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নোং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.২৬.০৪২.১৭-৫৮৫

০৬ ভার্ ৃ ২০১৭ লরিঃ।

লফলে : ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তৃক ভন্ত্রণারে/লফবাগ লযদৃনকাগর প্রদত্ত লনগদ ৃনা মূগয
মপব্রুোযী-২০১৭ ভাগয ফাস্তফােন অগ্রগলত প্রলতগফদন মপ্রযণ প্রগে।
সূত্র : ত্র নোং-১৮.০১১.০০৬.০০.০০.০০৮.২০১৪-৫৬৪, তালযখ : ২২/০৩/২০১৫ লরিঃ।

উর্য ৃক্ত লফলগে সূগত্রাস্থ গত্রয মপ্রলক্ষগত ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তৃক গত ০৭-০৯-২০১৪ তালযখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে
লযদৃনকাগর প্রদত্ত লদক লনগদ ৃনাে উগেলখত মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ োংলিষ্ট লফলগেয মপব্রুোযী-২০১৭ ভাগয ফাস্তফােন অগ্রগলত
প্রলতগফদন ছগক লিগফ কযতিঃ আলদষ্ট গে অএাথ মপ্রযণ কযা গরা ।
োংর্যক্ত : ০৩ (লতন) াতা।
স্বাক্ষলযত/ ৬/৩/১৭
লযর্ারক (প্রান)
লর্ফ
মনৌ-ভন্ত্রণারে লযফন
ফাোংরাগদ লর্ফারে
ঢাকা।
অনুলরল অফগলত ও প্রগোজনীে ব্যফস্থা গ্রগনয জন্য মপ্রযণ কযা গরািঃ
১। জনাফ আফদুছ ছাত্তায মখ, উ- লর্ফ (মভাোংরা ফন্দয াখা)
মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে, ফাোংরাগদ লর্ফারে, ঢাকা।
২। জনাফ এ. এভ. লপক, ললনেয কাযী লর্ফ (প্রান-১)
মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে, ফাোংরাগদ লর্ফারে, ঢাকা।
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃ ক্ষ
মভাোংরা, ফাগগযাট।
ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তৃক ০৭.০৯.২০১৪ তালযখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে
লযদৃন কাগর প্রদত্ত লদক লনগদ ৃনায ফাস্তফােন অগ্রগলত।
ক্রলভক নোং ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রলতশ্রুলত/লনগদ ৃনা
ফাস্তফােন অগ্রগলত
১. কর মনৌ-গথয নাব্যতা কর ঋতুগত
"শুয র্যাগনগরয াযফায এরাকাে মেলজোং" ীল ৃক প্রকগেয অধীগন র্যাগনগরয
ফজাে যাখায প্রগর্ষ্টা লনগত গফ। াযফায এরাকায লফলবি স্থাগন মভাট ৩৪.০৬ রক্ষ ঘনলভটায, লযন গেন্ট এয
কযালটার মেলজোং এয াাাল াযা নীরকভগর ১.৫০ রক্ষ ঘন লভটায মেলজোং কাজ ইগতাভগধ্য ম্পি কযা গেগছ। পগর
ৃ
ফছয মভইনট্যাগনন্স মেলজোং র্ালরগে মমগত স্বাবালফক মজাোগয ৭.৫ লভটায গবীযতায জাাজ লনলফ ৃগে ফন্দগয আগভন-লনগভন
গফ। নদ-নদীগুগরা গত মেলজোং এয কযগত াযগছ।
ভাধ্যগভ উগত্তালরত ভাটি যপ্তালন কযা মাে
"মভাোংরা ফন্দয গত যাভার লফদুযৎ মকন্দ্র ম ৃন্ত কযালটার মেলজোং" ীল ৃক
লক-না মার্াই কগয মদখগত গফ। প্রকেটি ১৬৬ মকাটি ৫০ রক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যগে গত ১০-০৫-২০১৬ তালযগখ
কণ ৃফুরী নদীগত মেলজোং-এয ব্যফস্থা গ্রণ একগনক কর্তৃক অনুগভালদত গেগছ। প্রকেটিয অধীগন ফন্দয মজটি গত যাভার
কযগত গফ। প্রগোজগন আযও মেজায লফদুযৎ মকন্দ্র ম ৃন্ত প্রাে ১৩ লকিঃ লভিঃ নদী মেলজোং কযা গফ। উক্ত মেলজোং এয
োংগ্র কযগত গফ।
দযগত্রয কাম ৃক্রভ র্রভান আগছ।
২. ফন্যা গত যক্ষা াওোয রগক্ষয
মভাোংরা ফন্দগযয মুলযোং এরাকাে ১০.৫ লভটায োপগটয জাাজ আনেগনয রগক্ষয
ফল ৃাকাগর অলত ফল ৃগণ সৃষ্ট ালন ধাযগণয
আউটায ফায এরাকাে মেলজোং এয জন্য ‘‘শুয র্যাগনগরয আউটায ফাগয মেলজোং’’
ব্যফস্থা মযগখ মেলজোং অন্যান্য
ীল ৃক একটি প্রকে ফাস্তফােগনয জন্য াগত মনো গেগছ। প্রকেটিয লপলজলফলরটি
লযকেনা গ্রণ কযগত গফ।
স্টালিয কাজ ম্পগিয য উায লবলত্তগত লিলল প্রনেন কগয গত ২২/৯/২০১৬
তালযগখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগে মপ্রযণ কযা ে। প্রকেটিয উয গত ১৭-১১-২০১৬
তালযগখ মার্াই কলভটিয বা অনুলিত ে। উক্ত বায লদ্ধান্ত এফোং প্রকে প্রণেন
প্রলক্রোকযণ এফোং অনুগভাদন োংক্রান্ত সe©শেষ লযত্র অনুমােী Development
Project Proposal (DPP) ফাোংরাে পু নগ©ঠন করে গত ৩১-০১-২০১৭ তালযগখ

