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প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয ওয়েফ াআয়ে প্রদর্ যত ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তযক প্রদত্ত র্ল্প ভন্ত্রণারে ম্পর্কযত প্রর্তশ্রুর্ত এফং র্নয়দ যনা ফাস্তফােন ংক্রান্ত প্রর্তয়ফদন 

                                                                                                                                                                                                                                                            জুরাআ-২০২১  

 

র্ল্প ভন্ত্রণারে ংর্িষ্ট ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্তয ংখ্যা ১০টি এফং র্নয়দ যনায ংখ্যা ৬০টি। ঈক্ত ১০টি প্রর্তশ্রুর্তয ভয়ে ফতযভায়ন ১০টি প্রর্তশ্রুর্তআ ফাস্তফােনাধীন। ৬০টি র্নয়দ যনায ভয়ে আর্তভয়ে ৩২টি ফাস্তফার্েত য়েয়ে এফং 

২৮টি র্নয়দ যনা ফতভ যায়ন ফাস্তফােনাধীন অয়ে। 

 

ফাস্তফােনাধীন  ১০টি প্রর্তশ্রুর্তয ফাস্তফােন গ্রগর্ত র্নম্নরূ :   

 

ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত প্রর্তশ্রুর্ত ও 

প্রর্তশ্রুর্ত প্রদায়নয ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

০১. োংগাআর র্ল্প াকয 

স্থান 

 

(প্রততশ্রুতত নং-১) 

৩০/৬/২০১২ র্ি. 

 

 

  প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফােয়নয জন্য র্ফর্ক র্ল্প াকয োঙ্গাআর 

র্য়যানায়ভ র্ভজযাপুয   ঈয়জরায মগাড়াআ  মভার্ভননগয মভৌজাে 

৫০ একয জর্ভ র্নয়ে প্রাথর্ভকবায়ফ ১৬৪.০০ মকাটি োকা ব্যয়ে 

ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ে এফং "র্ফর্ক র্ল্প 

াকয, োংগাআর  (১ভ ংশোতধত)" ীল যক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন 

২০১৯ তার্যয়ে একয়নক কর্তযক নুয়ভার্দত য়েয়ে। 

 

মভোদ: জুরাআ ২০১৫ য়ত  জুন ২০২১ ম যন্ত 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ২৯৫৭৫.০০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ ২০১৫ য়ত জুন ২০২২ ম যন্ত। 

 ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয এর্ির্ ফযাদ্দ ১২০০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুরাআ, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ২৩২০৩.১৫ রক্ষ োকা। 
গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৭৮.৪৫% এফং ফাস্তফঃ ৯১%। 

 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

 প্রকয়ল্পয অওতাে জর্ভ র্ধগ্রণ  ম্পন্ন য়েয়ে। র্ধগ্রণকৃত জর্ভয়ত র্ফদ্যভান গাোরায মূল্য 

প্রাক্করনপূফ যক র্নরায়ভয ভােয়ভ র্ফর্ক্র কযা  য়েয়ে । ফতযভায়ন  ভাটি বযায়েয কাজ চরভান 

যয়েয়ে।১৫/০৮/২০২১ তার্যয়েয প্রার্নক বফন এফং ফাঈন্ডার্য ওোর র্নভ যায়ণয জন্য দযত্র অহ্বান 

কযা য়ফ। প্রকয়ল্পয মভোদ জুন, ২০২২ ম যন্ত ০১ (এক) ফেয বৃর্ি কযা য়েয়ে। 

 

র্ফর্ক 

 

 

০২. দর্ক্ষণাঞ্চর র্ফয়ল কয়য 

ফযগুনায়ত সুর্ফধাজনক 

স্থান র্চর্িত কয়য জাাজ 

র্নভ যাণ ও পুনঃ 

প্রর্ক্রোজাতকযণ র্ল্প 

গয়ড় তুরয়ত য়ফ। ােযা 

ফন্দয়যয র্নকে ড্রাআিক 

র্নভ যাণ কযায র্ফলয়ে 

ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ 

 

(প্রততশ্রুতত নং-২) 

২২/০২/২০১১ র্ি.  

 

‡ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয র্নয়দ যনা নুমােী ফযগুনা মজরায তারতরী 

ঈয়জরায মোে র্নানফার্ড়ো  মভৌজাে অধুর্নক ও মেকআ 

র্যয়ফফান্ধফ জাাজ পুনঃ প্রর্ক্রোকযণ র্ল্প স্থায়নয জন্য 

১০৫.৫০ একয জর্ভ র্চর্িত কযা য়েয়ে। জর্ভ র্ধগ্রয়ণয র্নর্ভত্ত 

মজরা প্রাক, ফযগুনা ফযাফয প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা য়েয়ে। এটি 

ফাস্তফােয়নয জন্য র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয র্নেন্ত্রনাধীন ফাংরায়দ আস্পাত 

ও প্রয়কৌর কয় যায়যন (র্ফএআর্) এয নুকূয়র প্রার্নক অয়দ 

মদো য়েয়ে। 

‡ এ প্রকয়ল্পয  ম্ভাব্যতা মাচাআয়েয জন্য “ Feasibility 

Study of Environment Friendly Ship Re-

cycling Industry at Taltali Upazila in 

Barguna District” ীল যক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ে।  
মভোদ: য়টাফয ২০১৮ য়ত র্িয়ম্বয ২০২০ ম যন্ত  

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৪৯৮.০০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ য়টাফয ২০১৮ য়ত র্িয়ম্বয ২০২০ ম যন্ত। 

 ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র র্িয়ম্বয, ২০২০ ক্রভপুর্িত ব্যে ২৯০.৪৫ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৫৮.৩০% এফং ফাস্তফ ৬৫%। 
 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

অয়রাচয প্রকল্পটি য়টাফয, ২০১৮ য়ত র্িয়ম্বয, ২০১৯ ম যন্ত মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভার্দত ে। 

ফাস্তফােন ম যায়ে প্রকল্পটিয মভোদ ০২ দপাে ০১ (এক) ফেয বৃর্ি কযা ে।  প্রকয়ল্পয অওতাে র্নয়োগকৃত 

যাভ যক কর্তযক চূড়ান্ত প্রর্তয়ফদন দার্ের কযা য়েয়ে। তয়ফ,  চূড়ান্ত প্রর্তয়ফদয়ন র্কছু ংগর্ত/ত্রুটি থাকাে তা 

ংয়াধয়নয র্নর্ভত্ত প্রকল্পটিয মভোদ ০৬ (েে) ভা বৃর্িয প্রস্তাফ  কযা য়র তা র্যকল্পনা কর্ভন কর্তযক 

নুয়ভার্দত ের্ন।  প্রকয়ল্পয তিয়োতযং কতভটিয ৬ষ্ঠ বোয তদ্ধোন্তেয অয়রায়ক পুনযাে মভোদ  বৃতদ্ধয প্রস্তোফ 

মপ্রযণ কযা শর, তযকল্পনো কতভন য়ত জোনোশনো য় ন্তম, ঈন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রতিয়োকযণ, নুশভোদন  

ংশোধন দ্ধততয নুশেদ ৪.৩  ৪.৪ নুোশয অশরোচ্য ন্তভয়োদ বৃতদ্ধয ন্তকোন সুশমোগ ন্তনআ। যফতীয়ত 

প্রকশল্পয তিয়োতযং কতভটিয ৭ভ বোয তদ্ধোে নুমোয়ী ন্তকোতবড-১৯ তযতিতত, যকোশযয তনফ বোচ্নী আশতোয, 

 

 

র্ফএআর্ 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত প্রর্তশ্রুর্ত ও 

প্রর্তশ্রুর্ত প্রদায়নয ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী'য প্রততশ্রুর্ত  তদকতনশদ বনোয অশরোশক তফস্তোতযত ঈশেখপূফ বক ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যততশযশক ০১ 

(এক) ফছয ন্তভয়োদ বৃতদ্ধ থ বোৎ জোনুয়োতয ২০২১ শত তডশম্বয ২০২১ ম বে বৃতদ্ধ প্রস্তোফ গত ১২/০৫/২০২১ 

তোতযশখ অআএভআতড  তযকল্পনো কতভশন পুনযাে  ন্তপ্রযণ কযো য়। অআএভআতড শত প্রকশল্পয ন্তভয়োদ ০১ 

(এক) ফছয বৃতদ্ধয তফলশয় সুোতয গত ১৮/০৫/২০২১ তোতযশখ তযকল্পনো কতভশন ন্তপ্রযণ কশযশছ। 

০৩. কভ যংস্থান সৃর্ষ্টয রয়ক্ষয 

যাঙ্গাফার্র ঈয়জরায 

ফড়ফাআর্দো আঈর্নেয়ন 

জাাজভাযাচয য়েয়ে 

জাাজ বাঙ্গা র্ল্প স্থান 

এফং র্আোি য র্নভ যাণ 

 

(প্রততশ্রুতত নং-৩) 

২৫/০২/২০১২ র্ি. 

 

‡ ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তার্যে টুোোরী মজরায 

করাাড়া ঈয়জরায এভর্ফ কয়রজ ভায়ে নুর্িত এক জনবাে 

‘কভ যংস্থান সৃর্ষ্টয রয়ক্ষয টুোোরী মজরাে জাাজ  র্নভ যাণ র্ল্প 

স্থায়নয প্রর্তশ্রুর্ত  প্রদান কয়যন। ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয এ প্রর্তশ্রুর্ত 

ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষয এ র্ল্প স্থায়নয র্নর্ভত্ত থ যননর্তক ও 

মবৌয়গার্রক কাযয়ণ এফং মনৌফার্নীয সুার্যয়য মপ্রর্ক্ষয়ত ােযা 

ফন্দয এরাকায়ক ফাোআ কযা য়েয়ে। এটি ফাস্তফােয়নয জন্য র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়েয র্নেন্ত্রনাধীন ফাংরায়দ আস্পাত ও প্রয়কৌর কয় যায়যন 

(র্ফএআর্) এয নুকূয়র প্রার্নক অয়দ মদো য়েয়ে। 

‡ জর্ভ র্ধগ্রয়ণয র্নর্ভত্ত মজরা প্রাক, টুোোরী ফযাফয প্রস্তাফ 

মপ্রযণ কযা য়েয়ে। াাার্ এ র্ফলয়ে ােযা ফন্দয়যয নার্ত্ত 

াওোয জন্য ােযা ফন্দয ও মনৌ র্যফন ভন্ত্রণারয়ে ত্র প্রদান কযা 

ে এফং ােযা ফন্দয কর্তযয়ক্ষয নার্ত্তত্র ৩১.০১.১৯ তার্যয়ে 

াওো মগয়ে। 

‡ প্রস্তার্ফত জর্ভয CS, RS, BS চ যা ও জর্ভয তথ্য মজরা 

প্রাক, টুোোরী-এয কাম যারে য়ত ংগ্র কযা য়েয়ে। 

‡ মনৌ র্যফন ভন্ত্রণারে কর্তযক গঠিত কর্ভটি প্রস্তার্ফত স্থানটি 

র্যদ যনপূফ যক জাাজ র্নভ যাণ ও মভযাভত র্ল্প স্থায়নয জন্য র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়েয চার্ত ১০৫.০৫ একয়যয র্যফয়তয ১০০.০০ একয জর্ভয 

