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ননর্ বাহী সারসংক্ষে 

গ্যাদয অিয় সযাধ কযায রদক্ষয রততা গ্যা ট্র্যান্পরভন এন্ড রডরিরফউন সকাম্পারন রররভদটড (টিরজটিরডরএর)  

কতৃষক “রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান ( Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)” ীল ষক 

প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দে । প্রকক্ষের আওতায় ঢাকা ভানগয (উিয) এয আতাধীন ১৬ টি এরাকায় ২ (দুই) রক্ষ 

আফারক গ্রাদকয াংদমাদগ রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থাদনয কাম ষক্রভ িরভান যদয়দছ। প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ 

ভীক্ষায জন্য আউটদার ষাং িরতদত যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রাদফ “সট্র্রনাং ম্যাদনজদভন্ট কনারদটন্ট ইন্টাযন্যানার 

(টিএভরআই) ইন এযাদারদয়ন উইথ অকষ রডজাইন এন্ড কনারদটন্ট” -সক রনদয়াগ প্রদান কযা য়। প্রকদল্পয মূর 

রক্ষয দে প্রাকৃরতক গ্যাদয দফ ষািভ ব্যফায এফাং দক্ষ  রনযাদ রফতযণ ব্যফস্থায ভাধ্যদভ রনযরফরেন্ন গ্যা 

যফযা রনরিত কযা। প্রকল্পটি  ১৩  সভ, ২০১৫ তারযদে অনুরষ্ঠত একদনক বায় অনুদভারদত য়। প্রকল্পটিয মূর 

রডররদত সভাট ব্যয় ফযাে যদয়দছ ৭১২০৯.৯০ রক্ষ টাকা টাকা, তন্দধ্য রজরফ োদত ২৩৬৭৪.৫১ রক্ষ টাকা, 

সকাম্পারনয রনজস্ব অথ ষায়ন ২২২৪.৭৯ রক্ষ টাকা এফাং প্রকল্প াায্য (জাইকা) োদত ৪৫৩১০.৬০ রক্ষ টাকায াংস্থান 

যদয়দছ। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকার ০১ জানুয়ারয , ২০১৫ দত ৩১ রডদম্বয , ২০১৮ ম ষন্ত। প্রকদল্পয সভয়াদকার, অথ ষাৎ  

৩১ রডদম্বয , ২০১৮ তারযদে প্রকদল্পয াভরগ্রক কাম ষক্রভ সল না য়ায় প্রকল্প াংদাধদনয একটি প্রস্তাফ ফতষভাদন 

(এরপ্রর, ২০১৯) অনুদভাদন প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ । প্রস্তারফত াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ধযা 

দয়দছ ৪৯৮৯৪.৩২ রক্ষ টাকা, তন্দধ্য রজরফ োদত ৫৬৯১.৮২ রক্ষ টাকা, সকাম্পারনয রনজস্ব অথ ষায়ন ১৩৪.২৮ রক্ষ 

টাকা এফাং প্রকল্প াায্য (জাইকা) োদত ৪৪০৬৮.২২ রক্ষ টাকায াংস্থান যদয়দছ। প্রকল্পটিয ভারপ্তয সভয়াদকার ধযা 

দয়দছ ৩১ রডদম্বয, ২০২০ ম ষন্ত।  
ভীক্ষায কভ ষিরতয অাং রদদফ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভারয এফাং সদকন্ডারয  ঊবয় উৎ সথদক াংগ্র কযা 

দয়দছ। জরযদয সুরফধাদথ ষ সভাট নমুনা াংখ্যা ৭০০ রফদফিনা কযা দয়দছ। তন্দধ্য, নমুনা উিযদাতায  ৫০০  জন 

সুরফধাদবাগী  আয ২০০ উিযদাতা কদরার গ্রুদয। উি ৫০০ নমুনা াংগ্র রপ্রদইড রভটাযযুি আফারক গ্রাকদদয 

অন্তর্ভ ষি কদয কযা দয়দছ। নমুনা গ্রদণয সক্ষদত্র রনফ ষারিত ভীক্ষা এরাকায ফকটিদত আনুারতক াদয নমুনা াংখ্যা 

রনধ ষাযণ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয প্ররতদফদদন রন্নদফদনয জন্য রফরবন্ন তথ্য/দরররত্রারদ 

াংগ্র, ম ষাদরািনা  রফদেলণ কযা দয়দছ । তথ্য াংগ্র  িরাকারীন স্থানীয় ম ষাদয় একটি কভ ষারায আদয়াজন কযা 

দয়দছ। প্রকদল্পয আতাধীন ণ্য ( Goods), কাম ষ ( Works)  সফা ( Services) ক্রদয়য সক্ষদত্র আন্তজষারতক 

প্ররতদমারগতামূরক দযদত্রয ভাধ্যদভ OTM িরতদত প্ররতটি সক্ষদত্র ররআয ২০০৮ এয রফরধ-রফধান এফাং  JICA 

এয গাইডরাইন অনুযণ কযা দয়দছ।  

বফদদরক যাভ ষক রনদয়াগ, ইরর ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগ রফরম্ব এফাং কাদজয শুরুয রদদক ঠিকাদাদযয কাদজয 

ধীযগরতয কাযদণ কভ ষ-রযকল্পনা অনুমায়ী অগ্রগরত অজষন কযা ম্ভফ য়রন।  প্রকল্প অনুদভাদদন রফরম্ব , উন্নয়ন দমাগী 

াংস্থা (জাইকা) দত অনুদভাদন প্রারপ্তদত রফরম্ব, এর.র প্ররক্রয়াকযদণ রফরদম্বয কাযদণ রপ্রদইড রভটায , দয়ফ রদেভ 

 অন্যান্য ভারাভার যফযাদ রফরম্ব  দয়দছ। এছাড়া  বফদদরক যাভ ষক এফাং ইরর ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগয 

সক্ষদত্র জাইকা কতৃষক এফাং এনরফআয  আইন ভন্ত্রণারয় কতৃষক অনুদভাদন প্রদাদন  দীর্ ষসূরত্রতায কাযদণ চুরি স্বাক্ষয 

ারফ ষক কাম ষ ম্পাদদন রফরম্ব দয়দছ। আফায সকান সকান সক্ষদত্র প্রকল্প এরাকায় স্থানীয়  জনাধাযদণয ফাধায মুদোমুরে 

দত দয়দছ।  

ভীক্ষায় অাং সনয়া অরধকাাং ভানুল রপ্রদইড রভটায  ব্যফস্থায় গ্যা রফর পূদফ ষয তুরনায় কভ আদ ফদর তাদদয 

অরবভত ব্যি কদযদছন এফাং  ন্তুরষ্ট প্রকা কদযদছন। এছাড়া কদরার গ্রুদয অরধকাাং গ্রাকগণ রপ্রদইড রভটারযাং 

ব্যফস্থায প্ররত তাদদয আগ্র প্রকা কদযদছন। আদরািয প্রকদল্পয আতায় আভদারনকৃত রভটায এফাং স্থারত দয়ফ 

রদেভ এয গুণগতভান ম্পদকষ প্রকল্প কতৃষক্ষ এফাং গ্রাক উবয়ই ন্তুরষ্ট প্রকা কদযদছন। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয 

কাযদণ গ্যাদয অিয় সযাধ াদে , দূর্ ষটনায ম্ভাফনা হ্রা াদে , রযদফ দূলণ হ্রা াদে। প্রকল্পটি ঠিকবাদফ 

ফাস্তফয়দনয কাযদণ গ্রাক তায প্রকৃত ব্যফাদযয উয রফর প্রদান কযদত াযদছন এফাং ব্যাাংদক রফর রযদাদধয 

দীর্ ষসূরত্রতা সথদক রযত্রাণ াদেন। রততা গ্যা কতৃষক্ষদক াংদমাগ রফরেদন্নয জন্য কভ ঝাদভরা সাাদত দে। 

প্রকদল্পয আতায় স্থারত দয়ফ রদেভ দন এদন্ডড রক  না তা সুেষ্ট নয়। এ ছাড়া প্রকদল্পয রডররদত Exit 
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Plan ম্পদকষ সুরনরদ ষষ্ট রকছু ফরা সনই। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়দনয শুরুয রদদক নানারফধ ভস্যায কাযদণ প্রকল্প কাম ষক্রভ 

রফররম্বত দর ফতষভাদন প্রকল্প কাম ষক্রভ ঠিকবাদফ রযিাররত দে।  

রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায ভাধ্যদভ িরভান প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয জন্য  প্ররতদফদদন সুরনরদ ষষ্ট রকছু সুারয 

কযা দয়দছ। সমভন: ব রফষ্যদত প্রকদল্পয রডররদত সুরনরদ ষষ্ট  কাম ষকযী Exit Plan/Sustainability Plan থাকা  

প্রদয়াজন।  
দক্ষ, অরবজ্ঞ  মথামথ রক্ষাগত সমাগ্যতাম্পন্ন জনফদরয ভন্দয় “Operation & Maintenance (O&M) 

Setup” গঠন কযা। প্রদয়াজদন উক্ত Setup এ আউটদার ষাংদয়য ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় কারযগরয জনফর রনদয়াদগয 

ব্যফস্থা থাকদত াক্ষর এর্ং প্রকল্প ভারপ্তয  য “Operation & Maintenance” কাম ষক্রভ নরচালনার জন্য 

ককাম্পারনয সেমতা বৃনির লক্ষেে সকাম্পারন কতৃষক প্রক্ষয়াজনীয় দক্ষে গ্রহণ করা কেক্ষত াক্ষর। রপ্রদইড রভটায 

াংদমাগকৃত আফারক গ্রাকদদয কাড ষ রযিাদজষয সুরফধায জন্য সবরন্ডাং POS এয াংখ্যা বৃরি কযদত দফ। জরুরয 

রবরিদত কর আফারক গ্রাকদদয ারব ষ রাইন যীক্ষণাদন্ত ারব ষ রাইদন ররদকজ ায়া সগদর তাৎক্ষরণক 

সভযাভদতয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ভরযিাগ্রস্থ রক উইাংকক, সযগুদরটয  রযফতষদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। গ্রাদকয 

াউ রাইদন সকানরূ ররদকজ ায়া সগদর তাৎক্ষরণকবাদফ াংদমাগ রফরেন্ন কযা দফ -এ ভদভ ষ গ্রাকদক সনাটি 

প্রদান কযদত দফ এফাং গ্রাদকয রনজস্ব ব্যদয় ররদকজ সভযাভত কযায যই রপ্রদইড রভটায স্থাদনয কাম ষক্রভ গ্রণ 

কযদত দফ। ম্ভাব্যতা যীক্ষা কদয ইরতফািক পরাপর ায়া াদদক্ষ বরফষ্যদত কর রপ্রদইড রভটায স্থাদনয 

সক্ষদত্র “স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ” িালু কযায রফলয়টি রফদফিনা কযা সমদত াদয। বরফষ্যদত টিরজটিরডরএর -

এয রফদ্যভান কর আফারক গ্রাকদদয াংদমাদগ রপ্রদইড রভটায স্থান কযদত প্রচুয ভয়  অদথ ষয প্রদয়াজন দফ 

রফধায় প্রকদল্পয আতায় রপ্রদইড রভটায স্থান কযায াাার রফদুযৎ োদতয আফারক গ্রাকদদয সম িরতদত 

রভটায প্রদান কযা য়, একই িরত অনুযণ পূফ ষক গ্যাদয আফারক গ্রাকদদয রপ্রদইড রভটায প্রদাদনয রফলয়টি 

রফদফিনা কযা সমদত াদয। বরফষ্যদত গ্রাক সফা মুন্নত যাোয রদক্ষয ফতষভান প্রকদল্প স্থারত রপ্রদইড রভটায 

মূদয য়াদযরন্ট ররযয়ড (৩ ফছয) সল য়ায য, রভটায সভযাভত, যক্ষণাসফক্ষণ ইতযারদ কাম ষক্রভ রযিারনায 

জন্য সকাম্পারনয সোদয ম ষাপ্ত াংখ্যক রভটায, ব্যাটারযসহ আনুষনিক েন্ত্রানত/Spare Parts ভজুদ যােদত দফ। 

বরফষ্যদত প্রকদল্পয রডরর প্রণয়দনয ভয় প্রকল্প এরাকা, প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কার ঠিকবাদফ রনধ ষাযণ কযা উরিত। 
অন্যথায় প্রকল্প ফাস্তফায়ন রফররম্বত দফ। প্রকদল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফায়দনয স্বাসথ ষ  ম্ভফ দর প্রকদল্পয শুরু সথদক সল ম ষন্ত 

একজন প্রকল্প রযিারক রনদয়ারজত থাকা অতযাফশ্যক। প্রকদল্পয আতায় স্থারত রপ্রদইড গ্যা রভটাযমূদয 

মথামথ ব্যফস্থানায জন্য টিরজটিরডরএর এয রফদ্যভান জনফরদক উযুি প্ররক্ষণ প্রদান কযদত দফ।  

প্রকক্ষের আওতায় কে ১৬ টি এলাকায় নপ্রক্ষইড নমটার স্থাক্ষনর কাে বক্রম চলমান রক্ষয়ক্ষে, কস এলাকাসমূক্ষহর গ্যাস 

নর্তরণ কনটওয়াকব র্তবমাক্ষন Isolated করার ককান সুক্ষোগ কনই, এটি ককাম্পাননর সমনিত গ্যাস নর্তরণ কনটওয়াক্ষকবর 

একটি অংশ। সকফর র্নণ বত এলাকার জন্য সরর্রাহকৃত গ্যাক্ষসর নরমাণ এর্ং আর্ানসক গ্রাহকক্ষদর ননকট গ্যাস 

নর্ক্রক্ষয়র নরমাণ ননণ বয় করা সম্ভর্র নয়। কারণ একই গ্যাস কনটওয়াকব হক্ষত আর্ানসক গ্রাহকক্ষদর াশাানশ 

র্ানণনজেক, নশেসহ অন্যান্য সেরণ গ্রাহকক্ষদর সংক্ষোগ রক্ষয়ক্ষে। কসক্ষেক্ষে নর্দ্যমান অর্স্থায় সকফর Unmetered 

আর্ানসক গ্রাহকক্ষদর দ্বারা সৃষ্ট নসক্ষেম লস নরমাক্ষর ককান সুক্ষোগ কনই। রর্তী ভয়  নর্দ্যমান গ্যাস নর্তরণ 

কনটওয়াক্ষকবর নর্নিন্ন স্থাক্ষন প্রক্ষয়াজনীয় সংখ্যক িাল্ব স্থান কক্ষর কনটওয়াক্ষকবর Isolation করা, কনটওয়াক্ষকব গ্যাস 

ইনপুট নরমাক্ষর জন্য েক্ষথাযুক্ত কোানসটি সম্পন্ন নমটানরং ও করগুক্ষলটিং সেশন ননম বাণ করা এর্ং আক্ষলাচে 

কনটওয়াকব হক্ষত সংক্ষোগকৃত সকল আর্ানসক গ্রাহক্ষকর সংক্ষোক্ষগ নমটার স্থান ইতোনদ কাে বক্রম গ্রহক্ষণর মাধ্যক্ষম 

আর্ানসক খাক্ষত নসক্ষেম লক্ষসর নরমা করা সম্ভর্।  
 

রপ্রদইড গ্যা রভটাদযয প্ররত আফারক গ্রাকদদয প্রচুয আগ্রদয রফলয়টি রফদফিনা কদয সদদয কর আফারক 

গ্রাকদক দ্রুততভ ভদয় কীবাদফ রপ্রদইড রভটারযাং রদেদভয আতায় আনা মায়, স রফলদয় প্রারনক ভন্ত্রণারয় 

মথামথ রফদফিনা/যীক্ষা কদয সদেদত াদয। 
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Abbreviation 

 

AIT 

APP 

BERC 

DPP 

DCC 

EMRD 

EPC 

FAPAD 

FGD 

GOB 

IMED 

JICA 

KII 

LS 

P.A. 

POS 

PPR 

PSC 

PIC 

RDPP 

SWOT 

TEC 

TOC 

TOR 

TGTDCL 

VAT 

Advance Income Tax 

Annual Procurement Plan 

Bangladesh Energy Regulatory Commission  

Development Project Proforma/Proposal 

Dhaka City Corporation 

Energy and Mineral Resources Division 

Engineering, Procurement and Construction  

Foreign Aided Project Audit Directorate 

Focus Group Discussion 

Government of Bangladesh 

Implementation Monitoring and Evaluation Division  

Japan International Cooperation Agency 

Key Informant Interview 

Lump-Sump 

Project Aid 

Point of Sales 

Public Procurement Rules  

Project Steering Committee 

Project Implementation Committee 

Revised Development Project Proforma/Proposal 

Strength, Weakness, Opportunities and Threats 

Tender Evaluation Committee 

Tender Opening Committee 

Terms of Reference 

Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited 

Value Added Tax 
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প্রথভ অধ্যায় 

 

প্রকদল্পয রফস্তারযত ফণ ষনা 

 

১.১। প্রকদল্পয ট ভূরভ 

 

রততা গ্যা ট্র্ান্পরভ ন এন্ড রডরিরফউন সকা ম্পারন রররভদটড (টিরজটিরডরএর) ১৯৬৪ াদরয ২০ নদবম্বয  প্ররতষ্ঠা 

রাব কদয। সকাম্পারনটি ফাাংরাদদদ গ্যা সক্টদযয ফদিদয় পুযাতন  াইরনয়ায সকাম্পারন রাদফ রফদফরিত । 
সকাম্পারনয প্রধান উদেশ্য দে রততা অরধভূি এরাকায রফরবন্ন সেরণয গ্রাকদদয গ্যা যফযা  কযা। একই াদথ 

সদদয জ্বারারন রনযািা রফধানকদল্প প্রাকৃরতক গ্যাদয দক্ষ  দফ ষািভ ব্যফায  যফযা রনরিত কযা, গ্যা 

রফণদন সুান রনরিতকযণ সকাম্পারনয অন্যতভ উদেশ্য। ১৯৬৮ াদরয ২৮ এরপ্রর তারযদে ররিযগঞ্জ তা 

রফদুযৎ সকদে গ্যা যফযাদয ভাধ্যদভ টিরজটিরডরএর তায ফারণরজযক কাম ষক্রভ শুরু কদয। একই ফছদযয অদক্টাফয 

ভাদ প্রখ্যাত কথা াররতযক কত ভান এয ফাবফদন প্রথভ আফারক াংদমাগ প্রদান কদয। ইদতাভদধ্যই 

সকাম্পারন রদেভ রযিারনায সক্ষদত্র ১৯ নদবম্বয, ২০১৪ তারযদে ৫০ ফছয ভাইরপরক অরতক্রভ কদযদছ। ফতষভাদন 

সকাম্পারনয অনুদভারদত  রযদারধত মূরধন মথাক্রদভ ২০০০.০০ সকাটি টাকা এফাং ৯৮৯.২২ সকাটি টাকা। গ্যা 

রফক্রদয়য রবরিদত টিরজটিরডরএর -এয ফতষভান ভাদকষট সয়ায ৬১%।  

 

শুরু সথদক অদ্যাফরধ রততা গ্যা ১৩,০০০ রকদরারভটায -এয অরধক াইরাইন স্থাদনয ভাধ্যদভ রফরবন্ন সেরণয 

২৭,৮৩,১৩৪ জন গ্রাকদক গ্যা াংদমাগ প্রদান কদযদছ, তন্দধ্য ২৭,৬৪,২৪৭ জন গ্রাক আফারক সেরণভূি। রফদুযৎ, 

ায কাযোনা, রল্প, কযাটিব ায়ায, রএনরজ  কর সেরণয গ্রাকদদয রভটায াংদমাগ যদয়দছ রফধায় তাদদয 

সক্ষদত্র প্রকৃত ব্যফাদযয উয রবরি কদয রফর আদায় কযা য় রকন্তু সকাম্পারনয আফারক গ্রাকগণ রভটাযরফীন গ্যা 

ব্যফায কদযন। সদক্ষদত্র আফারক গ্রাকগণ ফ্লাট সযট রবরিদত (প্ররত রিমুেী চুরা=টাকা ৮০০.০০ এফাং প্ররত একমুেী 

চুরা = টাকা ৭৫০.০০) রফর প্রদান কদযন। তা সদয গ্যাদয ব্যফাদযয রযভাণ মাই সাক না সকন ভা সদল তাযা 

উরিরেত রনরদ ষষ্ট রযভাণ রফর প্রদান কদয ন। এ কাযদণ অরধকাাং আফারক গ্রাক রভতব্যরয়বাদফ প্রাকৃরতক গ্যা 

ব্যফাদযয ব্যাাদয ভদনারনসফ কদযন না। একটি রদয়ারাই -এয কাঠি ফাঁিাদনায জন্য দীর্ ষ ভয়, এভনরক াযা যাত 

গ্যাদয চুরা জ্বাররদয় যােদত তাযা রিধাদফাধ কদযন না। তাযা গ্যাদয অিয় সযাদধ কাম ষকয সকান মন্ত্রারত/সভরন 

ব্যফায কদয ন না। রকছু অৎ গ্রাক গ্যাদক অনুদনাদভারদত কাদজ ব্যফায কদয থাদক ন। এ ধযদনয রিত্র ফরস্ত 

এরাকায় সফর দৃশ্যভান। আভাদদয মূল্যফান প্রাকৃরতক গ্যাদয অিয় এফাং রদেভ রদয এটি একটি অন্যতভ কাযণ।  

 

তাই আফারক োদত মথামথ ব্যফস্থানায জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ অরনফাম ষ দয় দাঁরড়দয়দছ । তাযই পরশ্রুরতদত 

রদেভ র প্ররতদযাদধয ভাধ্যদভ গ্যাদয অিয় সযাধ কযায রদক্ষয “ইন্পটদরন অপ রপ্র-সইড গ্যা রভটায পয 

টিরজটিরডরএর” প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দে।  যকারয োদত উন্নয়ন , প্রকল্পমূসয ফাস্তফায়ন , রযফীক্ষণ  মূল্যায় সনয 

জন্য রযকল্পনা ভন্ত্রণারসয়য অধীন ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) যকাসযয সকেীয় াংস্থা 

রদদফ দারয়ত্ব ারন কযদছ। প্রকসল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষদণয ভাধ্যদভ ফাস্তফায়নগত রফরবন্ন ভস্যারদ, সমভন 

ব্যয় বৃরি, সভয়াদ বৃরি, গুণগতভাসনয রযফতষন, অনুদভারদত কাদজয রযরধ রযফতষন ইতযারদ রফলয়গুদরা রিরিত কযা 

 ভস্যারদ উিযদণয ব্যাাদয আইএভইরড কাম ষকযী দসক্ষ গ্রণ কদয থাদক। 
 

ফাস্তফায়নাধীন গুরুত্বপূণ ষ প্রকল্পমূদয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযিারনায জন্য আউটদার ষাং  িরতদত  রফরবন্ন 

যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়ারজত কযায রফলদয় আইএভইরড কতৃষক রিান্ত গৃীত য়। উি রিাদন্তয রযদপ্ররক্ষদত ২০০৪ 

ার সথদক প্ররত ফছয যাজস্ব ফাদজদটয আতায় যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগয ভাধ্যদভ রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রভ 

গ্রণ কযা দে । এ ধাযাফারকতায় িররত অথ ষফছদয জ্বারারন সক্টদযয গুরুত্বপূণ ষ “রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান  

(Installation of Prepaid Gas Meter for TGT DCL)” ীল ষক ফাস্তফায়নাধীন প্রকদল্পয রযফীক্ষণ কাজ 

আউটদার ষাং িরতদত রনদয়াগকৃত যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয  ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযায জন্য ২০১ ৮-১৯ অথ ষফছদয 

আইএভইরড’য যাজস্ব ফাদজদট প্রদয়াজনীয় অথ ষ ফযাদেয াংস্থান যাো য়। উি কাজ রযিারনায জন্য রফরধ 

সভাতাদফক যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রাদফ “সট্র্রনাং ম্যাদনজদভন্ট কনারদটন্ট ইন্টাযন্যানার (টিএভরআই) ইন 
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এযাদারদয়ন উইথ অকষ রডজাইন এন্ড কনারদটন্ট” -সক রনদয়াদগয রিান্ত গ্রণ কদয এফাং তদনুমায়ী আইএভইরড 

 টিএভরআই -এয ভদধ্য ২৬-১২-২০১৮ তারযদে চুরিত্র স্বাক্ষরযত য়।  

 

১.২।  প্রকদল্পয রফফযণ 

 

১.২.১। প্রকদল্পয াংরক্ষপ্ত রযরিরত 

 

১। প্রকদল্পয নাভ : রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান (Installation of Prepaid Gas Meter 

for TGTDCL) 

২। উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  : রফদুযৎ, জ্বারারন  েরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/জ্বারারন  েরনজ ম্পদ 

রফবাগ 

৩। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা  : রততা গ্যা ট্র্ান্পরভন এন্ড রডরিরফউন সকাম্পারন রররভদটড 

(টিরজটিরডরএর) 

৪। প্রকদল্পয অফস্থান  : ঢাকা সভদট্র্াররটন এরাকা (উিয) 

 

১.২.২। প্রকল্প ফাস্তফায়নকার 

 

াযরণ - ১.১ : প্রকল্প ফাস্তফায়নকার 

 

অনুদভাদদনয তারযে প্রকল্প শুরুয তারযে প্রকল্প ভারপ্তয তারযে 
 

১৩ সভ, ২০১৫ ০১ জানুয়ারয, ২০১৫ ৩১ রডদম্বয, ২০১৮ 

 
প্রকদল্পয সভয়াদ রডদম্বয, ২০১৮সত সল দর প্রকদল্পয প্রধান অঙ্গমূদয ১০০% ফাস্তফায়ন না য়ায় প্রকদল্পয 

সভয়াদ বৃরিয জন্য একটি প্রস্তাফ ফতষভাদন (ভাি ষ, ২০১৯) প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। 
 

১.২.৩। প্রকদল্পয রক্ষয  
 

প্রকদল্পয মূর রক্ষয দে প্রাকৃরতক গ্যাদয দফ ষািভ ব্যফায এফাং দক্ষ  রনযাদ রফতযণ ব্যফস্থায ভাধ্যদভ 

রনযরফরেন্ন গ্যা যফযা রনরিত কযা।  

 

১.২.৪। প্রকদল্পয উদেশ্য 

 

প্রকদল্পয  উদেশ্য দে – 

 

ঢাকা সভদট্র্াররটন এরাকায আফারক গ্রাকদদয গ্যাদয অিয় সযাধ কযায ভাধ্যদভ ঐ োদতয  রদেভ 

র কভাদনা;  

 

মায পরশ্রুরতদত- 

 

 ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃরি াদফ; 

 রযফীক্ষণ  রযিারনা ব্যয় হ্রা াদফ; 

 রযদফদয উয ইরতফািক প্রবাফ ড়দফ; 

 গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন দফ এফাং 

 জ্বারারন ােয় তথা জ্বারারন রনযািা রনরিত কযা ম্ভফ দফ। 
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১.২.৫। প্রকদল্পয আউটপুট 

 

প্রকল্পটি ঠিকবাদফ ফাস্তফারয়ত দর  প্রাকৃরতক গ্যাদয দক্ষ ব্যফায রনরিতকযণ, গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন, 

ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃরি, রযফীক্ষণ  রযিারনা ব্যয় হ্রা এফাং গ্যাদয রনযরফরেন্ন যফযা রনরিত দফ। একই াদথ 

আফারক োদত গ্যাদয অিয় হ্রা াদফ, ত্রুটিপূণ ষ রভটারযাং এফাং গ্যা চুরযয কাযদণ সৃষ্ট রদেভ র হ্রা াদফ  এফাং 

জ্বারারন ােয় দফ, মা জাতীয় জ্বারারন রনযািা রনরিতকযদণ গুরুত্বপূণ ষ ভূরভকা ারন কযদফ। 

 

১.২.৬। প্রাক্কররত ব্যয়  

 

মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় রনম্নফরণ ষত াযরণদত ছক আকাদয প্রদান কযা দরা:  

 

াযরণ – ১.২ :  প্রাক্কররত ব্যয় 

 

(রক্ষ টাকা) 

সভাট প্রাক্কররত ব্যয় ৭১,২০৯.৯০ 

রজরফ োত ২৩,৬৭৪.৫১ 

রএ (জাইকা) োত ৪৫,৩১০.৬০ 

টিরজটিরডরএর –এয রনজস্ব োত ২,২২৪.৭৯ 

 

 

১.২.৭। প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাম ষমূ  অঙ্গরবরিক রফবাজন  

 

মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতাধীন রফরবন্ন কাম ষমূ  অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা রনদম্নাি াযরণদত 

সদোদনা দয়দছ- 

 

াযরণ - ১.৩ : প্রকসল্পয আতাধীন প্রধান প্রধান কাম ষমূ  অঙ্গরবরিক রফবাজন 

 (রক্ষ টাকা) 

ক্ররভক 

নম্বয 

ইকনরভক 

সকাড 
অদঙ্গয রফফযণ 

মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী ব্যয় 

রজরফ রডরএ রনজস্ব সভাট 

ক.০। যাজস্ব ব্যয়: 

ক.১ ৪৫০১ কভ ষকতষা  কভ ষিাযীদদয সফতন     ১৮৬২.৪৫ ১৮৬২.৪৫ 

ক.২ ৪৮০৩ অরগ্রভ আয়কয  বযাট ৪৫৩১.০৬ - - ৪৫৩১.০৬ 

ক.৩ ৪৮০৫ বাযটাইভ     ২০.০০ ২০.০০ 

ক.৪ ৪৮০৬ অরপ সে  য়যাযাউজ বাড়া     ২৭০.০০ ২৭০.০০ 

ক.৫ ৪৮২৪ ফীভা  ব্যাাংক িাজষ ৪৫৩.১১ -   ৪৫৩.১১ 

ক.৬ ৪৮২৮ অরপ সেনারয, ীর  েযাম্প     ২৫.০০ ২৫.০০ 

ক.৭ ৪৮৩৩ জনদিতনতামূরক কাম ষক্রভ ১৮২.৮৮ -   ১৮২.৮৮ 

ক.৮ ৪৮৩৯ প্রাক-জাাজীকযণ রযদ ষন রপ ৪৬.৭৭ -   ৪৬.৭৭ 

ক.৯ ৪৮৪০ ক) স্থানীয় প্ররক্ষণ ৩০.০০ -   ৩০.০০ 

ক.১০ ে) বফদদরক প্ররক্ষণ ১৯৫.০৩ 

(১৭০.০৩)  

-   
১৯৫.০৩ 

ক.১১ ৪৮৪৫ আপ্যায়ন     ৫.০০ ৫.০০ 

ক.১২ ৪৮৭৪ যাভ ষক সফা - ৩০৮৯.৩৮   ৩০৮৯.৩৮ 

ক.১৩ ৪৮৮৪ রডরউট সফাড ষ - ২৫০.৮০   ২৫০.৮০ 

ক.১৪ ৪৮৮৭ পদটাকর     ৬.০০ ৬.০০ 

ক.১৫ ৪৮৯৯ রফরফধ ৫১.২৫     ৫১.২৫ 

 সভাট (যাজস্ব) ব্যয় = ৫৪৯০.১০ ৩৩৪০.১৮ ২১৮৮.৪৫ ১১০১৮.৭৩ 
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ক্ররভক 

নম্বয 

ইকনরভক 

সকাড 
অদঙ্গয রফফযণ 

মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী ব্যয় 

রজরফ রডরএ রনজস্ব সভাট 

(১৭০.০৩) 

ে.০। মূরধন ব্যয়: 

ে.১ ৬৮০৭ মানফান (এইউরব-১, ডাফর সকরফন রকআ-৪, 

ভটয াইদকর-১০) 

৩০৭.৫০ -   ৩০৭.৫০ 

ে.২ ৬৮১৩ রপ্রদইড রভটায (াইরট-৬০০০, ম্পূণ ষ-১৯৪০০০) - ৩১২৪৫.৭৩   ৩১২৪৫.৭৩ 

ে.৩ ৬৮১৪ দয়ফ রদেভ-াড ষয়যায (ডাটা সন্টায-১, 

াড ষয়যায/এএভএ, রডআযএ াড ষয়যায, 

সটকরনকযার াদাট ষ সন্টায ইতযারদ 

- ২৩৭৬.৫৬   ২৩৭৬.৫৬ 

ে.৪ ৬৮১৭ দয়ফ রদেভ-পটয়যায (রএ, এএভএ, 

টিএর, রাইদন্প পটয়যায (যাকর, এনটি 

বাইযা, ররন্যাক্স ইতযারদ) 

- ৮৪৮.০৪   ৮৪৮.০৪ 

ে.৫ ৬৮১৫ করম্পউটায  ৭.৭৮ -   ৭.৭৮ 

ে.৬ ৬৮১৯ অরপ ইক্যযইদভন্ট  ৩.৮০ -   ৩.৮০ 

ে.৭ ৬৮২১ পারন ষিায  রপক্সিায     ৩৬.৩৪ ৩৬.৩৪ 

ে.৮ ৭০৮১ াইট াদব ষ  রপ্রদইড রভটায স্থান  (াইরট-

৬০০০,  ম্পূণ ষ-১৯৪০০০) 

- ৪৬৮৭.৫১   ৪৬৮৭.৫১ 

ে.৯ ৭৯০১ কযারটার ররড  বযাট ১৭৮৬৫.৩৩ -   ১৭৮৬৫.৩৩ 

সভাট (মূরধন) ব্যয় = ১৮১৮৪.৪১ ৩৯১৫৭.৮৪ ৩৬.৩৪ ৫৭৩৭৮.৫৯ 

গ.১ ৭৯৮১ রপরজকযার করন্টনদজরন্প - ২১৫৭.৬৫   ২১৫৭.৬৫ 

গ.২ ৭৯৮১ প্রাই করন্টনদজরন্প - ৬৫৪.৯৩   ৬৫৪.৯৩ 

 ফ ষদভাট (যাজস্ব+মূরধন) ব্যয় = ২৩৬৭৪.৫১ ৪৫৩১০.৬০ ২২২৪.৭৯ ৭১২০৯.৯০ 

 

১.২.৮। অথ ষায়দনয উৎ  

 

মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয অথ ষায়দনয উৎ রনম্নরু-  

 

  াযরণ - ১.৪ : প্রাক্কররত ব্যয়/অথ ষায়দনয উৎ 

(রক্ষ টাকা) 

অথ ষায়দনয ধযন রজরফ (বফ. মুদ্রা) 
টিরজটিরডরএর এয 

রনজস্ব অথ ষায়ন 
রএ (আযরএ) 

 

সভাট রএ এয উৎ 

সরান/সক্ররডট ১৪,২০৪.৭১ 

(১৭০.০৩) 

- ৪৫,৩১০.৬০  

(-) 

৫৯,৫১৫.৩১ 

(১৭০.০৩) 

জাইকা 

গ্রান্ট - - - - 

ইক্যইটি ৯,৪৬৯.৮০ - - ৯,৪৬৯.৮০ 

অন্যান্য/টিরজটিরডরএর - ২,২২৪.৭৯ - ২,২২৪.৭৯ 

সভাট = 
২৩,৬৭৪.৫১ 

(১৭০.০৩) 
২,২২৪.৭৯ 

৪৫,৩১০.৬০ 

 (-) 
৭১,২০৯.৯০ 

 

১.৩। প্রকল্প অনুদভাদন/াংদাধন  সভয়াদ হ্রা/বৃরি: 

 
 

 

“রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান  (Installation of Prepaid Gas Meter for TGT DCL)” ীল ষক প্রকল্পটি ১৩  সভ, 

২০১৫ তারযদে অনুরষ্ঠত একদনক বায় অনুদভারদত য় এফাং ০২ জুন, ২০১৫ তারযদে এতদাংক্রান্ত যকারয আদদ 

জারয য়। মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকল্পটিয প্রাক্কররত ব্যয় ৭১,২০৯.৯০ রক্ষ টাকা (রজরফ োদত 

২৩,৬৭৪.৫১ রক্ষ টাকা, সকাম্পারনয রনজস্ব অথ ষায়ন ২,২২৪.৭৯ রক্ষ টাকা এফাং প্রকল্প াায্য োদত ৪৫,৩১০.৬০ রক্ষ 

টাকা) এফাং ফাস্তফায়নকার ০১ জানুয়ারয , ২০১৫ দত ৩১ রডদম্বয, ২০১৮ ম ষন্ত।  
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মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকল্প ভারপ্তয সভয়াদ রছর ৩১ রডদম্বয ২০১৮  রকন্তু রনধ ষারযত ভদয় প্রকল্পটি  ভাপ্ত 

না য়ায় প্রকদল্পয রডরর াংদাধদনয  প্রদয়াজনীয়তা সদো সদয় । স অনুাদয টিরজটিরডরএর কতৃষক াংদারধত 

রডরর রততা গ্যা রযিারনা ল ষদদয বায় অনুদভাদদনয য সদট্র্াফাাংরায ভাধ্যদভ জ্বারারন  েরনজ ম্পদ 

রফবাদগ সপ্রযণ কযা য় । ফতষভাদন (এরপ্রর, ২০১৯) াংদারধত রডররটি চূড়ান্ত অনুদভাদন প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। 

প্রস্তারফত াংদারধত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ধযা দয়দছ ৪৯,৮৯৪.৩২ রক্ষ টাকা  (রজরফ োদত 

৫,৬৯১.৮২ রক্ষ টাকা, সকাম্পারনয রনজস্ব অথ ষায়ন ১৩৪.২৮ রক্ষ টাকা এফাং প্রকল্প াায্য োদত ৪৪,০৬৮.২২ রক্ষ 

টাকা) এফাং প্রকল্পটিয ভারপ্তয সভয়াদকার ধযা দয়দছ ৩১ রডদম্বয , ২০২০ ম ষন্ত।  
 

মূর অনুদভারদত রডরর এফাং ১ভ াংদারধত রডরর’য প্রাক্কররত ব্যদয়য তুরনামূরক রফফযণী রনম্নরু-  

(রক্ষ টাকা) 

অথ ষায়দনয োত 

প্রাক্কররত ব্যয় াথ ষকয 

মূর অনুদভারদত 

রডরর 

অনুমায়ী 

১ভ াংদারধত 

রডরর অনুমায়ী 
টাকায অাংদক তকযা ায 

সভাট ৭১,২০৯.৯০ ৪৯,৮৯৪.৩২ (-) ২১,৩১৫.৫৮ (-) ২৯.৯৩% 

রজরফ োত ২৩,৬৭৪.৫১ ৫,৬৯১.৮২ (-) ১৭,৯৮২.৬৯ (-) ৭৫.৯৬% 

প্রকল্প াায্য (জাইকা) ৪৫,৩১০.৬০ ৪৪,০৬৮.২২ (-) ১,২৪২.৩৮ (-) ২.৭৪% 

াংস্থায রনজস্ব (টিরজটিরডরএর) তরফর ২,২২৪.৭৯ ১৩৪.২৮ (-) ২,০৯০.৫১ (-) ৯৩.৯৬% 

 

উি ব্যয় হ্রা  সভয়াদ বৃরিয কাযণ ম ষাদরািনা পূফ ষক মূর প্ররতদফদদন উস্থান কযা দয়দছ।  
 

১.৪।  প্রকদল্পয ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা (ফছযরবরিক আরথ ষক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা) 

 

মূর রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা “রযরষ্ট-৩” এ াংদমাজন কযা দয়দছ। 

 

১.৫। প্রকদল্পয কভ ষ-রযকল্পনা রফদেলণ 

 

১.৫.১।  প্রকদল্পয আরথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগরত 

 

প্রকদল্পয ক্রভপুরঞ্জত আরথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগরতয রফফযণ রনদন্য াযরণদত সদোদনা র-  

 

াযরণ - ১.৫ : প্রকদল্পয ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ অগ্রগরত (এরপ্রর, ২০১৯ ম ষন্ত) 

 

ক্ররভক নম্বয অদঙ্গয রফফযণ একক রক্ষযভাত্রা ফাস্তফ অগ্রগরত  

১ আফারক রপ্রদইড গ্যা রভটায ক্রয় াংখ্যা ২,০০,০০০ ১,৬৭,০৪০ (৮৩.৫২%) 

২ াইট জরয  আফারক রপ্রদইড গ্যা 

রভটায স্থান (াইরট) 

াংখ্যা ৬০০০ ৬০০০ (১০০%) 

৩ াইট জরয  আফারক রপ্রদইড গ্যা 

রভটায স্থান (ম্পূণ ষ) 

াংখ্যা ১,৯৪,০০০ ১,১৫,২০১ (৫৯.৩৮%) 

৪ দয়ফ রদেভ (াড ষয়যায) সথাক ১০০% ৯৫% 

৫ দয়ফ রদেভ (ফ টয়যায) সথাক ১০০% ৯০% 

৬ যাভ ষক সফা জন-ভা ১৭০ (১০০%) ১৩২.৫০ (৮০%) 

৭ স্থানীয়  বফদদরক প্ররক্ষণ সথাক ১০০% ১০০% 

৮ দিতনতা কাম ষক্রভ সথাক ১০০% ৪৫% 
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 াযরণ - ১.৬ : প্রকদল্পয ক্রভপুরঞ্জত আরথ ষক অগ্রগরত (এরপ্রর, ২০১৯ ম ষন্ত) 

 

                                                                                                                         (রক্ষ টাকা)  

ফণ ষনা অনুদভারদত ব্যয় ক্রভপুরঞ্জত  ব্যয়  ব্যদয়য তকযা ায 

সভাট প্রাক্কররত ব্যয় ৭১২০৯.৯০ ৩০৯৪৬.০৮ ৪৩.৪৬% 

রজরফ োত ২৩৬৭৪.৫১ ২৯৯৮.১৫ ১২.৬৬% 

প্রকল্প াায্য (জাইকা) ৪৫৩১০.৬০ ২৭৯৪৩.৩৩ ৬১.৬৭% 

াংস্থায রনজস্ব (টিরজটিরডরএর) তরফর ২২২৪.৭৯ ৪.৬০ ০.০২% 

 

াযরণ – ১.৭ : প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক আরথ ষক  ফাস্তফ অগ্রগরত (এরপ্রর, ২০১৯ ম ষন্ত) 

                                                                                                                         (রক্ষ টাকা)  

ক্ররভক 

নম্বয 

রডরর অনুমায়ী প্রকল্প 

কাদজয রফরবন্ন অদঙ্গয 

নাভ 

ইউরনট রযভাণ 
আরথ ষক 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

এরপ্রর, ২০১৯ 

ম ষন্ত আরথ ষক 

অগ্রগরত 

এরপ্রর, ২০১৯ 

ম ষন্ত ফাস্তফ 

অগ্রগরত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

যাজস্ব োত 

(ক) আয়কয  বযাট রাম্প-াভ - ৪,৫৩১.০৬ ১০০% ৮৮৮.০০ ৬৭% 

(ে) ফীভা এফাং ব্যাাংক িাজষ রাম্প-াভ - ৪৫৩.১১ ১০০% ৮৯.২৩ ৩০% 

(গ) দিতনতামূরক কাম ষক্রভ রাম্প-াভ - ১৮২.৮৮ ১০০% ৪১.৯৩ ৪৫% 

(র্) স্থানীয় প্ররক্ষণ রাম্প-াভ - ৩০.০০ ১০০% ২৭.২০ ১০০% 

(ঙ) বফদদরক প্ররক্ষণ রাম্প-াভ - ১৯৫.০৩ ১০০% ১৮৪.১৬ ১০০% 

(ি) যাভ ষক সফা  জন-ভা ১৭০  ৩,০৮৯.৩৮ ১০০% ১,৭৮৫.৯৫ ১৩২.৫০  

(৮০%) 

