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রনফ ষাী ায-াংদক্ষ 

ধনুেো - এল্পরঙ্গো  ফঙ্গফন্ধু থতুয ভিভ োড় - নরকো গ্যো ঞ্চোরন োআরোআন (ভফভড-ভ ৭৮: ন্যোচোযোর গ্যো 

আভপভল্পেভি প্রল্পজক্ট) প্রকেটি ভফদ্যুৎ, জ্বোরোভন  খভনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরে/ জ্বোরোভন  খভনজ ম্পদ ভফবোল্পগয উল্পযোল্পগ 

ভজটিভএর কর্তযক ফোস্তফোভেত ল্পে। প্রকল্পটি 97917.60 রক্ষ টাকা প্রোক্কভরত ব্যল্পে জুরাই ২০১৪ দত জুন ২০১৯ 

সভয়াদদ ফোস্তফোেল্পনয জন্য একল্পনক বোে নুল্পভোভদত ে। যফতী ভদয় প্রকল্পটিয ১ভ াং   ধ     82851.38 

রক্ষ টাকা প্রোক্কভরত ব্যল্পে জুরাই ২০১৪ দত জুন ২০২০ ম ষন্ত           রনধ ষাযণ কযা য়। প্রকেটি ভজভফ, 

জোআকো এফং ভজটিভএর-এয ভনজস্ব থ যোেল্পন ফোস্তফোেনোধীন যল্পেল্পছ।  

 

প্রকল্পেয রক্ষু ল্পরো ঢোকো, যোজোী এফং ভেভনভং ভফবোল্পগ এফং থদল্পয উত্তয ভিভ এফং দভক্ষণ ভভোঞ্চল্পর 

গ্যো যফযো বৃরি কযো। প্রকেটিয মূর উল্পেশ্য ল্পরো ধনুেো থথল্পক এল্পরঙ্গো ম যন্ত ৫২ ভক:ভভ: এফং ফঙ্গফন্ধু থতুয 

ভিভ োড় থথল্পক নরকো ম যন্ত ১৫.২ ভক:ভভ: ভফযভোন ২৪ আভঞ্চ ব্যোল্পয োআরোআন এয োোোভ ভোন্তযোর ৩০ 

আভঞ্চ ব্যোল্পয লুরোআন ভনভ যোণ কল্পয জোতীে গ্যো গ্রীল্পডয োভফ যক ক্ষভতো বৃভদ্ধ কযো; ভততো গ্যো ভধভুি এরোকো 

(       ভেভনভং      ), ভিভোঞ্চর গ্যো ভধ ি এরোকো (যোজোী        ভফবোগ) এফং সুন্দযফন গ্যো 

ভধভুি (খুরনো ভফবোগ) এরোকোে ফভধ যত োল্পয গ্যোল্পয যফযো ব্যোত যোখো; ভযোজগঞ্জ   ৪৫০ থভগোেোট 

ভফদ্যুৎল্পকন্দ্র এফং থবড়োভোযো  ৪৫০ থভগোেোট         ভফদ্যুৎল্পকল্পন্দ্র গ্যোল্পয থমোগোন থদেো। 

 

ঢোকো ভফবোল্পগয গোজীপুয থজরোয শ্রীপুয উল্পজরো; টোঙ্গোআর থজরোয ভখপুয  কাররা    উল্পজরো;  ভেভনভং 

ভফবোল্পগয ভেভনভং থজরোয বোলুকো উল্পজরো; যোজোী ভফবোল্পগয ভযোজগঞ্জ থজরোয ভযোজগঞ্জ দয এরোকো 

জুল্পড় প্রকল্পেয      । রনরফড় রযফীক্ষণ কভ ষম্পাদদনয জন্য আইএ ই   এ           প্ররতষ্ঠা        

       চুরিদত্র রনদদ ষরত টাইভ রাইন ধনুাদয কভ ষিরত প্রণয়ন কযা দয়দছ। রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয 

ধাং রদফ প্রাইভাযী উৎ (প্রকল্প সেকদাল্ডায এফাং প্রকল্প সুরফধাদবাগীদদয াদথ আদরাচনা/ ভীক্ষা) ও 

সদকন্ডারয উৎ (রযদাট ষ, াংযরক্ষত তথ্য, ডকুদভন্ট ইতযারদ) সথদক তথ্য াংগ্র এফাং প্রকল্প এরাকায় দযজরভদন 

রযদ ষদনয ভা্দভ রনভ ষাণ কাম ষক্রভ ও মন্ত্রারতয ভান মাচাই কযা দয়দছ। রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয 

ইন্পট্রুদভণ্ট/ টুরদয ধাং রদফ প্রকল্প ম্পরকষত নরথ/ রযরবউ/ প্ররতদফদন াংগ্রদয সচকররে; ধঙ্গরবরিক ফাস্তফ 

ও আরথ ষক ধগ্রগরতয সচকররে; সেররপদকন ধনুাদয প্রকদল্পয ধঙ্গরবরিক ভারাভার, মন্ত্রাাং, উাদান, কাঠাদভা 

ও কাম ষ ইতযারদয গুণগত ভান মাচাইদয়য সচকররে; ক্রয় িরত ম ষাদরাচনায সচকররে; এপরজরড ও সকআইআই 

প্রশ্নভারা প্রণয়ন কযা দয়দছ।  

 

            এ          -এ                ৩৭   :  :                              -

            ১৫.২০   :  :           ৫২   :  :                          । ইদতাভদ্ রযাজগ   



 

ii 

ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ া  সথদক নরকা            ১৫.২০ রক:রভ: াইরাইন সকদন Hydrotest ম্পন্ন 

যফ                        ।                               ফনভফবোল্পগয ভূভভ ব্যফোল্পযয নুল্পভোদন 

নো োেো  ফনভূভভ অনুভোভনক ১৫ ভক:ভভ:  ত্ব ফযোফয োআরোআন ভনভ যোণ              কযো  ফ 

ল্পে নো। প্রকদল্পয আওতাভূি গাজীপুয, ভ ভনরাং, টাঙ্গাইর ও রযাজগঞ্জ সজরা াংরেষ্ট ভূরভ ধরধগ্রণ ও হুকুভ 

দখর       কাম ষক্রভ ম্পন্ন দয়দছ। প্রকল্পেয ধীল্পন ফোস্তফোেনোধীন দ্যআটি RMS  একটি MMS            

General Layout                        । Pre-Farbraicatan এ               ।               ৬  

       এ      ৪         এ  PSI          , ২               এ           । ১-               

                         । এল্পরঙ্গো োআ টি ফঙ্গফন্ধু থতুয পূফ য োল্পড় নদী থথল্পক প্রোে ১৪ ভক:ভভ: দূল্পয 

ফভস্থত। এআ প্রকল্পেয ধীল্পন একটি ৩০০ mmcfd ক্ষভতা ম্পন্ন MMS স্থা   য কাম ষক্রভ চরভান যদয়দছ। এখাদন 

রফদ্যভান রজটিরএর-এ  SCADA system এয াদথ নতুন বাদফ SCADA system স্থান কযা দফ মা           

        চরভান আদছ। রডরক্রচয াইটটিদত ১৫০ mmcfd ক্ষভতা ম্পন্ন MMS/RMS স্থান কযায           

কাজ চরভান যদয়দছ। প্রকদল্পয ধধীদন ফাস্তফায়নাধীন দুইটি RMS ও একটি MMS ব্যতীত রাইদনয যক্ষনাদফক্ষণ ও 

রযচারনগত সুরফধায জন্য দুই বাল্ব সষ্টন স্থান কযা দয়দছ। রাইন যক্ষণাদফক্ষদনয জন্য নতুন রগ রঞ্চায না 

রকদন পূদফ ষয একটি রগ রঞ্চায প্ররতস্থান কযা দয়দছ। এই প্রকদল্পয ধধীদন সভাট ৬টি নদী ধরতক্রভ  River 

crossing কাম ষক্রভ HDD িরতয ভা্দভ ম্পন্ন দয়দছ। ফতষভান ধফস্থানমূ প্রায় স্বাবারফক দয় এদদছ, 

ফগুদরা াইট এফাং এতদাংরেষ্ট াইরাইন এখদনা RoW  রকরঞ্চতকযণ কাজটি ম্পন্ন য়রন। শ্রীপুয 

উদজরায ধনুয়া সথদকই এই প্রকদল্পয শুরু, এ জায়গা ম ষন্ত ইদতাপূদফ ষ নযরাংদী সজরায ভদনাযদী উদজরা সথদক 

একটি ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয ৩৭.৫০ রক:রভ: গ্যা রাইন রনরভ ষত রছর। মূরত এই প্রকদল্পয ভা্দভ রনরভ ষত ও রন   তব্য 

৬৭ ভক:ভভ: রাইন স্থান ম্পন্ন দর আশুগঞ্জ সথদক রযাজগঞ্জ সজরায নরকা ম ষন্ত ম্পূন ষ প্রকল্পটি পূণ   ঙ্গ রূ াদফ। 

উদেখ্য সম, এদরঙ্গা সথদক ফঙ্গফন্ধু সতু ম ষন্ত আনুভারনক ১৫ ভক:ভভ: ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয রাইনটিয াদথ রজটিরএর 

কতৃষক সতু   রনরভ ষত ধাংদয াদথ াংদমাগ প্রদাদনয ভা্দভ মমুনা নদীয পূফ ষ াদড়য রডরক্রচয ম ষন্ত রাইনটি 

ম্পাযণ কযা য়। ফন রফবাদগয আ     পদর ধনুয়া দত এদরঙ্গা ম ষন্ত ১৫ রক:রভ: াইরাইন রনভ ষাণ কযা 

ধরনরিত দয় দড়দছ।  

 

প্রকে পরবোল্পফ ফোস্তফোেল্পনয জন্য ধরত দ্রুত ফন রফবাদগয ধনুভরত রনদয় ১৫ রক:রভ: াইরাইন কন্পট্রাকদনয 

কাজ ম্পন্ন কযদত দফ। রভটারযাং সেন স্থান কযায জন্য ঠিকাদাদযয াদথ রনয়রভত সমাগাদমাগ যক্ষা কদয ফা   

দুটি চারান ভয়ভত রদভদন্টয উদদ্যাগ গ্রণ কযা সমদত া  । এছাড়া রজটিরএর তাদদয াইরাইদনয ভা্দভ 

সদদয কর গ্যা সকাম্পা  সক গ্যা যফযা কযদছ। এভতাফস্থায় সমফ দয়দন্ট রভটায সনই, সফ স্থাদন রভটায 

স্থাদনয উদদ্যাগ সনয়া সমদত াদয।  

 



 

iii 

Acronym and Glossary 

BGFCL  : Bangladesh Gas Fields Company Limited  

DPP : Development Project Proposal 

EIA : Environmental Impact Assessment  

EMRD : Energy and Mineral Resources Division  

FGD : Focus  Group Discussion  

FSRU : Floating Storage and Re-gasification Unit  

GTCL : Gas Transmission Company Limited 

HDD : Horizontal Directional Drilling  

JICA : Japan International Co-operation Agency  

KGDCL : Karnaphuli Gas Distribution Company Limited 

KII : Key Informant Interview 

LTM  : Limited Tendering Method  

MMCFD  : Million Cubic Feet Per Day  

MMS : Manifold and Metering Station  

OTM  : Open Tendering Method  

PAR : Project Appraisal Report 

PGCL : Pashchimanchal Gas Company Limited  

PIU : Project Implementation Unit   

PPR : Public Procurement Rules 

PSI : Pre-Shipment Inspection  

RAP : Resettlement Action Plan 

RDPP : Revised Development Project Proposal  

RMS : Regulating and Metering Station  

RoW : Rights of Way 

SCADA : Supervisory Control and Data Acquisition  

SGCL : Sundarban Gas Company Limited   

SGFCL : Sylhet Gas Field Company Limited  

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TOR : Terms of Reference 

TGTDCL : Titas Gas Transmission and Distribution Company Ltd 
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প্রথভ ধ্ায় 

প্রকদল্পয রফস্তারযত ফণ ষনা  

১.১। প্রকদল্পয টভূরভ  

গাজীপুয সজরায শ্রীপুয উদজরায ধনুয়া সথদক টাঙ্গাইর সজরায কাররা    উদজরায এদরঙ্গা ম ষন্ত ৫২ রক:রভ: 

এফাং রযাজগঞ্জ সজরায দয উদজরায ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় সথদক নরকা ম ষন্ত ১৫.২ রক:রভ: রফদ্যভান ২৪ 

ইরঞ্চ ব্যাদয াইরাইন-এয াাার ভান্তযার ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয লুরাইন রনভ ষাণ কদয জাতীয় গ্যা গ্রীদডয 

ারফ ষক গ্যা প্রফা ক্ষভতা বৃরিয ভা্দভ রফদ্যভান রফদুযৎ সকন্দ্র, ায কাযখানা ধন্যান্য    -      , 

রযাজগদঞ্জ ৪৫০ সভগাওয়াট রফদুযৎ সকদন্দ্র এফাং সবড়াভাযায় ৪৫০ সভগাওয়াট রফদুযৎ সকদন্দ্র রনযরফরিন্ন গ্যা 

যফযাদয জদন্য এফাং সুষ্ঠু ব্যফস্থানায রদক্ষয রভটারযাং সেন স্থাদনয ভা্দভ গ্যা রফতযণ সকাম্পা  মূদয 

ভদ্ ঠিকবাদফ রযভাদয প্রদয়াজনীয়তায সপ্রক্ষাদট প্রকল্পটি গ্রণ কযা দয়দছ।  

 

(ক) প্রকদল্পয নাভঃ ধনুয়া - এদরঙ্গা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন (রফরড-র 

৭৮: ন্যাচাযার গ্যা ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত)  

(খ) উদদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/ রফবাগঃ রফদুযৎ, জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়/ জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাগ 

(গ) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থাঃ রজটিরএর  

(ঘ) প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই ২০১৪ সথদক জুন ২০২০  

(ঙ) প্রকদল্পয ফতষভান ধফস্থাঃ চরভান 

(চ) প্রকদল্পয ধফস্থানঃ ঢাকা রফবাদগয গাজীপুয সজরায শ্রীপুয উদজরা এফাং টাঙ্গাইর সজরায রখপুয ও 

কাররা    উদজরা;  ভয়ভনরাং রফবাদগয ভয়ভনরাং সজরায বালুকা উদজরা; যাজাী রফবাদগয 

রযাজগঞ্জ সজরায রযাজগঞ্জ দয উদজরা। 

 

১.২।  প্রকদল্পয রক্ষয ও উদেশ্য 

প্রকদল্পয রক্ষয দরা ঢাকা, যাজাী এফাং ভয়ভনরাং রফবাদগ এফাং সদদয উিয রিভ এফাং দরক্ষণ রভাঞ্চদর 

গ্যা যফযা কযা।  

প্রকল্পটিয মূর উদেশ্য দরা:  

 ধনুয়া সথদক এদরঙ্গা ম ষন্ত ৫২ রক:রভ: এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় সথদক নরকা ম ষন্ত ১৫.২ রক:রভ: 

রফদ্যভান ২৪ ইরঞ্চ ব্যাদয াইরাইন-এয াাার ভান্তযার ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয লুরাইন রনভ ষাণ কদয 

জাতীয় গ্যা গ্রীদডয ারফ ষক গ্যা যফযা ক্ষভতা বৃরি কযা; 
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 রততা গ্যা ধরধভুি এরাকা (গাজীপুয, ভয়ভনরাং ও টাঙ্গাইর সজরা), রিভাঞ্চর গ্যা ভধ ি 

এরাকা (বৃিয যাজাী রফবাগ) এফাং সুন্দযফন গ্যা ধরধভুি এরাকা (বৃিয খুরনা রফবাগ) এরাকায় 

ফরধ ষত াদয গ্যাদয যফযা ধব্যাত যাখা;  

 রযাজগদঞ্জ ৪৫০ সভগাওয়াট রফদুযৎদকন্দ্র ধন্যান্য রফদুযৎদকদন্দ্র এফাং সবড়াভাযায় ৪৫০ সভগাওয়াট 

রফদুযৎদকদন্দ্র গ্যাদয সমাগান সদয়া।  

 

১.৩। প্রকল্প ফাস্তফায়নকার (ধনুদভাদন, াংদাধন/ সভয়াদ বৃরি) 

রডররয ধযন  প্রকল্প শুরুয তারযখ প্রকল্প ভারপ্তয তারযখ  

মূর  জুরাই ২০১৪ জুন ২০১৯ 

১ভ াংদারধত  জুরাই ২০১৪ জুন ২০২০ 

(সূত্রঃ আযরডরর) 

১.৪। ধথ ষায়দনয  ধফস্থা (মূর/ াংদাধন এয হ্রা/ বৃরিয ায) 

প্রকল্পটি রজওরফ, জাইকা এফাং রজটিরএর-এয রনজস্ব ধথ ষায়দন ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ।  

(রক্ষ টাকায়) 

ফণ ষনা  প্রাক্কররত ব্যয় 

   ) 

প্রাক্কররত ব্যয়  

(১ভ াংদারধত) 

াথ ষকয 

টাকায় তকযা ায 

সভাট 97917.60 82851.38 -15066.22 -15.39% 

টাকা (রজওরফ) 46471.93 39701.06 -6770.87 -14.57% 

রএ (জাইকা) 50701.88 42411.08 -8290.80 -16.35% 

রনজস্ব পান্ড 743.79 739.24 -4.55 -0.61% 

(সূত্রঃ আযরডরর) 
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১.৫।  প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাজমূ   

প্রকদল্পয আওতায় ফাস্তফায়দনয জন্য প্রস্তারফত মূর কাম ষক্রভমূ র:  

 রফদ্যভান ২৪ ইরঞ্চ ব্যাদয াইরাইদনয ভান্তযার ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয ৬৭.২ রকদরারভটায াইরাইন 

রনভ ষাণ; 

 HDD  িরতদত ৬টি নদী ক্ররাং; 

 ৩টি RMS/MMS রনভ ষাণ;  

 ৩টি বা  সষ্টন রনভ ষাণ;  

 ধন্যান্য ধরপ বফন রনভ ষাণ।  

 

১.৬।  প্রকদল্পয ধঙ্গরবরিক (ফাস্তফ ও আরথ ষক) রক্ষযভাত্রা 

আযরডরর ধনুমায়ী খাতরবরিক রফবাজন ধনুাদয ফাস্তফায়ন রক্ষযভাত্রা রনম্নফরণ ষত াযণীদত সদওয়া রঃ  

ধথ ষঃ 

সকাড 

ধদঙ্গয রফফযণ রযভান আযরডরর ধনুমায়ী ব্যয় (রক্ষ টাকা) 

রজওরফ 

(বফঃমুদ্রা) 

রজটিরএর এয 

রনজস্ব তরফর 

প্রকল্প াায্য 

(জাইকা) 

সভাট 

(ক) যাজস্ব ব্যয়ঃ 

4500 কভ ষকতষাদদয সফতন  21 জন - 217.09 - 217.09 

4600 কভ ষচাযীদদয সফতন  9 জন - 60.05 - 60.05 

4700 বোতোভদ 

4701 ভাঘ ষ বাতা সথাক - 2.4৯ - 2.4৯ 

4705 ফাড়ী বাড়া  সথাক - 114.96 - 114.96 

4709 শ্রারন্ত রফদনাদন সথাক - 28.37 - 28.37 

4713 উৎফ সফানা সথাক - 35.92 - 35.92 

4717 রচরকৎা বাতা সথাক  9.27 - 9.27 

4725 ওয়ারাং বাতা সথাক - 1.59 - 1.59 

4773 রক্ষা বাতা  সথাক - 2.88 - 2.88 

4775 সাাক বাতা  সথাক - 19.51 - 19.51 

4795 ধন্যান্য বাতা 

১) গ্যা বাতা সথাক - 7.75 - 7.75 

২) ইনদনটিব সফানা সথাক - 35.92 - 35.92 

4800 যফযা ও সফা 

4805 ধরতরযি কাদজয বাতা সথাক - 6.00 - 6.00 

4806 ধরপ বাড়া  সথাক - 100.00 - 100.00 

4814 এআইটি এন্ড বযাট পয 

কনারদটন্ট  

সথাক ১০50.00 - - ১০50.00 

4815 ডাক  সথাক 5.00 - - 5.00 

4816 সটররদপান সথাক 10.00 - - 10.00 

4817 সটদরক্স/পযাক্স সথাক 2.00 - - 2.00 

4819 ারন  সথাক 7.00 - - 7.00 

4821 রফদুযৎ সথাক 15.00 - - 15.00 

4822 গ্যা এন্ড পৄদয়র সথাক 20.00 - - 20.00 
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ধথ ষঃ 

সকাড 

ধদঙ্গয রফফযণ রযভান আযরডরর ধনুমায়ী ব্যয় (রক্ষ টাকা) 

রজওরফ 

(বফঃমুদ্রা) 

রজটিরএর এয 

রনজস্ব তরফর 

প্রকল্প াায্য 

(জাইকা) 

সভাট 

4823 সদট্রার এন্ড লুরিদকন্ট সথাক 5.00 - - 5.00 

4824 ইনু্পদযন্প/ ব্যাাংক চাজষ সথাক 250.00 - - 250.00 

4828 সেনাযী,রর এফাং েযাম্পস্ সথাক 7.00 - - 7.00 

4829 ইআইএ  66 রক:রভ: 0.00 12.00 - 12.00 

4833 প্রচায ও রফজ্ঞান সথাক 6.00 ১০.৪৪ - ১6.৪৪ 

4840 প্ররক্ষণ ব্যয় সথাক 10.00 - - 10.00 

4842 সরভনায, কনপাদযন্প সথাক 4.00 - - 4.00 

4845 আপ্যায়ন ব্যয় সথাক 12.60 - - 12.60 

4851 ধরনয়রভত শ্ররভক সথাক ২৮.00 - 0.00 ২৮.00 

4874 কিোরল্পটভি 

১) সরাকার কন্পারদটরন্প 210 জনভা - - 1350.00 1350.00 

২) পদযন কন্পারদটরন্প  125 জনভা - - 1650.00 1650.00 

4882 আইন াংক্রান্ত ব্যয় সথাক - - 400.00 400.00 

4883 ম্মানী বাতা সথাক 20.00 - - 20.00 

4886 রুট াদব ষ, দয়র এফাং াফ- 

াযদপ ইনদবরেদগন 

66 রক:রভ: 40.00 - - 40.00 

4887 কর/ পদটাকর ব্যয় সথাক 6.00 - - 6.00 

4899 ন্যোন্য ব্যে 

১) রপ্র-রদভন্ট ইন্পদকন  সথাক 145.96 

(145.96) 

- - 145.96 

২) ল্যারন্ডাং, চাজষ, 

সাট ষ রডউজ, ট্রান্পদাদট ষ  

সথাক 2189.35 - - 2189.35 

৩) এনরজও/ বদরনটাযী  

ধগ ষানাইদজন পয আযএর  

সথাক - ৭৫.00 - ৭৫.00 

৪)রফরবন্ন রপস্ সথাক 10.00 - - 10.00 

4900 সভযাভত, াংযক্ষণ ও  নফ ষান 

4901 গাড়ী সথাক 22.00 - - 22.00 

4906 পারন ষচায সথাক 1.00 - - 1.00 

4911 করম্পউটায এন্ড ধরপ 

ইকুযইদভন্ট 

সথাক 9.00 - - 9.00 

4986 রযদরফদরটন এন্ড 

রযদদটরদভন্ট 

সথাক 3000.00 - - 3000.00 

উ-সভাট (যাজস্ব):  6৮৭৪.৯০ 

(145.৯৬) 

7৩৯.২৪ 3400.00 1১০১৪.১৪ 

(খ) মূরধন ব্যয় : 

6800 ম্পদ াংগ্র 

6807 ভাইদক্রাফা ক্রয় ১টি ৫৫.00 - - ৫৫.00 

6813 সভটারযদয়রস্ ইকুযাইদভন্ট এন্ড 

সভরনাযী (রাইনাই, রর 

স্কাডা, রযবায ক্ররাং ) 

রট - - 1৪১০৩.৮৬ 1৪১০৩.৮৬ 

6815 করম্পউটায এন্ড এদক্সরযজ ৩টি 2.80 - - 2.80 

6819 ধরপ ইকুযইদভন্ট রট ৪.০0 - - ৪.০0 

6821 পারন ষচায এন্ড রপক্সায রট 6.00 - - 6.00 

6900 ভূরভ ধরধগ্রণ /ক্রয় 

6902 ভূরভ ধরধগ্রণ 43.73 থক্টয  ১৫৫১৭.০৪ - - ১৫৫১৭.০৪ 

6941 ভূরভ ধরধমাচন 81 থক্টয  ৪৫০০.০০ - - ৪৫০০.০০ 
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ধথ ষঃ 

সকাড 

ধদঙ্গয রফফযণ রযভান আযরডরর ধনুমায়ী ব্যয় (রক্ষ টাকা) 

রজওরফ 

(বফঃমুদ্রা) 

রজটিরএর এয 

রনজস্ব তরফর 

প্রকল্প াায্য 

(জাইকা) 

সভাট 

7000 পূতষ রনভ ষাণ 

7001 ভূরভ উন্নয়ন  90,000.00 

ঘন ভভটোয  

523.00 - - 523.00 

7006     নার রফরল্ডাং ০ ফগ য ভভটোয ০ - - ০ 

7011 ডযদভটযী রফরল্ডাং ৩৫৪.৪২ ফগ য 

ভভটোয 

২৪৪.০০ - - ২৪৪.০০ 

7016 ধন্যান্য বফন ও ধফকাঠাদভা  রট ৯৫২.৮১ - - ৯৫২.৮১ 

7081 ধন্যান্য 

১) াইরাইন কন্পট্রাকন ৬৬ রক:রভ: ৯১০.০০ - ৭০00.00 ৭৯১0.00 

২) রযবায ক্ররাং (এইচরডরড 

িরতদত) 

৬টি, 

২০০০ রভটায 

২৮২.৫৪ - 2০৫৫.৪৬ 2৩৩৮.00 

৩) রভটারযাং সেন স্থান ৩টি ১৮০০.১৩ - ১৩৩৩৪.৩১ ১৫১৩৪.৪৪ 

7900 সডবরদভন্ট ইভদাট ষ রডউটি  

এন্ড বযাট 

 

7901 ররড বযাট সথাক ৭৫০০.০০ - - ৭৫০০.০০ 

(খ) উ-সভাট (মূরধন)ঃঃ - ৩২২৯৭.৩৩ - ৩৬৪৯৩.৬৩ ৬৮৭৯০.৯৬ 

7981 রপরজকযার করন্টনদজরন্প (রজওরফ 

০%, প্রকল্প াায্য ৪.২০%) 

সথাক - - ১৬৭৫.৫৩ ১৬৭৫.৫৩ 

প্রাই করন্টনদজরন্প (রজওরফ 

১.৩০%, প্রকল্প াায্য ২.১০%) 

সথাক ৫২৮.৮৪ - ৮৪১.৯২ ১৩৭০.৭৫ 

ফ ষদভা     ৩৯৭০১.০৬ 

(145.96) 

৭৩৯.২৪ ৪২৪১১.০৮ ৮২৮৫১.৩৮ 

(সূত্রঃ আযরডরর) 

১.৭।  প্রকদল্পয কভ ষ-রযকল্পনা এফাং ক্রয়-রযকল্পনা 

আযরডরর ধনুমায়ী প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত কভ ষ-রযকল্পনা রনম্নফরণ ষত াযণীদত সদওয়া রঃ  
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GD1 Materials and 
equipment for pipeline 
and River crossing (CP, 
SCADA etc. ) 

L.S Lot  OTM 
(ICT) 

Board of 
GTCL 

JICA 14103.86 10-Mar-
16 

30-
N0v-16 

30-
Oct-18 

GD2 Supply and installation 
of Computer and Laptop 
with Printer (1 No 
Computer, 1 No Laptop 
& 1 No Printer ) 

Nos 3 RFQM MD GOB 2.8 20.Jun-
19 

20-Jul-
19 

20-
Aug-19 

GD3 Supply and installation 
of Fax Machine 

Nos 1 RFQM 0.7 20.Jun-
19 

20-Jul-
19 

20-
Aug-19 

GD4 Supply and installation 
of Telephone  

Nos 2 RFQM 0.4 15-Mar-
19 

15-
Apr-19 

15-
May-
19 
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GD5 Air Conditioner  Nos 2 RFQM 2.9 7-Jun-
15 

29-
Jun15 

29-Jul-
15 

GD6 Supply & Delivery  of 
Steel & Wooden 
Furniture  

L.S Lot RFQM 5.5 18-Jun-
15 

29-
Jun-15 

22-
Jun-20 

GD7 Supply & Delivery of 
Crockeries  

L.S Lot  RFQM   0.5 18-Jun-
15 

29Jun-
15 

22-
Jun-20 

 Total Value  14116.66    
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WD1 Soil and sub Surface 
Investigation 

Km 67 OTM 
(NCT) 

Board 
of GTCL 

GoB 25.0
0 

27-
Oct-15 

9-Dec-
15 

8-Feb-
16 

WD2 Construction of River 
Crossing by HDD 
method (6 Nos. River) 

M 2000 OTM 
(NCT) 

Board 
of GTCL 

JICA 2338
.00 

7-Aug-
16 

14-
Jun-17 

30-Jul-
18 

WD3 Installation of 3 ( three 
RMS/ MMS on  Turnkey  
basis  

Nos 3 OTM 
(NCT) 

Board 
of GTCL 

JICA 1513
4.44 

2-Jul-
17 

8-Aug-
18 

30-
Jun-20 

WD4 Pipeline Construction of 
30 inch dia 67 km 
pipeline including CP, 
SCADA & other pipeline 
related Facilities  

Km 67.00 OTM 
(NCT) 

Board 
of GTCL 

JICA 7910
.00 

27-
Oct-16 

4-May-
17 

30-
Jun-19 

 Civil Construction  

WD5 Land Development 
With mechanical 
compaction  

M3 90,00  
 
 
 

