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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

মভাোংরা, ফাগগযাট-৯৩৫১ 

মটলরগপান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

পযাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-মভইর     : da@ mpa.gov.bd 

ওগেফ াইট : www. mpa.gov.bd 

 

 
নোং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.২৬.০৪২ (অোং-১).২০১৮-০২০২জানুোলয ২০১৮ লরিঃ। 

 

 

লফলে : ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তৃক ভন্ত্রণারে/লফবাগ লযদনৃকাগর প্রদত্ত লনগদৃনামূগয লিগম্বয-২০১৭ ভাগযফাস্তফােন  

অগ্রগলত প্রলতগফদন মপ্রযণ প্রগে।  
 

সূত্র :   ত্র নোং-১৮.০১১.০০৬.০০.০০.০০৮.২০১৪-৫৬৪, তালযখ : ২২/০৩/২০১৫ লরিঃ।  

 

 

 উর্যকৃ্ত লফলগে সূগত্রাস্থ গত্রয মপ্রলক্ষগত ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তৃক গত ০৭-০৯-২০১৪ তালযখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে 

লযদনৃকাগর প্রদত্ত লদক লনগদৃনাে উগেলখত মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ োংলিষ্ট লফলগেয লিগম্বয-২০১৭ ভাগয ফাস্তফােন অগ্রগলত 

প্রলতগফদন ছগক লিগফ কযতিঃ আলদষ্ট গে অত্রাথ মপ্রযণ কযা গরা ।   

 

োংর্যক্ত : ০৪(চায) াতা।    

 

    স্বাক্ষলযত/ ০২-০১-১৮ 

 (প্রণফ কুভায যাে ) 

লযচারক (প্রান)  

 

লচফ 

মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাোংরাগদ যকায  

ফাোংরাগদ লচফারে  

ঢাকা। 

 

অনুলরল অফগলত ও প্রগোজনীে ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য মপ্রযণ কযা গরািঃ  
 

উ-লচফ (মভাোংরা ফন্দয াখা)  

মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে, ফাোংরাগদ লচফারে , ঢাকা। 
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

মভাোংরা, ফাগগযাট। 
 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তৃক ০৭.০৯.২০১৪ তালযখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে  

লযদনৃ কাগর প্রদত্ত লদক লনগদৃনায ফাস্তফােন অগ্রগলত।  

 

ক্রলভ

ক নোং 

ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রলতশ্রুলত/লনগদ ৃ

না 

ফাস্তফােন অগ্রগলত 

১

. 

কর মনৌ-

গথয নাব্যতা 

কর ঋতুগত 

ফজাে যাখায 

প্রগচষ্টা লনগত 

গফ। 

কযালটার 

মেলজোং এয 

াাাল 

াযা ফছয 

মভইনট্যাগনন্স 

মেলজোং 

চালরগে মমগত 

গফ। নদ-

নদীগুগরা গত 

মেলজোং এয 

ভাধ্যগভ 

উগত্তালরত 

ভাটি যপ্তালন 

কযা মাে লক-

না মাচাই কগয 

মদখগত গফ। 

কণফৃুরী 

নদীগত 

মেলজোং-এয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযগত গফ। 

প্রগোজগন 

আযও মেজায 

োংগ্র কযগত 

গফ। 

নগবম্বয২০১৩ারগতঅগটাফয২০১৭মনৃ্তমভাোংরাফন্দগযযশুযচযাগনগরযলফলবি স্থাগন মভাট ৩৭ .৭৪ রক্ষ ঘনলভটায , লযন 

গেন্ট এয নীরকভগর ১.৫০ রক্ষ ঘন লভটায মেলজোং কাজ ম্পি কযা গেগছ। পগর স্বাবালফক মজাোগয ৭.৫ লভটায 

গবীযতায জাাজ লনলফগৃেফন্দগয আগভন-লনগভৃন কযগত াযগছ। 

দ্রুতSiltationএযপগরলনেলভতগেলজোংকযাজরুযীগেগেগছ।ফতভৃাগনMaintenanceমেলজোংএযলযকল্পনাকযাগে। 
    "মভাোংরা ফন্দয গত যাভার লফদ্যযৎ মকন্দ্র মনৃ্ত কযালটার মেলজোং" ীলকৃ প্রকল্পটি ১৬৬ মকাটি ৫০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কলরত ব্যগে ফন্দয মজটি গত যাভার লফদ্যযৎ মকন্দ্র মনৃ্ত প্রাে ১৩ লকিঃ লভিঃ নদী মেলজোং কযা গফ। উক্ত মেলজোং 

