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মমাোংলা বন্দর কর্তেপক্ষ 

মমাোংলা, বার্েরহাট-৯৩৫১ 

মটদলর্ ান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

 যাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-র্মইল     :  da@ mpa.gov.bd  

ওর্য়ব সাইট :  www. mpa.gov.bd 

 

 
নোং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.২৬.০৪২(অোংশ-১).২০১৮-৩৭০                                                  ০১-০২-২০১৮ দরিঃ। 

 

 

দবষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক মন্ত্রণালয়/দবভাে পদরিশ েনকার্ল প্রিত্ত দনর্ি েশনা সমূর্হর জানুয়াদর-২০১৮ মার্সর বাস্তবায়ন  

             অগ্রেদি প্রদির্বিন মপ্ররণ প্রসর্ে।  
 

সূত্র :   পত্র নোং-১৮.০১১.০০৬.০০.০০.০০৮.২০১৪-৫৬৪, িাদরখ : ২২/০৩/২০১৫ দরিঃ।  

 

 

 উপর্য েক্ত দবষর্য় সূর্ত্রাস্থ পর্ত্রর মপ্রদক্ষর্ি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক েি ০৭-০৯-২০১৪ িাদরখ মনৌ-পদরবহন মন্ত্রণালয় 

পদরিশ েনকার্ল প্রিত্ত দিক দনর্ি েশনায় উর্েদখি মমাোংলা বন্দর কর্তেপক্ষ সোংদিষ্ট দবষর্য়র জানুয়াদর-২০১৮ মার্সর বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

প্রদির্বিন ছর্ক সদির্বশ করিিঃ আদিষ্ট হর্য় অত্রসাথ মপ্ররণ করা হর্লা ।   

 

সোংর্যক্ত : বণ েনা মমািার্বক।     

স্বাক্ষদরি/ ০১-০২-২০১৮ 

         (প্রণব কুমার রায়) 

       পদরচালক (প্রশাসন) 

 

সদচব 

মনৌ-পদরবহন মন্ত্রণালয় 

েণপ্রজািন্ত্রী বাোংলার্িশ সরকার 

বাোংলার্িশ সদচবালয় 

ঢাকা। 

        

অনুদলদপ অবেদি ও প্রর্য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ণর জন্য মপ্ররণ করা হর্লািঃ 
 

উপ-সদচব (র্মাোংলা বন্দর শাখা) 

মনৌ-পদরবহন মন্ত্রণালয়, বাোংলার্িশ সদচবালয়, ঢাকা। 
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  মমাোংলা বন্দর কর্তেপক্ষ 

     মমাোংলা, বার্েরহাট। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক ০৭.০৯.২০১৪ িাদরখ মনৌ-পদরবহন মন্ত্রণালয় 

পদরিশ েন কার্ল প্রিত্ত দিক দনর্ি েশনার বাস্তবায়ন অগ্রেদি। 

 

ক্রদমক নোং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদিশ্রুদি/দনর্ি েশনা বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

১. সকল মনৌ-পর্থর নাব্যিা সকল ঋতুর্ি বজায় 

রাখার প্রর্চষ্টা দনর্ি হর্ব। কযাদপটাল মেদজোং 

এর পাশাপাদশ সারা বছর মমইনট্যার্নন্স 

মেদজোং চাদলর্য় মের্ি হর্ব। নি-নিীগুর্লা হর্ি 

মেদজোং এর মাধ্যর্ম উর্ত্তাদলি মাটি রপ্তাদন 

করা োয় দক-না োচাই কর্র মিখর্ি হর্ব। 

কণ েফুলী নিীর্ি মেদজোং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করর্ি হর্ব। প্রর্য়াজর্ন আরও মেজার সোংগ্রহ 