OTM 
(NCT) 

 
 
 
 

Board 
of GTCL 

 
 
 
 

GOB 

523.00 28-
Apr-16 

27-
Nov-16 

16-
Nov-

18 

WD6 Dormitory Building  Sq,m 354.42 244.00 28-
Jun-19 

28-
Aug-19 

28-
Jun-20 

WD7 Other Building & 
Structure (Retaining 
wall, Boundary wall 
with Barbed wire) 

L.S L.S 577.00 28-
Apr-16 

27-
Nov-16 

16-
Nov-

18 

Other Building & 
Structure (Ansar 
Building, Garage, Water 
Reservoir, Internal 
Road, Approach Road, 
Retaining Wall for 
Approach Road, Surface 
Drain, Water & 
Electrical Facilities etc)   

L.S L.S - - - 375.81 15-
Jun-19 

30-
Mrc-19 

30-
May-

20 

Total Value  
 

27127.
26 
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SD1 EIA 
(Environmental  
Clearance Fee 
and Renewal 
Fee) 

Km 67 QCBS Board of 
GTCL  

GTCL 12.00  15-Mar-
14 

31-Oct 
-14 

SD2 NGO/ Voluntary 
Organization 
For assisting 
Implementation 
of RAP 

L.S L.S QCBS Board of 
GTCL  

GOB 75.00 9-Jul-
15 

25-Mar-
16 

25-
May-19 

SD3 Consultancy  Man= 
Month  

Foreign: 
125  

Local : 
210 

QCBS Board of 
GTCL  

JICA 3000.00 7-
Sep-
14 

10-Sep-
15 

30-Jun-
20 

 

প্রকল্পেয ফছয ভবভত্তক ক্রে ভযকেনো কযো ল্পেল্পছ। প্রকল্পেয ক্রে ভযকেনো নুোল্পয প্রকেটি ফোস্তফোেন কযো ল্পে। 

    মূরত ফন ভফবোল্পগয জভভ ভধগ্রল্পণয ব্যোোযটি সুযোো নো েোে ১৫ ভক:ভভ: োআরোআন স্থোন ভেভত কযো 

ম্ভফ ে নোআ। এ     কল্পযোনো প্রোদ্যবযোল্পফয কোযল্পণ RMS এফং MMS এয                            । 

১.৮।  প্রকদল্পয রগ সেভ   

আযরডরর ধনুমায়ী প্রকদল্পয রগ সেভ  রনম্নফরণ ষত াযণীদত সদওয়া রঃ  

 াংরক্ষপ্ত ফণ ষনা 

(NS) 

ফস্তরনষ্ঠ মাচাই রনদদ ষক 

(OVI) 

মাচাইদয়য ভা্ভ 

(MOV) 

গুরুত্বপূণ ষ ধনুভান 

(IA) 

 রক্ষু (Goal): 
বৃত্তয ঢোকো, 

ভেভনভং থজরো, 

থদল্পয উত্তয-ভিভ 

এফং দভক্ষণ-ভিভ 

ঞ্চল্পর গ্যো যফযো 

কযো। 

জোতীে গ্যো ভগ্রল্পড ভতভযি ৫০০ 

এভএভভএপভড গ্যো থমোগ কযো ল্পফ 

ফল্পর অো কযো ল্পে।  

 ভজটিভএর-এয 

দদভনক গ্যো 

উৎোদন, ব্যফোয 

এফং ট্রোিভভন 

প্রভতল্পফদন;  

 থল্পট্রোফোংরোয 

দদভনক গ্যো 

উৎোদন এফং 

যফযোল্পয 

প্রভতল্পফদন। 

 

 উদেশ্য (Purpose): 

রফরফয়ানা ও ধন্যান্য 

গ্যা সক্ষত্রগুদরা সথদক 

প্রস্তারফত াইরাইদনয 

ভা্দভ জাতীয় গ্যা 

রগ্রদড প্রাকৃরতক গ্যা 

যফযা।  

রফরফয়ানা ও ধন্যান্য গ্যা সক্ষত্র সথদক 

৫০০ এভএভরএপরড প্রাকৃরতক গ্যা 

টিরজরডটিরএর, ররজরএর এফাং 

এরজরএদরয েযাঞ্চাইরজ ধঞ্চদর 

যফযা কযা।  

 সদট্রাফাাংরা / 

আইএভইরড’য 

ভারক, দত্রভারক 

এফাং ফারল ষক 

প্ররতদফদন;  

 আইএভইরড’য 

প্রকল্প ভাপ্ত 

ভয় ভদতা গ্যাদয 

জরবযতা 
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রযদাট ষ। 

 আউটপুট (Output):  

ধনুয়া - এদরঙ্গা এফাং 

ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ 

তীয - নরকা সথদক 

৩০ইরঞ্চ ব্যাদয  ৬৭ 

রকদরারভটায গ্যা 

যফযা াইরাইন 

রনভ ষাণ। 

 

 

জুন ২০১৯ এয ভদ্ ৩০ইরঞ্চ ব্যাদয  

৬৭.২ রকদরারভটায গ্যা যফযা 

াইরাইন পরবাদফ ফাস্তফায়ন।  

 াইট রযদ ষন 

এফাং তদাযরক; 

 ধরপদ াংযরক্ষত 

সযকড ষ ম ষদফক্ষণ 

 প্রকল্প রযদ ষন;  

 প্রকদল্পয ধগ্রগরতয 

জন্য এভরড, 

রজটিরএর এফাং 

সদট্রাফাাংরা এফাং 

ভন্ত্রণারয় ও 

আইএভইরড-সত 

সপ্ররযত 

প্ররতদফদন।  

 সদট্রাফাাংরা ও 

রজটিরএর-এয 

ভারক 

এভআইএ 

প্ররতদফদন। 

 ভয় ভদতা এফাং 

াপদল্যয াদথ 

াইরাইন ও নদী 

ক্ররাংদয়য কাজ 

ভাপ্তকযণ।  

 রফতরকষত জরভয 

প্রাপ্রতা। 

 প্রদয়াজনীয় ফারল ষক 

উন্নয়ন কভ ষসূরচ 

(এরডর)’য ফযাে 

ভয় ভদতা 

প্রাপ্রতা। 

 ভয় ভদতা 

াইরাইদনয 

াভগ্রী াংগ্র।  

 রস্তরতীর 

দফদদরক মুদ্রা 

ায।  

 ইনপুট (Input): 

 ভূরভ ধরধগ্রণ ও 

রযকুইরজন। 

 যাভ ষকগদনয 

রনদয়াগ  

 াই ও রাইন 

াভগ্রী ক্রয়।  

 াইরাইন 

রনভ ষাদণয জন্য 

ঠিকাদাদযয রনদয়াগ 

কাম ষক্রভ।  

 াইরাইন রনভ ষাণ। 

 এইচরডরড 

িরতদত নদী 

াযাাদযয জন্য 

৬টি াইরাইন 

রনভ ষাণ।  

 রতনটি আযএভএ/ 

এভএভএ স্থান।  

 ভূরভ ধরধগ্রণ (৪৩.৭৩ সক্টয), 

রডদম্বয ২০১৮ এয ভদ্ ভাপ্ত 

দফ। াংদারধত প্রাক্কররত ব্যয় 

১৫৫১৭.০৪ রক্ষ টাকা এফাং ভূরভ 

হুকুভ দখর (৮১.০ সক্টয) 

াংদারধত আনুভারনক ব্যয় 

৪৫০০.০০ রক্ষ টাকা।  

 যাভ ষক রনযুি কযা (স্থানীয়: ২১০ 

জনভা, রফদদী: ১২৫ জনভা) 

আনুভারনক ব্যয় ৩০০০.০০ রক্ষ 

টাকা।  

 উকযণ ক্রয় ধদক্টাফয ২০১৮ এয 

ভদ্ ভাপ্ত দফ। আনুভারনক ব্যয় 

১৪১০৩.৮৬ রক্ষ টাকা।  

 াইরাইন রনভ ষাণ, সটরোং এফাং 

করভন জুন ২০১৯ এয ভদ্ ভাপ্ত 

দফ। আনুভারনক আনুভারনক ব্যয় 

৭৯১০.০০ রক্ষ টাকা।  

 জুরাই জুরাই ২০১৮ এয ভদ্ 

এইচরডরড িরত িাযা নদী াযাায 

ভাপ্ত দফ। আনুভারনক ব্যয় = 

২৩৩৮.০০ রক্ষ টাকা।  

 আযএভএ / এভএভএ স্থান 

২০২০ াদরয জুদনয ভদ্ সল 

দফ। আনুভারনক ব্যয় ১৫১৩৪.৪৪ 

রক্ষ টাকা। 

 াংরেষ্ট রডর 

ধরপদয ভা্দভ 

ভূরভ ধরধগ্রণ ও 

হুকুভ দখর।  

 ক্রয় 

প্যাদকজমূদয 

দযত্র নরথ 

 যাভ ষগদনয 

রনদয়াদগয নরথ। 

 ঠিকাদাযদদয 

াদথ ম্পারদত 

চুরিত্র।  

 উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ 

(রডরর) এয ভয় 

ভদতা ধনুদভাদন। 

 প্রকদল্পয কভীদদয 

প্রাপ্যতা। 

 সকান প্রাকৃরতক 

দুদম ষাগ / রফম ষয় ও 

যাজবনরতক 

ধরস্থযতা রযরস্থরত 

না ওয়া।  

 সকান শ্ররভক 

ধদন্তাল ফা 

ধরস্থযতা না ওয়া।  
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রিতীয় ধ্ায় 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ রযচারন িরত ও ভয় রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা 

২.১। ভীক্ষায ToR  

প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদণয কাম ষরযরধ দি  

১) প্রকদল্পয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, ধনুদভাদন/ াংদাধন, ধথ ষায়ন ধফস্থা ইতযারদ) ম ষাদরাচনা ও রফদেলণ; 

২) প্রকদল্পয ারফ ষক এফাং ধাংগরবরিক ফাস্তফায়ন (সবৌত ও আরথ ষক) ধগ্রগরতয তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, াযণীদত 

উস্থান ও ম ষাদরাচনা;  

৩) প্রকদল্পয উদেশ্য ধজষদনয ধফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ;  

৪) প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত/ চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা াংগ্র/ ক্রদয়য (Procurement) সক্ষদত্র 

প্রচররত াংগ্র/ ক্রয় আইন ও রফরধভারা (ররএ, ররআয ইতযারদ) প্ররতারন কযা দয়দছ ফা দি রকনা স 

রফলদয় ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ; 

৫) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/ াংগৃীতব্য রফরবন্ন ণ্য, কাম ষক্রভ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ ষারযত 

সেররপদকণ, গুণগতভান এফাং রযভাণ ধনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/ মাচাইদয়য ভা্দভ াংগ্র কযা 

দয়দছ ফা দি রকনা স রফলদয় ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

৬) ধনুদভারদত সেররপদকন ধনুমায়ী প্রকদল্পয আওতায় ইদতাভদ্ ম্পারদত ও চরভান সবৌত কাজমূ 

রযদ ষন ও রনভ ষাণ কাদজয গুনগত ভান মাচাই কযা; 

৭) প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা (মরদ থাদক), সমভন ধথ ষায়দন রফরম্ব, ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় ণ্য, 

কাম ষ ও সফা ক্রয়/ াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, ব্যফস্থানায় ধদক্ষতা ও প্রকদল্পয ধস্বাবারফক ব্যয় বৃরি ও ভয় বৃরি 

ইতযারদ রফলয়ারদ কাযণ রফদেলণ, ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ;  

৮) SWOT Analysis;  

৯) রনরফড় রযফীক্ষণ কায়ষক্রদভ প্রাপ্ত পরাপদরয রবরিদত সুরনরদ ষষ্ট সুারয প্রদান ও কতৃষক্ষ কতৃষক আদযারত 

প্রারঙ্গক/াংরেষ্ট ধন্যান্য কাজ; এফাং 

১০) রনরফড় রযফীক্ষদণয ভা্দভ প্রাযরিক, খড়া, চূড়ান্ত খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন, চূড়ান্ত প্ররতদফদন দারখর ও 

কভ ষারা আদয়াজদনয ভা্দভ াংস্থা/ ভন্ত্রণারদয়য দৃরষ্ট আকল ষণ।  

 

২.২। এরাকা রনফ ষাচন   

“ধনুয়া - এদরঙ্গা ও ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন (রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা 

ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত)” ীল ষক প্রকদল্পয কাম ষক্রভ ঢাকা রফবাদগয গাজীপুয সজরায শ্রীপুয উদজরা; 
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টাঙ্গাইর সজরায রখপুয ও কাররা    উদজরা; ভয়ভনরাং রফবাদগয ভয়ভনরাং সজরায বালুকা উদজরা; 

যাজাী রফবাদগয রযাজগঞ্জ সজরায কাভাযখন্দ, যায়গঞ্জ এফাং রযাজগঞ্জ দয উদজরায় ফাস্তফায়নাধী  যদয়দছ। 

রফবাগ সজরা উদজরা 

ঢাকা গাজীপুয শ্রীপুয  

টাঙ্গাইর রখপুয, কাররা     

ভয়ভনরাং ভয়ভনরাং বালুকা  

যাজাী রযাজগঞ্জ রযাজগঞ্জ দয, কাভাযখন্দ, যায়গঞ্জ 

 

 

 

প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদণয কাদজ গুরুত্বপূণ ষ ধদঙ্গয তবাগ এরাকা রফদফচনায় সনয়া দয়দছ। প্রকদল্পয কাম ষক্রভ 

ফাস্তফায়নাধীন ফকটি সজরা সথদক ভূরভ ধরধগ্রদণয কাযদণ ক্ষরতগ্রস্তদদয াদথ আদরাচনা কযা দয়দছ। এছাড়াও 

যাভ ষক দর চাযটি  সজরায় রনরভ ষত/ রনভ ষাণ ধীন স্থানা রযদ ষন কদযদছন।  
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২.৩। নমুনায িরত ও আকায রনধ ষাযণ  

রনরফড় রযফীক্ষণ কভ ষম্পাদদনয জন্য চুরিদত্র রনদদ ষরত টাইভ রাইন ধনুাদয কভ ষিরত প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয ধাং রদফ প্রাইভাযী উৎ (প্রকল্প সেকদাল্ডায, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ এফাং প্রকল্প 

সুরফধাদবাগীদদয াদথ আদরাচনা/ ভীক্ষা) ও সদকন্ডারয উৎ (রযদাট ষ, াংযরক্ষত তথ্য, ডকুদভন্ট ইতযারদ) সথদক 

তথ্য াংগ্র এফাং প্রকল্প এরাকায় দযজরভদন রযদ ষদনয ভা্দভ রনভ ষাণ কাম ষক্রভ ও মন্ত্রারতয ভান মাচাই কযা 

দয়দছ। রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ষক্রদভয ইন্পট্রুদভণ্ট/ টুরদয ধাং রদফ প্রকল্প ম্পরকষত নরথ/ রযরবউ/ মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন াংগ্রদয সচকররে; ধঙ্গরবরিক ফাস্তফ ও আরথ ষক ধগ্রগরতয সচকররে; সেররপদকন ধনুাদয প্রকদল্পয 

ধঙ্গরবরিক ভারাভার, মন্ত্রাাং, উাদান, কাঠাদভা ও কাম ষ ইতযারদয গুণগত ভান মাচাইদয়য সচকররে; ক্রয় িরত 

ম ষাদরাচনায সচকররে; জযী প্রশ্নভারা; এপরজরড প্রশ্নভারা; কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযরবউ (দকআইআই) প্রশ্নভারা 

প্রণয়ন কযা দয়দছ।  
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রচত্র ২.১: রনরফড় রযফীক্ষণ গদফলণা িরত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ধনুয়া - এদরঙ্গা ও ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

(রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত)” প্রকদল্পয রনরফড় 

রযফীক্ষণ ভীক্ষা 

 

খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন 

স্থানীয় ম ষাদয় কভ ষারা 

 

তথ্য উাি রফদেলণ এফাং SWOT রফদেলণ  

আইএভইরড 

প্রোযভম্ভক প্রভতল্পফদল্পনয োল্পথ চূড়োন্ত জভয দ্ধভত, নমুনোেন থকৌর, 

এফং ফোস্তফোেন ভযকেনো 

 

প্ররতদফদন চূড়ান্তকযণ  

াংখ্যাগত উাি ও গুণগত তথ্য াংগ্র 

 রডরর/ আ রডরর  

 রডজাইন 

 ধগ্রগরত প্ররতদফদন 

 ধন্তফ ষতীকারীন জরয 

প্ররতদফদন 

ভাঠ জরয  ম ষাদরাচনা  

খড়া প্রশ্নভারা ও ভরডউর প্রস্তুতকযণ 

াইরট সটরোং 

  

প্রশ্নভারা াংদাধন ও চূড়ান্তকযণ  

নমুনা কাঠাদভা 

প্রস্তুতকযণ 

নমুনা রনফ ষাচন 

রনদয়াগ ও প্ররক্ষণ 

গুণগত তথ্য াংগ্র  

 দরগত আদরাচনা 

 মূর তথ্যদাতায াক্ষাৎকায 

রনরফড় াক্ষাৎকায 

 Case Study 

 রপল্ড সটে/ ল্যাফ সটে 

জরয  

প্রকল্প ম ষাদরাচনা  

 ফাস্তফায়দনয ধফস্থা ম ষাদরাচনা 

 প্রকদল্পয রক্ষয, উদেশ্য ও ধজষন 

ম ষাদরাচনা  

 রফরবন্ন ধঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন 

ধগ্রগরত ম ষাদরাচনা 

 ক্রয় রযকল্পনা ম ষাদরাচনা 

 প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকষত 

ভস্যা ম ষাদরাচনা 

 SWOT রফদেলণ 

জাতীয় ম ষাদয় কভ ষারা 
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ক) াংখ্যাগত ভীক্ষায নমুনায আকায রনধ ষাযণঃ  

এই ভীক্ষায জন্য Random Sampling Technique ব্যফায কযা দয়দছ। নমুনা আকায রনধ ষাযদণ ৯৫% 

Confidence Level ধযা দয়দছ (Z সস্কায ১.৯৬) এফাং ৫% precision ব্যফায কযা দয়দছ। ১০% error রফদফচনা 

কযা দয়দছ। নমুনায আকায রনধ ষাযদণয জন্য রনম্নরররখত রযাংখ্যানগত সূত্র ব্যফায কযা দয়দছ।  

        Z² p(১- p) 
            n = -------------  

          e² 

সমখাদন, 

n = Sample size  

Z = the value of standard variate at a given confidence level 

p = target proportion 

e = margin of error 

উদযয ভীকযণ ধনুমায়ী নমুনা আকায দফঃ- 

   Z² p(১- p) 
            n = -------------  

          e² 

 

        (১.৯৬)² x ০.৫০ x০.৫০ 

               =  ------------------    
       (০.১)²  

 

 

               = ৯৬ 

    

রনরফড় রযফীক্ষদণয তথ্য াংগ্রদয জন্য প্রকল্প াংরগ্ন “ধনুয়া - এদরঙ্গা ও ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন (রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত)”-এয ভা্দভ 

উকাযদবা   স্থানীয় ১০০ জন উিযদাতা রনধ ষাযণ কযা দয়দছ।  

 

খ) রনরফড় রযরফক্ষণ ভীক্ষায রযকল্পনাঃ  

“ধনুয়া - এদরঙ্গা ও ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন (রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা 

ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত)” প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায কভ ষ-রযকল্পনা ধনুমায়ী ভীক্ষা 

কাম ষক্রভ াংখ্যাগত ও গুণগত িরতয ভন্বদয় ম্পন্ন কযা দয়দছ। উিযদাতাদদয ভাঝ সথদক রফরবন্ন টুর ব্যফায 

কদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ মা রনদম্ন উদেখ কযা র।  
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নাং িরত উিযদাতা াংখ্যা 

১ প্ররতদফদন ম ষাদরাচনা  আযরডরর, প্রকদল্পয রডজাইন, প্রকদল্পয ধগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ধন্তফ ষতীকারীন জরয প্ররতদফদন 

প্রাপ্ত প্রারঙ্গক 

প্ররতদফদন 

াংখ্যাগত িরত   

২ িাব্য 

উকাযদবাগীদদয 

ভীক্ষা 

 প্রকল্প এরাকায স্থানীয় জনগণ  

 প্রকল্প এরাকায পুনফ ষারত জনগণ 

১০০ জন 

 

সভাট  ১০০ জন 

গুণগত িরত 

৩ সপাকা গ্রু আদরাচনা প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদযয কভ ষকতষা, ইরর কনট্রাক্টদযয 

প্ররতরনরধ, ম্যাদনজদভন্ট কতৃষক্ষ, ভাঠ ম ষাদয় রনযুি প্রদকৌরী, 

ঠিকাদায, ক্ষরতগ্রস্থ জনগণ, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ ও ধন্যান্য 

সেকদাল্ডায  

২টি 

৩ কী ইনপযদভন্ট 

ইন্টাযরবউ  

আইএভইরড’য কভ ষকতষা 

রফদুযৎ, জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ ভণ্ত্ত্রণারদয়য কভ ষকতষা 

জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাদগয কভ ষকতষা  

প্রকল্প রযচারক 

প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদযয কভ ষকতষা 

ইরর কনট্রাক্টদযয প্ররতরনরধ 

রজটিরএর এয কভ ষকতষা 

ম্যাদনজদভন্ট কতৃষক্ষ 

রজটিরএর প্রদকৌরী 

ভাঠ ম ষাদয় রনযুি প্রদকৌরী 

ঠিকাদায 

১৫টি 

৪ ভাঠ রযদ ষন এফাং 

সবৌত ম ষদফক্ষণ ও 

মাচাইকযণ 

প্রকল্প এরাকা দযজরভদন রযদ ষন প্রকল্প এরাকায় 

ধঙ্গরবরিক 

কাদজয ম ষদফক্ষণ 

৫ ক্রয় াংক্রান্ত নরথ 

ম ষাদরাচনা 

প্রকদল্পয রফরবন্ন উাদাদনয নমুনা প্যাদকদজয ক্রয় াংক্রান্ত নরথ  ক্রয় প্যাদকজ 

৬ জাতীয় ম ষাদয় 

কভ ষারা 

আইএভইরড’য কভ ষকতষা এফাং প্রকল্প রযচারক, প্রকল্প 

রযচারদকয দপ্তদযয কভ ষকতষা ও জাতীয় ম ষাদয়য সেকদাল্ডায 

১টি 

  

২.৪। তথ্য াংগ্র ও রফদেলণ 

২.৪.১। তথ্য াংগ্রকাযীদদয রনদয়াগ ও প্ররক্ষণ   

এ ভীক্ষায জন্য তথ্য াংগ্রকাযীদদযদক প্রস্তারফত কাম ষক্রদভয ওয এ  কভ ষরদফদয প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

প্ররক্ষণ কাম ষক্রদভ প্রকল্প াংরেষ্ট আইএভইরড’য কভ ষকতষাগণ রনরফড় রযফীক্ষণ সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায রদক্ষয রদক 

রনদদ ষনা প্রদান     । তথ্য াংগ্রকাযীদদযদক প্ররক্ষদণয উদেশ্য, নমুনা রনফ ষাচন, তথ্য াংগ্রদয রফলয়, ভীক্ষায 

প্রশ্নত্র ও ধন্যান্য গাইডরাইন ম্পদকষ প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। তথ্য াংগ্রকাযীদদয রযচয়ত্র প্রদানপূফ ষক 
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ভাঠম ষাদয় তথ্য াংগ্রদয জন্য সপ্রযণ কযা দয়দছ। প্ররক্ষণ কাম ষক্রদভ সমফ রফলয় ধন্তভু ষি কযা দয়দছ তায ভদ্ 

প্রধান দরা  

 প্রকদল্পয টভূরভ ও উদেশ্য; 

 রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয কভ ষরযরধ; 

 রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয কভ ষিরত; 

 রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয প্রশ্নত্র, ছক ও গাইডরাইন; 

 উিযদাতায সশ্ররণরফন্যা; 

 উিযদাতায াক্ষাৎকায গ্রদণয সকৌর;  

 উিয রররফি কযায িরত ইতযারদ।  

 

২.৪.২। তথ্য াংগ্র ও ভাঠ কাম ষক্রভ তদাযরক  

এ ভীক্ষাটি রযচারনায জন্য াক্ষাৎকায প্রদানকাযীদদয ধযণ ধনুমায়ী রবন্ন রবন্ন প্রশ্নত্র প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

রেয়ারযাং করভটি কতৃষক ধনুদভারদত চূড়ান্ত প্রশ্নভারায ভা্দভ যারয াক্ষাৎকায গ্রণ কদয তথ্য াংগ্র কযা 

দয়দছ। ভাঠম ষাদয় কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য প্রকদল্পয আওতায় যফযাকৃত উকযদণয সচকররষ্ট, রনফ ষারচত নমুনায 

আকায, উিযদাতাদদয সজরা ও উদজরায নাভ, ঠিকানা এফাং রনরদ ষষ্ট াংখ্যক প্রশ্নভারা যফযা কযা দয়দছ। 

কভ ষকতষাগণ ভাঠ ম ষাদয় উরস্থত সথদক তথ্য াংগ্র কাম ষক্রভ রযফীক্ষণ     । এই ভীক্ষা কাম ষক্রদভয জন্য 

রনম্নরররখত গুণগত রফদেলণ কযা দয়দছ।  

 

 

২.৪.৩। রনভ ষাণ কাদজয ফাস্তফ ধগ্রগরত ম ষদফক্ষণ 

প্রকল্পটি রনভ ষাণ প্রধান একটি প্রকল্প। প্রকদল্পয শুরু দত এ ম ষন্ত সম কর রনভ ষাণ কাদজয সটন্ডায কযা দয়দছ  (চরভান 

কাজ ও ভাপ্ত কাজ) সগুদরায ফাস্তফায়ন ধগ্রগরত ম্পরকষত তথ্যারদ সমভন- সটন্ডায প্রদাদনয তারযখ, প্রদি 

ভয়ীভায আদরাদক ফাস্তফ ধগ্রগরত কতটুকু ধরজষত দয়দছ, রনধ ষারযত ব্যয় ও ভদয়য ভদ্ কাজ সল দয়দছ রক-

না, না দর তায কাযণ, রনভ ষাণ কাজ ম্পন্ন ওয়ায ভয়, কাদজয আরথ ষক ও ফাস্তফ ধগ্রগরত ইতযারদ তথ্য উস্থান 

ও রফদেলণ কযা দয়দছ। রজটিরএর বফদনয প্রকল্প কাম ষারয় দত এফাং রযদ ষদনয ভা্দভ াংগৃীত তথ্যারদয 

রফদেলণ ও াযণীয ভা্দভ প্ররতদফদন উস্থান কযা দয়দছ। প্রকল্পভুি সম কর রনভ ষাণ কাদজয প্ররক্রয়াকযণ কযা 
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য়রন/ কাজ আযি কযা য়রন, সগুদরায ফ ষদল ধফস্থা তুদর ধযা দয়দছ। প্রকদল্পয ধস্বাবারফক ব্যয় বৃরি ও ভয় 

বৃরিয কাযণ রফদেলণ ঠিকাদাযদদয ভূরভকা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ কযা দয়দছ।  

 

২.৪.৪। ক্রয় (Procurement) াংক্রান্ত নীরতভারায রযফীক্ষণ 

প্রকদল্পয ভারাভার (Goods), কাম ষ (Works) এফাং সফা (Service) এয ক্রয় (Procurement) াংক্রান্ত সম 

কর চুরি ম্পারদত দয়দছ, সগুদরাদত ক্রয় াংক্রান্ত প্রদমাজয যকাযী নীরতভারা ধনুযণ কযা দয়দছ রকনা তা 

যীক্ষা কদয সদখায জন্য প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদয যরক্ষত রফরবন্ন সযকড ষ সদখা দয়দছ এফাং তথ্যারদ াংগ্র ও 

ম ষাদরাচনা কদয ভতাভত প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

  

২.৪.৫। সপাকা গ্রু আদরাচনা   

তথ্য াংগ্রকাযীদদয ায়তায় সপাকা গ্রু আদরাচনা এভনবাদফ রযচারনা কযা দয়দছ মাদত কর 

ধাংগ্রণকাযী স্বাধীনবাদফ তাঁদদয ভতাভত প্রদান কযদত াদযন। প্রকল্প সুরফধাদবাগী ও প্রকল্প াংরেষ্ট ব্যরিফদগ ষয 

াদথ সপাকা গ্রু আদরাচনা কযা দয়দছ। যাভ ষকগণ উরস্থত করদক আদরাচনায শুরুদত এ প্রকল্প ম্পদকষ ও 

এয উদেশ্য রফলদয় ধফগত     । প্ররতটি সপাকা গ্রু আদরাচনায় ১০-১২ জন সেকদাল্ডায থাকদফন। তথ্য 

াংগ্রকাযীগণ আদরাচনায গুরুত্বপূণ ষ রফলয়গুদরা রররফি     । সপাকা গ্রু আদরাচনায ভা্দভ রনদম্ন ফরণ ষত 

রফলয়গুদরায ধনুন্ধান কযা         

 প্রকদল্পয ফতষভান ধফস্থা ম্পদকষ;  

 প্রকদল্পয কাদজয তুরনায় প্রকৃত ধজষন কতটুকু;  

 প্রকদল্পয রনভ ষাণ কাদজয ভান এফাং ফাস্তফ ধগ্রগরত ম্পদকষ;  

 প্রকদল্পয রনভ ষাণ কাদজয নকা ধনুমায়ী কাদজয ফাস্তফায়ন ম্পদকষ;  

 গ্যা ঞ্চারন াইরাইন স্থাদন সুরফধা ও ধসুরফধা ম্পদকষ;  

 প্রকল্পটি ারফ ষক কাম ষক্রভ ম্পূণ ষবাদফ ফাস্তফায়ন ম্পদকষ;  