নার্ত্ত প্রদায়নয জন্য সুার্য কযা য়েয়ে। 

ফতযভান ফস্থা : 

টুয়োখোরী ন্তজরো য করাাড়া ঈয়জরাে ােযা ফন্দয এরাকাে জাাজ র্নভ যাণ ও মভযাভত র্ল্প 

স্থায়নয রয়ক্ষয Gentium- Damen কনয়াটি যোভ এফং র্ফএআর্’য ভয়ে ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রর্তয়ফদন প্রণেয়নয র্নর্ভত্ত ভয় াতা স্মাযক গত ১৪/০১/২০২০ তার্যয়ে স্বাক্ষর্যত ে। Gentium-

Damen কনয়াটি যোভ কর্তযক ন্তকোতবড-১৯ এয প্রোদুব বোশফয কোযশণ কোজটি তনধ বোতযত ভশয় ম্পোদন 

কযো ম্ভফ য়তন তফধোয় গত ১৮-০৭-২০২১ তোতযখ তল্প ভন্ত্রণোরয় কর্তবক ৩য় ফোয ১৪-০৭-২০২১ 

তোতযখ শত অয ৬ (ছয়) ভো ম বে বৃতদ্ধ কযো শয়শছ।  

 

 

র্ফএআর্ 

 

 

 

০৪. চট্ট্রগাভ মজরায ন্দ্বী 

ঈয়জরাে র্ফর্ক 

র্ল্পনগযী স্থান 

 

(প্রততশ্রুতত নং-৪) 

১৮/০২/২০১২ র্ি. 

□ প্রর্তশ্রুর্ত নুমােী ন্দ্বী ঈয়জরায মুোপুয আঈর্নেয়ন ১০.০০ 

একয জর্ভ র্নয়ে ২৩৪৩.০০ রক্ষ োকা ব্যয়ে প্রকয়ল্পয র্ির্র্ প্রণেন 

কযা য়েয়ে। 
 

মভোদ: জানুোর্য ২০২০ য়ত র্িয়ম্বয ২০২২ 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফােয়নয জন্য জুরাআ ২০১২ য়ত জুন ২০১৫ মভোয়দ ১১৭৭.০০ রক্ষ োকা 

প্রাক্কর্রত ব্যয়ে 'র্ফর্ক র্ল্প নগযী, ন্দ্বী' ীল যক প্রকয়ল্পয র্ির্র্ প্রণেন কযা ে। গত ১৭ জানুোর্য ২০১৩ 

তার্যয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে নুর্িত মাচাআ কর্ভটিয বাে র্যয়ফয়য ঈয ম্ভাব্য প্রবাফ র্নধ যাযণ কযা 

প্রকয়ল্পয র্ির্র্য়ত ংয়মাজন কযয়ত য়ফ ভয়ভ য র্িান্ত গৃীত ে। র্যয়ফ ও ফন ভন্ত্রণারয়েয ভতাভত ও 

োড়ত্র ংগ্রয়য পূয়ফ য আঅআএ স্টার্ি কযায প্রয়োজন যয়েয়ে ভয়ভ য র্যয়ফ র্ধদপ্তয জানাে। গত 

২০/০১/২০২০ তার্যয়ে প্রকয়ল্পয পুনগ যঠিত র্ির্র্ র্যকল্পনা কর্ভয়ন মপ্রযণ কযা য়র র্যকল্পনা কর্ভন গত 

২৩/০৩/২০২০ তার্যয়ে র্যয়ফ র্ধদপ্তয়যয ফস্থানগত োড়ত্র এফং প্রকয়ল্পয ম্পূণ য থ যােন নুদান 

র্ায়ফ র্ফয়ফচনায মক্ষয়ত্র থ য র্ফবায়গয ম্মর্ত গ্রণ কয়য পুনযাে র্ির্র্ মপ্রযয়ণয জন্য নুয়যাধ জানাে। 

র্যকল্পনা কর্ভয়নয র্নয়দ যনা নুমােী পুনগ যঠিত র্ির্র্ গত ১০/১২/২০২০ তার্যয়ে পুনযাে র্যকল্পনা 

কর্ভয়ন মপ্রযণ কযা ে এফং গত ২১/০৩/২০২১ তার্যয়ে র্আর্ বা নুর্িত ে। বায  কাম যর্ফফযণী 

৩১/০৩/২০২১ তার্যয়ে র্ফর্য়ক মপ্রযণ কযা য়েয়ে। র্ফর্ক য়ত পুনগ যঠিত র্ির্র্ এেয়না াওো মাের্ন। 

 

র্ফর্ক 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত প্রর্তশ্রুর্ত ও 

প্রর্তশ্রুর্ত প্রদায়নয ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

০৫. যাজাী র্ফর্ক 

র্ল্পনগযীয ম্প্রাযণ, 

ঈন্নেন ও অধুর্নকােন 

কযা 

 

(প্রততশ্রুতত নং-৫) 

 

২৪/১১/২০১১ র্ি. 

 

 

 প্রর্তশ্রুর্ত নুমােী যাজাী মজরায ফা ঈয়জরায কচুোয়িার 

- রর্রতাায মভৌজাে ৫০ একয জর্ভ র্নয়ে “যাজাী র্ফর্ক 

র্ল্পনগযী-২” র্য়যানায়ভ প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ে।   

 

   মভোদ: জুরাআ ২০১৫ য়ত জুন ২০২১ 

 'যাজাী র্ফর্ক র্ল্পনগযী-২ (র্ফয়ল ংয়ার্ধত) ' ীল যক প্রকল্পটি গত ০৩ জুরাআ ২০১৮ তার্যয়ে মথামথ 

কর্তযক্ষ কর্তযক নুয়ভার্দত ে। 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ১৭২৭০.০০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ, ২০১৫ য়ত র্িয়ম্বয, ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয এর্ির্ ফযাদ্দ ৫১৪০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুরাআ, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ১১৭২২.৯৯ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৬৮% এফং ফাস্তফ ৭৬%। 
 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

প্রকয়ল্পয অওতাে ভূর্ভ ঈন্নেন, ফাঈন্ডার্য ওোর র্নভ যাণ কাজ মল য়েয়ে। এোড়া, প্রার্নক বফন র্নভ যাণ, 

মড্রয়নজ, বযন্তযীণ যাস্তা র্নভ যাণ ন্যান র্নভ যাণকাজ চরভান যয়েয়ে।  র্যকল্পনা কর্ভয়নয ম্মর্তক্রয়ভ 

প্রকয়ল্পয মভোদ র্িয়ম্বয, ২০২১ ম যন্ত ০৬ (েে) ভা বৃর্িয  প্রার্নক অয়দ গত ২৯/০৭/২০২১  তার্যয়ে 

জার্য কযা য়েয়ে। 

র্ফর্ক 

 

 

 

 

০৬. র্যাজগিয়ক 

আয়কায়নার্ভক মজান 

র্য়য়ফ গমড় মতারা এফং 

র্যাজগয়ি র্ল্পাকয 

স্থান কযা  

(প্রততশ্রুতত নং-৬) 

০৯/০৪/২০১১ র্ি. 

 

□ প্রর্তশ্রুর্ত  নুমােী র্ফর্ক র্ল্প াকয, র্যাজগি র্য়যানায়ভ 

কার্রো র্যপুয ও    ফনফার্ড়ো আঈর্নেয়নয মভাযগ্রাভ, োরটিো, পূফ য 

মভানপুয, োর্তোর তরা, ফনফার্ড়ো ৫টি মভৌজাে ৪০০ একয 

জর্ভমত প্রকল্প ফাস্তফােন কাজ চরভান। 
 

মভোদ: জুরাআ ২০১০ য়ত জুন ২০২১ 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৭১৯৪৫.০০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ ২০১০ য়ত জুন ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয এর্ির্ ফযাদ্দ ২৭৫০০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুরাআ, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ২৯৩৭৪.৯৮ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৪১% এফং ফাস্তফঃ ৫৪%। 

 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

প্রকয়ল্পয অওতাে ভাটি বযায়েয কাজ প্রাে মল ম যায়ে যয়েয়ে। মরয়বর্রং এয কাজ চরয়ে। প্রকয়ল্পয অওতাে 

ফাঈন্ডার্য ওোর র্নভ যাণ কাজ ৪৭% ম্পন্ন ও প্রার্নক বফন র্নভ যায়নয কাজ ৫০% এফং মরক র্যাজাব যায 

র্নভ যাণ কাজ ৪০% ম্পন্ন য়েয়ে। এোড়াও এআ ভায় প্রকয়ল্পয ন্যান্য কাজ মমভন: িার্ম্পং আোি য র্নভ যাণ, 

যাস্তা র্নভ যাণ, মড্রন র্নভ যাণ, াম্প ড্রাআবায মকাোে যায র্নভ যাণ ও র্ি টিঈফয়ের র্নভ যায়ণয কাজ শুরু য়ফ। প্রকয়ল্পয 

মভোদ জুন, ২০২২ ম যন্ত ০১ (এক) ফেয বৃর্ি কযা য়েয়ে। 

র্ফর্ক 

 

 

 

 

০৭. খুরনা র্নঈজর্প্রে র্ভর 

ফন্ধ ােকরগুয়রা পুনযাে 

চালুকযণ এফং 

র্ফর্অআর্’য ধীয়ন 

দাদা ম্যাচ পযাটর্য 

পুনযাে চালুকযণ 

 

 (১)খুরনা র্নঈজর্প্রে র্ভরস্ র্র. (মকএনএভ): 

 

ফন্ধ ম ার্লত খুরনা র্নঈজ র্প্রে র্ভর র্র. এয ব্যফহৃত ৫০ একয 

জর্ভ নথ য ওয়েস্ট াওোয মজনায়যন মকাঃ র্র. (নওায়জয়কা)-এয 

র্নকে র্ফর্ক্রয র্িান্ত ে। 8oএ র্ফলয়ে  ১১-১২-২০১৮ তার্যয়ে 

খুরনা র্নঈজ র্প্রে র্ভর র্র. এয নুকূয়র ২০০ (দুআ ত) মকাটি 

োকায মচক স্তান্তয যফতীয়ত ভয় াতা স্মাযক স্বাক্ষর্যত ে। 
নওায়জয়কা জর্ভ ও স্থানায মুদে ৫৮৬.৫২ মকাটি োকায ভয়ে 