করর্ি হর্ব। 

২. বন্যা হর্ি রক্ষা পাওয়ার লর্ক্ষয বষ োকার্ল 

অদি বষ ের্ণ সৃষ্ট পাদন ধারর্ণর ব্যবস্থা মরর্খ 

মেদজোংসহ অন্যান্য পদরকল্পনা গ্রহণ করর্ি 

হর্ব। 

৩. সমুদ্র পর্থ বাদণর্জযর প্রসারসহ আঞ্চদলক 

মোোর্োে বৃদির লর্ক্ষয সমুদ্র বন্দর এবোং 

স্থলবন্দর সমূহর্ক আরও আধুদনক বন্দর্র 

রুপান্তর্রর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করর্ি হর্ব। 

সমুদ্রপর্থ বাদণর্জযর প্রসারসহ আঞ্চদলক মোোর্োে বৃদি এবোং মমাোংলা বন্দর্রর 

সক্ষমিা বৃদির লর্ক্ষয ২০০৯ হর্ি জুন-২০১৭ পে েন্ত  ৪২৩ মকাটি ৬৯ লক্ষ ৪০ 

হাজার টাকা  ব্যর্য়  মমাট ০৮ টি উিয়ন প্রকল্প এবোং ০৪ টি উিয়ন কম েসূচী 

বাস্তবায়ন করা হর্য়র্ছ। বিেমার্ন ০৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আর্ছ এবোং ০৮ টি 

উিয়ন প্রকল্প অনুর্মাির্নর প্রদক্রয়াধীন আর্ছ।  

৪. মনৌ-পদরবহন ব্যবস্থা দনরাপি কর্র ের্ে 

তুলর্ি হর্ব। িিানুোয়ী উপর্যক্ত কর্তেপর্ক্ষর 

অনুর্মাদিি দিজাইন মমািার্বক জলোন তিরী 

করর্ি হর্ব। োত্রী সাধারর্ণর দনরাপত্তার জন্য 

সরকারী দবধানবলী অনুসরণ কর্র জলোর্ন 

উিার ও দনরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি রাখর্ি 

হর্ব। 

মমাোংলা বন্দর কর্তেপক্ষ কর্তেক জলোন তিরীর মক্ষর্ত্র উপর্যক্ত কর্তেপর্ক্ষ দবর্শষ কর্র 

ক্লাদসদ র্কশন মসাসাইটির অনুর্মাদিি দিজাইন ও দনর্ি েশনা মর্ি তিরী এবোং 

চলাচর্লর মক্ষর্ত্র দনরাপত্তামূলক সরঞ্জাম েথােথভার্ব দনদিি করা হর্য় থার্ক। 

মবক কর্তেক জলোন তিরীর মক্ষর্ত্র International Association of 

Classification     Societies (IACS) এর সিস্য দনর্য়াে, নকশা অনুর্মািন ও 

দনম োণ কাে েক্রম িিারদক পূব েক জলোন তিরী দনদিি করা হর্য় থার্ক। 
 

   বন্দর্রর জাহাজগুর্লা অদি পুরািন দবধায় মসগুর্লার্ক প্রদিস্থাপর্নর পদরকল্পনা 

রর্য়র্ছ।  ভদবষ্যর্ি জলোন ক্রর্য়র সময় এ দনর্ি েশনা অনুসরণ করা হর্ব। 
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ক্রদমক নোং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদিশ্রুদি/দনর্ি েশনা বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

 ৫. পে েটকেণর্ক উৎসাদহি করার লর্ক্ষয 

আকষ েণীয় মনৌ-োনসহ দনরাপি এবোং সাশ্রয়ী 

ক্রুজ সাদভ েস ব্যবস্থা অন্যান্য পদরকল্পনা গ্রহণ 

করর্ি হর্ব।  

 

ভদবষ্যর্ি দবর্বচনা করা হর্ব। 

৬. মাষ্টার ও নাদবকর্ির প্রদশক্ষণ বৃদি করর্ি 

হর্ব। প্রদশক্ষর্ণর জন্য জনবল দবর্ির্শ 

মপ্ররর্ণর প্রর্য়াজনীয় কাে েক্রম গ্রহণ করর্ি 

হর্ব। উত্তরবর্ে প্রদশক্ষণ প্রদিষ্ঠান ের্ে 

তুলর্ি হর্ব। 

মবক-এ কম েরি দবদভি জলোর্নর মাষ্টার ও নাদবকর্ির পে োয়ক্রর্ম প্রদশক্ষণ 

প্রিার্নর কাে েক্রম চলমান আর্ছ। 

                                                                            