 প্রকল্পটিয ক্রয় কাম ষ ম্পদকষ;  

 প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যা ম্পদকষ; 

 প্রকল্পটিয রফরবন্ন ধদঙ্গয ফতষভান ধফস্থা ম্পদকষ;  

 প্রকল্প যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রান্ত আদরাচনা;  

 প্রকদল্পয কাম ষক্রভ ফাস্তফায়নকাদর রফরবন্ন ধযদনয ফর, দুফ ষর রদক ফা ঝুঁরক।  

 



 

17 

২.৪.৬। কী ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ  

প্রকদল্পয াদথ াংরেষ্ট রফরবন্ন সেকদাল্ডায মথাক্রদভ জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাদগয কভ ষকতষা, আইএভইরড’য 

কভ ষকতষা, প্রকল্প রযচারক, প্রকল্প রযচারদকয দপ্তদযয কভ ষকতষা, ইরর কনট্রাক্টদযয প্ররতরনরধ, রজটিরএর-এয 

কভ ষকতষা, রজটিরএর প্রদকৌরী, ভাঠ ম ষাদয় রনযুি প্রদকৌরী, ঠিকাদায-সদয াদথ এ প্রকদল্পয ফতষভান ধফস্থা, 

ফাস্তফায়নজরনত ভস্যা, প্রকদল্পয ব্যফস্থানা ইতযারদ রফলদয় আদরাচনা ও ভতরফরনভয় কযা দয়দছ।  

 

২.৪.৭। ভীক্ষা কাদজ ব্যফহৃত রনদদ ষকমূ 

থেভণভফন্যো ভীক্ষায রনদদ ষক উৎ িরত 

থড   গ্রোভপক 

তথ্য  

নাভ, ররঙ্গ, দফফারক ধফস্থা, রক্ষা, ফয়, সা, ঠিকানা প্রকল্প এরাকা ভীক্ষা  

প্রকল্পেয উল্পেশ্য 

 ব্যভপ্ত  

প্রকদল্পয উদেশ্য এফাং প্রকদল্পয াদথ ফাস্তফায়দনয ধজষদনয 

াদথ াভঞ্জস্যপূণ ষ রকনা তা প্রকদল্পয কদম্পাদনন্ট ফাস্তফায়ন 

ম ষাদরাচনায ভা্দভ রযফীক্ষণ কযা। প্রকদল্পয রগদেদভ 

ফরণ ষত সূচকগুদরা প্রকদল্পয কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন critical 

path method এফাং work breakdown 

structure প্রদয়াগ কদয কযা দয়দছ রকনা রনরূণ কযা।  

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

আযরডরর, 

প্ররতদফদন 

ম ষাদরাচনা, 

সকআইআই, 

এপরজরড, 

প্রকল্প এরাকা 

রযদ ষন 

প্রকল্পেয 

ফোস্তফোেন 

ম্পভকযত 

কভ যকোল্পেয 

ম যল্পফক্ষণ  

প্রকদল্পয প্রধান ধঙ্গ মূ ফাস্তফায়দনয ভয়, ব্যয়, ফছয 

রবরিক ফযাে, ধনুদভাদন/ াংদাধন ও ধন্যান্য ধফস্থা   

 

প্রকদল্পয মাফতীয় ভারাভার, জনফর এফাং ধন্যান্য ক্রয় 

কাম ষক্রভ রযকল্পনা ধনুমায়ী াংগৃীত দয়দছ রকনা তায 

ম ষাদরাচনা।  

 

প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য/ কাম ষ ও সফা 

াংগ্রদয সক্ষদত্র প্রদমাজয গাইড রাইন প্ররতারন কযা 

দয়দছ রকনা তায ম ষাদরাচনা।  

 

প্রকদল্পয ধথ ষায়ন ব্যফস্থানা এফাং কাদজয গুণগত ও 

ধনুযণ সমাগ্য উাদান রফদেলণ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

আযরডরর, 

প্ররতদফদন 

ম ষাদরাচনা,  

এফাং ক্রয় 

াংক্রান্ত নরথ 

ম ষাদরাচনা, 

সকআইআই 

প্রকল্পেয ক্রে 

ভযকেনো 

ম যল্পফক্ষণ 

দযত্র আহ্বান  

 রত্রকায় প্রকাদয তারযখ ও াংখ্যা 

 দযত্র ররটিউ এয ওদয়ফাইদট প্রকা 

দযত্র দারখর 

 দযদত্রয ভয়ীভা 

 দযদত্র ধাংগ্রণ সূচক 

দযত্র উন্ুিকযণ 

 দযত্র উন্ুিকযণ করভটিদত মূল্যায়ন করভটিয 

প্রকল্প কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

ক্রয় াংক্রান্ত 

নরথ 

ম ষাদরাচনা  
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দদস্যয উরস্থরত  

 দযত্র মূল্যায়ন করভটিদত াংস্থা ফরভূ ষত করভটিয 

দদস্যয ধন্তভু ষরি 

দযত্র মূল্যায়ন 

 দযত্র মূল্যায়ন করভটি দস্য ও রভটিাং এয 

তারযখ 

 দযত্র মূল্যায়দনয প্রদমাজয গাইড রাইন এয 

আদরাদক কযা দয়দছ রকনা তায ম ষদফক্ষণ 

 দযত্র  সনাটিরপদকন ধপ এওয়াড ষ প্রদান। 

প্রকল্পেয 

কল্পম্পোল্পনল্পন্টয 

ফতযভোন ফস্থো  

ব্যফোয থমোগ্যতো 

ম যল্পফক্ষণ 

প্রকদল্পয কদম্পাদনদন্টয ফতষভান ধফস্থা এফাং ধগ্রগরতঃ  

 রফদ্যভান ২৪” ব্যাদয াইরাইদনয ভান্তযার ৩০” 

ব্যাদয ৬৭.২ রকদরারভটায াইরাইন রনভ ষাণ; 

 HDD  িরতদত ৬টি নদী ক্ররাং; 

 ৩টি RMS/ MMS রনভ ষাণ 

 ধন্যান্য ধরপ বফন রনভ ষাণ 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

আযরডরর, 

প্ররতদফদন 

ম ষাদরাচনা, 

সকআইআই, 

এপরজরড, 

প্রকল্প এরাকা 

রযদ ষন 

প্রকল্পেয ভনভ যোণ 

কোল্পজয 

ফোস্তফোেন  

ভফভবন্ন ভস্যো 

 প্রকদল্পয ভা্দভ রনভ ষাণ কাজ মা সল দয়দছ তায 

তাররকা দতরয।  

 প্রকদল্পয রনভ ষাণ কাজ মা চরভান আদছ তায তাররকা 

দতরয।  

 প্রকদল্পয ভা্দভ রনভ ষাণ কাজ মা সল দয়দছ রকন্তু 

স্তান্তয য়রন তায তাররকা দতরয।  

 প্রকদল্পয রনভ ষাণ কাজ গুণগত ভান ম ষদফক্ষণ 

 ফন রফবাদগয াংরেষ্টতায কাযদণ প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ভস্যা রচরিতকযণ  

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর, ফন 

রফবাগ 

আযরডরর, 

প্ররতদফদন 

ম ষাদরাচনা, 

সকআইআই, 

এপরজরড, 

প্রকল্প এরাকা 

রযদ ষন 

প্রকল্পেয 

ফোস্তফোেন 

ম্পভকযত ভস্যো 

 জরভ ধরধগ্রণ 

 প্রকল্প এরাকায রনযািা 

 দযত্র চুরিয সথদক সফর ভদয় প্রকল্প কাম ষক্রভ 

ফাস্তফায়দনয কাযণ 

 জনফর রনদয়াদগয ধফস্থা 

 জনফর  

 ধন্যান্য ভস্যা রচরিতকযণ  

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

সকআইআই, 

এপরজরড, 

প্রকল্প এরাকা 

রযদ ষন 

োআরোআন, 

ভভটোভযং থেন 

ফোস্তফোেল্পনয 

ফতযভোন ফস্থো 

 াইরাইন সেররপদকন ধনুাদয যফযাদয 

ধফস্থা 

 ফতষভাদন াই স্থান এয ধফস্থান (রকদরারভটায 

ধনুাদয) 

 রভটারযাং সষ্টন স্থান 

 াইরাইন ব্যফাদযয ভা্দভ নদী ধরতক্রভ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

আযরডরর, 

ভীক্ষা, 

সকআইআই, 

এপরজরড, 

প্রকল্প এরাকা 

রযদ ষন 

ফোস্তফোভেত 

কোম যক্রভ মূল্পয 

 প্রকদল্পয রডজাইন, কাম ষক্রভ, ফাস্তফায়ন ব্যফস্থায় সটকই 

রস্থরতীরতা রফদফচনা কযা দয়দছ রকনা তায 

ম ষদফক্ষণ। 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

আযরডরর, 

সকআইআই, 

এপরজরড, 
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স্থোভেত্ব, ংযক্ষণ 

এফং 

যক্ষণোল্পফক্ষল্পণয 

মূল্যোেন 

 প্রকল্প যফতী ফাস্তফারয়ত কাম ষক্রভ াংযক্ষণ এফাং 

যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য গৃীত দদক্ষ ম ষদফক্ষণ। 

রজটিরএর প্রকল্প এরাকা 

রযদ ষন 

থটকআ উন্নেন 

রক্ষুভোত্রো এফং 

৭ভ ঞ্চ ফোভল যকী 

ভযকেনোয 

অল্পরোল্পক প্রকে 

ফোস্তফোেন 

 সটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা ধজষদন প্রকদল্পয ভূরভকা 

 ৭ভ ঞ্চফারল ষকী রযকল্পনা ধজষদন প্রকদল্পয ভূরভকা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

প্ররতদফদন 

ম ষাদরাচনা, 

সক আই আই, 

এপরজরড 

প্রকল্পেয SWOT 

ভফল্পেলণ 

 প্রকদল্পয ফর রদকমূ রচরিতকযণ   

 প্রকদল্পয দুফ ষর রদকমূ রচরিতকযণ   

 প্রকদল্পয রিারী রদকমূ রচরিতকযণ   

 প্রকদল্পয ঝুঁরক রদকমূ রচরিতকযণ   

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

এরাকা, প্রকল্প 

কতৃষক্ষ, 

রজটিরএর 

প্ররতদফদন 

ম ষাদরাচনা, 

সক আই আই, 

এপরজরড 

 

২.৪.৮। তথ্য প্ররক্রয়াকযণ ও রফদেলণ   

তথ্য-উাি প্ররক্রয়াকযণঃ াংগৃীত তথ্য-উাদি সকান ধাংগরত আদছ রকনা রকাংফা ত্রুটি আদছ রকনা মাচাই কদয 

করম্পউটাদয এরি কযাদনায পূদফ ষই ধদারধত উাদিয ম্পাদনা কযা দয়দছ। ধনুরূবাদফ তথ্য-উাদিয 

প্রদয়াজনীয় সকারডাং কযা দয়দছ। ম্পারদত ও সকারডাংকৃত তথ্য-উাি “প্রশ্নভারা” ধনুমায়ী ডাটা ধাদযটদযয 

ভা্দভ করম্পউটাদয রনরদ ষষ্ট পটওয়যাদয এরি সদয়া দয়দছ। SPSS প্যাদকজ ডাটা এরি ও রফদেলণ কযায কাদজ 

ব্যফায কযা দয়দছ। 

 

তথ্য-উাি রফদেলণ: প্ররক্রয়াকযণকৃত এফাং াজাদনা, তথ্য-উাি প্রশ্নভারারবরিক এফাং ভীক্ষায উদেশ্য ধনুমায়ী 

পৃথক কযা দয়দছ এফাং পৃথক বাদফ রফদেলণ কযা দয়দছ। যাভ ষক এ কাদজয জন্য SPSS করম্পউটায সপ্রাগ্রাভ 

ব্যফায ক  ন। রফরবন্ন তথ্য ও সূচদকয জন্য পৃথক পৃথক একক ভাত্রায ফা একারধক ভাত্রায াযণী দতযী কযা দয়দছ 

এফাং ফণ ষনামূরক রফদেলণ কযা দয়দছ। ইা ছাড়াও ধরধকতয দৃরষ্টগ্রায ওয়ায জন্য গ্রাপ ও চাদট ষয ব্যফায কযা 

দয়দছ।  
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২.৫। ভয়রবরিক কভ ষ-রযকল্পনা  

চায ভাদয ভদ্ এ রনরফড় রযফীক্ষণ ম্পন্ন কযা দয়দছ। রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায আনুভারনক ভয়সূচী 

রনম্নরররখত াযণীদত প্রদান কযা রঃ 

ক্ররভক নাং কভ ষসূচী আনুভারনক ভারপ্তয তারযখ 

১ চুরিত্র  ৬/১/২০২০ 

২ প্রকল্প াংরেষ্ট দরররারদ াংগ্র ও ম ষাদরাচনা  ৭/১/২০২০ 

৩ আইএভইরড’য দঙ্গ সূচনা বা  ১৯/১/২০২০ 

৪ প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষাদদয দঙ্গ সূচনা বা  ১৯/১/২০২০ 

৫ রনরফড় রযফীক্ষণ জন্য কভ ষিরতয রফস্তারযত রফফযণ, কভ ষ 

রযকল্পনা ও প্রশ্নত্র প্রস্তুতকযণ  

৭/১/২০২০ - ১৯/১/২০২০ 

৬ কভ ষ িরতয রফস্তারযত রফফযণ, কভ ষ রযকল্পনা ও প্রশ্নত্র 

প্রস্তুতকযণ খড়া প্রাযরিক প্ররতদফদন দারখর  

১৯/১/২০২০ 

৭ প্রাযরিক প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার করভটিয বা ২০/১/২০২০ 

৮ সটকরনকযার করভটিয বা সথদক প্রাপ্ত ভতাভত াংদমাজন ২০/১/২০২০ 

৯ প্রাযরিক প্ররতদফদদনয উয রেয়ারযাং করভটিয বা ২১/১/২০২০ 

১০ চূড়ান্ত প্রাযরিক প্ররতদফদন দারখর  ২২/১/২০২০ 

১১ তথ্য াংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষণ ২২/১/২০২০ - ২৩/১/২০২০ 

১২ তথ্য াংগ্রকাযীদদয ভাঠ ম ষাদয় সপ্রযণ  ২৪/১/২০২০ 

১৩ প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষা এফাং উকাযদবাগীদদয তাররকা এফাং 

সমাগাদমাদগয তথ্য াংগ্র 

২৫/১/২০২০ - ৩/২/২০২০ 

১৪ ভাঠ ম ষাদয় তথ্য াংগ্র ও দযজরভদন রযদ ষন  ৪/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০ 

১৫ প্রকদল্পয াদথ াংরেষ্ট গুরুত্বপূণ ষ কভ ষকতষাগদণয াদথ াক্ষাৎকায  

ও প্রশ্নভারায ভা্দভ তথ্য াংগ্র 

৬/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০ 

১৬ দযজরভদন ম ষদফক্ষণ কদয প্রকদল্পয মন্ত্রারত ম ষদফক্ষণ 

সচকররষ্ট পূযণ কযা 

৬/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০ 

১৭ সপাকা গ্রু আদরাচনা  ১/২/২০২০ - ২৮/২/২০২০ 

১৮ তথ্য উাি  সকারডাং, এরিকযণ, প্ররক্রয়াকযণ ও রফদেলণ  ২৩/২/২০২০ - ২৬/৩/২০২০ 

১৯ স্থানীয় কভ ষারা আদয়াজন  ২৭/৩/২০২০ - ৩১/৩/২০২০ 

২০ ১ভ খড়া প্ররতদফদন প্রস্তুত ও জভা ৯/৪/২০২০ 

২১ ১ভ খড়া প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার করভটিয বা ১১/৪/২০২০ 

২২ সটকরনকযার করভটিয বা সথদক প্রাপ্ত ভতাভত াংদমাজন ১৪/৪/২০২০ 
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২৩ ১ভ খড়া প্ররতদফদদনয উয রেয়ারযাং করভটিয বা ১৬/৪/২০২০ 

২৪ জাতীয়  কভ ষারা আদয়াজন   ২০/৪/২০২০ 

২৫ কভ ষারা সথদক প্রাপ্ত ভন্তব্য ২য় খড়া প্ররতদফদদন াংদমাজন ও 

দারখর 

২২/৪/২০২০ 

২৬ ২য় খড়া প্ররতদফদদনয উয সটকরনকযার করভটিয বা ২৪/৪/২০২০ 

২৭ সটকরনকযার করভটিয বা সথদক প্রাপ্ত ভতাভত াংদমাজন ২৭/৪/২০২০ 

২৮ ২য় খড়া প্ররতদফদদনয উয রেয়ারযাং করভটিয বা  ২৮/৪/২০২০ 

২৯ চূড়ান্ত প্ররতদফদন দারখর ৫/৫/২০২০ 

# আনুভারনক ভারপ্তয তারযখ আইএভইরড সথদক ভন্তব্য প্রারপ্তয তারযদখয উয রনব ষযীর  

 

কভ য-ভযকেনো 

 

নং কোল্পজয ভফফযণ কোম যক্রল্পভয ভে ভো ভবভত্তক (২০২০) 

জোনুেোভয ২০২০ থপব্রুেোভয ২০২০ ভোচ য ২০২০ এভপ্রর ২০২০ থভ ২০২০ 


প্ত
ো

 ১
 


প্ত
ো

 ২
 


প্ত
ো

 ৩
 


প্ত
ো

 ৪
 


প্ত
ো

 ১
 


প্ত
ো

 ২
 


প্ত
ো

 ৩
 


প্ত
ো

 ৪
 


প্ত
ো

 ১
 


প্ত
ো

 ২
 


প্ত
ো

 ৩
 


প্ত
ো

 ৪
 


প্ত
ো

 ১
 


প্ত
ো

 ২
 


প্ত
ো

 ৩
 


প্ত
ো

 ৪
 


প্ত
ো

 ১
 


প্ত
ো

 ২
 


প্ত
ো

 ৩
 


প্ত
ো

 ৪
 

1.  চুভিত্র                       

2.  প্রকে ংভেষ্ট দভররোভদ ংগ্র 

 ম যোল্পরোচনো  

                    

3.  অআএভআভড-য ল্পঙ্গ সূচনো বো                      

4.  প্রকে ংভেষ্ট কভ যকতযোল্পদয 

ল্পঙ্গ সূচনো বো  

                    

5.              ণ ভীক্ষোয 

জন্য কভ যদ্ধভতয ভফস্তোভযত 

ভফফযণ, কভ য-ভযকেনো  

প্রশ্নত্র প্রস্তুতকযণ  

                    

6.  কভ যদ্ধভতয ভফস্তোভযত ভফফযণ, 

কভ য-ভযকেনো  প্রশ্নত্র 

প্রস্তুতকযণ খড়ো প্রোযভম্ভক 

প্রভতল্পফদন দোভখর  

                    

7.  প্রোযভম্ভক প্রভতল্পফদল্পনয উয 

থটকভনকুোর কভভটিয বো 

                    

8.  থটকভনকুোর কভভটিয বো 

থথল্পক প্রোপ্ত ভতোভত ংল্পমোজন 

                    

9.  প্রোযভম্ভক প্রভতল্পফদল্পনয উয 

ভেেোভযং কভভটিয বো 

                    

10.  চূড়োন্ত প্রোযভম্ভক প্রভতল্পফদন 

দোভখর  

                    

11.  তথ্যংগ্রকোযীল্পদয প্রভক্ষণ                     

12.  তথ্য ংগ্রকোযীল্পদয ভোঠ 

ম যোল্পে থপ্রযণ  
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13.  প্রকে ংভেষ্ট কভ যকতযো এফং 

উকোযল্পবোগীল্পদয তোভরকো এফং 

থমোগোল্পমোল্পগয তথ্য ংগ্র 

                    

14.  ভোঠ ম যোল্পে তথ্য ংগ্র  

ল্পযজভভল্পন ভযদ যন  

                    

15.  প্রকল্পেয োল্পথ ংভেষ্ট গুরুত্বপূণ য 

কভ যকতযোগল্পণয োল্পথ োক্ষোৎকোয  

 প্রশ্নভোরোয ভোধ্যল্পভ তথ্য 

ংগ্র 

                    

16.  ল্পযজভভল্পন ম যল্পফক্ষণ কল্পয 

প্রকল্পেয কোম যক্রভ ম যল্পফক্ষণ 

থচকভরষ্ট পূযণ কযো 

                    

17.  থপোকো গ্রু অল্পরোচনো                      

18.  তথ্য উাি  সকারডাং ও 

এরিকযণ 

                    

19.  তথ্য উাি  প্ররক্রয়াকযণ ও 

রফদেলণ 

                    

20.  ১ভ খড়ো প্রভতল্পফদন প্রস্তুত  

জভো 

                    

21.  ১ভ খড়ো প্রভতল্পফদল্পনয উয 

থটকভনকুোর কভভটিয বো 

                    

22.  থটকভনকুোর কভভটিয বো 

থথল্পক প্রোপ্ত ভতোভত ংল্পমোজন 

                    

23.  ১ভ খড়ো প্রভতল্পফদল্পনয উয 

ভেেোভযং কভভটিয বো 

                    

24.  জোতীে  কভ যোরো অল্পেোজন                       

25.  কভ যোরো থথল্পক প্রোপ্ত ভন্তব্য ২ে 

খড়ো প্রভতল্পফদল্পন ংল্পমোজন  

দোভখর 

                    

26.  ২ে খড়ো প্রভতল্পফদল্পনয উয 

থটকভনকুোর কভভটিয বো 

                    

27.  থটকভনকুোর কভভটিয বো 

থথল্পক প্রোপ্ত ভতোভত ংল্পমোজন 

                    

28.  ২ে খড়ো প্রভতল্পফদল্পনয উয 

ভেেোভযং কভভটিয বো  

                    

29.  চূড়োন্ত প্রভতল্পফদন দোভখর                     
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তৃতীয় ধ্ায় 

পরাপর ম ষারচনা  

৩.১। প্রকল্পেয গ্রগভত 

৩.১.১। প্রকল্পেয থ যফছয ভবভত্তক ফযোে 

“ধনুয়া - এদরঙ্গা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন (রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা 

ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত)” প্রকল্পটি রফদুযৎ, জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ধধীদন রজটিরএর 

কতৃষক  97917.60 রক্ষ টাকা প্রোক্কভরত ব্যল্পে জুরাই ২০১৪ দত জুন ২০১৯ সভয়াদদ ফোস্তফোেল্পনয জল্পন্য একল্পনক 

বোে নুল্পভোভদত ে। যফতী ভদয় প্রকল্পটিয ১ভ াং   ধন 82851.38 রক্ষ টাকা প্রোক্কভরত ব্যল্পে জুরাই ২০১৪ 

দত জুন ২০২০ ম ষন্ত ফাস্তফায়নকার রনধ ষাযণ কযা য়। প্রকে ফোস্তফোেল্পনয ফছয ভবভত্তক থ য ছোড় ভনল্পে তুল্পর ধযো 

     

       (        )  

থ য 

ফছয 

ভডভভয ধযন ভজভফ থ যোেন 

          

প্রকে োোয্য 

(জোআকো) 

ভনজস্ব থ যোেন 

(ভজটিভএর) 

থভোট 

2014-

2015 

ংল্পোভধত ভডভভ  115.40 

 ০.০০  

0.00 37.35 152.75 

মূর ভডভভ  ৫৫৯.৯৭ 

(0.00) 

480.00 178.85 1218.82 

 

2015-

2016 

 

ংল্পোভধত ভডভভ  2570.65 

(0.00) 

591.07 76.96 3238.68 

মূর ভডভভ  9993.14 

(14.60) 

13220.00 199.05 23412.19 

2016-

2017 

 

ংল্পোভধত ভডভভ  6939.07 

 ০.৬২  

11110.94 119.33 18169.34 

মূর ভডভভ  ২৮৬৯১.১০ 

 ৮৭.৫৮  

28400.94 195.45 57287.49 

2017-

2018 

 

ংল্পোভধত ভডভভ  9169.05 

(32.26) 

6538.57 92.43 15800.05 

মূর ভডভভ  7227.72 

(43.78) 

8600.94 170.44 15999.10 

2018-

2019 

 

ংল্পোভধত ভডভভ  12945.70 

(45.34) 

8823.98 165.31 21934.99 

মূর ভডভভ  0.00 

(0.00) 

0.00 0.00 0.00 

2019-

2020 

 

ংল্পোভধত ভডভভ  7961.19 

(67.74) 

15346.52 247.86 23555.57 

মূর ভডভভ  0.00 

(0.00) 

0.00 0.00 0.00 

 

থভোট 

 

 

ংল্পোভধত ভডভভ  39701.06 

(145.96) 

42411.08 739.24 82851.38 

মূর ভডভভ  46471.93 

(145.95) 

50701.88 743.79 97917.60 
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       (        )  

 

 

 

৩.১.২। প্রকল্পেয প্রধোন প্রধোন কোম যক্রল্পভয গ্রগভত এফং োভফ যক    ভবভত্তক ফোস্তফোেন 

ংল্পোভধত ভডভভ নুমোেী প্রকে ফোস্তফোেল্পনয জন্য থভোট নুল্পভোভদত        ব্যে     ৮২৮৫১.৩৮ রক্ষ টাকা। 

প্রকে ফোস্তফোেল্পনয জন্য    ২০২০                   ৫৪৭৭৮.৯৩ রক্ষ টোকো। ংল্পোভধত ভডভভ নুমোেী 

প্রকল্পেয ঙ্গভবভত্তক ভযকেনো  ফোস্তফোেন ভনেফভণ যত োযণীল্পত থদেো     

(রক্ষ টোকোে) 

রফফযণ সভাট টাকা প্রকল্প াায্য 

(জাইকা) 

ফাস্তফ 

ধগ্রগরত (%) রজওরফ রজটিরএর 

ক) মূর ৯৭৯১৭.৬০ ৪৭২১৫.৭২ ৫০৭০১.৮৮ - 

৪৬৪৭১.৯৩ ৭৪৩.৭৯ 

খ) ১ভ ংল্পোভধত  ৮২৮৫১.৩৮ ৪০৪৪০.৩০ ৪২৪১১.০৮ - 

৩৯৭০১.০৬ ৭৩৯.২৪ 

গ) জুন 201৯ ম যন্ত ক্রভপুভঞ্জভূত 

গ্রগভত 

৪৬৪১১.৫২ ২৪২৯৩.৭৩ ২২১১৭.৭৯ ৫৬.০২% 

২৪২৪৪.৫১ ৪৯.২২ 

ঘ) চরভত থ যফছল্পযয ফযোে  

ফোস্তফ রক্ষুভোত্রো (২০১৯-২০২০) 

১২৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৫৫০০.০০ ১৫.০৯% 

৭০০০.০০ ০.০০ 

ঙ)    20২০ এয গ্রগভত ৪৬৬৯.৮৬ ২৭১৭.৯৫ ১৯৫১.৯১ ৫.৬৪% 

২৭১৭.৯৫ ০.০০ 

চ) চরভত থ যফছল্পযয     20২০ 

ম যন্ত গ্রগভত   

৮৩৭৯.৮৫ ৪২৪৪.৩৮ ৪১৩৫.৪৭ ১০.১১% 

৪২৩১.৯৪ ১২.৪৪ 

ছ)    20২০ ম যন্ত ফমুি থ য  ৮৩৬৭.৪১ ৪২৩১.৯৪ ৪১৩৫.৪৭ ১০.১০% 

৪২৩১.৯৪ ০.০০ 

(সূত্রঃ প্রকে ভযচোরল্পকয দপ্তয) 

 

মূর রডররদত সভাট ফযাে রছর ৯৭৯.১৭ সকাটি টাকা। তদফ প্রকদল্পয করতয় ধদঙ্গয ব্যয় হ্রা/বৃরি  ারফ ষক ব্যয় 

১৫০.৬৬ সকাটি টাকা (১৫.৩৯%) হ্রা সদয়দছ। ১ভ ংল্পোভধত রডররদত সভাট ফযাে আদছ ৮২৮.৫১ সকাটি টাকা। 

প্রকল্পটিয মূর রডরর াংদাধন কযতঃ মূল্য হ্রা এফাং এক ফছদযয জন্য সভয়াদ বৃরি কযা দয়দছ।  



 

25 

 

ংল্পোভধত রডরর ধনুাদয প্রকল্পটি 

রজওরফ ৩৯৭০১.০৬ রক্ষ টোকো (৪৮%), 

রজটিরএর ৭৩৯.২৪ রক্ষ টোকো (১%) 

এফং প্রকল্প াায্য (জাইকা) ৪২৪১১.০৮ 

রক্ষ টোকো (৫১%) ধথ ষায়দন ফাস্তফায়নাধীন 

যদয়দছ। 

 

প্রকল্পটিদত চররত ধথ ষফছদয (২০১৯-২০) ফযাে আদছ 

রজওরফ ৭০০০.০০ রক্ষ টাকা, রজটিরএর ০.০০ টাকা 

এফাং প্রকল্প াায্য (জাইকা) ৫৫০০.০০ রক্ষ টাকা।    

২০২০ ম ষন্ত রজওরফ সথদক ৪২৩১.৯৪ রক্ষ টাকা এফাং 

প্রকল্প াায্য (জাইকা) সথদক ৪১৩৫.৪৭ রক্ষ টাকা 

ধফমুি কযা দয়দছ।  

 

 

৩.১.৩।  প্রকদল্পয ধঙ্গরবরিক (ফাস্তফ ও আরথ ষক) রক্ষযভাত্রা 

অযভডভভ নুমোেী খোতভবভত্তক ভফবোজন নুোল্পয ফোস্তফোেন রক্ষুভোত্রো এফং    ২০২০ ম যন্ত ভনেফভণ যত োযণীল্পত 

থদেো        

(রক্ষ টাকায়) 


ল্প
ঙ্গ

য
 ভ
ফ
ফ
য
ণ
 


ভয

ভ
োন

 

অযভডভভ নুমোেী রক্ষুভোত্রো (রক্ষ টোকোে)    ২০২০ ম যন্ত গ্রগভত (রক্ষ টোকোে) 

ভজ


ভফ
 

ভজ
টি

ভ
এ

র
 

জ
োআ

ক
ো 

থভ
োট

 

ভজ


ভফ
 

ভজ
টি

ভ
এ

র
 

জ
োআ

ক
ো 

থভ
োট

 

%
 

2 3 4 5 6 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

(ক) যোজস্ব ব্যে:      

কভ যকতযোল্পদয 

থফতন  

21 

জন 

- 217.09 - 217.09 - - - - - 

কভ যচোযীল্পদয 

থফতন  

9 জন - 60.05 - 60.05 - - - - - 

বোতোভদ থথোক - 258.6

6 

- 258.66 - - - - - 

যফযো  থফো থথোক 2792.90 203.44 - 2996.34 ১০৮১.৬১ ৬১.৬৬ - ১১৪৩.২৭ ৩৮% 

এঅআটি এন্ড 

বুোট পয 

কনোরল্পটন্ট  

থথোক ১০50.00 - - ১০50.00 638.27 - - 638.27 61% 

কিোরল্পটভি 210 

জনভো

 

- - 3400.00 3400.00 - - 1966.69 1966.69 58% 
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ল্প
ঙ্গ

য
 ভ
ফ
ফ
য
ণ
 


ভয

ভ
োন

 

অযভডভভ নুমোেী রক্ষুভোত্রো (রক্ষ টোকোে)    ২০২০ ম যন্ত গ্রগভত (রক্ষ টোকোে) 

ভজ


ভফ
 

ভজ
টি

ভ
এ

র
 

জ
োআ

ক
ো 

থভ
োট

 

ভজ


ভফ
 

ভজ
টি

ভ
এ

র
 

জ
োআ

ক
ো 

থভ
োট

 

%
 

থভযোভত, 

ংযক্ষণ  

পুনফ যোন 

থথোক 3032.00 - - 3032.00 1352.66 - - 1352.66 45% 

উ-থভোট 

(যোজস্ব): 

 6৮৭৪.৯০ 7৩৯.২৪ 3400.00 1১০১৪.১৪ 3072.54 ৬১.৬৬ 1966.69 ৫১০১.১৬ 47% 

(খ) মূরধন ব্যে :      

ভোআল্পক্রোফো ক্রে ১টি ৫৫.00 - - 55.00 - - - ০ ০% 

থভটোভযল্পেরস্ 

আক্ুোআল্পভন্ট 

এন্ড থভভনোযী 

(রোআনোআ, 

ভভ স্কোডো, 

ভযবোয ক্রভং ) 

রট - - 1৪১০৩.৮৬ 1৪১০৩.৮৬ - - 13942.88 13942.88 100

% 

কভম্পউটোয এন্ড 

এল্পেভযজ 

৩টি 2.80 - - 2.80 3.64 - - 3.64 100

% 

ভপ 

আক্ুআল্পভন্ট 

রট ৪.০0 - - ৪.০0 2.00 - - 2.00 50% 

পোভন যচোয এন্ড 

ভপেোয 

রট 6.00 - - 6.00 4.66 - - 4.66 78% 

ভূভভ ভধগ্রণ 43.7

3 

থক্টয 

১৫৫১৭.০৪ - - ১৫৫১৭.০৪ ১৩৩৩০.৬

৩ 

- - ১৩৩৩০.৬৩ ৮6% 

ভূভভ          81 

থক্টয 

৪৫০০.০০ - - ৪৫০০.০০ ৪৬৫৩.০৮ - - ৪৬৫৩.০৮ ১০0

% 

ভূভভ উন্নেন  90,00

0.00 

ঘন 

ভভটোয 

523.00 - - 523.00 70.09 - - 70.09 14% 

ডযল্পভটযী ভফভডং ৩৫৪.

