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নং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৫.০৫২.২০১৭-৫৮৭                                                   ০৬ ভার্ চ ২০১৭ খ্রিঃ। 

 
 

খ্ফলয়  : খ্বখ্িও কনপারযন্স-এ প্রদত্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয খ্নরদ চনা ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত প্রখ্তরফদন প্রপ্রযণ। 

 

সূত্র :  প্রনৌ-খ্যন ভন্ত্রণাররয়য ত্র নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.৪৫.০০৬.১৫-১০৩৪,  তাখ্যখ : ০১/০৬/২০১৫ ইং।  

 

 

 উর্য চক্ত খ্ফলয় ও সূরত্রয প্রপ্রখ্িরত জানারনা মারে প্রম, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তচক ২৭-০৪-২০১৫ তাখ্যরখ ফগুড়া, াতিীযা, 

জয়পুযাট, খ্যাজগঞ্জ, খ্ঝনাইদ ও নড়াইর প্রজরা উন্নয়ন ও ভন্বয় কখ্ভটিয রে খ্বখ্িও কনপারযন্স-এ প্রদত্ত খ্নরদ চনা মূরয ভরে 

প্রভাংরা ফন্দয ংখ্িষ্ট খ্ফলরয়য ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত প্রখ্তরফদন প্রপব্রুয়াযী-২০১৭ খ্নরদ চক্ররভ অত্রাথ প্রপ্রযণ কযা ররা।  

 

ংযুখ্ক্ত : ০৩  াতা। 

           

                                                   স্বািখ্যত/ ৬/৩/১৭ 

                                         খ্যর্ারক (প্রান) 

 

খ্র্ফ 

প্রনৌ- খ্যফন ভন্ত্রণারয় 

ফাংরারদ খ্র্ফারয় 

ঢাকা। 

                  

অনুখ্রখ্ অফগখ্ত ও প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্ররনয জন্য প্রপ্রযণ কযা ররািঃ 

 

  ১। জনাফ  আফদুছ ছাত্তায প্রখ,  উ- খ্র্ফ  )প্রভাংরা ফন্দয াখা(  

      প্রনৌ- খ্যফন ভন্ত্রণারয়, ফাংরারদ খ্র্ফারয়, ঢাকা। 

 
 

 ২।  জনাফ এ. এভ. খ্পক, খ্খ্নয়য কাযী খ্র্ফ (প্রান-১) 

      প্রনৌ- খ্যফন ভন্ত্রণারয়, ফাংরারদ খ্র্ফারয়, ঢাকা। 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

প্রভাংরা ফন্দয কর্তচি 

প্রভাংরা, ফারগযাট-৯৩৫১ 

প্রটখ্ররপান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

পযাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-প্রভইর     :  da@ mpa.gov.bd  

ওরয়ফ াইট :  www. mpa.gov.bd 
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প্রভাংরা ফন্দয কর্তচি 

প্রভাংরা, ফারগযাট। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তচক ২৭.০৪.২০১৫ তাখ্যরখ ফগুড়া, াতিীযা, জয়পুযাট, খ্যাজগঞ্জ, খ্ঝনাইদ ও নড়াইর প্রজরা 

উন্নয়ন ও ভন্বয় কখ্ভটিয রে খ্বখ্িও কনপারযন্স এ প্রদত্ত খ্দক খ্নরদ চনায ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত। 

 

প্রদত্ত খ্নরদ চনা : 
 

প্রম প্রকান উারয় প্রভাংরা ফন্দযরক র্র যাখরত রফ ; 

 

প্রভাফক কর্তচক গৃীত  দরি : 
 

প্রভাংরা ফন্দরয ২০০০-২০০১ অথ চ ফছরযয য প্রথরক জাাজ ও ভারভার যান্ডখ্রং ক্রভান্বরয় কভরত থারক এফং এ ধাযা  ২০০৭-০৮ অথ চ 

ফছয ম চন্ত অব্যাত থারক এফং ২০০৭-০৮ অথ চ ফছরয ভাত্র ৯৫টি জাাজ ও ৭.২৩ রি প্রভিঃটন কারগ চা এফং ২০৮৮৫ টিইইউজ করেইনারয দাঁড়ায় 