 

 

  স্বাক্ষদরি/ ০১-০২-২০১৮ 

                                              পদরচালক (প্রশাসন) 
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                                                                   মমাোংলা বন্দর কর্তেপক্ষ                                              সোংর্যদক্ত-“ক” 

মমাোংলা, বার্েরহাট। 

 

মমাোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদির লর্ক্ষয সরকার মমাোংলা বন্দর্রর সদিকর্ট রামপার্ল বাোংলার্িশ ও ভারর্ির মেৌথ উর্যার্ে ১৩২০ মমোওয়াট 

সম্পি কয়লা দভদত্তক একটি দবদ্যযৎ মকন্দ্র দনম োণ, পদ্মার্সতু দনম োণ, মমাোংলা বন্দর পে েন্ত মরললাইন স্থাপর্নর কাে েক্রম হার্ি দনর্য়র্ছ। দবদ্যযৎ মকন্দ্রটি 

স্থাদপি হর্ল দবদ্যযৎ উৎপাির্নর জন্য প্রদি বছর কমপর্ক্ষ ৪৫.০০ লক্ষ মমিঃ টন কয়লা এবোং রুপপুর পারমানদবক মকর্ন্দ্রর মালামাল  দবর্িশ হর্ি মমাোংলা 

বন্দর্রর মাধ্যর্ম আমিানী করা হর্ব। পদ্মা মসতু দনদম েি হর্ল ঢাকা ও এর পার্শ্েবিী এলাকার দশল্প কারখানার মালামাল দবর্শষ কর্র োর্ম েন্টস সামগ্রী 

মমাোংলা বন্দর্রর মাধ্যর্ম আমিানী/রপ্তানীর সহজ সুর্োে সৃদষ্ট হর্ব।  র্ল ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্েবিী এলাকার আমিাদন/রপ্তাদন মালামাল উর্েখর্োগ্য 

পদরমার্ন মমাোংলা বন্দর্রর মাধ্যর্ম পদরবাদহি হর্ব বর্ল আশা করা োয়। 
 

এ মপ্রক্ষাপট দবর্বচনায় মির্শর উিয়ন কাে েক্রর্মর সার্থ সামঞ্জস্য মরর্খ মমাোংলা বন্দর্রর উিয়র্নর জন্য উিয়ন পদরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়র্নর  

উর্যাে গ্রহণ করা হর্য়র্ছ।  
 

 

মমাোংলা বন্দর কর্তেপর্ক্ষর অনুর্মাদিি প্রকল্প : 

 

ক্রিঃ নোং প্রকর্ল্পর নাম; 

প্রাক্কদলি ব্যয়; বাস্তবায়নকাল; 

কাে েক্রম প্রকল্প বাস্তবায়র্নর সু ল বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

1.  ‡gvsjv e›`i n‡Z ivgcvj 

we`y¨r ‡K› ª̀ ch©šÍ K¨vwcUvj 

†WªwRs| 

cÖv°wjZ e¨q t  UvKv 

16650.00 jÿ। 

ev Í̄evqbKvj t 2016-17 

n‡Z 2017-18 

ivgcvj we`y¨r 

†K‡› ª̀i Kqjvevnx 

RvnvR PjvP‡ji Rb¨ 

cïi P¨v‡b‡j 

13wKtwgt GjvKvq 

cÖvq 38.81 jÿ 

NbwgUvi ‡WªwRs Kvh© 

m¤úbœ Kiv n‡e|   

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 

evsjv‡`k-BwÛqv ‡dÛkxc  

cvIqvi †Kv¤úvbx  

wjwg‡UW (BIFPCL) KZ©„K 

eQ‡i cÖvq 45 j¶ †gtUb 

Kqjv wbwe©‡Nœ cwienb Kiv 

m¤¢e n‡e|  

cÖK‡íi †WªwRs KvR m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ 
েি 16/07/2017 Zvwi‡L Pzw³ ¯^vÿwiZ 

n‡q‡Q| েি ২৯-০১-২০১৮ িাদরর্খ মেদজোং 

কাজ শুরু হর্য়র্ছ।  

 