৪২ ফগ য 

ভভটোয 

২৪৪.০০ - - ২৪৪.০০ 100.92 - - 100.92 42% 

ন্যোন্য বফন  

ফকোঠোল্পভো  

রট ৯৫২.৮২ - - ৯৫২.৮২ 554.3 - - 554.3 59% 

ন্যোন্য      

১) োআরোআন 

কিট্রোকন 

৬৬ 

ভক:ভভ: 

৯১০.০০ - ৭০00.00 ৭৯১0.00 669.47  ৩৭২৭.৮৬ ৪৩৯৭.৩৩ 5৬% 

২) ভযবোয ক্রভং 

(এআচভডভড 

দ্ধভতল্পত) 

৬টি, 

২০০০ 

ভভটোয 

২৮২.৫৪ - 2০৫৫.৪৬ 2৩৩৮.00 ২৭১.০২ - ১৬৬৬.১১ ১৯৩৭.১৩ ৮৩% 

৩) ভভটোভযং 

থেন স্থোন 

৩টি ১৮০০.১৩ - ১৩৩৩৪.৩

১ 

১৫১৩৪.৪৪ ৩০৯.২ - ৪৯৪৯.৪৫ ৫২৫৮.৬৫ ৩৫% 

ভভড বুোট থথোক ৭৫০০.০০ - - ৭৫০০.০০ ৫৪৩৪.৯ - - ৫৪৩৪.৯ ৭৩% 

(খ) উ-থভোট 

(মূরধন): 

- ৩২২৯৭.৩

৩ 

- ৩৬৪৯৩.৬

৩ 

৬৮৭৯০.৯৬ ২৫৪০৩.৯১ - ২৪২৮৬.৩ ৪৯৬৯০.২১ ৭২% 

ভপভজকুোর 

কভন্টনল্পজভি  

থথোক - - ১৬৭৫.৫৩ ১৬৭৫.৫৩ - - - - - 

প্রোআ 

কভন্টনল্পজভি 

থথোক ৫২৮.৮৪ - ৮৪১.৯২ ১৩৭০.৭৫ - - - - - 

ফ যল্পভোট:  ৩৯৭০১.০৬ ৭৩৯.২৪ ৪২৪১১.০৮ ৮২৮৫১.৩৮ ২৮৪৭৬.৪৫ ৬১.৬৬ ২৬২৫৩.২৬ ৫৪৭৯১.৩৭ ৬৬% 

(সূত্রঃ         ) 



 

27 

৩.১.৪। প্রধান প্রধান ক্রয় কাম ষক্রভ  

 

ভফফযণ ংখ্যো 

োআ ব্যো ৩০ আভঞ্চ 

োআরোআল্পনয দদঘ যু  ৬৭ ভকল্পরোভভটোয 

োআরোআল্পন নুল্পভোভদত ল্পফ যোচ্চ থপ্রোয ১,১৩০ psig 

এইচরডরড 

 ারদা নদী ক্ররাং – ৩৪৭.৪০ রভটায; 

 টরি নদী ১ভ ক্ররাং – ৩৯৩.৫২ রভটায; 

 টরি নদী ২য় ক্ররাং – ৩৮৭.৪০ রভটায; 

 ফাংাই নদী ক্ররাং – ৪০৪.৬৭ রভটায; 

 াপাই নদী ক্ররাং – ৪০৭.৩৮ রভটায; 

 রাঙ্গাররয়া নদী ক্ররাং – ৪০০.১৬ রভটায। 

 এইচরডরড াইরাইদনয পুরুত্ব  ১৫.৯ রভরভ।  

সভাট ২,৩৪০.৫৩ 

রভটায। 

প্রধোন থযোড ক্রভং ৮টি স্থোল্পন 

থযররোআন ক্রভং 2 

ভভটোভযং থষ্টন ৩ 

বোল্ব থষ্টন  ৩ 

ভগ রঞ্চোয/ ভগ ভযভবোয স্থোনোন্তয ২ 

ভডজোআন থকোড ASME B31.8 

োআ থেভভপল্পকন API 5L X60 L-SAW 

োআরোআল্পনয পুরুত্ব   14.3, 

15.9(এআচভডভড) 

SCADA কুোফর কোল্পনকন 

স্থোন 

 

৩.১.৫। প্রকল্পেয কোম যক্রল্পভয ফতযভোন ফস্থো 

                    ২০২০               ণ ৯০          ই     ৯০     ই   ই       ৭৫   

           ১০০   আ এ এ  এ   এ এ এ       ৬০                      । 

 ভফফযণ       গ্রগভত 

 ম্যোল্পটভযেোর ক্রে ১০০% 

 ভযবোয ক্রভং ১০০% 

 অযএভএ এফং এভএভএ স্থোন ৬০% 

 োআরোআন স্থোন ৭৫% 

 ভূভভ ভধগ্রণ ৯০% 

 ভূভভ ভযক্আভজন ৯০% 
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জাইকা দত প্রাপ্ত প্রকল্প াাদয্যয ভা্দভ প্রধান 

প্রধান কাম ষক্রদভয ধাং রদদফ াইরাইন 

কন্পট্রাকন, রযবায ক্ররাং এফাং রভটারযাং সেন 

স্থাদন সভাট ২২৩.৮৯ সকাটি টাকা এফাং রজওরফ 

দত সভাট ২৯.৯২ সকাটি টাকা ফযাে যাখা 

দয়দছ।  

প্রকল্পটিদত জাইকা দত প্রাপ্ত প্রকল্প াাদয্যয ভা্দভ প্রধান প্রধান কাম ষক্রদভয ব্যয় রনফ ষা কযা দি। এখাদন উদেখ্য 

সম, ফন রফবাদগয আরিয কাযদণ ফতষভাদন ১৫ রক:রভ: াইরাইন কন্পট্রাকদনয কাজ ফন্ধ আদছ। রফলয়টি ধরত দ্রুত 

ভাধান কযা প্রদয়াজন। এইচরডরড িরতদত রযবায ক্ররাং-এয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। রভটারযাং সেন স্থান কযায 

জন্য রযকরল্পত সভাট ছয়টি রদভদন্টয ভদ্ ইদতাভদ্ প্রথভ ও রিতীয় চারাদনয ভারাভার রজটিরএর-এয 

রনধ ষারযত রভটারযাং সেনমূদ এদ সৌুঁদছদছ। আযও দুটি চারান ইদতাভদ্ ইতারর দত রদভন্ট কযা দয়দছ। 

ইতারর কদযানা বাইযাদয কাযদণ কদয়ক প্তা জুদড় রক ডাউন ধফস্থায় আদছ। এভতাফস্থায় ঠিকাদাদযয াদথ 

রনয়রভত সমাগাদমাগ যক্ষা কদয ফা   দুটি চারান ভয়ভত রদভদন্টয উদদ্যাগ গ্রণ কযা প্রদয়াজন।  

প্রকদল্পয আভদারনতব্য (১৯৫০০.০০+৯৬৯১.৩০) রক্ষ টাকা ভারাভাদরয রফযীদত ০.৫% াদয রপ্র-রদভন্ট 

ইন্পদকন ফাফদ ১৪৯.৯৬ রক্ষ টাকা ও ৭.৫% াদয ল্যারন্ডাং চাজষ/দাট ষ রডউটি ফাফদ ২১৮৯.৩৫ রক্ষ টাকা ১ভ 

াংদারধত রডররদত ফযাে যাখা দয়দছ।  

 

প্রকল্পেয ক্রে ভযকেনো নুমোেী ভফভবন্ন কল্পম্পোল্পনল্পন্টয গ্রগভত 

                          

1.       -১  

                    

           

এ                                                    । 

2.       -২  

 ৬             

এ                 HDD        ৬                      -১  

    -২                                            । 

3.       -৩  

 ৩    এ এ   

এ এ এ         

                            ২          এ               

(RMS  এ   এ      ১           এ                 MMS  

          ।            General Layout                   

     । Electrical & Instrumentation                  ৯০% 
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         । Pre-Farbraicatan এ               ।           

                   ৯০%          ।               ৬         

এ      ৪         এ  PSI            ২               এ   

        । ১                                        ।       

          ২০২০ এ                         । 

4.       -৪  

 ৬৭.২                 

         

                     এ          ৫২        এ             

                       ১৫.২০                   ৬৭.২০        

৩০                                         ।             

এ          -এ                ৩৭                        

             -            ১৫.২০                  ৫২        

                         ।                   -     ১৫.২০ 

                        ১১-১২-২০১৯                 । 

          -এ                                              

                       ১৫                            

                          ।  

 

৩.2। প্রকল্পেয ক্রে         

প্রকল্পেয অতোে ম্পোভদত ভফভবন্ন ণ্য, কোম য  থফো ংগ্রল্পয থক্ষল্পত্র জোআকোয েুোন্ডোড য ভফভডং ডক্ল্পভন্ট নুযণ 

কযো ল্পেল্পছ ভকনো থ ভফলল্পে ভনভিত েোয জন্য ভনল্পে উল্পেভখত ভফভবন্ন দভরর ম যোল্পরোচনো  ম যল্পফক্ষণ কযো 

ল্পে     

 স্বোক্ষভযত চুভিত্র (contract agreement); 

 চুভি ম্পোদন থনোটি (notification of award); 

 দযত্র এফং উোয ভযভষ্ট (tender and appendix to tender); 

 চুভিয ভফল্পল তযোভদ (particular conditions of contract); 

 চুভিয োধোযণ তযোভদ (general condition of contract); 

 কোভযগযী ভফভনল্পদ য (technical specifications); 

 োধোযণ ভফভনল্পদ য (general specifications)।  
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৩.2.১। প্রকল্পেয ক্রে ভযকেনো  প্রকৃত গ্রগভত  

গত ১৬-০৬-২০১৪ তারযদখ জাইকা-এয াদথ ফাাংরাদদ যকাদযয একটি ঋণ চুরি স্বাক্ষরযত য়। জাান 

যকাদযয ৩৫তভ ইদয়ন সরান (Loan Agreement No: BD-P78, dated 16 June 2014) প্যাদকজভূি ৫টি 

প্রকদল্পয ভদ্ ‘Natural Gas Efficiency Project’ ধন্যতভ। এই প্রকদল্পয রতনটি কদম্পাদনন্ট যদয়দছ এফাং এই 

কদম্পাদনন্ট রতনটি চাযটি আরাদা আরাদা প্রকদল্পয ভা্দভ ফাস্তফারয়ত দফ। এই চাযটি প্রকদল্পয ভদ্ আদরাচয 

‘Dhanua-Elenga West Bank of Bangabandhu Bridge-Nalka Gas Transmission Pipeline’ প্রকল্পটি 

ধন্যতভ।  

ধনুয়া - এদরঙ্গা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন (রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা 

ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) (১ভ াংদারধত) প্রকল্পেয ভডভভ নুমোেী ণ্য ক্রে ংক্রোন্ত 7টি, কোম য ক্রে ংক্রোন্ত 7টি এফং 

থফো ক্রে ংক্রোন্ত 3টি  থভোট 17টি প্যোল্পকজ যল্পেল্পছ। কর প্যোল্পকল্পজয দযত্র অহ্বোন কযো ল্পেল্পছ। কোম য ক্রে 

ংক্রোন্ত ঙ্গভবভত্তক গ্রগভতয তথ্য ভনেরূ: 

 

 

উল্পয উল্পেভখত থরখভচত্র থথল্পক থদখো মোে থম, প্রকল্পেয থভোট ক্রে প্যোল্পকল্পজয ৪১% ণ্য ক্রল্পে, ৪১% কোম য ক্রল্পে এফং 

১৮% থফো ক্রল্পেয জন্য ংস্থোন যল্পেল্পছ।  

 

প্রধান প্রধান কাম ষক্রভ ১ভ াংদারধত রডররদত ফযাে (রক্ষ টোকোে) 

রজওরফ প্রকল্প াায্য (জাইকা) সভাট 

াইরাইন কন্পট্রাকন ৯১০.০০ ৭০০০.০০ ৭৯১০.০০ 

রযবায ক্ররাং (এইচরডরড িরতদত) ২৮২.৫৪ ২০৫৫.৪৬ ২৩৩৮.০০ 

রভটারযাং সেন স্থান ১৮০০.১৩ ১৩৩৩৪.৩১ ১৫১৩৪.৪৪ 
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৩.২.২। প্রকল্পেয ক্রে        ফোস্তফোেন ম যোল্পরোচনো  

জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাদগয আওতাধীন সদট্রাফাাংরায ধধীন রজটিরএর কতৃষক রজওরফ, জাইকা ও 

রজটিরএর-এয রনজস্ব ধথ ষায়দন ফাস্তাফায়নাধীন “ধনুয়া - এদরঙ্গা ও ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা 

ঞ্চরন াইরাইন (রফরড-র ৭৮: ন্যাচাযার গ্যা ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট)” ীল ষক প্রকদল্পয আওতায় রনদম্নয রতনটি 

রনভ ষাণ াংক্রান্ত প্রধান চুরি স্বাক্ষয কযা দয়দছ। 

 

কাদজয নাভঃ Construction of 67 km long 762 mm (30 inch) DN x 1000 psig High Pressure Natural 

Gas Transmission Pipeline (Package - 4 Pipeline Construction) for Dhanua –Elenga and West Bank 

of Bangabandhu Bridge-Nalka Gas  Tansmission Pipeline Project  

 ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয নাভঃ DIPON GAS – PIPELINERS -TECHNIC JV  

 চুরি মূল্যঃ ৫৭,৪৭,৮০,০০০/- টাকা  

 চুরিয তারযখঃ ৪ সভ ২০১৭  

 ক্রয় প্ররক্রয়াঃ Local Comepetitive Bidding (LCB) (JICA Standard Bidding Document for 

(Works))  

 

কাদজয নাভঃ Horizontal Directional Drilling and Pipeline Installation at Six River Crossings on 

Proposed 30 inch Dhanua Elenga Pipeline for Dhanua – Elenga and West Bank of Bangabandhu 

Bridge-Nalka Gas Transmission Pipeline Project  

ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয নাভঃ PUNJ LLOYD LTD. & PIPELINES LTD. CONSORTIUM 

 চুরি মূল্যঃ ইউ এ ডরায ১৪,০৩,২০৫/- এফাং ফাাংরাদদর ৮,৭৪,২০,০০০/-  টাকা  

 চুরিয তারযখঃ ১৪ জুন ২০১৭  

 ক্রয় প্ররক্রয়াঃ International Competitive Bidding (ICB); 2 Envelop 1 Stage (JICA Standard 

Bidding Document (Work))   

 

কাদজয নাভঃ Design Build and Turnkey Supply, Installation Construction, Testing, Commissioning of 

Regulating and Metering Station (RMS) and Associated works at Dhanua & Sirajganj and Metering 

and Manifold Station (MMS) and Associated works at Elenga for Dhanua-Elenga and West Bank of 

Bangabandhu Bridge – Nalka Gas Transmission Pipeline Project  

 ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয নাভঃ VALVITALIA S.p.A- SYSTEMS DIVISION, ITALY  

 চুরি মূল্যঃ ইউদযা ৭৯,৩৪,০৩০/- এফাং ফাাংরাদদর ৫০,৮২,৯১,৭৫৩/-  টাকা  
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 চুরিয তারযখঃ ৮ আগে ২০১৮  

 ক্রয় প্ররক্রয়াঃ International Competitive Bidding (ICB) ; 2 Envelop 1 Stage (JICA Standard 

Bidding Document (Plant)) 

      আও          /                                    ও                   ণ     

                        ’                 ।      এ           ণ           । 

                               

১ Need Assessment Stakeholders involvement; 

Adequacy/ relevance; 

২                   

(APP)               

     (HOPE)                

                     

৩                      

          

                                                   

                                       এ           

          এ               (Financial Threshold ) 

                 । 

৪              এ                                   এ                     

                             ; এ    

                            । 

৫                                       (JICA) Procurement Guideline          

                       ।  

৬                     

             

                            এ                          

                                                    

                       ।                            

     এ         এ                               । 

১০                                                  (JICA) Procurement 

Guideline                                     ।  

১১                                                 (JICA) Procurement 

Guideline                                            ।       

                                      ।  

১২                                                    (JICA) Procurement 

Guideline                                            ।  

১৩ NOA      এ       

       

NOA      এ             এ                          (JICA) 

Procurement Guideline                                   

         । 
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১৪                                                           (JICA) 

Procurement Guideline                   ।  

১৫                        Terms & Conditions                        । 

১৬               (Delivery 

of Goods ) 

        Terms & Conditions                        । 

১৭ Quality Assurance                                                      

                                                        

                                           এ            

                 । 

১৮                                        । 

১৯ Delivery of Service           Terms & Conditions                । 

                                                      

এ                                              

                 ।  

 

৩.২.৩। যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ  

প্রকদল্প আন্তজষারতক যাভ ষক প্ররতষ্ঠান Penspen Ltd. UK সক রনদয়াগ সদয়া দয়দছ এফাং তাযা ইরঞ্জরনয়ারযাং ও ক্রয় 

াংক্রান্ত রফড ডকুদভন্ট প্রণয়দনয কাজ কদযদছ। যাভ ষক প্ররতষ্ঠান প্ররকউযদভন্ট প্যাদকজ -১ (াই, বাল্ব রপটিাং, 

সকাটিাং ভারাভার ইতযারদ ক্রয়), প্ররকউযদভন্ট প্যাদকজ-২ (এইচরডরড িরতদত ৬টি নদী ক্ররাং), প্ররকউযদভন্ট 

প্যাদকজ -৩ (৩টি রটি সগট সষ্টন স্থান) ও প্ররকউযদভন্ট প্যাদকজ-৪ (াইরাইন রনভ ষাণ ও বাল্ব সষ্টন স্থান) এয  

সটন্ডায ডকুদভন্ট প্রস্তুত কদযদছ এফাং রজটিরএর ও জাইকা      ধনুদভাদন রনদয় কর প্ররক্রয়া     কযদণয 

ভা্দভ চুরি স্বাক্ষয ম্পন্ন কদযদছ। যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগয সক্ষদত্র JICA Standard Request for Proposal 

(Consultants) ক্রয় প্ররক্রয়া ধনুযণ কযা দয়দছ। 

 

৩.২.৪। গাড়ী  

ভদনাযদী-ধনুয়া-এদরঙ্গা-ফঙ্গফন্ধু সতুয পূফ ষাড় ম ষন্ত ১০৩ রক:রভ: াইরাইন প্রকদল্পয আওতায়  ২টি রক-আ 

ক্রয় কযা দয়রছর। ২০০৮ াদর ক্রয়কৃত ওই ২টি গারড় এই প্রকল্পটি াদত সনওয়ায ভয় চরাচদরয উদমাগী রছর 

রফধায় রকছু Major/ Minor সভযাভদতয ভা্দভ ওই ২টি গারড় আদরাচয প্রকদল্প ব্যফায কযা দয়দছ। আদরাচয 

প্রকদল্পয সভয়াদ রফদফচনায়      গারড়য জ্বারা   ব্যয় ফাফদ গ্যা (রএনরজ), সদট্রার ও লুরিকযান্ট খাদত রনদম্নয ব্যয় 

ধযা দয়রছরঃ  

 গ্যা ও জ্বারা   ব্যয় : ২০.০০ রক্ষ টাকা;এফাং  

 সদট্রার ও লুরিকযান্ট ব্যয় : ৫.০০ রক্ষ টাকা।  
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জাইকা’য ধথ ষায়দন ধনুয়া-এদরঙ্গা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয াড়-নরকা (৬৬ রক:রভ:) াইরাইন প্রকদল্প প্রকল্প ব্যয় 

ীরভত যাখা, ধদতুক গারড় রকদন যকাযী ধদথ ষয ধচয় ইতযারদ রফদফচনায় সকান নতুন গারড় ক্রদয়য াংস্থান যাখা 

য়রন। প্রায় ৬ ফছদযয পুযাতন ২টি গারড় প্রদয়াজনীয় সভযাভত ও যক্ষণ সফক্ষণ কদয আদরাচয প্রকদল্প ব্যফাদযয 

রফলয়টি রফদফচনা কযা দয়দছ। গারড়গুদরায ফতষভান করন্ডন রফদফচনায় আদযা সভযাভত ও যক্ষণ সফক্ষণ এফাং ৫ 

ফছদযয প্রকল্প সভয়াদদ রুটিন/ জরুযী সভযাভত ও যক্ষণ সফক্ষণ রফদফচনায় ১ভ াংদারধত রডররদত ২২.০০ রক্ষ 

টাকা ফযাে যাখা দয়দছ।  

 

৩.৩। প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্য      

ভনভফড় ভযফীক্ষণ ভীক্ষোে প্রোপ্ত পরোপর, ংগৃীত নভথ ম যোল্পরোচনোয ভবভত্তল্পত প্রকল্পেয উল্পেশ্য জযল্পনয ফস্থো 

ম যল্পফক্ষণ  ম যোল্পরোচনো কযো র। 

নং প্রকল্পেয উল্পেশ্য উল্পেশ্য ফোস্তফোেন ম যোল্পরোচনো 

1.  ধনুেো থথল্পক এল্পরঙ্গো ম যন্ত ৫২ ভক:ভভ: এফং ফঙ্গফন্ধু 

থতুয ভিভ োড় থথল্পক নরকো ম যন্ত ১৫.২ ভক:ভভ: 

ভফযভোন ২৪ আভঞ্চ ব্যোল্পয োআরোআন এয োোোভ 

ভোন্তযোর ৩০ আভঞ্চ ব্যোল্পয লুরোআন ভনভ যোণ কল্পয 

জোতীে গ্যো গ্রীল্পডয োভফ যক গ্যো যফযো ক্ষভতো 

বৃভদ্ধ কযো; 

ধনুেো থথল্পক এল্পরঙ্গো ম যন্ত ৫২ ভক:ভভ: এফং ফঙ্গফন্ধু থতুয 

ভিভ োড় থথল্পক নরকো ম যন্ত ১৫.২ ভক:ভভ: ভফযভোন ২৪ 

আভঞ্চ ব্যোল্পয োআরোআন এয োোোভ ভোন্তযোর ৩০ 

আভঞ্চ ব্যোল্পয লুরোআন ভনভ যোণ কল্পয জোতীে গ্যো গ্রীল্পডয 

োভফ যক গ্যো যফযো ক্ষভতো বৃভদ্ধয জন্য প্রল্পেোজনীে 

দল্পক্ষ থনেো ল্পেল্পছ। 

2.  ভততো গ্যো ভধভুি এরোকো (গোজীপুয, ভেভনভং 

 টোঙ্গোআর থজরো), ভিভোঞ্চর গ্যো ভধ ি 

এরোকো (বৃত্তয যোজোী ভফবোগ) এফং সুন্দযফন গ্যো 

ভধভুি (বৃত্তয খুরনো ভফবোগ) এরোকোে ফভধ যত োল্পয 

গ্যোল্পয যফযো ব্যোত যোখো;  

ভততো গ্যো ভধভুি এরোকো (গোজীপুয, ভেভনভং  

টোঙ্গোআর থজরো), ভিভোঞ্চর গ্যো ভধ ি এরোকো 

(বৃত্তয যোজোী ভফবোগ) এফং সুন্দযফন গ্যো ভধভুি 

(বৃত্তয খুরনো ভফবোগ) এরোকোে ফভধ যত োল্পয গ্যোল্পয 

যফযো ব্যোত যোখোয বৃভদ্ধয জন্য প্রল্পেোজনীে দল্পক্ষ 

থনেো ল্পেল্পছ। 

3.  ভযোজগল্পঞ্জ ৪৫০ থভগোেোট ভফদ্যুৎল্পকন্দ্র ন্যোন্য 

ভফদ্যুৎল্পকল্পন্দ্র এফং থবড়োভোযোে ৪৫০ থভগোেোট 

ভফদ্যুৎল্পকল্পন্দ্র গ্যোল্পয থমোগোন থদেো।  

 

প্রকেটি ফোস্তফোভেত ল্পর ভযোজগল্পঞ্জ ৪৫০ থভগোেোট 

ভফদ্যুৎল্পকন্দ্র ন্যোন্য ভফদ্যুৎল্পকল্পন্দ্র এফং থবড়োভোযোে 

৪৫০ থভগোেোট ভফদ্যুৎল্পকল্পন্দ্র গ্যোল্পয থমোগোন থদেো ম্ভফ 

ল্পফ ফল্পর অো কযো মোে। 
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৩.৪। প্রকল্পেয রগল্পেল্পভয অল্পরোল্পক ম যোল্পরোচনো  ম যল্পফক্ষণ 

 াংরক্ষপ্ত ফণ ষনা 

(NS) 

ফস্তরনষ্ঠ মাচাই রনদদ ষক 

(OVI) 

মাচাইদয়য ভা্ভ 

(MOV) 

গুরুত্বপূণ ষ ধনুভান 

(IA) 

 রক্ষু (Goal): 
বৃত্তয ঢোকো, 

ভেভনভং থজরো, 

থদল্পয উত্তয-ভিভ 

এফং দভক্ষণ-ভিভ 

ঞ্চল্পর গ্যো 

যফযো কযো। 

জোতীে গ্যো ভগ্রল্পড ভতভযি ৫০০ 

এভএভভএপভড গ্যো থমোগ কযো ল্পফ ফল্পর 

অো কযো ল্পে।  

 

 

 

 

 

 

 ভজটিভএর-এয দদভনক 

গ্যো উৎোদন, 

ব্যফোয এফং 

ট্রোিভভন প্রভতল্পফদন;  

 থল্পট্রোফোংরোয দদভনক 

গ্যো উৎোদন এফং 

যফযোল্পয প্রভতল্পফদন। 

 

 উদেশ্য (Purpose): 

রফরফয়ানা ও ধন্যান্য 

গ্যা সক্ষত্রগুদরা 

সথদক প্রস্তারফত 

াইরাইদনয 

ভা্দভ জাতীয় গ্যা 

রগ্রদড প্রাকৃরতক গ্যা 

যফযা।  

রফরফয়ানা ও ধন্যান্য গ্যা সক্ষত্র সথদক 

৫০০ এভএভরএপরড প্রাকৃরতক গ্যা 

টিরজরডটিরএর, ররজরএর এফাং 

এরজরএদরয েযাঞ্চাইরজ ধঞ্চদর 

যফযা কযা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 সদট্রাফাাংরা / 

আইএভইরড’য ভারক, 

দত্রভারক এফাং ফারল ষক 

প্ররতদফদন;  