(ছ) রডরউট সফাড ষ রাম্প-াভ - ২৫০.৮০  ১০০% ০.০০ ০% 

(জ) রফরফধ রাম্প-াভ - ৫১.২৫ ১০০% ৩৭.৮৯  ৭০% 

উ-সভাট (যাজস্ব োত) = ৮,৭৮৩.৫১  ১০০% ৩০৫৪.৩৬ ৭৫% 

মূরধন োত 

(ঝ) মানফান  

 

াংখ্যা ১ এইউরব, 

৪ রক-আ 

৩০৭.৫০ ১০০% ২৭১.৩৬ ১ এইউরব,      

৪ রক-আ 

(১০০%)  

(ঞ) রপ্রদইড রভটায াংখ্যা ২০০০০০ ৩১,২৪৫.৭৩ ১০০% ২১,৬৯৪.৪৮ ১,৬৭,০৪০ 

(৮৩.৫২%)  

(ট) দয়ফ রদেভ: াড ষয়যায রাম্প-াভ  ২,৩৭৬.৫৬ ১০০% ২,১৭৮.২১  ৯৫% 

(ঠ) দয়ফ রদেভ: পটয়যায রাম্প-াভ  ৮৪৮.০৪ ১০০% ৫৭১.১২ ৯০% 

(ড) করম্পউটায এফাং 

আনুলারঙ্গক 

াংখ্যা ৬ ল্যাট & 

আনুলারঙ্গক 

৭.৭৮ ১০০% ৬.৮৮  ৬ ল্যাট & 

আনুলারঙ্গক  

(১০০%) 

(ঢ) অরপ যঞ্জাভ াংখ্যা ১ পদটাকর 

সভরন  

৩.৮০ ১০০% ১.৯০  ১ পদটাকর 

সভরন (১০০%)  

(ন) াইট জরয এফাং রভটায 

স্থান (াইরট) 

াংখ্যা ৬০০০ ১৪০.৬৩ ১০০% ১৪০.৬৩  ৬,০০০  

(১০০%)  

() াইট জরয এফাং রভটায 

স্থান (ম্পূণ ষ) 

াংখ্যা ১,৯৪,০০০ ৪৫৪৬.৮৮ ১০০% ১৫৭২.৯৪ ১,১৫,২০১ 

(৫৯.৩৮%)  

(প) মূরধন ররড  বযাট  রাম্প-াভ  ১৭৮৬৫.৩৩ ১০০% ১,৪৫৪.২০ ৫৫% 

উ-সভাট (মূরধন োত) = ৫৭,৩৪২.২৫ ১০০% ২৭,৮৯১.৭২ ৭৫% 

রপরজকযার করন্টনদজরন্প 

(ফ) রপরজকযার করন্টনদজরন্প - - ২,১৫৭.৬৫  - - - 

প্রাই করন্টনদজরন্প 
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ক্ররভক 

নম্বয 

রডরর অনুমায়ী প্রকল্প 

কাদজয রফরবন্ন অদঙ্গয 

নাভ 

ইউরনট রযভাণ 
আরথ ষক 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফ 

রক্ষযভাত্রা 

এরপ্রর, ২০১৯ 

ম ষন্ত আরথ ষক 

অগ্রগরত 

এরপ্রর, ২০১৯ 

ম ষন্ত ফাস্তফ 

অগ্রগরত 

(ব) প্রাই করন্টনদজরন্প - - ৬৫৪.৯৩  - - - 

ফ ষদভাট ব্যয় = - - ৬৮,৯৮৫.১১ - ৩০,৯৪৬.০৮ ৭৩%  

(তথ্য সূত্রঃ আইএভইরড-০৫ প্ররতদফদন, এরপ্রর, ২০১৯ টিরজটিরডরএর) 

 

উরযউি াযরণ - ১.৭ এ প্রদি তথ্য/ডাটা রফদেলণপূফ ষক প্রকদল্পয প্রধান অঙ্গমূদয অগ্রগরতয ফতষভান অফস্থা 

ম্পদকষ রনদম্ন আদরাকাত কযা দরা- 

 

(ক) আফারক রপ্রদইড গ্যা রভটায ক্রয়  স্থান 

 

অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতায় সভাট ২,০০,০০০ টি রপ্রদইড রভটায (াইরট-৬,০০০ টি  

ম্পূণ ষ -১,৯৪,০০০ টি) ক্রদয়য রক্ষযভাত্রায রফযীদত এরপ্রর, ২০১৯ ম ষন্ত সভাট ১,৬৭,০৪০ টি রভটায ক্রয় কযা 

দয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত = ৮৩.৫২%) । উি োদত ৩১,২৪৫ .৭৩ রক্ষ টাকা ফযাদেয রফযীদত ব্যয় দয়দছ 

২১,৬৯৪.৪৮ রক্ষ টাকা (আরথ ষক অগ্রগরত = ৬৯.৪৩%) । তন্দধ্য াইরট-৬,০০০ টি রপ্রদইড রভটায স্থান 

ম্পন্ন দয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত = ১০০%) এফাং ম্পূণ ষ - ১,৯৪,০০০ টি এয রফযীদত ১,১৫,২০১ টি রপ্রদইড 

রভটায স্থান ম্পন্ন দয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত = ৫৯.৩৮%)।  
 

(ে)   সয়ফ রদেভ (াড ষয়যায) ক্রয়  স্থান 

 

দয়ফ রদেভ াড ষয়যায ক্রয় ম্পন্ন দয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত = ৯৫%) এফাং উি োদত ২৩৭৬.৫৬ রক্ষ টাকা 

ফযাদেয রফযীদত ব্যয় দয়দছ ২১৭৮.২১ রক্ষ টাকা (আরথ ষক অগ্রগরত = ৯১.৬৫%)। াড ষয়যায  স্থাদনয 

কাজ প্রায় সল ম ষাদয় যদয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত = ৯৫%)।  

 

(গ)    সয়ফ রদেভ (পটয়যায) ক্রয়  স্থান 

 

দয়ফ রদেভ পটয়যায ক্রয় ম্পন্ন দয়দছ। পটয়যায স্থাদনয কাজ প্রায় সল ম ষাদয় যদয়দছ (ফাস্তফ 

অগ্রগরত = ৯৫%)।  

 

(র্)    প্ররক্ষণ 

 

প্রকদল্পয আতায় স্থানীয়  বফদদরক প্ররক্ষণ কাম ষক্রভ ইদতাভদধ্য ম্পন্ন দয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত =১০০%)।  

 

(ঙ)    দিতনতা কভ ষসূরি 

 

কাম ষক্রভ িরভান যদয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত = ১০০%)।  

 

(ি) করম্পউটায  আনুলরঙ্গক মন্ত্রারত, অরপ যঞ্জাভ ক্রয়  

 

অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতায় মুদয় করম্পউটায  আনুলরঙ্গক মন্ত্রারত, অরপ যঞ্জাভ 

ইতযারদ ক্রয় ম্পন্ন দয়দছ (ফাস্তফ অগ্রগরত =১০০%)। 
(ছ) মানফান ক্রয় 

 

অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতায় মুদয় মানফান ক্রয় ম্পন্ন দয়দছ । 
(ফাস্তফ অগ্রগরত=১০০%)। 
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১.৬। প্রকদল্পয ক্রয়-রযকল্পনা 

 

মূর রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয ক্রয়-রযকল্পনা “রযরষ্ট-৪” এ াংদমাজন কযা দয়দছ। 

 

১.৭।  প্রকদল্পয ক্রয়-রযকল্পনা রফদেলণ 

 

১.৭.১।  প্রকল্পটিয মূর অনুদভারদত রডররদত সভাট ব্যয় ফযাে যদয়দছ ৭১ ,২০৯.৯০ রক্ষ টাকা। তন্দধ্য রজরফ োদত 

২৩,৬৭৪.৫১ রক্ষ টাকা, প্রকল্প ঋণ (জাইকা) োদত ৪৫ ,৩১০.৬০ রক্ষ টাকা এফাং াংস্থায (টিরজটিরডরএর) 

রনজস্ব োদত ২,২২৪.৭৯ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয শুরুদতই প্রকল্প এফাং যকাদযয ব্যয় রযকল্পনায াদথ াভঞ্জস্য 

সযদে একটি কভ ষ-রযকল্পনা প্রণয়ন কযা য়, মা জ্বারারন  েরনজ ম্পদ রফবাগ কতৃষক অনুদভারদত দয়দছ। 

তদফ বফদদরক যাভ ষক রনদয়াগ, টাণ ষ-রক ঠিকাদায রনদয়াগ  এরর জটিরতায কাযদণ ভারাভার প্রারপ্তদত 

রফরম্ব এফাং কাদজয প্রাথরভক ম ষাদয় ঠিকাদাদযয কাদজয ধীযগরতয কাযদণ কভ ষ-রযকল্পনা অনুমায়ী অগ্রগরত 

অজষন কযা ম্ভফ য়রন। 

 

উনু্ি দযত্র িরতদত  (OTM) আন্তজষারতক প্ররতদমারগতামূরক দযদত্রয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয আতাধীন 

রফরবন্ন ভারাভার, কাম ষ  সফা ক্রয় কাম ষক্রভ ম্পাদন কযা দয়দছ। প্ররতটি সক্ষদত্র ররআয ২০০৮ এয 

রফরধ-রফধান এফাং JICA এয গাইডরাইন অনুযণ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত াংগ্রদয 

প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  সফা াংরেষ্ট ক্রয় প্ররক্রয়া যকাদযয ক্রয় চুরি অনুযণপূফ ষক দয়দছ।   

 

প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত প্রধান দুইটি ক্রয় প্যাদকদজয ায-াংদক্ষ রনম্নরু- 

 

াযরণ – ১.৭ : জাইকায অথ ষায়দন ম্পারদত চুরিয াযাংদক্ষ 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
চুরিয নাভ 

দযত্র আফান চুরি স্বাক্ষদযয তারযে 
চুরি অনুমায়ী কাম ষ  

ভারপ্তয তারযে 

প্রাক্কররত 

তারযে 
প্রকৃত তারযে 

প্রাক্কররত 

তারযে 

প্রকৃত 

তারযে 

প্রাক্কররত 

তারযে 

প্রকৃত 

তারযে 

১ ইরঞ্জরনয়ারযাং কনারদটরন্প ারব ষ 

পয ইন্পটদরন অফ রপ্র-সইড রভটায  

৩১-১২-২০১৪ ১৭-০৭-২০১৪ ১-৩-২০১৫ ৭-১০-২০১৫ ৩১-১২-২০১৮ চুরি 

স্বাক্ষদযয 

য 

১২৫৩ 

রদন 

০৭-১০-২০১৫ তারযদে M/s. Pegasus International (UK) Ltd . -এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মায সভাট চুরি মূল্য রছর 

(VAT  AIT ব্যতীত) = টাকা ২৮০,৯৪১.০০৪ ভাত্র (বফদদরক মুদ্রা = ভারকষন ডরায ১৯,৩৮,৪৯৩.০০+স্থানীয় মুদ্রা = টাকা 

১৩০,৩২০,০৯৮.০০) 

২ ইন্পটদরন অফ ২০০,০০০ রপ্র-

সইড গ্যা রভটায, দয়ফ রদেভ 

(াড ষয়যায এন্ড পটয়যায ), 

এদারদয়দটড পযারররটি এন্ড 

ারব ষদ অন টাণ ষ-রক সফর 

১-৪-২০১৬ ১৭-৩-২০১৬ ১-৭-২০১৬ ১৬-৩-২০১৭ ৩১-১০-২০১৮ চুরি 

স্বাক্ষদযয 

য ৯৫০ 

রদন  

১৬-০৩-২০১৭ তারযদে M/s. Toyokeiki Co. Ltd. Japan  এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মায সভাট চুরি মূল্য রছর (VAT  

AIT ব্যতীত) টাকা ৩,৮৭৮,৭৭৩,৯৮৪.০০ ভাত্র (বফদদরক মুদ্রা  = জাান ইদয়ন ৪,০৭৯,৫৪০,৫৬১.০০+স্থানীয় মুদ্রা  = টাকা 

৮১৫,৬৫৯,৩০০.০০)।  
 

নানারফধ কাযদণ প্রকল্পটিয াভরগ্রক কাম ষক্রভ রনধ ষারযত ভদয় (রডদম্বয, ২০১৮) ম্পাদন কযা ভাপ্ত য়রন। তাই 

প্রকদল্পয সভয়াদ ৩১ রডদম্বয, ২০১৮ ম ষন্ত রনধ ষা রযত থাকদর তা এেদনা িরভান যদয়দছ। এভতাফস্থায়, প্রকল্পটিয 
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সভয়াদ ৩১ রডদম্বয, ২০২০ ম ষন্ত বৃরিয প্রস্তাফ কযা দয়দছ। এতদাংক্রান্ত াংদারধত রডররটি ফতষভাদন (এরপ্রর, 

২০১৯) অনুদভাদন প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ।  

১.৭.২।  ক্রয় িরত 

 

উনু্ি দযত্র িরতদত (OTM) আন্তজষারতক দযদত্রয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয মন্ত্রারত/ভারাভার ইতযারদ ক্রয় কযা দয়দছ। 

ক্রয় রযকল্পনা, ক্রয়, রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন, রদভন্ট, যীক্ষা ইতযারদ ম ষাদয় সম কর িরত অফরম্বন কযা 

দয়দছ, তা রনদি ফণ ষনা কযা র- 

 

(ক)।  চুরি স্বাক্ষয; 

(ে)। করাক্ট ডক্যদভদন্টয সেররপদকন অনুমায়ী নকা অনুদভাদন পূফ ষক মন্ত্রারত/ভারাভার                         

প্রস্তুত/াংগ্র কযা; 

(গ)। াংগৃীত মন্ত্রারত/ভারাভার রদভদন্টয জন্য প্রস্তুত কযা;  

(র্)। রদভদন্টয জন্য প্যারকাং কযায পূদফ ষ রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকদনয জন্য আভন্ত্রণ জানাদনা;  

(ঙ)। রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন (রএআই) করভটি কতৃষক রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন যফতী প্ররতদফদন প্রস্তুত 

এফাং অনুদভাদদনয য স অনুমায়ী প্যারকাং এয অনুদভাদনপূফ ষক রদভন্ট এয জন্য ভারাভার প্রস্তুত কযা;  

(ি)। প্যারকাং অফস্থায় ভারাভার য়যাযাউদজ গুদাভজাদতয অনুভরত;  

(ছ)। রনধ ষারযত াইদট মন্ত্রারত ইন্পটদরন উদমাগী দর াইদট সৌছাদনায পূদফ ষ যীক্ষা কযায জন্য ঠিকাদায 

কতৃষক টিরজটিরডরএর-সক আভন্ত্রণ জানাদনা; 

(জ)। প্যারকাং কযা মন্ত্রারত ইন্পটদরন াইদট সৌুঁছাদনায য পুনযায় সট েপূফ ষক ইন্পটদরদনয অনুভরত প্রদান; 

(ঝ)। াইদট ইন্পটদরন যফতী রপ্র-করভরনাং এয জন্য ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান কতৃষক পুনযায় আভন্ত্রণ জানাদনা  এফাং  

(ঞ)। রপ্র-করভরনাং কাজ দন্তালজনক দর পুনযায় সট ে কদয অাদযদনয জন্য ঠিকাদায প্ররতষ্ঠানদক  অনুভরত 

সদয়া।  

 

উরিরেত িরতগুদরা অনুযদণয সকান ম ষাদয় দন্তালজনক না য়া ম ষন্ত ঠিকাদায প্ররতষ্ঠানদক যফতী কাম ষ 

ম্পাদদনয অনুভরত সদয়া য়রন।  

 

১.৭.৩।  প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  সফা াংরেষ্ট ক্রয় প্ররক্রয়া যকাদযয 

ক্রয় চুরি অনুযণপূফ ষক দয়দছ: 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
কভপ্লাদয়ন্প সডাদভইন াযপদভন্প সূিক 

১ রনড এযাদদভন্ট Stakeholders involvement; 

Adequacy/relevance; 

২ ফারল ষক ক্রয় রযকল্পনা (APP) প্রস্তুত কযা দয়দছ সা (HOPE) কতৃষক অনুদভারদত; 

বত্রভারক াংদাধন কযা;  

৩ প্ররকউযদভন্ট িরত অনুযণ কযা দয়দছ  ফাজায অফস্থা আগ্র প্ররতষ্ঠাদনয প্রাপ্যতা রনরিত কযা 

দয়দছ; 

 সটকরনকযার সযররদবরন্প ম ষদফক্ষণ কযা দয়দছ; 

 এদজরন্প রনরূণ কযা দয়দছ এফাং 

 আরথ ষক াংগরত (Financial Threshold) রফদফিনা 

কযা দয়দছ। 
৪ অরপরয়ার কে এরেদভট  ফাজায মূদল্যয াদথ াংগরত সযদে এরেদভট প্রস্তুত কযা 

দয়দছ; 

 েযান্ডাড ষ িরত অনুযণ কযা দয়দছ এফাং 

 মথামথবাদফ ডক্যদভদন্টন কযা দয়দছ। 

৫ দযত্র দররর প্রস্তুত কযণ ররআয ২০০৮  উন্নয়ন দমাগী াংস্থায (JICA) 

Procurement Guideline সভাতাদফক দযত্র দররর প্রস্তুত 

কযা দয়দছ। 
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ক্ররভক 

নম্বয 
কভপ্লাদয়ন্প সডাদভইন াযপদভন্প সূিক 

৬ সেররপদকন/রফরকউ/টিআয প্রস্তুত কযণ ভারাভাদরয গুণগতভান, রনযদক্ষতা এফাং কর দযদাতায সুলভ 

অাংগ্রণ রনরিত পূফ ষক প্রকদল্পয উদেশ্য অনুমায়ী ভারা ভাসরয 

সেররপদকন  দযত্র দররর প্রস্তুত কযা দয়দছ। কর 

সক্ষদত্র দযত্র আফাদনয পূদফ ষ রততা সফাড ষ এফাং জাইকায 

অনুদভাদন গ্রণ কযা দয়দছ। 

৭ রযভাণ ঠিক বাদফ রযভাণ রনধ ষাযণ কযা দয়দছ। 

৮ TOC, TEC  ইতযারদ করভটি গঠন ররআয অনুযণপূফ ষক কর করভটি গঠন কযা দয়দছ।  

৯ রফজ্ঞান প্রিায (দযত্র আফান)  ররআয অনুযণপূফ ষক ২টি ফাাংরা  ২টি ইাংদযরজ সভাট ৪টি 

জাতীয় বদরনক রত্রকায় রফজ্ঞান প্রিায কযা দয়দছ। 

১০ দযত্র দারের দযত্র দারেদরয সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-রফধান অনুযণ 

পূফ ষক রনধ ষারযত ভয় প্রদান কযা দয়দছ। 

১১ দযত্র সোরা দযত্র সোরায সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-রফধান অনুযণ পূফ ষক 

েযান্ডাড ষ রনয়ভ  ধা অনুযণ কযা দয়দছ। আরথ ষক প্রস্তাফ 

দযদত্রয তষ অনুমায়ী াংযক্ষণ কযা দয়দছ।  

১২ দযত্র মূল্যায়ন দযত্র মূল্যায়দনয সক্ষদত্র  ররআয এয রফরধ-রফধান অনুযণ 

পূফ ষক েযান্ডাড ষ রনয়ভ  ধা অনুযণ কযা দয়দছ। 

১৩ NOA প্রদান এফাং চুরি স্বাক্ষয NOA প্রদান এফাং চুরি স্বাক্ষয এয সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-

রফধান অনুযণ পূফ ষক েযান্ডাড ষ রনয়ভ  ধা অনুযণ কযা 

দয়দছ। 

১৪ অনুদভাদন প্ররক্রয়া অনুদভাদন প্ররক্রয়াকযদণয সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-রফধান 

অনুযণকযা দয়দছ। 

১৫ চুরিত্র ব্যফস্থানা চুরিদত্রয Terms & Conditions পুদযাপুরয অনুযণ কযা 

দয়দছ। 

১৬ ভারাভার স্তান্তয (Delivery of Goods) চুরিদত্রয Terms & Conditions পুদযাপুরয অনুযণ কযা 

দয়দছ। 

১৭ Quality Assurance মথামথ কতৃষদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ গঠিত করভটিয ভাধ্যদভ 

দযত্র দররদর প্রদি সেররপদকদনয াদথ প্ররতটি  সণ্যয 

গুণগত ভান, রযভাণ, সটরোং নদত্র মািাই পূফ ষক ভারাভার 

মূ গ্রণ কযা দয়দছ এফাং প্রদয়াজনীয় ডক্যদভদন্টন কযা 

দয়দছ। 

১৮ কাম ষ ভারপ্ত প্রকল্পটি ফতষভাদন ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। 

১৯ Delivery of Service  চুরিদত্রয Terms & Conditions অনুযণ কযা 

দয়দছ; 

 সেররপদকদনয াদথ প্ররতটি সফায রযরধ রভররদয় 

সনয়া দয়দছ এফাং 

 সফায গুণগত ভান, রযরধ মািাই কযা প্রদয়াজনীয় 

ডক্যদভদন্টন কযা দয়দছ। 

২০ চুরিত্র ব্যফস্থানা সুক্ষ্ম রদকগুদরা, অথ ষাৎ 

 সবরযদয়ন; 

 ভয় ফরধ ষতকযণ; 

 Amendment to order  ইতযারদ। 

 েযান্ডাড ষ িরত এফাং ধাগুদরা  মথামথবাদফ অনুযণ কযা 

দয়দছ। 

২১ Payment  েযান্ডাড ষ িরত এফাং ধাগুদরা  মথামথবাদফ অনুযণ কযা 

দয়দছ। 

২২ Documentation  েযান্ডাড ষ িরত এফাং ধাগুদরা  মথামথবাদফ অনুযণ কযা 

দয়দছ। 
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রিতীয় অধ্যায় 

 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রভ রযিারন িরত এফাং এদতাংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাফরর 

 

২.১। যাভ ষদকয কাম ষরযরধ (TOR): 

 
২.১.১। প্রকদল্পয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধদনয অফস্থা, অথ ষায়দনয রফলয় ইতযারদ 

কর প্রদমাজয তথ্য) ম ষাদরািনা; 

পৃষ্ঠা নম্বয: ১-৪ 

২.১.২। প্রকদল্পয ারফ ষক এফাং রফস্তারযত অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ  আরথ ষক) অগ্রগরত তথ্য 

াংগ্র, রন্নদফ, রফদেলণ, াযরণ/সরেরিদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান  ম ষাদরািনা;  

পৃষ্ঠা নম্বয: ৫-৭ 

২.১.৩। প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ;  পৃষ্ঠা নম্বয: ৪৭ 

২.১.৪। প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত/িরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  সফা াংগ্রদয ( Procurement) 

সক্ষদত্র প্রিররত াংগ্র আইন  রফরধভারা (ররএ, ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন 

ইতযারদ) প্ররতারন কযা দয়দছ/দে রক না - স রফলদয় ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ; 

পৃষ্ঠা নম্বয: ৯-১০ 

২.১.৫। প্রকদল্পয আতায় াংগ্রীত/াংগ্রীতব্য ণ্য, কাম ষ  সফা রযিারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয 

জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর আনুলরঙ্গক রফলয় ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ;  

পৃষ্ঠা নম্বয: ৮ 

২.১.৬। প্রকদল্পয আতায় াংগ্রীত/াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  সফা াংরেষ্ট 

ক্রয়চুরিদত রনধ ষারযত সেররপদকন/ BOQ/TOR, গুণগতভান, রযভাণ অনুমায়ী 

প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মািাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়দছ/দে রক না, স রফলদয় 

ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ; 

পৃষ্ঠা নম্বয: ৫১-৫৭ 

২.১.৭। প্রকদল্পয ঝুঁরক অথ ষাৎ ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা, সমভন অথ ষাদয়দন রফরম্ব, ফাস্তফায়দন 

ণ্য, কাম ষ  সফা ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা  প্রকদল্পয সভয়াদ  

ব্যয় বৃরি, ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম ষদরািনা  ম ষদফক্ষণ;  

পৃষ্ঠা নম্বয: ৬৯-

৭১ 

২.১.৮। প্রকল্প অনুদভাদন, াংদাধন (প্রদমাজয সক্ষদত্র), অথ ষ ফযাে, অথ ষ ছাড়, রফর রযদাধ ইতযারদ 

রফলদয় তথ্য-উাদিয ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ; 

পৃষ্ঠা নম্বয: ৬৫-

৬৬ 

২.১.৯। উন্নয়ন দমাগী াংস্থা (মরদ থাদক) কতৃষক চুরি স্বাক্ষয, চুরিয তষ, ক্রয় প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ 

 অনুদভাদন, অথ ষ ছাড়, রফর রযদাদধ ম্মরত  রফরবন্ন রভন এয সুারয ইতযারদয 

তথ্য-উািরবরিক ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ; 

পৃষ্ঠা নম্বয: ৬০-

৬৫ 

২.১.১০। প্রকল্প ভারপ্তয য সৃষ্ট সুরফধারদ সটকই (Exit Plan) কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান; পৃষ্ঠা নম্বয: ৭৪ 

২.১.১১। SWOT Analysis; পৃষ্ঠা নম্বয: ৭২-

৭৩ 

২.১.১২। উরিরেত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম ষদফক্ষদণয রবরিদত ারফ ষক ম ষাদরািনা; পৃষ্ঠা নম্বয: ৭৪ 

২.১.১৩। প্রদয়াজনীয় সুারয প্রণয়ন; পৃষ্ঠা নম্বয: ৭৪ 

২.১.১৪। গ্যা রপ্রদইড রভটায এয সুরফধা-অসুরফধা (সটকরনকযার, কােভায  াপ্লায়ায এয 

ম ষায়) আফারক এরাকায় গ্যাদয রদেভ র হ্রা দয় থাকদর, তা হ্রা কযায রফলদয় 

আদরাকাত এফাং 

পৃষ্ঠা নম্বয: ৪৭-৪৮ 

২.১.১৫। কতৃষক্ষ িাযা রনধ ষারযত অন্যান্য রফলয়াফরর। পৃষ্ঠা নম্বয: 

 

২.২।  ভীক্ষায কভ ষিরত (Methodology) 

 

ভীক্ষায কভ ষিরতয অাং রদদফ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভারয এফাং সদকন্ডারয উৎ সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। 
প্রাইভারয তথ্যগুরর যারয াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ এফাং সদকন্ডারয তথ্যগুরর টিরজটিরডরএর এফাং অন্যান্য াংরেষ্ট 

াংস্থা সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। াংগৃরত তথ্যগুরর মািাই ফাছাই কদয করম্পউটাদয াংযক্ষণ কযা দয়দছ এফাং 

যফতীদত রফদেলণপূফ ষক প্ররতদফদন প্রস্তুরতসত ব্যফায কযা দয়দছ। 
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রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান প্রকল্প ম্পদকষ ম্যক ধাযণা রাদবয জন্য প্রদয়াজনীয় প্রাইভারয  তথ্য-উাি াংগ্রদয জন্য 

াংখ্যাগত এফাং গুণগত জরয িরত ব্যফায কযা দয়দছ। প্রশ্ন  উিদযয ভাধ্যদভ যারয াক্ষাৎকায গ্রণপূফ ষক 

োনা ম ষাদয় তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এপরজরড (সপাকা গ্রু রডকান) রযিারনায ভয় রপ্রদইড রভটায 

াংদমাগপ্রাপ্ত এফাং রপ্রদইড রভটায ব্যতীত গ্রাকদদয  (কদরার গ্রু) ভন্দয় কযা দয়দছ।  
 

২.৩। ভীক্ষা  এরাকা রনধ ষাযণ 

 

রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান প্রকদল্পয কাম ষারয় সথদক প্রাপ্ত প্রাথরভক তথ্য অনুমায়ী ায়া মায় সম, প্রকদল্পয আতায় 

রপ্রদইড রভটায স্থাদনয জন্য রনম্নফরণ ষত ১৬ টি এরাকা রনফ ষািন কযা দয়দছ। উি এরাকা মূদ ফতষভাদন রপ্রদইড 

রভটায স্থাদনয কাজ িরভান যদয়দছ। এ কর এরাকাদক ভীক্ষা অঞ্চর রদদফ রনফ ষািন কযা দয়দছ।  

 

াযরণ - ২.১ : রফবাগ, সজরা, এরাকা অনুাদয প্রকল্প অঞ্চর 

 

রফবাগ সজরা এরাকা 

ঢাকা  ঢাকা 

ফাড্ডা, ফনানী, ফারযধাযা, ফসুন্ধযা, ঢাকা কযান্টনদভন্ট, দরক্ষণোন, গুরান -১, 

গুরান-২, রেরদক্ষত, রভযপুয, ভাোরী, রনদকতন, রনক্যঞ্জ-২, সতজগাঁ, 

উিযোন  উিযা 

 

প্রকদল্পয  সম কর অঞ্চদর  আফারক গ্রাক রফদ্যভান যদয়দছ ঐ কর এরাকায রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত এফাং 

রপ্রদইড রভটায াংদমাগরফীন আফারক সেরণয গ্রাকদদয রনদয় ভীক্ষা রযিারনা কযা দয়দছ।  
 

ঢাকা সভদট্র্াররটন  এরাকায একটি নকা রনদম্ন সদয়া র। ভীক্ষায জন্য রনফ ষারিত এরাকামূ উি নকায ভদধ্য 

রফদ্যভান যদয়দছ। 
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২.৪। নমুনা িরত 

 

ভীক্ষায তথ্য াংগ্রদয জন্য াংখ্যাগত  গু ণগত জরয িরত ব্যফায কযা  দয়দছ। ভীক্ষায কভ ষিরতয অাং 

রদদফ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রাইভারয এফাং সদকন্ডারয উৎ সথদক াংগ্র কযা দয়দছ। প্রাইভারয তথ্যগুরর যারয 

াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ এফাং সদকন্ডারয তথ্যগুরর টিরজটিরডরএর অন্যান্য াংরেষ্ট াংস্থা এফাং দযজরভদন 

রযদ ষদনয ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়দছ। 
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২.৪.১। াংখ্যাগত জরযদয নমুনা-াংখ্যা রনধ ষাযণ 

 

রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ গ্রাক সুরফধাদবাগী এরাকা সথদক নমুনা আকায রনম্নরররেত পমূ ষরায ভাধ্যদভ রনণ ষয় কযা 

দয়দছ- 

  

 
 

Where, 

 

Z =1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level) 

n = sample size 

p = Proportion/probability of success = 0.5 

q = 1-p =0.5 

e = allowable margin of error (5%) or precision level = 0.05 

d.eff = design effect = 1.75, considering homogeneity of sample 

 

উরযউি ভানগুদরা পমূ ষরায় ফরদয় রদদর n= ৬৭২ ায়া মায়।  জরযদয সুরফধাদথ ষ সভাট নমুনা াংখ্যা ৬৭২ এয 

রযফদতষ ৭০০ রফদফিনা কযা দয়দছ। তন্দধ্য, নমুনা উিযদাতায  ৫০০  জন সুরফধাদবাগী , আয ২০০ জন উিযদাতা 

কদরার গ্রুদয। উি ৫০০ নমুনা াংগ্র রপ্রদইড রভটাযযুি আফারক গ্রাকদদয অন্তর্ভ ষি কদয কযা দয়দছ। নমুনা 

গ্রদণয সক্ষদত্র রনফ ষারিত ভীক্ষা এরাকায ফকটিদত আনুারতক াদয নমুনা াংখ্যা রনধ ষাযণ কযা দয়দছ। 
 

২.৪.২। উিযদাতায নমুনা িয়ন 

 

উরযফরণ ষত প্রকল্প এরাকায সুরফধাদবাগী গ্রাক রদেদভটিক বদফিয়ন  িরতয ভাধ্যদভ রনফ ষািন কযা  দয়দছ। কদরার 

এরাকা রাদফ প্রকল্প এরাকায কাছাকারছ এভন একটি ইউরনয়ন/ য়াড ষ রনফ ষািন কযা দয়দছ, সমোদন প্রকদল্পয সুরফধা 

ায়া মায়রন। কদরার এরাকায় নমুনা ফাছাই কযায জন্য একই িরত ব্যফায কযা দয়দছ। 
 

২.৪.৩। উিযদাতায নমুনা  ফন্টন 

 

ভাঠ ম ষাদয় তথ্য াংগ্রদয ভয় সকাম্পারন সথদক  গ্রাক তাররকা রনদয় এরাকা রবরিক আনুারতক াদয াংখ্যা 

রনধ ষাযণ কদয োনা ম ষাদয় সুরফধাদবাগী  ৫০০ জন এফাং কদরার এরাকা থদক সুরফধাফরঞ্চত  ২০০ জদনয নমুনা াংগ্র 

কযা দয়দছ। প্রকল্প কতৃক্ষ সথদক KII িরতদত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। 
 

উিযদাতা রনফ ষািন 

 

গ্রাক 

 
উিযদাতা 

আফারক  োনা প্রধান অথফা 

 তাঁয উযুি প্ররতরনরধ (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ফা অন্য সম সকান রনকট আত্মীয়, রমরন 

াফ ষক্ষরণক ঐ ফাায় ফফা কদযন এফাং মায ফয় নুন্যতভ ১৮ ফছয। 

 

২.৪.৪। গুণগত িরতয ব্যফায: 

 

ভীক্ষায় গুণগত িরত রদদফ “সপাকা গ্রু রডকান ” ফা দরীয় আদরািনা ( FGD) এফাং  ‘রক ইনপযদভন্টস্ 

ইন্টাযরবউ’ (KII) ব্যফায কযা দয়দছ। 
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২.৪.৫।  সপাকা গ্রু রডকান’ ফা দরীয় আদরািনা (FGD) 

 

 ভীক্ষায জন্য রনফ ষারিত াযরণ - ২.১ এ ফরণ ষত ১৬ টি এরাকায ভদধ্য ৮টি এরাকায় ৮টি এফাং কদরার 

এরাকায় ৪টি  এপরজরড কযা  দয়দছ। অথ ষাৎ  সভাট এপরজরড াংখ্যা  য় ১২টি। এপরজরডদত োনা ম ষাদয়য 

গ্রাকদদয আভন্ত্রণ জানাদনা দয়দছ। প্ররত এপরজরডদত ৮-১০ জন ভররা/পুরুল অাংগ্রণ কদযদছ।  
 

 রনদম্নাি াযরণ’সত এরাকারবরিক এপরজরড মুদয রফফযন প্রদান কযা দয়দছ-  

 

াযণী - ২.২ : “সপাকা গ্রু রডকান” াংক্রান্ত তথ্য 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

এপরজরড আদয়াজন াংক্রান্ত তথ্য 

তারযে  ভয় এরাকা 

১। ২২-০২-২০১৯ ফড়ফাগ, রভযপুয 

২। ২৩-০২-২০১৯ দারু ারাভ, রভযপুয 

৩। ২৪-০২-২০১৯ ফসুন্ধযা আফারক এরাকা 

৪। ২৪-০২-২০১৯ ফসুন্ধযা আফারক এরাকা 

৫। ২৫-০২-২০১৯ ফড়ফাগ, রভযপুয 

৬। ২৫-০২-২০১৯ ফসুন্ধযা আফারক এরাকা 

৭। ২৮-০২-২০১৯ আযজত াড়া, ভাোরী 

৮। ২৯-০২-২০১৯ সতজগাঁ 

৯। ০১-০৩-২০১৯ উিযা 

১০। ০২-০৩-২০১৯ ভাোরী 

১১। ০৩-০৩-২০১৯ সতজগাঁ 

১২। ০৮-০৩-২০১৯ রভযপুয-২ 

 

 প্ররতটি FGD প্রকল্প এরাকায এভন একটি জায়গায় কযা  দয়দছ,  মাদত কর অাংগ্রণকাযী উি স্থাদন 

দজ আদত সদযদছ এফাং অফাদধ ভতাভত প্রদান কদযদছ। এপরজরড বা একজন ঞ্চারক িাযা 

রযিাররত দয়দছ, রমরন প্রকল্প ম্পরকষত রফলদয়য উয বায় আগত করদক মুিবাদফ কথা ফরায জন্য 

উৎারত কদযদছন।  
 

 এপরজরড গাইডরাইন অনুাদয  এপরজরডগুরর রযিাররত  দয়দছ  এফাং গাইডরাই সন উদিরেত সূিক 

অনুমায়ী ধাযাফারকবাদফ আদরািনা কদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। 
 

২.৪.৬। রক ইনপযদভন্টস্ ইন্টাযরবউ (KII) 
 

টিরজটিরডরএর কতৃষক্ষ সথদক প্রকল্প াংক্রান্ত কর তথ্য  KII িরতদত াংগ্র কযা দয়দছ । টিরজটিরডরএর সথদক 

রনম্নফরণ ষত কভ ষকতষাদদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দয়দছ- 

 

 প্রকল্প রযিারক, টিরজটিরডরএর -এয রপ্রদইড রভটায স্থান প্রকল্প;  

 উ প্রকল্প রযিারক, টিরজটিরডরএর -এয রপ্রদইড রভটায স্থান প্রকল্প;  

 ভাব্যফস্থাক (সভদট্র্া ঢাকা ভাদকষটিাং রডরবন-উিয) এফাং াংরেষ্ট উ ভাব্যফস্থাক;  

 রযিারক (অথ ষ); 

 ভাব্যফস্থাক (সভদট্র্া ঢাকা সযরবরনউ রডরবন) এফাং াংরেষ্ট উ ভাব্যফস্থাক এফাং  

 ভীক্ষা কাদজয প্রদয়াজদন সকাম্পারনয অন্যান্য রডরবন/রফবাদগয রফরবন্ন ম ষাদয়য কভ ষকতষা।  
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াবষায এফাং কাড ষ রযিাজষ াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয জন্য রএ সবন্ডযদদয  KII কযা দয়দছ। তাছাড়া সদট্র্াফাাংরায  

প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষাগদণয  KII কযা দয়দছ। 
 

২.৫।  তথ্য াংগ্র   রফদেলণ িরত 

  

এ ভীক্ষা দদর ৪ জন যাভ ষক , ১০  জন সুাযবাইজায , ১৪ জন তথ্য াংগ্রকাযী , ১ জন করম্পউটায অাদযটয ,      

২ জন ডাটা এরর অাদযটয এফাং ১ জন অরপ কাযী কভ ষযত রছদরন।  
 

প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয প্ররতদফদদন রন্নদফদনয জন্য রনম্নফরণ ষত তথ্য/দরররত্রারদ াংগ্র, ম ষাদরািনা 

 রফদেলণ কযা দয়দছ- 

 

 প্রকদল্পয  অনুদভারদত রডরর, াংদারধত রডরর এফাং তৎাংরেষ্ট অনুদভাদনত্র; 

 রফরবন্ন ক্রয়, কাম ষ এফাং সফা াংক্রান্ত দযত্র দররর; 

 ঠিকাদায কতৃষক দারেরকৃত কারযগরয  আরথ ষক প্রস্তাফ; 

 কারযগরয  আরথ ষক মূল্যায়ন প্ররতদফদন এফাং এতদাংক্রান্ত কারযগরয করভটি, দযত্র করভটি এফাং 

রযিারনা ল ষদদয অনুদভাদনত্র। াংরেষ্ট সক্ষদত্র যকারয ক্রয় াংক্রান্ত মূল্যায়ন করভটিয অনুদভাদনত্র;  

 রফরবন্নক্রয়, কাম ষ এফাং সফা াংক্রান্ত ক্রয়াদদ/কাম ষাসদদয ইোত্র (NoA)  চুরিত্র; 

 রডজাইন/নকা াংক্রান্ত অনুদভাদনত্র (মথা: রপ্রদইড রভটায, রভটায স্থান, দয়ফ রদেভ, 

াড ষয়যায/পটয়যায  এদতাংক্রান্ত আনুলরঙ্গক অন্যান্য রফলয়;  

 কনারদটন্ট কতৃষক ইসুযকৃত রফরবন্ন ররযরডক প্ররতদফদন; 

 কনারদটন্ট কতৃষক ইসুযকৃত সকায়াররটি সিক রযদাট ষ; 

 প্রকল্প কতৃষক্ষ এফাং ঠিকাদাদযয ভদধ্য অনুরষ্ঠত রফরবন্ন বায কাম ষরফফযণী; 

 রফর কাদরকন/ কাড ষ রযিাজষ াংক্রান্ত রফলদয় সবন্ডযদদয এফাং ব্যাাংদকয াদথ ম্পারদত চুরিত্র;  

 যকায  জাইকা’য জন্য প্রস্তুতকৃত রফরবন্ন ভারক, বত্রভারক, লান্ারক, ফারল ষক প্ররতদফদন;  

 প্রকদল্পয P.I.C এফাং P.S.C বায কাম ষরফফযণী; 

 সদট্র্াফাাংরায় অনুরষ্ঠত উন্নয়ন প্রকদল্পয অগ্রগরতয ম ষাদরািনা বায কাম ষরফফযণী;  

 জ্বারারন  েরনজ ম্পদ রফবাদগ অনুরষ্ঠত উন্নয়ণ প্রকদল্পয অগ্রগরতয ম ষাদরািনা বায কাম ষরফফযণী;  

 অরডট প্ররতদফদন এফাং 

 প্রদয়াজনীয় নকা/ রডজাইন/দরররত্রারদ। 

 

২.৫.১। ভাঠকভী এফাং সুাযবাইজায প্ররক্ষণ 

 

যাভ ষক প্ররতষ্ঠান কতৃষক ভা ঠকভী এফাং সুাযবাইজায রনদয়াদগয য তাঁদদয ৩  (রতন) রদদনয প্ররক্ষণ কভ ষসূরিয 

ব্যফস্থা কযা  দয়রছর। যাভ ষকগণ ভাঠকভী এফাং সুাযবাইজাযগণদদয প্ররক্ষণ প্রদান  কদযরছর। উি কভ ষসূরিদত 

আইএভইরড’য  াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ উরস্থত রছদরন।  

 

একজন তথ্য াংগ্রকাযী রদদন ৫-৬ জদনয াক্ষাৎকায গ্রণ কদযদছ। স অনুমায়ী  আনুভারনক ২ প্তাদয ভদধ্য তথ্য 

াংগ্রদয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ । ৭ জন সুাযবাইজায তথ্য  াংগ্রকাযীদদয প্রশ্নভারায গুণগত ভান মািাই  

প্রদয়াজনীয় রদক-রনদদ ষনা প্রদান কদযদছ। এছাড়া ৩ জন সুাযবাইজায KII  অন্যান্য গুণগত তথ্য াংগ্র কদযদছ। 
 

২.৫.২। তথ্য াংগ্রদয উকযণ প্রণয়ন (প্রশ্ন ত্র) 

 

ভীক্ষায উদেশ্য , কাম ষ-রযরধ অনুমায়ী প্রস্তারফত কভ ষিরতয আদরাদক প্রদয়াজনীয়  প্রারঙ্গক প্রশ্ন ত্র  সিকরর ে 

বতরয কযা দয়দছ। প্রশ্নত্র  সিকররেমূ সটকরনকযার  রেয়ারযাং করভটিয বায় আদরািনায ভাধ্যদভ চূড়ান্ত কযা 

দয়দছ।  
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তথ্য-উাি াংগ্রদয উকযণমূ রনম্নরূ- 

 

 রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত আফারক গ্রাকদদয জন্য প্রশ্নত্র; 