খুরনা র্নঈজর্প্রে র্ভরস্ র্র .(মকএনএভএর) : 

        

   মকএনএভএর এফং নথ য ওয়েস্ট াওোয মজনায়যন মকাং র্র.  (নওায়জয়কা) এয ভয়ে স্বাক্ষর্যত ভয় াতা  

স্মাযক মভাতায়ফক মভাে  ৫৮৬.৫২ মকাটি োকা  মকএনএভএর-মক নওায়জয়কা কর্তযক র্যয়াধ 

কযয়ফ।আর্তভয়ে নওায়জয়কা ২৫৪.৪২ মকাটি (দুআত চুোন্ন মকাটি র্ফোর্ি রক্ষ ) োকা র্যয়াধ কয়যয়ে । 
ভয় াতা স্মাযক মভাতায়ফক ফর্ষ্ট ৩৩২ .১০ মকাটি (র্তনত ফর্ত্র মকাটি দ রক্ষ ) োকা দ্যাফর্ধ  

র্যয়াধ না কযাে ফ যয়ল গত ০৬/০১/২০২১ তার্যয়ে থ য র্যয়ায়ধয জন্য র্ফদুযৎ র্ফবাগ-মক নুয়যাধ কয়য 

র্ফর্অআর্ 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত প্রর্তশ্রুর্ত ও 

প্রর্তশ্রুর্ত প্রদায়নয ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

(প্রততশ্রুতত নং-৭) 

০৫/৩/২০১১ র্ি. 

 

 

 

ফর্ষ্ট থ য  ২০১৯-২০২০ থ য ফেয়যয ভয়ে র্যয়াধ কযয়ফ। 
মুদে থ য র্যয়ায়ধয য়য ৫০ একয জর্ভ নওায়জয়কা’য 

নুকূয়র াপ কফরা মূয়র মযর্জয়েন ম্পাদন কযা য়ফ। 
 

ঈয়িখ্য, নওায়জয়কা এয র্নকে র্ফক্রয়েয য ফর্ষ্ট থাকয়ফ 

(৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একয জর্ভ এফং খুরনা াি যয়ফাি য র্ভরস্ 

র্র. এয জর্ভ একীভূত কয়য জর্ভয র্যভাণ ে (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= 

৪৭.৫৭ একয জর্ভ। ঈক্ত জর্ভয ভয়ে ৫.২৬ একয জর্ভয়ত ১৫,০০০ 

মভঃ েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন একটি র্প্র-পযার্িকযায়েি ফাপায 

মগািাঈন র্নভ যাণ ফর্ষ্ট ৪২.৩১ একয জর্ভয়ত একটি নতুন মায 

র্ভর স্থায়নয র্যকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ে।  

 

(২)   দাদা ম্যাচ য়োকব :  

 

মভা য ঢাকা ম্যাচ আন্ডার্িজ মকাম্পার্ন র্র. এয মফযকার্য মোয 

মাল্ডাযগণ কর্তযক প্রস্তার্ফত মফযকার্য ভার্রকানাধীন ৭০ তাং 

মোয একটি র্িে পায়ভ যয ভােয়ভ ফতযভান ফাজায মূল্য মাচাআ 

কয়য ধাম যকৃত মূল্য র্যয়াধ কয়য যকায়যয নুকূয়র মনো থফা 

নুরূ মূয়ল্যয র্বর্ত্তয়ত যকার্য ভার্রকানাধীন ৩০ তাং মোয 

৭০ তাং মোযধাযী মফযকার্য মোযয়াল্ডাযগয়ণয নুকূয়র 

স্তান্তয়যয ভােয়ভ যকার্য র্ফর্নয়োগ প্রতযাায কযায  র্ফলয়ে র্ল্প  

র্চফ ভয়াদয়েয বার্তয়ে ১৯/০৩/২০১৮  তার্যে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে 

একটি বা নুর্িত ে।  

‡ ঈক্ত বায র্িান্তভয়ত ২৪/০৬/২০১৮ তার্যয়ে ভাননীে প্রধানভন্ত্রী 

ফযাফয ায-ংয়ক্ষ মপ্রযণ কযা য়র ফর্ণ যত র্ফলয়ে প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয়েয র্নয়দ যনা গ্রয়ণয  র্যফয়তয ঢাকা ম্যাচ আন্ডার্িজ মকাং 

র্র  এয ভস্যা র্নযয়নয রয়ক্ষয ভন্ত্রণারয়েয ভতাভত ম্বর্রত ত্র 

মপ্রযয়ণয জন্য র্নয়দ যনা াওো মগয়ে। 

‡ র্নয়দ যনা ভয়ত গত ০৯/০৮/২০১৮ তার্যয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে 

র্ল্প ভন্ত্রণারে য়ত একটি ত্র মপ্রযণ কযা য়র  প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয়েয ১৩ ময়ন্ফম্বয ২০১৮ তার্যয়েয য়ত্র র্নয়ম্নাক্ত কাম যক্রভ 

গ্রয়ণয জন্য এ ভন্ত্রণারেয়ক নুয়যাধ জানায়না য়েয়ে :  

(ক)  ঢাকা ম্যাচ আন্ডার্িজ মকাং র্র. এয দাে-মদনা ও মোয়যয 

র্ফলেটি একটি প্রর্তর্িত র্িে পাভ য র্দয়ে র্িে কযায়ত য়ফ; 

 (ে) এ োড়া জর্ভ এফং ব্যাংয়কয ঋণ ন্যান্য গুরুেপূণ য 

র্ফলেগুয়রা অয়যা যীক্ষা-র্নযীক্ষা কয়য পুনযাে র্ল্প ভন্ত্রণারে প্রস্তাফ 

মপ্রযণ কযয়ফ।  

র্ল্প ভন্ত্রণারে মথয়ক র্চফ , র্ফদুযৎ র্ফবাগ, র্ফদুযৎ, জ্বারানী ও ের্নজ ম্পদ ভন্ত্রণারে ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা 

য়েয়ে। র্ফলেটি র্নয়ে যার্য মমাগায়মায়গয ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা য়েয়ে। এ োড়া গত ১২-০১-২০২১ তার্যয়ে 

ব্যফস্থানা র্যচারক মকএনএভএর কর্তযক থ য র্যয়ায়ধয জন্য প্রধান র্নফ যাী র্পায, নওায়জয়কা ফযাফয 

পুনযাে ত্র মপ্রযণ কযা ে।  

   াাার্ মকএনএভএর প্রাঙ্গয়ণ একটি ারর্পঈর্যক এর্ি, পপর্যক এর্ি, এরাভ প্লাে ফা মায র্ভর 

স্থান ফা ন্য মকান কাযোনা স্থায়নয রয়ক্ষয মাদায ঈযুক্ত যাভ যক প্রর্তিায়নয ভােয়ভ কার্যগর্য ও 

অর্থ যক ম্ভাব্যতা মাচাআ এয র্নর্ভত্ত প্রয়োজনীে  EOI (Expression of  Interest) মনাটি ও 

এতদংক্রান্ত দর্ররার্দ প্রস্তুয়তয জন্য ২২ /০৯/২০২০ তার্যয়ে একটি কর্ভটি গেন কযা ে । কর্ভটি কর্তযক 

প্রণীত প্রর্তয়ফদন গত ২৪/১১/২০২০ তার্যয়ে দার্ের কযা ে। এ তযশপ্রতিশত EOI ন্তনোটি  এতদংিোে 

দতররোতদ নুশভোতদত শয়শছ। EOI ন্তনোটি গত ১৫/০৩/২০২১ তোতযশখ তিকোয় প্রকোতত শয়শছ।  

 

 (২) দাদা ম্যাচ য়োকব :  

    

 ঢাকা ম্যাচ আন্ডার্িজ মকাং র্র. (দাদা ম্যাচ ওোকয) ম্পদ, দাে-মদনা ংক্রান্ত র্িে র্যয়ায়ে যয ঈয 

র্ফর্অআর্’য ভতাভত ও প্রর্তিান ংর্িষ্ট ভাভরা মূয়য াভর্গ্রক র্ফলোর্দ ম যায়রাচনা পূফ যক র্িান্ত 

গ্রয়ণয র্নর্ভত্ত গত ০৫-১১-২০২০ তার্যয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে নুর্িত বায র্িান্ত মভাতায়ফক-  

 

 র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয র্ফর্অআর্ র্ধাো-মক দ্রুত দয়ক্ষ গ্রণ কয়য গ্রগর্ত অগাভী বাে ঈস্থান কযয়ত 

য়ফ”।  ঈয়যাক্ত র্িান্ত ফাস্তফােয়নয র্ফলয়ে দ্যাফর্ধ মকান তথ্য াওো মাের্ন।  
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত প্রর্তশ্রুর্ত ও 

প্রর্তশ্রুর্ত প্রদায়নয ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয ঈক্ত য়ত্রয মপ্রর্ক্ষয়ত র্চফ ভয়াদয়েয  

র্নয়দ যনাে  ‘ঢাকা ম্যাচ আন্ডার্িজ মকাং র্র .’   এয ভার্রকানাধীন 

খুরনা আঈর্নে ‘দাদা ম্যাচ ওোকযস্ট’ এফং ঢাকা আঈর্নে ‘ঢাকা ম্যাচ 

পযাটর্য’ এয দাে-মদনা র্নরূয়নয ঈয়দ্যাগ মনো য়েয়ে এফং ফাজায 

মূল্য র্নধ যাযয়নয জন্য মজরা প্রাক ঢাকা, খুরনা ও র্ফর্অআর্ 

ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

 

০৮. মুহুযী প্রয়জয়ট মজয়গ ওো 

১৭,০০০ একয জর্ভয়ত 

র্ল্প াকয স্থান 

 

(প্রততশ্রুতত নং-৮) 

২৯/১২/২০১০  র্ি. 