এফং ফন্দযটি প্ররাকানী প্রখ্তষ্ঠারন খ্যণত য়। 
 

     ফতচভান যকায িভতায় আায য প্রভাংরা ফন্দরযয ব্যফায বৃখ্ি ও উন্নয়নকরে অগ্রাখ্ধকায ও খ্ফরল গুরুত্ব প্রদান কযা য়। এরত 

প্রভাংরা ফন্দরযয ব্যফায আানুরুবারফ বৃখ্ি প্ররত থারক এফং প্রভাংরা ফন্দয পুনযায় একটি রাবজনক প্রখ্তষ্ঠারন খ্যণত রয়রছ। ফন্দয ব্যফায 

বৃখ্িয ধাযাফাখ্কতায় ২০১৫-২০১৬ অথ চ ফছরয জাাজ যান্ডখ্রং এয ংখ্যা ৪৮২ টি, কারগ চা যান্ডখ্রং ৫৭ রি ৯৭ াজায ৫২১ প্রভিঃ টন এফং 

৪১৯৫৩ টিইইউজ করেইনারয উন্নীত রয়রছ এফং ৬৪ প্রকাটি ৭২ রি  টাকা মুনাপা অজচন কযা ম্ভফ রয়রছ।   
 

মুদ্র রথ ফাখ্ণরজযয প্রায আঞ্চখ্রক প্রমাগারমাগ এফং ফন্দরযয িভতা বৃখ্িয ররিয ২০০৯-২০১৬ ম চন্ত প্রভাট ৩৩৮ প্রকাটি ৯১ রি 

৭৩ াজায টাকা ব্যরয় প্রভাট ০৭  টি উন্নয়ন প্রকে এফং ০৪ টি উন্নয়ন কভ চসূর্ী ভাপ্ত রয়রছ। ফতচভারন ০৪ টি প্রকে ফাস্তফায়নাধীন আরছ এফং ০৮ 

টি উন্নয়ন প্রকে অনুরভাদরনয প্রখ্ক্রয়াধীন আরছ।  
 

এ প্রপ্রিাট খ্ফরফর্নায় প্রদরয উন্নয়ন কাম চক্ররভয ারথ াভঞ্জস্য প্রযরখ প্রভাংরা ফন্দরযয উন্নয়রনয জন্য খ্ফখ্বন্ন উন্নয়ন খ্যকেনা প্রনয়ন ও 

ফাস্তফায়রনয উরযযগ গ্রন কযা রয়রছ। ভফক কর্তচক গৃীত উন্নয়ন খ্যকেনা ংযুখ্ক্ত-ক প্রত প্রদান কযা ররা।  

 

২০১৫-১৬ অথ চফছরয প্রভাংরা ফন্দরযয অজচন : 
 

ক্রিঃ নিঃ কাম চক্রভ অজচন (২০১৫-১৬) ভন্তব্য 

১. জাাজ যান্ডখ্রং ৪৮২ টি (+) ১৫.৮৭ % 

২. কারগ চা যান্ডখ্রং ৫৭.৯৮ রি প্রভিঃ টন (+) ২৭.৯৯ % 

৩. গাখ্ড় যান্ডখ্রং ১৪৯৬৯ টি (+) ৩৩.৪৪% 

৪. যাজস্ব আয় ১৯৬.৬২ প্রকাটি টাকা (+) ১৫.৫৫% 

৫. অখ্িট আখ্ত্ত খ্নষ্পখ্ত্ত ৫৭ টি (+) ৩৩৮.৪৬% 

৬. প্রেজায ংগ্র ১ টি  

৭. পায়ায পাইটিং প্রবখ্রকর ংগ্র ১ টি  

৮. াইখ্িি প্রফাট ংগ্র ১ টি  

৯. করেইনায ও কারগ চা যান্ডখ্রং মন্ত্রাখ্ত ংগ্র ২১ টি  

১০ উন্নয়ন প্রকে গ্ররনয ররিয ভীিা ৫ টি  

১১. এখ্িখ্ ফযায ফাস্তফায়ন ৯৬.৮৯%  

১২. করেইনায ইয়াি চ খ্নভ চাণ ১ টি  
 

  