 রপ্রদইড রভটায াংদমাগরফীন (কদরার গ্রু) আফারক গ্রাকদদয জন্য প্রশ্নত্র; 

 দররবরিক আদরািনায (FGD) জন্য প্রশ্নত্র; 

 প্রকল্প কতৃষদক্ষয (টিরজটিরডরএর) রনকট দত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র; 

 প্রকল্প কতৃষদক্ষয (টিরজটিরডরএর) রনকট দত আইটি াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র; 

 রএ সবন্ডদযয রনকট দত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র এফাং 

 প্ররকউযদভন্ট াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র। 
 

২.৫.৩। স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা 

 

তথ্য াংগ্র িরাকারীন যাভ ষক দর কতৃষক স্থানীয় ম ষাদয় একটি কভ ষারায আদয়াজন কযা  দয়দছ। আনুভারনক ৪৫-

৫০ জন স্থানীয় রফরবন্ন সায গ্রাক , স্থানীয় প্রারনক কভ ষকতষা , সুরফধাদবাগী প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধ , স্কুররক্ষক, 

গণ্যভান্য ব্যরিগদণয াদথ উনু্ি আদরািনায ভাধ্যদভ মূল্যায়ন ভীক্ষায প্রদয়াজনীয় তথ্যারদ াংগ্র কযা দয়দছ। উি 

কভ ষারায় আইএভইরড এফাং টিরজটিরডরএর এয াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ উরস্থত রছদরন।  
 

২.৫.৪। তথ্য ফা  ডাটা এরডটিাং  সকারডাং 

 

পূযণকৃত প্রশ্ন ত্রমূ যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয কাম ষারদয় সকারডাং, এরডটিাং  এরএএ (ডাটাদফজ পটয়যায)/ 

ভাইদক্রাপট অরপ অযাদক্স সপ্রাগ্রাদভ ডাটা এরর এফাং এযানারাইর কযা দয়দছ। 
 

২.৫.৫। তথ্য ফা ডাটা রফদেলণ এফাং রযদাট ষ প্রস্তুতকযণ 
 

তথ্য ফা ডাটা রফদেলণ এফাং প্ররতদফদন বতরযয সক্ষদত্র রনম্নরররেত রফলদয়য প্ররত তকষ দৃরষ্ট যাো দয়দছ- 

 

(ক)  াংগৃীত ডাটায মথাথ ষতা এফাং গ্রণদমাগ্যতা মথামথবাদফ রফদেলদণয জন্য উন্নত ডাটা এরর 

পটয়যায ব্যফায কযা দয়দছ এফাং  

(ে) াংগৃীত তথ্য ফা ডাটা এরএএ পটয়যাদযয ভাধ্যদভ রফদেলণ  ( Co-relation, Mean,  
Median, Minimum, Maximum, T-test etc.) কযা দয়দছ। 

 

২.৫.৬। প্র কসল্পয ফর  দুফ ষর রদক, সুদমাগ  ঝুঁরক রফদেলণ (SWOT Analysis) 
 

কভ ষ-রযকল্পনায় সম কর তথ্য উাি াংগ্র এফাং রফদেলদণয প্রস্তাফ কযা দয়দছ , স কর তথ্য উাি াংগ্র পূফ ষক 

রফদেলণ কদয প্রকল্পটিয ফর  (Strength)  দুফ ষর  (Weakness) রদক, সুদমাগ (Opportunity)  ঝুঁরক  

(Threat) মূ  নাি কদয  ফতষভাদন তায ভাধান এফাং বরফষ্যদত এ ধযদনয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয জন্য 

সুারয প্রদান কযা দয়দছ। রনম্নরররেত রনদদ ষক ভাত্রা  (Indicator) অনুমায়ী প্রকদল্পয ফর  দুফ ষররদক এফাং 

সুদমাগ (Opportunity)  ঝুঁরক (Threat) ম ষাদরািনা কযা দয়দছ- 

 

প্রকদল্পয ফর রদক (Strength)মূদয রনদদ ষক 

 

(১)  প্রকদল্পয কাম ষক্রভ রন ধ ষারযত ভদয়য ভদধ্য ভাপ্তকযণ; 

(২)  প্রকদল্পয প্রদয়াজন অনুমায়ী মথামথ জনফর রনদয়াগ; 

(৩)  প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন একই প্রকল্প রযিারদকয দারয়ত্ব ারন ; 

(৪)  প্রদয়াজনীয় অদথ ষয াংস্থান ; 

(৫) মথাভদয় অথ ষ ছাড় ; 

(৬)  ফাৎরযক কভ ষ -রযকল্পনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন; 

(৭)  োতয়াযী ফাদজট িারদা  ফযাে ; 

(৮)  রফবাগ  ভন্ত্রণারয় কতৃষক রনয়রভত ভরনটরযাং  এফাং 
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(৯)  প্রকদল্পয রডজাইন  সেররপদকন অনুমায়ী াভরগ্রক কাম ষক্রভ ম্পাদন কযা। 

 

প্রকদল্পয দুফ ষর রদক (Weakness)মূদয রনদদ ষক 

 

(১)  প্রকদল্পয প্রদয়াজন অনুমায়ী মথামথ জনফর রনদয়াগ না কযা; 

(২)  প্রকদল্পয কাম ষক্রভ সুরনরদ ষষ্টবাদফ রিরিত না কযা ; 

(৩)  ফাৎরযক কভ ষ -রযকল্পনা প্রস্তুত  ফাস্তফায়ন না কযা; 

(৪)  ভারাভার ক্রদয় জটিরতা  দীর্ ষভয় ব্যয় ; 

(৫) ত্রুটিপূণ ষ রডজাইন  সেররপদকন  প্রস্তুত কযা; 

(৬)  রফরবন্ন ম ষাদয় প্রদয়াজনীয় অনুদভাদন প্রারপ্তদত রফরম্ব; 

(৭)   ঠিকাদাদযয কভ ষ-রযকল্পনায দুফ ষরতা; 

(৮)   ঠিকাদাদযয ফাস্তফ কাদজয (Physical Execution) ধীযগরত এফাং 

(৯)   প্রকদল্পয Exit Plan না থাকা। 
 

প্রকদল্পয সুদমাগ (Opportunity)রনদদ ষক 

 
 

(১)   প্রকদল্পয রফরবন্ন কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ কভ ষাংস্থান সৃরষ্ট;  

(২) অন্যান্য োদতয ন্যায় আফারক োদতয গ্রাকদদয রভটারযাং রদেদভ অন্তর্ভ ষি কযা;  

(৩)   আফারক োদতয অিয় করভদয় ােয়কৃত গ্যা অন্য োদত ব্যফাদযয সুদমাগ সৃরষ্ট য়া;  

(৩)   সকাম্পারনয অরগ্রভ যাজস্ব আদাদয়য সুদমাগ সৃরষ্ট য়া;   

(৪)   ফদকয়া আদায় না থাকায় াংদমাগ রফরেন্নকযণ কাম ষক্রভ সথদক রযত্রাণ এফাং 

(৫)   গ্রাক য়যানী হ্রা এফাং গ্রাক ন্তুরষ্ট অজষন কযা। 

 

প্রকদল্পয ঝুঁরকয (Threat) রনদদ ষক 

 

(১) প্রকদল্পয কাজ ফাস্তফায়দন স্থানীয় প্রবাফ ; 

(২) েণ্ডকারীন/অরতরযি দারয়দত্ব ফা র্নর্ন প্রকল্প রযিারক রনদয়াগ; 

(৩) অথ ষ ছাদড় রফরম্ব ; 

(৪) কাদজয তুরনায় অম ষাপ্ত অথ ষ ফযাে ; 

(৫) প্রাকৃরতক দুদম ষাদগ ক্ষয়ক্ষরত ; 

(৬) বরফষ্যদত জ্বারানী রনযািা রনরিতকযণ  এফাং 

(৭)   মথামথ গ্রাক াড়া না ায়া।  
 

২.৫.৭। প্ররতদফদন উস্থান 

 

প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন (Inception Report) 
 

প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন সটকরনকযার  করভটিয বায় অনুদভাদদনয য রেয়ারযাং করভটিদত উস্থান কযা য় । রেয়ারযাং 

করভটি কতৃষক প্রাযরম্ভক প্ররতদফদন অনুদভাদদনয য ভাঠ ম ষাদয় তথ্য-উাি াংগ্র শুরু কযা দয়দছ । 
 

১ভ েড়া প্ররতদফদন (1st Draft Report) 
 

প্রাযরম্ভক প্ররতদফদদনয রবরিদত ৬ প্তাদয ভদধ্য ভাঠ ম ষাদয় াংগৃীত কর তথ্য ম্বররত ডাটা ম ষদফক্ষণ , রফদেলণ 

পূফ ষক ১ভ েড়া প্ররতদফদন সটকরনকযার করভটি ফযাফয দারের কযা দয়দছ।  
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২য় েড়া প্ররতদফদন (2nd Draft Report) 
 

১ভ েড়া প্ররতদফদন যীক্ষাদন্ত সটকরনকযার করভটি কতৃষক প্রদি ভতাভত রন্নদফরত কদয ২ য় েড়া  প্ররতদফদন 

সটকরনকযার  রেয়ারযাং করভটিদত উস্থান কযা দফ। জরযকৃত তদথ্যয উয রেয়ারযাং করভটিয ভতাভদতয 

রবরিদত মাফতীয় তথ্য ম্বররত একটি চূড়ান্ত েড়া প্ররতদফদন প্রস্তুত কদয ০৭-০৫-২০১৯ তারযদে অনুরষ্ঠত জাতীয় 

কভ ষারায় উস্থান কযা দয়দছ। 
 

চূড়ান্ত প্ররতদফদন (Final Report) 
 

জাতীয় ম ষাদয়য কভ ষারায় আগত রফদলজ্ঞগণ, আই এভইরড  াংরেষ্ট দপ্তযমূদয ভতাভত   রনদদ ষনা  এফাং 

রেয়ারযাং করভটিয গৃীত রিাদন্তয আদরাদক  চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রস্তুত কযা দয়দছ। চূড়ান্ত প্ররতদফদদনয রপ্রন্ট কর 

(ফাাংরায় ৬০ কর  ইাংদযরজদত ২০ কর)  পট্  কর রনধ ষারযত ভদয়য ভদধ্য াংরেষ্ট কতৃষক্ষ ফযাফদয দারের 

কযা দফ। 

 

২.৬। ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা 

 

২৬-১২-২০১৮ তারযদে ফাস্তফায়ন , রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাদগয (আইএভআইরড) াদথ উদদষ্টা প্ররতষ্ঠাদনয 

স্বাক্ষরযত চুরি অনুমায়ী ৩০ -০৪-২০১৯ তারযদেয ভদধ্য ভীক্ষা কাম ষক্রভ ভা রপ্তয রদক্ষয একটি ভয়রবরিক কভ ষ-

রযকল্পনা রনদম্ন প্রদান কযা র- 

 

াযণী - ২.৩ : ভয় রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা 

 

ক্ররভ

ক 

নম্বয 

কাম ষাফরীয াংরক্ষপ্ত রফফযণ ম্ভাব্য ভয় 

(১) আইএভইরড এফাং কনারদটন্ট প্ররতষ্ঠাদনয াদথ চুরি স্বাক্ষয ২৬/১২/২০১৮ 

(২) চুরি কাম ষকয এফাং েড়া ইনদন রযদাট ষ প্রণয়ন  দারের ০১/০১/২০১৯ - ১৫/০১/২০১৯ 

(৩) আইএভইরড  াংরেষ্ট অন্যান্য দস্যদদয ভন্দয় গঠিত সটকরনকযার করভটিয 

বা। বায় করভটি কতৃষক ইনদন রযদাদট ষয উয রফস্তারযত আদরািনা  

সুারয প্রদান 

২১/০১/২০১৯-২৩/০১/২০১৯ 

(৪) সুারযদয  রবরিদত পুনঃরফন্যাকৃত ইনদন রযদাট ষ দারের। রেয়ারযাং 

করভটি কতৃষক ইনদন রযদাট ষ ম ষাদরািনা  সুারয/অনুদভাদন 

২৭/০১/২০১৯-১৫/০২/২০১৯ 

(৫) তথ্য াংগ্রকাযী   সুাযবাইজায রনদয়াগ  প্ররক্ষণ, যারয াক্ষাৎকাদযয 

ভাধ্যদভ প্রাইভারয তথ্য াংগ্র, টিি্রজটিরডরএর  াংরেষ্ট অন্যান্য প্ররতষ্ঠান দত 

সদকন্ডারয তথ্যাংগ্র, দরীয় আদরািনা (এপরজরড)  রক-ইনপযদভন্ট ইন্টারব ষউ  

(সকআইআই) আদয়াজন। াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ কতৃষক দযজরভদন াইট রযদ ষন 

১৫/০২/২০১৯-০৫/০৩/২০১৯ 

(৬) ডাটা এরর, ডাটা সবরযরপদকন, ডাটা প্রদরাং  ডাটা এযানারাইর পূফ ষক ১ভ 

েড়া প্ররতদফদন প্রস্তুতকযণ এফাং সটকরনকযার করভটিয রনকট দারের 

০৫/০৩/২০১৯-৩১/০৩/২০১৯ 

(৭) সটকরনকযার করভটি কতৃষক ১ভ েড়া প্ররতদফদন যীক্ষাদন্ত ভতাভত  সুারয 

প্রদান 

০১/০৪/২০১৯-২১/০৪/২০১৯ 

(৮) সটকরনকযার করভটিকতৃষক ১ভ েড়া প্ররতদফদদনয উয প্রদি ভতাভত  সুারয 

রন্নদফরত কদয ২য় েড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন  রেয়ারযাং করভটিদত উস্থান 

২২/০৪/২০১৯-২৫/০৪/২০১৯ 

(৯) রেয়ারযাং করভটি কতৃষক ২য় েড়া প্ররতদফদন যীক্ষাদন্ত প্রদি ভতাভত  সুারয 

রন্নদফরত কদয চূড়ান্ত েড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন  জাতীয় কভ ষারায় উস্থান 

 ২৬/০৪/২০১৯-০৭/০৫/২০১৯ 

(১০) কভ ষারায় আগত রফদলজ্ঞ, আইএভইরড  াংরেষ্ট দপ্তযমূদয অন্যান্য 

কভ ষকতষাদদয ভতাভত রন্নদফরত কদয চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন  দারের 

০৮/০৫/২০১৯-২৫/০৫/২০১৯ 

 

ভয় রবরিক কভ ষ রযকল্পনা ফায িাট ষ আকাদয রনদম্ন াংদমাজন কযা র-  
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তৃতীয় অধ্যায় 

  

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয পরাপর রফদেলণ 

  

৩.১।     ভাঠ ম ষাদয়য জরয, দররবরিক আদরািনা, স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা  সকআইআই -এয ভাধ্যদভ  

 প্রাপ্ত তথ্যারদ ম ষাদরািনা 

  

৩.১.১।   রপ্রদইড রভটায াংদমাগ প্রাপ্ত গ্রাকদদয জরয 

 

৩.১.১.১। এরাকা-রবরিক ররদঙ্গয ফণ্টন 

 

জরযদ অাংগ্র ণকাযী সভাট ৫১২ জন 

গ্রাকদদয ভদধ্য ৩৪৭ জন পুরুল  ১৬৫ জন 

ভররা রক্ষয কযা মায়। তন্দধ্য ফারযধাযা এফাং 

গুরান এরাকাদত মথাক্রদভ দফ ষাচ্চ তকযা 

৯৩.৩  ৮৫.৪ জন পুরুল। অন্যরদদক প্রকল্প 

অন্তর্ভ ষি কর অঞ্চদরয  ভদধ্য সকফর রভযপুয 

এরাকাদত ভররা গ্রাকদদয তকযা ায 

মথাক্রদভ ৫৭ .৮ এফাং  ৫৯.১, মা রছর পুরুল 

গ্রাকদদয তকযা ায (মথাক্রদভ   ৪২.২  

৪০.৯) এয সিদয় সফর।                                                  
 

 

 

৩.১.১.২। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকদদয ফয়দয ফণ্টন 

 

 

প্রকদল্পয ১২ টি এরাকায় জরযদ 

অাংগ্রণকাযীদদয ভদধ্য ফয়ীভা 

৩৬-৪৫ ফছদযয  ভদধ্য গ্রাকদদয 

াংখ্যা রছর দফ ষাচ্চ (৪০ .৬৩%)। 

২৫ ফছয ফয় অথফা ২৫ ফছদযয 

নীদি ফয়, এভন গ্রাকদদয তকযা 

ায রছর প্রায় ৭.৬২। ফয়ীভা ২৬-

৩৫, ৪৬-৫৫, ৫৬-৬৫ এফাং  ৬৬  ফা 

তদুধ ষ ফয়ী গ্রাকদদয তকযা  ায 

রছর মথাক্রদভ ২২ .৪৬, ১৯.৩৪, 

৭.৮১ এফাং ২.১৫।  
                                                 রিত্র:।  রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকদদয ফয়দয ফণ্টন 

                                    

 

 

 

 

 

রিত্রঃ এরাকা-রবরিক ররদঙ্গয ফণ্টন। 
 

রিত্র :। এরাকা-রবরিক ররদঙ্গয ফণ্টন 
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৩.১.১.৩। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগপ্রাপ্ত গ্রাকদদয রক্ষাগত সমাগ্যতা 

 

প্রকল্প এরাকায় গ্রাকদদয ভদধ্য 

স্কুদর মায়রন , গ্রাকদদয তকযা 

ায ২.৩। প্রাথরভক ররক্ষতদদয 

তকযা ায ২ । ভাধ্যরভদকয রনদি 

ররক্ষতদদয ায ৭.৭ এফাং 

ভাধ্যরভক তায উদয 

ররক্ষতদদয ায ৯০ তাাং। প্রকল্প 

অন্তর্ভ ষি কর অঞ্চদর য ভদধ্য 

উিযা, রভযপুয  এফাং ফসুন্ধযা 

আফারক এরাকাদত অরধক 

ররক্ষতদদয ায রক্ষযণীয়। 

 

 

 

 

৩.১.১.৪। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকদদয মূর-সা: 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয ভদধ্য সফ কদয়কটি সেরণ সায ভানুল রক্ষয কযা রগদয়দছ। গ্রাকদদয ভদধ্য দফ ষাচ্চ 

রছর িাকরযজীফী  মায তকযা ায ৩৯.৬ তাাং। গৃরণী /সফকায এভন গ্রাকদদয তকযা ায রছর ২ ৬.২ তাাং 

এফাং ব্যফায়ী /সদাকানী সায  তকযা ায রছর ১৮.৯ তাাং। অন্যরদদক জরযদ অাংগ্রণকাযী অফযপ্রাপ্ত  

গ্রাকদদয তকযা ায রছর ৫.৩। অন্যান্য সেরণসায গ্রাদকয াংখ্যা রছর নগণ্য। 
 

৩.১.১.৫। প্রকল্প এরাকাদত রপ্রদইড গ্যা রভটাদযয উরস্থরত রনরিতকযণ 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয  আফাস্থদর 

রপ্রদইড রভটায াংদমাগ যদয়দছ রক  না? াংদমাগ 

থাকদর তা ির আদছ রক  না? এভন প্রদশ্নয জফাদফ 

৫১২ জন গ্রাক তথা তবাগ গ্রাক যাঁ সূিক 

জফাফ রদদয়দছন । প্রকল্প অন্তর্ভ ষি কর এরাকায় 

ফতষভাদন রপ্রদইড রভটায াংদমাগ রফদ্যভান যদয়দছ 

এফাং ফগুদরা রভটায ির অফস্থায় যদয়দছ।  
 

 

 

 

৩.১.১.৬। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগ প্রারপ্তকার 

 

কতাদর গ্যা াংদমাগ সদয়রছদরন এভন প্রদশ্ন ২টি ভয়কার ায়া মায় । ২০১৮ াদর রপ্রদইড রভটায াংদমাগ  

রনদয়দছ, জরযদ অাংগ্র ণকাযী এভন গ্রাদকয তকযা ায দফ ষাচ্চ ৮৬.৬ বাগ। অন্যরদদক ২০ ১৯ াদর এেন ম ষন্ত 

াংদমাগ রনদয়দছ ১৩.৪ তাাং গ্রাক। 
 

 

 

 

 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগপ্রাপ্ত গ্রাকদদয রক্ষাগত সমাগ্যতা 

 

রিত্র:। প্রকল্প এরাকাদত রপ্রদইড গ্যা রভটাদযয উরস্থরত  
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৩.১.১.৭।  রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাসযয সুরফধামূ 

 

রপ্রদইড রভটায ব্যফাদযয সুরফধাগুদরা সকভন? এভন প্রদশ্নয জফাদফ জরযদ অাংগ্র ণকাযী গ্রাকদদয  রনকট সথদক 

সফ রকছু সুরফধায কথা জানা রগদয়দছ। তকযা ৮১.৬ বাগ গ্রাক ফদরদছন রনদজয প্রদয়াজন  িারদা অনুমায়ী গ্যা 

ব্যফায কযা মায় , ৮১.৪ তাাং ফদরদছন রাইদন দারড়দয় ব্যাাংদক রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই। এ ছাড়া তকযা 

৭০.৩ বাগ গ্রাক ভদন কদযন রপ্রদইড রভটায ব্যফাদয পূফ ষ সথদকই গ্যা ব্যফায ম্পদকষ অফরত য়া মায় । 
অন্যান্য সুরফধাগুদরায ভদধ্য যদয়দছ রফর কভ আদ /েযি কভ য় (৬৫%), খুফ দজই রপ্রদইড কাড ষ রযিাজষ কযা মায়  

(৬৪%), াংদমাগ রফরেদন্নয রিন্তা সনই, তাই অরপদয ঝাদভরা সনই (৫৯.৮%)। 

 

 

 

৩.১.১.৮।  রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাসযয অসুরফধামূ 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয কাদছ রপ্রদইড রভটায ব্যফাদযয সুরফধাগুদরা জানদত িায়ায াাার অসুরফধা 

কী কী জানদত িাইদর গ্রাকদদয তকযা ৫২ বাগ ফদরদছন  সতভন সকাদনা ভস্যা তাদদয জানা সনই। তকযা ৪১.৮ 

বাগ ভদন কদযন কাড ষ ারযদয় সগদর নতুন কাড ষ ায়া কষ্টকয। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদযয সুরফধামূ  

 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদযয অসুরফধামূ 
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৩.১.১.৯।  ভারক রফর াংক্রান্ত তথ্য 

 

ফতষভাদন গ্যা ব্যফাদযয জন্য 

ভাদ গদড় কত টাকা ব্যয় য়  

এভন প্রদশ্নয জফাদফ গ্রাকদদয 

তকযা ৩৯.১ বাগ ফদরন তাদদয 

ভারক ৫০০ টাকা েযি য়। 

ভারক ৫০১-৬০০ টাকা েযি 

কদযন ২৩ .৮%,৭০১-১০০০ টাকা 

েযি কদযন ১০ .৯%, ৬০১-৭০০ 

টাকা েযি কদযন ১০.২% গ্রাক  

 

 

এফাং ভাত্র ২.৯% গ্রাক ভাদ ১০০০ টাকায সফর গ্যা ব্যফাদয েযি কদযন।  ১৩.১% গ্রাক ভাদ ৫০০ টাকায কভ 

েযি কদযন। প্রকল্প অন্তর্ভ ষি কর অঞ্চদরয গড় ভারক েযি ৫৮৯ .৪ টাকা। জরযদ অাংগ্রণকাযী এরাকায ভদধ্য 

গুরান-২ এরাকাদত গড় ভারক েযি ফ সিদয় সফর ৭৯০ .৪ টাকা।  

 

জরযদ রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদয ভারক রফর পূফ ষ 

অদক্ষা সফর না কভ জানদত িাইদর  অাংগ্রণকাযী 

গ্রাকদদয সভাট ৮৭ তাাং রফর কভ, ৮ তাাং রফর সফর 

এফাং ৫ তাাং রফর আদগয ভত ভদন কদযন।  

 

 

 

 

 

রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদয আরথ ষক  

ােয় দয়দছ রক  না এভন প্রদশ্নয জফাদফ 

৮৭.১ % গ্রাক যাঁ এফাং ভাত্র ১২ .৯ % 

গ্রাক না ফদরদছন। আরথ ষক ােয় দয়দছ 

এভন গ্রাকদদয কাছ সথদক জানা মায় 

প্রকদল্পয কর এরাকায গ্রাকদদয গড় 

ােয় প্রায় ২৭৬ টাকা। তাছাড়া ৪৬ .৪ 

তাাং গ্রাক ভারক ৩০০ টাকা ােয় 

কদযন।  

 

 

৩.১.১.১০।  গ্যাদয স্বল্পিা (Low pressure) 

ভস্যা 

 

জরযদ এরাকায় ফতষভাদন গ্যাদয স্বল্পিা  (Low 

pressure) ভস্যায রফলদয় জানদত িাইদর ৮৪.৮ 

তাাং গ্রাক ভস্যা  সনই এফাং ১৫.২ তাাং গ্রাক  

ভস্যা আদছ ফদর জানান। সমফ গ্রাক স্বল্পিা 

ভস্যায র্ভির্ভরগ তাদদয ৫৫.১ তাাং  রদদন, ২৬ .৯ 

তাাং কার, ২০ .৫ তাাং  দুপুয, এফাং ৬ .৪ 

     রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদয ভারক েযি পূফ ষ অদক্ষা সফর না কভ  

 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদয আরথ ষক ােয়  

 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায ব্যফাদয ভারক েযি    

 

রিত্র:। গ্যাদয স্বল্পিা ভস্যা 
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তাাং ফ ভয় এই ভস্যায ম্মুেীন ন ফদর  জানান।               
৩.১.১.১১।  গ্রাকদদয ছদেয রফর ব্যফস্থা 

 

জরযদ অাংগ্র ণকারয গ্রাকদদয সকান ধযদনয রফর 

ব্যফস্থা ছে  এভন প্রদশ্নয জফাদফ গ্রাকদদয তকযা 

৯৯.৪ বাগ রপ্রদইড রফর ব্যফস্থা  এফাং ভাত্র ০ .৬ তাাং 

সােদইড রফর ব্যফস্থা ছে  এভন ভতাভত প্রদান 

কদযন।  
 

 

 

 

 

৩.১.১.১২।  গ্রাকদদয রপ্রদইড রফর ব্যফস্থা ছে কযায কাযণমূ 

 

রপ্রদইড রফর ব্যফস্থা  ছে কযায কাযণ রদদফ তকযা ৯৪.১ তাাং গ্রাক ভদন কদযন ভাদয সমদকান ভয় 

সমদকান মূল্যভাদনয অথ ষ রযিাজষ  কযা মায়, ৭৪.১ তাাং গ্রাক ভদন কদযন রফর সফর দর ভাদ একাদথ 

রযদাদধয িা সনই , ৬৩.১ তাাং গ্রাক ভদন কদযন রাইদন দারড়দয় রফর রযদাদধয সক্ষদত্র অদনক সফর  কষ্ট। 
তাছাড়া গ্যা ব্যফাদয রভতব্যরয় /ােয়ী য়া মায়  (৩.১%), গ্যা অিয় কভদফ  (২.৬%), ব্যফায না কযদর রফর 

রদদত য় না/রফর রযদাধ জ/ রফর রদদত দফ এভন রিন্তা থাদক না (০.৪%)।  

 

 

 

৩.১.১.১৩।  নষ্ট রপ্রদইড রভটায সভযাভত িরত 

 

জরযদ ায়া উাি সথদক সদো মায়, ভাত্র ১% 

গ্রাদকয রপ্রদইড রভটায সকান না সকান বাদফ নষ্ট 

দয়দছ। ৯৯% গ্রাক জারনদয়দছন তাদদয রভটায 

এেন ম ষন্ত কেদনা নষ্ট য়রন (াংযুরি-১, সটরফর- 

৪.১.১৩)। রভটায নষ্ট দর সভযাভত কীবাদফ কযা 

হ্য়? এভন প্রদশ্নয জফাদফ তাযা জানান সরাক আদ 

অথফা ারব ষ সন্টাদয সপান রদদর য়।  
 

              

রিত্র:। গ্রাকদদয রপ্রদইড রফর ব্যফস্থা ছদেয কাযনমূ 

 

রিত্র:। নষ্ট রপ্রদইড রভটায সভযাভত 

রিত্র:। গ্রাকদদয ছদেয রফর ব্যফস্থা 

 

রিত্র:। রপ্রদইড রভটায নষ্ট য় রকনা। 
 



  

পৃষ্ঠা-26 

 

৩.১.১.১৪।  কাড ষ রযিাজষ ম্পরকষত তথ্য 

 

কাড ষ রযিাজষ  কযায জন্য ৭৬.৩% 

গ্রাকদক ১  রকরভ এয ভদধ্য, 

১৮.২% গ্রাকদক ১ .০১-২রকরভ এয 

ভদধ্য, এফাং ফারক ৫.৫% গ্রাকদক  

২ রকরভ. এয সফর দূদয রযিাজষ 

সন্টাদয সমদত য়। প্রকল্প অন্তর্ভ ষি 

কর এরাকায গ্রাকদদয রযিাজষ  

সন্টাদয সমদত গড় েযি য় ৩৬.৩০ 

টাকা সমোদন এই গড় েযি  

ভাোরীদত ৭০ টাকা এফাং রভযপুদয 

প্রায় ৬০টাকা। 
                           

                         রিত্র:। কাড ষ রযিাজষ ম্পরকষত তথ্য  

ফতষভান কাড ষ রযিাজষ িরত কীবাদফ আদযা সুরফধাজনক কযা মায়  জানদত িায়া দর ৩৬% গ্রাক ভদন কদযন 

অনরাইন রযি ষাজ রদেভ িালু কযদর , ২৮% গ্রাক ভদন কদযন রযিাজষ দয়ন্ট/বুদথয াংখ্যা ফাড়াদনা দর কাড ষ রযিাজষ 

িরত আদযা সুরফধাজনক দফ। 

 

 

জরযদ ায়া উাি সথদক সদো মায় ৫১% গ্রাক প্ররতফায ১০০০ টাকা রযিাজষ  কদযন। ৫০০ টাকা রযিাজষ কদযন 

প্রায় ৪১% গ্রাক। কর এরাকায গড় রযিাজষ ৮০৫ টাকা রকন্তু ফারযধাযাদত এই াংখ্যা ১২৩৩টাকা  (াংযুরি-১, 

সটরফর- ৪.১.১৮)। গদড় প্রায় ৩৯ রদন য য রযিাজষ  কযায কথা জানা মায় জরয সথদক। 

                                                    রিত্র:। ভারক রযিাজষ েযি 

রিত্রঃ কাড ষ রযিাজষ সন্টাদযয দুযি। 
 

রিত্র:। কাড ষ রযিাজষ িরত সমবাদফ আদযা সুরফধাজনক কযা মায় 

 



  

পৃষ্ঠা-27 

 

৩.১.১.১৫।  রভটায ফন্ধ দর তায ভাধান 

 

সকান কাযদণ রভটায ফন্ধ দর কীবাদফ ভাধান কদযন  এভন প্রদশ্নয জফাদফ জানা মায় এেদনা ফন্ধ ফা সকান ভস্যা য় 

নাই (৬৭.৪%), রভটাদযয সুইি /ফাটন িা রদদর িালু য়  (১৬.৪%), সপান রদদর , সরাক এদ ঠিক কদয সদয়  (১৬%), 

রততা অরপদ কর কদয (০.২%) গ্রাক ভস্যায ভাধান কদযন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১.১.১৬।  প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা (টিরজটিরডরএর) ম্পদকষ গ্রাদকয অরবদমাগমূ 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা (টিরজটিরডরএর) ম্পদকষ ৮৫% গ্রাদকয সকান অরবদমাগ সনই। ১৫% অরবদমাগকাযীয 

তকযা ৪৫ তাাং অরবদমাগ কদযন প্ররত রযিাদজষ ১০ টাকা সফর সনয় , যরদদ উদিে থাদক  না, ২৯ তাাং 

অরবদমাগ কদযন গ্যা ররদকজ কদয অরবদমাগ রদদর কাজ য় না , দর ১০/১৫ রদন ভয় রাদগ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

রিত্র:। রভটায ফন্ধ দর সমবাদফ তায ভাধান কযা য় 

 

রিত্র:। প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা (টিরজটিরডরএর) ম্পদকষ গ্রাদকয অরবদমাগমূ 



  

পৃষ্ঠা-28 

 

৩.১.১.১৭।  াভরগ্রকবাদফ রপ্রদইড রভটায িরত ম্পদকষ অরবভত 

 

 

 

 

 

াভরগ্রকবাদফ রপ্রদইড রভটায িরত টি 

ম্পদকষ অরবভত জানদত  িাইদর ৯৯ 

তাাং গ্রাক দন্তাল প্রকা কদযন।  
 

 

 

 

 

 

৩.১.১.১৮।  রপ্রদইড রভটায রদেভ উন্নয়দন গ্রাকদদয যাভ ষ: 

 

রপ্রদইড রভটায রদেভ ম্পদকষ সকান যাভ ষ আদছ  রক না? এভন প্রদশ্ন ৬৮.৯ তাাং গ্রাক ফদরদছন সকান যাভ ষ 

সনই।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিত্র:। াভরগ্রকবাদফ রপ্রদইড রভটায িরত ম্পদকষ অরবভত 

রিত্র:।  রপ্রদইড রভটায রদেভ উন্নয়দন গ্রাকদদয যাভ ষ  



  

পৃষ্ঠা-29 

 

৩.১.২। রপ্রদইড রভটায াংদমাগরফীন গ্রাকদদয (কদরার) জরয 

 

৩.১.২.১। রপ্রদইড রভটায াংদমাগ রফীন গ্রাকদদয এরাকা-রবরিক ররদঙ্গয ফণ্টন 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী সভাট ২০০ জন 

গ্রাকদদয ভদধ্য ১৪৭ জন পুরুল  ৪৩  

জন ভররা রক্ষয কযা মায়। সফরযবাগ 

এরাকাদত তকযা  ১০০ জন পুরুল। 
অন্যরদদক প্রকল্প অন্তর্ভ ষি কর 

অঞ্চদরয ভদধ্য সকফর উিযা এরাকাদত 

ভররা গ্রাকদদয তকযা ায ৫২ .৫, 

মা পুরুল গ্রাকদদয তকযা ায ৪৭ .৫ 

এয সিদয় সফর। 
 

 

 

৩.১.২.২। রপ্রদইড রভটায াংদমাগরফীন গ্রাকদদয ফয়দয ফণ্টন 

 

প্রকদল্পয কর এরাকায় জরযদ অাংগ্রণকাযীদদয ভদধ্য ফয়ীভা ২৬-৩৫ ফছদযয ভদধ্য গ্রাকদদয াংখ্যা রছর 

দফ ষাচ্চ (৩৯.২%)। ২৫ ফছয ফয় অথফা ২৫ ফছদযয নীদি ফয় এভন গ্রাকদদয তকযা ায রছর প্রায় ৮.৬% । 
ফয়ীভা ৩৬-৪৫, ৪৬-৫৫, ৫৬-৬৫ এয গ্রাকদদয তকযা ায রছর মথাক্রদভ ৩০.৬%, ১৫.৬%, ৫.৯%। 
 

 

 

 

৩.১.২.৩। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগরফীন গ্রাকদদয মূর-সা 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয ভদধ্য সফ 

কদয়কটি সেরণ সায ভানুল রক্ষয কযা 

রগদয়দছ। গ্রাকদদয ভদধ্য দফ ষাচ্চ রছর  

িাকরযজীফী, মায তকযা ায ৪১.৯। 
গৃরণী/সফকায এভন গ্রাকদদয তকযা ায 

রছর ১৫.৬ এফাং ব্যফায়ী /সদাকানী সায  

তকযা ায রছর ২২ । অন্যরদদক জরযদ 

অাংগ্রণকাযী অফযপ্রাপ্ত  গ্রাকদদয 

তকযা ায রছর ১৬.৭। অন্যান্য সেরণসায 

গ্রাদকয াংখ্যা রছর নগণ্য।                                                              

রিত্র:। এরাকা-রবরিক ররদঙ্গয ফণ্টন (কদরার গ্রু) 

 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগ রফীন গ্রাকদদয ফয়দয ফণ্টন 

রিত্র:। রপ্রদইড গ্যা রভটায াংদমাগ রফীন গ্রাকদদয মূর সা 

 



  

পৃষ্ঠা-30 

 

৩.১.২.৪। রপ্রদইড রভটায এয প্রাপ্যতা 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয আফাস্থদর রপ্রদইড রভটায াংদমাগ যদয়দছ রক  না এভন প্রদশ্নয রযাংখ্যাদন সদো 

মায় সফরয বাগ এরাকাদতই রপ্রদইড রভটায াংদমাগ সনই। ফসুন্ধযা, রভযপুয এফাং গুরান এরাকায় রকছু াংখ্যক 

রভটায াংদমাগ যদয়দছ।  
 

 
 

 

 

৩.১.২.৫। গ্যা াংদমাগ এয প্রাপ্যতা 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয আফাস্থদর রপ্রদইড রভটায াংদমাগ যদয়দছ রক  না? এভন প্রদশ্নয রযাংখ্যাদন 

সদো মায় সফরয বাগ এরাকাদতই গ্যা াংদমাগ যদয়দছ। ফনানী (১১%) , রভযপুয (৩%) এফাং গুরান (৩.৮%) 

এরাকায় রকছু াংখ্যক গ্যা াংদমাগ সনই। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিত্র:। রপ্রদইড রভটায এয প্রাপ্যতা 

রিত্র:। গ্যা াংদমাগ এয প্রাপ্যতা 



  

পৃষ্ঠা-31 

 

৩.১.২.৬। গ্যা াংদমাদগ রভটায এয ব্যফায 

 

জরযদ প্রাপ্ত উাি সথদক সদো মাদে সকফর রভযপুয-১ এয রকছু গ্রাক (৬৬.৬%) রভটায ব্যাফায কযদছন। 
 

 

 

 

 

৩.১.২.৭। গ্যা রভটায এয ধযন 

 

কর রভটায ফাফাযকাযী গ্রাক সােদইড রভটায ব্যফায কযদছন। 
 

৩.১.২.৮। গ্যা রফর রযদাধ এয স্থান 

 

জরযদ অাংগ্রনকাযী গ্রাকগদণয ভদধ্য সকফর রভযপুয (৩%) এফাং উিযা (২.৫%) এরাকায রকছু গ্রাক 

সােদইড রফর রযদাধ কদযন। ফারকযা ব্যাাংক এ রফর রযদাধ কদয থাদকন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিত্র:। গ্যা াংদমাদগ রভটায এয ব্যফায 

রিত্র:। গ্যা রফর রযদাধ এয স্থান 



  

পৃষ্ঠা-32 

 

 

৩.১.২.৯। রফর রযদাদধ ন্তুরষ্ট 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকগদণয ভদধ্য গুরান এফাং ভধ্য ফাড্ডায গ্রাকগণ ১০০% ন্তুষ্ট নন। ফাড্ডা, রেরদেত এফাং 

রনক্যঞ্জ -২ এরাকায গ্রাকগণ এয ভদধ্য ৭৭%,৮০% এফাং ৯০% অন্তুষ্ট। উিযায গ্রাকগণ এয ভদধ্য ৯২.৩% গ্রাক 

ন্তুরষ্ট প্রকা কদযদছন। 

 

 

 

৩.১.২.১০। রপ্রদইড রভটাদয আগ্র 

 

জরযদ অাংগ্রণকাযী গ্রাকগদণয ভদধ্য ভধ্য-ফাড্ডায গ্রাকগণ ১০০% আগ্র প্রকা কদযদছন। এছাড়া রনক্যঞ্জ-২ এ 

৯০%, রেরদেত এ ৮০% এফাং ফাড্ডায় ৭৭.৮% গ্রাক আগ্র প্রকা কদযদছন। উিযা এফাং গুরান-১ এয গ্রাকগদণয 

ভদধ্য ১০০% অনাগ্র প্রকা কদযদছন। 
 

 

 

 

 

 

 

৩.১.২.১১। রভটাদয আগ্র প্রকা এয কাযণ 

রিত্র:। রফর রযদাদধ ন্তুরষ্ট 

রিত্র:। রপ্রদইড রভটাদয আগ্র 



  

পৃষ্ঠা-33 

 

 

রভটাদয আগ্র প্রকা এয কাযণগুদরায  ভদধ্য ফ সিদয় উদিেদমাগ্য “েযি অনুমায়ী রফর”(৫৯.৬%)। এছাড়া অিয় 

কভ (৩০.৯%) এফাং রফর রযদাদধ ঝাদভরা সনই (১০.৬%)। 
 

 

 

 

 

৩.১.২.১২। রভটাদয আগ্র প্রকা না কযায কাযণ 

 

রভটাদয আগ্র প্রকা না কযায কাযণগুদরায  ভদধ্য ফ সিদয় উদিেদমাগ্য “রফর সফর দফ” (৩৫.৮%)। এছাড়া 

রযিাজষ কযা ঝাদভরা ২৬.৪%, ফতষভান িরতদত/সাে-সইদড ঝাদভরা কভ  ২০.৮%, ঠাৎ িাজষ সল দর গ্যা ফন্ধ 

থাকদফ ১৫.১%। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১.২.১৩। সােদইড/ রভটাযরফীন রফর রযদাদধ সুরফধা 

রিত্র:। রপ্রদইড রভটাদয আগ্র প্রকা এয কাযণ 

রিত্র:। রপ্রদইড রভটাদয আগ্র প্রকা না কযায কাযণ 



  

পৃষ্ঠা-34 

 

 

অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয ভদত, “একাদথ কদয়ক ভাদয রফর সদয়া মায় /রফর ফদকয়া যাো মায়  (২৭.৭%)” দফ ষাচ্চ 

সুরফধা রদদফ রযগরণত। এছাড়া রযিাজষ এয ঝাদভরা সনই ২৪.৩%, াংদমাগ রফরেন্ন য়ায রিন্তা নাই  ১০.৫%। 
সকান সুরফধা সনই ফদর উদিে কদযদছন ২২.৭% গ্রাক। 
 

                             রিত্র:। সাে-সইড/রভটাযরফীন রফর রযদাদধ সুরফধা  

 

৩.১.২.১৪। সােদইড/ রভটাযরফীন রফর রযদাদধ অসুরফধা 

 

অাংগ্রণকাযী গ্রাকদদয ভদত, “দীর্ ষ ভয় রাইদন দারড়দয় থাকদত য় /ভয় অিয় য় । (৪২.৩%)” দফ ষাচ্চ 

অসুরফধা রদদফ রযগরনত। এছাড়া ব্যাাংদক সমদত য় ২৭%, ভাদঝ ভাদঝ গ্যা থাদকনা ৬%। সকান ভস্যা সনই ফদর 

উদিে কদযদছন ৯.৫% গ্রাক। 

 

 

 

৩.১.২.১৫। রপ্রদইড রভটাদয কী কী সুরফধা দত াদয 

 

রপ্রদইড রভটাদয কী কী সুরফধা দত াদয? এভন প্রদশ্নয জফাদফ অাংগ্রণকাযীদদয ভদধ্য “গ্যা অিয় /চুরয কভ 

দফ” ফদর ভদন কদযন ৫৬.৫% গ্রাক। রফর কভ আদফ /েযি অনুমায়ী রফর  ফদর ভদন কদযন ৩৯.৯% গ্রাক এফাং 

সকান সুরফধা সদরে না ফদর ভদন কদযন ১৭.৪% গ্রাক। 
 

 