এযRb¨ MZ ১৬/৭/২০১৭ তালযগখ চুলক্ত স্বাক্ষলযত গেগছ।মেজাযগভালফরাইগজনকাজচরগছ । 
 

 মভাোংরা ফন্দগযয মুলযোং এরাকাে ১০.৫ লভটায োপগটয জাাজ আনেগনয রগক্ষয আউটায ফায এরাকাে মেলজোং এয 

জন্য‘‘মভাোংরা ফন্দয  চযাগনগরয আউটায ফাগয মেলজোং ’’ ীলকৃ একটি প্রকল্প ফাস্তফােগনয জন্য াগত মনো গেগছ। 

প্রকল্পটিগত ১৪/১১/২০১৭ তালযগখ একগনকবােঅনুগভালদত গেগছ।  

 

এছাোশুযচযাগনগরজেভলনযগগারএরাকাে১৩ .৩৬রক্ষঘনলভটাযগেলজোংকামৃম্পাদগনযজন্যআযও১টিপ্রকল্পঅনুগভাদগন

যপ্রলক্রোধীনআগছ।প্রকল্পটিলযকল্পনা কলভগনয লফগফচনাধীন আগছ।  
 

বলফষ্যগতপুগযাচযাগনরটিগত১০লভ . নাব্যতাবৃলিকযাযলযকল্পনাকযাগে।োংযক্ষণগেলজোং এয জন্য ২টি কাটায াকন 

মেজায োংগ্র কযা গেগছ।লজটুলজলবলত্তগতচােনাগত১টিএফোংLoc3-মত১টিগেজায ক্রগেযপ্রস্তাফকযাগেগছ। 

২ ফন্যা গত 
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. যক্ষা াওোয 

রগক্ষয 

ফলাৃকাগর 

অলত ফলগৃণ 

সৃষ্ট ালন 

ধাযগণয 

ব্যফস্থা মযগখ 

মেলজোং 

অন্যান্য 

লযকল্পনা 

গ্রণ কযগত 

গফ। 

৩

. 

মুদ্র গথ 

ফালণগজযয 

প্রায 

আঞ্চলরক 

মমাগাগমাগ 

বৃলিয রগক্ষয 

মুদ্র ফন্দয 

এফোং স্থরফন্দয 

মূগক আযও 

আধুলনক 

ফন্দগয 

রুান্তগযয 

জন্য প্রকল্প 

গ্রণ কযগত 

গফ। 

মুদ্রগথ ফালণগজযয প্রায আঞ্চলরক মমাগাগমাগ বৃলিএফোংগভাোংরা ফন্দগয য ক্ষভতা বৃলিয রগক্ষয ২০০৯ গত জুন -

২০১৭ মনৃ্ত  ৪২৩ মকাটি ৬৯ রক্ষ ৪০ াজায টাকা  ব্যগে  মভাট ০৮ টি উিেন প্রকল্প এফোং ০৪ টি উিেন কভসৃূচী 

ফাস্তফােন কযা গেগছ। ফতভৃাগন ০ ৭ টি প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন আগছ এফোং ০৮ টি উিেন প্রকল্প অনুগভাদগনযপ্রলক্রোধীন 

আগছ। 

৪. মনৌ-লযফন 

ব্যফস্থা 

লনযাদ কগয 

গগে তুরগত 

গফ। 

তদানুমােী 

উর্যক্ত 

কর্তৃগক্ষয 

অনুগভালদত 

লিজাইন 

মভাতাগফক 

জরমান ততযী 

কযগত গফ। 

মাত্রী 

াধাযগণয 

লনযাত্তায 

মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ কর্তৃক জরমান ততযীয মক্ষগত্র উর্যক্ত কর্তৃগক্ষলফগল কগয ক্লাললপগকন মাাইটিযঅনুগভালদত 