2.  ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ wbm„Z 

‡Zj AcmviYKvix Rjhvb 

msMÖn | 

cÖv°wjZ e¨q t UvKv 

2414.00 jÿ  

ev Í̄evqbKvjt  2016-17 

n‡Z 2017-18 

cÖKíwUi Aax‡b 1wU 

wbm„Z ‡Zj 

AcmviYKvix Rjhvb 

msMÖn Kiv n‡e| 

‡gvsjv e›`i Ges Gi 

cvk¦©eZx© GjvKvq 

mg~`Mvgx RvnvR wKsev 

‡Zjevnx U¨vsKvi `~N©Ubvq 

cwZZ n‡q ‰Zjv³ c`v_© 

wbm„Z n‡j D³ Rjhvb 

Øviv Dnv msMªn K‡i 

AcmviY Kiv m¤¢e n‡e 

Ges cwi‡ek myiÿvq 

Kvh©Ki f~wgKv ivLv hv‡e|  

RjhvbwUi wbg©vb KvR m¤úbœ n‡q‡Q|  

wkc‡g›U Gi A‡cÿvq Av‡Q|  

3.  ÷ª¨v‡UwRK gv÷vi cøvb di 

‡gvsjv †cvU©| 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 530.00 

jÿ  

ev Í̄evqbKvjt ‡m‡Þt 2016 

n‡Z Ryb 2018 

GKwU nvjbvMv` 

gv÷vi cøvb ˆZix 

Kiv n‡e|  

gv÷vi cøvb Abyhvqx 

‡gvsjv e›`‡iii wewfbœ 

Dbœqb cÖKí MÖnY Kiv 

n‡e| 

cÖK‡íi civgk©K cÖwZôvb wb‡qv‡Mi Rb¨ 

`icÎ Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|  
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ক্রিঃ নোং প্রকর্ল্পর নাম; 

প্রাক্কদলি ব্যয়; বাস্তবায়নকাল; 

কাে েক্রম প্রকল্প বাস্তবায়র্নর সু ল বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

4.  wcwcwc Gi AvIZvqt 

‡gvsjv e›`‡ii 2wU  Am¤c~Y© 

†RwU wbg©vY| 

cÖv°wjZ e¨q t UvKv 41200.00 

jÿ 

ev Í̄evqb Kvj t 2016-2017 

n‡Z 2017-18 

cÖKíwUi Aax‡b  

AvbygvwbK 

BKzBc‡g›Umn 2wU 

Am¤ú~Y© ‡RwUi wbg©vY 

KvR m¤úbœ Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 

evwl©K 1 jÿ wUBDDR 

K‡›UBbvi n¨vÛwjs Kiv 

m¤¢e n‡e| 

geK Gi `ywU Am¤ú~b© †RwU 

wbg©v‡bi Rb¨ MZ 21/08/2016 

Zvwi‡L Powerpac Ports Ltd. 