রিত্রঃ সাষ্টদইড/ রভটাযরফীন রফর রযদাদধ সুরফধা 

রিত্র:। সাষ্টদইড/রভটাযরফীন রফর রযদাদধ অসুরফধা 



  

পৃষ্ঠা-35 

 

 

 

৩.১.২.১৬। রপ্রদইড রভটাদয সকান ভস্যা দত াদয রক 

 

রপ্রদইড রভটাদয সকান ভস্যা দত াদয রক? এভন প্রদশ্নয উিদয ফনানী এরাকায অাংগ্রণকাযী গ্রাকগণ  ফাই 

ভদন কদযন ভস্যা দফ, এছাড়া গুরান এরাকায ৪২.৩%, রভযপুয-২ এরাকায ৪৪%, সতজগাঁ এরাকায ৪৬.২% 

গ্রাক ভদন কদযন ভস্যা দফ। ফাড্ডা, ফসুন্ধযা, রনক্যঞ্জ এফাং উিযা এরাকায গ্রাকগণ ভদন কদযন ভস্যা দফ না।  

 

 

৩.১.২.১৭। রপ্রদইড রভটাদয কী কী ভস্যা দত াদয 

 

গ্রাকদদয ভদত রফর সফর আদত াদয ফদর ভদন কদযন ৪০.৫% গ্রাক। কাড ষ রযিাদজষ ঝাদভরা  দত াদয ভদন 

কদযন ২১.৪% গ্রাক এফাং রভটায  নষ্ট দত াদয ফদর ভদন কদযন ২১.৪% গ্রাক। িাজষ সল য়ায় ঠাৎ গ্যা ফন্ধ 

দত াদয ফদর ভদন কদযন ১৯% গ্রাক।  
 

 

 

৩.১.২.১৮। রপ্রদইড রভটায াংদমাগ সনই ফদর রক রনদজদদয ফরঞ্চত ভদন কদযন 

 

রপ্রদইড রভটায াংদমাগ না থাকায় ফাড্ডা, ফসুন্ধযা, রেরদক্ষত, ভধ্য-ফাড্ডা এফাং রনক্যঞ্জ এরাকায ১০০% গ্রাক 

রনদজদদয ফরিত ভদন কদযন। এছাড়া ফানানী এরকায ৪৪%, গুরান এরাকায ৪৬.২%, রভযপুয এরাকায ৬৩.৬% 

গ্রাক রনদজদদয ফরিত ভদন কদযন। গুরান-১ এফাং উিযা এরাকায গ্রাকগণ রনদজদদয ফরিত ভদন কদযন না।  

 

রিত্র:। রপ্রদইড রভটাদয ভস্যা  

রিত্র:। রপ্রদইড রভটাদয কী কী ভস্যা দত াদয  



  

পৃষ্ঠা-36 

 

 

 

 

 

জরযদ রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ ায়ায পদর  গ্রাদকয ফা গ্রাদকয রযফাদযয রাবমূ এফাং ফতষভাদন মাযা 

রপ্রদইড রভটায াংদমাগ া নরন, এভন ব্যরিযা (কদরার) রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ সথদক তাদদয ফা তাদদয রযফায 

কী কী ম্ভাব্য সুরফধা স সত াযত , সটিয ম ষাদরািনা কযদর সদো মায় সম উবয় সক্ষদত্রই গ্যা অিয়/চুরয কভ দফ, 

রনদজদদয প্রদয়াজন  িারদা অনুমায়ী গ্যা ব্যফায কযা ম্ভফ দফ, রাইদন দারড়দয় ব্যাাংদক রফর রযদাদধয 

ঝাদভরা সনই , খুফ দজই রপ্রদইড কাড ষ রযিাজষ কযা মায় , পূফ ষ সথদকই গ্যা ব্যফায ম্পদকষ অফরত  য়া মায়, 

রফর কভ আদ  -এ কর রফলয় গুরর প্রাধান্য সদয়দছ। অন্যরদদক রপ্রদইড াংদমাগকৃত গ্রাক  এফাং কদরার গ্রু - 

উবয় সক্ষদত্রই ফ ষারধক তাাংদয রকছু সফর গ্রাক  জারনদয়দছন সম রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ ায়ায পদর  রফর 

সদফায রফলদয় ন্তুরষ্ট সফদড়দছ। জরযদ রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ  ায়রন এভন ব্যরিযা (কদরার)  রনদজদদয সুরফধা 

ফরঞ্চত ফদর ভদন কযদছন । 

 

প্রকদল্পয আতায় স্থারত রপ্রদইড রভটাদযয গুণগতভান ম্পদকষ প্রায় তবাগ গ্রাক তাদদয ন্তুরষ্টয কথা 

জারনদয়দছন। গ্রাকগণ এেন ম ষন্ত উদিেদমাগ্য সকান ভস্যায নু্েীন নরন। এদক্ষদত্র গ্রাদকদদয ন্তুরষ্টয  াদথ 

াদথ প্রকদল্পয উদেশ্য পর দয়দছ। 

 

৩.১.৩। দররবরিক আদরািনা  (এপরজরড) সথদক প্রাপ্ত তথ্য উস্থান 

 

প্রকল্প এরাকায ভদধ্য নমুনা এরাকা সথদক ৮টি এফাং কদরার এরাকা সথদক ৪টি, অথ ষাৎ  সভাট ১২টি এপরজরড কযা  

দয়দছ। এপরজরডদত োনা ম ষাদয়য গ্রাকদদয আভন্ত্রণ জানাদনা দয়সছ। প্ররত এপরজরডদত ৮-১০ জন ভররা/ পুরুল 

অাংগ্রণ কদযদছ। 
 

প্ররতটি এপরজরড ভীক্ষা অঞ্চদরয  সুরফধাজনক জায়গা য় কযা দয়দছ । এয  পদর কর অাংগ্রণকাযী উি স্থাদন 

দজ আদত এফাং অফাদধ ভতাভত প্রদান কযদত সদযদছ । দররবরিক আদরািনা বা একজন ঞ্চারক িাযা 

রযিাররত দয়দছ , রমরন প্রকল্প ম্পরকষত রফলদয়য উয বায় আগত করদক মুিবাদফ কথা ফরায জন্য উৎারত 

কদযদছন। 

 

এই অধ্যাদয় উরিরেত এপরজরডগুদরা এপরজরড গাইডরাইন অনুাদয রযিাররত দয়দছ  এফাং গাইডরাইন উদিরেত 

সূিক অনুমায়ী ধাযাফারকবাদফ আদরািনা কদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ । রনদম্ন এ প্রকদল্পয উদয সভাট ১২টি এরাকায 

অথ ষাৎ  রফরবন্ন নমুনা এরাকা সথদক কযা ৮টি এফাং কদরার এরাকা সথদক কযা ৪টি এপরজরড সথদক প্রাপ্ত তদথ্যয 

াযাংদক্ষ উস্থান কযা র। 
 

প্রকল্প এরাকায ১২টি এরাকায় রপ্রদইড রভটায  াংদমাদগয পদর সুপরদবাগীদদয রনদয় সম ৮টি দরীয় আদরািনা কযা 

য়, তন্দধ্য রভযপুয এফাং সতজগাঁ এরাকায সুপরদবাগীদদয রনদয় দরীয় আদরািনায ভয় আদরািনায় 

রিত্রঃ রপ্রদইড রভটায াংদমাগ সনই ফদর রক রনদজদদয ফরঞ্চত ভদন কদযন 



  

পৃষ্ঠা-37 

 

অাংগ্রণকাযীগদণয কাছ সথদক রপ্রদইড রভটায স্থাদনয ব্যাাদয জানা মায় , এ এরাকাগুদরাদত আনুভারনক ২ ফছয 

পূদফ ষ রপ্রদইড রভটায াংদমাগ প্রদান কযা দয়দছ। 
 

কর এরাকা সথদক দরীয় আদরািনায় অাংগ্র ণকাযীযা জারনদয়দছন সম , রপ্রদইড রভটায  াংদমাদগয পদর  রফর 

আদগয তুরনায় কভ আদ। তাযা আদযা জানান সম, রনদজদদয ইো অনুমায়ী কাড ষ  রযিাজষ কযা মায়। এদত কদয গ্যা 

অিয় কভ য়। পূফ ষ সথদকই গ্যা ব্যফায ম্পদকষ অফরত য়া মায়। 
 

রপ্রদইড রভটায  াংদমাগপ্রাপ্ত অাংগ্র ণকাযী গ্রাকগণ আদযা  জারনদয়দছন সম , রাইদন দারড়দয় রফর রযদাদধয 

ঝাদভরা সনই। রফর সফর দর ভাদ একাদথ রযদাদধয িা সনই , আফায ভাদয সম সকান ভয় সমদকান মূল্যভাদনয 

অথ ষ রযিাজষ কযা মায়। 
 

রপ্রদইড রভটায  াংদমাগপ্রাপ্ত অাংগ্র ণকাযী গ্রাকগদণয ভদধ্য সকউ সকউ জারনদয়দছন সম, রফকাদয ভাধ্যদভ রযিাজষ 

িালু কযা/অনরাইন রযি ষাজ রদেভ িালুকযা  দর রপ্রদইড রভটায ব্যাফায আদযা সুরফধাজনক দফ। অাংগ্রণকাযীযা 

সকউ সকউ আফায রযিাদজষয রযভাদণ সকান রররভট না যাোয  জন্য অনুদযাধ জারনদয়দছন। 
 

কদরার গ্রুদয াদথ কযা এপরজরড মূদ অাংগ্র ণকাযী গ্রাকদদয রনকট দত জানা মায় সম , তাদদয  এরাকায 

ার্শ্ষফতী এরাকা সমোদন রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ যদয়দছ ,তাদদয ভারক েযি রপ্রদইড রভটায াংদমাগরফীন 

গ্রাকদদয তুরনায় কভ। তাদদয রফর সদফায জন্য ব্যাাংদক সমদত য় । দীর্ ষ ভয় রাইদন দারড়দয় থাকদত য় /ভয় 

অিয় য়। তাছাড়া ভয়ভত রফর জভা রদদত না াযায কাযদণ রফর ফদকয়া য়। 
 

কদরার গ্রুদয অরধকাাং অাংগ্রণকাযী গ্রাক ভত প্রকা কদযন সম, ব্যফায না কযদর রফর রদদত য়/েযি সফর। 
তাযা আা প্রকা কদযন রপ্রদইড রভটায  াংদমাগ  সদর তাদদয ভারক েযি কভদফ। এ ছাড়া কদরার গ্রুদয 

অরধকাাং গ্রাক রনদজদদয সুরফধা ফরঞ্চত ভদন কদযন।  

 

রপ্রদইড রভটায াংদমাদগয ব্যাাদয তাদদয যাভ ষ জানদত িাইদর তাদদয অদনদকই ভদন কদযন সম , রভটায াংদমাদগ 

রফর কভ দফ। তাদত াযারদন সকউ গ্যা িালু কদয যােদফ  না। াাার গ্যা ােয় কযদত জন দিতনতা ফাড়াদত 

দফ। 
 

তাছাড়া কদরার গ্রুদয কর এপরজরডদত অাংগ্রণকাযী  কর গ্রাকগণ অরতত্ত্বয তাদদয এরাকায় রপ্রদইড রভটায 

াংদমাদগয অনুদযাধ কদযন। 

 

৩.১.৪। স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা 

 

ভতরফরনভয় বায স্থান: ল্ট এন্ড ফাটায সযস্টুদযন্ট, ফসুন্ধযা আফারক এরাকা, ঢাকা।  

বায তারযে: ১৬-০৩-২০১৯ 

বায ভয়: কার ১১:০০ রভরনট 

 

কভ ষারায় ফসুন্ধযা আফারক এরাকা, রনক্যঞ্জ এরাকা, ফাড্ডা, ফারযধাযা  তৎাংরগ্ন এরাকা এফাং রভযপুয এরাকায 

রফরবন্ন সেরণ সায আফারক গ্রাকগণ অাংগ্রণ কদযন।  

 

আইএভইরড এয ক্ষ দত জনাফ সুব্রত সবৌরভক, রযিারক এফাং সভাছাঃ লুৎপৄন নাায নাজীভ, উ-রযিারক 

উরস্থত রছদরন। ’টিরজটিরডরএর এয রপ্রদইড রভটায স্থান প্রকল্প’ -এয ক্ষ দত জনাফ সভা. পয়জায যভান, 

প্রকল্প রযিারক, জনাফ সভা. াজ্জাদ সাদন, ব্যফস্থাক  জনাফ োদরদ সভাাম্মদ াইপৄিা াদভী, উ-

ব্যফস্থাক উরস্থত রছদরন।  

 

আদরািয প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষা কাম ষক্রভ ম্পাদদনয জন্য রনদয়ারজত উদদষ্টা প্ররতষ্ঠান, “সট্র্রনাং 

ম্যাদনজদভন্ট কনারদটন্ট ইন্টাযন্যানার (টিএভরআই)” এয টিভ ররডায জনাফ সভা. আরতক্যজ্জাভান, রভড সরদবর 

ইরঞ্জরনয়ায টিভ ররডায জনাফ াদ আদভদ এফাং টিরজটিরডরএর এয রপ্রদইড রভটায স্থান প্রকদল্পয জন্য রনদয়ারজত 
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উদদষ্টা প্ররতষ্ঠান, “সভা ষ সগাা ইন্টাযন্যানার প্রাইদবট রররভদটড” এয সডপুটি টিভ ররডায জনাফ ভান গরণ 

উরস্থত রছদরন। 

 

অনুষ্ঠাদনয শুরুদত টিএভরআই এয রভড সরদবর ইরঞ্জরনয়ায জনাফ াদ আদভদ উরস্থত ম্মানীত সুধীভন্ডরীদক 

ধন্যফাদ জারনদয় কভ ষারায উদেশ্য ম্পদকষ াংরক্ষপ্ত রফফযণ প্রদান কদযন। তাযয টিভ ররডায জনাফ সভা.  

আরতক্যজ্জাভান রনরফড় রযদফক্ষদণয উদেশ্য ম্পদকষ উরস্থত সুধীভণ্ডরীদক অফরত কদযন এফাং এ কাম ষক্রদভয অাং 

রদদফ প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন রফলদয় তাদদয সুরিরন্তত ভতাভত প্রতযাা কদযন।  

 

কভ ষারায় রফরবন্ন এরাকা দত আগত রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকগণ রপ্রদইড রভটায ম্পদকষ তাদদয 

অরবজ্ঞতা, সুরফধা-অসুরফধা ম্পদকষ সোরাদভরা আদরািনা কদযন। আদরািনায় প্রাপ্ত ভতাভতমূদয াযাংদক্ষ 

রনম্নরূ- 

 

 রপ্রদইড রভটারযাং িরতদত গ্রাকগণ ন্তুষ্ট; 

 গ্রাকগণ তাদদয প্রকৃত ব্যফাদযয উয রফর রদদত াযদছন; 

 গ্রাকগদণয ভারক রফর পূদফ ষয তুরনায় ৩০০ টাকা সথদক ৫০০ টাকা ম ষন্ত কভ আদ;  

 রাইদন ররদকজ থাকদর রভটায ফন্ধ দয় মায়াদত গ্রাকগণ ন্তুরষ্ট প্রকা কদযন;  

 সকান সকান গ্রাক াবষাদয ভস্যায কাযদণ রযিাদজষ ভস্যায কথা ফদরন এফাং এ ভস্যা ভধাদনয জন্য 

অনুদযাধ জানান; 

 এযাাট ষদভন্ট বফদনয কায ারকষাং এরাকায় এফাং যান্নার্দয, উবয় স্থাদনই রভটায স্থাদনয ব্যাাদয তাযা 

দন্তাল প্রকা কদযন; 

 রযিাজষ ব্যফস্থা জতয এফাং রভটায নষ্ট দর সভযাভদতয জন্য দ্রুত কাম ষকরয ব্যফস্থা গ্রদণয রফলদয় অদনদক 

অনুদযাধ কদযন এফাং 

 রভটায স্থাদনয সক্ষদত্র তাড়াহুড়ায কাযদণ অদনক সক্ষদত্র নতুন ররদকজ সৃরষ্ট দয়দছ ফদর অদনদক গ্রাক 

অরবদমাগ কদযন।  

 

াংরেষ্ট গ্রাকগদণয রফরবন্ন প্রদশ্নয উিদয প্রকল্প রযিারক রযিাজষ ব্যফস্থা জতয কযা, াবষায এয উন্নয়ন এফাং 

ররদকজ াংক্রান্ত রফলদয় কাম ষকয দদক্ষ গ্রদণয ব্যাাদয প্ররতশ্রুরত সদন।  

 

কভ ষারায় আগত রপ্রদইড রভটায াংদমাগরফীন গ্রাকগণ রপ্রদইড রভটায াংদমাগ না ায়ায় তাা ব্যি কদযন 

এফাং দ্রুত তাদদযদক রপ্রদইড রভটারযাং ব্যফস্থায আতায় আনায জন্য অনুদযাধ কদযন। তাছাড়া কভ ষারায় আগত 

কদর জাতীয় ম্পদ গ্যা এয অিয় সযাধকদল্প ম ষায়ক্রদভ সদদয ভস্ত গ্রাকদক রপ্রদইড রভটারযাং ব্যফস্থায 

আতায় আনায রফলদয় ভতাভত প্রদান কদযন। 

 

এ ব্যাাদয প্রকল্প রযিারক নন-রভটাড ষ গ্রাকদদযদক আর্শ্স্ত কদযন সম, ঠিকানা এফাং প্রদয়াজনীয় কাগজত্র সদর 

রতরন ১ প্তাদয ভদধ্য সোদন রভটায স্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন।  

 

বায প্রধান অরতরথ এফাং রযিারক, আইএভইরড জনাফ সুব্রত সবৌরভক তায ভানী ফিদব্য কভ ষারায় উরস্থত 

থাকা এফাং মূল্যফান ভতাভত প্রদাদনয জন্য কর গ্রাকদদয ধন্যফাদ জানান এফাং প্রদয়াজনীয় যীক্ষা-নীরযক্ষা কদয 

ইরতফািক রফদফরিত দর, কর গ্যা গ্রাকদদয রপ্রদইড রভটারযাং িরতয আতায় আনায ব্যাাদয রফলদয় যফতী 

কাম ষক্রভ গ্রণ কযা দফ ফদর, কর গ্রাকদক অফরত কদযন।  

 

প্রধান অরতরথয ফিদব্যয যই স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারাটি ভাপ্ত য়।  

 

৩ .১. ৫। প্রকল্প কতৃষক্ষ এফাং রএ সবন্ডযদদয রনকট সথদক প্রাপ্ত তথ্য রফদেলণ 

 

 প্ররতটি কাড ষ রযিাজষ কযদত প্রায় ২ রভরনট ভয় রাদগ; 

 প্রায়ই াবষায এয াংদমাগ সদত অসুরফধা য়; 
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 প্রায়ই রযিাজষ সপর কদয; 

 রযরন্ফ রপ্রন্টায এয াদথ াংদমাগ সদত প্রায়ই ভস্যা য়। 

 ফতষভাদন এদককটি রএ গদড় বদরনক ২০-২৫ টি কাড ষ রযিাজষ কদয। বরফষ্যদত এ াংখ্যা বৃরি 

 সদর ভস্যা দত াদয ;  

 েষ্টবাদফ প্রতীয়ভান য় সম, পটয়যায-এ নানারফধ ভস্যা রফদ্যভান; 

 ফতষভাদন সকানরু কােভায এ সনই। অথ ষাৎ  কােভাযগণ রএ সেদন না রগদয় রযিাজষ কযায 

সকান উায় সনই, মা ‘রডরজটার ফাাংরাদদ’ রূকদল্পয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ষ নয় ; 

 ভারন রযরন্ফ-এ প্রদয়াজনীয় তথ্যাফরর সনই; 

 প্রকল্প ভারপ্তয য প্রকদল্পয আতায় স্থারত এফাং স্থারতব্য রভটায এফাং দয়ফ রদেভ কীবাদফ 

রযিারন  যক্ষণাদফক্ষণ কযা দফ তা েষ্ট নয়; 

 নানারফধ ম্ভাব্য যারকাং প্রদিষ্টা দত পটয়যায এয ম ষাপ্ত সুযক্ষা আদছ রক না তা েষ্ট নয়; 

 অাদু র এদজন্ট অথফা অাদৄ গ্রাক কতৃষক ম্ভাব্য চুরয সঠকাদনায জন্য Consumption  

ডাটা এফাং রযিাজষ ডাটা এয ভদধ্য স্বয়াংরক্রয় তুরনায ব্যফস্থা যদয়দছ রক না তা েষ্ট নয়; 

 যফরতষদত অন্য সকাম্পারনয রভটায ফা রযিাজষ কাড ষ ব্যফাদযয সুদমাগ যদয়দছ রক না তা েষ্ট নয় 

এফাং 

 যফতীকাদর অন্য ব্যাাংক ফা সদভন্ট সগটদয় সমাগ কযায ফা রযফতষন কযায সুদমাগ যদয়দছ রক না 

তা েষ্ট নয়। 
 

৩.২। রপ্রদইড রভটায স্থান  করভরনাংদয়য ভধ্যফতী ভদয় গ্রাদকয গ্যা ব্যফাদযয  ধাঁি ম ষাদরািনা 

 

রপ্রদইড রভটায ব্যফাদযয পূদফ ষ গ্রাদকয গ্যা ব্যফাদযয গড় রযভাণ রনধ ষাযদণয জন্য রনদকতন, ফসুন্ধযা, ফনানী, 

উিযা, ফারযধাযা, গুরান, রভযপুয, ফাড্ডা  ভাোরী এরাকায রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত সভাট ২০০ জন গ্রাদকয 

তথ্য টিরজটিরডরএর কতৃষক যফযা কযা য়। উি তথ্য ম ষাদরািনা কযদর সদো মায় রপ্রদইড রভটায স্থাদনয য 

রভটায করভরনাং কযদত, অথ ষাৎ  সােদইড সভাড দত রপ্রদইড সভাড -এ রযতষদনয সক্ষদত্র ৬ সথদক ১০ ভা 

ভদয়য প্রদয়াজন দয়দছ। এ ভয়কাদর াংগৃীত Manual Reading দত সদো মায়, ২০০ জন গ্রাদকয গড় বদরনক 

গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ ২.৯১৫৮ র্নরভটায, অথ ষাৎ  গড় ভারক গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ ৮৭.৪৭৪০ র্নরভটায। 
ফতষভান ট্যারযপ সযট অনুমায়ী ব্যফহৃত গ্যাদয মূল্যভান ৭৯৬.০১ টাকা, মা ফতষভাদন ফ্লাট সযট ট্যারযপ সযট (টাকা 

৮০০.০০ /প্ররত ডাফর ফাণ ষায) এয অনুরু। রনদম্নয াযরণ দত আদযা রক্ষয কযা মায় সম, এরাকাদবদদ এফাং চুরায 

অফস্থান সবদদ ভারক গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ ৫৮ র্নরভটায সথদক শুরু কদয উদবষ ৩৯০ র্নরভটায ম ষন্ত দয়দছ, মায 

রফযীদত ভারক রফদরয রযভাণ ফতষভান ট্যারযপ সযট অনুমায়ী টাকা ৫২৭.০০ দত টাকা ৩৫৫০.০০ ম ষন্ত।   
 

উরযউি রযাংখ্যান দত আফারক গ্রাকদদয সক্ষদত্র গ্যা অিদয়য প্রভাণ ায়া মায়। ফরস্ত এরাকায় অিদয়য 

ভাত্রা রনরিতবাদফই অদনক সফর দফ ফদরই ধাযণা কযা মায়। 
 

 

 

 

 

 

 

রনদম্নাি াযরণদত এ রফলদয় রফদ তথ্য প্রদান কযা দয়দছ 

 

Consumption Pattern of Customer after Installation but before Commissioning of Prepaid Gas Meter 
 

       

(Consumption in Cubic Meter) 

 



  

পৃষ্ঠা-40 

 

Sl. 

Number 

 

Meter Sl. 

Number 

Customer 

Code 
Area Type 

Installation 

Date 

Manual 

Reading 

Commissioning 

Date 

Day 

Differences 

Daily 

Consumption 

1 10005023 0110200633312 Niketon A 9-Oct-17 1438.6890 26-Jul-18 290 4.960997 

2 10001208 0110200741514 Niketon A 7-Oct-17 3835.486 29-Jul-18 295 13.001647 

3 10002688 0110201130617 Niketon A 8-Oct-17 839.1520 29-Jul-18 294 2.854259 

4 10006059 0110200704017 Niketon A 7-Oct-17 1040.7930 30-Jul-18 296 3.516193 

5 10006074 0110200704118 Niketon A 5-Oct-17 1482.4620 30-Jul-18 298 4.974705 

6 10001021 0110200813018 Niketon A 18-Sep-17 758.0700 26-Jul-18 311 2.437524 

7 10003397 0110200813413 Niketon A 18-Sep-17 739.2950 26-Jul-18 311 2.377154 

8 10002126 0110200814010 Niketon A 18-Sep-17 726.2880 26-Jul-18 311 2.335331 

9 10000608 0110200634313 Niketon A 9-Oct-17 964.4650 26-Jul-18 290 3.325741 

10 10021892 0110201313510 Niketon B 18-Jan-18 524.1720 29-Jul-18 192 2.730063 

11 10020687 0110201314116 Niketon B 18-Jan-18 731.9230 29-Jul-18 192 3.812099 

12 10000728 0110201201717 Niketon A 8-Oct-17 787.1950 29-Jul-18 294 2.677534 

13 10003672 0110201201212 Niketon A 8-Oct-17 707.9380 29-Jul-18 294 2.407952 

14 10001238 0110201201818 Niketon A 8-Oct-17 688.1170 29-Jul-18 294 2.340534 

15 10003468 0110201158618 Niketon A 2-Oct-17 607.2640 30-Jul-18 301 2.017488 

16 10005772 0110200704614 Niketon A 7-Oct-17 623.8530 30-Jul-18 296 2.107611 

17 10048134 0112805165913 Bashundhara B 5-Apr-18 488.2280 4-Nov-18 213 2.292150 

18 10040667 0112803440218 Bashundhara A 31-Mar-18 689.2400 4-Nov-18 218 3.161651 

19 10001016 0113000683318 Banani A 4-Nov-17 869.6500 27-Sep-18 327 2.659480 

20 10005363 0113000683116 Banani A 4-Nov-17 968.6100 27-Sep-18 327 2.962110 

21 10019342 0113000493813 Banani A 16-Jan-18 767.8760 27-Sep-18 254 3.023134 

22 10002002 0113000261218 Banani A 17-Oct-17 896.6400 27-Sep-18 345 2.598957 

23 10040631 0112803440117 Bashundhara A 31-Mar-18 649.8790 4-Nov-18 218 2.981096 

24 10024423 0113000013011 Banani B 12-Apr-18 479.0700 27-Sep-18 168 2.851607 

25 10006623 0113000760112 Banani B 12-Apr-18 534.0450 27-Sep-18 168 3.178839 

26 10027947 0113000760415 Banani B 12-Apr-18 454.0860 27-Sep-18 168 2.702893 

27 10087591 0113100390112 Uttara A 1-Aug-18 415.8880 15-Dec-18 136 3.058000 

28 10086805 0113100389414 Uttara A 1-Aug-18 353.4980 15-Dec-18 136 2.599250 

29 10027795 0113101605911 Uttara A 14-Feb-18 735.8030 24-Dec-18 313 2.350808 

30 10045079 0112801537618 Baridhara A 8-Mar-18 982.6710 3-Jan-19 301 3.264688 

31 10034427 0112803686616 Baridhara A 11-Mar-18 789.1410 7-Jan-19 302 2.613050 

32 10000829 0112800502517 Gulshan A 27-Nov-17 1486.3540 20-Jan-19 419 3.547384 

33 10004188 0112800501617 Gulshan A 27-Nov-17 1020.8820 20-Jan-19 419 2.436473 

34 10004416 0112800502113 Gulshan A 27-Nov-17 1117.5610 20-Jan-19 419 2.667210 

35 10010113 0112802267812 Gulshan A 18-Nov-17 1198.3870 16-Jan-19 424 2.826384 

36 10002856 0112802266315 Gulshan A 18-Nov-17 1168.0930 16-Jan-19 424 2.754936 

37 10010116 0112802266214 Gulshan A 18-Nov-17 1191.6810 16-Jan-19 424 2.810568 

38 10007535 0112802509315 Gulshan A 26-Nov-17 2161.2890 9-Jan-19 409 5.284325 

39 10010589 0112803320013 Gulshan A 11-Nov-17 1098.0550 8-Jan-19 423 2.595875 

40 10010647 0112803320114 Gulshan A 11-Nov-17 1385.5830 8-Jan-19 423 3.275610 

41 10004419 0112802163118 Gulshan A 25-Nov-17 1094.9380 15-Jan-19 416 2.632063 

42 10014329 0112801372615 Gulshan A 13-Jan-18 1019.9820 8-Jan-19 360 2.833283 

43 10014328 0112801372211 Gulshan A 13-Jan-18 1075.0620 8-Jan-19 360 2.986283 

44 10014333 0112801372312 Gulshan A 13-Jan-18 1075.0620 8-Jan-19 360 2.986283 

45 10016121 0112800703015 Gulshan A 15-Jan-18 1143.9490 14-Jan-19 364 3.142717 



  

পৃষ্ঠা-41 

 

       

(Consumption in Cubic Meter) 

 

Sl. 

Number 

 

Meter Sl. 

Number 

Customer 

Code 
Area Type 

Installation 

Date 

Manual 

Reading 

Commissioning 

Date 

Day 

Differences 

Daily 

Consumption 

46 10026976 0112802162714 Gulshan A 8-Apr-18 603.9080 16-Jan-19 283 2.133951 

47 10025656 0112802315613 Gulshan A 8-Apr-18 1236.7220 9-Jan-19 276 4.480877 

48 10081924 0112801371917 Gulshan A 3-Sep-18 324.1050 9-Jan-19 128 2.532070 

49 10100218 0110402726117 Mirpur C 14-Nov-18 0219.315 26-Jan-19 73 3.004315 

50 10100211 0110402726117 Mirpur C 14-Nov-18 0325.854 28-Jan-19 75 4.344720 

51 10028227 0113101676616 Uttara A 1-Feb-18 1199.9910 22-Dec-18 324 3.703676 

52 10035482 0113101676717 Uttara A 1-Feb-18 950.2860 22-Dec-18 324 2.932981 

53 10027426 0112800549418 Badda B 6-Mar-18 786.7180 5-Feb-19 336 2.341423 

54 10027409 0112800549418 Badda B 6-Mar-18 854.4600 5-Feb-19 336 2.543036 

55 10030743 0112805354913 Badda A 27-Feb-18 1055.3360 5-Feb-19 343 3.076781 

56 10021658 0112805356814 Badda A 27-Feb-18 970.0160 5-Feb-19 343 2.828035 

57 10033078 0112805356116 Badda A 27-Feb-18 1228.9700 5-Feb-19 343 3.583003 

58 10033574 0112805357016 Badda A 27-Feb-18 776.5690 5-Feb-19 343 2.264050 

59 10033138 0112800275313 Badda B 1-Mar-18 964.3790 22-Jan-19 327 2.949171 

60 10042806 0112803553416 Badda A 6-Mar-18 852.1220 22-Jan-19 322 2.646342 

61 10068106 0112901244210 Mohakhali A 17-Jul-18 380.5450 12-Jan-19 179 2.125950 

62 10068442 0112901244816 Mohakhali A 17-Jul-18 623.9060 12-Jan-19 179 3.485508 

63 10069727 0112901244311 Mohakhali A 17-Jul-18 395.8700 12-Jan-19 179 2.211564 

64 10068435 0112901243714 Mohakhali A 17-Jul-18 584.2590 12-Jan-19 179 3.264017 

65 10068753 0112900326513 Mohakhali B 16-Jul-18 527.0520 12-Jan-19 180 2.928067 

66 10002793 0110200730815 Niketon A 8-Oct-17 742.1530 12-Aug-18 308 2.409588 

67 10002748 0110200730512 Niketon A 8-Oct-17 1781.7290 12-Aug-18 308 5.784834 

68 10002718 0110200730613 Niketon A 8-Oct-17 1380.2060 12-Aug-18 308 4.481188 

69 10000534 0110200807113 Niketon A 25-Sep-17 1042.4840 2-Aug-18 311 3.352039 

70 10002078 0110200821614 Niketon A 11-Oct-17 884.6240 2-Aug-18 295 2.998725 

71 10004590 0110201488918 Niketon A 12-Oct-17 1101.3750 2-Aug-18 294 3.746173 

72 10003962 0110201490011 Niketon A 12-Oct-17 2171.3720 2-Aug-18 294 7.385619 

73 10003905 0110201490617 Niketon A 12-Oct-17 1502.3050 2-Aug-18 294 5.109881 

74 10006092 0110200843618 Niketon A 12-Oct-17 676.8200 5-Aug-18 297 2.278855 

75 10004576 0110200843710 Niketon A 12-Oct-17 1200.9780 7-Aug-18 299 4.016649 

76 10003919 0110201490112 Niketon A 12-Oct-17 962.8400 2-Aug-18 294 3.274966 

77 10003388 0110201142813 Niketon A 15-Oct-17 710.1560 12-Aug-18 301 2.359322 

78 10003079 0110201142611 Niketon A 15-Oct-17 707.9270 12-Aug-18 301 2.351917 

79 10001377 0110201142914 Niketon A 15-Oct-17 731.4880 12-Aug-18 301 2.430193 

80 10018678 0113102219913 Uttara A 11-Jan-18 805.2020 26-Nov-18 319 2.524144 

81 10021864 0113102133210 Uttara A 11-Jan-18 816.4240 26-Nov-18 319 2.559323 

82 10014714 0113105208510 Uttara B 4-Jan-18 725.0630 26-Nov-18 326 2.224120 

83 10011336 0113105859614 Uttara A 18-Dec-17 775.7680 26-Nov-18 343 2.261714 

84 10005932 0113102061513 Uttara A 19-Dec-17 730.6680 26-Nov-18 342 2.136456 

85 10005922 0113102061210 Uttara A 19-Dec-17 792.1470 26-Nov-18 342 2.316219 

86 10021139 0113103076814 Uttara A 4-Feb-18 812.9390 26-Nov-18 295 2.755725 

87 10026309 0113103077016 Uttara A 4-Feb-18 701.1600 26-Nov-18 295 2.376814 

88 10028238 0113103773616 Uttara A 14-Feb-18 715.3600 26-Nov-18 285 2.510035 
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89 10000302 0113000344615 Banani A 17-Oct-17 1190.9820 10-Nov-18 389 3.061650 

90 10000264 0113000344918 Banani A 17-Oct-17 1064.0040 10-Nov-18 389 2.735229 

91 10002523 0113000148011 Banani A 19-Oct-17 946.0070 10-Nov-18 387 2.444463 

92 10001067 0113000148617 Banani A 19-Oct-17 1008.2320 10-Nov-18 387 2.605251 

93 10007097 0113000812817 Banani A 29-Oct-17 972.3240 10-Nov-18 377 2.579109 

94 10007744 0113000813414 Banani A 29-Oct-17 902.6830 10-Nov-18 377 2.394385 

95 10001199 0113000162815 Banani A 19-Oct-17 1145.1910 10-Nov-18 387 2.959150 

96 10000871 0113000163311 Banani A 19-Oct-17 820.1550 10-Nov-18 387 2.119264 

97 10008022 0113000259317 Banani A 6-Nov-17 1042.3570 10-Nov-18 369 2.824816 

98 10008017 0113000259611 Banani A 6-Nov-17 1498.7040 10-Nov-18 369 4.061528 

99 10007884 0113000191211 Banani A 6-Nov-17 884.8080 10-Nov-18 369 2.397854 

100 10007014 0113000669414 Banani A 5-Nov-17 977.2000 10-Nov-18 370 2.641081 

101 10007021 0113000669717 Banani A 5-Nov-17 1175.4820 10-Nov-18 370 3.176978 

102 10002500 0113000670314 Banani A 5-Nov-17 1197.7700 10-Nov-18 370 3.237216 

103 10001654 0113000382314 Banani A 5-Nov-17 1043.2270 10-Nov-18 370 2.819532 

104 10019785 0113000355810 Banani A 17-Jan-18 723.4550 10-Nov-18 297 2.435875 

105 10001259 0113000638410 Banani A 22-Jan-18 913.4620 10-Nov-18 292 3.128295 

106 10000955 0113000638612 Banani A 22-Jan-18 763.8570 10-Nov-18 292 2.615949 

107 10015202 0113000850617 Banani B 16-Jan-18 777.2530 10-Nov-18 298 2.608232 

108 10016038 0113000891310 Banani B 17-Jan-18 803.6980 10-Nov-18 297 2.706054 

109 10037100 0112805344315 Bashundhara B 15-Mar-18 552.0570 7-Nov-18 237 2.329354 

110 10039929 0112805343911 Bashundhara B 15-Mar-18 781.1220 7-Nov-18 237 3.295873 

111 10039185 0112805343011 Bashundhara B 15-Mar-18 599.2010 7-Nov-18 237 2.528274 

112 10034241 0112805038012 Bashundhara A 29-Mar-18 489.1730 7-Nov-18 223 2.193601 

113 10037587 0112805778317 Bashundhara B 25-Mar-18 617.5310 7-Nov-18 227 2.720401 

114 10025650 0113000108512 Banani B 12-Apr-18 664.5830 10-Nov-18 212 3.134825 

115 10024861 0113000108512 Banani B 12-Apr-18 516.4950 10-Nov-18 212 2.436297 

116 10025649 0113000108512 Banani B 12-Apr-18 526.0290 10-Nov-18 212 2.481269 

117 10081945 0112803338417 Bashundhara B 12-Sep-18 142.2340 7-Nov-18 56 2.539893 

118 10093619 0112804213318 Bashundhara B 10-Sep-18 121.0610 7-Nov-18 58 2.087259 

119 10094606 0112803601814 Bashundhara A 10-Sep-18 354.9720 7-Nov-18 58 6.120207 

120 10097473 0112804084618 Bashundhara A 18-Aug-18 185.0750 7-Nov-18 81 2.284877 

121 10093577 0112805014915 Bashundhara B 10-Sep-18 134.7570 7-Nov-18 58 2.323397 

122 10093978 0112805015218 Bashundhara B 10-Sep-18 119.5430 7-Nov-18 58 2.061086 

123 10011900 0113101903416 Uttara A 11-Dec-17 826.1940 27-Nov-18 351 2.353829 

124 10008034 0113105819114 Uttara A 9-Dec-17 965.5220 27-Nov-18 353 2.735190 

125 10003258 0113104099416 Uttara A 11-Dec-17 902.1900 26-Nov-18 350 2.577686 

126 10014388 0113105595510 Uttara B 9-Jan-18 631.1250 27-Nov-18 322 1.960016 

127 10013838 0113105571017 Uttara A 31-Dec-17 694.3540 28-Nov-18 332 2.091428 

128 10047797 0113104205212 Uttara A 16-Apr-18 612.9350 27-Nov-18 225 2.724156 

129 10047788 0113104205313 Uttara A 16-Apr-18 506.7290 27-Nov-18 225 2.252129 

130 10016852 0113104957217 Uttara B 31-Dec-17 718.8340 27-Nov-18 331 2.171704 

131 10042847 0112805492117 Baridhara A 7-Mar-18 688.0360 5-Jan-19 304 2.263276 
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132 10046307 0112805492512 Baridhara A 7-Mar-18 868.9650 5-Jan-19 304 2.858438 

133 10042843 0112805492714 Baridhara A 7-Mar-18 1717.2830 5-Jan-19 304 5.648957 

134 10046327 0112805493412 Baridhara A 7-Mar-18 659.1510 5-Jan-19 304 2.168260 

135 10034477 0112803559413 Baridhara A 7-Mar-18 962.7029 6-Jan-19 305 3.156403 

136 10029244 0112803559716 Baridhara A 7-Mar-18 803.0060 6-Jan-19 305 2.632807 

137 10036397 0112805063515 Baridhara B 8-Mar-18 990.1250 6-Jan-19 304 3.256990 

138 10034044 0112805063111 Baridhara B 8-Mar-18 1102.5040 6-Jan-19 304 3.626658 

139 10034047 0112805063414 Baridhara B 8-Mar-18 711.5020 6-Jan-19 304 2.340467 

140 10033199 0112805064314 Baridhara B 8-Mar-18 754.6640 6-Jan-19 304 2.482447 

141 10029643 0112805064415 Baridhara B 8-Mar-18 955.5840 6-Jan-19 304 3.143368 

142 10033280 0112804497911 Baridhara A 7-Mar-18 723.1590 6-Jan-19 305 2.371013 

143 10033965 0112804498113 Baridhara A 7-Mar-18 652.2920 6-Jan-19 305 2.138662 

144 10009612 0112803868012 Gulshan A 13-Nov-17 2723.6840 19-Jan-19 432 6.304824 

145 10007582 0112801893017 Gulshan A 16-Nov-17 878.4220 16-Jan-19 426 2.062023 

146 10007627 0112801894018 Gulshan A 16-Nov-17 1207.3870 16-Jan-19 426 2.834242 

147 10010536 0112804629917 Gulshan A 22-Nov-17 1098.1910 16-Jan-19 420 2.614740 

148 10008166 0112804630018 Gulshan A 22-Nov-17 1950.3330 16-Jan-19 420 4.643650 

149 10004777 0112804630312 Gulshan A 22-Nov-17 915.2690 16-Jan-19 420 2.179212 

150 10008109 0112804630110 Gulshan A 22-Nov-17 1096.9890 16-Jan-19 420 2.611879 

151 10010558 0112804629311 Gulshan A 22-Nov-17 1034.3460 16-Jan-19 420 2.462729 

152 10010545 0112804629614 Gulshan A 22-Nov-17 1852.6630 16-Jan-19 420 4.411102 

153 10009591 0112804632617 Gulshan A 22-Nov-17 944.1840 16-Jan-19 420 2.248057 

154 10009572 0112802762711 Gulshan A 21-Nov-17 1212.6540 19-Jan-19 424 2.860033 

155 10009519 0112802763611 Gulshan A 21-Nov-17 903.4630 19-Jan-19 424 2.130809 

156 10003424 0112801924214 Gulshan A 23-Nov-17 1137.7960 20-Feb-19 454 2.506159 

157 10005447 0112802354818 Gulshan A 21-Nov-17 1533.4270 13-Jan-19 418 3.668486 

158 10001426 0112802357114 Gulshan A 22-Nov-17 984.5170 13-Jan-19 417 2.360952 

159 10001453 0112802355112 Gulshan A 22-Nov-17 1284.6470 13-Jan-19 417 3.080688 

160 10006575 0112801506118 Gulshan A 13-Nov-17 853.3340 17-Jan-19 430 1.984498 

161 10010147 0112805486010 Gulshan A 16-Nov-17 989.8490 17-Jan-19 427 2.318148 

162 10021742 0112804793414 Gulshan A 13-Jan-18 831.3310 19-Jan-19 371 2.240784 

163 10018963 0112806078118 Gulshan B 15-Jan-18 1062.4680 10-Jan-19 360 2.951300 

164 10021512 0112800117914 Gulshan B 25-Jan-18 1102.9930 12-Feb-19 383 2.879877 

165 10019786 0112800117914 Gulshan B 25-Jan-18 1304.9300 12-Feb-19 383 3.407128 

166 10026894 0112800117914 Gulshan B 25-Jan-18 900.8760 12-Feb-19 383 2.352157 

167 10021095 0112800117914 Gulshan B 25-Jan-18 1204.8220 12-Feb-19 383 3.145749 

168 10026846 0112800117914 Gulshan B 25-Jan-18 1074.2020 12-Feb-19 383 2.804705 

169 10026983 0112802695018 Gulshan A 10-Apr-18 720.8600 20-Jan-19 285 2.529333 

170 10025825 0112802694210 Gulshan A 10-Apr-18 972.6330 20-Jan-19 285 3.412747 

171 10024319 0112802693916 Gulshan A 10-Apr-18 711.2480 20-Jan-19 285 2.495607 

172 10025839 0112805244213 Gulshan A 10-Apr-18 643.3770 13-Jan-19 278 2.314306 

173 10026405 0112805243910 Gulshan A 10-Apr-18 607.6120 13-Jan-19 278 2.185655 

174 10025784 0112805244415 Gulshan A 10-Apr-18 871.7040 13-Jan-19 278 3.135626 
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(Consumption in Cubic Meter) 

 

Sl. 