৩.

মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে গত লযকেনা কলভগন মপ্রযণ কযা গেগছ।
মভাোংরা ফন্দগযয শুয র্যাগনর ফন্যায ালন দ্বাযা প্রবালফত ে না। ইা মজাোয
বাটায দ্বাযা প্রবালফত ে। উক্ত নদীয নাব্যতা োংযক্ষগণয জন্য ইগতাভগধ্য শুয
নদীয াযফায এরাকাে কযালটার মিলজোং ম্পি কযা গেগছ এফোং োংযক্ষণ মিলজোং
এয জন্য ২টি কাটায াকন মেজায োংগ্র কযা গেগছ।
মুদ্র গথ ফালণগজযয প্রায আঞ্চলরক মুদ্রগথ ফালণগজযয প্রায আঞ্চলরক মমাগাগমাগ বৃলদ্ধয রগক্ষয ফতৃভান যকায
মমাগাগমাগ বৃলদ্ধয রগক্ষয মুদ্র ফন্দয এফোং কর্তৃক মভাোংরা ফন্দয উিেগনয জন্য অগ্রালধকায ও লফগল গুরুত্ব প্রদান কযগছ।
স্থরফন্দয মূগক আযও আধুলনক ফন্দগয মভাোংরা ফন্দযগয ক্ষভতা বৃলদ্ধয রগক্ষয ২০০৯ গত ২০১৬ ম ৃন্ত ৩৩৮ মকাটি ৯১
রক্ষ ৭৩ াজায টাকা ব্যগে মভাট ০৭ টি উিেন প্রকে এফোং ০৪ টি উিেন কভৃসূর্ী
রুান্তগযয জন্য প্রকে গ্রণ কযগত গফ।
ভাপ্ত গেগছ। ফতৃভাগন ০৪ টি প্রকে ফাস্তফােনাধীন আগছ এফোং ০৮ টি উিেন প্রকে
অনুগভাদগনয প্রলক্রোধীন আগছ। ভফক কর্তৃক গৃীত উিেন লযকেনা োংর্যলক্ত -ক
মত প্রদান কযা গরা।
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ক্রলভক নোং
ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রলতশ্রুলত/লনগদ ৃনা
৪.
মনৌ-লযফন ব্যফস্থা লনযাদ কগয গগ
তুরগত গফ। তদানুমােী উর্যক্ত কর্তৃগক্ষয
অনুগভালদত লিজাইন মভাতাগফক জরমান
ততযী কযগত গফ। মাত্রী াধাযগণয
লনযাত্তায জন্য যকাযী লফধানফরী অনুযণ
কগয জরমাগন উদ্ধায ও লনযাত্তামূরক
যঞ্জাভালদ যাখগত গফ।
৫.
ম ৃটকগণগক উৎালত কযায রগক্ষয
আকল ৃণীে মনৌ-মান লনযাদ এফোং াশ্রেী
ক্রুজ ালবৃ ব্যফস্থা অন্যান্য লযকেনা গ্রণ
কযগত গফ।
৬.
ভাষ্টায ও নালফকগদয প্রলক্ষণ বৃলদ্ধ কযগত
গফ। প্রললক্ষত জনফর লফগদগ মপ্রযগণয
প্রগোজনীে কাম ৃক্রভ গ্রণ কযগত গফ।
উত্তযফগে প্রলক্ষণ প্রলতিান গগ তুরগত
গফ।