Gi mv‡_ Pyw³ ¯v̂ÿi n‡q‡Q| MZ 

03/07/2017 Zvwi‡L cÖKíwUi  

Independent Engineer 

wn‡m‡e Consultancy 

Research and Testing 

Services, KUET Gi mv‡_ 

Pzw³ ¯v̂ÿwiZ n‡q‡Q|  eZ©gv‡b 

Dfq c‡ÿi  Conditions 

Precedent c~i‡Yi ch©v‡q 

i‡q‡Q| Conditions 

Precedent c~i‡Yi Rb¨ 31 

A‡±vei 2018 ZvwiL ch©šÍ 09 

(bq) gvm mgq e„w× Kiv n‡q‡Q|    

5.  ‡gvsjv e›`i KZ©„c‡ÿi iæR‡fë 

†RwUi we`¨gvb AeKvVv‡gvi 

Dbœqb| 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 2360.00 jÿ 

 ev Í̄evqbKvj t Rvbyt 2017 n‡Z 

Ryb 2018 

‡gvsjv e›`i KZ©„c‡ÿi 

iæR‡fë †RwUi 

we`¨gvb wewfbœ 

AeKvVv‡gvi †givgZ 

I Dbœqb Kvh© m¤úv`b 

Kiv n‡e|  

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 

geK Gi iæR‡fë †RwUi 

we`¨gvb wewfbœ AeKvVv‡gv 

e¨env‡ii gva¨‡g RvnvR 

n¨vÛwjs Gi myweav m„wó 

n‡e| 

cÖKíwU MZ 16/10/2017 Zvwi‡L 

gvbbxq cwiKíbv gš¿x g‡nv`q 

KZ©„K Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges MZ 

07/11/2017 ZvwiL ‡bŠcg n‡Z 

cÖkvmwbK Aby‡gv`b cvIqv 

wM‡q‡Q|  

6.  ‡f‡mj UªvwdK g¨v‡bR‡g›U GÛ 

Bbdi‡gkb wm‡÷g| 

(wfwUGgAvBGm) cÖeZ©b  

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 4890.78 jÿ 

ev Í̄evqbKvjt 2017-18 

n‡Z 2018-19 

cÖKíwUi Aax‡b  geK 

‡`kx we‡`kx Rvnv‡Ri 

Ae¯’vb wbqwgZ 

ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ 

wfwUGgAvBGm cÖeZ©b 

Kiv n‡e|  

e›`i mxgvbvq AvMZ 

mg~`ªMvgx RvnvRmg~n 

gwbUwis Kivmn `ÿZvi 

mv‡_ n¨vÛwjs Kivi gva¨‡g 

cÖ`Ë †mevi gvb DbœxZ Kiv 

hv‡e|   

MZ 19/10/2017 Zvwi‡L cÖKíwU 

Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges MZ 

28/11/2017 ZvwiL ‡bŠcg n‡Z 

cÖkvmwbK Aby‡gv`b cvIqv 

wM‡q‡Q| 

7.  ‡gvsjv e›`i P¨v‡b‡ji AvDUvi 

ev‡i †WªwRs|  

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 71250.00 

jÿ 

ev Í̄evqbKvj t RyjvB 2017 n‡Z 

wW‡m¤̂i 2019 

cÖKíwUi Aax‡b 

103.95 j¶ NbwgUvi 

†WªwRs Kvh© m¤úv`b 

Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 

‡gvsjv e›`‡i 10.5 wgUvi 

Wªvd‡Ui RvnvR n¨vÛwjs 

Gi myweav m„wó n‡e| 

প্রকল্পটি েি ১৪/১১/২০১৭ িাদরর্খ 

একর্নক সভায় অনুর্মাদিি হর্য়র্ছ। 

েি ২৭-১২-২০১৭ িাদরখ মনৌপম হর্ি 

প্রকল্পটির প্রশাসদনক অনুর্মািন পাওয়া 

মের্ছ।  
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অনুর্মািন প্রদক্রয়াধীন ভদবষ্যৎ প্রকল্প : 

 

 

µt 

bs 

cÖK‡í i bvg; 

m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj 

Kvh©µg cÖKí ev Í̄evq‡bi mydj ev Í̄evqb AMÖMwZ 

01 ‡gvsjv e›`‡ii myweavw`i m¤úªmviY I AvaywbKvqb  

UvKv 447744.97 jÿ   

ev Í̄evqbKvj t 2017-18  n‡Z  2021-22 

1.1 ‡gvsjv e›`‡i 

K‡›UBbvi Uvwg©bvj 

wbg©vY|  

  