Number 

 

Meter Sl. 

Number 

Customer 

Code 
Area Type 

Installation 

Date 

Manual 

Reading 

Commissioning 

Date 

Day 

Differences 

Daily 

Consumption 

175 10026505 0112805244810 Gulshan A 10-Apr-18 574.4630 13-Jan-19 278 2.066414 

176 10026403 0112805244911 Gulshan A 10-Apr-18 869.7190 13-Jan-19 278 3.128486 

177 10025705 0112805245012 Gulshan A 10-Apr-18 652.7960 13-Jan-19 278 2.348187 

178 10026576 0112805245618 Gulshan A 10-Apr-18 564.9260 13-Jan-19 278 2.032108 

179 10093121 0112801894514 Gulshan A 5-Sep-18 427.2090 17-Jan-19 134 3.188127 

180 10108413 0110401055010 Mirpur C 18-Nov-18 189.9710 19-Feb-19 93 2.042699 

181 10108468 0110401055010 Mirpur C 18-Nov-18 247.2080 19-Feb-19 93 2.658151 

182 10105896 0110400765715 Mirpur C 18-Nov-18 313.6200 19-Feb-19 93 3.372258 

183 10083469 0110403541113 Mirpur C 25-Nov-18 245.5250 19-Feb-19 86 2.854942 

184 10089259 0110403541113 Mirpur C 25-Nov-18 244.7910 19-Feb-19 86 2.846407 

185 10074610 0110401820111 Mirpur C 5-Dec-18 160.9340 19-Feb-19 76 2.117553 

186 10035681 0112803671518 Badda A 5-Mar-18 960.3750 13-Feb-19 345 2.783696 

187 10035704 0112803670315 Badda A 5-Mar-18 678.2110 13-Feb-19 345 1.965829 

188 10031800 0112803671215 Badda A 5-Mar-18 713.0340 13-Feb-19 345 2.066765 

189 10029841 0112803671417 Badda A 5-Mar-18 937.6560 13-Feb-19 345 2.717843 

190 10029289 0112802643810 Badda A 26-Feb-18 951.5420 11-Feb-19 350 2.718691 

191 10029285 0112802644113 Badda A 26-Feb-18 1015.7660 11-Feb-19 350 2.902189 

192 10015639 0112804807814 Badda B 27-Feb-18 718.4040 13-Feb-19 351 2.046735 

193 10015676 0112804577111 Badda B 27-Feb-18 1006.6340 13-Feb-19 351 2.867903 

194 10030620 0112804681713 Badda B 27-Feb-18 860.2230 13-Feb-19 351 2.450778 

195 10030606 0112804680510 Badda B 27-Feb-18 750.0180 13-Feb-19 351 2.136803 

196 10031116 0112804680216 Badda B 27-Feb-18 1027.1530 13-Feb-19 351 2.926362 

197 10031099 0112804680611 Badda B 27-Feb-18 1293.6000 13-Feb-19 351 3.685470 

198 10036573 0112804681015 Badda B 27-Feb-18 703.7190 13-Feb-19 351 2.004897 

199 10031117 0112804682218 Badda B 27-Feb-18 1005.8420 13-Feb-19 351 2.865647 

200 10031731 0112804680418 Badda B 27-Feb-18 776.9990 14-Feb-19 352 2.207384 

  

 

Total Average Daily Consumption (for 200 Customers) in Cubic Meter = 583.159910  

  

Average Daily Consumption Per Customer in Cubic Meter                      =     2.915800 

  

Average Monthly Consumption Per Customer in Cubic Meter                 =   87.473987 

   

Average Cost of Gas per Month @Tk.9.1/Cubic Meter     = 796.01 
 

 

৩.৩।  রপ্রদইড রভটায করভরনাংদয়য য গ্রাদকয গ্যা ব্যফাদযয  ধাঁি ম ষাদরািনা 

  
রপ্রদইড রভটায করভরনাংদয়য য গ্রাদকয গ্যা ব্যফাদযয গড় রযভাণ রনধ ষাযদণয জন্য রনদকতন এরাকায রপ্রদইড 

রভটায াংদমাগকৃত সভাট ৩৩জন গ্রাদকয তথ্য টিরজটিরডরএর কতৃষক যফযা কযা য়। উি তথ্য ম ষাদরািনা 

কযদর সদো মায়, ফরণ ষত প্ররতদফদদন রপ্রদইড রভটায করভরনাংদয়য য ৪ভা ম ষন্ত গ্যা ব্যফাদযয তথ্য যদয়দছ। এ 

ভয়কাদর াংগৃীত Manual Reading দত সদো মায়, ৩৩জন গ্রাদকয গড় বদরনক গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ 

১.১০০৩ র্নরভটায, অথ ষাৎ  গড় ভারক গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ ৩৩.০০৯ র্নরভটায। ফতষভান ট্যারযপ সযট অনুমায়ী 

ব্যফহৃত গ্যাদয মূল্যভান ৩০০.৩৮ টাকা, মা ফতষভাদন ফ্লাট সযট ট্যারযপ সযট (টাকা ৮০০.০০ /প্ররত ডাফর ফাণ ষায) এয 

সিদয় ৬২.৪৫% কভ। 
 



  

পৃষ্ঠা-45 

 

উরযউি রযাংখ্যান দত প্রতীয়ভান য় সম, রপ্রদইড রভটায স্থাদনয পদর গ্রাদকদদয ভদধ্য দিতনতা বৃরি 

সদয়দছ, পদর গ্যাদয অিয় উদিেদমাগ্যবাদফ হ্রা সদয়দছ। আদযা অরধক াংখ্যক গ্রাদকয গ্যা ব্যফাদযয তথ্য 

ায়া সগদর রফলয়টি ম্পদকষ সুেষ্ট ধাযণা ায়া সমদত াদয।  
 

 

রনদম্নাি াযরণদত এ রফলদয় রফদ তথ্য প্রদান কযা দয়দছ 

 

Consumption Pattern of Customer after Commissioning of Prepaid Gas Meter under the Project 
 

    (Consumption Figure in Cubic Meter) 

 
Sl. 

No. 

 

Customer ID 
Commissioning 

Date 

Meter 

Reading 

Current 

Date 

Meter 

reading 

Day 

Difference 

Total 

Consumption 

Average 

Daily 

Consumption  

1 0110201389110 28-Jul-18 544.20 28-Nov-18 727.07 123 182.87 1.49 

2 0110201221517 29-Jul-18 201.86 28-Nov-18 278.64 122 76.79 0.63 

3 0110201221811 29-Jul-18 269.47 28-Nov-18 365.74 122 96.27 0.79 

4 0110201221912 29-Jul-18 518.15 28-Nov-18 727.96 122 209.81 1.72 

5 0110201222114 29-Jul-18 392.45 28-Nov-18 533.13 122 140.69 1.15 

6 0110201222215 29-Jul-18 648.53 28-Nov-18 801.11 122 152.58 1.25 

7 0110201222013 29-Jul-18 399.34 28-Nov-18 564.68 122 165.34 1.36 

8 0110201221214 29-Jul-18 421.07 28-Nov-18 526.54 122 105.48 0.86 

9 0110201221618 29-Jul-18 311.89 28-Nov-18 424.39 122 112.50 0.92 

10 0110201221315 29-Jul-18 393.58 28-Nov-18 496.78 122 103.20 0.85 

11 0110201220911 29-Jul-18 200.48 28-Nov-18 371.12 122 170.65 1.40 

12 0110201221012 29-Jul-18 258.89 28-Nov-18 329.40 122 70.52 0.58 

13 0110201221113 29-Jul-18 175.84 28-Nov-18 252.26 122 76.43 0.63 

14 0110201221710 29-Jul-18 332.63 28-Nov-18 430.00 122 97.38 0.80 

15 0110201222316 29-Jul-18 348.57 28-Nov-18 454.26 122 105.68 0.87 

16 0110201222417 30-Jul-18 1197.24 28-Nov-18 1358.23 121 161.00 1.33 

17 0110200633817 26-Jul-18 92.45 28-Nov-18 131.57 125 39.13 0.31 

18 0110200633312 26-Jul-18 1438.69 28-Nov-18 1682.51 125 243.82 1.95 

19 0110200633716 26-Jul-18 138.39 28-Nov-18 165.39 125 27.00 0.22 

20 0110200633413 26-Jul-18 78.58 28-Nov-18 171.30 125 92.72 0.74 

21 0110200634010 26-Jul-18 162.21 28-Nov-18 202.44 125 40.23 0.32 

22 0110200634212 26-Jul-18 278.04 28-Nov-18 430.40 125 152.37 1.22 

23 0110200632917 26-Jul-18 252.57 28-Nov-18 338.50 125 85.93 0.69 

24 0110200633211 26-Jul-18 178.43 28-Nov-18 244.10 125 65.68 0.53 

25 0110200633110 26-Jul-18 585.21 28-Nov-18 810.68 125 225.47 1.80 

26 0110200634313 26-Jul-18 964.47 28-Nov-18 1349.29 125 384.82 3.08 

27 0110200634111 26-Jul-18 297.66 28-Nov-18 419.92 125 122.26 0.98 

28 0110200633918 26-Jul-18 264.14 28-Nov-18 423.65 125 159.52 1.28 

29 0110200790610 28-Jul-18 311.54 28-Nov-18 514.73 123 203.19 1.65 

30 0110200791317 28-Jul-18 646.42 28-Nov-18 755.35 123 108.93 0.89 

31 0110200791611 28-Jul-18 355.09 28-Nov-18 475.43 123 120.35 0.98 

32 0110200791813 28-Jul-18 805.53 28-Nov-18 1151.60 123 346.07 2.81 

33 0110200792015 28-Jul-18 2166.37 28-Nov-18 2197.58 123 31.22 0.25 

  

 

Total Average Daily Consumption (for 33 Customers) in Cubic Meter =  36.31 



  

পৃষ্ঠা-46 

 

Sl. 

No. 

 

Customer ID 
Commissioning 

Date 

Meter 

Reading 

Current 

Date 

Meter 

reading 

Day 

Difference 

Total 

Consumption 

Average 

Daily 

Consumption  

  Average Daily Consumption Per Customer in Cubic Meter                    =    1.1003 

  Average Monthly Consumption Per Customer in Cubic Meter              =  33.0088 

  Average Cost of Gas per Month @Tk.9.1/Cubic Meter                           = 300.38 

 

৩.৪।  টিরজটিরডরএর -এয গ্যা ােয় াংক্রান্ত আরথ ষক রফদেলণ 

 

িরভান ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপদরয রবরিদত সকাম্পারনয ম্ভাব্য গ্যা ােয় াংক্রান্ত আরথ ষক রফদেলণ রনম্নরু: 

 

রফইআযর কতৃষক জারযকৃত গণরফজ্ঞরপ্ত অনুমায়ী রভটাযরবরিক আফারক গ্রাকদদয মূল্যায=টাকা ৯.১০/র্নরভটায, 

মা ০১-০৩-২০১৭ দত কাম ষকরয দয়দছ। একই গণরফজ্ঞরপ্ত অনুমায়ী রভটাযরফীন আফারক গ্রাকদদয মুল্যায, 

রদঙ্গর (এক) ফাণ ষায (প্ররত ভাদ রনরদ ষষ্ট) = টাকা ৭৫০.০০ এফাং ডাফর (দুই) ফাণ ষায (প্ররত ভাদ রনরদ ষষ্ট) = টাকা 

৮০০.০০। 
 

উরযফরণ ষত তথ্যানুমায়ী ডাফর (দুই) ফাণ ষায ব্যফাযকাযী আফারক গ্রাক কতৃষক প্ররত ভাদ ৮৭.৯১২ র্নরভটায গ্যা 

ব্যফায কযায কথা। িরভান ভীক্ষায় প্রাপ্ত পরাপর অনুমায়ী রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত ডাফর (দুই) ফাণ ষায 

ব্যফাযকাযী আফারক গ্রাকগণ কতৃষক প্ররত ভাদ এরাকাদবদদ ৩০০.০০ দত ৫০০.০০ টাকা াদয রফর ফাফদ ব্যয় 

দে। অথ ষাৎ  ভারক গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ (ভারক গ্যা রফর = ৫০০.০০ টাকা রফদফিনায়) = ৫৪.৯৪৫ 

র্নরভটায। এদক্ষদত্র ভারক কভ গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ = ৩২.৯৬৭ র্নরভটায।  
 

ইদতাপূদফ ষ, ঢাকা দযয রারভাটিয়া  সভাাম্মদপুয এরাকায় সকাম্পারনয রনজস্ব ব্যদয় াইরট প্রকল্প রাদফ ৪,৫০০ 

টি রপ্রদইড রভটায স্থান কযা য়। জাইকা কতৃষক রনদয়ারজত ‘অরযদয়ন্টার কনাদল্টন্ট  সকাম্পারন রররভদটড’ উি 

াইরট প্রকদল্পয অরজষত াপল্য, ফাস্তফায়ন ভস্যা এফাং ভস্যা উিযদণ কযণীয় রফরবন্ন রদক রফদফিনা কদয একটি 

ভীক্ষা প্ররতদফদন প্রস্তুত কদয। উি প্ররতদফদন ম ষাদরািনা কযদর সদো মায়, ডাফর (দুই) ফাণ ষায ব্যফাযকাযী 

আফারক গ্রাক কতৃষক প্ররত ভাদ ৩৩ র্নরভটায গ্যা কভ ব্যফহৃত দয়রছর, মা িরভান প্রকদল্পয অনুরূ। 
অথ ষাৎ , রপ্রদইড রভটায স্থাদনয য ডাফর (দুই) ফাণ ষায ব্যফাযকাযী আফারক গ্রাক কতৃষক প্ররত ভাদ ৩৩ 

র্নরভটায গ্যা ােয় দে। 
 

 উরিরেত ােয়কৃত গ্যা সকাম্পারনয অন্যান্য োত, উদাযণস্বরূ রল্পোদত ব্যফায কযা দর,  

 

ােয়কৃত গ্যাদয ভাধ্যদভ রল্পোদত অরতরযি গ্যা রফদরয রযভাণ দফ = (৩৩ র্নরভটায/ভা x টাকা 

৭.২৪/প্ররত র্নরভটায x ২,০০,০০০) = টাকা ৪.৭৮ সকাটি। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৫।  প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয ারফ ষক ম ষদফক্ষণ 
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ভাঠ ম ষাদয়য জরয, দররবরিক  আদরািনা, স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা  সকআইআই এয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত প্রাইভাযী ডাটা 

এফাং রফরবন্ন উৎ দত াংগৃীত সদকন্ডারয ডাটা ম ষদফক্ষণাদন্ত িরভান প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয ারফ ষক অফস্থা 

ম্পদকষ রনদম্ন আদরাকাত কযা দরা- 

 

মুর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী 

 প্রকদল্পয উদেশ্য 
উদেশ্য অজষদনয ফতষভান অফস্থা 

প্রকদল্পয মুখ্য উদেশ্য দে – 

 

ঢাকা সভদট্র্াররটন এরাকায আফারক গ্রাকদদয 

গ্যাদয অিয় সযাধ কযায ভাধ্যদভ ঐ োদতয  

রদেভ র কভাদনা; পরশ্রুরতদত – 

 

 ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃরি াদফ; 

 রযফীক্ষণ  রযিারনা ব্যয় হ্রা াদফ; 

 রযদফদয উয ইরতফািক প্রবাফ ড়দফ; 

 গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন দফ এফাং 

 জ্বারারন ােয় তথা জ্বারারন রনযািা  

      রনরিত কযা ম্ভফ দফ।  

 

 ারফ ষক ম ষদফক্ষণ দত সদো মায় সম, রপ্রদইড রভটায স্থান  

করভরনাংদয়য য গ্রাকদদয ভদধ্য মদথষ্ট দিতনতায সৃরষ্ট দয়দছ, 

পদর গ্যা ব্যফাদযয রযভাণ উদিেদমাগ্যবাদফ হ্রা সদয়দছ। অথ ষাৎ  

আফারক গ্রাকদদয গ্যাদয অিয় কদভদছ। এ ছাড়া রপ্রসইড রভটায 

স্থাদনয পূদফ ষ ারব ষ রাইন  গ্রাদকয াউ রাইন , যাইজায/রক-

উইাং-কক, সযগুদরটদয সকান ররদকজ আদছ রক না  ,তা যীক্ষাপূফ ষক 

প্রদয়াজনীয় সভযাভত কাম ষক্রভ ম্পন্ন কযায যই রভটায স্থান কযা 

য় রফধায় ররদকজ জরনত দুর্ ষটনায ম্ভাফনা ফহুরাাংদ হ্রা ায়ায 

াাার গ্যাদয অিয় হ্রা াদে। এ ছাড়া  ,এ রভটারযাং ব্যফস্থায় 

গ্রাক প্রাদন্ত সকান ররদকজ থাকদর রভটায স্বয়াংরক্রয়বাদফ ফন্ধ দয় 

মায়  ,এয ভাধ ্ি্মদভ গ্যাদয অিয় হ্রা াদে; 

 অরগ্রভ অথ ষ ায়ায কাযদণ রফর ফদকয়া থাকায ঝুঁরক থাকদছ না; 

 আদরািয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকদদয 

সক্ষদত্র রফর অনাদায়ী  ফদকয়া আদায় এয কাযদণ াংদমাগ রফরেন্ন 

কযদণয জন্য ফাড়রত জনফদরয প্রদয়াজন দফ না  ,প সর এোদত 

সকাম্পারনয মদথষ্ট রযভাণ অথ ষ  কভ ষ -র্ ন্টা ােয় দফ  ,পদর 

রযফীক্ষণ  রযিারনা ব্যয় অদনকাাংদ হ্রা াদফ এফাং ব্যফস্থানা 

দক্ষতা বৃরি াদফ; 

 ারব ষ রাইন  গ্রাদকয াউ রাইদনয ররদকজ সভযাভদতয কাযদণ 

Unburned গ্যা রনগ ষত দফ না, পদর রভদথন গ্যা emission 

ফন্ধ দফ, মা রযদফদয উয ইরতফািক প্রবাফ ড়দফ; 

 প্রকদল্পয আতায় স্থারত রপ্রদইড রভটাদযয গুণগতভান অতযন্ত 

দন্তালজনক এফাং ব্যফাযকাযী গ্রাকগণ এ রফলদয় তাদদয ন্তুরষ্টয 

কথা জারনদয়দছন রফধায় গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন দয়দছ/ক্রভান্বদয় 

উরন্নত দে এফাং  

 দফ ষারয জ্বারারন ােদয়য াাার সদদয জ্বারারন রনযািা 

রনরিত দে। 
 আফারক োদতয রদেভ র রযভা- 

 

াধাযণবাদফ রনদম্নাি সূত্রটি ব্যফায কদয সকান রনরদ ষষ্ট এরাকায রদেভ র ফা িরতগত ক্ষরতয রযভাণ রযভা কযা য়- 

 

 

 

রদেভ রদক আফায দুবাদগ রফবি কযা মায়, কারযগরয র  অকারযগরয র। আন্তজষারতক ভানদন্ড রফদফিনায় গ্যা রফতযদণয 

সক্ষদত্র ২% রদেভ র সক গ্রণদমাগ্য ফদর রফদফিনা কযা য়। 
 

াধাযণবাদফ রদে র -এয কাযণমূদক রনদম্নাি রতনটি বাদগ রফবি কযা সমদত াদয- 
 

(ক) কারযগরয র (Technical Factors): াইরাইদন ররদকজ, সনটয়াদকষয জরুরয কাদজয প্রদয়াজদন সলারয়াং/সবরন্টাং/ারজষাং, 

রভটাদযয কারযগরয ক্রুটি, গ্যা কনদডনদন এফাং আফারক োদতয ট্যারযপ র। 
(ে) অবফধ স্তদক্ষ/কাম ষকরা (Manipulative Practices): অবফধবাদফ গ্যা াংদমাগ গ্রণ, াংদমাগ রফচুযত গ্রাদকয 

পুন:াংদমাগ গ্রণ, াইরাইন ম্প্রাযণ, রভটায ফাইা কদয গ্যা ব্যফায, অননুদভারদত সরাড/গ্যা যঞ্জাভ ব্যফায, রভটায 

সটভারযাং, রভটায অাযণ/রভটায রফযীত রদদক িারাদনা, অনুদভারদত Set Pressure রযফতষন ইতযারদ। 
(গ) ফরযাগত স্তদক্ষ (Coercive Tactics): ফরযাগত প্রবাফারী ভর কতৃষক অবফধবাদফ িা প্রদয়াগ, রভটায রযরডাং গ্রণ 

System Loss = (Total Gas Purchase - Company’s Own Use) - Total Gas Sales  

 



  

পৃষ্ঠা-48 

 

এফাং রররাং  ইন্পদকন কাম ষক্রদভ ফাধা প্রদান, অবফধ গ্রাদকয াংদমাগ রফরেন্নকযণ কাম ষক্রদভ ফাধা প্রদান এফাং সকাট ষ 

ইনজাাংন ইতযারদ। 
 

টিরজটিরডরএর কতৃষক ফাস্তফায়নাধীন “রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান প্রকল্প (Installation of Prepaid Gas Meter for 

TGTDCL)” এয আতায় ঢাকা সভদট্র্াররটান (উিয) এয আতাধীন সভাট ১৬ টি এরাকায় রপ্রদইড রভটায স্থাদনয কাম ষক্রভ 

িরভান যদয়দছ। ফরণ ষত এরাকায সনটয়াকষ ফতষভাদন Isolated কযায সকান সুদমাগ সনই, এটি সকাম্পারনয ভরন্ত গ্যা রফতযণ 

সনটয়াদকষয একটি অাং। শুদৄভাত্র ফরণ ষত এরাকায জন্য যফযাকৃত গ্যাদয রযভাণ এফাং আফারক গ্রাকদদয রনকট গ্যা 

রফক্রদয়য রযভাণ রনণ ষয় কযা ম্ভফয নয়। কাযণ একই গ্যা সনটয়াকষ দত আফারক গ্রাকদদয াাার ফারণরজযক, রল্প  

অন্যান্য সেণীয গ্রাকদদয াংদমাগ যদয়দছ। সদক্ষদত্র রফদ্যভান অফস্থায় শুদৄভাত্র Unmetered আফারক গ্রাকদদয িাযা সৃষ্ট 

রদেভ র রযভাদয সকান সুদমাগ সনই।  
 

যফতীদত রফদ্যভান গ্যা রফতযণ সনটয়াদকষয রফরবন্ন স্থাদন প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বাল্ব স্থান কদয সনটয়াদকষয Isolation কযা, 

সনটয়াদকষ গ্যা ইনপুট রযভাদয জন্য মদথাযুি কযাারটি ম্পন্ন রভটারযাং  সযগুদরটিাং সষ্টন রনভ ষাণ কযা এফাং আদরািয 

সনটয়াকষ দত াংদমাগকৃত কর আফারক গ্রাদকয াংদমাদগ রভটায স্থান ইতযারদ কাম ষক্রভ গ্রদণয ভাধ্যদভ আফারক োদত 

রদেভ রদয রযভা কযা ম্ভফ। 
 

৩.৬।  রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ, সফা ক্রয় ম ষাদরািনা 

 

৩.৬.১। ভূরভকা 

 

প্রকদল্পয শুরুদতই প্রকল্প এফাং যকাদযয ব্যয় রযকল্পনায াদথ াভঞ্জস্য সযদে একটি কভ ষ-রযকল্পনা প্রণয়ন কযা য়, 

মা জ্বারারন  েরনজ ম্পদ রফবাগ কতৃষক অনুদভারদত দয়দছ। তদফ বফদদরক যাভ ষক রনদয়াগ, টাণ ষ-কী ঠিকাদায 

রনদয়াগ  এরর জটিরতায কাযদণ ভারাভার প্রারপ্তদত রফরম্ব এফাং কাদজয প্রাথরভক ম ষাদয় ঠিকাদাদযয কাদজয 

ধীযগরতয কাযদণ কভ ষ-রযকল্পনা অনুমায়ী অগ্রগরত অজষন কযা ম্ভফ য়রন। 

 

উনু্ি দযত্র িরতদত  (OTM) আন্তজষারতক প্ররতদমারগতামূরক দযদত্রয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয আতাধীন রফরবন্ন 

ভারাভার, কাম ষ  সফা ক্রয় কাম ষক্রভ ম্পাদন কযা দয়দছ। প্ররতটি সক্ষদত্র ররআয ২০০৮ এয রফরধ-রফধান এফাং 

JICA এয গাইডরাইন অনুযণ কযা দয়দছ। প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  

সফা াংরেষ্ট ক্রয় প্ররক্রয়া যকাদযয ক্রয় চুরি অনুযণপূফ ষক দয়দছ।   

 

প্রকদল্পয আতায় ম্পারদত প্রধান দুটি ক্রয় প্যাদকদজয াযাংদক্ষ রনম্নরু- 

 

াযরণ - ৩.১ : জাইকায অথ ষায়দন ম্পারদত চুরিয াযাংদক্ষ 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
চুরিয নাভ 

দযত্র আফান চুরি স্বাক্ষদযয তারযে 
চুরি অনুমায়ী কাম ষ  

ভারপ্তয তারযে 

প্রাক্কররত 

তারযে 
প্রকৃত তারযে 

প্রাক্কররত 

তারযে 

প্রকৃত 

তারযে 

প্রাক্কররত 

তারযে 

প্রকৃত 

তারযে 

১ ইরঞ্জরনয়ারযাং কনারদটরন্প ারব ষ পয 

ইন্পটদরন অফ রপ্রদইড রভটায  

৩১-১২-২০১৪ ১৭-০৭-২০১৪ ১-৩-২০১৫ ৭-১০-২০১৫ ৩১-১২-২০১৮ চুরি 

স্বাক্ষদযয 

য ১২৫৩ 

রদন 

০৭-১০-২০১৫ তারযদে M/s. Pegasus International (UK) Ltd . -এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মায সভাট চুরি মূল্য রছর 

(VAT  AIT ব্যতীত) = টাকা ২৮০,৯৪১.০০৪ ভাত্র (বফদদরক মুদ্রা = ভারকষন ডরায ১৯,৩৮,৪৯৩.০০+স্থানীয় মুদ্রা = টাকা 

১৩০,৩২০,০৯৮.০০) 

২ ইন্পটদরন অফ ২০০,০০০ রপ্রদইড 

গ্যা রভটায, দয়ফ রদেভ 

(াড ষয়যায এন্ড পটয়যায), 

এদারদয়দটড পযারররটি এন্ড 

১-৪-২০১৬ ১৭-৩-২০১৬ ১-৭-২০১৬ ১৬-৩-২০১৭ ৩১-১০-২০১৮ চুরি 

স্বাক্ষদযয 

য ৯৫০ 

রদন  
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ারব ষদ অন টাণ ষ-রক সফর 

১৬-০৩-২০১৭ তারযদে M/s. Toyokeiki Co. Ltd. Japan  এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মায সভাট চুরি মূল্য রছর (VAT  

AIT ব্যতীত) টাকা ৩,৮৭৮,৭৭৩,৯৮৪.০০ ভাত্র (বফদদরক মুদ্রা  = জাান ইদয়ন ৪,০৭৯,৫৪০,৫৬১.০০+স্থানীয় মুদ্রা  = টাকা 

৮১৫,৬৫৯,৩০০.০০)।  
 

৩.৬.২।  ক্রয় িরত 

 

উনু্ি দযত্র িরতদত (OTM) আন্তজষারতক দযদত্রয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয মন্ত্রারত/ভারাভার ইতযারদ ক্রয় কযা দয়দছ। 

ক্রয় রযকল্পনা, ক্রয়, রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন, রদভন্ট, যীক্ষা ইতযারদ ম ষাদয় সম কর িরত অফরম্বন কযা 

দয়দছ, তা রনদি ফণ ষনা কযা র- 

 

৩.৬.২.১।  চুরি স্বাক্ষয; 

৩.৬.২.২। করাক্ট ডক্যদভদন্টয সেররপদকন অনুমায়ী নকা অনুদভাদন পূফ ষক মন্ত্রারত/ভারাভার                         

প্রস্তুত/াংগ্র কযা; 

৩.৬.২.৩। াংগৃীত মন্ত্রারত/ভারাভার রদভদন্টয জন্য প্রস্তুত কযা;  

৩.৬.২.৪। রদভদন্টয জন্য প্যারকাং কযায পূদফ ষ রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকদনয জন্য আভন্ত্রণ জানাদনা;  

৩.৬.২.৫। রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন (রএআই) করভটি কতৃষক রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন যফতী প্ররতদফদন প্রস্তুত 

এফাং অনুদভাদদনয য স অনুমায়ী প্যারকাং এয অনুদভাদনপূফ ষক রদভন্ট এয জন্য ভারাভার প্রস্তুত কযা;  

৩.৬.২.৬। প্যারকাং অফস্থায় ভারাভার য়যাযাউদজ গুদাভজাদতয অনুভরত  প্রদান; 

৩.৬.২.৭। রনধ ষারযত াইদট মন্ত্রারত ইন্পটদরন উদমাগী দর াইদট সৌছাদনায পূদফ ষ যীক্ষা কযায জন্য ঠিকাদায 

কতৃষক টিরজটিরডরএর-সক আভন্ত্রণ জানাদনা; 

৩.৬.২.৮। প্যারকাং কযা মন্ত্রারত ইন্পটদরন াইদট সৌুঁছাদনায য পুনযায় সট েপূফ ষক ইন্পটদরদনয অনুভরত প্রদান; 

৩.৬.২.৯। াইদট ইন্পটদরন যফতী রপ্র-করভরনাং এয জন্য ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান কতৃষক পুনযায় আভন্ত্রণ জানাদনা ; 

এফাং  

৩.৬.২.১০। রপ্র-করভরনাং কাজ দন্তালজনক না দর পুনযায় সট ে কদয অাদযদনয জন্য ঠিকাদায প্ররতষ্ঠানদক  

অনুভরত প্রদান কযা।  
 

উরিরেত িরতগুদরা অনুযদণয সকান ম ষাদয় দন্তালজনক না য়া ম ষন্ত ঠিকাদায প্ররতষ্ঠানদক যফতী কাম ষ 

ম্পাদদনয অনুভরত সদয়া য়রন।  

 

৩.৬.৩।  প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ  সফা াংরেষ্ট ক্রয় প্ররক্রয়া যকাদযয 

ক্রয় চুরি অনুযণপূফ ষক দয়দছ- 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
কভপ্লাদয়ন্প সডাদভইন াযপদভন্প সূিক ভন্তব্য 

১ রনড এযাদদভন্ট Stakeholders involvement; 

Adequacy/relevance; 

 

২ ফারল ষক ক্রয় রযকল্পনা (APP) প্রস্তুত কযা 

দয়দছ 

সা (HOPE) কতৃষক অনুদভারদত; 

বত্রভারক াংদাধন কযা;  

 

৩ প্ররকউযদভন্ট িরত অনুযণ কযা দয়দছ  ফাজায অফস্থা আগ্র প্ররতষ্ঠাদনয প্রাপ্যতা 

রনরিত কযা দয়দছ; 

 সটকরনকযার সযররদবরন্প ম ষদফক্ষণ কযা দয়দছ; 

 এদজরন্প রনরূণ কযা দয়দছ; 

 আরথ ষক াংগরত (Financial Threshold) 

রফদফিনা কযা দয়দছ। 

 

৪ অরপরয়ার কে এরেদভট  ফাজায মূদল্যয াদথ াংগরত সযদে এরেদভট 

প্রস্তুত কযা দয়দছ; 

 েযান্ডাড ষ িরত অনুযণ কযা দয়দছ; 

 



  

পৃষ্ঠা-50 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
কভপ্লাদয়ন্প সডাদভইন াযপদভন্প সূিক ভন্তব্য 

 মথামথবাদফ ডক্যদভদন্টন কযা দয়দছ। 

৫ দযত্র দররর প্রস্তুত কযণ ররআয ২০০৮  উন্নয়ন দমাগী াংস্থায 

(JICA) Procurement Guideline 

সভাতাদফক দযত্র দররর প্রস্তুত কযা দয়দছ। 

 

৬ সেররপদকন/রফরকউ/টিআয প্রস্তুত কযণ ভারাভাদরয গুণগতভান, রনযদক্ষতা এফাং কর 

দযদাতায সুলভ অাংগ্রণ রনরিত পূফ ষক প্রকদল্পয 

উদেশ্য অনুমায়ী ভারা ভাসরয সেররপদকন  

দযত্র দররর প্রস্তুত কযা দয়দছ। কর সক্ষদত্র 

দযত্র আফাদনয পূদফ ষ রততা সফাড ষ এফাং জাইকায 

অনুদভাদন গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

৭ রযভাণ ঠিক বাদফ রযভাণ রনধ ষাযণ কযা দয়দছ।  

৮ TOC, TEC ইতযারদ করভটি গঠন ররআয অনুযণপূফ ষক কর করভটি গঠন কযা 

দয়দছ।  

 

৯ রফজ্ঞান প্রিায (দযত্র আফান)  ররআয অনুযণপূফ ষক ২টি ফাাংরা  ২টি ইাংদযরজ 

সভাট ৪টি জাতীয় বদরনক রত্রকায় রফজ্ঞান প্রিায 

কযা দয়দছ। 

 

১০ দযত্র দারের দযত্র দারেদরয সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-রফধান 

অনুযণ পূফ ষক রনধ ষারযত ভয় প্রদান কযা দয়দছ। 

 

১১ দযত্র সোরা দযত্র সোরায সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-রফধান 

অনুযণ পূফ ষক েযান্ডাড ষ রনয়ভ  ধা অনুযণ কযা 

দয়দছ। আরথ ষক প্রস্তাফ দযদত্রয তষ অনুমায়ী 

াংযক্ষণ কযা দয়দছ।  

 

১২ দযত্র মূল্যায়ন দযত্র মূল্যায়দনয সক্ষদত্র  ররআয এয রফরধ-

রফধান অনুযণ পূফ ষক েযান্ডাড ষ রনয়ভ  ধা 

অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

১৩ NOA প্রদান এফাং চুরি স্বাক্ষয NOA প্রদান এফাং চুরি স্বাক্ষয এয সক্ষদত্র ররআয 

এয রফরধ-রফধান অনুযণ পূফ ষক  েযান্ডাড ষ রনয়ভ  

ধা অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

১৪ অনুদভাদন প্ররক্রয়া অনুদভাদন প্ররক্রয়াকযদণয সক্ষদত্র ররআয এয রফরধ-

রফধান অনুযণকযা দয়দছ। 

 

১৫ চুরিত্র ব্যফস্থানা চুরিদত্রয Terms & Conditions পুদযাপুরয 

অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

১৬ ভারাভার স্তান্তয (Delivery of Goods) চুরিদত্রয Terms & Conditions পুদযাপুরয 

অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

১৭ Quality Assurance মথামথ কতৃষদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ গঠিত করভটিয 

ভাধ্যদভ দযত্র দররদর প্রদি সেররপদকদনয 

াদথ প্ররতটি  সণ্যয গুণগত ভান, রযভাণ, সটরোং 

নদত্র মািাই পূফ ষক ভারাভারমূ গ্রণ কযা 

দয়দছ এফাং প্রদয়াজনীয় ডক্যদভদন্টন কযা দয়দছ। 

 

১৮ কাম ষ ভারপ্ত প্রকল্পটি ফতষভাদন ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ।  

১৯ Delivery of Service  চুরিদত্রয Terms & Conditions 

অনুযণ কযা দয়দছ; 

 সেররপদকদনয াদথ প্ররতটি সফায রযরধ 

রভররদয় সনয়া দয়দছ; 

 সফায গুণগত ভান, রযরধ মািাই কযা 

প্রদয়াজনীয় ডক্যদভদন্টন কযা দয়দছ। 

 



  

পৃষ্ঠা-51 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
কভপ্লাদয়ন্প সডাদভইন াযপদভন্প সূিক ভন্তব্য 

২০ চুরিত্র ব্যফস্থানা সুক্ষ্ম রদকগুদরা, অথ ষাৎ 

 সবরযদয়ন; 

 ভয় ফরধ ষতকযণ এফাং  

 Amendment to order  ইতযারদ। 

 েযান্ডাড ষ িরত এফাং ধাগুদরা  মথামথবাদফ 

অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

২১ Payment  েযান্ডাড ষ িরত এফাং ধাগুদরা  মথামথবাদফ 

অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

২২ Documentation  েযান্ডাড ষ িরত এফাং ধাগুদরা  মথামথবাদফ 

অনুযণ কযা দয়দছ। 

 

 

৩.৭। প্রকদল্পয আতায় াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ, সফা াংরেষ্ট কাম ষক্রদভয ম ষাদরািনা  ম ষদফক্ষণ 

 

৩.৭.১। রপ্রদইড রভটায াংক্রান্ত তথ্য  

 

রততা গ্যা ট্র্ান্পরভন এন্ড রডরিরফউন  সকাাং রর: (টিরজটিরডরএর) কতৃষক ফাস্তফায়নাধীন “রপ্রদইড গ্যা রভটায 

স্থান (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)” ীল ষক প্র কল্প এয আতায় সভাট 

২,০০,০০০ টি রপ্রদইড রভটায ক্রয়  স্থাদনয রযকল্পনা যদয়দছ। এ ছাড়া বরফষ্যদত রযিারনা  যক্ষণাদফক্ষ সণয 

জন্য অরতরযি ১০০০০ রভটায ক্রয় কযা দফ, মায রফফযণ রনম্নরু:  

 

Meter Type Model No. Meter Capacity 
For Installation 

under the Project 

For Future Operation & 

Maintenance 

G 1.6 STK25MI 2.5 m
3
 88 ft

3
 120000 6000 

G 2.5 STK4SMI 4 m
3
 141 ft

3
 50000 2500 

Ultrasonic ETK4MIS 4 m
3
 141 ft

3
 30000 1500 

Total =  200000 10000 

 

৩.৭.২। রপ্রদইড রভটায -এয সেররপদকন 

 

জাইকা‘য গাইডরাইন অনুযণক্রদভ বফদদরক উদদষ্টা প্ররতষ্ঠান, “M/s. Pegasus International (UK) Ltd.” 

কতৃষক প্রস্তুতকৃত রপ্রদইড রভটাদযয সেররপদকন রনম্নরু- 

 

৩.৭.২.১। G 1.6 (Model: STK25MI) এফাং G 2.5 (Model: STK4SMI) রপ্রদইড রভটাদযয 

              সেররপদকন 

 

Model STK25MI STK4SMI 

Minimum Flow Rate, Qmax 2.5 m3/hr 4.0 m3/hr 

Minimum Flow Rate, Qmin 0.016 m3/hr 0.025 m3/hr 

Maximum Operating Pressure 10 kpa (Including Shut-off Valve) 

Absolute Maximum Pressure 10 kpa 

Maximum Index 9999.999 m3 

Minimum Index 1 L 

Cyclic Volume 0.7 L 

Maximum Pressure Drop at Maximum Flow 200 pa (2.0 mbar) 

Error Rate 

Accuracy Class 1.5 

Qmin ~ 0.1 Qmax +/- 3% 

0.1 Qmax ~ Qmax +/- 1.5% 

Meter Body Die-Cast Aluminium 
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Body Paint 

Base Paint Epoxy Base point 

Top Coat Acrylic Base point 

Total Thickness 40 Micro meter 

Color Standard: TOYOKEIKI Ivory 

Others: Optional 

Mechanical Index Sealing With Metal 

Height/Width/Depth/Weight 251 mm/166 mm/140.5 mm/2.8 Kg 

Span between Inlet and Outlet 90/130 mm 

Connection Pipe 15A, 20A 

Shut-off Valve Embedded 

Sensors 

Seismic Detection Level 5 or Stronger 

Gas Pressure Optional for High & Low Pressure 

Leak By Flow Measurement 

Resume (Valve Opening) Push Switch B 

Operating Temperature 0 ~ +60 
o
C 

Storage Temperature 0.20 ~ 70 
o
C 

Gas Flow Direction Left to Right 

Reverse Flow Backstop Devices Installed (Optional) 

Data Logging 60 x 240 points 

Data Logging Frequency Pre-settable from 1 hr to 24 hrs. 

Communication Module 

NFC Card reader/Writer Module 

3G/4G Module (Optional) 

U-bus Module 

LCD 7 Digits and 12 Indicators 

LED 1 red LED for Alarm 

Ingress Pretection IP66 (JIS C 0920) 

Battery 2 Pcs of CR 17450 

Estimated Battery Life Longer than 20 Years  

(Depend on Conditions) 

Warranty Full Warranty 3 Years. 

 

 Safety functions: 

 

The STK25MI & STK4SMI has several safety functions, such as: 

 

 Shut-down by the Large Gas Flow; 

 Shut-down by Earthquake; 

 Shut-down or Alarm by Over Time Use; 

 Shut-down or Alarm by Small Gas Leakage during Valve opening; 

 Shut-down or Alarm by Tampering (Cover Opening); 

 Shut-down or Alarm by Low Gas Pressure (Optional); 

 Shut-down or Alarm by High Gas Pressure (Optional) 

 

The STK25MI & STK4SMI meters have prepaid functions for Pre-pay system in 

addition to the normal meter index usable for Post-pay system. The meters have a 

built-in Card-Reader/Writer operated by embedded super long life batteries. The 

contactless IC Card using Felica technology shall be used at Pre-pay systems. 

 

The meters are able to add other communication functions to communicate with 

peripherals and servers, or an imput port for a gas leak detector, apulse output port. 
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৩.৭.২.২। Ultrasonic (Model: STK25MI) রপ্রদইড রভটাদযয সেররপদকন 
 

Model ETK4MIS 

Brand TOYOKEIKI 

Country of Origin Japan 

Meter Type Single path Ultrasonic 

No Moving Mechanical Parts 

Maximum Flow Rate, Qmax 4.0 m3/hr 

Minimum Flow Rate, Qmin 0.016 m3/hr 

Maximum Operating Pressure 10 kpa  

Absolute Maximum Pressure 10 kpa 

Measurement Standard 
JIS B8571-2015 

{OIML R137-1:2006 (MOD)} 

Maximum Index 9999.999 m3 

Minimum Index 0.2 L (Indicator) 

Pressure Loss at Qmax 90 Pa 

Maximum Pressure Drop at Maximum Flow 200 pa (2.0 mbar) 

Sensible Minimum Flow Rate 3 L/H 

Power Supply Lithium Battery 

Battery Life 10 years or Longer 

Error Rate 

Class 1.5 

Qmin ~ 0.1 Qmax +/- 3% 

0.1 Qmax ~ Qmax +/- 1.5% 

Meter Body Die-Cast Aluminium 

Height/Width/Depth/Weight 146 mm/174 mm/100 mm/1.7 Kg 

Span between Inlet and Outlet 90 mm 

Connection Pipe 15A, 20A 

Logs Data (Maximum Storage Capacity) 

1440 Points of Hourly data (60 Days) 

& 

366 Points of Days data (1 Year) 

Electric Safety Electric Equipment Safety Japanese 

Technical Standaard based on 

IEC60079 

Type n, Group II, Zone 2 

Equivalent to UL1604 Class I Division 

2 

EMC Emissions  
SDoC 

FCC Title 47 CFR 18 Subprt C 

Vibration and Shock 

Intensity of 5 or higher on the Japanese 

Seven Scale Seismic Scale 

Automatic Shut-off Function 

Immunity 

JIS C 1000-4-8:2003 

((IEC 61000-4-8:1993 (MOD)} 

IEC 61000-4-3:1995 Level 1 or Higher 
 

Gas Flow Direction Left to Right 

Resume Push Switch 

Communication Module U-bus JUTA Standard 

Operating Temperature -30
o
C ~ +60

o
C 

Degree of Protection by Enclosure IP 65  
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Design Life 20 Years  

Warranty Full Warranty 3 Years. 

