
৪ েম ২০১৫ তািরেখর ইংেরজী িপিডএস েথেক অনিুদত 
 

 

 
 

িপিডএস ৈতিরর তািরখ   ১৩ জলুাই ২০১১ 

িপিডএস হালনাগাদ করা হয়         ১৪ এি�ল ২০১৫ 

 

�কে�র নাম িবিবয়ানা ২য় গয্াস িবদযু্ৎ �ক� 

ঋণ দানকারী/ নয্াযয্ 
িবিনেয়াগকারীর নাম                          

সািমট িবিবয়ানা ২য় িবদযু্ৎ েকা�ািন িলিমেটড                           

েদশ বাংলােদশ 

�ক�/কমর্সূিচ না�ার       ৪৪৯৫১-০১৪ 

অব�া                          অনেুমািদত 

েভৗগিলক অব�ান  

এই নিথপে� েকােনা েদেশর কমর্সিূচ বা েকৗশল ৈতির করা, েকােনা �কে� অথর্ায়ন, অথবা িনিদর্� 
একিট অ�ল বা েভৗগিলক এলাকার উদাহরণ টানা বা সং�ায়ন করার সময়, ওই অ�ল বা 
এলাকার আইিন বা অনয্ েকােনা ধরেনর মলূয্ায়ন করা এশীয় উ�য়ন বয্াংেকর উে�শয্ নয়। 

খাত                                                            
 

�ালানী 

উপখাত                                                �চিলত �ালানী উৎপাদন 

েকৗশলগত িবষয় সূিচ                            
পিরেবশগতভােব েটকসই  �বিৃ� (ইএসিজ) 
অ�র্ভূি�মলূক অথর্ৈনিতক �বিৃ� (আইইিজ)   

পিরবতর্ েনর চালক েবসরকাির খাত উ�য়ন  

 েজ�ার সাময্তা এবং মলূধারা 
ে�ণীিবভাজন  

িবভাজন-৪: েজ�ার উপাদান েনই 

�ক� প�ৃেপষক:  িজই এনািজর্  

�ক� তথয্প�  
�ক� তথয্পাতা (িপিডএস) �ক� বা কমর্সূিচর তেথয্র সারসংে�প থােক: িপিডএস একিট চলমান কাযর্�ম হওয়ায় 
এর �াথিমক সং�রেণ িকছু তথয্ অ�ভুর্ � নাও থাকেত পাের। তেব েসগেলা পাওয়া মা�ই যু� করা হয়। ��ািবত 
�ক� সং�া� তথয্ স�াবয্ ও িনেদর্ শনামূলক হেয় থােক। 
 



 সািমট ই�াি�য়াল ও মােকর্ �াইল করেপােরশন (�াইেভট) 
িলিমেটড         

0   

 
 অথর্ায়ন 

সহায়তার 
ধরন/ি�য়াপ�িত 

অনুেমাদন সংখয্া অথর্ায়েনর উৎস 
অনুেমাদনকৃত 
অেথর্র পিরমাণ 

(হাজাের) 

িপএস ৭৪৩৬ এলআইিবওআর িভিত্তক 
ঋণ (তথয্ নিথপ� 
আেলাচনাধীন) 

ইউএস ডলার 
৭৩,৩০০ 

েমাট  

 
 পিরেবশগত ও সামািজক িবষয়সমেূহর সারসংে�প 

পিরেবশগত িদকসমহূ 
- 

অৈনি�ক পনুবর্াসন 
- 

আিদবাসী জনেগা�ী 
- 

 
 অংশীদারগেণর েযাগােযাগ, অংশ�হণ ও আেলাচনা 

�ক� নকশাকালীন 
- 

�ক� বা�বায়নকালীন 
- 

 
 বণর্না  

�ক�িট ২৪১ েমগাওয়ােটর গয্াস িভিত্তক িবদযু্ৎ েকে�র নকশা, �েকৗশল, িনমর্াণ এবং পিরচালেনর 
সে� স�িকর্ ত  

 
 
 



 ল�য্ ও আওতা 

েদেশর অথর্ৈনিতক �বিৃ� ও দাির�য্ দরূ করার ে�ে� িবরপ �ভাব সিৃ�কারী িবদযু্ৎ ��তা িনরসন 
করেব এই �ক�িট। এই �ক�িট ৩৪১ েমগাওয়াট পিরেবশবা�ব, পির�ার, দ�, িনভর্ রেযাগয্ এবং 
সা�য়ী দােম িবদযু্ৎ উৎপাদেনর �মতা বিৃ� করেব। এিট �ানীয় পণয্ �য় ও েযাগয্ �ানীয় 
েলাকজনেক কমর্ সং�ােনর সেুযাগ কের িদেয় েদেশর অথর্নীিতেক চা�া করেব। বাংলােদেশর িবদযু্ৎ 
উৎপাদেন েবসরকাির খােতর িবিনেয়ােগর ে�ে� এই �ক�িট সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির� 
কাঠােমা বয্বহারকািরেদর কােছ একিট নমনুা িহসােব মলূয্ািয়ত হেব। 