 আইএভইরড’য প্রকল্প 

ভাপ্ত রযদাট ষ। 

ভয় ভদতা গ্যাদয 

জরবযতা 

 

 আউটপুট 

(Output):  

ধনুয়া - এদরঙ্গা এফাং 

ফঙ্গফন্ধু সতুয 

রিভ তীয - নরকা 

সথদক ৩০ইরঞ্চ 

ব্যাদয  ৬৭ 

রকদরারভটায গ্যা 

যফযা াইরাইন 

রনভ ষাণ। 

 

 

জুন ২০১৯ এয ভদ্ ৩০ইরঞ্চ ব্যাদয  

৬৭.২ রকদরারভটায গ্যা যফযা 

াইরাইন পরবাদফ ফাস্তফায়ন।  

 াইট রযদ ষন এফাং 

তদাযরক; 

 ধরপদ াংযরক্ষত 

সযকড ষ ম ষদফক্ষণ 

 প্রকল্প রযদ ষন;  

 প্রকদল্পয ধগ্রগরতয 

জন্য এভরড, 

রজটিরএর এফাং 

সদট্রাফাাংরা এফাং 

ভন্ত্রণারয় ও 

আইএভইরড-সত সপ্ররযত 

প্ররতদফদন।  

 সদট্রাফাাংরা ও 

রজটিরএর-এয ভারক 

এভআইএ প্ররতদফদন। 

 

 

 ভয় ভদতা াপদল্যয 

াদথ াইরাইন ও নদী 

ক্ররাংদয়য কাজ 

ভাপ্তকযণ।  

 রফতরকষত জরভয প্রাপ্রতা।  

 প্রদয়াজনীয় ফারল ষক উন্নয়ন 

কভ ষসূরচ (এরডর)’য ফযাে 

ভয় ভদতা প্রাপ্রতা। 

 ভয় ভদতা াইরাইদনয 

াভগ্রী াংগ্র।  

 রস্তরতীর দফদদরক মুদ্রা 

ায।  

 

 

 

ম ষদফক্ষণঃ প্রকদল্পয রক্ষয ধনুমায়ী 

কাজ চরভান আদছ। সপব্রুয়ারয 

২০২০ ম ষন্ত প্রকদল্পয ফাস্তফ    

ধগ্রগরত     ৭০%।  

      ণ        উ    

                   ই    

           আ  ।     

              রফরফয়ানা ও 

ধন্যান্য গ্যা সক্ষত্র সথদক ৫০০ 

এভএভরএপরড প্রাকৃরতক গ্যা 

টিরজরডটিরএর, ররজরএর এফাং 

এরজরএদরয েযাঞ্চাইরজ ধঞ্চদর 

যফযা কযা িফ দফ। 

      ণ  জুন ২০১৯ এয ভদ্ 

৩০ইরঞ্চ ব্যাদয  ৬৭.২ রকদরারভটায 

গ্যা যফযা াইরাইন পরবাদফ 

ফাস্তফায়ন িফ না দরও প্রকল্প 

সভয়াদ বৃরিয ভা্দভ জুন ২০২০ এয 

ভদ্ কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দনয 

কভ ষরযকল্পনা কযা দয়দছ।  

 

                   

                

          । 
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 ইনপুট (Input): 

 ভূরভ ধরধগ্রণ ও 

রযকুইরজন। 

 যাভ ষকগদনয 

রনদয়াগ  

 াই ও রাইন 

াভগ্রী ক্রয়।  

 াইরাইন 

রনভ ষাদণয জন্য 

ঠিকাদাদযয 

রনদয়াগ 

কাম ষক্রভ।  

 াইরাইন 

রনভ ষাণ। 

 এইচরডরড 

িরতদত নদী 

াযাাদযয জন্য 

৬টি াইরাইন 

রনভ ষাণ।  

 রতনটি 

আযএভএ/ 

এভএভএ 

স্থান।  

 ভূরভ ধরধগ্রণ (৪৩.৭৩ সক্টয), 

রডদম্বয ২০১৮ এয ভদ্ ভাপ্ত দফ। 

াংদারধত প্রাক্কররত ব্যয় ১৫৫১৭.০৪ 

রক্ষ টাকা এফাং ভূরভ হুকুভ দখর 

(৮১.০ সক্টয) াংদারধত আনুভারনক 

ব্যয় ৪৫০০.০০ রক্ষ টাকা।  

 যাভ ষক রনযুি কযা (স্থানীয়: ২১০ 

জনভা, রফদদী: ১২৫ জনভা) 

আনুভারনক ব্যয় ৩০০০.০০ রক্ষ 

টাকা।  

 উকযণ ক্রয় ধদক্টাফয ২০১৮ এয 

ভদ্ ভাপ্ত দফ। আনুভারনক ব্যয় 

১৪১০৩.৮৬ রক্ষ টাকা।  

 াইরাইন রনভ ষাণ, সটরোং এফাং 

করভন জুন ২০১৯ এয ভদ্ ভাপ্ত 

দফ। আনুভারনক আনুভারনক ব্যয় 

৭৯১০.০০ রক্ষ টাকা।  

 জুরাই জুরাই ২০১৮ এয ভদ্ 

এইচরডরড িরত িাযা নদী াযাায 

ভাপ্ত দফ। আনুভারনক ব্যয় = 

২৩৩৮.০০ রক্ষ টাকা।  

 আযএভএ / এভএভএ স্থান ২০২০ 

াদরয জুদনয ভদ্ সল দফ। 

আনুভারনক ব্যয় ১৫১৩৪.৪৪ রক্ষ 

টাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াংরেষ্ট রডর ধরপদয 

ভা্দভ ভূরভ ধরধগ্রণ 

ও হুকুভ দখর।  

 ক্রয় প্যাদকজমূদয 

দযত্র নরথ 

 যাভ ষগদনয 

রনদয়াদগয নরথ। 

 ঠিকাদাযদদয াদথ 

ম্পারদত চুরিত্র।  

 উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ 

(রডরর) এয ভয় ভদতা 

ধনুদভাদন। 

 প্রকদল্পয কভীদদয 

প্রাপ্যতা। 

 সকান প্রাকৃরতক দুদম ষাগ / 

রফম ষয় ও যাজবনরতক 

ধরস্থযতা রযরস্থরত না 

ওয়া।  

 সকান শ্ররভক ধদন্তাল ফা 

ধরস্থযতা না ওয়া।  

 

 

                

                   

                

                  

         । 

      ণ        ১          

   ই ২০১৪         ২০২০      

                      

৮২৮৫১.৩৮                   ণ 

      ।    ২০২০          

     ণ ৯০%,        ই     

৯০%,   ই   ই       ৭৫%, 

           ১০০%, আ এ এ  

এ   এ এ এ       ৬০%      

                ।      

              উ     

যাভ ষক রনযুি কযা দয়দছ। 
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৩.৫।              

প্রকল্প রযচারক রদদফ ফতষভাদন কভ ষযত আদছন প্রদকৌরী সভাাম্মদ   ভ য যভান। এছাড়াও প্রকদল্প উ-প্রকল্প 

রযচারক রদদফ কভ ষযত আদছন প্রদকৌরী সভাঃ ভরপজুয যভান। ধন্যান্য গুরুত্বপূণ ষ দারয়দত্ব আদছন প্রদকৌরী 

সভাঃ এানুর করযভ ভু ুঁইয়া (ব্যফস্থাক, াইরাইন) এফাং      সুনীর যায় (ব্যফস্থাক,       ও এ   )।  

 

প্রকদল্পয জনফদরয সফতন ও বাতারদ ফাফদ প্রাক্কররত ধথ ষ রজটিরএর-এয রনজস্ব তরফর সথদক রনফ ষা কযা দয়দছ। 

প্রকদল্পয ধরপ বাড়া ফাফদ প্রাক্কররত ধথ ষ রজটিরএর-এয রনজস্ব তরফর সথদক রনফ ষা কযা দয়দছ। প্রকদল্পয 

াাংগঠরনক কাঠাদভা ধনুমায়ী ২১ জন কভ ষকতষায ধরপ সে রজটিরএর কতৃষক ধরপ বফদনয ধাং রফদল 

পূনঃরফন্যা কদয াংস্থান কযা দয়দছ এফাং ধরপ বাড়া, ারন ও রফদুযৎ রফর আনুারতক াদয রজটিরএর সক 

প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া সুষ্ঠবাদফ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয স্বাদথ ষ ধনুয়া, এদরঙ্গা ও রযাজগ   ৩টি াইট ধরপ বাড়া 

সনয়া দয়দছ। এ খাদত রফরবন্ন ব্যয় রনদম্ন উদেখ কযা      

 ারন : ৭.০০ রক্ষ টাকা এফাং  

 রফদুযৎ : ১৫.০০ রক্ষ টাকা।  

বফন রনভ ষাণ াংরেষ্ট কর পূতষ রনভ ষাণ কাজ প্রকদল্পয ১ভ রতন ফছদয ম্পন্ন কযায উদদ্যাগ সনয়া দয়দছ। গত ২০-১১-

২০১৪ তারযদখ জ্বারা   ও খরনজ ম্পদ রফবাদগ ধনুরষ্ঠত বায রিাদন্তয আদরাদক ধরপ ও আনুলরঙ্গক পূতষ ব্যয় 

গণপূতষ রফবাদগয ররডউর ধফ সযটস্- ২০১৪ ধনুযদণ প্রনয়ন কযা দয়দছ। 

 

                     ,                                           ।                   

                                                  । এ                        এ          

(২১০       )                  (১২৫       )                  ।                             

      ,      , এ                                                                    

      -এ                   -এ                            । 

 

৩.৬। কী ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ সথদক প্রাপ্ত তথ্য  

রবন - ২০২১ ধজষদন রফদুযৎ, জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণ রদয়য ধধীদন ফাস্তফারয়ত এ প্রকল্পটি সদদয উিয 

রিভ এফাং দরক্ষণ রভাঞ্চদর গ্যা যফযা রনরিত কদয যারয  ভূরভকা যাখদফ ফদর প্রকল্প রযচারক ভদন 

কদযন। রতরন জানান সম, রতরন প্রকল্প রযচারক রদদফ ২০১৮ ার সথদক এ প্রকদল্পয দারয়দত্ব আদছন। প্রকল্প 

রযচারক জানান সম,  প্রকল্পটি রফরবন্ন রফবাগ ও ভন্ত্রণারয় কতৃষক রনয়রভত ভরনটরযাং কযা দয় থাদক। প্রকদল্পয 

প্রদয়াজন ধনুমায়ী ইদতাভদ্ জনফর রনদয়াগ দয়দছ। প্রকল্পটি ধনুদভাদদন খুফ সফী রফরম্ব য়রন এফাং খাত ওয়াযী 
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ফাদজট ধনুাদয রনয়রভত ফযাে      । প্রকল্পটিয জন্য মথাভদয় ধথ ষ ছাড় দি তদফ িরতগত কাযদণ ধদনক 

ভয় জাইকা দত ধথ ষ ছাড় কযদত রফরম্ব দয় মায়। প্রকদল্পয ফাৎরযক কভ ষ-রযকল্পনা ধনুমায়ী কাজ দি তদফ ফন 

রফবাদগয আরিয কাযদণ াইরাইদনয ১৫ রক:রভ:-এয কাজ ফতষভাদন ফন্ধ আদছ। প্রকদল্পয ভূরভ ধরধগ্রণ াংরেষ্ট 

সজরায সজরা প্রাকদদয ভা্দভ ইদতাভদ্ ম্পন্ন দয়দছ। প্রকল্পটি ভাপ্ত কযদত রফরম্ব ওয়ায কাযদণ সদদয 

উিয-রিভ এফাং দরক্ষণ-রভাঞ্চদর গ্যা যফযা ধরনরিত দয় ড়দত াদয। প্রধান প্রধান ৩টি কাদজয দযত্র 

আফান ইদতাভদ্ ম্পন্ন দয়দছ। জাইকা দত প্রাপ্ত প্রকল্প াাদয্যয ভা্দভ প্রধান প্রধান কাম ষক্রদভয ধাং রদদফ 

াইরাইন কন্পট্রাকন, রযবায ক্ররাং এফাং রভটারযাং সেন স্থাদন সভাট ২২৩.৮৯ সকাটি টাকা এফাং রজওরফ দত 

সভাট ২৯.৯২ সকাটি টাকা ফযাে যাখা দয়দছ। প্রকল্পটিদত জাইকা দত প্রাপ্ত প্রকল্প াাদয্যয ভা্দভ প্রধান প্রধান 

কাম ষক্রদভয ব্যয় রনফ ষা কযা দি। এখাদন উদেখ্য সম, ফন রফবাদগয আরিয কাযদণ ফতষভাদন ১৫ রক:রভ: 

াইরাইন কন্পট্রাকদনয কাজ ফন্ধ আদছ। রফলয়টি ধরত দ্রুত ভাধান কযা প্রদয়াজন। এইচরডরড িরতদত রযবায 

ক্ররাং-এয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। রভটারযাং সেন স্থান কযায জন্য রযকরল্পত সভাট ছয়টি চারান রদভদন্টয ভদ্ 

ইদতাভদ্ প্রথভ ও রিতীয় চারাদনয ভারাভার রজটিরএর-এয রনধ ষারযত রভটারযাং সেনমূদ এদ সৌুঁদছদছ। আযও 

দুটি চারান ইদতাভদ্ ইতারর দত রদভন্ট কযা দয়দছ। ইতারর কদযানা বাইযাদয কাযদণ কদয়ক প্তা জুদড় 

রক ডাউন ধফস্থায় আদছ। এভতাফস্থায় ঠিকাদাদযয াদথ রনয়রভত সমাগাদমাগ যক্ষা কদয ফা   দুটি চারান ভয়ভত 

রদভদন্টয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দফ। ফন রফবাদগয আরিয রনষ্পরি কযা সগদর প্রকল্পটি জুন ২০২০ াদরয সভয়াদদয 

ভদ্ ফাস্তফারয়ত কযা িফ     । ধন্যথায় প্রকল্পটি ধরনিয়তায মুদখ ড়দফ। প্রকদল্পয ভা্দভ রনদয়াগকৃত সদী 

রফদদী যাভ ষকগদণয রডজাইন এফাং সেররপদকন ধনুমায়ী কাজ ম্পন্ন দি। এই প্রকদল্প আভদানীকৃত কর 

মন্ত্রারতয ইউদযা সথদক আভদারন কযা দি। ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠান াইদট প্রদয়াজনীয় জনফর রনদয়াগ কদযদছ। 

প্রকদল্পয প্রধান রতনটি কাম ষক্রভ টান ষ রক সফর রফদদী ঠিকাদারয প্ররতষ্ঠাদনয ভা্দভ ম্পাদন কযাদনা দি। 

ধাদযন ও সভইদন্টদনন্প কাম ষক্রভ চুরি সভাতাদফক চরভান থাকদফ। ১২ ভাদয রডদপক্ট রায়যারফররটি ভয় থাকদফ 

- এই ভদয়য রবতদয কর ত্রুটি াযাদনা ও সভইদন্টদনদন্পয কাজ ঠিকাদায রনজ খযদচ ম্পন কযদফ। প্রকদল্পয সুষ্ঠ ুও 

ভয়ভত ফাস্তফায়ন এফাং প্রকদল্পয উদেশ্যাফরী পুদযাপুরয ধজষদনয রদক্ষয প্রকল্প কভ ষকতষাগণ রনযরবাদফ কাজ কদয 

মাদিন। বরফষ্যদত প্রকল্পটিয আওতায় স্থারত মন্ত্রারতয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা রনরিত কযায জন্য রজটিরএর-এয রনজস্ব 

কভ ষকতষাদদয প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। প্রকল্প ভারপ্তয য সৃষ্ট সুরফধারদ সটকই কযায রদক্ষয 

রজটিরএর-এয প্রররক্ষত রনজস্ব কভ ষকতষাদদয াদত তা স্তান্তয কযা দফ। 
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৩.৭। সপাকা গ্রু আদরাচনায সথদক প্রাপ্ত তথ্য  

প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর গ্যা যফযা ফাড়দফ ফদর কদর ভদন কদযন। প্রকদল্প গৃীত কাম ষাফরী প্রকদল্পয 

উদেদশ্যয াদথ ম্পূণ ষ াভঞ্জস্যপূণ ষ এফাং তা যকাদযয রবন - ২০২১ এয রফদুযৎ, জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফলয়ক 

রক্ষয ধজষদন যারয ভূরভকা যাখদফ ফদর কদর ভদন কদযন। প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর রজটিরএর-এয যাজস্ব আয় 

ফাড়দফ। প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয পদর সদদয উিয রিভ এফাং দরক্ষণ রভাঞ্চদর গ্যা যফযা জতয দফ। 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কাদর ফন রফবাদগয আরিয পদর এখদনা ১৫ রক:রভ: াইরাইন ফাদনয কাজ ফা   প্রকদল্পয 

আওতায় রনদয়াগকৃত ঠিকাদায কাদজয সক্ষদত্র জনদুদব ষাগ রাঘদফ ঠিকবাদফ ভূরভকা ারন কযদছ। প্রকদল্পয কাযদণ 

জনগণ ক্ষরতপূযণ সদত    সকান ধসুরফধায ম্মুখীন নরন ফদর জানা মায়। প্রকদল্পয ধধীদন কাম ষক্রভমূ ফাস্তফায়ন 

কযায ভয় াংরেষ্ট জনগণদক মথাভদয় ক্ষরতপূযণ প্রদান কযা দয়দছ ফদর জানা মায়। প্রকদল্পয আওতায় 

ধফকাঠাদভা রনভ ষাদণয াাার রফরবন্ন মন্ত্রারত, জনফর রনদয়াগ ইতযারদ সক্ষদত্র রকছু প্ররতফন্ধকতা থাকদরও তা দূয 

কযায উদদ্যাগ সনয়া দয়দছ। প্রকদল্পয ধধীদন কাম ষক্রভমূ ফাস্তফায়ন কযদত রগদয় ভূরভ ধরধগ্র ণয ভয়  স্থানীয় 

জনগদণয াদথ রফদযাধ সদখা রদদর তা সজরা প্রাকদদয ভা্দভ ভাধান কযা দয়দছ। প্রকদল্পয আওতায় রযদফ 

ফান্ধফ ও সটকই রযদফ সৃরষ্টয রদক্ষয  ইদতাভদ্ প্রকদল্পয Environmental Impact Assessment (EIA) প্রণয়ন 

কযা দয়দছ এফাং রযদফ ছাড়ত্র গ্রণ কযা দয়দছ। Resettlement Action Plan (RAP) ফাস্তফায়দনয কা   ভ 

চরভান যদয়দছ। বরফষ্যদত প্রকল্পটিয আওতায় স্থারত াইরাইদনয সুষ্ঠু রনযািা ব্যফস্থা রনরিত কযদত 

রজটিরএর-এয ভাঠ ম ষাদয়য কভ ষকতষাযা রনয়রভত ভাদঠ তদাযরকয কাজ     । প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ ও ভয়ভত 

ফাস্তফায়ন এফাং উদেশ্যগুদরা পুদযাপুরয ধজষদনয রদক্ষয এখনই ফন রফবাদগয আরি রনেরি কদয ১৫ রক:রভ: 

াইরাইন ফাদনয কাজ সল কযায উদদ্যাগ রনদত দফ।  

 

৩.৮। ভীক্ষা দত প্রাপ্ত পরাপর  

প্রকদল্পয ভা্দভ               ১০০      উয ভীক্ষা রযচারনা কযা দয়রছর। ভীক্ষা রযচারনা কযায 

ভা্দভ জানা মায় সম,  প্রকল্প সথদক ভূরভ ধরধগ্রদণয পূদফ ষ ক্ষরতগ্রস্তদদয াদথ আদরাচনা কযা দয়রছর। ভীক্ষায় 

ধাংগ্রণকাযী কদরই স্বীকায কদযন সম, তাযা জানদতন তাঁদদয ভূরভ একটি গ্যা াইরাইন ফাাদনায জন্য 

ধরধগ্রণ কযা দি। ভীক্ষা ধাংগ্রণকাযী প্রায় কদরই ধরধগ্রণ কযা পদর তাঁদদয জরভ, ফতফারড় এফাং গাছ-

এয ক্ষরতপূযণ প্রাপ্ত দয়দছন। ভীক্ষা ধাংগ্রণকাযী প্রায় কদরই জানান সম, সজরা প্রাদকয কাম ষারয় দত 

রনধ ষারযত মুদল্য তাযা তাদদয জরভয মূল্য সদয়দছন তদফ ফতফাড়ীয গাছারায  প্রকৃত মূল্য ানরন। এদক্ষদত্র ভূরভ 

ধরপদয করতয় ধাদৄ কভ ষচাযীদদয আচযণদক ক্ষরতগ্রস্তযা সদালাদযা কদযন। ক্ষরতগ্রস্তযা প্রাপ্ত ক্ষরতপূযদণয টাকা 

রদদয় ধন্যত্র জরভ রকদনদছন ধথফা ফতফারড় রনভ ষাদণ ব্যফায কদযদছন। ধদনক ক্ষরতগ্রস্তযা আা কদয রছদরন সম, 

প্রকল্প সথদক ক্ষরতগ্রস্তদদয রযফাদযয দদস্যয জন্য কাদজয/ চাকরযয ব্যফস্থা কযা দফ। রকন্তু তা কযা য়রন। 
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ক্ষরতগ্রস্তদদয ন্তানদদয সরখাড়ায জন্য সকাম্পারন সকান রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয (স্কুর, কদরজ ইতযারদ) ব্যফস্থা কযা 

য়রন।  

 

প্রকল্প এরাকায় াই ফাদনায দড় ঠিকাদায কতৃষক ভাটি ভান না কযায পদর ধদনক ক্ষরতগ্রস্ত কৃলক তাঁয ভাদঠ 

মথা ভদয় চাল শুরু কযদত াদযরন। এয পদর কৃলকযা পর চাদল ক্ষরতগ্রস্ত ফায কথা জাদনন। প্রকল্প চরাকারীন 

ভদয় ভাটি কাটায সভরদনয ভা্দভ ব্দ দূলণ দরও কাজ ম্পন্ন ওয়ায দয সকান ব্দ দূলণ নাই। প্রকল্প 

চরাকারীন ভদয় পাদভ ষয মুযগীয খাভাদয উৎাদন ব্যত। 

 

“ধনুয়া - এদরঙ্গা ও ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় - নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন (১ভ াংদারধত)”  (রফরড-র 

৭৮: ন্যাচাযার গ্যা ইরপরদয়রন্প প্রদজক্ট) প্রকল্প সথদক ভূরভ ধরধগ্রদণয পূদফ ষ ক্ষরতগ্রস্তদদয াদথ আদরাচনা কযা 

দয়রছর   না জানদত চাওয়া দর ৮৪% উিযদাতা যাঁ ফদর ভ  প্রকা কদযন।  

 

 

 

                  ৮৪%         ভূভভ ভধগ্রল্পণয উল্পেশ্য ম্পল্পকয জোল্পনন ফল্পর ভ  প্রকো কল্পযল্পছন। 
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                  %         ধনুেো - এল্পরঙ্গো  ফঙ্গফন্ধু থতুয ভিভ োড় - নরকো গ্যো ঞ্চোরন 

োআরোআন (ভফভড-ভ ৭৮: ন্যোচোযোর গ্যো আভপভল্পেভি প্রল্পজক্ট) (১ভ ংল্পোভধত)” প্রকে এরোকোয ক্ষভতগ্রস্তল্পদয 

জীফল্পন ভক থকোল্পনো ভযফতযন উল্পেখ থমোগ্য ভযফতযন এল্পনল্পছ ফল্পর ভল্পন কল্পযন।                   ৭১% 

        তোল্পদয জভভ ভধগ্রণ কযো ল্পেভছর, ২৬%         ফতফোভড় কযো ল্পেভছর, ৩% উত্তযদোতো গোছ 

কোটো ল্পেভছর ফল্পর ভত প্রকো কল্পযন।  
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চতুথ ষ ধ্ায় 

প্রকদল্পয ফর ও দুফ ষর রদক ম ষাদরাচনা  

৪.১।  প্রকদল্পয ফর রদক  

1. প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর ধনুয়া সথদক এদরঙ্গা      ৫২ রকদরারভটায রফদ্যভান ২৪ ইরঞ্চ ব্যাদয াইরাইন 

এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় সথদক নরকা      রফদ্যভান ২৪ ইরঞ্চ ব্যাদয াইরাইদনয ভান্তযার ৩০ 

ইরঞ্চ ব্যাদয লু রাইন রনভ ষাণ কদয জাতীয় গ্রীদডয গ্যা ঞ্চারন ক্ষভতা বৃরি কযা িফ দফ।  

2. প্রকদল্পয ভা্দভ রন   তব্য ৬৭ রকদরারভটায   ই রাইন স্থান ম্পন্ন দর আশুগঞ্জ সথদক রযাজগঞ্জ 

সজরায নরকা ম ষন্ত ম্পূন ষ প্রকল্পটি পূণ   ঙ্গ রূ াদফ। প্রঙ্গত উদেখ্য সম, এদরঙ্গা সথদক ফঙ্গফন্ধু সতু ম ষন্ত 

আনুভারনক ১৫ রকদরারভটায ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয রাইনটিয াদথ রজটিরএর কতৃষক সতুদত রনরভ ষত ধাংদয 

াদথ াংদমাগ প্রদাদনয ভা্দভ মমুনা নদীয পূফ ষ াদড়য রডরক্রচয ম ষন্ত রাইনটি ম্পাযণ কযা দয়রছর।  

3. ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয ভান্তযার াইরাইন স্থাদনয ভা্দভ াফ ষক্ষরণক গ্যা াংদমাগ স্থান কযা  উ     

          দয়দছ।  

4. প্রকদল্পয ধথ ষ ছাড় মথা ভদয় দয়দছ। 

5. প্রকদল্পয জন্য ফাৎরযক কভ ষ-রযকল্পনা ও ওয়াকষ সিক ডাউন স্ট্রাকচায প্রস্তুত কযা দয়দছ। 

6. প্রকদল্পয কারযগরয সেররপদকন ধনুমায়ী ভারাভার াংগ্র কযা দয়দছ। 

7. প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনয পূদফ ষ রডদটইর রপরজরফররটি োরড কযা দয়দছ। 

8. জাইকা এফাং প্রকল্প রযচারদকয দপ্তয সথদক প্রকল্পটি রনয়রভত ভরনটরযাং কযা দয়দছ। 

9. প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকাদর াইরাইন, রভটারযাং সেন ও ধন্যান্য স্থানায নকা     -       

        ণ রজটিরএর-এয প্রদকৌরী              দতযী কদযদছন। এয পদর প্রদকৌরী    কারযগরয 

ক্ষভতা         বৃরি সদয়দছ।  

10. প্রকল্পটিদত স্থানীয় কভ ষজীরফ ভানুদলয ধাংগ্রণ রনরিত দয়দছ। সমভন, াইরাইন, রভটারযাং সষ্টন 

ইতযারদ রনভ ষাদণয ভয় সরাক রনদয়াদগয সক্ষদত্র স্থানীয় জনগণদক প্রাধান্য সদওয়া দয়দছ। 

11. রনরভ ষত াইরাং রদষ্টভটি কযাথরডক সপ্রাদটকন এয আওতায় আনায জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

দয়দছ। 

12. রাইন যক্ষণাদফক্ষদনয জন্য নতুন রগ রঞ্চায না রকদন পূদফ ষয একটি রগ রঞ্চায প্ররতস্থান কযা দয়দছ। 

13. গ্যাদয সপ্রায রনয়ন্ত্রদণয রদক্ষয RMS এফাং MMS রনভ ষাণ কযা দয়দছ এ          ণ     ণ  

                  off-take               ধনুয়া - এদরঙ্গা         এ   ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ 

াড় -           এ   বাল্ব সেন      ণ          । এ ই       খ    CP monitoring এ  

                   ।   
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14. এইচরডরড িরতয ভা্দভ নদীয গবীযতয স্থান সথদক ১৫ রভটায নীচ রদদয় াইরাইন ধরতক্রভ কযা 

দয়দছ। 

15. ফ ষাদৄরনক SCADA system ব্যফায কদয রদেভ ভরনটরযাং এয ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। 

16. রজটিরএর তাদদয যফযা দয়দন্টয রফরবন্ন স্থাদনই রভটায সযদখদছ। সমখাদন তাদদয রভটায সনই তায 

ডাউনরস্ট্রদভ রততাদয রভটায যদয়দছ। পদর রাদফ াথ ষকয ওয়ায সুদমাগ সনই।  

17. Resettlement Action Plan (RAP) ফাস্তফায়দনয জন্য এনরজও রনদয়াগ কযা দয়দছ। 

18. প্রকদল্পয Environmental Impact Assessment (EIA) প্রণয়ন কযা দয়দছ এফাং রযদফ ছাড়ত্র গ্রণ 

কযা দয়দছ। 

19. রযদফ ছাড়ত্র গ্রদনয জন্য রযদফ ধরধদপ্তয, সযাড কাটিাং-এয ধনুভরত ফাফদ ওজ এফাং এররজইরড, 

৬টি নদী ক্ররাং ফাফদ আবযন্তরযন সনৌ রযফন ধরধদপ্তয, ২টি সযরক্ররাং ফাফদ ফাাংরাদদ সযরওদয় কতৃষক্ষ 

ও দফ ষারয গ্যা ঞ্চারন াইরাইন স্থাদনয ধনুভরত গ্রণ এ   রফদফাযক ধরধদপ্তযদক রযদাধদমাগ্য 

রপ প্রদা                    গ্রণ          ।  

 