ফাস্তফােন অগ্রগলত
মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ কর্তৃক জরমান ততযীয মক্ষগত্র উর্যক্ত কর্তৃগক্ষয
অনুগভালদত লিজাইন, লফগল কলযো ক্লাললপগকন মাাইটিয লনগদ ৃনা ভগত
ততযী ও র্রার্গরয 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 লনভৃাণ কাম ৃক্রভ তদাযলক পূফ ৃক জরমান ততযী লনলিত কযা গে থাগক।
বলফষ্যগত জরমান ক্রগেয ভে এ লনগদ ৃনা অনুযণ কযা গফ।
লযন গেগন্ট ভফক এয ১টি াইরট মফজ যগেগছ। ম ৃটকগদয উৎালত কযগত
উক্ত াইরট মফগজ তাগদয অফস্থান ও আফাগনয সুলফধা মদো গে থাগক।
ভফক-এ কভৃযত লফলবি জরমাগনয ভাষ্টায ও নালফকগদয ম ৃােক্রগভ প্রলক্ষণ
প্রদাগনয কাম ৃক্রভ র্রভান আগছ।

স্বাক্ষলযত/ ৬/৩/১৭

লযর্ারক (প্রান)
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ
মভাোংরা, ফাগগযাট।

োংর্যলক্ত-“ক”

মভাোংরা ফাোংরাগদগয লদ্বতীে ামুলদ্রক ফন্দয । খুরনা লফবাগীে য গত ৪২ লকগরালভটায দলক্ষগণ এফোং ফাগগযাট মজরা য গত প্রাে
৩৫ লকগরালভটায দলক্ষণ লিগভ শুয নদীয পূফ ৃ তীগয মভাোংরা নারা ও শুয নদীয েভস্থগর মভাোংরা ফন্দয প্রলতলিত। এ ফন্দগযয প্রধান কাম ৃারে
মভাোংরাে অফলস্থত এফোং এয কাম ৃক্রভ লযণগেন্ট ও খুরনাস্থ রুজগবল্ট মজটি ম ৃন্ত লফস্তৃত। যাজধানী ঢাকা গত এয দুযত্ব প্রাে ২০০ লকগরালভটায।
যকায মভাোংরা ফন্দগযয কাম ৃক্রভ বৃলদ্ধয রগক্ষয ১৯৯৮ াগর মভাোংরা ইলগজি প্রলতিা কগয। মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ ইলগজি প্রলতিায
রগক্ষয ৪৬০ একয জলভ ফযাদ্দ প্রদান কগয। এছা া ভফক এয অলধগ্রণকৃত জােগায ভগধ্য ৩১৫ একয জােগায উয ফাোংরাগদ অথ ৃননলতক অঞ্চর
কাম ৃক্রভ শুরু কগযগছ। মভাোংরা ফন্দয ব্যফায বৃলদ্ধয রগক্ষয যকায মভাোংরা ফন্দগযয লিকগট যাভাগর ফাোংরাগদ ও বাযগতয মমৌথ উগযাগগ ১৩২০
মভগাওোট ম্পি কেরা লবলত্তক একটি লফদুযৎ মকন্দ্র লনভৃাণ, ঢাকা-ভাওো-মভাোংরা  গকয ভাওোে দ্মা নদীয উয দ্মাগতু লনভৃাণ, মভাোংরা ফন্দয
ম ৃন্ত মযররাইন এফোং গ্যাগয াই রাইন স্থাগনয কাম ৃক্রভ াগত লনগেগছ। ১৩২০ মভগাওোট ম্পি লফদুযৎ মকন্দ্র স্থালত গর লফদুযৎ উৎাদগনয
জন্য প্রলত ফছয কভগক্ষ ৪৫.০০ রক্ষ মভিঃ টন কেরা লফগদ গত মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ আভদানী কযা গফ। দ্মা মতু লনলভৃত গর ঢাকা ও এয
ার্শ্ৃফতএল এরাকায লে কাযখানায ভারাভার লফগল কগয গাগভৃন্ট াভগ্রী মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ আভদানী/যপ্তানীয জ সুগমাগ সৃলষ্ট গফ। পগর
ঢাকা ও ঢাকায ার্শ্ৃফতএল এরাকায আভদালন/যপ্তালন ভারাভার উগেখগমাগ্য লযভাগন মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ লযফালত গফ ফগর আা কযা মাে।
এ মপ্রক্ষাট লফগফর্নাে মদগয উিেন কাম ৃক্রগভয াগথ াভঞ্জস্য মযগখ মভাোংরা ফন্দগযয উিেগনয জন্য উিেন লযকেনা প্রণেন ও
ফাস্তফােগনয উগযাগ গ্রণ কযা গেগছ।
মভাোংরা ফন্দয কর্তৃগক্ষয অনুগভালদত প্রকে :
ক্রিঃ নোং
প্রকগেয নাভ;
প্রাক্কলরত ব্যে; ফাস্তফােনকার;
01.
K‡›UBbvi I Kv‡M©v n¨vÛwjs hš¿cvwZ
msMÖn
(1g ms‡kvwaZ)
cÖv°wjZ e¨q t UvKv 8756.00 jÿ
ev¯ÍevqbKvj t RyjvB 2014 n‡Z
wW‡m¤^i 2016