F:\web\প্রধানমন্ত্রীর ভিভিও কন্ফাররন্স ফফব্রুয়ারী ১৭.docx-Page 3 of 9 

 

 

ংযুখ্ক্ত-ক 

প্রভাংরা ফন্দয কর্তচরিয অনুরভাখ্দত প্রকে : 
          

ক্রিঃ নং প্রকরেয নাভ; 

 প্রাক্কখ্রত ব্যয়; ফাস্তফায়নকার; 

কাম চক্রভ প্রকে ফাস্তফায়রনয সুপর ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত 

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 Í̄evqbKvj t RyjvB 2014 n‡Z 

wW‡m¤^i 2016 

cÖKíwUi Aax‡b wewfbœ 

ai‡Yi †gvU 30wU 

BKzBc‡g›U msMÖn Kiv 

n‡e|  

 

 

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 

Rvnv‡R gvjvgvj DVvbvgvi 

KvR mnR n‡e| G‡Z ‡gvsjv 

e›`‡ii gva¨‡g Avg`vbx-

ißvbx 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| 

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|  

02. ‡gvsjv e›`i n‡Z ivgcvj we ỳ¨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 ỳ¨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|   

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|  

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| 

03. ‡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|  

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| 

04. 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¯ÍevwqZ n‡j evwl©K 

1 jÿ wUBDDR K‡›UBbvi 

n¨vÛwjs Kiv m¤¢e n‡e| 

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|  

 
  



F:\web\প্রধানমন্ত্রীর ভিভিও কন্ফাররন্স ফফব্রুয়ারী ১৭.docx-Page 4 of 9 

 

    অনুরভাদন প্রখ্ক্রয়াধীন বখ্ফষ্যৎ প্রকে : 
 

µt 

bs 

cÖK‡íi bvg; 

m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj 

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

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

UvKv 447744.97 jÿ   

ev Í̄evqbKvj t 2016-17  n‡Z  2020-21 

 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 Í̄evq‡bi 

j‡ÿ¨ China 

National Complete 

Engineering 

Corporation 

(CCEC) ‡_‡K cÖ¯Íve 

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|  

 

     
 

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 6-7 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 6-7 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|  

1.8 ‡gvevBj G·‡i 

K‡›UBbvi ¯‥¨vbvi 

wm‡÷g cÖeZ©b   

1wU †gvevBj G·‡i 

K‡›UBbvi ¯‥¨vbvi msMÖn Kiv 

n‡e| 

Avg`vwb-ißvwbK…Z K‡›UBbv‡i A‣ea 

cY¨ Av‡Q wKbv Zv  wbwðZ nIqv hv‡e| 
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µt 

bs 

cÖK‡íi bvg; 

m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj 

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

02 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU 

†Uªwjs mvKkvb ncvi 

‡WªRvi msMÖn| 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 

32000.00 jÿ  

ev Í̄evqbKvj t 2016-17 

n‡Z 2018-19 

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 miKv‡ii Aby`v‡b ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU 

‡Uªwjs mvKkvb ncvi †WªRvi mieiv‡ni Kvh©µg 

Px‡b cÖwµqvaxb Av‡Q| 

 

03 ‡gvsjv e›`‡ii Rb¨ 

Rjhvb msMÖn 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 

41000.00 jÿ  

ev Í̄evqbKvjt 2016-17  

n‡Z 2019-20 

cÖKíwUi Aax‡b 

11wU wewfbœ 

ai‡Yi Rjhvb 

msMÖn  Kiv n‡e| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 

e›`‡i AvMZ mg~`ªMvgx 

RvnvR myôyfv‡e n¨v‡Ûj 

Kiv m¤¢e n‡e|   

cÖKíwU gvbbxq cwiKíbv gš¿x g‡nv`q KZ©„„K 

bxwZMZfv‡e Aby‡gvw`Z nIqvq  fviZxq 2
nd

 

LoC Gi  AvIZvq cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Rb¨  

MZ 23/03/2016 Zvwi‡L BAviwW‡Z †cÖiY Kiv 

nq|  GQvov, cÖKíwU fviZxq 2
nd

 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|  

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 Í̄evqbKvjt 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|   