  

 Salient Features: 

 

 No moving mechanism and high and long term reliability; 

 Very low pressure loss; 

 Compact and Light weight; 

 Built-in shock sensor detects heavy earthquakes and stops gas flow; 

 Built-in bi-directional gas valve, closed and opened by micro-controler; 

 Primary Lithium battery with high and long-term reliability; 

 No need to change the battery within the life of the meter; 

 Multi interface: N-line, U-bus, gas detector input, pulse output; 

 Preset-able 2 levels of Gas flow for gas leak Alarm; 

 Shut down Gas Flow at over maximum Gas Flow; 

 Tight enclosure for dust-proof and Rain proof; and 

 Aluminium Die-Cast frame for rigidity and resistance to corrosion. 

 

৩.৭.৩। রপ্রদইড রভটাদযয মূল্য 

 

G 1.6 – JPY 13,200.00 – Equivalent BDT. 9,880.00/per meter (Without accessories) 

G 2.5- JPY 21,000.00 – Equivalent BDT. 15,760.00/per meter (Without accessories) 

Ultrasonic-JPY18,600.00-EquivalentBDT.13,920.00/per meter(Without accessories) 

 

৩.৭.৪। রপ্রদইড রভটাদযয ভারক বাড়া রনধ ষাযণ 

 

 According to Original Approved DPP, 
 

 Average Value of each Meter= Tk. 14,063.00 

 Meter Life = 20 years, e.g. 240 months 

 So, Meter Rent per Month = Tk. 14,063.00/240 = Tk. 60.00 
 

৩.৭.৫। াংদমাগকৃত রপ্রদইড রভটাদযয Performance 
 

অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতায় সভাট ২,০০,০০০ টি রপ্রদইড রভটায (াইরট - ৬,০০০ টি  ম্পূণ ষ - 

১,৯৪,০০০ টি) ক্রদয়য রক্ষযভাত্রায ফ ষদল তথ্য অনুমায়ী এরপ্রর, ২০১৯ ম ষন্ত সভাট ১৬৭ ,০৪০ টি রভটায ক্রয় কযা 

দয়দছ, মায ভদধ্য ১,২১,২০১ টি রভটায স্থান কযা দয়দছ এফাং ৫৫,১৭০ টি রভটায করভরনাং কযা দয়দছ।   

 

এ ম ষন্ত রভটাদয উদিেদমাগ্য সকান ভস্যা রযররক্ষত য়রন। স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারা এফাং রফরবন্ন এপরজরড সত 

উরস্থত রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত গ্রাকগণ রভটায ম্পদকষ তাদদয ন্তুরষ্টয কথা জারনদয়দছন। 
 

৩.৭.৬। দয়ফ রদেভ াংক্রান্ত তথ্য 

 

রততা গ্যা ট্র্ান্পরভন এন্ড রডরিরফউন  সকাাং রর: (টিরজটিরডরএর) কতৃষক ফাস্তফায়নাধীন “রপ্রদইড গ্যা রভটায 

স্থান প্রকল্প (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL )” এয আতায় স্বতন্ত্র Data Center  এফাং 

Disaster Recovery Center  রনভ ষাণ কযা দয়দছ। Data Center  এফাং Disaster Recovery Center  

এয পূতষ   ইদরকরট্র্কযার কাজ ম্পন্নক্রদভ াড ষয়যায  পটয়যায ইন্পটদরন কযত: ২০-০৬-২০১৯ তারযে দত 

দয়ফ রদেভ করভরনাং কযা দয়দছ এফাং গ্রাক আরঙ্গনায় স্থারত রভটায রপ্রদইড সভাদড এযাকটিদবট কযা শুরু 

দয়দছ। রনরভ ষত Data Center  এয ফতষভান ব্যফাযদমাগ্য ধাযণক্ষভতা প্রায় ৩০ সটযাফাইট, মা বরফষ্যদত 

ম্প্রাযণদমাগ্য। গ্রাকরবরিক তথ্য রনম্নরু- 
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Sl. 

Number Period 
Space for 

Per User 

No. of 

Meter 

User 

Total  

Occupied 

Space 

Remarks 

01 1 Year 0.30 MB 200,000 60 GB  Considering the Storage 

Capacity for Five years, 

total 1,04,85,760 meter 

users can be added in the 

existing system; 

 

 Considering the Storage 

Capacity for Ten years, 

total 52,42,880 meter users 

can be added in the existing 

system. 

02 5 Years 1.5 MB 200,000 300 GB 

03 10 Years 3.1 MB 200,000 600 GB 

 

৩.৮। রপ্রদইড রভটায স্থান াংক্রান্ত তথ্য 

 

৩.৮.১।  অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতায় সভাট ২,০০,০০০ টি রপ্রদইড রভটায স্থাদনয রক্ষযভাত্রায 

রফযীদত প্রাপ্ত ফ ষদল তথ্য অনুমা য়ী এরপ্রর , ২০১৯ ম ষন্ত ১, ২১,২০১ টি রপ্রদইড রভটায স্থান ম্পন্ন দয়দছ এফাং 

৫৫,১৭০ টি রভটায করভরনাং কযা দয়দছ।  

 

রফদ্যভান আফারক গ্রাকদদয ফাস্থাদনয ফতষভান অফস্থা, টিরজটিরডরএর এয ারব ষ রাইন এফাং গ্রাদকয াউ 

রাইন এয অফস্থা রফদফিনায় আফারক াংদমাগমূদক রতনটি কযাটাগরযদত রফবি কযা দয়দছ, মা রনম্নরু - 

 

Case 
Number 

Building 

Type 

 

Situation of Riser & Kitchen 

 

Difficulty 

Case-A Apartment 

building 

constructed 

in 5 Years 

 

Apx. 

113,000 or 

more no. of 

installations

. 

 

One Riser, one Regulator per Kitchen 

 

Moderate 
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Case- B Apartment 

building 

constructe

d over 5 

years ago. 

 

Apx. 

87,000 or 

more no. 

of 

installation

s. 

One Riser, one Regulator for maximum eight 

kitchen using manifold or two Risers, two 

Regulators for a maximum six Kitchens using 

two manifolds one for the developer and one 

for the building owner. 

 

Difficult, 

Modificatio

n of existing 

pipeline is 

required as 

some uses 

flexible 

hose as 

manifold to 

install 

individual 

meters for 

each kitchn. 

Case- C Apartment 

building 

constructe

d over 5 

Years ago 

in 

congested 

area. 

 

Less 

Priority. 

One Riser, one Regulator for multiple kitchens 

using branch piping in gas line from riser. 

 

Suitable for 

G 2.5 but 

need 

arrangement 

for kitchen 

owner for 

the billing. 

 

৩.৮.২।  রপ্রদইড রভটায স্থান প্ররক্রয়া 

 

প্রকদল্পয আতায় গ্রাদকয আরঙ্গনায় রপ্রদইড রভটায স্থানকাদর াধাযণবাদফ রনদম্নাি ধা অনুযণ কযা  

দয়দছ- 

 

 গ্রাক তথ্য াংগ্রপূফ ষক দযজরভদন াইট জযী কযা  ররপদরট রফতযণ; 

 প্রাপ্ত/াংগৃীত তথ্য সকাম্পারনয অনরাইন দয়ফাইদট াংযরক্ষত গ্রাক ডাটাদফইদজয তথ্যমূদয াদথ ক্র 

সিরকাং; 

 রনফ ষারিত আফারক বফদন প্ররতটি ধাদ যাইজায/রক-উইাং-কক, সযগুদরটদয ররদকজ সটে কযা; 

 ত্রুটিযুি যাইজায/রক-উইাং-কক, সযগুদরটদয নতুন ফর বাল্ব/সযগুসরটয িাযা প্ররতস্থান কযা; 

 াইরাইন ভরডরপদকন  রপটিাং াংযুিকযণ, রপ্রদইড রভটায স্থান; 

 রপ্রদইড রভটায স্থাদনয য ম্পূণ ষ াইরাইন যাইজায/রক-উইাং-কক, সযগুদরটয যীক্ষাকযণ এফাং 

 স্থারত রভটাদয গ্রাক নম্বয যুি ট্যাগ ভারকষাংকযণ, রপরজকযার প্রদটকন, বাইদব্রন প্রদটক্টয, সড রনভ ষাণ, 

সবরকযার প্রদটকন ইতযারদ স্থান। 
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ফতষভাদন গ্রাক আরঙ্গনায় আউটদডায এফাং ইনদডাদয রপ্রদইড রভটায স্থান কযা দে। রভটায স্থাদনয য মাফতীয় 

সইপটি কাম ষক্রভ ম্পাদন সদল স্থারত রভটাযমূ সােসইড সভাড সথদক রপ্রদইড সভাদড করভরনাং কযা য় 

এফাং গ্রাকদদয স্মাট ষ কাড ষ যফযা কযা য়। 
 

৩.৮.৩।  রপ্রদইড রভটায স্থান ব্যয় (ফতষভান চুরি অনুমায়ী)- 

 

সকফর রভটায স্থান ফাফদ ব্যয়                                                = টাকা ১,৭২০.০০ 

প্ররতটি রভটায স্থাদনয সক্ষদত্র রাইন াই  রপটিাং স্থান ফাফদ ব্যয় = টাকা ১,৭৭০.০০ 

                                         অথ ষাৎ  , প্ররত রভটায স্থাদন সভাট ব্যয় = টাকা ৩,৪৯০.০০ 

 

এ ছাড়া, যীক্ষাদন্ত ত্রুটিপূণ ষ ১৮০
০
 সযগুদরটয (টাকা ১,৩৪২.০০)  ফর বাল্ব (টাকা ২,৪৫০.০০)   

প্ররতস্থাদনয প্রদয়াজন দর, 

সদক্ষদত্র প্ররত রভটায স্থান ব্যয় = টাকা (৩,৪৯০.০০+১,৩৪২.০০+২,৪৫০.০০) = টাকা ৭,২৮২.০০ 

 

৩.৯।  কাড ষ রযিাজষ াংক্রান্ত তথ্য 

 

৩.৯.১। POS (Point of Sales) রযিারনায জন্য United Commercial Bank Limited (UCBL) এয 

াদথ স্বাক্ষরযত চুরিয আতায় ইদতাভদধ্য প্রকল্প এরাকায রফরবন্ন স্থাদন POS িালু কযা দয়দছ এফাং ফতষভাদন উি 

এরাকামূদয রপ্রদইড গ্রাকগণ POS মূদয ভাধ্যদভ কাড ষ রযিাজষ কযদত াযদছন। 
 

৩.১০। ফতষভান রপ্রদইড রভটারযাং িরত এফাং স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং িরতয তুরনামূরক ম ষাদরািনা 

 

৩.১০.১।  ফতষভান রপ্রদইড রভটারযাং িরত -এয মূর Component এফাং কাম ষপ্রণারর 

 

রনদম্নয রিদত্র ফতষভান রভটারযাং িরতয রফরবন্ন অাং এফাং কাম ষপ্রণাররয ফণ ষনা প্রদান কযা দরা- 
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কাম ষপ্রণারী 
 

Internet -এয ভাধ্যদভ সকফর াবষায  POS এয ভদধ্য Connectivity থাদক। রভটাদযয াদথ াবষাদযয সকাদনা 

াংদমাগ থাদক না। স্মাট ষ কাদড ষয ভাধ্যদভ POS তথা াবষায দত ক্রয়কৃত/াংগ্রকৃত ডাটা রপ্রদইড রভটাদয সৌুঁছাদনা 

য়। POS Device, স্মাট ষ কাড ষ  রভটাদয NFC (Near Field Communication) প্রযুরি থাকায় কাড ষটি POS 

Device-এয রন্নকদট আনদর POS Device এয াসথ ডাটা আদান প্রদান কদয এফাং রভটাদযয রন্নকদট আনদর 

রভটাদয ডাটা প্রদান কদয। এবাদফই রপ্রদইড রভটাদয গ্যা যফযাদয াইদকরটি ম্পন্ন কযা য় এফাং রভটাদয গ্যা 

প্রফা অব্যাত থাদক। 
 

ফতষভান রদেদভ রযিাজষ িরত 

 

 যারয চুরিফি ব্যাাংদক টাকা জভা রদদয় ব্যাাংদক স্থারত POS দত সকান প্রকায ারব ষ ব্যরতদযদক 

রযিাজষ কযা মায়; 

 চুরিফি ব্যাাংদকয এদজন্ট সমভন: ইউকযা এয ভাধ্যদভ ০.৯৫% ারব ষ িাজষ প্রদান কদয রযিাজষ কযা মায়; 

 গ্রাভীণ সপাদনয ভাধ্যদভ রফটিআযর-এয ট্যারযপ অনুমায়ী ারব ষ িাজষ প্রদান কদয রযিাজষ কযা মাদফ এফাং  

 এছাড়া বরফষ্যদত প্রস্তুতকৃত Apps এফাং NFC (Near Field Communication) প্রযুরি ম্বররত 

সভাফাইদরয ভাধ্যদভ র্দয রকাংফা অরপদ ফদ VISA/Master ইতযারদ কাদড ষয ভাধ্যদভ রফর রযদাধ কযা 

মাদফ। 
 

ফতষভান রদেভ স্থান  রযিারন ব্যয় 

 

 ফতষভান রদেদভয স্থান ব্যয় (ফতষভান প্রকদল্পয ২,০০,০০০ রভটায এফাং আনুলরঙ্গক মন্ত্রাাং ফাফদ ব্যয় 

দয়দছ ৩২০.০০ সকাটি টাকা, দয়ফ রদেভ ফাফদ ২২.০০ সকাটি টাকা, রভটায স্থান ফাফদ ৪৭.০০ সকাটি 

টাকা, সভাট ব্যয় ৩৮৯.০০ সকাটি টাকা। এছাড়া যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ফাফদ ব্যয় ৩১.০০ সকাটি টাকা) এফাং  

 রযিারনায সক্ষদত্র মূরত ডাটা সন্টায  POS-এ াফ ষক্ষরণক রফদুযৎ এফাং াইরেড ইন্টাযদনট াংদমাগ 

াংরেষ্ট ব্যয়।  
 

ফতষভান রদেদভয সুরফধা  অসুরফধা 

 

 সুরফধা অসুরফধা 

 গ্রাক প্রাদন্ত অথ ষাৎ  রভটায রযিারনায সক্ষদত্র সতভন 

সকান ব্যয় সনই।  
 সকফর াবষায  POS এয ভদধ্য ইন্টাযদনট াংদমাদগই 

Vending কাম ষক্রভ ম্পন্ন কযা মায়।  
 প্রাকৃরতক সকান দুদম ষাদগ রকাংফা অন্য সকান কাযদণ 

ইন্টাযদনট ব্যফস্থা রফরিত দর ফতষভান ব্যফস্থায় ীরভত 

প্রবাফ ড়দফ। এদক্ষদত্র রভটাদয গ্যা প্রফাদ সকান প্রবাফ 

ড়দফ না।  
 রভটাদয রফদুযৎ ব্যফায অরত কভ য় রফধায় রভটাদয 

স্থারত ব্যাটারযয রাইপ দীর্ ষ স্থায়ী য় (১০ ফছয ম ষন্ত)।   

 ফতষভান ব্যফস্থায় গ্রাকদক স্বযীদয POS -এ 

উরস্থত দয় রযিাজষ কযদত য়। 
 রভটাদয রফদ্যভান অফরষ্ট িাজষ ম্পদকষ অফরত 

য়ায জন্য গ্রাকদক রভটাদযয কাদছ সমদত য়। 
 গ্রাক গ্যা ব্যফায ম্পরকষত তথ্য সমভন: র্ণ্টা 

প্ররত গ্যা ব্যফায, বদরনক গ্যা ব্যফায ইতযারদ 

ম্পদকষ জানদত াদয না। 
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৩.১০.২। স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ -এয মূর Component এফাং কাম ষপ্রণারর  

 

রনদম্নয রিদত্র স্মাট ষ রভটারযাং িরতয রফরবন্ন অাং এফাং কাম ষপ্রণারীয ফণ ষনা প্রদান কযা দরা: 

 

 

 

 

কাম ষপ্রণারী 

 

স্মাট ষ রভটারযাং ব্যফস্থায় Internet -এয ভাধ্যদভ াবষায, রভটায  POS -এয Connectivity থাদক। াফ ষক্ষরণক 

ইন্টাযদনট াংদমাদগয জন্য রজএএভ রভ ভরডউর ম্বররত ব্যফস্থা ফা ইন্টাযদনট রবরিক অন্য সকান প্রযুরিয 

(য়াইম্যাক্স, পাইফায অটিক ইতযারদ) প্রদয়াজন দফ। মায পদর গ্রাক সভাফাইর অযা রকাংফা অনরাইদন যারয 

রপ্রদইড রভটাদযয দয়ফ াইদট রগদয় রনজ নাভ, ায়াড ষ, রযিাদজষয রযভাণ/টাকা াংক্রান্ত তথ্যারদ প্রদান কদয 

গ্যা রযিাদজষয কাজটি কযদত াদযন এফাং রযিাজষ  অন্যান্য তথ্য খুফ দজই সভাফাইর রকাংফা অনরাইদন সদত 

াদযন। এদক্ষদত্র দয়ফ াইটটি রততাদয ডাটা সন্টাদযয াবষাদযয াদথ কারযগরয প্ররক্রয়াকযণ কযত রযিাদজষয পুদযা 

প্ররক্রয়াটি ম্পন্ন কদয। 
 

স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ-এয রযিাজষ িরত 

 

ফতষভান রদেদভ রফদ্যভান সুরফধারদ অনরাইন এফাং সভাফাইর Apps-এয ভাধ্যদভ রযিাজষ কযা মাদফ। 
 

স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ স্থান  রযিারনা ব্যয়- 

 

  স্মাট ষ রভটারযাং রদেভ স্থান ব্যয় (রভটাদযয াংখ্যা ২,০০,০০০ ধদয রভটায এফাং আনুলরঙ্গক মন্ত্রাাং ফাফদ 

ব্যয় দফ প্রায় ৪৫০.০০ সকাটি টাকা, দয়ফ রদেভ ফাফদ ব্যয় দফ প্রায় ৪৫.০০ সকাটি টাকা, রভটায স্থান 

ফাফদ ব্যয় দফ ৪৭.০০ সকাটি টাকা, সভাট ব্যয় দফ ৫৪২.০০ সকাটি টাকা। এছাড়া যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ফাফদ 

অথ ষ ব্যয়  যুি দফ) দফ স্মাট ষ কাড ষ রবরিক রভটারযাং রদেদভয (ফতষভান রদেভ) তুরনায় প্রায় সদড়গুণ।  
 

  ফতষভাদন প্রিররত রপ্রদইড রভটারযাং ব্যফস্থায় ইন্টাযদনট াংদমাদগয জন্য খুফ অল্প রযভাণ অথ ষ ব্যয় কযদত 

দে। ক্ষান্তদয ইন্টাযদনট রবরিক স্মাট ষ রফররাং ব্যফস্থায় প্ররতটি রভটাদয াফ ষক্ষরণকবাদফ সডরডদকদটড 

ইন্টাযদনট াংযুি থাকায় ইন্টাযদনট াংদমাগ ফাফদ রযিারন ব্যয় অদনকাাংদ সফর দফ। 
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স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেদভয সুরফধা  অসুরফধা 

 

 সুরফধা অসুরফধা 

 স্মাট ষ রভটারযাং ব্যফস্থায় গ্রাক POS রকাংফা র্দয ফদই 

সকান সভাফাইর অযা ফা াদ ষানার করম্পউটাদযয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন দজই রভটায রযিাজষ ম্পন্ন কযদত াদযন।  
 গ্রাদকয ভয় ােয় দফ, অথ ষ  ব্যয় কভ দফ।  

 

 ফতষভাদন প্রিররত রপ্রদইড রভটারযাং ব্যফস্থায় রভটাদয 

সকান ইন্টাযদনট াংদমাগ সনই। রকন্তু স্মাট ষ রপ্রদইড 

রভটাদয ইন্টাযদনট াংদমাগ থাকদফ রফধায় সম ভস্ত স্থাদন 

ইন্টাযদনট াংদমাগ ব্যফস্থা ত্রুটিপূণ ষ স ভস্ত স্থাদন 

এযা/অনরাইন রবরিক রভটারযাং ব্যফস্থা ফাস্তফায়দন 

প্ররতকূরতা সৃরষ্ট দত াদয; 

 ইন্টাযদনট াংদমাদগয ভাধ্যদভ াব ষাদযয াদথ রভটাদযয 

াংদমাদগয সক্ষদত্র াব ষাদযয ররকউরযটি রনরিতকদল্প 

প্ররতটি রভটায এয াদথ াব ষায এয রবরএন 

কাদনরক্টরবটিয প্রদয়াজন দফ। তজ্জন্য ফাড়রত অথ ষ ব্যদয়য 

প্রদয়াজনীয়তা যদয়দছ; 

 াফদভরযন সকফদরয ত্রুটি, পাইফায অটিক সকফর রফরেন্ন 

দয় মায়া ফড় সম সকান প্রাকৃরতক দুদম ষাদগ ইন্টাযদনট 

সফা রফরিত দর স্মাট ষ রভটারযাং ব্যফস্থায় স্থানকৃত কর 

রপ্রদইড রভটাদযয রফররাং  রযিারজষাং ব্যফস্থা ম্পূণ ষবাদফ 

সবদঙ্গ ড়দফ। তদফ ইদতাভদধ্য িাজষকৃত রভটায মূদ 

গ্যা প্রফাদ সকান প্রবাফ ড়দফ না এফাং 

 রভটাদয াফ ষক্ষরণকবাদফ রফদুযৎ ব্যফহৃত দফ রফধায় 

ব্যাটারযয রাইপ দফ খুফই াংরক্ষপ্ত। 
 

ফতষভান রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ এফাং স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ ফাস্তফায়দন ব্যদয়য াথ ষকয 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
রফলয় ফতষভান রভটারযাং রদেভ স্মাট ষ  রভটারযাং রদেভ ফতষভান ব্যফস্থায তুরনায় 

০১। রভটায এফাং আনুলরঙ্গক 

মন্ত্রাাং (রভটায ২ রক্ষ) 

৩২০ সকাটি প্রায় ৪৫০ সকাটি ৪০% সফর 

০২। রভটায স্থান ৪৭ সকাটি ৪৭ সকাটি অরযফরতষত থাকদত াদয 

০৩। দয়ফ রদেভ ২২ সকাটি প্রায় ৪৫ সকাটি  রিগুণ বৃরি াদফ 

০৪। যাভ ষক প্ররতষ্ঠান  ৩১ সকাটি  ৩১ সকাটি  কভ-সফর দত াদয 

০৫। রযিারনা ব্যয়  ীরভত ব্যয়ফহুর ব্যয়ফহুর 

 

ারফ ষক রদক রফদফিনায় সদো মায় সম, ফতষভান রপ্রদইড রভটারযাং রদেদভয তুরনায় স্মাট ষ রপ্রদইড রভটায রদেভ 

স্থাদনয ব্যয় অন্তত ৫০% সফর দত াদয। তদফ রযিারনা ব্যয় ফতষভান রদেদভয তুরনায় ফহুরাাংদ সফর দফ।  
 

৩ .১ ১। প্ররকউযদভন্ট সক োরড 

 

মুর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয আতায় রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ, সফা ক্রয় এয জন্য Procurement Plan 

প্রস্তুত কযা য়, মা রনম্নরূ- 

(রক্ষ টাকা) 

প্যাদকজ 

নম্বয 
রফফযণ ইউরনট াংখ্যা ক্রয় িরত 

প্রাক্কররত মূল্য 

(বফ.মুদ্রা) 

 

অনুদভাদনকাযী 

কতৃষক্ষ 

ণ্য (Goods) ক্রয় 

রজরড-১ রপ্রদইড রভটায ক্রয় 

(াইরট) 

াংখ্যা ৬০০০ টিএভ 

(আইররফ) 

৮৪৩.৭৫ 

(৮৪৩.৭৫) 

রততা সফাড ষ  

জাইকা 



  

পৃষ্ঠা-61 

 

প্যাদকজ 

নম্বয 
রফফযণ ইউরনট াংখ্যা ক্রয় িরত 

প্রাক্কররত মূল্য 

(বফ.মুদ্রা) 

 

অনুদভাদনকাযী 

কতৃষক্ষ 

রজরড-২ রপ্রদইড রভটায ক্রয় (পৄর) াংখ্যা ১৯৪০০০ টিএভ 

(আইররফ) 

২৭২৮১.২৫ 

(২৭২৮১.২৫) 

রততা সফাড ষ  

জাইকা 

রজরড-৩ মানফান ক্রয়:  

১ টি এইউরব  ১ টি ডাফর 

সকরফন রক-আ 

াংখ্যা ১+১ আযএপরকউএভ ১৩০.০০ রততা সফাড ষ 

রজরড-৪ মানফান ক্রয়:  

৩ টি ডাফর সকরফন রক-

আ  ১০ টি ভটয াইদকর 

াংখ্যা ৩+১০ আযএপরকউএভ ১৭৭.৫০ রততা সফাড ষ 

রজরড-৫ করম্পউটায  আনুলরঙ্গক 

মন্ত্রারত ক্রয় 

রাম্প- 

াভ 

রাম্প- 

াভ 

আযএপরকউএভ ৭.৭৮ রততা সফাড ষ 

রজরড-৬ অরপ মন্ত্রারত ক্রয়:  

রডরজটার পদটাকরয়ায 

াংখ্যা রাম্প- 

াভ 

আযএপরকউএভ ৪.০০ রততা সফাড ষ 

রজরড-৭ পারন ষিায  রপকিায ক্রয় 

 

াংখ্যা রাম্প- 

াভ 

আযএপরকউএভ ৩৬.৩৪ রততা সফাড ষ 

সভাট ণ্য ক্রয় = 
২৮৪৮২.১২ 

(২৮১২৫.০০) 

 

কাম ষ (Works) ক্রয় 

ডরলউরড-১ দয়ব রদেভ 

 

াংখ্যা ১ টিএভ 

(আইররফ) 

৩১২৫.০০ 

(৩১২৫.০০) 

রততা সফাড ষ  

জাইকা 

ডরলউরড-২ াইট জরয  রভটায 

স্থান (াইরট) 

াংখ্যা ৬০০০ টিএভ 

(আইররফ) 

১৪০.৬৩  রততা সফাড ষ  

জাইকা 

ডরলউরড-৩ াইট জরয  রভটায 

স্থান (পৄর) 

াংখ্যা ১৯৪০০০ টিএভ 

(আইররফ) 

৪৫৪৬.৮৮  রততা সফাড ষ  

জাইকা 

সভাট কাম ষক্রয় = 
৭৮১২.৫১ 

(৩১২৫.০০) 

 

সফা (Services) ক্রয় 

এরড-১ যাভ ষক সফা 

 

জন-

ভা 

৪৪৪ টিএভ 

(রকউরফএ) 

৩০৮৯.৩৮ 

(১৬৯৫.৫৮) 

রততা সফাড ষ  

জাইকা 

সভাট সফা ক্রয় = 
৩০৮৯.৩৮ 

(১৬৯৫.৫৮) 

 

 

প্রকদল্পয ণ্য ক্রদয়য দুটি প্যাদকজ (প্যাদকজ ন ম্বয: রজরড-১  রজরড-২) এফাং কাম ষ ক্রদয়য রতনটি প্যাদকজদক 

(ডরলউরড-১, ডরলউরড-২  ডরলউরড-৩) একীভূত কদয টাণ ষরক িরতদত একটি  একক দযত্র আহ্বান কযা য় এফাং  

সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র (প্যাদকজ ন ম্বয: এরড-১) আয একটি দযত্র আহ্বান কযা য়। রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রদয়য 

প্ররতটি ধাদই যকারয রফরধভারা, অথ ষাৎ  ররআয-২০০৮ এয রফরধ-রফধান এফাং JICA এয গাইডরাইন অনুযণ 

পূফ ষক উনু্ি দযত্র িরতদত  (OTM) আন্তজষারতক প্ররতদমারগতামূরক দযদত্রয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয আতাধীন রফরবন্ন 

ভারাভার, কাম ষ  সফা ক্রয় কাম ষক্রভ ম্পাদন কযা দয়দছ।  
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আদরািয প্যাদকজমূদয উয সক োরড রনদম্ন ফরণ ষত র- 

 

৩.১১.১।  Package no. SD-1: 
 

Engineering Consultancy Service for TGTDCL (OTM-QBS):  
 

Sl. 

Number 
Description of Events 

Projected/Actual Dates. 

Indicative Date as 

per Originial DPP 
Actual Date 

Delay/ 

Advance 

01. EOI Publication 01.10.2014 17.06.2014 & 

18.06.2014 

03 Months 

– 13 Days 

in Advance 

02. EOI Received  21.07.2014  

03. Evaluation of Proposal  25.08.2014  

04. Evaluation Report sent to JICA  09.09.2014  

05. Evaluation Report Approved by JICA  16.09.2014  

06. Approval of Short-Listing of Consulting 

Firms and RFP Document  

 30.09.2014  

07. Issuance of RFP to Short-Listed Consulting 

Firms 
31.12.2014 30.09.2014 03 Months 

in Advance 

08. Proposal (Technical & Financial) Received  30.10.2014  

09. Evaluation Completed by PEC  06.01.2015  

10. Evaluation Report sent to JICA  08.01.2015  

11. JICA Approval for Opening of Price 

Proposals and Pre-Contract Negotiation 
 16.03.2015  

12. Evaluation Report Approved by TGTDCL 

Board 
 12.04.2015  

13. Opening of Price Proposal  26.04.2015  

14. Draft Contract Signed/Initialled  07.05.2015  

15. Draft Contract sent to JICA  10.05.2015  

16. Receipt of Observations/Comments from 

JICA 
 20.05.2015  

17. Revised Draft Contract sent to JICA  26.05.2015  

18. Revised Draft Contract approved by JICA  27.05.2015  

19. Revised Draft Contract approved by 

TGTDCL Board 
 02.06.2015  

20. Draft Contract Document sent to EMRD 

through Petrobangla for Onward 

Transmission to Law Ministry 

 09.06.2015  

21. Draft Contract Document sent to Law 

Ministry for Legal Opinion 
 25.06.2015  

22. Vetting from Law Ministry  04.08.2015  

23. Draft Contract Document sent to EMRD 

through Petrobangla for Onward 

Transmission to NBR 

 13.08.2015  

24. Vetting from NBR  22.09.2015  

25. Issuance of Notification of Award (NoA)  06.10.2015  

26. Signing of Contract 01.03.2015 07.10.2015 07 Months-

6 Days 

Delay 

27. JICA Approval of Contract  19.10.2015  

28. Contract Effective  19.10.2015  

29. Completion of Contractual Obligation 31.12.2018 1253 days  



  

পৃষ্ঠা-63 

 

Sl. 

Number 
Description of Events 

Projected/Actual Dates. 

Indicative Date as 

per Originial DPP 
Actual Date 

Delay/ 

Advance 

after Signing 

of Contract 

টিরজটিরডরএর এয “রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান  ( Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL )” 

ীল ষক প্রকল্প -এয আতায় রকউরফএ িরতদত বফদদরক উদদষ্টা প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগয রদক্ষয ১৭-০৬-২০১৪   ১৮-

০৬-২০১৪ তারযদে দুইটি ফাাংরা বদরনক এফাং দুইটি ইাংদযরজ বদরনক  রত্রকায় Expression of Interest (EOI)  

ইসুয কযা য়, মা ররআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিক রছর। এছাড়া সনাটিটি ররটিইউ, সদট্র্াফাাংরা এফাং রততা 

গ্যা এয দয়ফাইদট প্রকা কযা য়। যফতীদত ৩০-০৯-২০১৪ তারযদে Short-Listed উদদষ্টা প্ররতষ্ঠানদদয 

রনকট মথামথ কতৃষক্ষ কতৃষক অনুদভারদত Request for Proposal (RFP) Document  সপ্রযণ কযা য়।  প্রস্তাফ 

দারেদরয সল তারযে, অথ ষাৎ  ৩০-১০-২০১৪ তারযদে সভাট ৩টি প্রস্তাফ (কারযগরয  আরথ ষক) গৃীত য়। তায ভদধ্য 

দুটি প্রস্তাফ কারযগরযবাদফ  সযনরব য় এফাং একটি দযত্র নন-সযনরব য়। রনয়ভ অনুমায়ী দযত্র মূল্যায়ন 

করভটি গঠিত য় এফাং করভটিয বা অনুরষ্ঠত য়।  মািাই ফাছাই কাদর  যাভ ষক প্ররতষ্ঠান  তাদদয দযদত্রয াদথ সম 

ভস্ত কাগজ ত্র দারের কদযরছর সমভন-  অরডট রযদাট ষ, সযরজদিন সায, কভদপ্লন াটি ষরপদকট , ব্যাাংক 

রদবরন্প াটি ষরপদকট ইতযারদ ম ষাদরািনা কযা য় এফাং  প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র ডাক/  পযাক্স/সটররদপাদনয ভাধ্যদভ 

Authentication কযা য়। মথামথ অনুদভাদন প্ররক্রয়াকযণ সদল ০৭-১০-২০১৫ তারযদে M/s. Pegasus 

International (UK) Ltd.  -এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মায সভাট চুরি মূল্য রছর (VAT  AIT ব্যতীত) টাকা 

২৮০,৯৪১,০০৪.০০ ভাত্র (বফদদরক মুদ্রা=ভারকষন ডরায ১৯,৩৮,৪৯৩.০০+স্থানীয় মুদ্রা = টাকা ১৩০,৩২০,০৯৮.০০ )। 
চুরি স্বাক্ষদযয াত রদদনয ভদধ্য কাম ষক্রভ শুরু য়।  

 

মুর রডরর অনুমায়ী রনধ ষারযত ভদয়য পূদফ ষই EOI আফান কযা এফাং RFP ইসুয কযা দর মুর অনুদভারদত 

রডরর অনুমায়ী রনধ ষারযত তারযে, অথ ষাৎ ০১.০৩.২০১৫ -এয প্রায় ৭ ভা - ০৬ রদন য, অথ ষাৎ ০৭ -১০-২০১৫ 

তারযদে চুরি স্বাক্ষরযত দয়দছ। মূরত: রফরবন্ন ম ষাদয়য অনুদভাদন প্ররক্রয়াকযদণ রফরদম্বয কাযদণ চুরি স্বাক্ষয রফররম্বত 

দয়দছ। পরশ্রুরতদত রপ্রদইড রভটায স্থান াংক্রান্ত ারফ ষক কাম ষক্রভ রফররম্বত য়। 

 

৩.১১.২।  Package No. (GD-1+GD-2)+(WD-1+WD-2+WD-3):  
 

Procurement and Installation of 200,000 Prepaid Gas Meter, Web system (Including 

Hardware & Software), Associated Facilities and Services on Turn-Key Basis (OTM-

ICB):  
 

Sl. 

Number 
Description of Events 

Projected/Actual Dates. 

Indicative Date as 

per Originial DPP 
Actual Date 

Delay/ 

Advance 

01. Appointment of Foreign Consultant as per 

JICA Guideline 

 07.10.2015  

02. Draft Bid document prepared by 

Consultant 

 19.10.2015 to 

30.01.2016 

 

03. Draft Bid Document sent to JICA  31.01.2016  

04. Bid Document approved by JICA  13.03.2016  

05. Bid Document approved by TGTDCL 

Board 

 13.03.2016  

06. Publication of Notice in Newspapers/ 

Web sites of CPTU & TGTDCL 
01.04.2016 16.03.2016&

17.03.2016 

15 days in 

Advance 

07. Bid Document Selling  21.03.2016 to 

20.06.2016 

 

08. Pre-bid meeting  09.05.2016  

09. Bid Received and Opened  22.06.2016  

10. Technical Evaluation completed by TEC  11.08.2016  
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Sl. 

Number 
Description of Events 

Projected/Actual Dates. 

Indicative Date as 

per Originial DPP 
Actual Date 

Delay/ 

Advance 

11. Technical Evaluation Report approved by 

TGTDCL Board 

 31.08.2016  

12. Report & Board’s decision sent to JICA 

for concurrence 

 01.09.2016  

13. Receipt of Observations/Comments from 

JICA 

 04.10.2016  

14. Preparation of Revised Technical Report 

by TEC 

 20.10.2016  

15. Approval of Revised Technical Report to 

TGTDCL Board 

 27.10.2016  

16. Revised Technical Evaluation Report sent 

to JICA 
 30.10.2016  

17. JICA Concurrence on Technical 

Evaluation Report 

 12.11.2016  

18. Opening of Price Proposal  20.11.2016  

19. Price Evaluation completed by PEC  23.11.2016  

20. Price Evaluation Report sent to JICA  28.11.2016  

21. TGTDCL Board’s Approval on Price 

Evaluation Report 

 11.12.2016  

22. Report and Board’s decision sent to JICA  12.12.2016  

23. Observation/Comments received from 

JICA on Report 

 22.12.2016  

24. Reply sent to JICA  28.12.2016  

25. JICA Concurrence on Price Evaluation 

Report 

 11.01.2017  

26. Signing of Pre-Contract Negotiation 

Minutes 

 02.02.2017  

27. Issuance of Notification of Award (NoA)  02.02.2017  

28. PG received  22.02.2017  

29. Draft Contract approved by TGTDCL 

Board 

 13.03.2017  

30.  Draft Contract approved by JICA  15.03.2017  

31. Contract Signed 01-07-2016 16.03.2017 8 Months-

15 Days 

Delay 

32. Signed Contract sent to JICA for 

Concurrence 

 19.03.2017  

33. JICA Concurrence on Signed Contract 

Document 

 20.03.2017  

34. Concurrence Letter signed by JICA  23.03.2017  

35. Concurrence Letter received by Project 

Office, TGTDCL 

 27.03.2017  

36. Completion Date 31-10-2018 950 days 

after Signing 

of Contract 

 

 

টিরজটিরডরএর এয “রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) ” 

ীল ষক প্র কল্প - এয আতায় আইররফ িরতদত টাণ ষরক ঠিকাদায রনদয়াদগয রদক্ষয ০৭-০ ৩-২০১৬ তারযদে  উনু্ি 

আন্তজষারতক দযত্র আহ্বান কযা য়। দযত্রটি দুটি ফাাংরা বদরনক এফাং দুইটি ইাংদযরজ বদরনক  রত্রকায় আহ্বান কযা 

য়, মা ররআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিক রছর। এছাড়া দযত্রটি ররটিইউ, সদট্র্াফাাংরা এফাং রততা গ্যা এয 
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দয়ফাইদট প্রকা কযা য়। দযত্র গ্রণ  সোরায সল তারযে, অথ ষাৎ ২২-০৬-২০১৬ তারযদে সভাট ২ টি দযত্র 

গৃীত য়। তায ভদধ্য  মূল্যায়নাদন্ত একটি  দযত্র সযনরব  য় এফাং একটি দযত্র নন-সযনরব য় । রনয়ভ 

অনুমায়ী দযত্র মূল্যায়ন করভটি গঠিত য় এফাং করভটিয বা অনুরষ্ঠত য়।  মািাই ফাছাই কাদর  ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান  

তাদদয দযদত্রয াদথ সম ভস্ত কাগজ ত্র দারের কদযরছর, সমভন:  ব্যাাংক পযারররটি াটি ষরপদকট, য়াকষ কভদপ্লন 

াটি ষরপদকটমূ াংরেষ্ট ব্যাাংক/দপ্তদয ত্র সপ্রযণ/সটররদপান সমাদগ Authentication কযা য়।  মথামথ অনুদভাদন 

প্ররক্রয়াকযণ সদল ১৬-০৩-২০১৭ তারযদে M/s. Toyokeiki Co. Ltd. Japan  এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মায 

সভাট চুরি মূল্য রছর (VAT  AIT ব্যতীত) টাকা ৩,৮৭৮,৭৭৩,৯৮৪.০০ ভাত্র (বফদদরক মুদ্রা = জাান ইদয়ন 

৪,০৭৯,৫৪০,৫৬১.০০ + স্থানীয় মুদ্রা = টাকা ৮১৫,৬৫৯,৩০০.০০ )।  
 

চুরি স্বাক্ষদযয িায  রদদনয ভদধ্য কাম ষক্রভ শুরু য়। মুর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী রনধ ষারযত তারযে ( অথ ষাৎ  

০১.০৭.২০১৬) এয প্রায় ৮  ভা - ১৫ রদন য ১৬.০৩.২০১৭ তারযদে চুরি স্বাক্ষরযত দয়দছ। পরশ্রুরতদত রপ্রদইড 

রভটায স্থান াংক্রান্ত ারফ ষক কাম ষক্রভ রফররম্বত য়। 

 

৩.১২। গুণগতভান মািাই 

 

রনরফড় ভরনটরযাং এ চুরিফি ফায য সথদক যাভ ষকগণ রফরবন্ন াইট রযদ ষন কদয। প্রকল্প রযিারক এফাং 

প্রদকৌরীদদয প্রদি তদথ্যয রবরিদত এফাং রফরবন্ন দরররারদ ম ষদফক্ষদণয ভাধ্যদভ আভদারনকৃত ভারাভাদরয গুণগত 

ভান মািাই রফরবন্ন যীক্ষা-নীরযক্ষা কযা দে। প্রকদল্পয ক্রয় রযকল্পনা অনুমা য়ী ণ্য এফাং কাম ষ প্যাদকজমূদক 

এরকভূত কদয টাণ ষ-রক রবরিদত আন্তজষারতক দযদত্রয ভাধ্যদভ ইরর ঠিকাদায রনদয়াগ কযা দয়দছ। ভারাভার 

রদভন্ট এয পূদফ ষ ঠিকাদায টিরজটিরডরএরদক রপ্র-রদভন্ট রযদ ষদনয জন্য আভন্ত্রণ জানায়।  সকাম্পারনয ক্রয় 

রফবাগ কতৃষক রনদয়াগকৃত  রএআই এদজন্ট ইরর  ঠিকাদায কতৃষক যফযাকৃত রভটায  অন্যান্য যঞ্জাভমু  রপ্র-

রদভন্ট ইন্পদকন কদয থাদক। ভারাভারমূ জাান সথদক সথদক রদভন্ট  কযা য় , রএআই এদজন্টযা উি 

সদদয অরপ -এ রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন কদয থাদক।  টিএভরআই -এয যাভ ষকগদণয রপ্র-রদভন্ট াংক্রান্ত 

দরররত্রারদ ম ষাদরািনা এফাং দযজরভদন াইট রবরজদটয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত পরাপর সথদক আভদারনকৃত  ভারাভাদর য 

ঠিকতা য়া মায়। 

 

৩.১৩। রযভা ণগত রদক মািাই 

 