‡gvsjv e›`‡ii µgea©gvb K‡›UBbvi 

n¨vÛwjs I †Wwjfvixi myôz 

e¨e¯’vcbvi Rb¨ 1wU K‡›UBbvi 

Uvwg©bvj wbg©vY Kiv n‡e| 

1.2 ‡gvsjv e›`‡i 

K‡›UBbvi ‡Wwjfvix 

BqvW©  wbg©vY|  

 

‡gvsjv e›`‡ii µgea©gvb K‡›UBbvi 

msi¶Y I n¨vÛwjs Gi Rb¨ 1wU 

K‡›UBbvi BqvW© wbg©vY Kiv n‡e| 

1.3 K‡›UBbvi BqvW© 

wbg©vY| 

 

‡gvsjv e›`‡ii µgea©gvb K‡›UBbvi 

msi¶Y I n¨vÛwjs Gi Rb¨ 9bs 

†RwUi cðv‡Z 1wU K‡›UBbvi BqvW© 

wbg©vY Kiv n‡e| 

1.4 eûZj Kvi BqvW© 

wbgv©Y| 

  

Avg`vbxK…Z Mvox cwiKwíZ Dcv‡q 

msiÿ‡Yi Rb¨ b~¨bZg 8 nvRvi 

Mvwo aviY ÿgZv m¤úbœ eûZj Kvi 

BqvW© wbgv©Y Kiv n‡e| 

Kvi BqvW© wbwg©Z n‡j ‡gvsjv 

e›`‡ii gva¨‡g Avg`vbxK…Z 

b~¨bZg 8 nvRvi wU Mvwo myôzfv‡e 

msiÿY Kiv m¤¢e n‡e| 

1.5 cïi P¨v‡b‡j 

WyešÍ †iK AcmviY| 

cïi P¨v‡bj n‡Z 5wU WyešÍ †iK 

D‡Ëvjb Kiv n‡e| 

WyešÍ †iK AcmvwiZ n‡j cïi 

P¨v‡b‡j cwjRwbZ mgm¨v 

A‡bKvs‡k ~̀i n‡e| d‡j e›`‡i 

AviI eo RvnvR PjvPj wbivc` 

n‡e|  

1.6  ‡gvsjv e›`‡ii 

cÖavb moK Qq †jb 

I evBcvm moK Pvi 

†j‡b DbœxZKiY|  

‡gvsjv e›`‡ii cÖavb moK I 

evBcvm moK Pvi †j‡b DbœxZ Kiv 

n‡e| 

cÙv †mZz wbg©vY I Lyjbv-‡gvsjv 

†ij jvBb ¯’vcb KvR m¤úbœ n‡j 

‡gvsjv e›`‡ii Avg`vwb-ißvwb 

D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e„w× cv‡e| †m 

mv‡_ ‡gvsjv Bwc‡RW, we‡kl 

A_©‰bwZK AÂj Ges 

e¨w³gvwjKvbvq wkí cÖwZôvb 

wbg©v‡Yi d‡j AÎ GjvKvq 

Drcvw`Z cY¨ Ges Avg`vwb-

ißvwb cY¨ cwiKwíZ Dcv‡q 

wbwe©‡Nœ cwienb Kiv m¤¢e n‡e|  

 

1.7 ‡gvsjv e›`‡ii 

†RwUi bx‡P RgvwqZ 

cwj †f‡½ cov 

†ivaKiY|   

5 n‡Z 9 bs †RwU m¤§y‡L kxU 

cvBwjs Gi KvR m¤úbœ Kiv n‡e| 

kxU cvBwjs Gi KvR m¤úbœ Kiv 

n‡j †RwU m¤§y‡L bve¨Zv msi¶Y 

Kiv mnRZi n‡e Ges 5wU †RwU 

8wgUvi Wªvd‡Ui Rvnv‡Ri Rb¨ 

e¨envi Kiv hv‡e|  
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ক্রিঃ 

নোং 

প্রকর্ল্পর নাম; 

প্রাক্কদলি ব্যয়; বাস্তবায়নকাল; 

কাে েক্রম প্রকল্প বাস্তবায়র্নর সু ল বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