02.

‡gvsjv e›`i n‡Z ivgcvj we`y¨r
‡K›`ª ch©šÍ K¨vwcUvj †WªwRs
cÖv°wjZ e¨q t UvKv 16650.00
jÿ
ev¯ÍevqbKvj t 2016-17 n‡Z
2017-18

03.

‡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

04.

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
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কাম ৃক্রভ

প্রকে ফাস্তফােগনয সুপর

ফাস্তফােন অগ্রগলত

cÖKíwUi Aax‡b wewfbœ
ai‡Yi †gvU 30wU
BKzBc‡g›U msMÖn Kiv
n‡e|

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j
Rvnv‡R gvjvgvj DVvbvgvi
KvR mnR n‡e| G‡Z ‡gvsjv
e›`‡ii gva¨‡g Avg`vbxißvbx cY¨ I K‡›UBbvi
n¨vÛwjs Kvh© myôzfv‡e I
`ªæZZvi mv‡_ m¤úbœ Kiv
m¤¢e n‡e| d‡j Rvnv‡Ri
Uvb© ivDÛ UvBg Kgv‡bv m¤¢e
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|
‡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|
cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j evwl©K
1 jÿ wUBDDR K‡›UBbvi
n¨vÛwjs Kiv m¤¢e n‡e|

30wU BKzBc‡g›U Gi g‡a¨
22wU BKzBc‡g›U B‡Zvg‡a¨
geK G G‡m †cu․‡Q‡Q Ges
Awekó BKzBc‡g›U gvP©,
2017 Gi g‡a¨ †gvsjv
e›`‡i G‡m †cu․Qv‡e e‡j
Avkv Kiv hvq| cÖKíwUi
AbyKz‡j
2016-17
A_©eQ‡ii GwWwc‡Z 20
†KvwU UvKv eivÏ Av‡Q|
cÖKíwU MZ 10.05.2016
Bs Zvwi‡L GK‡bK KZ©„K
Aby‡gvw`Z
n‡q‡Q|
cÖKíwUi †WªwRs Kvh©
m¤úv`‡bi Rb¨ `ic‡Îi
Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|

ivgcvj we`y¨r †K‡›`ªi
Kqjvevnx
RvnvR
PjvP‡ji Rb¨ cïi
P¨v‡b‡j
13wKtwgt
GjvKvq cÖvq 38.81
jÿ NbwgUvi ‡WªwRs
Kvh© m¤úbœ Kiv n‡e|
cÖKíwUi Aax‡b 1wU
wbm„Z ‡Zj
AcmviYKvix Rjhvb
msMÖn Kiv n‡e|

cÖKíwUi
Aax‡b
AvbygvwbK
BKzBc‡g›Umn
2wU
Am¤ú~Y© ‡RwUi wbg©vY
KvR m¤úbœ Kiv n‡e|

cÖKíwU MZ 21/08/2016
Zvwi‡L gvbbxq cwiKíbv
gš¿x
g‡nv`q
KZ©„K
Aby‡gvw`Z
n‡q‡Q|
RjhvbwU msMÖ‡ni Rb¨
MZ 8/1/17 Zvwi‡L Pzw³
¯^vÿwiZ n‡q‡Q n‡q‡Q|
cÖKíwU MZ 06/04/16
Zvwi‡L CCEA KZ©„K
Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges
21/08/2016 Zvwi‡L Pzw³
¯^vÿwiZ n‡q‡Q|