রযভাণগত রদক মািাই এয সক্ষদত্র প্রকল্প দপ্তয কতৃষক রনদয়াগকৃত বফদদরক  যাভ ষক প্ররতষ্ঠান কতৃষক সাে ল্যারন্ডাং 

ইন্পদকন কযা দয় থাদক।  ভারাভার রদভদন্টয য ঠিকাদায কতৃষক টিরজটিরডরএর কতৃষক্ষদক ভারাভার 

সৌুঁছাদনায তারযে ম্পদকষ অফরত কযা য়। টিরজটিরডরএর কতৃষক্ষ ররড বযাট প্রদানপূফ ষক তাদদয রএনএপ 

এদজন্ট এয ভাধ্যদভ ভারাভার আনদরারডাং এয য ঠিকাদাদযয রনকট স্তান্তয কযা য়। ভারাভার ঠিকাদাদযয 

য়যাযাউদজ সৌুঁছাদর রফদদর যাভ ষকগণ ভারাভাদরয রযভা ণগত রদক মািাই কদযন এফাং প্ররতদফদন দারের 

কদযন। উদিখ্য, সকান কাযদণ ভারাভাদরয ঠিকতা না ায়া সগদর ঠিকাদাদযয ভাধ্যদভ তা রযফতষন কদয সনয়া য়।  

 

৩.১৪। রফর রযদাধ 

 

৩.১৪.১। যাভ ষক সফায রফযীদত রফর রযদাধ 

 

অথ ষ রযদাধ রক্রয়া (জাইকা অাং):  স্থানীয়  বফদদরক মুদ্রায় যাভ ষক সফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান কতৃষক 

দারেরকৃত রফর প্রকল্প দপ্তদযয াংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ কতৃষক মািাই-ফাছাই পূফ ষক ঠিক ায়া সগদর রযদাদধয জন্য 

প্রকল্প রযিারক জাইকা (ফাাংরাদদ) ফযাফয সুারয সপ্রযণ কদযন। জাইকা (ফাাংরাদদ) অরপ প্রকল্প দপ্তয 

সপ্ররযত রফদরয মথাথ ষতা মািাই কদয জাইকা (জাান) অরপদ রফর রযদাদধয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদযন। 

যফতী ভয়  প্রকল্প দপ্তয ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয রফদরয রফযীদত অথ ষছা ড় ম্পদকষ অফগত য়। এ 

সপ্ররক্ষদত প্রকল্প রযিারক রফর ফাফদ ছা ড়কৃত অথ ষ, মা ফাাংরাদদ ব্যাাংদক যরক্ষত আদছ তা ঠিকাদাদযয ব্যাাংক 

একাউদন্ট স্থানান্তদযয জন্য অনুদযাধ জানান। ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয াংরেষ্ট রফবাগ প্রকল্প রযিারদকয অনুদযাদধয 

আদরাদক যাভ ষ সফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠাদনয ব্যাাংক একাউদন্ট অথ ষ স্থানান্তয প্ররক্রয়া ভাপ্ত কদয প্রকল্প দপ্তযদক 
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অফরত কদয। উদিখ্য সম, এ ম ষন্ত যাভ ষ প্ররতষ্ঠানদক ১৭টি রফদরয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদর টাকায় ১৭.৮৫ সকাটি টাকা 

ভমূদল্যয রফর রযদাধ কযা দয়দছ। 

 

যাভ ষক সফায রফযীদত অথ ষ রযদাদধয রফস্তারযত রফফযণী “রযরষ্ট-৫” এ সদোদনা দয়দছ। 

 

৩.১৪.২। ইরর ঠিকাদাদযয রফদরয রফযীদত অথ ষ রযদাধ 

 

(ক) স্থানীয় মুদ্রায়:  যাভ ষক সফা প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠাদনয রফর সম প্ররক্রয়ায় রযদাধ কযা য়, ঠিকাদায কতৃষক 

দারেরকৃত স্থানীয় মুদ্রায় রফর রযদাদধয সক্ষদত্র একই প্ররক্রয়া অনুসৃত য়। 

 

(ে) বফদদরক মুদ্রায়:  ঠিকাদায কতৃষক যফযাকৃত ভারাভাদরয অনুকূদর এডবাইরজাং ব্যাাংদক দারেরকৃত ররাং 

ডক্যদভন্ট এররয তষাফররয আদরাদক মািাই পূফ ষক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দর জাইকা ঠিকাদাদযয ব্যাাংক 

একাউদন্ট রফর ফাফদ প্রাপ্য অথ ষ স্থানান্তয কদয থাদক। করতয় সফা, সমভন: রডজাইন ারব ষদ এয সক্ষদত্র প্রকল্প 

রযিারদকয সুারযদয আদরাদক জাইকা কতৃষক ঠিকাদাদযয একাউদন্ট যারয অথ ষ স্থানান্তয কযা য়। প্রাংগত  

উদিখ্য, ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠানদক সভাট ২৯ রদটয এফাং অন্যান্য ণ্য  কাদম ষয রফযীদত ফাাংরাদদর টাকায প্রায় ২৫০ 

সকাটি এয ভমূদল্যয রফর রযদাধ কযা দয়দছ। 

 

ইর ঠিকাদাদযয রফদরয রফযীদত অথ ষ রযদাদধয রফস্তারযত রফফযণী “রযরষ্ট-৬” এ সদোদনা দয়দছ। 
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৩.১৫। রনযীক্ষা আরি 

 

রফদদর ঋণ ফা াায্যপুষ্ট প্রকল্পগুদরা রনযীক্ষায জন্য যকাদযয  Foreign Aided Project Audit Directorate 

(FAPAD) প্রকল্পগুদরা রনযীক্ষা কদয আরি (মরদ থাদক) যকাযদক প্ররতদফদন রদদয় থাদক। আদরািয প্রকদল্পয 

সক্ষদত্র ২০১৫-১৬ এফাং ২০১৬-১৭ অথ ষফছদযয জন্য রনযীক্ষা কাম ষক্রভ ম্পন্ন দয়দছ।  ০৩ জুরাই , ২০১৭ তারযদেয 

প্ররতদফদদন সদো মায় সম, ২০১৫-১৬ রনযীক্ষা দন ০৩টি রনযীক্ষা আরি সদয়া দয়রছর, প্রকল্প কতৃষদক্ষয 

দন্তালজনক জফাদফয ভাধ্যদভ রতনটি আরিয রনষ্পরি দয়দছ , মায রফদ রফফযণ রনম্নরূ 

 

ক্রনমক নম্বয  আনির নর্র্রণ মন্তব্য 

০১। াট ষ-এ র্ভি আরি 

 

A) Reimbursable expenses of Tk. 8,41,050.00 

and Tk. 21,90,000.00 paid to Consultant for 

fuel charges of Rent-a-car & Accomodation 

allowances respectively withour supporting 

documents. 

B) Irregular payment of Tk. 1,26,793.00 made 

on account of services & utility charges of 

office rent. 

 

াট ষ-এ র্ভি আরিয রফ/এ 

জফাদফয উয এ কাম ষারদয়য ভন্তব্য 

রনম্নরূ: 

 

“ভন্তব্য: রিান্ত সভাতাদফক ফাস্তফ 

মািাইকাদর গারড় বাড়ায চুরি, রফর, 

রগ ফই, ফাড়ী বাড়ায Agreement 

মািাইকাযী দদরয রনকট উস্থান 

এফাং চুরি অনুমায়ী রফর রযদাধ 

কযায় আরিটি রনষ্পরি কযা দরা।” 

 

সূত্র নম্বয : ১০২৫/পাাড/সঃ-

০৫/জাইকা/২০১৫-২০১৬/১৬০, 

তারযে: ২৪-০৯-২০১৭ খ্রী. 

০২। াট ষ-রফ র্ভি আরি 

 

Violating contract agreement insurance were not 

taken out by the consultant. 

 

াট ষ-রফ র্ভি আরিয রফ/এ 

জফাদফয উয এ কাম ষারদয়য ভন্তব্য 

রনদম্ন প্রদান কযা দরা 

 

“ভন্তব্য: জফাফ  প্রভাণদকয 

আদরাদক আরিটি রনষ্পরি রাদফ 

গণ্য কযা দরা।” 

 

সূত্র নম্বয : ১০২৫/পাাড/সঃ-

০৫/জাইকা/২০১৫-২০১৬/৭৬৬, 

তারযে: ২০-০৯-২০১৭ খ্রী. 

 

২৮ আগে ২০১৮ তারযদে প্রদি রনযীক্ষা প্ররতদফদদন সদো মায় সম, ২০১৬-২০১৭ রনযীক্ষা দন ১টি  রফলদয়য উয 

রনযীক্ষা আরি সদয়া  সয়দছ, সকাম্পারন দত াট ষ-রফ র্ভি উি আরিয রফএ জফাফ ২৪-১০-২০১৮ তারযদে পাাড 

কতৃষদক্ষয রনকট দারের কযা দয়দছ, মায রফদ রফফযণ রনম্নরূ: 

 

µwgK 

নম্বয 

wbixÿvi 

eQi 

wbixÿv cÖwZ‡e`‡bi 

Aby‡”Q`, c„ôv নম্বয 

AwWU AvcwË/AwWU gšÍ‡e¨i 

wk‡ivbvg/weeiণ 

সকাম্পারন/cÖK‡íi Reve gšÍe¨ 

1| 2016-

17 

Ref. No.  

1083/FAPAD/ S-

5/ JICA/2016-

17/463, 

Date: 28-8-

Title: 

Loss of Tk. 6,91,200.00 for 

non realization of  VAT & 

IT from ontractor/Supplier. 

 

Av‡jvP¨ Abv`vqK…Z Ki I f¨vU 

eve` 6,91,200.00 UvKv miKvরয 

†KvlvMv‡i Rgv`v‡bi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ 

civgk©K cÖwZôvb Pegasus 
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2018. 

Section-Two 

Part-B, Para 

No- 01  

Page No: 5 of 

Management 

Letter 

  

Audit Recommendation: 

Step should be taken to 

realize the amount and 

same was deposited into 

Govt. account under 

intimation to audit. 

International (UK) Ltd.-†K 

cÎ gvidZ ZvMv`v cÖ`vb Kiv n‡q‡Q 

(mshyw³Ñ1)| 

‡cÖwiZ c‡Îi wecix‡Z civgk©K 

cÖwZôvb Ki I f¨vU KZ©‡bi 

wel‡q AewnZ bq weavq weMZ 

A_©eQiØ‡q Mvরড় mieivnKvix 

n‡Z Ki I f¨vU KZ©b K‡iwb 

Z‡e  PjwZ A_©eQi n‡Z cigk©K 

cÖwZôvb cÖ‡hvR¨ nv‡i Ki I f¨vU 

KZ©b Ki‡e g‡g© cÖKí `ßi‡K 

cÎ gvidZ wbwðZ K‡i (mshyw³-

2)|  

 

cieZ©x ভয় cÖKí `ßi n‡Z 

গারড় mieivnKvixi  PjwZ 

A_©eQ‡ii wej n‡Z c~e©eZ©x 

eQi¸‡jvi cÖ‡hvR¨ nv‡i Ki I 

f¨vU KZ©b c~e©K miKvরয 

†KvlvMv‡i Rgv`v‡bi Aby‡iva 

Rvbv‡bv nq | Ab¨_vq ewY©Z Ki 

I f¨vU Abv`vq ch©šÍ civgk©K 

cÖwZôvb KZ©„K `vwLjZe¨ wej 

cÖZ¨qb ¯’wMZ ivLv n‡e e‡j 

Rvbv‡bv nq (mshyw³-3)| 

 

উযুি cÖwµqvq ewY©Z Ki f¨vU 

Av`vq c~e©K miKvwi †KvlvMv‡i 

Rgv`v‡bi Rb¨ cÖKí `ßi m‡Pó 

Av‡Q|  

  

 

আনিটি অদ্যার্নধ -ননস্পন্ন অর্স্থায় রক্ষয়ক্ষে। 

 

 



  

পৃষ্ঠা-69 

 

 

িতুথ ষ অধ্যায় 

 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত রফরবন্ন ভস্যা এফাং ব্যতযয় (রযভাণগত, ভয়গত  গুণগত) রফদেলণ 

 

 

৪.১। প্রক সল্পয আতায় ণ্য, কাম ষ  সফা াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব 

 

সুষ্ঠুবাদফ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রফরবন্ন ম ষাদয় প্রকল্প অরপদক নানারফধ  ভস্যায ম্মুেীন দত য়। আদরািয প্রকদল্পয 

সক্ষদত্র এয ব্যতযয় র্দটরন। প্রকল্প অনুদভাদদন রফরম্ব , উন্নয়ন দমাগী াংস্থা দত অনুদভাদন প্রারপ্তদত রফরম্ব , এরর 

প্ররক্রয়াকযদণ রফরদম্বয কাযদণ রপ্রদইড রভটায , দয়ফ রদেভ অন্যান্য ভারাভার যফযাদ রফরম্ব , বফদদরক 

যাভ ষক এফাং ইরর ঠিকাদায রনদয়াদগয সক্ষদত্র মথামথ কতৃষক্ষ কতৃষক অনুদভাদন প্রদাদন দীর্ ষসূরত্রতায কাযদণ চুরি 

স্বাক্ষয ারফ ষক কাম ষ ম্পাদদন রফরম্ব দয়দছ। আফায সকান সকান সক্ষদত্র প্রকল্প এরাকায় স্থানীয়  জনাধাযদণয ফাঁধায 

মুদোমুেী দত দয়দছ। পদর ভয়ভত প্রকল্প এরাকায় ভারাভার সৌুঁছদত সদরয দয়দছ। উরযউি রফলয়গুদরা সভাকাদফরা 

কদয প্রকদল্পয কাম ষক্রভ ঠিক ভদয় ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়রন। 

 

প্রকদল্পয আতাধীন রফরবন্ন ণ্য/কাম ষ/সফা ক্রদয়য সক্ষদত্র চুরি স্বাক্ষদযয রফরদম্বয রিত্র রনদি তুদর ধযা র- 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
প্যাদকজ নম্বয চুরিয নাভ 

চুরি স্বাক্ষদযয তারযে রফরদম্বয 

ভয়কার প্রাক্কররত তারযে প্রকৃত তারযে 

১ 

 

রজরড-১   রপ্রদইড রভটায ক্রয় (৬০০০ টি) 

০১-০৭-২০১৬ 

 

১৬-০৩-২০১৭ 

 

৮ ভা ১৫ রদন 

 

রজরড-২ রপ্রদইড রভটায ক্রয় (১৯৪০০০ টি) 

ডরলউরড-১ দয়ফ রদেভ সডদবরদভন্ট 

ডরলউরড-২  াইট জরয  রপ্রদইড রভটায 

স্থান (াইরট - ৬০০০ টি) 

ডরলউরড-৩ াইট জরয  রপ্রদইড রভটায 

স্থান (পৄর - ১৯৪০০০টি) 

২ এরড-১ বফদদরক যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ ০১-০৩-২০১৫  ০৭-১০-২০১৫ ৭ ভা ৬ রদন 

 

 

৪.২।  প্রকদল্পয আতাধীন রফরবন্ন ণ্য/কাম ষ/সফা ক্রদয়য সক্ষদত্র চুরি স্বাক্ষদযয রফরদম্বয কাযণ ম ষাদরািনা 

 

মূর রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয সভয়াদকার জানুয়াযী ২০১৫ দত রডদম্বয ২০১৮ ম ষন্ত রফদফরিত দর প্রকল্পটি একদনক 

কতৃষক গত ১৩ -০৫-২০১৫ তারযদে অনুদভারদত য় এফাং ০২-০৬-২০১৫ তারযদে যকারয আদদ জারয য়। অথ ষাৎ  

এক্ষদত্র রডরর সভয়াদদয ৫ (াঁি) ভাারধক ভয়কার উিীণ ষ য়। এ কাযদণ প্রকদল্পয াভরগ্রক কাম ষক্রভ রফররম্বত য়।  

 

৪.২.১।  বফদদরক যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ 

 

মূর অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী বফদদরক যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগয রদক্ষয  (EOI) আফাদনয জন্য রনধ ষারযত 

ভদয়য (০১-১০-২০১৪) পূদফ ষই ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা , অথ ষাৎ টিরজটিরডরএর কতৃষক ১৭-০৬-২০১৪ তারযদে (EOI) 

আফান কযা দর অনুদভাদন প্ররক্রয়াকযদণ (জাইকা এফাং স্থানীয় ম ষাদয়য অনুদভাদনকাযী কতৃষক্ষ) রফরদম্বয কাযদণ 

চুরি স্বাক্ষয রনধ ষারযত ভদয়য সিদয় প্রায় ২১৬ রদন রফররম্বত য়। উদাযণস্বরূ: জাইকা কতৃষক মুল্যায় ন প্ররতদফদন 

অনুভাদদনয সক্ষদত্র ২ (দুই) ভাদয অরধক এফাং এনরফআয  আইন ভন্ত্রণারয় কতৃষক চুরিত্র দররর অনুদভাদদনয সক্ষদত্র 

৩ (রতন) ভাদয অরধক ভয় ব্যয় য়। 
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৪.২.২। রপ্রদইড রভটায (২ ,০০,০০০ টি) ক্রয়,াইট জরয, রপ্রদইড রভটায স্থান, দয়ফ রদেভ 

              সডদবরদভন্ট  আনুলরঙ্গক কাম ষারদ ম্পাদদনয জন্য ইরর ঠিকাদায রনদয়াগ 

 

উদযফরণ ষত কাম ষারদ ম্পাদদনয রদক্ষয মূর রডরর সত সভাট ৫ (াঁি)টি প্যাদকদজ (GD-1, GD-2, WD-1, WD-2, 

WD-3) দযত্র আফাদনয রফলয়টি অন্তর্ভ ষি রছর। যফতীদত ফরণ ষত প্যাদকজমূদক একীভূত কদয একটি প্যাদকদজয 

আতায় দযত্র আফান কযা য়। টিরজটিরডরএর কতৃষক ১৭-০৩-২০১৬ তারযদে দযত্র আফান কযা দর অনুদভাদন 

প্ররক্রয়াকযদণ (জাইকা এফাং স্থানীয় ম ষাদয়য অনুদভাদনকাযী কতৃষক্ষ) রফরদম্বয কাযদণ চুরি স্বাক্ষয রনধ ষারযত ভদয়য 

সিদয় প্রায় ২৫৫ রদন রফররম্বত য়। উদাযণস্বরূ: জাইকা কতৃষক মুল্যায় ন প্ররতদফদন অনুভাদদনয সক্ষদত্র ২ (দুই) ভাদয 

অরধক ভয় ব্যয় য়। ারফ ষক কাম ষক্রভ ভানাদন্ত ১৬-০৩-২০১৭ তারযদে জাারন ইরর ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান 

“Toyokeiki Co. Ltd.” এয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত য়, মা ২০-০৩-২০১৭ তারযদে কাম ষকরয য়। 

 

এ ছাড়া L/C প্ররক্রয়াকযদণ প্রায় ৮৮ রদন ভয় ব্যয় য় , মায ভদধ্য UCBL, The Bank of Tokeyo Mitsubishi 

এফাং JICA এয ভদধ্য ত্র সমাগাদমাদগয সক্ষদত্র ১৩-০৪-২০১৭ দত ২২-০৬-২০১৭ ম ষন্ত , অথ ষাৎ  ৭১ রদন এফাং রততা 

অরপদ ১৭ রদন ভয় ব্যয় য়। পদর চুরি স্বাক্ষয য়া দত্ত্ব রপ্রদইড রভটায যফযাদ অনাকারিত রফরম্ব য়।  

এরর জটিরতা এফাং রভটায যফযাদ রফরদম্বয কাযদণ ঠিকাদাদযয াদথ চুরি স্বাক্ষরযত দর রভটায স্থাদনয কাজ শুরু 

কযা ম্ভফ য়রন। আগ ে, ২০১৭ এ রপ্রদইড রভটাদযয প্রথভ িারান সদদ সৌুঁছাদনায য ১৭-০৯-২০১৭ তারযদে রভটায 

স্থাদনয কাজ শুরু য়। 

 

৪.৩। প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা  রফরদম্বয কাযণ ম ষাদরািনা 

 

৪.৩.১।  রনযুি ইরর ঠিকাদায “Toyokeiki Co. Ltd.” ১৭-০৯-২০১৭ তারযদে রভটায স্থাদনয কাম ষক্রভ শুরু 

কদয। প্রাথরভক ম ষাদয় ঠিকাদায কতৃষক চুরিত্র , Contract Administration Procedure Manual এফাং Gas 

Meter Installation Plan অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়ারজত না কযায কাযদণ কাদজয গরত অতযন্ত ভন্থয রছদরা। 

মথামথ জনফর রনদয়াগ এফাং অযায রফলদয় দদক্ষ গ্রদণয জন্য টিরজটিরডরএর কতৃষক্ষ কতৃষক ঠিকাদাযদক 

রনয়রভতবাদফ ত্র ইসুয এফাং ঠিকাদাদযয াদথ অনুরষ্ঠত রফরবন্ন  বায় প্রদয়াজনীয় জনফর বৃরি এফাং আনুলরঙ্গক রফলদয় 

দদক্ষ গ্রদণয জন্য মদথষ্ট িা প্রদয়াগ কযা য়। এ তদসপ্ররক্ষদত ঠিকাদায াফ-কারাক্টদযয টিভ ২৫ টি এফাং টিদভয 

াংখ্যা ক্রভান্বদয় বৃরি কদয সপব্রুয়ারয ২০১৮-এয ভাঝাভারঝ ভদয় ৪৮ টিদত উন্নীত কদয। ফতষভাদন এ কাদজয জন্য ১২০ 

টি াফ-কারাক্টদযয টিভ কভ ষযত যদয়দছ। পদর রভটায স্থাদনয কাম ষক্রদভ মদথষ্ট অগ্রগরত রযররক্ষত দে , ফ ষদল 

রযাংখ্যান অনুমায়ী এরপ্রর, ২০১৯ ম ষন্ত ১ ,২১,২০১ টি রভটায স্থান কযা দয়দছ এফাং ৫৫,১৭০ টি রভটায করভরনাং 

কযা দয়দছ। 
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৪.৩.২।  ারব ষ রাইদন ররদকজ , রক উইাং  

কক -এয ফরড এফাং ারব ষ রাইন ভরযিাগ্রস্ত 

ইতযারদ কাযদণ অদনক ভয় রভটায স্থান 

ম্ভফ য় না। এদত ২০%-৩০% যাইজাদয 

রভটায স্থান কযা মায় না। মায পদর রভটায 

স্থান রফররম্বত য়।  

     

 

 

 

৪.৩.৩।  উদিেদমাগ্য াংখ্যক গ্রাদকয াউজ রাইদন ররদকজ ায়া মায়। রনজস্ব অথ ষায়দন ররদকজ সভযাভত কদয 

রভটায স্থাদনয ব্যাাদয গ্রাকদদয ভদধ্য একধযসনয অনীা থাকায় রভটায স্থান কাম ষক্রভ ফাধা-গ্রস্থ য়, তথা প্রকদল্পয 

াভরগ্রক কাম ষক্রভ রফররম্বত য়।  

৪.৩.৪।  রভটায স্থাদনয প্রাথরভক ম ষাদয় সকাদনা সকাদনা গ্রাক রপ্রদইড রভটায স্থাদন অনাগ্রী রছর। এদত ৫%-

১০% যাইজাদয রভটায স্থান কযা মায়রন। এ ব্যাাদয জনদিতনতা রযকল্পনায আতায় গ্রাকদক উৎারত কযায 

য গ্রাকদদয ভদধ্য রভটায  াংদমাদগয রফলদয় মদথষ্ট আগ্রদয সৃরষ্ট দয়দছ। 

 

৪.৩.৫।  অদনক গ্রাদকয যাইজায/ যাইজাযমূ াংক্যরিত স্থাদন স্থারত য়ায় রভটায স্থান ম্ভফ য়রন। এদত 

২%-৫% যাইজাদয রভটায স্থান কযা মায়রন। 

 

 

 

৪.৩.৬।  গ্রাক রনদজ ফফা না কযায় রকাংফা গ্রাদকয অনুরস্থরতয কাযদণ তথ্য াংগ্র কযদত না াযায় রভটায 

স্থান কযা ম্ভফ য়রন । 

 

৪.৩.৭।  জনফদরয র্াটরত জরনত ভস্যায াাার অন্যান্য কাযদণ (রফদল কদয ারব ষ রাইন , রক উইাংকক , 

াউজ রাইন এয ররদকজ ইতযারদ) অন্তত ৪০% গ্রাদকয রভটায স্থান কযা ম্ভফ য়রন। মায পদর রভটায  স্থান 

কাম ষক্রভ রফররম্বত দয়দছ। তদফ ফতষভাদন জনফর বৃরি কদয রভটায স্থান কাম ষক্রভদক আদযা সফগফান কযা দয়দছ।  

ভরযিাগ্রস্থ ারব ষ রাইন ত্রুটিযুি রক-উইাং-কক 

ত্রুটিযুি সযগুদরটয 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

 

SWOT Analysis 
 

 

কভ ষ-রযকল্পনায় সম কর তথ্য উাি াংগ্র এফাং রফদেলদণয প্রস্তাফ কযা দয়দছ, স কর তথ্য উাি াংগ্র পূফ ষক 

রফদেলণ কদয প্রকল্পটিয ফর (Strength)  দুফ ষর  (Weakness) রদক, সুদমাগ (Opportunity)  ঝুঁরক  (Threat) 

মূ নাি কদয ফতষভাদন তায ভাধান এফাং বরফষ্যদত এ ধযদণয প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয জন্য সুারয প্রদান কযা 

দয়দছ। 
 

ফর (Strength) রদক 

 

 প্রকদল্পয অথ ষ ছাড় মথাভদয় দে; 

 প্রকদল্পয জন্য ফাৎরযক কভ ষ-রযকল্পনা প্রস্তুত কযা 

দয়রছর; 

 কারযগরয সেররপদকন অনুমায়ী ভারাভার াংগ্র 

কযা দয়দছ; 

 প্রকদল্পয প্রদয়াজন অনুয়ায়ী কতৃষক্ষ জনফর রনদয়াগ 

রদদে; 

 রনজস্ব জনফদরয ভাধ্যদভ প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয 

কাযদণ সকাম্পারনয অথ ষ ােয় দয়দছ; 

 প্রকল্পটি সকাম্পারন, সদট্র্াফাাংরা এফাং ভন্ত্রণারয় 

ম ষাদয় রনয়রভত ভরনটরযাং কযা দে এফাং 

 রপ্রদইড রভটায ব্যফাযকাযী গ্রাকগণ ন্তুষ্ট রফধায় 

গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন রফলয়ক প্রকদল্পয উদেশ্য 

ফহুরাাংদ অরজষত দে। 

 

দুফ ষর (Weakness) রদক 

 

 রডররদত াংযুি ফাৎরযক কভ ষরযকল্পনা 

অনুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়রন। প্রকল্প 

অনুদভাদদন রকছুটা রফরম্ব, ঠিকাদায  যাভ ষক 

রনদয়াদগ রফরম্ব ইতযারদ কাযদণ প্রকল্প অগ্রগরত 

ফাৎরযক কভ ষরযকল্পনা অনুমায়ী য়রন; 

 প্রকল্পটিয রডররদত Exit Plan ম্পদকষ সুরনরদ ষষ্ট 

রকছু ফরা য়রন; 

 প্রকল্পটি শুরুয রদদক রপ্রদইড রভটায স্থাদন 

জনাধাযদণয ভদধ্য অনীা রছর। ম ষাপ্ত রযভাদণ 

জনদিতনতা মূরক কাম ষক্রদভয ভাধ্যদভ এই অনীা 

দূয কযা ম্ভফ দফ; 

 প্রকদল্পয শুরুয রদন সথদক অদ্যাফরধ রতন জন 

কভ ষকতষা রযিারক দারয়ত্ব ারন কদযদছন। র্নর্ন 

প্রকল্প রযিারক রযফতষন এফাং রনদয়াগ প্রকল্প 

অগ্রগরতয সক্ষদত্র ায়ক নয়; 

 উি প্রকদল্পয ঠিকাদাদযয কভ ষ-রযকল্পনায় দুফ ষরতা 

রযররক্ষত য়; 

 প্রকদল্পয শুরুয রদদক ইরর ঠিকাদায কতৃষক 

রপ্রদইড রভটায স্থান কাদজয জন্য প্রদয়াজনীয় 

াংখ্যক াফ-ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ না কযায় 

কাদজয গরত ভন্থয রছর এফাং 

 প্রকল্পটি রফরবন্ন ম ষাদয় অনুদভাদন সদত রফরম্ব য়।   

 

সুদমাগ (Opportunity) 

 

 আদরািয প্রকল্পটিদত ফতষভাদন ইরর ঠিকাদাদযয 

াফ-করাকটয রদদফ সদীয় প্রায় ১২০টি দর 

কাজ কযদছ। এয ভাধ্যদভ অদনদকয কভ ষাংস্থান 

দে; 

 আদরািয প্রকদল্পয আতায় সকাম্পারনয াংরেষ্ট 

কভ ষকতষাগণ স্থানীয়  বফদদরক প্ররক্ষণ গ্রণ 

কযায় তাদদয কভ ষদক্ষতা বৃরি সদয়দছ; 

 আদরািয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ অন্যান্য োদতয ন্যায় 

ঝুঁরক (Threat) 

 

 প্রকল্পটিয াংদারধত রডররটি ফতষভাদন অনুদভাদন 

প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। এ ম ষাদয় রফরম্ব দর প্রকল্প 

কাম ষক্রভ ফাধাগ্রস্থ দফ এফাং 

 উনু্ি স্থাদন রভটায রাগাদনায সক্ষদত্র রভটাদযয উয 

প্রদয়াজনীয় সড সদয়া না দর বফদনয উয দত 

বাযী ফস্তু তদনয কাযদণ অথফা প্রাকৃরতক দূদম ষাদগয 

কাযদণ রভটায ক্ষরতগ্রস্থ য়া – আদরািয প্রকদল্পয 

অন্যতভ একটি ঝুঁরক। 



  

পৃষ্ঠা-73 

 

আফারক োদতয প্রায় দুই রক্ষ গ্রাক রপ্রদইড 

রভটাদযয আতাধীন দফ। এয পদর এ গ্রাকগণ 

তাদদয প্রকৃত ব্যফাদযয উয রফর প্রদান কযদত 

াযদফন; 

 আদরািয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ সকাম্পারনয অরগ্রভ যাজস্ব 

আদাদয়য সুদমাগ সৃরষ্ট দফ; 

 আদরািয প্রকদল্পয ভাধ্যদভ র সইড রভটায 

াংদমাগকৃত গ্রাকদদয সক্ষদত্র রফর অনাদায়ী  

ফদকয়া আদায় এয কাযদণ াংদমাগ রফরেন্ন কযদণয 

জন্য ফাড়রত জনফদরয প্রদয়াজন দফ না, পদর 

এোদত সকাম্পারনয মদথষ্ট রযভা ণ অথ ষ  কভ ষ-

র্ণ্টা ােয় দফ এফাং 

 আদরািয প্রকদল্পয অধীদন রদইড রভটায স্থাদনয 

পূদফ ষ ারব ষ রাইদন  গ্রাদকয াউ রাইদন সকান 

ররদকজ আদছ রক  না তা যীক্ষাপূফ ষক সভযাভদতয 

যই রভটায স্থান কযা য় রফধায় রর সকজ জরনত 

দুর্ ষটনায ম্ভাফনা ফহুরাাংদ হ্রা ায় এফাং গ্যা 

অিয়হ্রা ায়। এ ছাড়া, এ রভটারযাং ব্যফস্থায় 

গ্রাকপ্রাদন্ত সকান ররদকজ থাকদর রভটায  

স্বয়াংরক্রয়বাদফ ফন্ধ দয় মায়। এয ভাধ্যদভ গ্যাদয  

অিয় হ্রা াদে। 
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লষ্ঠ অধ্যায় 

উাংায  সুারয 

 

 

রততা গ্যা টিএন্ডরড সকাম্পারন রররভদটড (টিরজটিরডরএর) -এয ফতষভান সভাট গ্রাক াংখ্যা ২৭,৮৩,১৩৪ টি, তন্দধ্য 

সকফর আফারক গ্রাদকয াংখ্যা ২৭,৬৪,২৪৭ টি। রফদুযৎ, ায কাযোনা, রল্প, কযাটিব ায়ায, রএনরজ  ফারণরজযক 

সেরণয গ্রাকদদয রভটাদযয ভাধ্যদভ াংদমাগ প্রদান কযা দয়দছ রফধায় প্রকৃত ব্যফাদযয উয রবরি কদয ফরণ ষত গ্রাকগণ 

রফর প্রদান কদযন। সকফর আফারক সেরণয গ্রাকগণ ফ্লাট সযট অনুমায়ী রফর প্রদান কদযন। এদক্ষদত্র প্রকৃত ব্যফাদযয 

উয রবরি কদয গ্যা রফর প্রদাদনয সকান সুদমাগ সনই। এভনরক রফতযণ সনটয়াদকষ রনম্নিা ভস্যায কাযদণ 

িারদানুমায়ী গ্যা না সদর রকাংফা গ্যা ব্যফায না কযদর আফারক গ্রাকগণ রনরদ ষষ্ট রযভাণ রফর প্রদান কদযন। 
অন্যরদদক, গ্রাকদদয অদিতনায কাযদণ ফা অবফধ ব্যফাদযয কাযদণ এোদত গ্যাদয মদথষ্ট অিয় য়। রনম্ন আদয়য 

আফারক গ্রাকদদয এফাং ফরস্ত এরাকায় রফরবন্ন বফধ/অবফধ ব্যফাদযয কাযদণ চুরা প্রায় ২৪ র্ণ্টাই জ্বাররদয় যাো য়। 
আদরািয প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর টিরজটিরডরএর’য আফারক সেরণয গ্রাকগণ তাদদয প্রকৃত ব্যফাদযয উয রবরি কদয 

গ্যা রফর রযদাধ কযদত াযদফন। রফরবন্ন প্রাইভারয  সদকন্ডারয উৎ দত প্রাপ্ত তথ্য, রফরবন্ন াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ 

প্রাপ্ত তথ্য, স্থানীয় ম ষাদয়য কভ ষারায় উরস্থত গ্রাকদদয ভতাভত রফদেলণ কদয রনদম্নাি সুারযমূ স কযা দরা 

 

৬.১।  সুারয 

 

৬.১.১)  বরফষ্যদত প্রকদল্পয রডররদত মথামথ Exit Plan থাকা প্রদয়াজন। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয য রনদম্নািবাদফ 

অাদযন  সভইনদটদনন্প কাম ষক্রভ ম্পাদদনয রফলয়টি রফদফিনা কযা সমদত াদয- 

 

৬.১.১.১)  দক্ষ, অরবজ্ঞ  মথামথ রক্ষাগত সমাগ্যতাম্পন্ন জনফদরয ভন্দয় ”Operation & 

Maintenance (O&M) Setup” গঠন কযা। প্রদয়াজদন উি Setup এ আউটদার ষাংদয়য 

ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় কারযগরয জনফর রনদয়াদগয ব্যফস্থা থাকদত াদয;  

 

৬.১.১.২)  প্রকল্প ভারপ্তয য “Operation & Maintenance” কাম ষক্রভ রযিারনায জন্য সকাম্পারনয 

ক্ষভতা বৃরিয রদক্ষয সকাম্পারন কতৃষক প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযা সমদত াদয।  
 

৬.১.২)  রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত আফারক গ্রাকদদয কাড ষ রযিাদজষয সুরফধায জন্য সবরন্ডাং POS এয াংখ্যা বৃরি 

কযদত দফ; 

 

৬.১.৩)  জরুরয রবরিদত কর আফারক গ্রাকদদয ারব ষ রাইন যীক্ষণাদন্ত ারব ষ রাইদন ররদকজ ায়া সগদর 

তাৎক্ষরণক সভযাভদতয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ভরযিাগ্রস্থ রক উইাংকক, সযগুদরটয রযফতষদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

৬.১.৪)  গ্রাদকয াউ রাইদন সকানরূ ররদকজ ায়া সগদর তাৎক্ষরণকবাদফ াংদমাগ রফরেন্ন  কযা দফ, -এ ভদভ ষ 

গ্রাকদক সনাটি প্রদান কযদত দফ। গ্রাদকয রনজস্ব ব্যদয় ররদকজ সভযাভত কযায যই রপ্রদইড রভটায 

স্থাদনয কাম ষক্রভ গ্রণ কযদত দফ; 

 

৬.১.৫)  ম্ভাব্যতা যীক্ষা কদয ইরতফািক পরাপর ায়া াদদক্ষ বরফষ্যদত কর রপ্রদইড রভটায স্থাদনয সক্ষদত্র 

“স্মাট ষ রপ্রদইড রভটারযাং রদেভ” িালু কযায রফলয়টি রফদফিনা কযা সমদত াদয; 

 

৬.১.৬)   বরফষ্যদত কর আফারক গ্রাকদদয াংদমাদগ রপ্রদইড রভটায স্থান কযদত প্রচুয ভয়  অদথ ষয প্রদয়াজন 

দফ রফধায় প্রকদল্পয আতায় রপ্রদইড রভটায স্থান কযায াাার রফদুযৎ োদতয আফারক গ্রাকদদয সম 

িরতদত রভটায প্রদান কযা য়, একই িরত অনুযণ পূফ ষক গ্যাদয আফারক গ্রাকদদয রপ্রদইড রভটায 

প্রদাদনয রফলয়টি রফদফিনা কযা সমদত াদয; 

 

৬.১.৭)  পটয়যায  ভারন রযরন্ফ-এয ভান  উন্নয়ন প্রদয়াজন এফাং জরুরয রবরিদত কােভায অযা প্ররতষ্ঠা কযা 

প্রদয়াজন; 
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৬.১.৮)  অাদৄ রএ এদজন্ট অথফা অাদৄ গ্রাক কতৃষক ম্ভাব্য চুরয সঠকাদনায জন্য Consumption Data এফাং 

Recharge Data -এয ভদধ্য পটয়যায-এ স্বয়াংরক্রয় তুরনায ব্যফস্থা থাকা প্রদয়াজন; 

 

৬.১.৯) ফতষভান রভটায রদেদভয Web System Design  -এয সক্ষদত্র Open Ended Operating  System 

ব্যফাদযয রফলয়টি রনরিত কযদত দফ, মাদত প্রদয়াজন দর বরফষ্যদত অন্য সকাম্পারনয রভটায ফা রযিাজষ 

কাড ষ ফতষভান রদেদভ ব্যফাদযয সুদমাগ থাদক এফাং অন্য ব্যাাংক ফা সদভন্ট সগটদয় সমাগ কযায ফা 

রযফতষন কযায সুদমাগ থাদক; 
 

৬.১.১০)  প্রকদল্পয আতায় স্থারত রপ্রদইড রভটাযমূদয য়াদযরন্ট ররড়য়ড (৩ ফছয) সল য়ায য, রভটায 

সভযাভত, যক্ষণাসফক্ষণ ইতযারদ কাম ষক্রভ রযিারনায জন্য সকাম্পারনয সোদয ম ষাপ্ত াংখ্যক রভটায, ব্যাটাযী 

 আনুলরঙ্গক মন্ত্রারত/Spare Parts ভজুদ যােদত দফ; 

 

৬.১.১১) বরফষ্যদত প্রকদল্পয রডরর প্রণয়দনয ভয় প্রকল্প এরাকা, প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কার ইতযারদ ফাস্তফরবরিক  

ঠিকবাদফ রনধ ষাযণ কযা উরিত, অন্যথায় প্রকল্প ফাস্তফায়ন রফররম্বত দফ;  

 

৬.১.১২)  প্রকদল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফায়দনয স্বাদথ ষ ম্ভফ দর প্রকদল্পয শুরু সথদক সল ম ষন্ত একজন প্রকল্প রযিারক রনদয়ারজত 

থাকা অতযাফশ্যক। সদক্ষদত্র প্রকল্প রযিারক রনদয়াদগয ভয় তাঁয িাকরযয সভয়াদ প্রকদল্পয সভয়াদকার ম ষন্ত 

যদয়দছ রক না, তা রফদফিনা কযদত দফ এফাং 

 

৬.১.১৩)  একক ভাররকানাধীন ফহুতররফরষ্ট বফদনয সক্ষদত্র রভটায ফাায অবযন্তদয ফাদনা দে। এদক্ষদত্র াই 

রাইদনয ররদকজ এয ব্যাাদয সকাম্পারন  গ্রাক – উবয়ক্ষ সকই রবরজল্যান্প ব্যফস্থা সজাযদায কযদত দফ। 

 

৬ .২।  ঊাংায 

একটি সুরযকরল্পত  দীর্ ষদভয়াদী জ্বারারন ব্যফস্থা সদদয অথ ষনীরতদত গুরুত্বপূণ ষ  র্ভরভকা ারন কদয থাদক। এ জন্য িাই 

রনবষযদমাগ্য, ােয়ী এফাং গ্রাকফান্ধফ  একটি রফতযণ ব্যফস্থা । ঢাকা সভদট্র্াররটন এরাকায আফারক গ্রাকদদয গ্যাদয 

অিয় সযাধ কযায ভাধ্যদভ ঐ োদতয  রদেভ র কভাদনায রদক্ষয টিরজটিরডরএর কতৃষক  “রপ্রদইড গ্যা রভটায 

স্থান (Installation of Prepaid Meter for TGTDCL )” ীল ষক প্রকল্পটি ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। রপ্রদইড  রভটায 

করভরনাংদয়য য গ্রাকদদয ভদধ্য মদথষ্ট দিতনতায সৃরষ্ট দয়দছ, অথ ষাৎ আফারক গ্রাকদদয গ্যাদয অিয় কদভদছ। 
এ ছাড়া রপ্রসইড রভটায স্থাদনয পূদফ ষ ারব ষ রাইন  গ্রাদকয াউ রাইন  ,যাইজায/রক-উইাং-কক, সযগুদরটদয 

ররদকজ যীক্ষাপূফ ষক প্রদয়াজনীয় সভযাভত কাম ষক্রভ ম্পন্ন কযায যই রভটায স্থান কযা য় রফধায় ররদকজ জরনত 

দূর্ ষটনায আাংকা ফহুরাাংদ হ্রা ায়ায াাার গ্যাদয অিয় ক্রভান্দয় হ্রা াদে। এ ছাড়া  ,এ রভটারযাং 

ব্যফস্থায় গ্রাক প্রাদন্ত সকান ররদকজ থাকদর রভটায স্বয়াংরক্রয়বাদফ ফন্ধ দয় মায় । ররদকজ সভযাভদতয কাযদণ রভদথন 

গ্যা emission ফন্ধ য়ায পদর রযদফদয উয ইরতফািক প্রবাফ ড়দছ। প্রকদল্পয আতায় স্থারত রপ্রদইড 

রভটাদযয গুণগতভান অতযন্ত দন্তালজনক এফাং ব্যফাযকাযী গ্রাকগণ এ রফলদয় তাদদয ন্তুরষ্টয কথা জারনদয়দছন রফধায় 

গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন দয়দছ/ক্রভান্বদয় উন্নীত দে। দফ ষারয জ্বারারন ােদয়য াাার সদদয জ্বারারন রনযািা 

রনরিত দে। প্রকল্পটি পরবাদফ ফাস্তফারয়ত দর আা কযা মায়, সকাম্পারনয ব্যফস্থানা দক্ষতা বৃরি াদফ, রযফীক্ষণ 

 রযিারনা ব্যয় হ্রা াদফ, রযদফদয উয ইরতফািক প্রবাফ ড়দফ, গ্রাক সফায ভান উন্নয়ন দফ এফাং দফ ষারয 

জ্বারারন রনযািা রনরিত কযা ম্ভফ দফ।   
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রযরষ্ট - ১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড)  

মূল্যায়ন সক্টয-১ 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

 

“রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান প্রকল্প (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)”-এয 

রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষা (Indepth Monitoring) 

 

Beneficiary Questionnaire 
 

রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয মূল্যায়ন জরয 

 

জরয  ভীক্ষায উদেশ্য 

 

আারামু আরাইক্যভ, 

রফদুযৎ, জ্বারানী  েরনজ ম্পদ ভন্ত্র ণারদয়য আতাধীন জ্বারারন  েরনজ ম্পদ রফবাদগয অধীনস্থ সদট্র্াফাাংরায 

অন্যতভ এফাং ফাাংরাদদদ গ্যা সক্টদযয াইরনয়ায সকাম্পারন রাদফ রফদফরিত রততা গ্যা ট্র্ান্পরভ ন এন্ড 

রডরিরফউন সকাম্পারন রররভদটড (টিরজটিরডরএর) কতৃষক “রপ্রসইড গ্যা রভটায স্থান  (Installation of Prepaid 

Gas Meter for TGTDCL ” ীল ষক প্র কদল্পয আতায়  ঢাকা সভদট্র্াররটন এরাকায় (ফাড্ডা, ফনানী, ফারযধাযা, 

ফসুন্ধযা, ঢাকা কযান্টনদভন্ট, দরক্ষ ণোন, গুরান-১, গুরান-২, রেরদক্ষত, রভযপুয, ভাোরী, রনদকতন, রনক্যঞ্জ-২, 

সতজগাঁ, উিযোন  উিযা) রপ্রদইড রভটায স্থাদনয কাজ িরভান যদয়দছ। আভযা, “সট্র্রনাং ম্যাদনজদভন্ট কনারদটন্ট 

ইন্টাযন্যানার  অকষ রডজাইন এন্ড কনারদটন্ট ” এয প্ররতরনরধ রাদফ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) এয ক্ষ সথদক উরয উি প্রকদল্পয রনরফড় 

রযফীক্ষণ ( In depth monitoring ) ভীক্ষায কাদজ এ প্রকল্প ম্পদকষ আনাদদয ভতাভত াংগ্র কযদত এদরছ। 

আনাযা রনিয়ই অফগত আদছন সম , রনযফরেন্নবাদফ কর সেরণয গ্রাকদক প্রাকৃরতক গ্যা যফযা কযায উযই সদ 

তথা জনগদণয আথ ষ-াভারজক উন্নয়ন  অগ্রগরত ফহুরাাংদ রনবষযীর । যকায সদদয রফদুযৎ  জ্বারারন সক্টদযয 

উন্নয়দন ব্যাক কাম ষক্রভ গ্রণ কদযদছ এফাং আফারক োদত গ্যাদয অিয় সযাধ কদয রদেভ র কভাদনায রদক্ষয ঢাকা 

সভাদট্র্াররটন এরাকায উরযফরণ ষত এরাকামূদ রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থাদনয কাম ষক্রভ গ্রণ কদযদছ। আনাদদয 

এরাকায় ফাস্তফায়নাধীন উরযফরণ ষত রপ্রদইড গ্যা রভটায স্থান প্রকল্প এয রনরফড় রযফীক্ষ ণ ভীক্ষা কাদজয জন্য 

আভযা আনাদদয কাছ সথদক মূল্যফান তথ্য াংগ্র কযফ। আনায সুরিরন্তত  মূল্যফান ভতাভত প্রকদল্পয ফর  দুফ ষর 

রদক সফয কযদত এফাং বরফষ্যদত অনুরূ প্রকল্প গ্র ণ  ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ষ অফদান যােদফ ফদর আভযা ভদন 

করয।  
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রপ্রদইড রভটায াংদমাগকৃত আফারক গ্রাকদদয জন্য প্রশ্নত্র  

 

ভূরভকা- 

জরযদ অাংগ্রণকাযীয অনুভরত গ্রণ- 

অধ্যায়-এ- 

এ-১। উিযদাতায নাভ:......................................................................................................  