02 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU 

†Uªwjs mvKkvb ncvi ‡WªRvi 

msMÖn| 

m¤¢ve¨ e¨q t  

UvKv 32000.00 jÿ  

ev Í̄evqbKvj t 2017-18 

n‡Z 2019-20 

cÖKíwUi Aax‡b 1wU †Uªwjs 

mvKkvb ncvi †WªRvimn 

1wU gywis wMqvi c›Uzb 

msMÖn Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j ‡gvsjv 

e›`‡ii 131wKtwgt `xN© P¨v‡b‡ji 

†gBb‡U‡bÝ †WªwRs Gi gva¨‡g 

bve¨Zv msi¶Y Kiv mnR n‡e|  

Pxb KZ©„K cÖKíwUi mgxÿv 

Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|  

03 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ Rjhvb 

msMÖn| 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 41000.00 

jÿ  

ev Í̄evqbKvjt 2017-18  

n‡Z 2020-21 

cÖKíwUi Aax‡b 11wU 

wewfbœ ai‡Yi Rjhvb 

msMÖn  Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j e›`‡i 

AvMZ mg~ ª̀Mvgx RvnvR myôyfv‡e 

n¨v‡Ûj Kiv m¤¢e n‡e|   

প্রকল্পটি ভারিীয় 2nd LoC মি 
বাস্তবায়র্নর প্রস্তাব করা হর্য়দছল। 
দকন্তু মকান বরাদ্দ পাওয়া োয়দন।  
 

04 mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U cøv›U 

¯’vcb di †gvsjv  †cvU©| 

m¤¢ve¨ e¨q t  

UvKv 2472.50 jÿ  

ev Í̄evqbKvjt 2018-19 n‡Z 

2019-20 

cÖKíwUi Aax‡b ‡gvsjvq 

1wU mvi‡dm IqvUvi 

wUªU‡g›U cøv›U ¯’vcb Kiv 

n‡e| 

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j ‡gvsjv 

e›`i, mg~ ª̀Mvgx RvnvR Ges  

wewfbœ cÖwZôv‡b my‡cq cvwbi 

Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e n‡e|   

েি ১৭-০৮-২০১৭ িাদরখ 

পদরকল্পনা কদমশর্ন অনুদষ্ঠি 

দপইদস সভার দসিান্ত অনুোয়ী  
দিদপদপ cybM©Vb K‡i MZ 21-

01-2018 Zvwi‡L †bŠcg G 

†cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

05 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ UvM ‡evU 

msMÖn 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv ৪৯২৯.০০ 

jÿ 

ev Í̄evqbKvjt Rvbyqvwi 2018 

n‡Z wW‡m¤̂i 2019 

 

mgy`ªMvgx RvnvR n¨vÛwjs 

Gi Rb¨ cywks, cywjs, 

†UvBs, gywis-Avbgywis 

`ªæZZg mg‡q m¤ú‡bœi 

Rb¨ Off The Shelf 

1wU UvM †evU msMÖn Kiv 

n‡e|  

mgy`ªMvgx RvnvR n¨vÛwjs Gi 

Rb¨ cywks, cywjs, †UvBs, gywis-

Avbgywis `ªæZZg mg‡q m¤úbœ 

Kiv m¤¢e n‡e|  

 

প্রকল্পটির উপর েি 

০৬/১২/২০১৭ িাদরর্খ দপইদস 
সভা অনুদষ্ঠি হর্য়র্ছ। সভার 
দসিান্ত অনুোয়ী দিদপদপ পুনে েঠন 

কর্র েি ১৬-০১-২০১৮ িাদরখ 
মনৌপম এর মাধ্যর্ম পদরকল্পনা 
কদমশর্ন মপ্ররণ করা হর্য়র্ছ।  
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ক্রিঃ 

নোং 

প্রকর্ল্পর নাম; 

প্রাক্কদলি ব্যয়; বাস্তবায়নকাল; 