 

 ঈক্ত জর্ভয়ত র্ফর্ক কর্তযক র্ল্প াকয স্থায়নয রয়ক্ষয র্ফর্ক 

মক ঈক্ত জর্ভ ফযাদ্দ মদো য়ফ র্ক না ম র্ফলয়ে প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয়েয র্নয়দ যনা জন্য  চাওো য়েয়ে এফং ঈক্ত কাম যারে 

য়ত মম র্নয়দ যনা প্রদান কযা য়ফ ম নুমােী যফতী দয়ক্ষ 

গ্রণ কযা য়ফ ।   

‡ ফাংরায়দ থ যননর্তক ঞ্চর কর্তযক্ষ (মফজা) এয কায়জয গ্রগর্ত র্ফলয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয  ায়ফক 

মুখ্য র্চফ জনাফ মভা: অবুর কারাভ অজাদ এয বার্তয়ে গত ১৩/০১/২০১৬ তার্যয়েয বাে র্িান্ত গৃীত 

ে মম,  “মুহুযী প্রশজশে মজয়গ ওো ১৭,০০০ একয জর্ভ এফং যফতীয়ত অযও জর্ভ মজয়গ ওেয়র তা মফজা 

োড়া ন্য কাঈয়ক ফযাদ্দ মদওো মায়ফ না"।  

‡ ঈযু যক্ত র্িায়ন্তয র্যয়প্রর্ক্ষয়ত ঈক্ত জর্ভয়ত র্ফর্ক কর্তযক র্ল্প াকয স্থায়নয রয়ক্ষয র্ফর্ক মক ঈক্ত জর্ভ 

ফযাদ্দ মদো য়ফ র্ক না ম র্ফলয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয র্নয়দ যনা মচয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ 

তার্যয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে ি ন্তপ্রযণ কযো য়। ন্ত তযশপ্রতিশত প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে য়ত ৩০-০৫-

২০১৯ তার্যয়েয য়ত্রয ভােয়ভ ঈক্ত জর্ভয ফতযভান ফস্থা ম্পয়কয র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয প্রর্তর্নর্ধ, মফজা’য 

প্রর্তর্নর্ধ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয র্যচারক-১ এফং ংর্িষ্ট মজরা প্রাক-মক মমৌথবায়ফ য়যজর্ভয়ন 

র্যদ যন কয়য ০৪ (চায) প্তায়য ভয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে প্রর্তয়ফদন দার্ের কযায জন্য র্নয়দ যনা প্রদান 

কযা ে। ম নুমােী র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয প্রর্তর্নর্ধ র্য়য়ফ র্তর্যক্ত র্চফ (র্ফর্ক)-মক ভয়নানেন প্রদান কযা 

ে। 

  ঈক্ত কর্ভটি গত ২২/০৭/২০১৯ তার্যয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে প্রর্তয়ফদন দার্ের কয়যয়ে। 

 এ র্ফলয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয র্নয়দ যনা মচয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারে য়ত গত ০১/১২/২০১৯ তার্যয়ে ত্র 

মপ্রযণ কযা য়েয়ে। যফতীয়ত ০৪/০৫/২০২১ তার্যয়ে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়ে পুনযাে  ত্র মপ্রযণ কযা 

য়েয়ে।  

র্ফর্ক 

 

 

 

 

০৯. ফযগুনা র্ফর্ক র্ল্পনগযী 

স্থান  

 

(প্রততশ্রুতত নং-৯) 

০৬/৫/২০১০ র্ি. 

 

 

 প্রর্তশ্রুর্ত নুমােী ফযগুনা মজরায দয ঈয়জরায মকাযক 

মভৌজাে ১০.২০ একয জর্ভয ঈয প্রাথর্ভকবায়ফ ১১.১৬ মকাটি 

োকা ব্যয়ে ‘ফযগুনা র্ফর্ক র্ল্পনগযী’ ীল যক প্রকল্প গ্রণ কযা 

ে এফং "র্ফর্ক র্ল্প নগযী, ফযগুনা (২ে ংয়ার্ধত)" প্রকল্পটি 

গত ২০ জুন ২০১৯ তার্যয়ে মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক নুয়ভার্দত 

ে। 

মভোদ :  জুরাআ ২০১১ য়ত র্িয়ম্বয ২০২০। 

 নুয়ভার্দত মভাে প্রকল্প ব্যে ১৮০৮.০০ রক্ষ োকা। 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়যয এর্ির্ ফযাদ্দ ৮২৪.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র তডশম্বয ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ১৬১৬.৯৪ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ প্রকল্পটি তডশম্বয ২০২০ এ ম্পন্ন শয়শছ।  

 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থা : 

 

প্রকন্তল্পয অতোয় তনধ বোতযত কর কোজ তডশম্বয ২০২০ এ ভোপ্ত শয়শছ।  

র্ফর্ক 

 

 

 

 

১০. োকুযগাঁও মজরাে োদ্য 

প্রর্ক্রোজাতকযণ ঞ্চর 

স্থান 

 

‡   ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্ত নুমােী োকুযগাঁও মজরাে প্রথয়ভ 

১৫ একয জর্ভ যফতী ৫০ একয  জর্ভয়ত োদ্য প্রর্ক্রোজাতকযণ 

র্ল্পাঞ্চর স্থায়নয কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়েয়ে। 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্ত নুমােী োকুযগাঁও মজরাে ১৫ একয জর্ভয়ত োদ্য প্রর্ক্রোজাতকযণ র্ল্পাঞ্চর 

স্থায়নয রয়ক্ষয র্ির্র্ নুয়ভাদন প্রর্ক্রোকযয়ণয র্নর্ভত্ত গত ০৩ এর্প্রর ২০১৯ তার্যয়ে র্যকল্পনা কর্ভয়ন 

মপ্রযণ কযা ে। তয়ফ, প্রকল্পটি ১৫ একয়যয র্যফয়তয ৫০ একয জর্ভয ংস্থান যাোয র্নর্ভত্ত  ২৩/০৪/২০১৯ 

র্ফর্ক 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত প্রর্তশ্রুর্ত ও 

প্রর্তশ্রুর্ত প্রদায়নয ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২ ৪ ৫ ৬ 

(প্রততশ্রুতত নং-১০) 

 

২৯/০৩/২০১৮র্ি 

 

তার্যয়ে প্রকল্পটি নুয়ভাদন প্রর্ক্রোকযণ না কযায জন্য র্ল্প ভন্ত্রণারে য়ত র্যকল্পনা কর্ভনয়ক নুয়যাধ 

কযা য়েয়ে। র্ফর্ক কর্তযক নতুন জর্ভ র্চর্িতপূফ যক র্ির্র্ পুনযাে ২৩/১২/২০১৯ তার্যে র্যকল্পনা কর্ভয়ন 

মপ্রযণ কযা য়র র্যকল্পনা কর্ভন র্ির্র্'য ওয ভতাভত প্রদান কয়য ম  নুমােী পুনর্ফ যন্যা কযায জন্য 

র্নয়দ যনা প্রদান কয়য। প্রকল্পটিয ওয গত ০৫/১১/২০২০ তার্যয়ে র্যকল্পনা কর্ভয়ন র্আর্ বা নুর্িত 

ে। র্আর্ বায র্িান্ত নুমােী পুনগ যঠিত গত ১৮/০৩/২০২১ তার্যয়ে র্যকল্পনা কর্ভয়ন মপ্রযণ কযা  য়র 

গত ২৮/০৭/২০২১ তার্যয়ে নুর্িত একয়নক বাে প্রকল্পটি ৯৮ ৬১.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কর্রত ব্যয়ে জানুোর্য 

২০২১ য়ত র্িয়ম্বয ২০২৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভার্দত য়েয়ে। 
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ফাস্তফােনাধীন র্নয়দ যনামূ : 

 

ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

০১. বর্ফষ্যয়ত অরাদাবায়ফ 

র্ফর্ক র্ল্পনগযী না কয়য 

মদয়য প্রয়তযক র্ফয়ল 

থ যননর্তক মজায়ন র্ফর্ক 

কর্তযক প্লে র্কয়ন 

র্ল্পনগযী প্রর্তিা কযয়ত 

য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১) 

০৬/৯/২০১৬ র্ি. 

‡  প্রর্তশ্রুর্ত নুমােী মদয়য প্রয়তযক থ যননর্তক মজায়ন 

জােগা ফযাদ্দ র্নয়ে তফতক র্ল্পনগযী প্রর্তিায ঈয়দ্যাগ গ্রণ  

কযা য়েয়ে। 

 

 মমফ এরাকাে মফজায থ যননর্তক ঞ্চর যয়েয়ে মোন মথয়ক জর্ভ ফযাদ্দ র্নয়ে র্ল্পনগযী স্থায়নয র্নর্ভত্ত 

প্রকল্প গ্রণ প্রর্ক্রো ব্যাত অয়ে।  

 জাভারপুয থ যননর্তক ঞ্চর য়ত ৫০ একয জর্ভয়ত র্ল্পনগযী স্থায়নয র্নর্ভত্ত “জাভারপুয র্ফর্ক র্ল্পনগযী 

ম্প্রাযণ” ীল যক প্রকল্পটি র্িয়ম্বয, ২০২০ এ ভাপ্ত য়েয়ে।  

 

র্ফর্ক 

 

 

০২. ক্ষুদ্র ও ভা ার্য র্ল্প 

ঈয়দ্যাক্তায়দয ঈৎার্ত 

কয়য ভধুপুয এরাকাে 

ঈৎার্দত অনাযয়য 

জন্য োদ্য প্রর্ক্রোজাত 

কযণ র্ল্প গয়ড় তুরয়ত 

য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-২) 

১১/৫/২০১৬ র্ি. 