লিজাইন ও লনগদৃনা ভগত ততযী এফোং চরাচগরয মক্ষগত্র লনযাত্তামূরক যঞ্জাভ মথামথবাগফ লনলিত কযা গে থাগক। 

ভফক কর্তৃক জরমান ততযীয মক্ষগত্র International Association of Classification     Societies (IACS) এয 

দস্য লনগোগ, নকা অনুগভাদন ও লনভাৃণ কামকৃ্রভ তদাযলক পূফকৃ জরমান ততযী লনলিত কযা গে থাগক।  
 

ফন্দগযয জাাজগুগরা অলত পুযাতন লফধাে মগুগরাগক প্রলতস্থাগনয লযকল্পনা যগেগছ।  বলফষ্যগত জরমান ক্রগেয ভে এ 

লনগদৃনা অনুযণ কযা গফ।  
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জন্য যকাযী 

লফধানফরী 

অনুযণ কগয 

জরমাগন 

উিায ও 

লনযাত্তামূরক 

যঞ্জাভালদ 

যাখগত গফ। 
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ক্রলভক নোং ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রলতশ্রুলত/লনগদৃনা ফাস্তফােন অগ্রগলত 

৫. মটৃকগণগকউৎালত কযায রগক্ষয 

আকলণৃীে মনৌ-মান লনযাদ এফোং াশ্রেী 

ক্রুজ ালবৃ ব্যফস্থা  অন্যান্য লযকল্পনা গ্রণ 

কযগত গফ। 

 

বলফষ্যগত লফগফচনা কযা গফ।  

৬. ভাষ্টায ও নালফকগদয প্রলক্ষ ণ বৃলি কযগত 

গফ। প্রলক্ষগণয জন্য জনফর লফগদগ 

মপ্রযগণয প্রগোজনীে কামকৃ্রভ গ্রণ কযগত 

গফ। উত্তযফগে প্রলক্ষ ণ প্রলতষ্ঠান গগে 

তুরগত গফ। 

ভফক-এ কভযৃত লফলবি জরমাগনয ভাষ্টায ও নালফকগদয মাৃেক্রগভ প্রলক্ষণ 

প্রদাগনয কামকৃ্রভ চরভান আগছ।  

 

 

 

 

   

        লযচারক (প্রান)  
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষোংর্যলক্ত-“ক” 

মভাোংরা, ফাগগযাট। 
 

মভাোংরা ফন্দয ব্যফায বৃলিয রগক্ষয যকায মভাোংরা ফন্দগযয লিকগট যাভাগর ফাোংরাগদ ও বাযগতয মমৌথ উগযাগগ ১৩২০ মভগাওোট 

ম্পি কেরা লবলত্তক একটি লফদ্যযৎ মকন্দ্র লনভাৃণ , দ্মাগতু লনভাৃণ , মভাোংরা ফন্দয মনৃ্ত মযররাইন স্থাগনয কামকৃ্রভ াগত লনগেগছ। লফদ্যযৎ মকন্দ্র টি 

স্থালত গর লফদ্যযৎ উৎাদগনয জন্য প্রলত ফছয কভগক্ষ ৪৫.০০ রক্ষ মভিঃ টন কেরা  এফোংরুপুয াযভানলফক মকগন্দ্রয ভারাভার  লফগদ গত 

মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ আভদানী কযা গফ। দ্মা মতু লনলভতৃ গর ঢাকা ও এয া রৃ্শ্ফতী এরাকায লল্প কাযখানায ভারাভার লফগল কগয গাগভনৃ্ট 

াভগ্রী মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ আভদানী/যপ্তানীয জ সুগমাগ সৃলষ্ট গফ। পগর ঢাকা ও ঢাকায া রৃ্শ্ফতী এরাকায আভদা লন/যপ্তালন ভারাভার 

উগেখগমাগ্য লযভাগন মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ লযফালত গফ ফগর আা কযা মাে।  
 

এ মপ্রক্ষাট লফগফচনাে মদগয উিেন কামকৃ্রগভয াগথ াভঞ্জস্য মযগখ মভাোংরা ফন্দগযয উিেগনয জন্য উিেন লযকল্পনা প্রণেন ও 

ফাস্তফােগনয  উগযাগ গ্রণ কযা গেগছ।  
 

 