৪.২ প্রকদল্পয  ফ ষর রদক 

1. জোআকো’য থ যোেল্পন Natural Gas Efficiency Project-এয অতোে ম্পোভদত Project 

Preparatory Survey ভযল্পোল্পট য তীল্পত স্থোভত ২৪ আভঞ্চ োআরোআল্পনয উল্পেখ থোকোে ভজটিভএর 

কর্তযক্ষ তাঁল্পদয পূল্পফ যয কোল্পজয ভবজ্ঞতো কোল্পজ রোভগল্পে প্রকল্পেয রুটম্যো প্রস্তুত কযোয ভে ফন 

ভধদপ্তল্পযয NOC থনেোয ভফলল্পে গুরুত্ব প্রদোন কযো প্রল্পেোজন ভছর।                   ফন ভধদপ্তল্পযয 

ভনকট থথল্পক রোআন স্থোল্পনয নুভভত নো োেোয কোযল্পণ অভথ যক ক্ষভত োভধত ল্পে।  

2. প্রকল্পেয কোল্পজ           জটিরতো এড়োল্পত থম থকোন উন্নেন প্রকল্পে থকোন যকোভয/ স্বোেত্বোভত ংস্থোয 

জভভ প্রকল্পেয কোল্পজ       ফো ভধগ্রল্পণয প্রল্পেোজন ল্পর তো ভডভভ প্রণেনকোল্পর ঐ ংস্থোয োল্পথ 

অল্পরোচনো কল্পয নোভত্ত গ্রণপূফ যক তো ভডভভল্পত ন্তভু যি কযো প্রল্পেোজন    ,            ।  

3. ভতনটি RMS/ MMS স্থোল্পনয জন্য ৮ অগে ২০১৮ তোভযল্পখ ংভেষ্ট ঠিকোদোল্পযয োল্পথ চুভি স্বোক্ষয 

ল্পেল্পছ। উি চুভি কো     েোয তোভযখ থথল্পক কোজটি ম্পন্ন ল্পত ৫৪৫ ভদন ভল্পেয প্রল্পেোজন। থ 

ভল্পল্পফ ভতনটি RMS/ MMS ১৫ ভোচ য ২০২০ তোভযল্পখয ভল্পধ্য স্থোন েোয কথো। ভকন্তু এখল্পনো ভতনটি 

RMS/ MMS স্থোন কযো েভন। 

4. োআরোআন                      পরী জভভ ব্যফোয                      কযো। 

5. োআরোআন  অনুলভঙ্গক যক্ষণোল্পফক্ষল্পণয প্রভক্ষণ প্রদোল্পনয জন্য থকোন ব্যফস্থো যোখো েভন। 
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6. এল্পরঙ্গো ল্পেল্পন্ট ভততো, ভভজভএর এফং এভজভডভএর-থক ভভিত বোল্পফ ভক ভযভোণ গ্যো যফযো 

কযো ল্পে তোয ভোফ ভজটিভএর কর্তযক্ষ যোখল্পর অরোদো বোল্পফ        ভক ভযভোণ গ্যো যফযো 

কযো ল্পে তোয ভোফ           ভজটিভএর কর্তয                ।  

 

৪.৩ প্রকদল্পয সুদমাগমূ 

1. প্রকল্পটি ম্পূণ ষ ফাস্তফায়ন     দর সতররবরিক রদল্পয রযফদতষ গ্যা রবরিক রল্প                

মায কাযদণ ধদনক দফদদরক মুদ্রায াশ্রয়   । সমভন, আভদানীকৃত সতর রবরিক কাযখানায রযফদতষ 

গ্যা রনব ষয কাযখানা গদড় উদঠদছ। 

2. ধনুয়া-নরকা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভাড়-নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন রনভ ষাদণয ভা্দভ 

আভদারনকৃত এরএনরজ জাতীয় গ্যা াইরাইদনয ভা্দভ           সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ। 

3. প্রকল্পটিয পর ফাস্তফায়ন            আন্তজষারতক         াংস্থাদক জ্বারারন খাদত আদযা ধথ ষায়দন 

উৎারত কযা িফ দফ। 

4. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পদর রজটিরএর এয কভ ষদক্ষতা বৃরি সদয়দছ। 

5. প্রকদল্পয াপদল্যয কাযদণ, প্রকল্প এরাকায ধফকাদঠায উন্নয়ন ওয়ায সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ। সমভন, জরভয 

দাভ বৃরি াওয়ায সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ। 

6. রল্প, মানফান, রফদুযৎদকন্দ্র, ায কাযখানা এফাং আফারক      প্রাকৃরতক গ্যা ব্যফায কযদর 

রযদফগত দূলণ যারয কদভ মাওয়ায সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ। 

7. প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত দর গ্যা রবরিক সছাট ও ভাঝাযী রল্প-ব্যফা প্ররতষ্ঠাদন কভ ষাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট 

দফ এ         উ  -                           ।  

 

৪.৪ প্রকদল্পয ঝুঁরকমূ 

1. ফল্পনয ভবতল্পয ১৫ ভকল্পরোভভটোয ংল্প রোআন স্থোন ভফভবন্ন জটিরতোে অটল্পক মোেোয কোযল্পণ প্রকেটিয 

ম্পূণ য ভফভনল্পেোল্পগ ঝুঁভকয সৃভষ্ট ল্পেল্পছ। 

2. প্রকে ফোস্তফোেল্পনয ভে কল্পযোনো বোআযোল্পয প্রোদ্যবযোল্পফয কোযল্পণ ভফশ্বব্যোী ভস্থযতো কোযল্পণ ভোরোভোর 

ভেভত থডভরবোভযয থক্ষল্পত্র জটিরতো সৃভষ্ট ল্পেল্পছ। 

3. রনরভ ষত   ই   ই    Corrosion/ Erosion       কযাথরডক সপ্রাদটক    আওতায় আনায জন্য 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ            ফকোঠোল্পভোগুল্পরো  কোম যক্ষভতো হ্রো োল্পফ। 

4.                ফকোঠোল্পভো             থম থকোন ভে ফড় দ্যঘ যটনো ঘল্পট থমল্পত োল্পয। 

5. প্রকে ফোস্তফোেল্পনয পল্পর ফল্পনয গোছ কোটো মোেোয অংকো সৃভষ্ট ল্পেল্পছ। 
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6. প্রকল্পেয ঙ্গগুল্পরো যীভতভত তদোযভক, থভযোভত  যক্ষণোল্পফক্ষণ ঠিকভত নো ল্পর ফকোঠোল্পভোগুল্পরো  

কোম যক্ষভতো হ্রো োল্পফ। 
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ঞ্চভ ধ্ায় 

ম ষাদরাচনা দত প্রাপ্ত ারফ ষক ম ষদফক্ষণ 

৫.১।  প্রকদল্পয ভাঠ ম ষাদয় রযদ ষন এফাং প্রাপ্ত তথ্য ম ষাদরাচনা 

যাভ ষকগণ গাজীপুয সজরায ধনুয়া সথদক শুরু কদয প্রকদল্পয Right of Way এয রন্নদফরত যাস্তা ফযাফয রনভ ষাণকৃত 

াইরাইন ও রফরবন্ন স্থানা, ফন রফবাদগয ধধীনস্থ RoW এয ধাং রফদল ও নদী ক্ররাং এরাকা রযাজগঞ্জ 

সজরায নরকা ম ষন্ত াইরাইন এরাকা রযদ ষন কদযন। রযদ ষন কাদর সম কর স্থান ম ষায়ক্রদভ দযজরভদন 

রযদ ষ      য় তা দি-   

1. ধনুয়া াইট ধরপ;  

2. রনভ ষাণ ধীন ধনুয়া ১৫০ এভএরএপরড ক্ষভতাম্পন্ন RMS ও কদিার রুভ স্থানা;   

3. রপডায সযাড ক্ররাং; 

4. শ্রীপুদয রনভ ষাণ ধীন বা  সেন; 

5. ফন রফবাদগয ধধীনস্থ কাজ স্থরগত থাকা ফদনয ৩টি ধাং;  

6.  খপুদয  রনভ ষাণ ধীন বা  সষ্টন;  

7. রফরবন্ন স্থাদনয নদীদত এইচরডরড ম্পন্ন কযা ধাং;  

8. রযাজগঞ্জ াইট ধরপ   

9. রযাজগদঞ্জয রনভ ষাণ ধীন ৩০০ এভএরএপরড ক্ষভতাম্পন্ন RMS, বা  সষ্টন, SCADA স্থানা, 

কদিার রুভ এফাং কদোয সষ্টন স্থানা;  

10. এদরঙ্গায় রনভ ষাণ ধীন ৩০০ এভএরএপরড ক্ষভতাম্পন্ন MMS, SCADA স্থানা, কদিার রুভ এফাং 

কদোয সষ্টন স্থানা।  

 

ধনুয়া সথদকই মূরত ফতষভান প্রকল্পটিয কাম ষক্রভ শুরু দয়দছ। ধনুয়া াইটটি রজটিরএর-এয একটি ধন্যতভ গুরুত্বপূণ   

স্থানা। ১৯/০৩/২০২০ তারযদখ রজটিরএর-এয দুইজন প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষা ধনুয়া াইট ধন্যান্য কর 

াইটমূ  রযদ ষন কযা য়। ধনুয়াদত ই   পূদফ ষ ও ধন্যান্য স্থা    একটি    তরা কদন্টাররুভ রনরভ ষত রছর। 

ফতষভান প্রকদল্পয ধধীদন উি বফদনয তৃতীয় তরাটিয রনভ ষাণ ম্পন্ন কযা দয়দছ। তৃতীয় তরাটিয সভদঝয টাইরদয 

কাজ এখদনা চরভান যদয়দছ। গাজীপুয সজরায শ্রীপুয উদজরায ধনুয়া সথদক এই প্রকদল্পয শুরু, এ জায়গা ম ষন্ত 

ইদতাপূদফ ষ         সজরায ভদনাযদী সথদক একটি ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয ৩৭.৫০ রক:রভ: গ্যা রাইন রনরভ ষত রছর। মূরত 

এই প্রকদল্পয ভা্দভ রনরভ ষত ও রন   তব্য ৬৭ রক:রভ: রাইন স্থান ম্পন্ন দর আশুগঞ্জ সথদক রযাজগঞ্জ  সজরায 

নরকা ম ষন্ত ম্পূন ষ প্রকল্পটি পূণ   ঙ্গ রূ াদফ। প্রাংগত উদেখ্য সম, এদরঙ্গা সথদক ফঙ্গফন্ধু সতু পূফ ষ ম ষন্ত আনুভারনক 

১৫ রকদরারভটায ৩০ ইরঞ্চ ব্যদয রাইন ছাড়া রজটিরএর কতৃষক       রনরভ ষত ধাংদয াদথ াংদমাগ প্রদাদনয 
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ভা্দভ মমুনা নদীয  য াদড়য রডরক্র চয ম ষন্ত রাইনটি ম্পাযণ কযা রছর। এই স্থাদন  একটি ৩০০ mmcfd 

RMS স্থান কযা দফ। কাদজয মূর ধাংগুদরা স্থান কযায জন্য রনভ ষাণ কাজ সল দয়দছ। এই আযএভএটি 

রদকরড ধফস্থায় ই  রীয “বা  ই  রীয়া” সকাম্পা   সথদক ছয়টি চারাদনয ভা্দভ সদদ এদ সৌছাদফ। রফগত 

১৫/৩/১৯ তারযদখ প্রথভ চারানটি এদ সৌদছদছ। এই       রযদ ষন কাদর প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষা জানান সম, 

ধয একটি চারান ই  রীয ফন্দয সথদক সছদড় এদদছ এফাং ীঘ্রই একটি চারান ই  রীয ফন্দয ছাড়ায ধদক্ষায় 

যদয়দছ। রযদ ষন কাদর   খ          রনরভ ষত াইরাং রদষ্টভটি কযাথরডক সপ্রাদটকন-এয আওতায় আনায জন্য 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা এই স্থানাটিয ধবযন্তদয কযা দয়দছ।              আ    সদখা মায় সম, রাইন যক্ষণাদফক্ষদনয 

জন্য ইদতাভদ্ রগ রঞ্চায স্থান কযা দয়দছ। এই রগ রঞ্চাযটি এই প্রকদল্পয ধধীদন াংগ্র কযা য়রন। পূদফ ষ এটি 

ধন্য প্রকদল্পয ধধীদন এদরঙ্গায় স্থান কযা দয়রছর। রনয়ভভারপক রগ রঞ্চাযটি ঞ্চরন রাইদনয starting point 

এ স্থান কযা দয়দছ। 
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ঞ্চারন রাইন াধাযণত cross country রনভ ষাণ কযা য়। ধনুয়া সথদক রখপুয মাওয়ায যাস্তা ধরতক্রভকাদর 

ই   পূদফ ষ নফরনরভ ষত রাইন স্থারত দয়দছ। উি স্থাদন ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয রাইনটি যাস্তা ধরতক্রভ কদযদছ। রফরফয়ানা-

ধনুয়া গ্যা ঞ্চারন াইরাইন প্রকদল্পয ধধীদন রনরভ ষত ২৪ ইরঞ্চ রাইনটি সথদক এ রাইনটি আনুভারনক ৮ রপট 

দূরুদত্ব যদয়দছ। নফরনরভ ষত রাইনটিয ধরধগ্রণকৃত ৮ রভটায প্রস্থ Rights of Way (RoW) উবয় া   এ প্রকদল্পয 

ধধীদন রচরিত কযা দয়দছ। যাস্তায রনকটফতী একটি ধফস্থাদন RoW এয ভদ্ কযাথরডক সপ্রাদটকন ঠিক বাদফ 

কাম ষকয যদয়দছ রকনা তা যীক্ষায জন্য একটি CP test point স্থান কযা দয়দছ।             ণ             

                            ।    

 

 

 

ঞ্চারন রাইনটিয কাছাকারছ রফদ্যভান ীচ ঢারাই     গ্রাভীণ যাস্তা ফযাফয ফন রফবাদগয ভাররকানাধীন রতনটি স্থান 

রযদ ষন কযা য়। প্রথভ রযদর ষত স্থাদনয আদ াদ সরাকারয়  সড় উদঠদছ এফাং এই স্থাদন ফদনয সতভন সকান 

ধরস্তত্ব নাই। ধল্প রকছু ধাংদ করতয় ার গাছ সদখা      । রযদর ষত রিতীয় ধফস্থানটিয াদও সরাকারয় গদড় 

উদঠদছ এফাং রকছু ধাং াভারজক ফনায়ন কযা দয়দছ। এ কর গাছগুদরা খুফ সফী পুযাতনও নয়। তৃতীয় রযদর ষত 

স্থাদন সতভন উদেখদমাগ্য গাছ গাছারীও সদখা মায় নাই। জানা মায় ফন রফবাদগয আও     প্রায় ১৫ রকদরারভটায 

ধাংদ প্রারনক জটিরতায কাযদণ রাইন স্থান কযা মায় নাই। এই প্রারনক জটিরতাই মূরত প্রকল্পটিয ভাঠ 

ম ষাদয়য ফাস্তফায়ন রফররম্বত কযদছ ফদর প্রতীয়ভান য়। তদফ ারফ ষকবাদফ রযদ ষন কাদর রফরবন্ন স্থাদনয 

সরাকারদয়য ধফস্থান, ফদনয গাদছয ঘনত্ব, গাদছয জাত, ভদৄপুয গদড়য ফন ধ্বাংদয গরত ইতযারদ রফলয় রফদফচনায় 

রনদর ফদনয ভদ্ ফ ণ  ত উচ্চ চা রফরষ্ট ঞ্চারন রাইদনয ধফস্থান ধদনকাাংদই ফন দখর প্রফণতা       

প্ররতফিক   রদদফ কাজ কযদত াদয। এ রফলয়টিও ফন কতৃষদক্ষয গুরুদত্বয াদথ রফদফচনা কযায সুদমাগ যদয়দছ। 

ফদনয রবতদয ১৫ রকদরারভটায ধাংদ রাইন স্থান না ওয়ায় প্রকল্পটিয ম্পূণ ষ রফরনদয়াগ রফনষ্ট দি। এয পদর 



 

49 

ধরত গুরুত্বপূণ ষ প্রকল্প ম্পূণ ষ ফাস্তফায়ন িফ দি না। এই ১৫ রকদরারভটায ধাংদ রাইন স্থান না কযায পদর 

ফতষভাদন ধনুয়া দত ফঙ্গফন্ধু সতু পূফ ষ ম ষন্ত প্রকদল্পয সকান কাম ষকারযতা সনই। রতনটি ধফস্থাদনয করতয় রচত্র 

এতদাংদগ াংযুি কযা র- মা কতৃষক্ষদক াভরগ্রক রফলয়াটি মথামথাবাদফ ধনুধাফন ও মূল্যায়দনয সুদমাগ সদদফ 

ফদর রফদফরচত দত াদয। মূরত রনভ ষাণ ধীন এই রাইনটিয প্রায় ভন্তযাদর ই   পূদফ ষ আশুগঞ্জ-এ     গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন  প্রকদল্পয ধধীদন রফগত তাব্দীয আরয দদক ২৪ ইরঞ্চ ব্যাদয রাইন রনরভ ষত দয়রছর। সই ভয় ফন 

কতৃষদক্ষয ধনুভরত প্রদান           ।  

 

৫.২।  প্রকদল্পয কভ ষকাদেয ারফ ষক ম ষাদরাচনা 

৫.২.১। োআরোআন ভনভ যোণ 

োআরোআন ভনভ যোণ কোজ ভোঠ ম যোল্পে চরভোন অল্পছ। এআ      প্রোে ৫২ ভক:ভভ: োআরোআন স্থোন ম্পন্ন ল্পেল্পছ। 

আল্পতোভল্পধ্য ভযোজগ   ফঙ্গফন্ধু থতুয ভিভ ো  থথল্পক নরকো      ১৫.২০ ভক:ভভ: োআরোআন থকল্পন 

Hydrotest ম্পন্ন যফ                        । ফনরফবাদগয ভূরভ ব্যফাদযয ধনুদভাদন নো োেো  ফ  

        ভূভভ অনুভোভনক ১৫ ভক:ভভ:  ত্ব ফযোফয োআরোআন ভনভ যোণ কোজ শুরু কযো  ফ ল্পে নো। 

োআরোআন ভনভ যোল্পণয ফল্পচল্পে গুরুত্বপূণ য র োআরোআন       রোগোল্পনোয ভে ল্পেভডং এয গুণগত ভোন ভনভিত 

কযো। এয উয ভবভত্ত কল্পয ভরল্পকজভফীনবোল্পফ োআরোআন ভযচোরনো কযো ল্পে     । এআ প্রকে ফোস্তফোেল্পনয থক্ষল্পত্র 

QA/QC মথোমথবোল্পফ ভনভিত কযো ল্পেল্পছ।  

 

 

 

এল্পক্ষল্পত্র উল্পেখ্য থম, প্রকদল্পয াইরাইদন রনদম্নাি গ্যা কূ সথদক গ্যা যফযাদয জন্য কাম ষক্রভ গ্রণ কযা 

দয়দছ। যারয ৩৬ ই   াইরাইদনয ভা্দভ - রফরফয়ানা গ্যাদক্ষত্র (দবযন) এফাং ৩০ ই   ও ২৪ ই   
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ভান্তযার াইরাইন িাযা কদেদযয ভা্দভ - রততা গ্যা সক্ষত্র, িাক্ষ্মণফারড়য়া (রফরজএপরএর), রফগঞ্জ গ্যা 

সক্ষত্র (রফরজএপরএর), যরদপুয গ্যা সক্ষত্র (এরজএপএর), সভৌরবীফাজায গ্যা সক্ষত্র (দবযন), দকরাটিরা 

গ্যা সক্ষত্র (এরজএপএর), জারারাফাদ গ্যা সক্ষত্র (দবযন), রফয়ারনফাজায গ্যা সক্ষত্র (এরজএপএর)। 

 

৫.২.২। বাল্ব সষ্টন 

প্রকদল্পয ধধীদন ফাস্তফায়নাধীন দুইটি আযএভএ ও একটি এভএভএ ব্যতীত রাইদনয যক্ষনাদফক্ষণ ও রযচারনগত 

সুরফধায জন্য      বাল্ব সষ্টন যদয়দছ। ধনুয়া সথদক প্রথভ বাল্ব সষ্টনটিয দূরুত্ব প্রায় ১২ রক:রভ:। এখ    রফরফয়ানা-

ধনুয়া গ্যা ঞ্চারন াইরাইন  প্রকদল্পয ধধীদন ২৪ ইরঞ্চ রাইন RoW এয প্রায় ভান্তযাদর স্থারত দয়দছ। এই 

সষ্টনটি  প্রদফ থ, ীভানা প্রাচীয ও সগ    রনভ ষাণ কাজ ইদতাভদ্ ম্পন্ন কযা দয়দছ। এ কাজটি াইরাইন 

ঠিকাদায সভা ষ দীন গ্যা সকাম্পা  য কাদজয ধন্তভূ ষি। াইরাইনটি  “কযাথরডক প্রদটকন” ব্যফস্থা কতটা 

কাম ষকয যদয়দছ তা ম ষদফক্ষণ ও রনয়রভত যীক্ষা কযায জন্য রর সটষ্ট দয়ন্ট  আনুারঙ্গক ধফকাঠাদভায 

সুরফধা দতযী কযা দয়দছ। এছাড়াও মূর যাস্তা দত বাল্ব সষ্টন ম ষন্ত াংদমাগ ড়ক ও বাল্ব সষ্টনটিয চাযাদ 

ইদতাভদ্  সপরন্পাং রনভ ষাণ কযা দয়দছ। 

 

 

রিতীয় বাল্ব সষ্টনটি প্রথভ বাল্ব সষ্টন সথদক রনয়ভ ভারপক দূযদত্ব ধফরস্থত। এই       প্রদফদয জন্য একটা ফাজায 

এরাকা ধরতক্রভ কযদত  । এই সষ্টনটিদতও াই াংরেষ্ট কাম ষারদ ম্পন্ন     দয়দছ। এখাদনও াইরাইদনয 

“কযাথরডক প্রদটকন” ব্যফস্থা কতটা কাম ষকয যদয়দছ তা ম ষদফক্ষণ ও যীক্ষা কযায জন্য রর সটষ্ট দয়ন্ট স্থান 

কযা দয়দছ। এছাড়াও সষ্টনটিদত প্রদফদয জন্য মূর যাস্তা দত বাল্ব সষ্টন কম্পাঊন্ড ম ষন্ত াংদমাগ ড়ক ও বাল্ব 

সষ্টনটিয চাযাদ ইদতাভদ্ সপরন্পাং রনভ ষাণ কযা দয়দছ। ল্যান্ড রপররাং এয কাজ চরভান আদছ এফাং সষ্টনটিয যাং 

এয কাজ এখদনা ম্পন্ন য় নাই। উদেখ্য আনুভারনক ১৫০ পৄট দূদযই িহ্মপুত্র       গ্যা ঞ্চারন াইরাইন  
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প্রকদল্পয ধধীদন রনরভ ষত রাইদনয জন্য একটি বাল্ব সষ্টন যদয়দছ। এই সষ্টনটিয প্রদফথটি ফাজায এরাকাটি শুরু 

ওয়ায আদগই ধন্য      ধফরস্থত।  ইটি াইরাইদনয ভ্ফতী স্থানটি ধরধগ্রণ পূফ ষক একটি কম্পাউদন্ডয  ভদ্ 

দুইটি বাল্ব সষ্টন াংকুরান কযা সমত। তাদত রনযািা জরনত এফাং রযচারন ব্যয় কভাদনায সুদমাগ রছর।  

 

৫.২.৩। নদী ধরতক্রভ  

এই প্রকদল্পয ধধীদন সভাট ৬টি নদী ধরতক্রভ          River crossing কাম ষক্রভ HDD িরতয ভা্দভ 

ম্পন্ন  ও       । নদী ধরতক্রভ াইট রযদ ষন        খ          HDD িরত   River crossing 

কাম ষক্রভ ইদতা    ম্পারদত দয়দছ। ফতষভান ধফস্থানমূ প্রায় স্বাবারফক দয় এদদছ, ফগুদরা াইট এফাং 

এতদাংরেষ্ট াইরাইন এখদনা RoW  রকরঞ্চতকযণ কাজটি ম্পন্ন য়রন। নদীগুদরা  খুফ চওড়া না দরও নদীয 

গবীযতভ ধাং সথদক ১৫ রভটায নীচ রদদয় ধরতক্রভ কযায কাযদন রযগ স্থাদনয ধফস্থানটি নদীয তীয সথদক মথামথ 

দূযদত্ব যদয়দছ ফদরই প্রতীয়ভান য়। এই কাজগুদরা বাযতীয় ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান কতৃষক         দয়দছ। নদীয 

নাভ ও নদীয প্রস্থতা াদদক্ষ এইচরডরড দদদঘ ষয        রনম্নরূঃ   

o ারদা নদী ক্ররাং - ৩৪৭.৪০ রভটায; 

o টরি নদী ১ভ ক্ররাং - ৩৯৩.৫২ রভটায; 

o টরি নদী ২য় ক্ররাং - ৩৮৭.৪০ রভটায; 

o ফাংাই নদী ক্ররাং - ৪০৪.৬৭ রভটায; 

o াপাই নদী ক্ররাং - ৪০৭.৩৮ রভটায এফাং 

o রাঙ্গাররয়া নদী ক্ররাং - ৪০০.১৬ রভটায। 

এফ নদীদত এইচরডরড িরতয ভা্দভ নদীয গবীযতয স্থান সথদক ১৫ রভটায নীচ রদদয় াইরাইন ধরতক্রভ 

কল্পযল্পছ ফল্পর জোনোল্পনো ে।  

 

৫.২.৪। RMS/MMS স্থোন  

এল্পরঙ্গো োআট -এদরঙ্গা াই টি ফঙ্গফন্ধু সতুয       সড় নদী সথদক প্রায় ১৪ রকঃ দূদয ধফরস্থত। এটা রফরফয়ানা-

ধনুয়া গ্যা ঞ্চারন াইরাইন  প্রকদল্পয ধধীদনই রফগত তাব্দীয আরয দক সথদক গুরুত্বপূণ   সষ্টন। এখাদন এই 

প্রকদল্পয ধধীদন একটি ৩০০ mmcfd ক্ষভতা ম্পন্ন MMS স্থাদনয কাম ষক্রভ চরভান যদয়দছ। এখানকায ধফস্থাও 

ধনুয়া  ধফরস্থত াইদটয প্রায় ধনুরূ। এখাদনও সষ্টনটিয ছয়টি রট। এখাদনও রর ব্যফস্থা ম ষদফক্ষদণয জন্য সুরফধা 

দতযী কযা দয়দছ। এছাড়াও এই প্রকদল্পয ধধীদন স্কাডাটি তৃতীয় তরায় স্থান কযা দফ। এখাদন রফদ্যভান 

রজটিরএর-এ  SCADA system এয াদথ নতুন বাদফ এ   SCADA system স্থান কযা দফ মা           

এখন চরভান আদছ। 
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রডরক্রচয াইট  - এই সষ্টনটি রযাজগঞ্জ সজরায দয উদজরায় ফঙ্গফন্ধু িীজ - নরকা ভাড়দকয দরক্ষণ াদ 

ধফরস্থত। এই প্রকদল্পয ধধীদন মমুনায তীদয এই সষ্টনটি নতুন বাদফ স্থা    কাম ষক্রভ চরভান আ  । এখাদন একটি 

১৫০ mmcfd ক্ষভতা ম্পন্ন MMS/RMS স্থান কযায      পূতষ রনভ ষাণ কাজ চরভান যদয়দছ। গাজীপুয সজরায 

শ্রীপুয উদজরায ধনুয়া সথদকই এই প্রকদল্পয শুরু। এ জায়গা ম ষন্ত ইদতাপূদফ ষ         সজরায ভদনাযদী উদজরা 

সথদক একটি ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয ৩৭.৫০ রক:রভ: গ্যা রাইন রনরভ ষত রছর। মূরত এই প্রকদল্পয ভা্দভ রনরভ ষত ও 

রন    ব্য ৬৭ রক:রভ:   ই রাইন স্থান ম্পন্ন দর আশুগঞ্জ সথদক রযাজগঞ্জ সজরায নরকা ম ষন্ত ম্পূন ষ প্রকল্পটি 

পূণ   ঙ্গ রূ াদফ। প্রাংগত  উদেখ্য   , এদরঙ্গা সথদক ফঙ্গফন্ধু সতু ম ষন্ত আনুভারনক ১৫ রক:রভ: ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয 

  ই রাইনটিয াদথ রজটিরএর কতৃষক সতু   রনরভ ষত ধাংদয াদথ াংদমাগ প্রদাদনয ভা্দভ মমুনা নদীয পূফ ষ 

াদড়য রডরক্রচয ম ষন্ত রাইনটি ম্পাযণ কযা দয়রছর।  

 

১৯/০৩/২০২০ তারযদখ রজটিরএর-এয দুইজন প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষা রযাজগদঞ্জয দয়দাফাদ াইট ধন্যান্য 

কর াইটমূ রযদ ষন কযা য়। রডরক্রচয দত নরকা ম ষন্ত ১৫ রক:রভ: াইরাইদনয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। 

এদক্ষদত্র উদেখ্য সম, মূর ভডভভ নুমোেী মূরধন ফোফদ থভোট প্রোক্কভরত ব্যে ধযো ল্পেভছর 835.৯৪ থকোটি টোকো মোয 

ভল্পধ্য ভজভফ ল্পত ফযোে ভছর 392.92 থকোটি টোকো এফং জোআকো ল্পত প্রোপ্ত প্রকে োোয্য ভছর 443.01 থকোটি 

টোকো। ১ভ ংল্পোভধত ভডভভ নুমোেী থভোট মূরধন ফোফদ প্রোক্কভরত ব্যে ধযো ল্পেল্পছ ৬৮৭.৯০ থকোটি টোকো মোয 

ভল্পধ্য ভজভফ ল্পত ফযোে অল্পছ ৩২২.৯৭ থকোটি টোকো এফং জোআকো ল্পত প্রোপ্ত প্রকে োোয্য অল্পছ ৩৬৪.৯৩ থকোটি 