‡ ভধুপুয এরাকাে ঈৎার্দত অনাযয়য জন্য োদ্য 

প্রর্ক্রোজাতকযণ র্ল্প গয়ড় মতারায র মক্ষয র্ফর্ক কর্তযক 

মুক্তাগাো র্ল্পনগযী ভেভনর্ং এ র্ধগ্রণকৃত ৫ একয 

জর্ভয ঈয ৯.৬১ মকাটি োকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রণ কযা ে। 

  

মভোদ  : জানুোর্য ২০১৯ য়ত জুন ২০২১ 

ভধুপুয এরাকাে ঈৎার্দত অনাযয়য জন্য োদ্য প্রর্ক্রোজাতকযণ র্ল্প গয়ড় মতারায র মক্ষয র্ফর্ক কর্তযক মুক্তাগাো 

র্ল্পনগযী, ভেভনর্ং এ র্ধগ্রণকৃত ৫.০০ একয জর্ভয ঈয 'অনায কৃর্লজাত ণ্য  প্রর্ক্রোজাতকযণ 

র্ল্পনগযী, র্ফর্ক, মুক্তাগাো' প্রর্তিায রয়ক্ষয জনফর র্নধ যাযয়ণয জন্য গত ২৫/০৯/২০১৯ তার্যয়ে থ য র্ফবায়গ জনফর 

কর্ভটিয বা নুর্িত ে।  
 

 ‘র্ফর্ক অনায প্রর্ক্রোজাতকযণ র্ল্পনযগী, মুক্তাগাো, ভেভনর্ং’ ীল যক প্রস্তার্ফত প্রকয়ল্পয ওয গত 

০৩/১০/২০২০ তার্যয়ে র্আর্ বা নুর্িত ে। তয়ফ ভেভনর্ংয় অনাযয়য মকান প্রকল্প না র্নয়ে 

ভধুপুয, োঙ্গাআয়র প্রকল্প মনো য়ফ ভয়ভ য র্ফর্ক জার্নয়েয়ে। র্ির্র্ প্রণেমনয কাজ চরভান অয়ে। 

র্ফর্ক 

 

 

০৩. নতুন র্ল্প কাযোনাে 

ফজযয মাধনাগায 

Central Effluent  

Treatment Plant 

(CETP) থাকয়ত য়ফ 

এফং পুযাতন কাযোনাে 

ভার্রকয়দয আটির্ 

ততর্যয়ত ফাে কযয়ত 

য়ফ। প্রয়োজয়ন যকার্য 

মকন্দ্রীে CETP ততর্য 

কয়য র্ল্প ভার্রকয়দয 

ংর্িষ্ট ব্যে ও র্প প্রদান 

কযয়ত য়ফ 

র্ফর্অআর্ :  

 র্ফর্অআর্’য কর কোযখো নো িোনো তযকল্পনোয় ফজবয 

ন্তোধনোগোয  তযশফ অআন ন্তভশন তল্প কোযখোনো 

িোশনয তযকল্পনো গ্রণ কশয অশছ।  

     

 র্ফর্অআর্’য অওতাভুক্ত ১০টি র্ল্প প্রর্তিানমূয়য ৫টি 

মত In-Built ETP র্ফদ্যভান। এোড়া ংস্থাধীন 
র্ফঅআএএপ ও আঈর্জএএপ কাযোনাগুয়রায়ত তযর 

ফজযয না থাকাে ETP এয প্রয়োজন মনআ। 

 মকর্এভ র্রঃ-এ MOU এয অওতাে ও োতক র্য়ভে 

মকাঃ র্রঃ এ ঈন্নেন প্রকয়ল্পয অওতাে ETP স্থায়নয 

তযকল্পনো যশয়শছ।  

র্ফর্অআর্ :  

 র্নভ যানাধীন ম াড়াার-রা আঈর্যো পাটি যরাআজায প্রকয়ল্প (GPUFP)মত আটির্ ন্তভূ যক্ত অয়ে ।  
 

 টিএর্ কভয়প্লক্স র্রঃ কাযোনা য়ত র্নগ যত তযর ফজযয কাযোনাে চালু Effluent treatment pit এয 

ভােয়ভ Neutralization কযা ে। র্যয়ফ র্ধদপ্তয়যয র্নয়দ যনানুমােী টিএর্র্এর এয র্নজস্ব ঈয়দ্যায়গ 

আটির্ স্থায়নয র্িান্ত গৃীত ে। আয়তাভয়ে কাম যায়দ প্রাপ্ত প্রর্তিান কর্তযক ড্রআং, র্িজাআন, র্ফর্নয়দ য 

আকুআয়ভে র্রস্ট যফযা কযা য়েয়ে, মমগুয়রা গঠিত কর্ভটি ও আটির্ ংর্িষ্ট কভ যকতযায়দয ভন্বয়ে ম যয়ফক্ষণায়ন্ত 

প্রয়োজনীে র্ফর্বন্ন অআয়েয়ভয ক্রে প্রর্ক্রো ম্পন্ন পূফ যক মজাযগর্তয়ত র্র্বর ও মভকার্নকযার কাম যক্রভ চরভান অয়ে 

এফং র্নধ যাযর্ত ভয়েয ভয়ে ফাস্তফােন কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়ফ ফয়র অা কযা মাে।  
 

 মকর্এভ র্রঃ-এ MOU এয অওতাে ও োতক র্য়ভে মকাঃ র্রঃ এ ঈন্নেন প্রকয়ল্পয অওতাে ETP স্থায়নয 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়ফ।  

 

র্ফর্অআর্/ 

র্ফর্ক/ 

র্ফএএপঅআ

র্ 

 

চরভান প্রর্ক্রো 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

 

(র্নয়দ যনা নং-৩) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

 

 

 

ফাংরায়দ র্চর্ন ও োদ্য র্ল্প কয় যায়যন  

‡ র্ফএএপঅআর্য  অওতাধীন ‘১৪টি র্চর্নকয়র ফজযয 

র্যয়াধনাগায স্থান’ ীল যক  প্রকল্পটি র্জওর্ফ থ যােয়ন  

৮৫১০.৩১ রক্ষ োকা প্রাক্কর্রত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তার্যয়ে 

একয়নক বাে নুয়ভার্দত ে।  
 

মভোদ: জুরাআ ২০১৮ য়ত  জুন ২০২১ ম যন্ত 

 

 

 

 

 

 

র্ফর্ক : 

 নতুনবোশফ িোতত তল্পনগযীমূশ তল্প ঈশযোক্তোগণ 

কোযখোনোয চ্োতদো ন্তভোতোশফক তনজস্ব থ বোয়শন 

ফযোদ্দকৃত প্লশে আটিত িোন কযশফন (প্রশমোজয 

ন্তিশি)। তল্প কোযখোনোয ঈশযোক্তোশদয ন্তর-অঈে 

প্লযোশন আটিত িোশনয প্রশয়োজনীয় জোয়গো ন্তযশখ ন্তর-

অঈে প্লযোন নুশভোদন ন্তদয়োয জন্য অঞ্চতরক 

তযচ্োরকশদয ফতত কযো শয়শছ।  

 তফতক তল্পনগযীমূশ িোতত রোর  কভরো তল্প 

কোযখোনোমূশ আটিত িোন ফোধ্যতোমূরক। তফতশকয 

কর ন্তজরো কোম বোরয়  তল্পনগযীয অতোধীন রোর 

 কভরো তল্প কোযখোনোমূশয আটিত িোন তফলশয় 

প্রশয়োজনীয় ব্যফিো গ্রশণয জন্য ংতিষ্ট কোম বোরয়শক 

তনশদ বনো ন্তদয়ো শয়শছ।  

 

ফাংরায়দ র্চর্ন ও োদ্য র্ল্প কয় যায়যন  

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৮৫১০.৩১ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ ২০১৮ য়ত জুন ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ৪৬১২.৫০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুন, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ৪৮৪৬.৬৩ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৫৬.৯৫% এফং ফাস্তফ ৭৫%। 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

১৪টি আটির্'য প্লযাে ও মভর্নার্যজ এফং তফয়দর্ক মন্ত্রার্ত র্ভর াআয়ে এয়ন ংযক্ষণ কযা য়েয়ে। র্ভর চালু থাকা 

ায়য়ক্ষ Trial Run যফতীয়ত ২০২১-২২ ভাড়াআ মভৌসুয়ভ আটির্ চালু কযা য়ফ। র্স্টোর্যং কর্ভটিয বায 

র্িায়ন্তয প্রকয়ল্পয মভোদ ভাচ য ২০২২ ম যন্ত বৃর্িয প্রস্তাফ ২৭/০৪/২০২১ তার্যয়ে র্যকল্পনা কর্ভয়ন মপ্রযণ কযা 

য়েয়ে। 

 

র্ফর্ক : 

 

 র্ফর্ক র্ল্পনগযীমূয় স্থার্ত রার ও কভরা র্ল্প কাযোনামূয় আটির্ স্থান ফােতামূরক। র্ফর্য়কয কর 

মজরা কাম যারে ও র্ল্পনগযীয অওতাধীন রার ও কভরা র্ল্প কাযোনামূয়য আটির্ স্থান র্ফলয়ে প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থা গ্রয়ণয জন্য ংর্িষ্ট কাম যারেয়ক র্নয়দ যনা মদো য়েয়ে।  

 র্ফর্য়কয ৭৬টি র্ল্পনগযীয়ত আটির্ স্থানয়মাগ্য র্ল্প আঈর্নে ১৮৫টি। এয ভয়ে এ ম যন্ত ১২৮টি র্ল্প আঈর্নয়ে 

আটির্ স্থান কযা য়েয়ে। স্থার্ত আটির্গুয়রায ভয়ে ১২১টি চালু ও ৭টি ফন্ধ যয়েয়ে।  

 ০৬টি আটির্ র্নভ যাণধীন। ংর্িষ্ট অঞ্চর্রক কাম যারে মথয়ক ঈর্ির্েত আটির্গুয়রায র্নভ যাণ কাম যক্রভ তদাযর্ক কযা 

য়ে। র্নভ যাণাধীন ০৬টি আটির্ স্থান ম্পন্ন কযয়ত অঞ্চর্রক কাম যারয়েয তদাযর্ক মজাযদায কযয়ত র্নয়দ যনা 

মদো য়েয়ে।  

 ফর্ষ্ট ৫১টি আটির্ স্থায়নয র্ফলয়ে দ্রুত দয়ক্ষ গ্রয়ণয র্নর্ভত্ত ংর্িষ্ট অঞ্চর্রক কাম যারে য়ত তাগাদা 

মদওো য়ে। এ র্ফলয়ে দ্রুত কাম যকয ব্যফস্থা গ্রয়ণয জন্য র্ল্পনগযী ও ভন্বে াো য়ত অঞ্চর্রক 

র্যচারকগণয়ক ত্র মদো য়েয়ে এফং স্থানীে কাম যারে য়ত ফাস্তফােন গ্রগর্ত র্নের্ভতবায়ফ মপ্রযয়ণয 

র্নয়দ যনা যয়েয়ে।  

 

০৪. নগযােয়ন ভাস্টায প্লযায়নয 

ভােয়ভ মজরা ঈয়জরাে 

র্ল্প স্থায়নয ঈয়মাগী 

স্থান র্নধ যাযণ, র্ল্প ফজযয 

নগযােয়নয ভাস্টায প্লযায়ন র্ল্প স্থায়নয ঈয়মাগী এরাকা 

র্চর্িতকযয়ণয রয়ক্ষয ফাংরায়দয়য ৬৪ টি মজরায মজরা 

প্রাক ফযাফয়য র্ফর্ক মচোযম্যান এয স্বাক্ষয়য টিওঅয 

ত্র মদো য়েয়ে । ঈক্ত য়ত্রয মপ্রর্ক্ষয়ত ১০টি মজরা 

২০৪১ ায়রয ভয়ে ৪০,০০০ াজায একয জর্ভয়ত ১০০ টি র্ল্প াকয র্নভ যায়ণয ভােয়ভ ২ মকাটি মরায়কয কভ যংস্থান 

সৃর্ষ্টয রক্ষযভাত্রা াভয়ন মযয়ে ভার্যকল্পনায েড়া প্রণেন কযা য়েয়ে।  

গুরুেপূণ য  র্ল্প োত মমভন ট্যানাযী, ারকা প্রয়কৌর, কৃর্লজাত ণ্য, এযাায়যর/গায়ভ যে এয জন্য র্যয়ফফান্ধফ 

 

কর 

দপ্তয/ংস্থা 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

র্নষ্ক্রায়ন্তয র্যকল্পনা 

এফং কাঁচাভায়রয 

জরবযতা ও ব্যাক 

কভ যংস্থায়নয র্ফলে 

র্ফয়ফচনা মযয়ে র্ল্প গয়ড় 

তুরয়ত য়ফ 
 

(র্নয়দ যনা নং-৪) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি.  