 
 
 �কে�র েযৗি�কতা ও েদশ/আ�িলক েকৗশেলর সে� এর স�কর্  

বাংলােদেশর ২০১১-২০১৫ েময়ােদর উ�য়ন েকৗশলপ�(িসিপএস)এবং সরকাের ষ� প� বািষর্কী 
পিরক�না অনযুািয় এিডিব এই �কে� সহেযািগতা করেছ। িসিপএস িনভর্ রেযাগয্ িবদযু্ৎ সরবরাহ 
এবং িবদযু্েতর সংেযাগ বাড়ােত এিডিবর সহেযািগতার উপর গর�ােরাপ কেরেছ। িসিপএস আেরা 
উে�খ কের েয  অবকাঠােমা উ�য়েনর বড় সীমাব�তা, সরকাির-েবেসরকাির অংশীদাির� 
(িপিপিপ) কাঠােমার �মতা বাড়ােনা এবং েবসরকাির খােত িবিনেয়ােগর িদকগেলােক িচি�ত কের 
�বিৃ� বাড়ােনার মধয্ িদেয় েবসরকাির খােতর উ�য়ন �রাি�ত হেব। �ক�িট েবসরকাির খােত 
িবিনেয়ােগর �ধানতম কিঠন �িতব�কতা িবদযু্ৎ সরবরােহর সমসয্া কমােত ভূিমকা রাখেব এবং 
েবসরকাির খাত চািলত �বিৃ� এবং দাির�য্ িনরসেন িবিনেয়ােগর পিরেবেশর উ�য়ন করেব।   

 
 উ�য়ন �ভাব 

 

 
 ফলাফল ও বা�বায়ন অ�গিত 

 

�কে�র ফলাফেলর িববরণ 
বা�বায়ন অ�গিতর অব�া  
(ফলাফল, কাযর্�ম ও ইসুয্সমহূ) 

েদেশ উৎপািদত �াকৃিতক গয্াস �ারা চািলত একিট 
িবদযু্ৎ �কে�র িনমর্াণ ও পিরচালনা 

 

  

উ�য়ন ল�য্গেলার অব�া পিরচালনা/িনমর্ােণর পযর্ায় 

  



  

উপাদানগত পিরবতর্ ন -  

  

 
 বয্বসািয়ক সুেযাগসমহূ 

�থম তািলকাভুি�র 
তািরখ 

 

পরামশর্ক েসবাসমহূ 
 
�য় 
 
�য় ও পরামশর্ক িব�ি�সমহূ 
 

 
 সময়সূিচ 

ধারণাপে�র ছাড় ২৫ জলুাই ২০১১ 

পরী�া-িনরী�া পযর্েব�ণ - ১১ মাচর্  ২০১৫ 

িবিনেয়াগ কিমিটর ৈবঠক   ২০ অে�াবর ২০১৪ 

অনুেমাদন ৫ িডেস�র ২০১৪ 

  

 
 মাইলফলক 

অনুেমাদন 
সংখয্া 

অনুেমাদন সা�র কাযর্কািরতা 
সমাি� 

েমৗিলক সংেশািধত �কৃত 
       
       
       
 
 েযাগােযাগ ও হালনাগােদর িববরণী 

এিডিবর দািয়��া� কমর্কতর্ া () 

এিডিবর দািয়��া� িবভাগ েবসরকাির খাত পিরচালন িবভাগ 

এিডিবর দািয়��া� িডিভশন অবকাঠােমা অথর্ায়ন িবভাগ ১ 



  

 
 
 
 
 
 
 িল�সমহূ 

�ক� ওেয়বসাইট 
http://www.adb.org/projects/44951-
014/main 

 

�ক� উপাত্তসমেূহর তািলকা 
http://www.adb.org/projects/44951-
014/documents 

 

 
�ক� তথয্ পে� �ক� বা কমর্সিূচর তথয্াবলীর সারমমর্ থােক। কারণ িপিডএস একিট চলমান কাজ; এর �াথিমক 
সংকলেন িকছু িকছু তথয্ অ�ভূর্ � নাও  থাকেত পাের;  তেব তথয্ হােত এেল তা অ�ভুর্ � করা হয়। ��ািবত 
�কে�র ে�ে� তথয্ স�াবয্ ও িনেদর্শনামলূক।    
 
এিডিব এই িপিডএস-এর তথয্ স�েকর্  েকােনারকম িন�য়তা দান কেরনা; সাধারানভােব তথয্ �দান করাই এর 
উে�শয্। এিডিব মানস�ত তথয্ �দােনর েচ�া করেলও �দত্ত তথয্ ‘িঠক েযমন’ েতমনভােবই েদয়া হয়। তেথয্র 
িবপনন-উপয�ুতা, িনভুর্ লতা, স�ূণর্তা, েকান িবেশষ উে�েশ বয্বহােরর উপয�ুতা, বা তেথয্র ��ািধকার 
স�েকর্  েকান িন�য়তা েদয়া হয়না।   
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