মভাোংরা ফন্দয কর্তৃগক্ষয অনুগভালদত প্রকল্প : 

 

ক্রিঃ নোং প্রকগল্পয নাভ; 

প্রাক্কলরত ব্যে; ফাস্তফােনকার; 

কামকৃ্রভ প্রকল্প ফাস্তফােগনয সুপর ফাস্তফােন অগ্রগলত 

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¯ÍevqbKvj 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¯ÍevwqZ 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¤úv̀ ‡bi 

j‡ÿ¨গত16/07/2017 Zvwi‡L Pzw³ 

¯^vÿwiZ n‡q‡Q| মেজায 

মভালফরাইগজন কাজ চরগছ।  

2.  ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ wbm„Z 

‡Zj AcmviYKvix Rjhvb 

msMÖn | 

cÖv°wjZ e¨q t UvKv 

2414.00 jÿ  

ev¯ÍevqbKvjt  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¯ÍevqbKvjt ‡m‡Þt 2016 

n‡Z Ryb 2018 

GKwU nvjbvMv` 

gv÷vi cøvb •Zix 

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 প্রকগল্পয নাভ; 

প্রাক্কলরত ব্যে; ফাস্তফােনকার; 

কামকৃ্রভ প্রকল্প ফাস্তফােগনয সুপর ফাস্তফােন অগ্রগলত 

4.  wcwcwc Gi AvIZvqt 

‡gvsjv e›`‡ii 2wU  Am¤c~Y© 

†RwU wbg©vY| 

cÖv°wjZ e¨q t UvKv 41200.00 

jÿ 

ev¯Íevqb 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 PowerpacPorts Ltd. 

Gi mv‡_ Pyw³ ¯^vÿi n‡q‡Q| MZ 

03/07/2017 Zvwi‡L cÖKíwUi  

Independent Engineer 

wn‡m‡e Consultancy 

Research and Testing 

Services, KUET Gimv‡_ 

Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| eZ©gv‡b 

Dfq c‡ÿi  Conditions 

Precedent c~i‡Yi ch©v‡q 

i‡q‡Q| nvB‡Kv‡U©i wb‡lavÁvi 

Kvi‡b cwi‡ek Awa`ßi n‡Z 

QvocÎ †c‡Z wej¤^ n‡”Q|   

5.  ‡gvsjv e›`i KZ©„c‡ÿi iæR‡fë 

†RwUi we`¨gvb AeKvVv‡gvi 

Dbœqb| 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 2360.00jÿ 

ev¯ÍevqbKvj 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|  

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¯ÍevqbKvjt 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|  

7.  ‡gvsjv e›`i P¨v‡b‡ji AvDUvi 

ev‡i †WªwRs|  

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 71250.00jÿ 

ev¯ÍevqbKvj 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| 

প্রকল্পটিগত ১৪/১১/২০১৭ তালযগখ 

একগনকবােঅনুগভালদত গেগছ।  
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অনুগভাদন প্রলক্রোধীন বলফষ্যৎ প্রকল্প : 

 

 

µt 

bs 

cÖK‡íi bvg; 

m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj 

Kvh©µg cÖKí ev¯Íevq‡bi mydj ev¯Íevqb AMÖMwZ 

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

UvKv 447744.97 jÿ   

ev¯ÍevqbKvj 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| 

 

 

 

K‡›UBbvi Uvwg©bvj, K‡›UBbvi 

‡Wwjfvix BqvW© I K‡›UBbvi 

BqvW©wbwg©Z n‡j ‡gvsjv e›`‡ii 

gva¨‡g eQ‡i 5 jÿ wUBDR 

K‡›UBbvi n¨vÛwjs Kiv m¤¢e 

n‡e| 

cÖKíwU Pxb miKv‡ii A_©vq‡b 

ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ Financial 

andTechnical 

SpecificationPzovšÍ KiY 

Gi Rb¨ Px‡bi mv‡_ 

†hvMv‡hvM Ae¨vnZ Av‡Q|  

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‡jcïi 

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 

প্রকগল্পয নাভ; 

প্রাক্কলরত ব্যে; ফাস্তফােনকার; 