(গাজীপুয, ফান্দযফান, সুনাভগি, কুর্ভিা, কুর্ড়গ্রাভ মজরায 

যাজাযাে ঈয়জরা, ঞ্চগড়, নায়োয, চুোিাঙ্গা, র্দনাজপুয, 

াফনা) য়ত প্রাপ্ত প্রস্তায়ফয ভয়ে ম যােক্রয়ভ স্বল্প, ভে এফং 

দী যয়ভোয়দ প্রকল্প গ্রয়ণয ভােয়ভ র্ল্পনগযী স্থায়নয 

র্যকল্পনা মনো য়েয়ে। 

র্ল্প াকয ঈয়জরা ম যায়ে র্ফর্ক কাম যারে স্থায়নয প্রকল্প ভার্যকল্পনাে ন্তভূ যক্ত কযা য়েয়ে।   

০৫. র্ল্প কাযোনাে গ্যা 

যফযায়য র্ফলেটি 

গ্রার্ধকায র্দয়ত য়ফ। 

অধুর্নক প্রযুর্ক্ত ও 

জ্বারার্ন াশ্রেী ায 

কাযোনা র্নভ যাণ কযয়ত 

য়ফ। রা ও ম াড়াার 

ায কাযোনাে পুযাতন 

মন্ত্রার্ত র্যফতযন কয়য 

নতুন মন্ত্রার্ত স্থান 

কযয়ত য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-৫) 

২৪/৮/২০১৪র্ি. 

‡ র্যয়ফ ম্মত, অধুর্নক প্রযুর্ক্ত ও জ্বারার্ন াশ্রেী ায 

ঈৎাদয়নয রয়ক্ষয ১০,৪৬০.৯১ মকাটি োকা ব্যয়ে ফার্ল যক 

৯,২৪০০০ মভ.েন ঈৎাদন ক্ষভতাম্পন্ন  “ম াড়াার রা 

আঈর্যো পাটি যরাআজায প্রকল্প” ীল যক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা 

য়েয়ে এফং গত ০৯-১০-২০১৮র্ি. তার্যয়ে একয়নক কর্তযক 

নুয়ভার্দত য়েয়ে। 
 

  গত ২৪/১০/২০১৮ তার্যয়ে Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI), জাান এফং China 

National Chemical Construction 

Co. Ltd.7 (CC7) এয ায়থ প্রকয়ল্পয ফার্ণর্জযক 

চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত য়েয়ে। 

 গত ২১/১১/২০১৯র্ি. তার্যয়ে প্রকয়ল্পয জন্য ফার্ণর্জযক ঋণ 

গ্রয়নয র্নর্ভয়ত্ত র্ফর্অআর্ ও JBIC এফং র্ফর্অআর্ ও 

MUFG–HSBC এয ভয়ে ০২ (দুআ) টি Loan 

Agreement স্কাক্ষর্যত য়েয়ে। 
 

 ঈক্ত স্বাক্ষর্যত ঋণ দুআটিয র্ফযীয়ত ঋণদাতা প্রর্তিান 

মুয়য নুকুয়র গত ০১/০১/২০২০ তার্যয়ে থ য র্ফবাগ, 

থ য ভন্ত্রণারে বয়যন গ্যাযর্ে প্রদান কয়যয়ে। 
 

 মভোদ : শেোফয, ২০১৮ ন্তথশক জুন, ২০২২ ম বে 

 

 

প্রকশল্পয তডতত গত ০৯-১০-২০১৮ তি. তোতযশখ একশনক কর্তবক নুশভোতদত শয়শছ। প্রকশল্পয ফোস্তফোয়নকোর 

শেোফয, ২০১৮ ন্তথশক জুন, ২০২২ ম বে (ততিোে ভশয়য তকযো োয নশবম্বয, ২০২০ ম বে ৫৬.৮২%)। 

  

(ক) প্রকয়ল্পয প্রাক্কর্রত ব্যে 

                                                     (রক্ষ োকাে) 

র্ফফযণ নুয়ভার্দত প্রাক্কর্রত ব্যে (রক্ষ োকাে) 

মভাে ১০,৪৬,০৯১.০০ 

ন্যান্য (র্ফিায র্পনার্ন্পং) ৮,৬১,৬৭২.০০ 

র্জওর্ফ ১,৮৪,৪১৯.০০ 

 

(ে)  প্রকয়ল্পয অর্থ যক ও মবৌত গ্রগর্ত 

 

 ২০২০-২১ থ ব ফছশয নশবম্বয ২০২০ ভো ম বে ব্যয় শয়শছ ৫৪১৬০.৮৪ রি েোকো এফং  প্রকশল্পয শুরু ন্তথশক  

নশবম্বয, ২০২০ ভো ম বে ব্যয় শয়শছ ৩৫২৫৪৩.৫৮ রি েোকো। প্রকশল্পয শুরু ন্তথশক নশবম্বয, ২০২০ ভো ম বে 

ন্তবৌত গ্রগতত ১৭.২১% এফং অতথ বক গ্রগতত ৩৩.৭০ %। 

 

(গ)  Progress Payment ংক্রান্তঃ 

 

 গত ২৫-০৩-২০২০ তি. তোতযখ শত গত ২৫-১০-২০২০ তি. তোতযখ ম বে কোশজয গ্রগততয তবতিশত প্রকশল্পয 

োধোযণ ঠিকোদোযশক ৮টি Progress Payment ফোফদ ন্তভোে ১২৫৫.৩৭ ন্তকোটি েোকো (JPY 

7,278,975,000.00 + USD 220,383,684.00) তযশোধ কযো শয়শছ। 

(ঘ)  প্রকয়ল্পয ফ যয়ল ফস্থা: 

 প্রকয়ল্পয HAZOP (Hazard and Operability Study) মল য়েয়ে।  

 প্রকয়ল্পয Basic Engineering Design এয কাজ মল য়েয়ে।  

 প্রকয়ল্পয 3D Review প্রাে ০% মল য়েয়ে।  

 Non-plant building এয Review মল য়েয়ে।  

র্ল্প ভন্ত্রণারে/ 

র্ফর্অআর্। 

 

ফাস্তফােনাধীন 
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 াধাযণ ঠিকাদায কর্তযক কর Critical Equipment এয Purchase Order মদো য়েয়ে।  

 Non-critical Equipment এয প্রাে ৭০% এয Purchase Order মদো য়েয়ে।  

 Local Consultant র্নয়োগ প্রর্ক্রো ম্পন্ন য়েয়ে।  

 Foreign Consultant র্নয়োয়গয রয়ক্ষয RFP মূল্যােয়নয কাজ চরয়ে।   

 র্ফর্অআর্ এয নুয়যায়ধয র্যয়প্রর্ক্ষয়ত াধাযণ ঠিকাদায COVID 19 এয ভয়েও তায়দয Sub-

Contractor এয ভােয়ভ র্নয়ম্নাক্ত কাজগুর্র গত  

১৬ অগষ্ট ২০২০ য়ত শুরু কয়যমে-  

         Renovation and Construction of Residence & Camp House for GC 

personnel  

 Fencing work at Lagoon Area   

 Concrete Batching Plant Works  

 Temporary Jetty Works  

 Construction of Temporary Ware House 

 ১৫ ময়ন্ফম্বয ২০২০ য়ত Demolition Works শুরু য়েয়ে। 

 প্রকয়ল্পয র্ফর্বন্ন ভারাভার (মন্ত্রার্ত ও মন্ত্রাং) প্রকল্প এরাকাে অা শুরু য়েয়ে। আয়তাভয়ে ৫টি কনাআনয়ভয়ে 

UG Pipe ও র্ফর্বন্ন র্পটিং  প্রকল্প এরাকাে চয়র এয়য়ে।াআ রাআয়ন র্িয়ম্বয ম যন্ত অয়যা ১৪টি  

consignment অয়ে। াধাযণ  ঠিকাদায়যয যফতী Schedule নুমােী এআ থ য ফেয়যয ভয়ে প্রাে 

৮০% ভারাভার (মন্ত্রার্ত ও মন্ত্রাং) প্রকল্প এরাকাে চয়র অয়ফ।  

 াধাযণ ঠিকাদায CC7 এয ১২ জন প্রয়কৌরী গত ২১-১০-২০২০ তার্যয়ে প্রকল্প এরাকাে চয়র এয়য়ে, ১৪ র্দন 

Quarantine এ থাকায য গত ০৫-১১-২০২০ তার্যয়ে প্রকয়ল্পয চরভান কায়জ ংগ্রন কযয়ে। 
যফতীয়ত অয়যা ৯ জন প্রয়কৌরী প্রকল্প এরাকাে এয়য়ে। 

০৬. র্ফর্ক র্ল্পনগযীয়ত মাযা 

জর্ভ ফযাদ্দ র্নয়ে র্ল্প 

স্থান কযয়ে না তায়দয 

ফযাদ্দ ফার্তর কয়য নতুন 

ঈয়দ্যাক্তায়দয ফযাদ্দ র্দয়ত 

য়ফ এফং র্ল্প নগযী 

ঈন্নেনকয়ল্প ম যাপ্ত ফায়জে 

ংস্থান যােয়ত য়ফ। 
 

(র্নয়দ যনা নং-৬) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

‡ র্ফর্ক র্ল্পনগযীয়ত  মাযা জর্ভ ফযাদ্দ র্নয়ে  র্ল্প স্থান 

কযয়ে না তায়দয ফযাদ্দ ফার্তর কয়য পুন:ফযাদ্দয়মাগ্য র্ল্প 

প্লয়েয তার্রকা র্নের্ভত ারনাগাদ কযা য়ে। নতুনবায়ফ 
ফযাদ্দ মদোয রয়ক্ষয র্ত্রকাে র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা কযা য়েয়ে।  