কাে েক্রম প্রকল্প বাস্তবায়র্নর 

সু ল 

বাস্তবায়ন অগ্রেদি 

06 ‡gvsjv e›`‡ii ‡RwU‡Z wMqvi‡jm 

RvnvR n¨vÛwjs Gi Rb¨ †gvevBj 

nvievi †µb msMÖn 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 3500.00 jÿ 

ev Í̄evqbKvjt wW‡m¤^i, 2017 Ryb, 

2019 

e›`‡ii we`¨gvb ‡RwU‡Z 

wMqvi‡jm Rvnv‡R cwievwnZ  

K‡›UBbvi n¨vÛwjs Gi Rb¨ 1wU 

†gvevBj nvievi †µb msMÖn Kiv  

n‡e| 

‡gvsjv e›`‡ii 

we`¨gvb ‡RwU‡Z 

wMqvi‡jm Rvnv‡R 

cwievwnZ  K‡›UBbvi 

n¨vÛwjs  Kiv m¤¢e 

n‡e| 

cÖKíwUi wWwcwc cÖYqb K‡i 

MZ 19/02/2017 Zvwi‡L 

†bŠcg G †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

প্রকল্পটির উপর েি ০৯-০১-
২০১৮ িাদরর্খ দিদপইদস সভা 
অনুদষ্ঠি হর্য়র্ছ। সভায় প্রকল্পটি 
দনজস্ব অথ োয়র্ন বাস্তবায়র্নর 
লর্ক্ষয অনুর্মাির্নর সুপদরশ করা 
হর্ের্ছ।  

07 ‡gvsjv e›`‡ii nvievi P¨v‡b‡ji  

dzW mvB‡jv GjvKvq †WªwRs  

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 3641.85 jÿ 

ev Í̄evqbKvj t Rvbyqvwi 2018 

n‡Z wW‡m¤̂i 2019  

cÖKíwUi Aax‡b 13.36 j¶ 

NbwgUvi †WªwRs Kvh© m¤úv`b 

Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j  

†gvsjv e›`‡i wbwe©‡Nœ   

RvnvR AvMgb I  

wbM©g‡bi c_ myMg 

n‡e|  

েি ১৭-০৮-২০১৭ িাদরর্খ 

অনুদষ্ঠি দপইদস কদমটির সভার 

দসিান্ত অনুোয়ী দিদপদপ পুb©েঠন 

কর্র েি ২৩-০১-২০১৮ িাদরর্খ 

মনৌপম-এ মপ্ররণ করা হর্য়র্ছ।  

08 Avc‡MÖ‡Wkb Ad †gvsjv †cvU© 

m¤¢ve¨ e¨q t ৬৩৮৫২৫.৮৮ jÿ 

ev Í̄evqb Kvj t 201৮-1৯ n‡Z 

2021-22 

K‡›UBbvi Uvwg©bvj, K‡›UBbvi  

†Wwjfvwi BqvW©, K‡›UBbvi 

n¨vÛwjs BqvW©, mvwf©m †f‡mj 

†RwU, †gwib IqvK©kc Kg‡cø·, 

e›`i GjvKvq 8wU eûZj feb, 

AvKivg c‡q‡›U fmgvb mvwf©m 

Uvwg©bvj wbg©vY, e›`‡ii 

msiwÿZ GjvKv m¤úªmviY, 

11wU wewfbœ ai‡bi Rjhvb 

msMÖn, GKwU †Uªwjs mvKkb 

ncvi  ‡WªRvi msMÖn, †RwU n‡Z 

Rqgwbi†Mvj ch©šÍ K¨vwcUvj 

†WªwRs| 

 cÖKíwU fviZxq 3rd LoC Gi 

(3q bgbxq Fb) AvIZvq 

ev Í̄evq‡bi Rb¨ MZ 

31/10/2017 Zvwi‡L 

wcwWwcwc cÖYqb K‡i †bŠcg G 

†cÖiY Kiv nq Ges ‡bŠcg n‡Z 

MZ 20/11/2017 Zvwi‡L 

cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q|  

 

 

 

স্বাক্ষদরি/ ০১-০২-২০১৮ 

         cwiPvjK (cÖkvmb) 