টোকো।  
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ধনুয়া ও রযাজগদঞ্জ ২টি সযগুদরটিাং এন্ড রভটারযাং সেন (RMS) এফাং এদরঙ্গায় ১টি রভটারযাং এন্ড সভরনদপাল্ড  

সেন (MMS) এয রডজাইন ও ড্রইাং এয কাজ  ড়ান্ত ম ষাদয় যদয়দছ। প্রকল্প াইদট      রনভ ষাণ কাজ চরভান 

আদছ। 

৫.২.৫। প্রকদল্পয দফ ষাচ্চ আয়ুস্কার ধজষদন CP System স্থান 

প্রকল্পেয অতোে ৩০ আভঞ্চ ব্যোল্পয ৫২ ভক:ভভ: োআরোআন       ক্রে  স্থোন কযো ল্পেল্পছ। োআরোআন স্থোন 

প্রকল্পেয থক্ষল্পত্র CP System োআরোআল্পনয ক্ষে থযোল্পধয থক্ষল্পত্র কোজ কল্পয। CP System ঠিকবোল্পফ কোজ কযোয 

উয ভনব যয কল্পয প্রকল্পেয থভোট অয়ুস্কোর। এআ প্রকল্পে ৩টি CP System স্থোন কযো ল্পেল্পছ। CP System 

অন্তজযোভতক ভনেভ নুমোেী ঠিকবোল্পফ Calibration কযো ে এফং এয পরশ্রুভতল্পত CP System ঠিক বোল্পফ কোজ 

কল্পয এফং এয ভোন প্রদ যন কল্পয। 

 

 

রজটিরএর কতৃষক্ষ তাদদয CP রদেভ প্ররতভাদ একফায যীক্ষা- নীরযক্ষা কদয এফাং সকান ক্রুটি- রফচুযরত সদর 

াদথ াদথ তায ভাধান কযা য়। এছাড়া প্ররতভাদ psp survey এফাং pearson survey কযা য়। সকাথাও 

সকান ররদকজ ফা রছদ্র থাকদর তা pearson survey এয ভা্দভ নাি কযা য়। এ ভস্ত কাম ষক্রভ NACE এয 

রফরধভারা ধনুয ণ কযা য়। এ ভস্ত কাদজয জন্য ঠিকাদায রনদয়ারজত যদয়দছ। রজটিরএর কতৃষক্ষ প্রদি CP 

system এয তথ্য রফদেলণ কদয াওয়া মায় সম, psp এয ভাত্রা গ্রণদমাগ্য ম ষাদয় যদয়দছ। এয সথদক আা কযা 

মায় সম, াইরাইন টি তায দফ ষাচ্চ আয়ুস্কার ধরতক্রভ কযদফ।  
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৫.২.৭। ভূরভ ধরধগ্রণ  

প্রকদল্পয আওতায় গাজীপুয, ভয়ভনরাং, টাঙ্গাইর ও রযাজগঞ্জ সজরায় জরভয মূল্য রনধ ষাযদনয রদক্ষয াংরেষ্ট সজরা 

প্রাক কাম ষারদয়য ভূরভ ধরধগ্রণ াখায ভা্দভ প্রস্তারফত ভধ ি ভূরভয প্রাক্কররত মূল্য াংগ্র কযা য়। প্রস্তারফত 

ভূরভ ও আনুলরঙ্গক পর, গাছারা, ঘযফারড়-ধফকাঠাদভায মূ         ৫০% রপ্ররভয়াভ সমাগ কদয রডরর-সত 

ধন্তভূ ষি কযা দয়দছ। রডরর’সত ভূরভয মূল্য ও আনুভারনক খযচারদ সজরা প্রাক কাম ষারদয়য ভূরভ ধরধগ্রণ 

াখা ও াংরেষ্ট াফ-সযরজরস্ট্র ধরপমূ সথদক ারনাগাদ সযট াংগ্র কদয উস্থান কযা দয়দছ। প্রণীত 

রডরর’য ধরধগ্রণ মূল্য আনুমায়ী াংরেষ্ট সজরা প্রাক কাম ষারদয়য ভা্দভ াধাযন জনগদণয ভূরভ ধরধগ্রণ 

ম্পন্ন দয়দছ। শুদৄভাত্র ফন রফবাদগয ১৫ রক:রভ:-এয ভূরভ এখদনা ধরধগ্রণ কযা িফ য়রন।  

 

ধনুদভারদত রডরর ও প্রস্তারফত ১ভ াংদারধত রডরর’য ভদ্ ভূরভ ধরধগ্রণ ও হুকুভ দখর খাদত তুরনামূরক 

রফফযণ রনদম্ন প্রদান কযা দরা: 

খাত মূর রডরর প্রস্তারফত ১ভ াংদারধত রডরর াথ ষকয 

জরভ জরভয রযভান 

(সক্টয) 

জরভয মূল্য 

(রক্ষ টাকায়) 

জরভয রযভান 

(সক্টয ) 

জরভয মূল্য 

(রক্ষ টাকায়) 

(রক্ষ টাকায়) 

ধরধগ্রণ ৪৩.৭৩ ৮০৬৮.৪৯ ৪৩.৭৩ ১৫৫১৭.০৪ ৭৪৪৮.৫৫ 

হুকুভ দখর ৮১.০০ ২৯৭০.৫০ ৮১.০০ ৪৫০০.০০ ১৫২৯.৫০ 

সভাট= ১২৪.৭৩ ১১০৩৮.৯৯ ১২৪.৭৩ ২০০১৭.০৪ ৮৯৭৮.০৫ 

 

ভয়ভনরাং, রযাজগঞ্জ, গাজীপুয ও টাঙ্গাইর সজরা প্রাদনয ভা্দভ জরভ ধরধগ্রণ এফাং হুকুভ দখর কযা 

দয়দছ। ধনুদভারদত রডররদত জরভ ধরধগ্রণ এফাং হুকুভ দখর কাদজ ফযােকৃত ধদথ ষয রফফযণ রনম্নরূ: 

 

সজরায নাভ ধরধগ্রণকৃত জরভয 

রযভান (একয) 

হুকুভ দখরকৃত জরভয 

রযভান (একয) 

ধরধগ্রণকৃত জরভয 

প্রাক্কররত    

হুকুভ দখরকৃত জরভয 

প্রাক্কররত    

রযাজগঞ্জ ২.৪৫ - ২৯১৫৪৮৩৩.৯১ - 

গাজীপুয  ২৩.৫৭৬৫ ৪৩.৩০০ ৩৯৮৭৬৪৪১৪.৪০ ১৭৩৫০৬৭৬৭.৭০ 

টাঙ্গাইর ৭৮.০১১৬ ১৫১.২১ ১০০৭৭৮৪৮৫৭.৯০ ২৩৫৪০০০০০.০০ 

ভয়ভনরাং ৩.৯৮০ ৫.৫৬০ ১১৬০০০০০০.০০ ৪,১০৯৩২৩২.৩০ 

সভাট ১০৮.০১ একয  ২০০.০৭ একয  ১৫৫১৭০৪১০৬.২১ ৪৫০০০০০০০.০০ 

 

ধত্র প্রকদল্পয ভূরভ ধরধগ্রণ ও হুকুভ দখর খাদত প্রাক্কররত ধথ ষ মাথাক্রদভ প্রায় ১৫৫১৭.০৪ রক্ষ ও ৪৫০০.০০ রক্ষ 

টাকা। ১ভ াংদারধত রডরর-সত মূর রডরর দত ধরধগ্রণ ও হুকুভ দখ  খাদত মথাক্রদভ ৭৪৪৮.৫৫ রক্ষ ও 

১৫২৯.৫০ রক্ষ টাকা সফর প্রস্তাফ কযা দয়দছ। 
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গাজীপুয ও  রযাজগঞ্জ সজরায ভূরভ    ন্তয ম্পন্ন দয়দছ। ফাাংরাদদদ সতু কতৃষদক্ষয চারদাভত রুট 

Realignment ধনুমায়ী রযাজগঞ্জ ধাংদ াইরাইন রনভ ষাণ কাজ ম্পন্ন দয়দছ। টাঙ্গাইর সজরায াইরাইন 

স্থাদন ভূরভ ধরধগ্রণ ও হুকুভ দখর ফাফদ প্রাপ্ত প্রাক্করন সজরা প্রাক, টাঙ্গাইর এয ধনূকূদর রযদাধ কযা 

দয়দছ। সজরা প্রাদকয কাম ষারয়, ভ ভনরাং দত ০৭-০২-২০১৯ তারযদখ ০.৯৪৩ রক:রভ: থস্বত্ব ধথ ষাৎ ১.৯৯ 

একয ভূরভ ধরধগ্রদণয জন্য প্রাপ্ত ৬,৩৩,০৬,৩৯৯ টাকায প্রাক্করন রযদাধ কযা     । ধরধগ্রণকৃত ভূরভয 

  ন স্তান্তয ০৪-০৯-২০১৯ তারযদখ ম্পন্ন দয়দছ। ভূরভ হুকুভ দখদরয প্রস্তাফ ভূরভ ভন্ত্রণারদয় ১৮-০৭-২০১৯ 

তারযদখ ধনুদভাদন রাব কদয। ভ ভনরাং সজরায প্রাদকয কাম ষারদয় হুকুভ দখদরয প্রস্তাফ ধনুদভাদন যফ   

কাম ষক্রভ              । সজরা প্রাদকয কাম ষারয়, ভ ভনরাং দত ০.৯৪৩ রক:রভ: থস্বত্ব ধথ ষাৎ ১.৯৯ 

একয ভূরভ ধরধগ্রদণয জন্য ৬,৩৩,০৬,৩৯৯ টাকায প্রাক্করন রযদাধ কযা     । ধরধগ্রণকৃত ভূরভয   ন 

 স্তান্তয ৪-০৯-২০১৯ তারযদখ ম্পন্ন দয়দছ। টাঙ্গাইর ও ভয়ভনরাং সজরায় াইরাইন স্থাদন ভূরভ ধরধগ্রণ ও 

হুকুভ দখর কাম ষক্রভ ম্পন্ন দয়দছ।  

 

৫.২.৮। ফদনয জরভ ধরধগ্রদণয ধগ্রগরত 

   ২১/০৭/২০১৬                          ,                                                

                          ।            এ               ,                                

           এ                           । ২৪/০৭/২০১৮              ,                    

                                           “                                 

                          ”                      ।           ,                    

                                             । 

 

  



 

56 

 

২১-১০-২০১৯                                                                              

                     ।             ২২-১০-২০১৯                                          

  ।                                                           ,                           

     ২১-১১-২০১৯                               ,                   এ        এ          

               ।       ,                                                          এ  

           এ -এ             ২৬-১২-২০১৯                                              

   । এ                এ -এ                ০৯-০১-২০২০                    এ              

            ১৫-০১-২০২০                                 এ                               

    ২৩-০১-২০২০              ,                                        ।  

 

      ,                                                               এ ,                

২৩-০৩-২০২০              ,                                  এ                       ,      

              ১৫ ভক:ভভ: োআরোআন                                                      

                            ।  

 

 

৫.২.৯। ভপভজভফভরটি েোভডল্পত ফল্পনয ভূভভ ভধগ্রল্পণয ভফলেটি উল্পেখ নো থোকো 

ফন ভধদপ্তল্পযয অভত্তয কোযল্পণ টোঙ্গোআর থজরোয ভদৄপুয ফনোঞ্চল্পরয বুন্তল্পয প্রোে ১৫ ভক:ভভ: গ্যো োআরোআন 

স্থোল্পনয কোজ ফতযভোল্পন ফন্ধ অল্পছ। উল্পেখ্য থম, জোআকো’য থ যোেল্পন Natural Gas Efficiency Project-এয 

অতোে একটি Project Preparatory Survey (PPS) কযো ল্পেভছর ২০১৩ োল্পর। উি Project 
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Preparatory Survey কোজটি ম্পোদন কযো ল্পেভছর জোআকো’য থ যোেল্পন জোোনীজ যোভ যক প্রভতষ্ঠোন Oriental 

Consulting Company এয ভোধ্যল্পভ। উি ভযল্পোল্পট য মো উল্পেখ কযো ল্পেভছর তো ভনেরূঃ  

 

জোআকো’য থ যোেল্পন ম্পোভদত Project Preparatory Survey ভযল্পোল্পট যয অল্পরোল্পক ফরো থমল্পত োল্পয থম, প্রকেটি 

থমল্পতু জোআকো’য থ যোেল্পন Natural Gas Efficiency Project-এয অতোে ম্পোভদত ল্পেভছর তোআ প্রকেটি 

ভযকেনোকোরীন ভল্পে ফন ভধদল্পপ্তয জভভ ভধগ্রণ/ ব্যফোল্পযয ভফলেটি                   েভন। Project 

Preparatory Survey ভযল্পোল্পট য তীল্পত স্থোভত ২৪ আভঞ্চ োআরোআল্পনয উল্পেখ থোকোে ভজটিভএর কর্তযক্ষ তাঁল্পদয 

পূল্পফ যয কোল্পজয ভবজ্ঞতো কোল্পজ রোভগল্পে প্রকল্পেয রুটম্যো প্রস্তুত কযোয ভে ফন ভধদপ্তল্পযয NOC থনেোয ভফলল্পে 

     কযো প্রল্পেোজন ভছর। তোআ বভফষ্যত এ ধযল্পনয প্রকল্পেয কোল্পজ জটিরতো এড়োল্পত থম থকোন উন্নেন প্রকল্পে থকোন 

যকোভয/ স্বোেত্বোভত ংস্থোয জভভ প্রকল্পেয কোল্পজ ফো ভধগ্রল্পণয প্রল্পেোজন ল্পর তো ভডভভ প্রণেনকোল্পর ঐ 

ংস্থোয োল্পথ অল্পরোচনো কল্পয নোভত্ত গ্রণপূফ যক তো ভডভভল্পত ন্তভু যি কযো প্রল্পেোজন।  

 

৫.২.১০। ভযল্পফল্পয ছোড়ত্র গ্রণ  

ফাাংরাদদ সতু কতৃষদক্ষয রনকট সথদক ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় দত নরকা      ১৫ রক:রভ. থ ত্ত্ব  

ব্যফাদযয ধনুভরত রনদয় কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ। এতদাংক্রান্ত ক্ষরতপূযদণয ধথ ষ ধরগ্রভ প্রদান কাযা দয়দছ ও 

এতদাংক্রন্ত ম্পূযক চুরি স্বাক্ষরযত দয়দছ। ইদতাভদ্ প্রকদল্পয Environmental Impact Assessment (EIA) 

প্রণয়ন কযা দয়দছ এফাং রযদফ ছাড়ত্র গ্রণ কযা দয়দছ। রযদফ ছাড়ত্র গ্রদনয জন্য রযদফ ধরধদপ্তয, 

সযাড কাটিাং-এয ধনুভরত ফাফদ ওজ এফাং এররজইরড, ৬টি নদী ক্ররাং ফাফদ আবযন্তযীণ সনৌ রযফন ধরধদপ্তয, ২টি 

সযরক্ররাং ফাফদ ফাাংরাদদ সযরওদয় কতৃষক্ষ ও দফ ষারয গ্যা ঞ্চারন াইরাইন স্থাদনয ধনুভরত গ্রদনয জন্য 

রফদফাযক ধরধদপ্তযদক রযদাধদমাগ্য রপ ফাফদ প্রায় ১০.০০ রক্ষ টাকা ইদতাভদ্ প্রদান কযা দয়দছ।  
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৫.২.১১। যভক্ষত বোল্ব থেন 

ভোঠ ম যোল্পে ভযদ যনকোল্পর থদখো মোে থম, প্রকল্পেয ভোধ্যল্পভ স্থোভত বোল্ব থষ্টল্পনযমূল্পয চোযোল্প শুদৄভোত্র 

কাঁটোতোল্পযয থপভিং কযো এফং ভনযোত্তোয জন্য এখল্পনো থকোন ভনযোত্তো যক্ষী ভনল্পেোগ প্রদোন কযো েভন। মমুনো নদীয 

ভিভ োল্পড় আভতপুল্পফ য স্থোভত বোল্ব থষ্টল্পন দীঘ যক্ষণ ফস্থোনকোল্পর থকোন ভনযোত্তো যক্ষীল্পক োেো মোেভন। এখোল্পন 

উল্পে  কযো প্রল্পেোজন থম, এ কর স্থোনো জোতীে গ্যো ভগ্রল্পডয ভনযোত্তোয োল্পথ তল্পপ্রোতবোল্পফ জভড়ত। তোআ কখল্পনো 

মভদ এফ স্থোনোে থকোন ধয  য                   জোতীে গ্যো ভগ্রল্পডয     যফযো যোভয ক্ষভতগ্রস্ত ল্পফ 

এফং গ্যো যফযোল্পয োল্পথ োল্পথ ভফদ্যুৎ উৎোদন   ত ল্পফ। তোআ এফ স্থোনোে জরুযী ভবভত্তল্পত ভনযোত্তো প্রযী 

ভনল্পেোল্পগয ব্যফস্থো কযো থমল্পত োল্পয। একআোল্পথ নরোআন      কুোল্পভযোয স্থোল্পনয ভোধ্যল্পভ প্রভতটি স্থোনো  এয 

অল্পোল্প োফ যক্ষভণক ভভনটভযং-এয ব্যফস্থোয উল্পযোগ থনেো থমল্পত োল্পয।  

 

  

  

৫.২.১২। গ্যা যফযাদ রজটিরএর-এয ভুরভকা   

রফতযণ সকাম্পা  গুরর িাযা চূড়ান্ত রফতযদণয রদক্ষয চারদা সকন্দ্রগুদরাদত রনযাদ, রনব ষযদমাগ্য এফাং রাবজনক 

উাদয় প্রাকৃরতক গ্যাদয রনযফরিন্ন ঞ্চারদনয জন্য ধীদয ধীদয জাতীয় গ্যা রগ্রড দতরয কযাই দি গ্যা ট্রান্পরভন 

সকাম্পা   রররভদটড (রজটিরএর) এয রবন। সই রদক্ষয রজটিরএর সদদয প্রাথরভক জ্বারারন চারদা পূযদণয জন্য 

প্রাকৃরতক গ্যাদয প্রাপ্যতা এফাং চারদা ম্পদকষ ধাযাফারকবাদফ তথ্য াংগ্র; মথামথ এফাং দক্ষ িরতদত 

প্রদয়াজনীয় গ্যা রযফন সুরফধা স্থান ও রযচারনা কযা; রফশ্ব গ্যা রল্প ধনুীরদনয দঙ্গ ঙ্গরতপূণ ষ রযকল্পনা, 

নকা এফাং কভ ষক্ষভ ভান রফকা; এফাং সকাম্পা  য স্থায়ী উন্নয়দনয জন্য রফরবন্ন ধাদযন রযচারনা কদয আদছ। 

রজটিরএর ২০১৭-২০১৮ ধথ ষ-ফছদয ২১,৯১১.৪৩ এভএভরএভ গ্যা তায ১৬৫১.৪৩ রক:রভ: রফস্তৃত াইরাইদনয 

ভা্দভ ঞ্চারন কদযদছ। 
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জাতীয় গ্যা রগ্রড একদকরন্দ্রক রযচারন ও যক্ষণাদফক্ষণ এফাং সদদয কর ধঞ্চদর প্রাকৃরতক গ্যাদয সুলভ ব্যফায 

রনরিত কযায রদক্ষয যকাদযয ফারল ষক উন্নয়ন রযকল্পনায আওতায় নতুন নতুন গ্যা াইরাইন রনভ ষাদণয ভা্দভ 

জাতীয় গ্যা রগ্রড োযদণয উদেদশ্য ১৯৯৩ াদরয ১৪ রডদম্বয সকাম্পা   আইদনয আওতায় সদট্রাফাাংরায 

ধধীদন গ্যা ট্রান্পরভন সকাম্পা   রররভদটড (রজটিরএর) প্ররতষ্ঠা কযা য়। প্ররতষ্ঠায য দত রজটিরএর জাতীয় 

গ্যা রগ্রড রযচারন ও যক্ষণাদফক্ষদণয াাার নতুন নতুন এরাকাদক গ্যা যফযা সনটওয়াদকষয আওতায় 

আনায রদক্ষয রফরবন্ন উচ্চচাম্পন্ন গ্যা ঞ্চারন াইরাইন রনভ ষাণপূফ ষক জাতীয় গ্যা রগ্রড োযণ ও উন্নয়দন 

ফররষ্ঠ ভূরভকা ারন কযদছ। যকারয রিান্ত ধনুমায়ী এরডরফ, রফশ্বব্যাাংক, জাইকা, রজওরফ, রজটিরএর এয 

রনজস্ব সদট্রাফাাংরায ধধীনস্থ ধন্যান্য সকাম্পা  য ধথ ষায়দন রজটিরএর কতৃষক ইদতাভদ্ ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। রফগত ধথ ষ ফছদয সকাম্পা  য আওতায় ৩টি প্রকল্প মথা: ফাখযাফাদ-ররিযগঞ্জ গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন রনভ ষাণ প্রকল্প, স্কাডা রযদরফররদটন প্রকল্প এফাং আদনায়াযা-সপৌজদাযাট গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

রনভ ষাণ প্রকল্প ফাস্তফারয়ত দয়দছ। ফতষভাদন ৬টি াইরাইন রনভ ষাণ প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ এফাং ধদূয বরফষ্যদত 

আযও ১১টি াইরাইন রনভ ষাণ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয রযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

যকারয রিান্ত সভাতাদফক সদট্রাফাাংরাভুি রফরবন্ন সকাম্পা   দত রজটিরএর-এয রনকট স্তান্তরযত ৫৪২.৩৭ 

রক:রভ: গ্যা ঞ্চারন াইরাইন এফাং ১৭৫ রক:রভ: কনদডনদট াইরাইন দমাদগ ফতষভাদন সকাম্পা  য 

রযচারনাধীন াইরাইদনয দদঘ ষয দাঁরড়দয়দছ সভাট ১৬৮১ রক:রভ: এফাং কনদডনদট াইরাইদনয দদঘ ষয দাঁরড়দয়দছ 

ফ ষদভাট ১৯৩ রক:রভ:। রজটিরএর কতৃষক ১৯৯৪ াদরয ১ ভাচ ষ সথদক প্রথভ গ্যা ঞ্চারন শুরু য়, মায রযভাণ রছর 

গদড় দদরনক প্রায় ৪২ রভররয়ন ঘনপৄট। ফতষভাদন রজটিরএর কতৃষক রযচাররত গ্যা রগ্রদডয ভা্দভ গ্যা ঞ্চারদনয 

রযভাণ দাঁরড়দয়দছ দদরনক প্রায় ২৫৩৫.৯৯ রভররয়ন ঘনপৄট, মা সদদয সভাট উৎারদত গ্যাদয ৮৩.০৬%। এছাড়া, 

গ্যাদয চা ও প্রফা বৃরিয রদক্ষয আশুগদঞ্জ ৩টি এফাং এদরঙ্গায় ৩টি কদেয ইউরনট স্থান কযা দয়দছ, মায 

পদর সদদয রফরবন্ন গ্যা রফণন সকাম্পা  য গ্রাক প্রাদন্ত রনরদ ষষ্ট চা ও চারদা সভাতাদফক ধরতরযি ১৫০-২০০ 

রভররয়ন ঘনপৄট গ্যা যফযা কযা িফ দি। রজটিরএর রযচাররত াইরাইন ও স্থানামূদয রনধ ষারযত 

সডররবারয দয়ন্ট িাযা ২০১৮-২০১৯ ধথ ষ ফছদয রততা, ফাখযাফাদ, কণ ষপৄরী, জারারাফাদ, রিভাঞ্চর ও সুন্দযফন 

গ্যা সকাম্পা  য ধরধভুি এরাকায় ফ ষদভাট ২৪,৭৮৬.৫৪ রভররয়ন ঘনরভটায গ্যা যফযা কযা য়             

     ।   

 

সদদয ক্রভফধ ষভান গ্যাদয চারদা সভটাদনায রদক্ষয যকায কতৃষক তযরীকৃত প্রাকৃরতক গ্যা (এরএনরজ) আভদারন 

কাম ষক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। ভারকষন সকাম্পা   এরক্সরাদযট এনারজষ ফাাংরাদদ রররভদটড (ইইরফএর) কতৃষক কক্সফাজায 

সজরাধীন ভদখারী িীদয ধদূদয গবীয মুদদ্র ৫০০ এভএভএরএপরড ক্ষভতা ম্পন্ন Floating Storage and 
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Re-gasification Unit (FSRU) স্থান কাজ ভাপ্ত দয়দছ। রফগত ১৮-০৮-২০১৮ তারযখ দত কক্সফাজাদযয 

ভদখারীদত স্থারত FSRU এয ভা্দভ প্রাথরভক ম ষাদয় ১০০ এভএভএরএপরড গ্যা জাতীয় রগ্রদড ঞ্চারন শুরু 

কদয ম ষায়ক্রদভ ৩০০ এভএভএরএপরড গ্যা সকরজরডরএর রদেদভ যফযা কযা য়। যফতীদত আদনায়াযা-

সপৌজদাযাট গ্যা ঞ্চারন াইরাইন প্রকদল্পয আওতায় কণ ষপৄরী নদী ক্ররাং ম্পদন্নয য ধফরষ্ট ২০০ 

এভএভএরএপরড গ্যা আযও ধরতরযি গ্যা জাতীয় রগ্রদড ঞ্চারদনয ক্ষভতা ধরজষত দয়দছ। সফযকারয 

প্ররতষ্ঠান ারভট কযদাদযন রররভদটড (এরএর) কতৃষক গবীয মুদদ্র ৫০০ এভএভএরএপরড ক্ষভতা ম্পন্ন 

আযও একটি FSRU স্থানায কাজ এরপ্রর, ২০১৯ াদর ম্পন্ন য়। গত ২৯-০৪-২০১৯ দত উি FSRU দত জাতীয় 

রগ্রদড গ্যা ঞ্চারন শুরু দয়দছ। এতিযতীত, ভদখারী, কুতুফদীয়া ও টুয়াখারী সজরায ায়যা মুদ্র ফন্দদযয 

রন্নকদট রফরবন্ন যকারয, সফযকারয ও দফদদরক প্ররতষ্ঠাদনয ভা্দভ আদযা একারধক বাভান/স্থররবরিক 

এরএনরজ টারভ ষনার রনভ ষাদণয রযকল্পনা যদয়দছ। এ রযদপ্ররক্ষদত আভদারনকৃত এরএনরজ জাতীয় গ্যা রগ্রদড 

যফযাদয রদক্ষয ভদখারী-আদনায়াযা গ্যা ঞ্চারন ভান্তযার াইরাইন, ভদখারী রজদযা দয়ন্ট গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন, চট্টগ্রাভ-সপনী-ফাখযাফাদ গ্যা ঞ্চারন াইরাইন ও ধনুয়া-নরকা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয 

রিভাড়-নরকা গ্যা ঞ্চারন াইরাইন রনভ ষাণ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। এছাড়া, সদদয উিয 

ও দরক্ষণ-রিভাঞ্চদর গ্যা ঞ্চারন াইরাইন সনটওয়াকষ স্থাদনয রদক্ষয ফগুড়া-যাংপুয-দয়দপুয গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন রনভ ষাণ কাম ষক্রভ ইদতাভদ্ শুরু দয়দছ। 

 

৫.২.১৩। রজটিরএর-এয ঞ্চারন ব্যফস্থায রফরবন্ন দয়দন্ট রভটায না থাকায় রফভ্রারন্ত 

যাষ্ট্রীয় াংস্থা রততা গ্যা রজটিরএদরয ঞ্চারন ব্যফস্থায রফরবন্ন দয়দন্ট রভটায না থাকায় গ্যা যফযাদয 

ধনুভান রনব ষয রাফ সদওয়া দি ফদর রফরবন্ন ভদয় ধরবদমাগ এদন থাদক। মরদও যাষ্ট্রীয় াংস্থা রজটিরএর 

রততাদক ঠিক রযভাদণই গ্যা সদওয়া দি ফদর জারনদয় আদছ।  

 

রততা দরা গ্যা রফতযণ সকাম্পা  । সবািা ম ষাদয় যারয গ্যা রফরক্র কদয। রততা এই গ্যা ক্রয় কদয ধয 

যাষ্ট্রায়ি সকাম্পা   রজটিরএর সথদক। রজটিরএর দরা গ্যা ঞ্চারন সকাম্পা  । ঞ্চারন রাইন সথদক মখন 

রততাদয রফতযণ রাইদন গ্যা সদওয়া য়, তখন রভটাদয রাফ থাকায কথা। ঢাকা, গাজীপুয, ভয়ভনরাং, মুন্পীগঞ্জ 

ও নাযায়ণগঞ্জ সজরায় গ্যা যফযা কদয রততা। দদরনক ২২০ সকাটি ঘনপৄট চারদায রফযীদত ১৮০ সকাটি ঘনপৄট 

গ্যা যফযা কদয প্ররতষ্ঠানটি। এয ভদ্ ৮০ তাাং গ্যা ায় রজটিরএর সথদক। ফারকটুকু গ্যাদক্ষত্র সথদক 

যারয াংগ্র কদয রততা।  
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সমবাদফ গ্যা ায় রততা: আশুগঞ্জ-ফাখযাফাদ ৩০ ইরঞ্চ, রফরফয়ানা-ধনুয়া ৩৬ ইরঞ্চ, যরদপুয-আশুগঞ্জ ও 

ফাখযাফাদ-চট্টগ্রাভ ২৪ ইরঞ্চ ব্যাাদধ ষয গ্যা াইরাইদনয ভা্দভ রততা ছাড়াও ধন্য একারধক রফতযণ 

সকাম্পা  সত গ্যা যফযা কদয রজটিরএর। তদফ ফাখযাফাদ-ররিযগঞ্জ ৩০ ইরঞ্চ, ফাখযাফাদ-সডভযা, ধনুয়া সথদক 