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|  

05 mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U 

cøv›U ¯’vcb di †gvsjv  

†cvU© 

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 

2533.50 jÿ  

ev Í̄evqbKvjt 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|   

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|  

06 ÷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 •Zix 

Kiv n‡e|  

gv÷vi cøvb Abyhvqx 

‡gvsjv e›`‡iii wewfbœ 

Dbœqb cÖKí MÖnY Kiv 

n‡e| 

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|  
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ক্রিঃ 

নং 

প্রকরেয নাভ; 

প্রাক্কখ্রত ব্যয়; 

ফাস্তফায়নকার; 

কাম চক্রভ প্রকে ফাস্তফায়রনয সুপর ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত 

07 cïi P¨v‡b‡ji AvDUvi 

ev‡i †WªwRs  

m¤¢ve¨ e¨q t UvKv 

73282.45 jÿ 

ev Í̄evqbKvj t Rvbyt 

2017 n‡Z Ryb 2019 

cÖKíwUi Aax‡b 

103.95 j¶ 

NbwgUvi †WªwRs 

Kvh© m¤úv`b Kiv 

n‡e| 

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j 

‡gvsjv e›`‡i 9wgUvi 

Wªvd‡Ui RvnvR n¨vÛwjs 

Gi myweav m„wó n‡e| 

      প্রভাংরা ফন্দরযয মুখ্যং এরাকায় ১০.৫ খ্ভটায 

োপরটয জাাজ আনয়রনয ররিয আউটায ফায 

এরাকায় প্রেখ্জং এয জন্য  ‘‘শুয র্যারনররয 

আউটায ফারয প্রেখ্জং’’ ীল চক একটি প্রকে 

ফাস্তফায়রনয জন্য ারত প্রনয়া রয়রছ। প্রকেটিয 

খ্পখ্জখ্ফখ্রটি স্টাখ্িয কাজ ম্পরন্নয য উায 

খ্বখ্ত্তরত খ্িখ্খ্ প্রনয়ন করয গত ২২/৯/২০১৬ 

তাখ্যরখ প্রনৌ-খ্যফন ভন্ত্রণাররয়  প্রপ্রযণ কযা য়। 

প্রকেটিয উয গত ১৭-১১-২০১৬ তাখ্যরখ মার্াই 

কখ্ভটিয বা অনুখ্ষ্ঠত য়। উক্ত বায খ্িান্ত এফং 

প্রকে প্রণয়ন প্রখ্ক্রয়াকযণ এফং অনুরভাদন ংক্রান্ত 

সe©শেষ খ্যত্র অনুমায়ী Development 

Project Proposal (DPP) ফাংরায় পুনগ ©ঠন 

করে গত ৩১-০১-২০১৭ তাখ্যরখ  প্রনৌ-খ্যফন 

ভন্ত্রণারয় রত খ্যকেনা কখ্ভরন প্রপ্রযণ  কযা 

রয়রছ।  

08 ‡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| 

cÖKíwUi Dci ‡b․-cwienb gš¿Yvj‡q 

06/09/2016 Zvwi‡L AbywôZ cÖKí hvPvB 

KwgwUi mfv AbywôZ nq| D³ mfvi wm×všÍ 

Abymv‡i wWwcwc c~bM©Vb K‡i MZ 15/11/2016 

Zvwi‡L cwiKíbv Kvgk‡b †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

 

স্বািখ্যত/ ৬/৩/১৭ 

             খ্যর্ারক (প্রান) 
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              খ্যর্ারক (প্রান) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রভাংরা ফন্দয কর্তচি 

প্রভাংরা, ফারগযাট। 
 

নংঃিঃ ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৫.০৫২.২০১৫ 
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খ্ফলয়িঃ খ্বখ্িও কনপারযরন্স  প্রদত্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  খ্নরদ চনা ফাস্তফায়ন প্রংরগ 

(ভখ্ন্ত্রখ্যলদ খ্ফবারগ প্রপ্রখ্যতব্য ) 

 

প্রখ্ত ভারয ০৫ তাখ্যরখয ভরে। 

 

 