অনুগভাদন প্রলক্রোধীন বলফষ্যৎ প্রকে :
µt
bs
01

Kvh©µg
cÖK‡íi bvg;
m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj
‡gvsjv e›`‡ii myweavw`i m¤úªmviY I AvaywbKvqb
UvKv 447744.97 jÿ
ev¯ÍevqbKvj t 2016-17 n‡Z 2020-21
1.1 ‡gvsjv e›`‡i
‡gvsjv e›`‡ii µgea©gvb
K‡›UBbvi Uvwg©bvj
K‡›UBbvi
n¨vÛwjs
I
wbg©vY
†Wwjfvixi myôz e¨e¯’vcbvi
Rb¨ 1wU K‡›UBbvi Uvwg©bvj
wbg©vY Kiv n‡e|
1.2 ‡gvsjv e›`‡i
‡gvsjv e›`‡ii µgea©gvb
K‡›UBbvi ‡Wwjfvix K‡›UBbvi
msi¶Y
I
BqvW© wbg©vY
n¨vÛwjs Gi Rb¨ 1wU
K‡›UBbvi BqvW© wbg©vY Kiv
n‡e|
1.3 K‡›UBbvi
‡gvsjv e›`‡ii µgea©gvb
BqvW© wbg©vY
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 Avg`vbxK…Z Mvox cwiKwíZ
BqvW© wbgv©Y
Dcv‡q msiÿ‡Yi Rb¨
b~¨bZg 6-7 nvRvi Mvwo
aviY ÿgZv m¤úbœ eûZj
Kvi BqvW© wbgv©Y Kiv n‡e|
1.5 cïi P¨v‡b‡j
cïi P¨v‡bj n‡Z 5wU WyešÍ
WyešÍ †iK AcmviY †iK D‡Ëvjb Kiv n‡e|
1.6 ‡gvsjv e›`‡ii ‡gvsjv e›`‡ii cÖavb moK I
cÖavb moK Qq †jb evBcvm moK Pvi †j‡b
I evBcvm moK Pvi DbœxZ Kiv n‡e|
†j‡b DbœxZKiY

1.7 ‡gvsjv e›`‡ii 5 n‡Z 9 bs †RwU m¤§y‡L
†RwUi bx‡P RgvwqZ kxU cvBwjs Gi KvR m¤úbœ
cwj †f‡½ cov
Kiv n‡e|
†ivaKiY|
1.8 ‡gvevBj G·‡i 1wU †gvevBj G·‡i
K‡›UBbvi ¯‥¨vbvi
K‡›UBbvi ¯‥¨vbvi msMÖn Kiv
wm‡÷g cÖeZ©b
n‡e|
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cÖKí ev¯Íevq‡bi mydj

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|

Kvi BqvW© wbwg©Z n‡j ‡gvsjv e›`‡ii
gva¨‡g Avg`vbxK…Z b~¨bZg 6-7 nvRvi
wU Mvwo myôzfv‡e msiÿY Kiv m¤¢e
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|
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|
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|
Avg`vwb-ißvwbK…Z K‡›UBbv‡i A‣ea
cY¨ Av‡Q wKbv Zv wbwðZ nIqv hv‡e|