এ-২। উিযদাতায রতা/ স্বাভীয নাভ:.....................................................................................  

এ-৩। উিযদাতায সটররদপান/সভাফাইর সপান নম্বয:.................................................................... 

এ-৪। ররঙ্গঃ পুরুল= ১;  ভররা = ২  

এ-৫। উিযদাতায ফয়:....................... ফছয ...................ভা   

এ-৬। উিযদাতায রক্ষাগত সমাগ্যতা (দফ ষাচ্চ সেরণ া)..................... সেরণ  

এ-৭। উিযদাতায মূর সা: 

  ১= কৃরল/ গৃরস্থ; ২= সছাটব্যফা/সপরযয়ারা;  ৩= ব্যফা/সদাকান;  ৪= যকারয িাকরয; 

           ৫= িাকরয; ৬= অফযপ্রাপ্ত; ৭= গৃরণী/সফকায; ৮= অন্যান্য ................................... 

এ-৮। আনায আফাস্থদর রপ্রদইড রভটায াংদমাগ যদয়দছ রক?    ১ = যাঁ;   ২ = না(টিক রিি রদন) 

এ-৯। রযফাদযয (কর দদস্যয) ভারক আয়:  টাকা .................................ভাত্র 

এ-১০। আফাস্থদরয ভাররকানা:।           ১= রনজস্ব; ২=বাড়া; ৩= অন্যান্য......................................... 

এ-১১। সজরায নাভ:............................................ উদজরায নাভ:...................................... 

এ-১২। য়াদড ষয/ইউরনয়দনয নাভ: .................................. গ্রাদভয/এরাকায নাভ:............................ 

এ-১৩। সজরা/ উদজরা  সকাড: .............................ক্লাোয সকাড: ......................................... 

 

অধ্যায়-রফ- 

 

রফ-১। আরন কত াদর রপ্র সইড গ্যা রভটায ব্যফায শুরু কদযদছন?  

রফ-২।    রপ্র সইড রভটায ফতষভাদন ির যদয়দছ রক?   যাঁ             না  

রফ-৩।    ফতষভাদন রপ্রদইড রভটাদয কী রফর পূফ ষ দত সফর না কভ য়?  সফর           কভ  

রফ-৪। ফতষভাদন গ্যা ব্যফাদযয জন্য ভাদ গদড় কত টাকা ব্যয় য়? .......................................... 

রফ-৫। রপ্র সইড রভটায ব্যফাদযয সুরফধা কী কী? (রনরদ ষষ্ট ফাদক্স টিকরিি রদন) 

(ক) রফর কভ আদ  

(ে) রনদজয প্রদয়াজন  িারদা অনুমায়ী গ্যা ব্যফায কযা মায়  

(গ) রাইদন দারড়দয় ব্যাাংদক রফর রযদাদধয ঝাদভরা সনই 
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(র্) পূফ ষ সথদকই গ্যা ব্যফায ম্পদকষ অফরত য়া মায়  

(ঙ) াংদমাগ রফরেদন্নয রিন্তা সনই, তাই অরপদয ঝাদভরা কভ য় 

(ি) খুফ দজই রপ্রদইড কাড ষ রযিাজষ কযা মায়  

(ছ) গ্যা েযি কভ য় 

(জ) অন্যান্য          ....................................................... 

রফ-৬। রপ্র সইড রভটায ব্যফাদযয অসুরফধা কী কী? (রনরদ ষষ্ট ফাদক্স টিকরিি রদন) 

(ক) গ্যা রফর সফী আদ 

(ে) কাড ষ রযিাজষ কযদত অসুরফধা য় 

(গ) কাড ষ ারযদয় সগদর নতুন কাড ষ সক্ষদত্র অদনক অসুরফধা য়  

(র্) অন্যান্য         ......................................................... 

রফ-৭। রপ্র সইড রভটায াংদমাদগয পদর রক সকান আরথ ষক ােয় দয়দছ?  যাঁ             না 

রফ-৮। (উিয যাঁ দর) ভারক কত টাকা ােয় দয়দছ (গদড়)? 

রফ-৯। রপ্র সইড রভটায াংদমাদগয পদর রক সফর ব্যয় দে (গদড়)?     যাঁ              না  

(উিয যাঁ দর) ভারক কত টাকা সফী ব্যয় দে?  

 

রফ-১০। আনায এরাকায় ফতষভাদন গাদয সকান স্বল্পিা (Low pressure) ভস্যা যদয়দছ রক?     যাঁ          না 

(উিয যাঁ দর) স্বল্প িা ভস্যায কাযদণ রদদন অথফা যাদতয সকান ভয় গ্যা সদত ভস্যা য় ?  

 

রফ-১১। আরন সকান ধযদনয রফর ব্যফস্থা ছে কদযন? 

 

(ক) রপ্র সইড 

(ে) সাে সইড রফর 

রফ-১২। উিয রপ্রদইড দর - সকন? 

(ক) ভাদয সম সকান ভয় সম সকান মূল্য ভাদনয অথ ষ রযিাজষ কযা মায়  

(ে) রফর সফর দর ভাদ একাদথ রযদাদধয িা সনই  

(গ) রাইদন দারড়দয় রফর রযদাদধয সক্ষদত্র অদনক সফর ভয় রাদগ , মা এোদন রাগদফ না 

(ঙ) অন্যান্য         .  .................................................................................. 

রফ-১৩। আনায রভটায রক কেদনা নষ্ট দয়রছর?    যাঁ              না  

রফ-১৪। (উিয যাঁ দর) কীবাদফ সভযাভত কযদরন? সভযাভত কযদত সকান অসুরফধা দয়রছর রক? 

 

রফ-১৫। রভটাদয কাড ষ রযিাজষ কযদত আনাদক কতদূয সমদত য়? কত ভয় রাদগ? এফাং কত বাড়া রাদগ? 
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রফ-১৬। রভটাদয কাদড ষয ফতষভান রযিাজষ িরত রক সুরফধাজনক?       যাঁ               না 

রফ-১৭। (উিয না দর) ফতষভান কাড ষ রযিাজষ িরত কীবাদফ আদযা সুরফধাজনক কযা মায়? 

 

রফ-১৮। আনায রক রপ্রদইড রভটায রদেভ ম্পদকষ সকান যাভ ষ আদছ? 

 

রফ-১৯। আরন াধাযণত কত টাকা রযিাজষ কদযন? কতরদন য য? 

 

রফ-২০। সকান কাযদণ রভটায ফন্ধ দর কীবাদফ ভাধান কদযন?  

 

 

রফ-২১। াভরগ্রকবাদফ রপ্র সইড রভটায িরতটি ম্পদকষ আনায অরবভত কী? 

           দন্তালজনক               দন্তালজনক নয়  

 

রফ-২২। প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা (টিরজটিরডরএর) ম্পদকষ আনায রক সকান অরবদমাগ যদয়দছ? 

          (উিয যাঁ দর) কী ধযসনয অরবদমাগ – াংদক্ষদ ফণ ষনা করুন। 
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রপ্রদইড রভটায াংদমাগ রফীন (কদরার গ্রু) আফারক গ্রাকদদয জন্য প্রশ্নত্র  

 

ভূরভকা- 

জরযদ অাংগ্রণকাযীয অনুভরত গ্রণ- 

অধ্যায়-এ- 

এ-১। উিযদাতায নাভ:......................................................................................................  

এ-২।    উিযদাতায রতা/স্বাভীয নাভ:......................................................................................  

এ-৩। উিযদাতায সটররদপান/সভাফাইর সপান নম্বয:..................................................................... 

এ-৪। ররঙ্গ:  ১ = পুরুল;  ২ = ভররা (টিকরিিরদন) 

এ-৫। উিযদাতায ফয়:.......................... ফছয  ...................ভা   

এ-৬। উিযদাতায রক্ষাগত সমাগ্যতা (দফ ষাচ্চ সেরণ া):  .................................... সেরণ  

এ-৭। উিযদাতায মূর সা: (টিক রিি রদন) 

  ১= কৃরল/ গৃরস্থ; ২= সছাট ব্যফা/সপরযয়ারা;  ৩= ব্যফা/সদাকান;    ৪= যকারয িাকরয; 

৫= সফযকারয িাকরয; ৬= অফযপ্রাপ্ত; ৭= গৃরণী/সফকায; ৮=অন্যান্য ....................... 

এ-৮। আনায আফাস্থদর রপ্রদইড রভটায াংদমাগ যদয়দছ রক?   ১=যাঁ;২=না   (টিক রিি রদন) 

এ-৯। রযফাদযয (কর দদস্যয) ভারক আয়: টাকা...................................  ভাত্র। 

এ-১০। আফাস্থদরয ভাররকানা:    ১= রনজস্ব; ২=বাড়া; ৩= অন্যান্য ............................................ 

এ-১১। সজরায নাভ: .............................................. উদজরায নাভ:........................................ 

এ-১২। য়াদড ষয/ইউরনয়দনয নাভ:...........................................এরাকায নাভ:............................... 

এ-১৩। সজরা/উদজরা সকাড: .................................... ক্লাোয সকাড: ....................................... 

 

অধ্যায়-রফ- 

 

রফ-১। আনায আফাস্থদর গ্যা াংদমাগ যদয়দছ রক?            যাঁ               না    

রফ-২। এই গ্যা াংদমাদগয াদথ কী সকান রভটায ব্যফায কদযন?  যাঁ                  না    

রফ-৩। (উিয যাঁ দর) সদক্ষদত্র কী িরতয রভটায ব্যফায কদযন? (টিক রিি রদন) 

                               রপ্রদইড                 সাষ্ট সইড 

রফ-৪। সাে সইড/রভটাযরফীন াংদমাদগয সক্ষদত্র আরন সকাথায় রগদয় গ্যা রফর রযদাধ কদযন? 

                           ব্যাাংদক                     অন্যান্য         .................................... 

রফ-৫। গ্যা রফর রযদাদধয জন্য ফতষভান িরতদত আরন রক ন্তুষ্ট?      যাঁ                না 
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রফ-৬। আরন রক রপ্রদইড রভটায াংদমাগ সুরফধা রনদত আগ্রী? 

                            যাঁ                           না 

রফ-৭। (উিয যাঁ দর) সকন রপ্র সইড রভটায াংদমাগ রনদত আগ্রী? 

 

রফ-৮। (উিয না দর) সকন রপ্র সইড রভটায াংদমাগ রনদত আগ্রী নন? 

 

রফ-৯। সাে সইড/রভটাযরফীন রফর রযদাদধয সক্ষদত্র কী কী সুরফধা যদয়দছ ফদর আরন ভদন কদযন? 

(ক) 

(ে) 

(গ) 

(র্) 

রফ-১০। সাে সইড/রভটাযরফীন রফর রযদাদধয সক্ষদত্র কী কী অসুরফধা যদয়দছ ফদর আরন ভদন কদযন? 

(ক) 

(ে) 

(গ) 

রফ-১১। রপ্রদইড রভটায থাকদর কী কী সুরফধা ত ফদর আরন ভদন কদযন? 

রফ-১২। রপ্রদইড রভটায ব্যফাদযয সক্ষদত্র সকান ভস্যা দফ ফদর কী আরন ভদন কদযন?             যাঁ              না 

রফ-১৩। (উিয যাঁ দর) কী কী ধযদণয ভস্যা? 

রফ-১৪। রপ্রদইড রভটায াংদমাগ সনই ফদর রক রনদজদদয ফরঞ্চত ভদন কদযন?                    যাঁ               না 
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দররবরিক আদরািনায (FGD) জন্য প্রশ্নত্র 

 

 

আদরািনায স্থান: ………..………………………………………..…………. 

তারযে: ............................... 

এরাকায নাভ:…………………………… য়াড ষ নম্বয/নাভ: ……………………. 

থানা:……………………………….সজরা: ……………………………... 

 

ক্ররভক 

নম্বয 
অাংগ্রণকাযীগদণয নাভ মূর সা সভাফাইর সপান নম্বয স্বাক্ষয 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     

  

১। আনাদদয এরাকায় কত াদর রপ্র সইড গ্যা রভটায ফাদনা দয়দছ? রভটাদযয গুণগত ভান সকভন ফদর আরন 

ভদন কদযন – রফস্তারযত ফলুন। 
 

 

২। আনাদদয এরাকায় সম রপ্র সইড গ্যা রভটায স্থান কযা দয়দছ, স রফলদয় রততা গ্যা অরপ সথদক রক সকান 

ধযদনয দিতনতা/ব্যফায উদমারগতা ম্পদকষ পূদফ ষ অফরত কযা দয়রছর? রফস্তারযত ফলুন। 
 

৩। আনায দৃরষ্টদত রপ্র সইডরভটায ব্যফাদযয সুরফধা/অসুরফধা ম্পদকষ রফস্তারযতবাদফ ফণ ষনা করুন। 
 

 

 

৪। রপ্র সইড রভটায স্থানকাদর সকানযকভ জটিরতা সৃরষ্ট দয়রছর রক না?              যাঁ              না 
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৫।     (উিয যাঁ দর) কী ধযদণয জটিরতা, অনুগ্রপূফ ষক ফণ ষনা করুন। 
 

 

 

 

৬। রপ্র সইড রভটায ব্যফাদযয পদর, আনাদদয কী ব্যয় বৃরি সদয়দছ না হ্রা সদয়দছ ? 

 

         (রনরদ ষষ্ট ফদক্স টিক রিি রদন)          ব্যয় বৃরি সদয়দছ                     ব্যয় হ্রা সদয়দছ        

 

৭। রপ্র সইড রভটায ব্যফাদযয রফলয়টি রযফাদযয অন্যান্য দস্যযা কীবাদফ সদেদছন? রফস্তারযত ফলুন। 
 

 

 

 

৮।   রপ্র সইড রভটাদযয সকান অসুরফধা/ভস্যা আনায দৃরষ্টদগািয দয়দছ রক?                যাঁ                না  

 

৯। (উিয যাঁ দর) কী ধযদণয অসুরফধা/ভস্যা, অনুগ্রপূফ ষক ফণ ষনা করুন। 
 

 

 

১০। অনুগ্রপূফ ষক রপ্র সইড রভটায ব্যফাদযয রফলদয় এরাকাফাীয প্ররতরক্রয়া ম্পদকষ আদরাকাত করুন। 
 

 

 

 

১১। ারফ ষক রফলদয় আনাদদয সকান যাভ ষ থাকদর ফলুন। 
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প্রকল্প কতৃষদক্ষয (টিরজটিরডরএর) রনকট দত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র 

 

 

এ-১।   উিযদাতায নাভ: ....................................................................................................... 

এ-২।   উিযদাতায দফী: .................................................................................................... 

এ-৩। উিযদাতায সটররদপান/সভাফাইর নম্বয: ............................................................................. 

এ-৪।  রপ্রদইড রভটায স্থাদনয মূর উদেশ্য কী রছর?  

 

এ-৫।   রভটায রফীন আফারক গ্রাকদদয িাযা আনুভারনক রদেভ রদয রযভাণ কত?  

 

এ-৬।  রপ্রদইড রভটায স্থাদনয পদর সকাম্পারন রাবফান দফ রক না?              যাঁ               না  

 

এ-৭।  (উিয যাঁ দর) কীবাদফ রাবফান দফ এফাং তায আরথ ষক রযভাণ কত দত াদয?  

 

এ-৮।  ফতষভান আফারক গ্রাদকয ফ্লযাট ট্যারযপ সযদটয রফবাজন কী? ( িারাদনা ধাঁি এফাং ব্যফাদযয ধযন)  

 

এ-৯।  মূর রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয সভয়াদ রনধ ষারযত ভদয়য ভদধ্য সল দফ রক না?              যাঁ               না  

 

 এ-১০। সল না দর কত রদন সভয়াদ বৃরিয প্রদয়াজন দফ ................................................................ 

 

এ-১১। প্রকল্প এরাকা রনধ ষাযদণয সমৌরিকতা অনুগ্র পূফ ষক ফণ ষনা করুন। 

 

এ-১২। রপ্রদইড স্থাদনয সক্ষদত্র অঞ্চর রবরিক সকান রফবাজন যদয়দছ রক  না?                যাঁ                না  

এ-১৩। (উিয যাঁ দর) অনুগ্রপূফ ষক অঞ্চর রবরিক রফবাজদনয তথ্য প্রদান করুন। 

 

এ-১৪। রপ্রদইড রভটায াংদমাগ/স্থাদনয কাদজ রনদয়ারজত স্থানীয় ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠাদনয াংখ্যা কত?  

 

এ-১৫। রনধ ষারযত ভদয়য ভদধ্য রভটায স্থাদনয জন্য ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান ফাড়াদনায প্রদয়াজন যদয়দছ রক  না? 
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এ-১৬। রনদম্ন প্রদি ছক অনুমায়ী (করাভ ২-৪) অনুগ্র পূফ ষক তথ্য যফযা করুন - 

এরাকায নাভ 
সভাট  গ্রাক 

াংখ্যা 
সভাট রপ্রদইড াংদমাদগয রক্ষযভাত্রা 

ফতষভান ভয় (.......................) 

ম ষন্ত স্থারত রপ্রদইড রভটাদযয াংখ্যা 

১ ২ 
৩ ৪ 

টাই-এ টাই-রফ টাই-র সভাট টাই-এ টাই-রফ টাই-র সভাট 

ফাড্ডা          

ফনানী          

ফারযধাযা          

ফসুন্ধযা          

ঢাকা 

কযান্টনদভন্ট 
    

 
   

 

দরক্ষণোন          

গুরান-১          

গুরান-২          

রক্ষরদেত          

রভযপুয          

ভাোরী          

রনদকতন          

রনক্যঞ্জ-২          

সতজগাঁর/এ          

উিযোন          

উিযা          

সভাট =          

 

এ-১৭। প্রকল্প িরাকারীন (Implementation Period) রপ্রদইড রভটায, আনুলরঙ্গক মন্ত্রারত, দয়ফ রদেভ কীবাদফ 

যক্ষণাদফক্ষণ কযা দে? 

 

এ-১৮। রপ্রদড রভটায নষ্ট দর ফা সকান ভস্যা দর তা কীবাদফ সভযাভত কযা য়? 

 

এ-১৯। প্রকল্প ভারপ্তয য অাদযন এফাং সভইনদটদনন্প কাম ষক্রভ কীবাদফ িরদফ? 
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 প্রকল্প কতৃষদক্ষয (টিরজটিরডরএর) রনকট দত আইটি াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র 

 

 

রফ-১। আইটি াড ষয়যায ররডউর অনুমায়ী যফযা এফাং স্থান দয়দছ রক না? না দয় থাকদর কতরদন রফররম্বত দয়দছ 

(সকন রফররম্বত দয়দছ, অনুগ্রপুফ ষক রফস্তারযতবাদফ ফণ ষনা করুন)। 

 

রফ-২। পট্য়যায ররডউর অনুমায়ী যফযা এফাং স্থান কযা দয়দছ রক না? না দয় থাকদর কতরদন রফররম্বত দয়দছ 

(সকন রফররম্বত দয়দছ, অনুগ্রপুফ ষক রফস্তারযতবাদফ ফণ ষনা করুন)। 

 

রফ-৩। আইটি াংক্রান্ত মাফতীয় মন্ত্রারত এফাং পট্য়যাদযয মাফতীয় ডক্যদভন্টারয যফযা কযা দয়দছ রক না? না দয় 

থাকদর কদফ কযা দফ। (অনুগ্রপূফ ষক রফস্তারযতবাদফ ফণ ষনা করুন)। 

 

রফ-৪। আইটি াড ষয়যায এফাং পট্য়যায াংক্রান্ত মাফতীয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ রক না? কী কী প্ররক্ষণ প্রদান 

কযা দয়দছ? না দয় থাকদর কদফ প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ? 

 

রফ-৫। পটয়যায চুরি অনুমায়ী মাফতীয় িারদা পূযণ কদয রক না? না কদয থাকদর সগুদরা কী? এ রফলদয় কী ব্যফস্থা 

সনয়া দয়দছ? 

 

রফ-৬। ফতষভাদন রযফরতষত রযরস্থরতদত পটয়যাদযয চুরিদত উদিরেত িারদা রযফতষন কযা প্রদয়াজন যদয়দছ রক?  

(ঊিয যাঁ দর) তা কী কী এফাং সকন প্রদয়াজন?  

 

রফ-৭। আরন রক ভদন কদযন স্থারত াড ষয়যায এফাং পটয়যায বরফষ্যদতয িারদা সভটাদত ক্ষভ দফ?  

(ঊিয যাঁ দর), এদত কী রযফতষন প্রদয়াজন?  
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রএ সবন্ডদযয রনকট দত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র 

 

১। াবষাদযয াংদমাগ সদত সকান অসুরফধা য় রক? 

২। একটি কাড ষ রযিাজষ কযদত কতক্ষণ ভয় রাদগ? 

৩। িারদা অনুমায়ী রযদাট ষ (তাৎক্ষরণক) ান রক? 

৪। রদদন গদড় কয়টি কাড ষ রযিাজষ কদযন? 

৫। ফতষভান রযিাজষ িরতয সকান ক্রুটি ফা অসুরফধা যদয়দছ রক?                   যাঁ                 না     

৬। (উিয যাঁ দর) কী কী অসুরফধা যদয়দছ ফদর আরন ভদন কদযন? 

৭। অসুরফধামূ  কীবাদফ দ্রুত দূয কযা মায়, স রফলদয় আনায সুরিরন্তত ভতাভত রদন। 

৮। রপ্র সইড রভটায াংক্রান্ত ারফ ষক রফলদয় আরন রক ন্তুষ্ট?                যাঁ                 না     
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প্ররকউযদভন্ট াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রশ্নত্র 

  

উিযদাতা ম্পকীয় তথ্য 

 

১। নাভ: ........................................................................................................................       

২। দফী:........................................................................................................................  

৩। ফয়: ............................ ফছয  ........................... ভা 

৪। ররঙ্গ:   ১ = পুরুল;   ২ = ভররা 

 

ররআয-২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার ক্রয় (Goods)/ কাম ষ (Works)/সফা (Services) াংক্রান্ত তথ্যাফরী: 

 

১। ভন্ত্রণারয় /রফবাগ  

২। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা  

৩। প্রকদল্পয নাভ  

৪। দযত্র অনুমায়ী কাদজয নাভ  

৫। দযত্র প্রকাদয ভাধ্যদভ  

(জাতীয়/আন্তজষারতক) 

 

৬। দযত্র প্রকৃরত  

৭। দযত্র রফক্রয় শুরুয তারযে  

৮। দযত্র রফক্রদয়য সল তারযে  ভয়  

৯। দযত্র গ্রসণয সল তারযে  ভয়  

১০। প্রাপ্ত সভাট দযদত্রয াংখ্যা  

১১। দযত্র সোরায তারযে  ভয়  

১২। সযনরব দযদত্রয াংখ্যা  

১৩। নন সযনরব দযদত্রয াংখ্যা  

১৪। দযত্র মূল্যায়ন করভটিয বায তারযে  

১৫। কাম ষরফফযণী অনুদভাদদনয তারযে  

১৬। রএ বতরযয তারযে   

১৭। Notification of Award (NOA) 

প্রদাদনয তারযে 
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১৮। সভাট চুরিমূল্য  

১৯। চুরি স্বাক্ষদযয তারযে  

২০। কাম ষাদদ প্রদাদনয তারযে  

২১। কাম ষাদদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তারযে  

২২। ভয় বৃরি থাকদর, কতরদন বৃরি এফাংকাযণ   

২৩। কাম ষাদদ অনুমায়ী কাজ ভারপ্তয তারযে  

২৪। চুড়ান্ত রফর জভাদাদনয তারযে  রফদরয রযভাণ  

২৫। চুড়ান্ত রফর রযদাদধয তারযে  রযভাণ  

২৬। ক্রদয়য সক্ষদত্র যকারয ক্রয় নীরতভারা অনুযণ 

কযা দয়রছর রক না? 

 

২৭। না দর সকন কযা য় রন?  

২৮। ণ্যগুদরায গুণগত ভাদনয সক্ষদত্র সকান রফচুযরত 

র্দটরছর রক না ? 

 

২৯। দয় থাকদর সকন?  

৩০। দযদত্র উদিরেত মূল্য অদক্ষা অরধক ব্যয় 

দয়রছর রক না? 

 

৩১। দয় থাকদর সকন?   

৩২। ক্রয়কৃত দণ্যয য়াদযরন্ট রছর রক?  

৩৩। থাকদর কত রদন?  

৩৪। য়াদযরন্টয ভদয়য ভদধ্য ণ্যগুদরায সকান 

ক্রটিধযা দড়রছর রক না? 

 

৩৫। ক্রটি দয় থাকদর সফা ভান সকভন রছর?  

৩৬। কাম ষ ম্পাদদন মূর সেররপদকন সথদক সকান 

রফচুযরত র্দটদছ রক না? 

 

৩৭। র্টদর সকন?  

৩৮। রনভ ষাদণয ভয় প্রদয়াজনীয় ভারাভার মথামথ 

াংখ্যায় ক্রয় এফাং ব্যাফায কযা দয়দছ রক না? 

 

৩৯। ভূরভ অরধগ্রণ/হুক্যভ দের কযা দয়রছর রক না? 

কীবাদফ দয়রছর? ক্ষরতপূযদণয ায কত রছর? 
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৪০। এ প্রকদল্পয ভারাভার াংগ্র কযায সক্ষদত্র 

রক্ষযণীয় দূফ ষরতা  পরতায রফলয়গুরর উদিে 

করুন   

 

 

(ক)............................................................... 

 

(ে)................................................................ 

 

(গ)................................................................ 

 

(র্)................................................................ 

 

(ঙ)................................................................ 

 

(ি)................................................................ 

 

 

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ:  

 

স্বাক্ষয ীর  তারযে: 

 

সটররদপান/সভাফাইর নম্বয: 
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                                  যাভ ষদকয কাম ষরযরধ (TOR) 

 

 

 

রযরষ্ট-২ 
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রযরষ্ট-৩ 

প্রকদল্পয ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা (ফছযরবরিক আরথ ষক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা) 
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প্রকদল্পয ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা (ফছযরবরিক আরথ ষক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা) 
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প্রকদল্পয ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা (ফছযরবরিক আরথ ষক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা) 
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প্রকদল্পয ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা (ফছযরবরিক আরথ ষক  ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা) 
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রযরষ্ট - ৪ 

প্রকদল্পয ক্রয়-রযকল্পনা  



  

পৃষ্ঠা-98 

 

 

 

প্রকদল্পয ক্রয়-রযকল্পনা  
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প্রকদল্পয ক্রয়-রযকল্পনা  
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যাভ ষদকয রফর রযদাদধয তথ্য 

 

FY 

JICA 

Disbursement 

Date 

Payment Against USD Equivalent BDT Equivalent JPY 

2
0

1
5
-1

6
 

30.12.2015 Advance (BDT Bill) 165,590.98 
359,440.28 28,216,061.98 43,696,628.00 

05.01.2016 Advance (USD Bill) 193,849.30 

01.03.2016 Bill - 2 (BDT Bill) 59,955.90 
131,118.14 10,279,662.18 14,950,089.00 

01.03.2016 Bill - 2 (USD Bill) 71,162.24 

22.03.2016 Bill - 3 (BDT Bill) 56,524.41 
145,105.78 11,376,293.15 16,520,292.00 

22.03.2016 Bill - 3 (USD Bill)  88,581.37 

31.05.2016 Bill - 4 (BDT Bill) 50,102.48 
113,790.21 8,921,152.46 12,606,816.00 

31.05.2016 Bill - 4 (USD Bill)  63,687.73 

Total =  749,454.41 749,454.41 58,793,169.77 87,773,825.00 

2
0

1
6
-1

7
 

20.09.2016 Bill -5 (BDT Bill) 49,002.76 

109,464.20 8,581,993.28 11,329,544.00 
20.09.2016 

Bill -5 (USD Bill) 

60,461.44 

18.10.2016 Bill -6 (BDT Bill) 50,306.94 
127,306.94 9,980,864.10 13,351,951.00 

18.10.2016 Bill -6 (USD Bill) 77,000.00 

30.12.2016 Bill -7 (BDT Bill) 46,213.57 
81,858.37 6,442,253.72 9,714,950.00 

30.12.2016 Bill -7 (USD Bill) 35,644.80 

24.02.2017 Bill -8 (BDT Bill) 37,971.58 
73,616.38 5,837,778.93 8,440,853.00 

24.02.2017 Bill -8 (USD Bill) 35,644.80 

16.05.2017 Bill -9 (USD Bill)) 44,256.49 
110,892.83 8,926,872.82 12,746,020.00 

16.05.2017 Bill -9 (BDT Bill) 66,636.34 

Total =  503,138.72 503,138.72 39,769,762.85 55,583,318.00 

2
0

1
7
-1

8
 

30.05.2017 Bill -10 (BDT Bill) 52,536.98 
156,477.78 12,601,155.62 17,649,127.00 

30.05.2017 Bill -10 (USD Bill) 103,940.80 

06.10.2017 Bill -11 (BDT Bill) 49,043.01 
116,414.21 9,406,268.17 13,224,653.00 

06.10.2017 Bill -11 (USD Bill) 67,371.20 

27.10.2017 Bill -12 (BDT Bill) 48,990.96 119,456.08 9,658,024.07 13,727,892.00 

রযরষ্ট - ৪ 

রযরষ্ট-৫ 
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FY 

JICA 

Disbursement 

Date 

Payment Against USD Equivalent BDT Equivalent JPY 

27.10.2017 Bill -12 (USD Bill) 70,465.12 

12.01.2018 Bill -13 (BDT Bill) 49,395.36 
152,008.03 12,596,526.15 17,107,809.00 

23.01.2018 Bill -13 (USD Bill) 102,612.67 

12.03.2018 Bill -14 (BDT Bill) 43,803.30 

73,923.90 6,132,726.74 7,918,727.00 
12.03.2018 Bill -14 (USD Bill) 30,120.60 

27.04.2018 Bill -15 (BDT Bill) 54,373.77 
140,994.97 11,699,762.61 

  

24.04.2018 Bill -15 (USD Bill) 86,621.20   

Total =  759,274.97 759,274.97 62,094,463.36 69,628,208.00 

2
0

1
8
-1

9
 

01.08.2018 Bill -16 (BDT Bill) 54,228.48 54,228.48 4,541,635.20   

26.07.2018 Bill -16 (USD Bill) 56,164.80 56,164.80 4,703,802.00   

29.08.2018 Bill -17 (BDT Bill) 59,230.77 

103,786.77 8,692,141.99 

  

29.08.2018 Bill -17 (USD Bill) 44,556.00   

Total = 214,180.05   17,937,579.19   

Grand Total = 2,011,868.10 2,011,868.10 178,594,975.17 212,985,351.00 
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ইরর ঠিকাদাদযয রফর রযদাদধয তথ্য 

FY 

JICA 

Disbursment/ 

Toyokeiki 

Receipt Date 

Payment 

Through 
Payment Against 

Payament 

Parcentage 
Payment    JPY Equivalent BDT 

Exchan

ge Rate 
Ref. No Remarks 

2
0
1
6

-

1
7

 31.03.2017 Bangladesh Bank Advanced (BDT-1) 10% 115,428,394.00 82,808,329.86 0.7174 
340/2017

-6730 

Eqv. BDT as per 

BB Document 

31.03.2017 Bangladesh Bank Advanced (JPY) 10% 407,954,056.00 292,666,239.77 
   

Total (FY: 2016-17) =  523,382,450.00 375,474,569.63       

2
0

1
7

-1
8
 

22.08.2017 JICA to Toyokeiki 1st Lot 80% 53,222,400.00 39,192,975.36 0.7364   Calculated BDT 

19.09.2017 JICA to Toyokeiki 2nd Lot 80% 60,825,600.00 44,007,321.60 0.7235   Calculated BDT 

13.10.2017 JICA to Toyokeiki 3rd Lot 80% 60,825,600.00 43,934,330.88 0.7223   Calculated BDT 

24.10.2017 Bangladesh Bank Vehicle (BDT-2) 85% 3,508,576.00 2,500,211.26 0.7126 
340/2017

-19095 

Eqv. BDT as per 

BB Document 

19.01.2018 JICA to Toyokeiki Hendheld Unit 80% 4,851,000.00 3,629,033.10 0.7481   Calculated BDT 

08.12.2017 JICA to Toyokeiki 4th Lot 80% 76,825,600.00 55,844,528.64 0.7269   Calculated BDT 

26.12.2017 JICA to Toyokeiki 5th Lot 80% 84,825,600.00 61,939,653.12 0.7302   Calculated BDT 

26.01.2018. JICA to Toyokeiki Hardware 80% 266,918,653.00 203,498,781.05 0.7624   Calculated BDT 

12.01.2018 JICA to Toyokeiki 6th Lot 80% 68,825,600.00 51,316,367.36 0.7456   Calculated BDT 

30.01.2018 JICA to Toyokeiki 7th Lot 80% 72,825,600.00 55,493,107.20 0.7620   Calculated BDT 

09.02.2018 JICA to Toyokeiki 8th Lot 80% 76,825,600.00 58,533,424.64 0.7619   Calculated BDT 

02.03.2018 JICA to Toyokeiki 9th Lot 80% 72,825,600.00 57,117,118.08 0.7843   Calculated BDT 

30.03.2018 JICA to Toyokeiki Online UPS 80% 1,343,496.00 1,048,598.63 0.7805     

03.04.2018 JICA to Toyokeiki 10th Lot 80% 68,825,600.00 53,553,199.36 0.7781   Calculated BDT 

12.01.2018 JICA to Toyokeiki 

Design Services (IT 

Integration & 

Software) 

90% 71,640,000.00 53,414,784.00 0.7456   Calculated BDT 

12.12.2017 JICA to Toyokeiki 

Design Services 

(Web system & 

Data Center) 

90% 35,550,000.00 25,827,075.00 0.7265   Calculated BDT 

রযরষ্ট-৬ 
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FY 

JICA 

Disbursment/ 

Toyokeiki 

Receipt Date 

Payment 

Through 
Payment Against 

Payament 

Parcentage 
Payment    JPY Equivalent BDT 

Exchan

ge Rate 
Ref. No Remarks 

21.11.2017 JICA to Toyokeiki 

Design Services 

(POS & Diaphragm 

Gas Meter) 

90% 21,240,000.00 15,373,512.00 0.7238   Calculated BDT 

16.02.2018 Bangladesh Bank 

GI Pipe(25000), 

Fittings 

(25000),Regulator1

80 Degree (3290) & 

Ball Valve2000) 

(BDT-3) 

Partial 56,236,409.00 43,566,346.05 0.7747 
340/2018

-2827 

Eqv. BDT as per 

BB Document 

2
0

1
7
-1

8
 

29.03.2018 Bangladesh Bank 

GI Pipe, Fittings, 

Regulator 90 & 180 

Degree & Ball 

Valve (BDT-4) 

Partial 147,487,546.00 114,494,581.96 0.7763 
340/2018

-5370 

Eqv. BDT as per 

BB Document 

18.05.2018 JICA to Toyokeiki 11th Lot 80% 68,825,600.00 51,942,680.32 0.7547   Calculated BDT 

18.05.2018 JICA to Toyokeiki Integration Software 80% 39,840,000.00 30,067,248.00 0.7547   Calculated BDT 

18.05.2018 JICA to Toyokeiki 12th Lot 80% 68,825,600.00 51,942,680.32 0.7547   Calculated BDT 

11.05.2018 JICA to Toyokeiki 13th Lot 80% 68,865,600.00 52,303,423.20 0.7595   Calculated BDT 

22.05.2018 JICA to Toyokeiki 14th Lot 80% 60,825,600.00 45,905,080.32 0.7547   Calculated BDT 

25.05.2018 JICA to Toyokeiki vending Modules 80% 9,989,300.00 7,641,814.50 0.7650   Calculated BDT 

15.06.2018 JICA to Toyokeiki 15th Lot 80% 60,825,600.00 45,996,318.72 0.7562   Calculated BDT 

15.06.2018 JICA to Toyokeiki 16th Lot 80% 60,825,600.00 45,996,318.72 0.7562   Calculated BDT 

Total (FY: 2017-18) =  1,744,251,380.00 1,316,080,513.38       

2
0
1
8

-1
9
 22.06.2018 Bangladesh Bank BDT-5   4,583,474.00 3,476,106.68 0.7584 

340/2018

-11050 

Eqv. BDT as per 

BB Document 

10.07.2018 JICA to Toyokeiki 17th Lot   60,825,600.00 45,886,832.64 0.7544     

20.07.2018 JICA to Toyokeiki 18th Lot   60,825,600.00 45,716,520.96 0.7516     

21.08.2018 JICA to Toyokeiki 19th Lot   60,825,600.00 45,789,511.68 0.7528     
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FY 

JICA 

Disbursment/ 

Toyokeiki 

Receipt Date 

Payment 

Through 
Payment Against 

Payament 

Parcentage 
Payment    JPY Equivalent BDT 

Exchan

ge Rate 
Ref. No Remarks 

28.08.2018 JICA to Toyokeiki Design Services   12,600,000.00 9,489,060.00 0.7531     

21.09.2018 JICA to Toyokeiki 20st Lot   60,825,600.00 45,242,081.28 0.7438     

  Bangladesh Bank BDT-6   22,169,523.00 16,716,046.54 0.7540 
340/2018

-13611 Eqv. BDT as per 

BB Document 
12.10.2018 Bangladesh Bank BDT-7   22,257,193.00 16,610,543.14 0.7463 

340/2018

-16802 

19.10.2018 JICA to Toyokeiki 21st Lot   60,825,600.00 45,302,906.88 0.7448     

02.11.2018 Bangladesh Bank BDT-8   19,571,620.00 14,529,970.69 0.7424 
340/2018

-18143 Eqv. BDT as per 

BB Document 
20.11.2018 Bangladesh Bank BDT-9   19,743,416.00 14,710,819.26 0.7451 

340/2018

-19219 

20.11.2018 JICA to Toyokeiki 22nd Lot   67,046,400.00 49,755,133.44 0.7421     

11.12.2018 JICA to Toyokeiki 23rd Lot   85,708,800.00 63,415,941.12 0.7399     

11.12.2018 JICA to Toyokeiki 24th Lot   54,432,000.00 40,274,236.80 0.7399     

19.12.2018 Bangladesh Bank BDT-10   64,432,994.00 
122,542,773.94 0.7455 

340/2018

-20962 

Eqv. BDT as per 

BB Document 19.12.2018 Bangladesh Bank BDT-11   99,943,631.00 

25.12.2018 Bangladesh Bank BDT-12   38,838,866.00 0.00     
Not Authorized 

yet 

25.12.2018 JICA to Toyokeiki 25th Lot   54,432,000.00 41,406,422.40 0.7607     

11.01.2019 JICA to Toyokeiki 26th Lot   54,432,000.00 42,092,265.60 0.7733     

01.02.2019 JICA to Toyokeiki 27th Lot   85,708,800.00 65,704,366.08 0.7666     

12.02.2019 JICA to Toyokeiki 28th Lot   54,432,000.00 41,357,433.60 0.7598     

19.02.2019 JICA to Toyokeiki 29th Lot   54,432,000.00 41,384,649.60 0.7603     

Total (FY: 2018-19) =  1,118,892,717.00 811,403,622.33       

Grand Total =  3,386,526,547.00 2,502,958,705.34       
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সট্র্ইরনাং ম্যাদনজদভন্ট কনারদটন্ট ইন্টাযন্যানার 

 

ইন  

এযাদারদয়ন উইথ 

অকষ রডজাইন এন্ড কনারদটন্ট 
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