‡ র্ল্পনগযীয ঈন্নেনকয়ল্প ম যাপ্ত ফায়জে ফযায়দ্দয ব্যফস্থা 

গ্রয়ণ ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা য়ে। 

র্ফর্য়কয ৭৬টি র্ল্পনগযীয ভয়ে ফার্তরকৃত এফং পুনঃফযাদ্দয়মাগ্য  ২৯৬টি র্ল্প প্লয়েয তার্রকা প্রণেন কযা য়েয়ে। 
২৯-০১-২০২১ তার্যয়ে তদর্নক জনকণ্ঠ, তদর্নক ভকার, তদর্নক অভায়দয থ যনীর্ত এফং ৩০-০১-২০২১ তার্যয়ে 

তদর্নক যুগান্তয র্ত্রকাে ২৯৬টি প্লয়েয জন্য র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকার্ত য়েয়ে। ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয জুরাআ ২০২১ ভায় 

মকায়না প্লে ফযাদ্দ মদো ের্ন।  
 

ঈয়িখ্য, ২০২০-২০২১ থ যফেয়য জুন ২০২১ ম যন্ত মভাে ২৩৪টি প্লে ফযাদ্দ কযা য়েয়ে।  

 

র্ফর্ক 
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০৭. দক্ষ জনফর ততর্যয রয়ক্ষয 

যুয়গায়মাগী প্রর্ক্ষয়ণয 

ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ, 

প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রগুয়রা 

যাজধানী মকর্ন্দ্রক না 

কয়য র্ফয়কন্দ্রীকযণ কযা, 

প্রর্ত র্ফবায়গ ১টি কয়য 

৭টি র্ফবায়গ র্ফোয়কয 

ভর্রা মামস্টর ৭টি 

প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র র্নভ যাণ 

কযয়ত য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-৭) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

 

 

র্ফোক 

“র্ফোক চট্টগ্রাভ, খুরনা ও ফগুড়া মকয়ন্দ্র নাযী মায়স্টর স্থান 

ীল যক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা ে। 
র্ফোক অভদার্ন র্ফকল্প মন্ত্রাং ততর্য ও কার্যগর্য যাভয় যয 

াাার্ ঢাকা মকন্দ্র র্ফোয়কয মভাে ৫টি মকয়ন্দ্র 

কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ র্যচার্রত য়ে অয়ে। “র্ফোক চট্টগ্রাভ, 

খুরনা ও ফগুড়া মকয়ন্দ্র নাযী মায়স্টর স্থান” ীল যক প্রকল্পটি 

১৭/০৭/২০১৮ তার্যয়ে নুয়ভার্দত ে। প্রকল্পটিয অওতাে  

৫ তরা র্বত র্রপের্ফীনবায়ফ ৫ তরা র্নভ যায়ণয  র্যফয়তয 

১০ তরা র্বত ও র্রপে ১০ তরা বফন র্নভ যায়ণ য রয়ক্ষয 

ংয়াধন কযা ে এফং ১   ভ ংয়াধন প্রস্তাফ গত ২৫ এর্প্রর 

২০১৯ তার্যয়ে নুয়ভার্দত য়েয়ে। 

 

মভোদ: জুরাআ ২০১৮ য়ত জুন ২০২২। 
 

 

 

 

 

 

 

র্ফঅআএভ 

“ঢাকাস্থ ফাংরায়দ আনর্স্টটিঈে ফ ম্যায়নজয়ভে 

(র্ফঅআএভ) মক র্ক্তারীকযণ” নায়ভ একটি প্রকল্প গ্রণ 

কযা য়েয়ে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তার্যয়ে নুর্িত 

একয়নক তফেয়ক নুয়ভার্দত ে। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ এর্প্রর ২০১৮ য়ত জুন ২০২১ 
ম যন্ত। 

(ক) আতঃপূয়ফ য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রগুয়রা র্ফয়কন্দ্রী কযায রয়ক্ষ 

চট্টগ্রাভ ও খুরনাে প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র চালু যয়েয়ে। 

(ে) র্ফবাগীে ম যায়ে র্ফঅআএভ এয নতুন মকন্দ্র স্থায়নয 

প্রকল্প মাচাআ কর্ভটিয র্ভটিং এয সুার্যয়য অয়রায়ক 

র্ফোক 

'র্ফোক চট্টগ্রাভ, খুরনা ও ফগুড়া মকয়ন্দ্র নাযী মায়স্টর স্থান' ীল যক প্রকয়ল্পয ১ভ ংয়ার্ধত র্ির্র্ গত ২৫ এর্প্রর 

২০১৯ তার্যয়ে নুয়ভার্দত য়েয়ে। 

 ১ভ ংয়ার্ধত নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৭৪৫৯.৭৮ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ ২০১৮ য়ত জুন ২০২২ ম যন্ত। 

 ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয এর্ির্ ফযাদ্দ ২৭০০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুরাআ, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ২০৫৯.১৪ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ২৭.৬০%, ফাস্তফঃ ৪৫.০১%। 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

 চট্টগ্রাভ মকয়ন্দ্র ৫ভ স্লাফ কার্স্টং, ৪থ য তরায র্র্রং এয প্লাস্টায ও ৪থ য তরায র্িক ওোর এয কাজ ম্পন্ন য়েয়ে 

এফং ৬ি তরায করাভ, গ্রীর ও দযজায মেভ ততর্যয কাজ চরভান যয়েয়ে।  

 ফগুড়া মকয়ন্দ্র ৬ি তরা র্িক ওোর , ১০ভ তরা মলায স্লাফ কার্স্টং ও ৮ভ তরায  র্র্রং এয প্লাস্টায, াটি যন 

ওোয়রয কংর্ক্রে ব্লক ক্রে কাজ ম্পন্ন য়েয়ে এফং ১০ভ তরায রুপ স্লাফ কার্স্টং এয জন্য াোর্যং, বীভ এয 

যি ফাআর্ন্ডং, গ্রীর, দযজায মেভ ততর্য, প্লার্ম্বং াআ মটিং এয কাজ চরভান যয়েয়ে। 

 খুরনা মকয়ন্দ্রয ৫ভ স্লাফ কার্স্টং, ৪থ য তরায  র্র্রং এয প্লাস্টায ও র্িকওোর এয কাজ ম্পন্ন য়েয়ে এফং ৬ি 

তরায করাভ ততর্য, গ্রীর, দযজায মেভ ততর্যয কাজ চরভান যয়েয়ে। 

 র্িতীে ম যায়ে ০৬টি র্ফবাগ মথা- মগাারগি, সুনাভগি, ফর্যার, যংপুয, জাভারপুয ও ময়ায মজরাে 

স্বেংম্পূণ য নাযী মায়স্টর প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র র্নভ যাণকয়ল্প প্রণীত র্ির্র্ প্রস্তাফ গত ১২/০৫/২০২১ তার্যয়ে 

র্যকল্পনা কর্ভয়ন মপ্রযণ কযা য়র গত ০৭/০৬/২০২১ তার্যয়ে প্রকল্প মূল্যােন কর্ভটি (র্আর্) বা নুর্িত 

ে। এোড়া,   প্রকয়ল্পয জনফর র্নধ যাযয়ণয প্রস্তাফ ওয গত ১৯/০৭/২০২১ তার্যয়ে থ য র্ফবায়গ জনফর কর্ভটিয 

বা নুর্িত য়েয়ে। 

 

র্ফঅআএভ 

(ক) আতঃপূয়ফ য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রগুয়রা র্ফয়কন্দ্রী কযায রয়ক্ষ চট্টগ্রাভ ও খুরনাে প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র চালু যয়েয়ে। 

(ে) র্ফবাগীে ম যায়ে র্ফঅআএভ এয নতুন মকন্দ্র স্থায়নয প্রকল্প মাচাআ কর্ভটিয র্ভটিং এয সুার্যয়য অয়রায়ক 

প্রকয়ল্পয ম্ভাব্যতা মাচাআ কাজ চরয়ে। 

(গ) 'ঢাকাস্থ ফাংরায়দ আনর্স্টটিঈে ফ ম্যায়নজয়ভে (র্ফঅআএভ) মক র্ক্তারীকযণ' প্রকল্পটি ফাস্তফােনাধীন অয়ে। 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ১৪৭৮৬.০৭ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ এর্প্রর ২০১৮ য়ত জুন ২০২২ ম যন্ত। 

 ২০২১-২০২২ থ যফেয়যয এর্ির্ ফযাদ্দ ৩০০০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুরাআ, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ২৩৫১.৩০ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ১৫.৯০% এফং ফাস্তফঃ ২৫%। 
 

র্ফোক/র্ফঅআএ

ভ 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

প্রকয়ল্পয ম্ভাব্যতা মাচাআ কাজ চরয়ে। 

 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

 অধুর্নক মের্নং কভয়প্লক্স র্নভ যায়ণয রয়ক্ষয  ১২তরা বফয়নয ০২টি মফআজয়ভে, গ্রাঈন্ড মলায এফং ২ে তরায োদ 

ঢারাআয়েয এয কাজ ম্পন্ন য়েয়ে। ৩ে তরায োদ ঢারাআয়েয প্রস্তুর্ত চরভান।  

 প্রার্নক বফয়নয ২ে তরায জানারা, থাআ গ্লা, ভার্যচারক এফং র্যচারকগমণয কয়ক্ষ োআর ও বযন্তযীণ 

যং, র্যচারকগণয়দয কয়ক্ষয আয়রকর্েক রাআন মভযাভত, ফাটি যকযার ব্লাআয়ন্ডয কাজ, ৩তরা য়ত োয়দ ঈোয জন্য  

১টি র্িঁর্ড় স্থান ংষ্কায ও মভযাভত কাম য ম্পন্ন কযা য়েয়ে। 

 তফয়দর্ক প্রর্ক্ষয়ণয অওতাে  জুন, ২০১৯ এ ২০ জন কভ যকতযায ভারয়ের্োয University of 

Malaya-মত “Faculty Development  Program” প্রর্ক্ষণ কাম যক্রভ ম্পন্ন য়েয়ে । 
এোড়া, ৮ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি দয়রয র্ংগাপুয  ও থাআল্যান্ড (১-১২ ভাচ য ২০১৯) এফং ৯ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি  

দয়রয য়ির্রো ও র্নঈর্জল্যান্ড  (২৭ জানুোর্য-৭ মপব্রুোর্য ২০২০ ) তফয়দর্ক পয ম্পন্ন কয়যয়ে।  ০ ১ জন 