ev¯Íevqb AMÖMwZ

cÖKíwU Pxb miKv‡ii
A_©vq‡b
ev¯Íevq‡bi
j‡ÿ¨
China
National Complete
Engineering
Corporation
(CCEC) ‡_‡K cÖ¯vÍ e
cvIqvi ‡cÖwÿ‡Z MPA
I CCEC Gi g‡a¨ MZ
12/08/2015 Zvwi‡L
MoU
Ges
MZ
06/10/2016 MoA
¯^vÿwiZ nq| GQvov,
MZ
19/10/2016Bs
Zvwi‡L AbywôZ CCEA
mfvi mycvwi‡ki wfwË‡Z
MZ
27/10/2016Bs
Zvwi‡L gvbbxq cÖavbgš¿x
KZ©K
„ AMÖvwaKvi cÖKí
wn‡m‡e
Aby‡gvw`Z
n‡q‡Q| cÖK‡íi wWwcwc
•Zwi
Aby‡gv`b
I
cÖwµqvKiY
BZ¨vw`
Kv‡Ri Rb¨ CCEC
Gi wbKU n‡Z MZ
03/01/2017 Zvwi‡L
Financial
and
Technical
Offer
cvIqv ‡M‡Q| eZ©gv‡b
cÖK‡íi Specification
I e¨q PzovšÍKiY I
†b‡Mvwm‡qkb cÖwµqvaxb
Av‡Q|

µt
bs
02

03

cÖK‡íi bvg;
m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj
‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU
†Uªwjs mvKkvb ncvi
‡WªRvi msMÖn|
m¤¢ve¨ e¨q t UvKv
32000.00 jÿ
ev¯ÍevqbKvj t 2016-17
n‡Z 2018-19
‡gvsjv e›`‡ii Rb¨
Rjhvb msMÖn
m¤¢ve¨ e¨q t UvKv
41000.00 jÿ
ev¯ÍevqbKvjt 2016-17
n‡Z 2019-20

Kvh©µg

cÖKí ev¯Íevq‡bi mydj

ev¯Íevqb AMÖMwZ

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|
cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j
e›`‡i AvMZ mg~`ªMvgx
RvnvR myôyfv‡e n¨v‡Ûj
Kiv m¤¢e n‡e|

Pxb miKv‡ii Aby`v‡b ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU
‡Uªwjs mvKkvb ncvi †WªRvi mieiv‡ni Kvh©µg
Px‡b cÖwµqvaxb Av‡Q|

cÖKíwUi Aax‡b
11wU wewfbœ
ai‡Yi Rjhvb
msMÖn Kiv n‡e|

04

‡f‡mj UªvwdK g¨v‡bR‡g›U
GÛ Bbdi‡gkb wm‡÷g
(wfwUGgAvBGm) cÖeZ©b
m¤¢ve¨ e¨q t UvKv
4962.00 jÿ
ev¯ÍevqbKvjt 2016-17
n‡Z 2017-18

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|

05

mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U
cøv›U ¯’vcb di †gvsjv
†cvU©
m¤¢ve¨ e¨q t UvKv
2533.50 jÿ
ev¯ÍevqbKvjt wW‡m¤^i
2016 n‡Z wW‡m¤^i 2018

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|

06

÷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|
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cÖKíwU gvbbxq cwiKíbv gš¿x g‡nv`q KZ©„K
bxwZMZfv‡e Aby‡gvw`Z nIqvq fviZxq 2nd
LoC Gi AvIZvq cÖKíwU ev¯Íevq‡bi Rb¨
MZ 23/03/2016 Zvwi‡L BAviwW‡Z †cÖiY Kiv
nq| GQvov, cÖKíwU fviZxq 2nd LoC Gi
AvIZvq A_©vq‡b cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnYv‡_©
mwPe, †b․cg n‡Z cÖavbgš¿xi A_©‣bwZK Dc‡`óv
‡K MZ 22/06/2016 Zvwi‡L GKwU wWI cÎ
†cÖiY Kiv n‡q‡Q| cieZ©x‡Z MZ 11/12/2016
Zvwi‡L AviI GKwU cÎ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
cÖKíwUi wWwcwc MZ 24.05.2016 Zvwi‡L
†b․cg Gi gva¨‡g cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY Kiv
nq| cwiKíbv Kwgk‡bi wb‡`©kbvi †cÖwÿ‡Z
cÖKíwUi m¤¢veZ¨ hvPvB KvR m¤úbœc~eK© wWwcwc
cÖYqb K‡i MZ 26/09/2016 Zvwi‡L wWwcwc
†b․cg G †cÖiY Kiv n‡q‡Q| MZ 30/11/2016
Zvwi‡L AbywôZ wcBwm mfvi wm×všÍ Abyhvqx
†®úwmwd‡Kkb •Zixi KvR Pjgvb Av‡Q|
cÖKíwUi Dci MZ 21/08/2016 Zvwi‡L cÖKí
hvPvB KwgwU mfvi AbywôZ n‡q‡Q| mfvi
Av‡jvPbv I wm×všÍ Abyhvqx cÖKíwUi wWwcwc
c~bM©Vb K‡i 20/09/2016 Zvwi‡L †b․cg G
†cÖiY Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi Dci cwiKíbv
Kwgkb n‡Z 11/1/17 Zvwi‡L wKQz Z_¨ PvIqv
n‡q‡Q| †m Abyhvqx cÖK‡íi wWwcwc cyb©MVb Kiv
n‡”Q|
cÖKíwUi MZ 19/02/2017 Zvwi‡L †b․-cwienb
gš¿Yvjq KZ©K
„ Aby‡gv`b Gi cÖkvmwbK Av‡`k
cvIqv †M‡Q| cÖK‡íi civgk©K cÖwZôvb
wb‡qv‡Mi Rb¨ `icÎ Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|