আশুররয়া দয় আরভনফাজায, আশুগঞ্জ-ভদনাযদী াইরাইদনয পুদযা গ্যা রততা ায়। এদরঙ্গায় যরদপুয-

আশুগঞ্জ ঞ্চারন রাইন দু'বাগ দয় একটি ধাং নদীয ওাদয ও ধন্য ধাং টাঙ্গাইদরয রদদক গ্যা যফযা কদয। 

যরদপুয-আশুগঞ্জ াইরাইদনয আশুগঞ্জ ধাংদ রভটায এফাং এদরঙ্গা প্রাদন্ত রিভাঞ্চর গ্যা (ররজরএর) ও 

সুন্দযফন গ্যাদয (এরজরডরএর) সমৌথ রভটারযাং ব্যফস্থা যদয়দছ। এই দুই রভটাদযয রযরডাং াথ ষকয সথদক রততাদ 

যফযা কযা গ্যাদয রযভাণ রাফ কদয রজটিরএর। সকআইআই আদরাচনায ভা্দভ জানা মায় সম, রততা 

আশুগঞ্জ ও এদরঙ্গা প্রাদন্তয প্রকৃত রযরডাং জানদত তাঁদদয আগ্র প্রকা কদয। ফাখযাফাদ-ররিযগঞ্জ াইরাইদনয 

ফাখযাফাদ প্রাদন্তয, আশুগঞ্জ-ফাখযাফাদ, ফাখযাফাদ-সডভযা, রফরফয়ানা-ধনুয়া ৩৬ ইরঞ্চ াইরাইন, ফাখযাফাদ-চট্টগ্রাভ 

২৪ ইরঞ্চ গ্যা াইরাইদনয রততা প্রাদন্তয ঠিক রাফ যফযা কযদত রজটিরএদরয কাদছ দারফ জারনদয়দছ 

রততা। রততা-এয ক্ষ সথদক ফরা দি সম,  রজটিরএদরয গ্যা সমফ দয়ন্ট রদদয় রততাদয রদেদভ প্রদফ 

কদয, সখানকায রভটায রযরডাংদয়য রপ্রদন্টড কর রততা সদত আগ্রী। সমফ দয়দন্ট রভটায সনই, থাকদরও তা 

কাজ কদয না, সফ দয়দন্টয সর রভটাযরবরিক   টাও সদত আগ্রী রততা। সকআইআই আদরাচনায ভা্দভ 

জানা মায় সম, সমফ দয়দন্টয ভা্দভ তাদদয রদেদভ গ্যা প্রদফ কদয এদফয ধদনক স্থাদন রভটায সনই। পদর 

তাযা রজটিরএর সথদক প্রকৃতদক্ষ কতটুকু গ্যা াদি তা জানদত াযদছ না। তাই ঠিক রভটায রযরডাং জানাদত 

রজটিরএরদক আনুদযাধ কযদছ রততা। রততা কতটুকু গ্যা াদি তায ঠিক তথ্য সনই। এরদদক তাদদয 

রদেভর ফাড়দছ। তাই ঠিক তথ্য জানায সচষ্টা চরদছ। আদরাচনায ভা্দভ আদযা জানা মায় সম, রজটিরএর 

তাদদয যফযা দয়দন্টয রফরবন্ন স্থাদনই রভটায সযদখদছ। সমখাদন তাদদয রভটায সনই তায ডাউনরস্ট্রদভ রততাদয 

রভটায যদয়দছ। পদর রাদফ াথ ষকয ওয়ায সুদমাগ সনই। এরএনরজ আায য যকায গ্যা চুরয রনদয় কদঠায 

ধফস্থান রনদয়দছ। রকন্তু রততাদয রদেভর কভদছ না ফযাং ফাড়দছ।  

 

রযদ ষন কাদর ফাস্তদফ সদখা মায় সম, এদরঙ্গা দয়দন্ট রততা, ররজরএর এফাং এরজরডরএর-সক ভরন্বতবাদফ 

রক রযভাণ গ্যা যফযা কযা দি তায রাফ রজটিরএর কতৃষক্ষ যাখদরও আরাদা বাদফ রততাদক রক রযভাণ 

গ্যা যফযা কযা দি তায রাফ রজটিরএর কতৃষক্ষ      ণ  সদখাদত া    । রজটিরএর এতরদন সমবাদফ 

গ্যা যফযাদয রাফ রদদয় আদছ তায ধদনকটাই ধনুভান রনব ষয। যকারয ম্পদদয ঠিক ব্যফাদযয স্বাদথ ষই 

প্রকৃত রাফটা জানা দযকায। রজটিরএর কতৃষদক্ষয ভদত তাদদয ঞ্চারন ব্যফস্থায় রভটায যদয়দছ। সমখাদন তাদদয 

রভটায সনই সখাদন রততাদয রভটায যদয়দছ। রজটিরএর সদট্রাফাাংরায তত্ত্বাফধাদন রততাদয দঙ্গ এ রফলদয় কাজ 
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কযদছ। রজটিরএর কতৃষক সকান সকাম্পা  সক রক রযভাণ গ্যা যফযা কযা দি তায রাফ রজটিরএর-এয 

আরাদা আরাদা বাদফ াংযক্ষণ কযা প্রদয়াজন। 

 

৫.২.১৪। প্রকল্প কাদজ এরাকায জন াধাযদণয প্রতযক্ষ ধাংগ্রণ 

প্রকে ফোস্তফোেল্পনয ভে প্রকে এরোকোয জনোধোযণ থ্যযোৎ েভভক, যোজভভভি, আট, যড ব্যফোেী (পুরুল  ভভরো 

উবেআ) যোভয প্রকল্পেয ভফভবন্ন কোল্পজয োল্পথ ংযুি ভছর। প্রকে ফোস্তফোেল্পনয পল্পর প্রকে এরোকোে ফফোকোযী 

জনোধোযল্পণয ভোল্পঝ ব্যভিগত উন্নেন কোম যক্রভ বৃভদ্ধ     কযো মোে।  

 

৫.২.১৫। পুনফ ষান 

Resettlement Action Plan (RAP) ফাস্তফায়দনয কা   ভ চরভান যদয়দছ। জাইকা’য তষ সভাতাদফক এনরজও 

রনদয়াদগয ভা্দভ RAP ফাস্তফায়দনয কা   ভ চরভান যদয়দছ এফাং এ খাদত ৭৫.০০ রক্ষ টাকায াংস্থান যাখা 

দয়দছ। প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য সম কর রযফাদযয জরভ ধরধগ্রদণয প্রদয়াজন রছর, তাদদয যুরিাংগত ক্ষরতপূযণ 

সদওয়া দয়দছ। দরররারদ ম ষাদরাচনায ভা্দভ জরভয ঠিক ভাররকানা রনধ ষাযদণ সুদীঘ ষ ও জটির প্ররক্রয়ায কাযদণ 

ক্ষরতগ্রস্ত রযফাদযয ক্ষরতপূযণ সদত ভয় সরদগদছ এফাং তাদদয দুদব ষাগ সাাদত দয়দছ।  

 

প্রকল্পেয রক্ষু ল্পে বৃত্তয ঢোকো, ভেভনভং থজরো, থদল্পয উত্তয-ভিভ এফং দভক্ষণ-ভিভ ঞ্চল্পর গ্যো যফযো 

কযো। প্রকল্পেয উল্পেশ্য ল্পে ভফভফেোনো  ন্যোন্য গ্যো থক্ষত্রগুল্পরো থথল্পক প্রস্তোভফত োআরোআল্পনয ভোধ্যল্পভ জোতীে 

গ্যো ভগ্রল্পড প্রোকৃভতক গ্যো যফযো কযো। ভফভফেোনো  ন্যোন্য গ্যো থক্ষত্র থথল্পক ৫০০ এভএভভএপভড প্রোকৃভতক 

গ্যো টিভজভডটিভএর, ভভজভএর এফং এভজভএল্পরয ভধভুি ঞ্চল্পর যফযো কযো। ভকন্তু ফন ভফবোল্পগয আ     

পল্পর ধনুেো ল্পত এল্পরঙ্গো ম যন্ত ১৫ ভক:ভভ: োআরোআন ভনভ যোণ কযো ভনভিত ল্পে ল্পড়ল্পছ। উি োআরোআন ভনভভ যত 

নো ল্পর জোতীে গ্যো ভগ্রল্পড ভতভযি ৫০০ এভএভভএপভড গ্যো যফযো কযো ম্ভফ ল্পফ নো।  
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লষ্ঠ ধ্ায় 

সুারয ও উাংায 

৬.১। সুারয 

1. ফন ভফবোল্পগয অভত্তয কোযল্পণ ফতযভোল্পন ১৫ ভক:ভভ: োআরোআন কিট্রোকল্পনয কোজ ফন্ধ অল্পছ। ফল্পনয ভবতল্পয 

১৫ ভক:ভভ: ংল্প     রোআন স্থোন নো            পল্পর ফতযভোল্পন ধনুেো ল্পত ফঙ্গফন্ধু থতু  পূফ য ম যন্ত 

প্রকল্পেয থকোন কোম যকোভযতো থনআ। এ                       জ্বোরোনী  খভনজ ম্পদ ভফবো         

                            ।     ভফলেটি ভত দ্রুত ভোধোন কযোয উল্পযোগ থন     থত ো  ।  

2. ভভটোভযং থেন স্থোন কযোয জন্য ভযকভেত থভোট ছেটি   রোন ভল্পভল্পন্টয ভল্পধ্য আল্পতোভল্পধ্য প্রথভ  ভীতীে 

চোরোল্পনয ভোরোভোর ভজটিভএর-এয ভনধ যোভযত ভভটোভযং থেনমূল্প এল্প থৌুঁল্পছল্পছ। আতোভর কল্পযোনো বোআযোল্পয 

কোযল্পণ কল্পেক প্তো জুল্পড় রক ডোউন ফস্থোে অল্পছ। এভতোফস্থোে ঠিকোদোল্পযয োল্পথ ভনেভভত থমোগোল্পমোগ যক্ষো 

কল্পয ফো   দ্যটি চোরোন ভেভত ভল্পভল্পন্টয উল্পযোগ গ্রণ কযো থমল্পত ো  ।  

3. বভফষ্যত এ ধযল্পনয প্রকল্পেয কোল্পজ জটিরতো এড়োল্পত থম থকোন উন্নেন প্রকল্পে থকোন যকোভয/ স্বোেত্বোভত 

ংস্থোয জভভ প্রকল্পেয কোল্পজ ফো ভধগ্রল্পণয প্রল্পেোজন ল্পর তো ভডভভ প্রণেনকোল্পর ঐ ংস্থোয োল্পথ অল্পরোচনো 

কল্পয নোভত্ত গ্রণপূফ যক তো ভডভভল্পত ন্তভু যি কযো থমল্পত োল্পয।  

4. কর গুরুত্বপূণ য স্থোনোে জরুযী ভবভত্তল্পত ভনযোত্তো প্রযী ভনল্পেোল্পগয োল্পথ োল্পথ নরোআন      কুোল্পভযোয 

স্থোল্পনয ভোধ্যল্পভ প্রভতটি স্থোনো  এয অল্পোল্প োফ যক্ষভণক ভভনটভযং-এয ব্যফস্থোয উল্পযোগ থনেো থমল্পত োল্পয। 

5. ভজটিভএর তোল্পদয োআরোআল্পনয ভোধ্যল্পভ থদল্পয কর গ্যো থকোম্পো  থক গ্যো যফযো কযল্পছ। এভতোফস্থোে 

থমফ ল্পেল্পন্ট ভভটোয থনআ, থফ স্থোল্পন ভভটোয স্থোল্পনয উল্পযোগ থনেো থমল্পত োল্পয।  

 

৬.২।  উাংায  

২৪ ইরঞ্চ ব্যাদয রফদ্যভান ৫২ রক:রভ: াইরাইন এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয রিভ াড় সথদক নরকা ম ষন্ত ২৪ ইরঞ্চ 

ব্যাদয রফদ্যভান াইরাইদন  ভান্তযা  ৩০ ইরঞ্চ ব্যাদয লু রাইন রনভ ষাণ কদয জাতীয় গ্যা গ্রীদডয ক্ষভতা 

বৃরিয ভা্দভ TGTDCL, PGCL  SGCL এয আওতাধীন রফদ্যভান রফদুযৎ সকন্দ্র, ায কাযখানা ধন্যান্য 

কাযখানা, রযাজগদঞ্জ ৪৫০ সভঃ ওয়াট রফদুযৎ সকন্দ্র এফাং সবড়াভাযায় ৪৫০ সভঃ ওয়াট রফদুযৎ সকদন্দ্র রনযফরিন্ন গ্যা 

যফযা কযায রদক্ষয জাইকা ও ফাাংরাদদ যকাদযয ধথ ষায়দন ৯৭৯১৭.৬০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যদয় জুরাই, 

২০১৪ - জুন, ২০১৯ সভয়াদদ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয আদরাচয প্রকল্পটি প্রণয়ন কযা দয়রছর। প্রকল্পটিয সভয়াদ ইদতাভদ্ 

এক ফছয ফাড়াদনা দয়দছ। প্রকল্পটি        আ ও এ      বৃরি     ফন রফবাদগয আরি রনষ্পরিয ভা্দভ ১৫ 

রক:রভ: াইরাইন কন্পট্রাকদনয কাজ ভাপ্ত কযা দর জাতীয় গ্যা গ্রীদডয ক্ষভতা বৃরি াদফ। 
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াংযুরি-১ 

Gas Transmission Network  
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াংযুরি-২ 

Gas Transmission Network Flow Diagram  
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াংযুরি-৩ 

রফদ্যভান াইরাইদনয ব্যা, দদঘ ষয এফাং প্রকদল্পয ভারপ্তয তারযখ 

 

ক্ররভক 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ াইরাইদনয 

ব্যা (ইরঞ্চ)  

দদঘ ষয 

(রক:রভ:) 

প্রকল্প শুরুয 

তারযখ 

প্রকল্প ভারপ্তয 

তারযখ 

১. ফাখযাফাদ-চট্টগ্রাভ গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন 

২৪ ১৭৪.৬৫ জুরাই 

১৯৮০ 

জুন ১৯৮৬ 

২. ফাখযাফাদ-সডভযা গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন 

২০ ৬৮.৭২ জুরাই 

১৯৮৪ 

রডদম্বয 

১৯৮৭ 

৩. আশুগঞ্জ-এদরঙ্গা (িহ্মপুত্র 

সফরন) াইরাইন 

২০  ১২৪   

৪. উিয-দরক্ষণ গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন 

২৪ ১৭৫  রডদম্বয 

১৯৯৩ 

৫. আশুগঞ্জ-ফাখযাফাদ গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৫৮.৫০ এরপ্রর 

১৯৯৪ 

রডদম্বয ১৯৯৭ 

৬. রিভাঞ্চর গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

(ক) ফঙ্গফন্ধু মমুনা সতু ধাং 

(খ) এদরঙ্গা-নরকা 

(খ) নরকা-ফাঘাফাড়ী 

(ক) ৩০  

(খ) ২৪ 

(গ) ২০ 

৯ 

২৮.৫ 

৩৫.৫ 

জুরাই 

১৯৯৭ 

জুন ২০০০ 

৭. রফয়ানীফাজায-দকরাটিরা 

গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

প্রকল্প 

২০ ১৮ জুন ১৯৯৭ সদন্ফম্বয 

২০০১ 

৮. যরদপুয-রফগঞ্জ গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

(প্রথভ ম ষায়) 

৩০ ৫৪ জুরাই 

১৯৯৭ 

সভ ২০০২ 

৯. রফগঞ্জ-আশুগঞ্জ গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ২৮ জুরাই 

২০০২ 

সভ ২০০৫ 

১০. নরকা-ফগুড়া গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

(ক) নরকা-াটিকুভরুর 

(খ) াটিকুভরুর-ফগুড়া 

(ক) ৩০ 

(খ) ২০  

৬ 

৫৪ 

জুরাই 

২০০৩ 

জুন ২০০৬ 

১১. আশুগঞ্জ-ভদনাযদী গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৩৭ জুরাই 

২০০৩ 

জুন ২০০৭ 

১২. ঢাকা ক্লীন পৄদয়র প্রকল্প 

(রজটিরএর ধাং) 

২০ ৬০ জুরাই 

২০০২ 

জুন ২০০৮ 

১৩. রততা গ্যা সক্ষত্র (সরাদকন-

রজ) দত এরফ াইরাইন 

ম ষন্ত গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

২৪ ৮ জানুয়ারয 

২০০৯ 

জুরাই ২০১২ 

১৪. শ্রীকাইর-এরফ গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

২০ ১.৫ ধদক্টাফয 

২০১২ 

ভাচ ষ ২০১৩ 
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 ১৫. ভদনাযদী-ধনুয়া এফাং 

এদরঙ্গা-মমুনা সতুয পূফ ষ াড় 

ম ষন্ত গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প (২য় ম ষায়) 

৩০ ৫১ জুরাই  

২০০৬ 

জুন ২০১৪ 

১৬. ফনাড়া-যাজাী গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

১২ ৫৩ জুরাই 

২০০৬ 

রডদম্বয ২০১৪ 

১৭. রফরফয়ানা-ধনুয়া গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন য়ানা-ধনুয়া গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩৬  ১৩৭ এরপ্রর 

২০১১ 

জুন ২০১৫ 

১৮. রততা গ্যা সক্ষত্র (সরাদকন-

র-রফ-এ) দত রততা-এরফ 

াইরাইন ম ষন্ত 

আন্তঃাংদমাগ াইরাইন 

প্রকল্প 

১০  ৭.৭ জুরাই 

২০১৩ 

জুন ২০১৫ 

১৯. সবড়াভাযা-খুরনা গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

২০ ১৬৩.০৩ জুরাই 

২০০৭ 

রডদম্বয ২০১৫ 

২০. াটিকুভরুর-ঈশ্বযদী-সবড়াভাযা 

গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

প্রকল্প 

৩০ ৮৪ জুরাই 

২০০৬ 

রডদম্বয 

২০১৬ 

২১. গ্যা ট্রান্পরভন কযাারটি 

এক্সানন-আশুগঞ্জ টু 

ফাখযাফাদ গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৩০  ৬১ জানুয়ারয 

২০১০ 

রডদম্বয ২০১৭ 

২২. রততা গ্যা রপদল্ডয কু নাং 

২৩,২৪ (যাইর) দত 

খাঁটিাতা এফাং কু নাং 

২৫,২৬ (ভাররাতা) দত 

খাঁটিাতা ম ষন্ত  গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৬০ জানুয়ারয 

২০১৬ 

রডদম্বয ২০১৭ 

২৩. ফাখযাফাদ-ররিযগঞ্জ গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৬০ জুরাই 

২০০৭ 

রডদম্বয 

২০১৮ 

২৪. ভদখারী-আদনায়াযা গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৯১ জুরাই 

২০১৪ 

জুন ২০১৮ 

২৫. আদনায়াযা-সপৌজদাযাট গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৪২  ৩০ এরপ্রর 

২০১৬ 

জুন ২০১৯ 
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াংযুরি-৪ 

 

স্থারতব্য প্রকদল্পয াইরাইদনয ব্যা, দদঘ ষয এফাং প্রকদল্পয িাব্য ফাস্তফায়নকার 

ক্ররভক 

নাং 

প্রকদল্পয নাভ াইরাইদনয 

ব্যা (ইরঞ্চ) 

দদঘ ষয 

(রক:রভ:)  

ফাস্তফায়নকার 

১ ধনুয়া-এদরঙ্গা এফাং ফঙ্গফন্ধু সতুয 

রিভ াড়-নরকা ম ষন্ত গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৬৭ জুরাই ২০১৪- 

জুন ২০২০ 

২ ভদখারী- আদনায়াযা গ্যা ঞ্চারন 

ভান্তযার াইরাইন প্রকল্প 

৪২ ৭৯ জুরাই ২০১৬-

সদন্ফম্বয ২০১৯ 

৩ চট্টগ্রাভ-সপনী-ফাখযাফাদ গ্যা ঞ্চারন 

ভান্তযার াইরাইন প্রকল্প 

৩৬ ১৮১ জুরাই ২০১৬-

রডদম্বয ২০১৯ 

৪ ভদখারী রজদযা দয়ন্ট(কারারদয়ায 

চয) – (ধরঘাট াড়া)রটিএভএ গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৪২ ৭ ধদক্টাফয ২০১৮- 

জুন ২০২০ 

৫ ফগুড়া-যাংপুয-দয়দপুয গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন  প্রকল্প 

৩০ ১৫০ ধদক্টাফয ২০১৮- 

জুন ২০২১ 

৬ াতক্ষীযা (সবাভযা)-খুরনা (আড়াংঘাটা) 

গ্যা ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৬৫ জুরাই ২০১৯-জুন 

২০২২ 

৭ ফাখযাফাদ-সভঘনাঘাট-রযপুয গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৪২ ৫০ ধদক্টাফয ২০১৯-

জুন ২০২২ 

৮ রাঙ্গরফন্দ-ভাওয়া  এফাং জারজযা-

সটদকযাট গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

প্রকল্প 

৩০ ৭০ জুরাই ২০২০-জুন 

২০২৩ 

৯ খুরনা – সগাারগঞ্জ- সটদকযাট গ্যা 

ঞ্চারন াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৮০ জুরাই ২০২০-জুন 

২০২৩ 

১০ সবারা-ফরযার গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৬০ জুরাই ২০২২-জুন 

২০২৫ 

১১ ২য় ফঙ্গফন্ধু িীজ (সযরওদয়) সকন 

গ্যা ঞ্চারন াইরাইন  প্রকল্প 

৩৬ ১২ জুরাই ২০২০-জুন 

২০২৩ 

১২ সটদকযাট-পরযদপুয এফাং সটদকযাট-

ফরযার গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

প্রকল্প 

৩০ ১১৫ জুরাই ২০২৫-জুন 

২০২৮ 

১৩ ায়যা-ফরযার গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৪২ ৮৭ জুরাই ২০৩১-জুন 

২০৩৪ 

১৪ খুরনা-ফাদগযাট-রদযাজপুয-ঝারকাঠি-

ফরযার গ্যা ঞ্চারন াইরাইন 

প্রকল্প 

৩৬ ১১০ জুরাই ২০৩১-জুন 

২০৩৫ 

১৫ াটিকুভরূর-ফগুড়া গ্যা ঞ্চারন 

াইরাইন প্রকল্প 

৩০ ৫৫ জুরাই ২০৩৩-

জুন ২০৩৬ 
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াংযুরি-৫ 

       ToR                   

          ToR            

1.  প্রকল্পেয ভফফযণ (টভূভভ, উল্পেশ্য, নুল্পভোদন/ ংল্পোধন, থ যোেন ফস্থো 

আতুোভদ) ম যোল্পরোচনো  ভফল্পেলণ; 

         

2.  প্রকল্পেয োভফ যক এফং ংগভবভত্তক ফোস্তফোেন (থবৌত  অভথ যক) গ্রগভতয 

তথ্য ংগ্র, ভন্নল্পফন, োযণীল্পত উস্থোন  ম যোল্পরোচনো;  

          

3.  প্রকল্পেয উল্পেশ্য জযল্পনয ফস্থো ম যোল্পরোচনো  ম যল্পফক্ষণ;           

4.  প্রকল্পেয অতোে ম্পোভদত/ চরভোন ভফভবন্ন ণ্য, কোম য  থফো ংগ্র/ 

ক্রল্পেয (Procurement) থক্ষল্পত্র প্রচভরত ংগ্র/ ক্রে অআন  ভফভধভোরো 

(ভভএ, ভভঅয আতুোভদ) প্রভতোরন কযো ল্পেল্পছ ফো ল্পে ভকনো থ ভফলল্পে 

ম যোল্পরোচনো  ম যল্পফক্ষণ; 

          

5.  প্রকল্পেয অতোে ংগৃীত/ ংগৃীতব্য ভফভবন্ন ণ্য, কোম যক্রভ  থফো 

ংভেষ্ট ক্রে চুভিল্পত ভনধ যোভযত থেভভপল্পকণ, গুণগতভোন এফং ভযভোণ 

নুমোেী প্রল্পেোজনীে ভযফীক্ষণ/ মোচোআল্পেয ভোধ্যল্পভ ংগ্র কযো ল্পেল্পছ ফো 

ল্পে ভকনো থ ভফলল্পে ম যল্পফক্ষণ  ম যোল্পরোচনো; 

          

6.  নুল্পভোভদত থেভভপল্পকন নুমোেী প্রকল্পেয অতোে আল্পতোভল্পধ্য ম্পোভদত 

 চরভোন থবৌত কোজমূ ভযদ যন  ভনভ যোণ কোল্পজয গুনগত ভোন মোচোআ 

কযো; 

          

7.  প্রকে ফোস্তফোেন ম্পভকযত ভফভবন্ন ভস্যো (মভদ থোল্পক), থমভন থ যোেল্পন 

ভফরম্ব, ফোস্তফোেল্পনয জন্য প্রল্পেোজনীে ণ্য, কোম য  থফো ক্রে/ ংগ্রল্পয থক্ষল্পত্র 

ভফরম্ব, ব্যফস্থোনোে দক্ষতো  প্রকল্পেয স্বোবোভফক ব্যে বৃভদ্ধ  ভে বৃভদ্ধ 

আতুোভদ ভফলেোভদ কোযণ ভফল্পেলণ, ম যোল্পরোচনো  ম যল্পফক্ষণ;  

         

8.  SWOT Analysis;            

9.  ভনভফড় ভযফীক্ষণ কোেযক্রল্পভ প্রোপ্ত পরোপল্পরয ভবভত্তল্পত সুভনভদ যষ্ট সুোভয প্রদোন 

 কর্তযক্ষ কর্তযক অল্পযোভত প্রোভঙ্গক/ংভেষ্ট ন্যোন্য কোজ; এফং 

        

10.  ভনভফড় ভযফীক্ষল্পণয ভোধ্যল্পভ প্রোযভম্ভক, খড়ো, চূড়োন্ত খড়ো প্রভতল্পফদন 

প্রণেন, চূড়োন্ত প্রভতল্পফদন দোভখর  কভ যোরো অল্পেোজল্পনয ভোধ্যল্পভ ংস্থো/ 

ভন্ত্রণোরল্পেয দৃভষ্ট অকল যণ। 

ভনভফড় ভযফীক্ষল্পণয ভোধ্যল্পভ 

প্রোযভম্ভক, খড়ো, চূড়োন্ত খড়ো 

প্রভতল্পফদন প্রণেন, চূড়োন্ত 

প্রভতল্পফদন দোভখর  কভ যোরো 

অল্পেোজল্পনয ভোধ্যল্পভ ংস্থো/ 

ভন্ত্রণোরল্পেয দৃভষ্ট অকল যণ কযো 

ল্পফ। 



 

70 

াংযুরি-৬  

               গৃীত ভদ্ধোন্ত  তোয ফোস্তফোেন 

  .    রিান্তমূ রিান্ত                

৪.১ 

 

            ণ কাদজয কভ ষ-রযরধ (ToR) 

ধনুমায়ী প্ররতদফদদনয ধ্ায় মূদ রফলয়রবরিক ও 

সুরনরদ ষষ্ট রফদেলণ উদেখ কযদত দফ। এ   

Checklist Appendix এ              ; 

            ণ কাদজয কভ ষ-রযরধ (ToR) 

ধনুমায়ী প্ররতদফদদনয ধ্ায় মূদ রফলয়রবরিক ও 

সুরনরদ ষষ্ট রফদেলণ উদেখ          । এ   

Checklist Appendix এ               ; 

৬৮ 

৪.২               ,       ও               

               ; 

              ,       ও               

                ; 

১-৬২ 

৪.৩                 ণ                     

        ; 

                ণ                     

         ; 

৬২ 

৪.৪ 

 

           -                          ’ এ  

              এ  এ                    ’ 

  খ      ; 

           -                          ’ এ  

              এ  এ                    ’ 

  খ       ; 

i, ৫০ 

৪.৫ 

 

এই                      জ্বারানী ও খরনজ 

ম্পদ রফবা                           

    ।      আ                           

   ; 

এই                      জ্বারানী ও খরনজ 

ম্পদ রফবা                           

    ।      আ                          

     ; 

৬২ 

৪.৬                           ণ           

               (to the point)        ; 

                          ণ           

                (to the point)          ;  

৬২ 

৪.৭ 

 

          উ        “                  

           …”                   

     খ          ।                   

            ণ                            , 

                                  

উ  খ         ; 

          উ        “                  

           …”                   

     খ           ।                   

            ণ                            , 

                                  

উ  খ          ; 

৬২ 

৪.৮            -                       ’       খ 

            আ   ’         ; 

           -                       ’       খ 

            আ   ’          ; 

ii 

৪.৯ 

 

 ৫৭’      উ   খ  ROW               

         Acronym and Glossary    উ  খ 

        ; 

 ৫৭’      উ   খ  ROW               

         Acronym and Glossary    উ  খ 

         ;  

iii 

৪.১০ 

 

      SWOT Analysis-এ          

              ণ         জ্বারানী ও খরনজ 

ম্পদ রফবা ,      এ  ও                

                 (feasibility study 

report এ  আ     ), এ  উ  খ         ; 

      SWOT Analysis-এ          

              ণ         জ্বারানী ও খরনজ 

ম্পদ রফবা ,      এ  ও                

                 (feasibility study 

report এ  আ     ), এ  উ  খ          ; 

৪৩ 

৪.১১            -                         

        ; 

           -                             

     ; 

i 

৪.১২ 

 

                                  ’ 

                              উ  খ      

   ।  

                                  ’ 

                              উ  খ     

     ।  

৩২ 

৪.১৩                 আ                      

        ; 

                আ                      

          ; 

৬২ 
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প্রণয়দন 

ইদনাদবন এক্সদপ্র 

            ৮,      ১৩,       ,      ১২০৯।  