কামকৃ্রভ প্রকল্প ফাস্তফােগনয সুপর ফাস্তফােন অগ্রগলত 

02 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU 

†Uªwjs mvKkvb ncvi ‡WªRvi 

msMÖn| 

m¤¢ve¨ e¨q t  

UvKv 32000.00 jÿ  

ev¯ÍevqbKvj 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¯ÍevwqZ 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¯ÍevqbKvjt2017-18  n‡Z 

2020-21 

cÖKíwUi Aax‡b 11wU 

wewfbœ ai‡Yi Rjhvb 

msMÖn  Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j e›`‡i 

AvMZ mg~`ªMvgx RvnvR myôyfv‡e 

n¨v‡Ûj Kiv m¤¢e n‡e|   

cÖKíwUi Rb¨3
rd

 LoC‡Z 

A_©vq‡bi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| 

cÖKíwU miKv‡ii mwµq 

we‡ePbvq Av‡Q|  

04 mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U cøv›U 

¯’vcb di †gvsjv  †cvU©| 

m¤¢ve¨ e¨q t  

UvKv 2533.50 jÿ  

ev¯ÍevqbKvjt 2017-18 n‡Z 

2018-19 

cÖKíwUi Aax‡b ‡gvsjvq 

1wU mvi‡dm IqvUvi 

wUªU‡g›U cøv›U ¯’vcb Kiv 

n‡e| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j ‡gvsjv 

e›`i, mg~`ªMvgx RvnvR Ges  

wewfbœ cÖwZôv‡b my‡cq cvwbi 

Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e n‡e|  

গত ১৭ -০৮-২০১৭ তালযখ 

লযকল্পনা কলভগন অনুলষ্ঠত 

দইদে েভার দেদ্ধান্ত 

অনুযায়ী দিদদ cybM©V‡bi 

j‡ÿ¨ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡K․kj 

Awa`ß‡ii mv‡_ †gvsjv e›`i 

KZ©„c‡ÿi Av‡jvPbvi cÖwµqv 

Pj‡Q|  

05 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ UvM ‡evU 

msMÖn 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 5000.00 

jÿ 

ev¯ÍevqbKvjt RyjvB, 2017 

n‡Z Ryb, 2018 

 

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 উর গত 

০৬/১২/২০১৭ তাদরর্ে 

দইদে েভা অনুটিত 

হর্য়র্ে। েভার দেদ্ধান্ত 

অনুযায়ী দিদদ 

ুনগ েঠর্নর কাজ চর্ে।  
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ক্রিঃ 

নোং 

প্রকগল্পয নাভ; 

প্রাক্কলরত ব্যে; ফাস্তফােনকার; 

কামকৃ্রভ প্রকল্প ফাস্তফােগনয 

সুপর 

ফাস্তফােন অগ্রগলত 

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¯ÍevqbKvjt 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 

†b․cg G †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

07 ‡gvsjv e›`‡ii nvievi P¨v‡b‡ji  

dzW mvB‡jv GjvKvq †WªwRs  

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 4200.00jÿ 

ev¯ÍevqbKvj t RyjvB 2017 n‡Z 

Ryb, 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|  

গত ২০ -০৬-২০১৭ তালযগখ 

অনুলষ্ঠত প্রকল্প মাচাই কলভটিয 

বাযলিান্তঅনুমােীলিললুb©

গঠনকগযগত১৮-০৯-

২০১৭তালযগখগনৌভ-এয 

ভাধ্যগভ লযকল্পনা 

কলভগনমপ্রযণকযাগেগছ। 

08 Avc‡MÖ‡Wkb Ad †gvsjv †cvU© 

m¤¢ve¨ e¨q t 422395.23 jÿ 

ev¯Íevqb Kvj t 2017-18 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 fviZxq3
rd

 LoCGi 

(3q bgbxq Fb) AvIZvq 

ev¯Íevq‡bi Rb¨ MZ 

31/10/2017 Zvwi‡L 

wcwWwcwc cÖYqb K‡i †b․cg 

G †cÖiY Kiv nq Ges ‡b․cg 

n‡Z MZ 20/11/2017 

Zvwi‡L cwiKíbv Kwgk‡b 

†cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 

   স্বাক্ষলযত/ ০২-০১-১৮ 

cwiPvjK (cÖkvmb) 