ক্রিঃ
নোং
07

08

প্রকগেয নাভ;
প্রাক্কলরত ব্যে;
ফাস্তফােনকার;
cïi P¨v‡b‡ji AvDUvi
ev‡i †WªwRs
m¤¢ve¨ e¨q t UvKv
73282.45 jÿ
ev¯ÍevqbKvj t Rvbyt
2017 n‡Z Ryb 2019

‡gvsjv e›`i KZ©„c‡ÿi
iæR‡fë †RwUi we`¨gvb
AeKvVv‡gvi Dbœqb
m¤¢ve¨ e¨q t UvKv
2360.00 jÿ
ev¯ÍevqbKvj t Rvbyt
2017 n‡Z Ryb 2018

কাম ৃক্রভ
cÖKíwUi Aax‡b
103.95
j¶
NbwgUvi †WªwRs
Kvh© m¤úv`b Kiv
n‡e|

‡gvsjv
e›`i
KZ©c
„ ‡ÿi
iæR‡fë †RwUi
we`¨gvb wewfbœ
AeKvVv‡gvi
†givgZ I Dbœqb
Kvh© m¤úv`b Kiv
n‡e|

প্রকে ফাস্তফােগনয সুপর

ফাস্তফােন অগ্রগলত

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j
মভাোংরা ফন্দগযয মুলযোং এরাকাে ১০.৫ লভটায
‡gvsjv e›`‡i 9wgUvi োপগটয জাাজ আনেগনয রগক্ষয আউটায ফায
Wªvd‡Ui RvnvR n¨vÛwjs এরাকাে মেলজোং এয জন্য ‘‘শুয র্যাগনগরয
Gi myweav m„wó n‡e|
আউটায ফাগয মেলজোং’’ ীল ৃক একটি প্রকে
ফাস্তফােগনয জন্য াগত মনো গেগছ। প্রকেটিয
লপলজলফলরটি স্টালিয কাজ ম্পগিয য উায
লবলত্তগত লিলল প্রনেন কগয গত ২২/৯/২০১৬
তালযগখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগে মপ্রযণ কযা ে।
প্রকেটিয উয গত ১৭-১১-২০১৬ তালযগখ মার্াই
কলভটিয বা অনুলিত ে। উক্ত বায লদ্ধান্ত এফোং
প্রকে প্রণেন প্রলক্রোকযণ এফোং অনুগভাদন োংক্রান্ত
সe©শেষ লযত্র অনুমােী Development
Project Proposal (DPP) ফাোংরাে পু নগ©ঠন
করে গত ৩১-০১-২০১৭ তালযগখ মনৌ-লযফন
ভন্ত্রণারে গত লযকেনা কলভগন মপ্রযণ কযা
গেগছ।
cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j cÖKíwUi
Dci
‡b․-cwienb
gš¿Yvj‡q
geK Gi iæR‡fë 06/09/2016 Zvwi‡L AbywôZ cÖKí hvPvB
†RwUi we`¨gvb wewfbœ KwgwUi mfv AbywôZ nq| D³ mfvi wm×všÍ
AeKvVv‡gv e¨env‡ii Abymv‡i wWwcwc c~bM©Vb K‡i MZ 15/11/2016
gva¨‡g RvnvR n¨vÛwjs Zvwi‡L cwiKíbv Kvgk‡b †cÖiY Kiv n‡q‡Q|
Gi myweav m„wó n‡e|

স্বাক্ষলযত/ ৬/৩/১৭
লযর্ারক (প্রান)
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