নুলদ দস্য MSc in Management, University of Dundee, UK মত েে ন 

ময়ল র্ফঅআএভ এ মমাগদান কয়যয়েন। 

 র্ির্র্’য ংস্থান নুমােী প্রকল্প  ব্যফস্থানা ও Public procurement Rules র্ফলয়ে র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়েয ংস্থামূয়য কর  প্রকল্প র্যচারক ও ংর্িষ্ট ংস্থায র্যকল্পনা র্ফবায়গয কভ যকতযায়দয ক্ষভতা 

বৃর্িয জন্য ২টি ব্যায়চ ৪২ জন কভ যকতযায  বযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন য়েয়ে । র্ফঅআএভ এয কর কভ যকতযা -

কভ যচাযীয র্ফর্বন্ন র্ফলয়ে ১০টি ব্যায়চ ফ যয়ভাে  ১৮০ জনয়ক (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা) বযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন 

য়েয়ে। 

০৮. যাোেে র্ল্প প্রর্তিায়নয 

ব্যফহৃত জর্ভ ফন্ধ ও 

ফন্ধ প্রাে র্ল্প প্রর্তিায়নয 

জর্ভ মদর্-র্ফয়দর্ 

র্ফর্নয়োয়গয জন্য 

ঈয়মাগী কয়য 

র্ফর্নয়োয়গয র্নর্ভত্ত র্ল্প 

াকয ততর্য কযয়ত য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-৮) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

 

১। কণ যপৄরী মায র্ভর র্র. (মকর্এভএর):  

 মকর্এভর্রঃ কাযোনায জােগাে একটি নতুন 
আর্িয়গয়েি মায র্ভর স্থায়নয রয়ক্ষয “ M/S 

China National Machinery Imp. & 

Exp. Corporation (CMC), China” 

এয ায়থ গত ০২/০৪/২০১৯ তার্যয়ে MoU স্বাক্ষর্যত 

ে। এযআ ধাযাফার্কতাে মভা য CMC, China 

অথ যকার্যগর্য ভীক্ষা ম্পন্ন কযত : ফার্ল যক ১ ,০০,০০০ 

মভ.েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন  একটি মায র্ভর স্থায়নয 

র্ফলয়ে অগ্র প্রকা কয়যয়ে।  
 

 

 

 

২। র্চোগাং মকর্ভকযার কভয়প্লক্স র্র. (র্র্র্)  

‡তচ্েোগোং ন্তকতভকযোর কভশপ্লক্স তর . ( ততত) প্রোঙ্গশন 

তফতঅআত’য ভোতরকোনোয় ‘ফোংরোশদ গ্লো পযাটর্য স্থান’ 

১।  কণ যপৄর্র মায র্ভর র্র.(মকর্এভ): 

 কণ যপৄরী মায র্ভর র্র. (মকর্এভএর) এয জােগাে একটি নতুন আর্িয়গয়েি মায র্ভর স্থায়নয রয়ক্ষয “M/S 

China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China” এয 

ায়থ গত ০২ /০৪/২০১৯ তার্যয়ে MoU স্বাক্ষর্যত ে। এযআ ধাযাফার্কতাে মভা য CMC, China ফার্ল যক 

১,০০,০০০ মভ .েন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন একটি মায র্ভর স্থান ংক্রান্ত অথ য -কার্যগর্য ভীক্ষা ম্পাদন কয়য 

র্ফর্অআর্ ফযাফয দার্ের কয়য।    

 প্রণীত প্রর্তয়ফদয়ন ফনােন ম্পয়কয মকানরূ ধাযণা না থাকাে , র্ফলেটি “M/S China National 

Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China মক ফর্ত কযা  ে এফং 

র্ফলেটি র্ফয়ফচনাে র্নয়ে চার্দাক্রয়ভ ভয় াতা স্মাযয়কয ভে ীভা ০২/১০/২০২১ ফর্ধ বৃর্ি কযা ে। 

 াাার্ মকর্এভ এয র্ফদ্যভান সুয়মাগ সুর্ফধা কায়জ রার্গয়ে মকর্এভ-মক একটি রাবজনক কাযোনাে র্যণত 

কযায রয়ক্ষয একটি কর্ভটি গেন কযা ে । ঈক্ত কর্ভটিয প্রণীত অথ য -কার্যগর্য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রর্তয়ফদন 
র্ফর্অআর্ এয ংর্িষ্ট র্ফবাগ মূয়য ভতাভয়তয জন্য মপ্রযণ কযা য়েয়ে। ম্প্রর্ত র্ল্প ভন্ত্রণারে ও র্যকল্পনা 

কর্ভয়নয চার্দা নুযয়ণ তথ্য ও প্রর্তয়ফদনমূ ংগ্র/প্রণেয়নয দয়ক্ষ গ্রণ কযা য়েয়ে।         
  

২। র্চোগাং মকর্ভকযার কভয়প্লক্স র্র. (র্র্র্) : 

 র্র্র্ প্রাঙ্গয়ণ একটি নতুন মলায-যারকার্র এফং মলার্যন ম্পর্কযত মফর্ক মকর্ভকযার , কম্পাঈন্ড (র্র্বর্) প্লাে 

কর দপ্তয/ 

ংস্থা 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

নায়ভ ম্পূণ য নতুন একটি প্রকল্প গ্রয়ণয ঈয়দ্যাগ মনো 

য়েয়ে।  

 

‡ প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন কার: জানুোর্য , ২০১৯ র্ি. মথয়ক জুন , 

২০২২ র্ি. ম যন্ত। 

 

৩।  োতক র্য়ভে মকাম্পানী র্র. (র্র্র্এর) : 
 

ন্তৌতদ অযশফয Engineering Dimensions 

(ED) কর্তবক োতক র্য়ভে মকাম্পার্ন র্র . (র্র্র্এর)  

এয জোয়গোয় একটি তশভন্ট-তলংকোয পযোেতয িোশনয 

রশিয গত ১৭/১০/২০১৮ তার্যয়ে ED এয ায়থ MoU 

স্বাক্ষর্যত ে এফং এযআ ধাযাফার্কতাে গত ২০/১২/২০১৮ 

তার্যয়ে ED এয ায়থ Strategic 

Partnership Agreement স্বাক্ষর্যত ে।   
 

 

 

 

 

৪। ঢাকা মরদায মকা. তর (তডএরতএর): 

‡  ঢাকা  মরদায মকা. র্র. এয জােগাটি র্ফর্অআর্’য নায়ভ 

র্নফর্ন্ধত নে ফয়র র্র্র্ ভয়িয়র/মমৌথ ঈয়দ্যায়গ নতুন 

কাযোনা স্থায়নয র্ফলয়ে ঈয়দ্যাক্তাযা নাগ্র প্রকা কয়য। 
এযআ ধাযাফার্কতাে র্ল্প ভন্ত্রণারে মথয়ক মজরা প্রাক, 

ঢাকা ফযাফয মপ্রর্যত ০৪-১০-২০১৮ তার্যয়েয মত্র ঈর্ির্েত 

জর্ভ র্িএরর্এর এয নুকূয়র স্তান্তয়যয র্ফলয়ে তাগাদা 

প্রদান কযা য়েয়ে। ঈক্ত জর্ভয়ত একটি অধুর্নক মরদায 
আন্পটিটিঈে স্থায়নয ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা ে। 

 

৫। নথ য মফংগর মায র্ভরস্ র্র.(এনর্ফর্এভ):  

 ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয তনশদ বনো ন্তভোতোশফক রূপুয 

োযভোণতফক তফদুযৎ ন্তকশেয তনযোিো ফোতনীয জন্য ন্তপো ব 

ন্তফআ িোশনয রশিয ইশ্বযদী ঈশজরো, োফনো ন্তযররোআশনয 

ঈিয োশশ্বব ফতিত নথ ব ন্তফঙ্গর ন্তোয তভরস্ তর. 

স্থায়নয রয়ক্ষয মাদায ঈযুক্ত যাভ যক প্রর্তিায়নয ভােয়ভ  অথ য-কার্যগর্য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পাদয়নয র্নর্ভত্ত 

EOI (Expression of Interest) মনাটি ২২/০৩/২০২১ তার্যয়ে র্ত্রকাে প্রকার্ত য়েয়ে। 
   

 

 

 

 

৩। োতক র্য়ভে মকাম্পার্ন র্র. (র্র্র্এর) : 

 

     মৌর্দ অযয়ফয  Engineering Dimensions (ED) কর্তযক োতক র্য়ভে মকাম্পার্ন র্র . 

(র্র্র্এর) এয জােগাে একটি র্য়ভে-র্লংকায পযাটর্য স্থায়নয রয়ক্ষয ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ঈর্স্থর্তয়ত গত 

১৭/১০/২০১৮ তার্যয়ে ED এয ায়থ MoU স্বাক্ষর্যত ে এফং এযআ ধাযাফার্কতাে গত ২০/১২/২০১৮ 

তার্যয়ে ED এয ায়থ Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষর্যত ে।  
 

 Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এয ায়থ 

গত ২৯/০৬/২০২০ তার্যয়ে জয়েে মবঞ্চায এর্গ্রয়ভে স্বাক্ষর্যত ে।জয়েে মবঞ্চায মকাম্পার্নয কাজ এর্গয়ে 

মনোয র্নর্ভত্ত ০২(দুআ)টি কর্ভটি গেন কযা য়েয়ে; Land Demarcation Committee এফং 

মপ্রায়গ্র ভর্নের্যং কর্ভটি। ফতযভায়ন জয়েে মবঞ্চায মকাম্পার্ন গেয়নয র্নর্ভত্ত Memorandum of 

Association (MoA) এফং Article of Association (AoA) ঈবে ক্ষ কর্তযক স্বাক্ষয কযা 

য়েয়ে। এ প্রয়ঙ্গ EDII কর্তযক্ষ মভৌর্েকবায়ফ র্ফর্অআর্-মক জার্নয়েয়ে মম, ীঘ্রআ মকাম্পার্ন গেন প্রর্ক্রো 

ম্পন্ন য়ফ। এোড়াও Land Demarcation এয কাজ চরভান যয়েয়ে। 
 

৪। ঢাকা মরদায মকা. তর (তডএরতএর): 
 

 ঢাকা মরদায মকা. র্র. (র্িএরর্এর) এয জােগাটি র্ফর্অআর্ এয নায়ভ র্নফর্ন্ধত নে। এ মপ্রক্ষায়ে, ংস্থায র্নজস্থ 
র্নেন্ত্রয়ণ মনোয প্রর্ক্রো চালু যয়েয়ে ।। াাার্, ঈক্ত প্রাঙ্গয়ণ  মমৌথ ঈয়দ্যায়গ নতুন মকান রাবজনক র্ল্প প্রর্তিান 

(মফর্ক মকর্ভকযার/এর্অআ/ন্যান্য সুর্ফধাজনক) কাযোনা গয়ড় মতারা মাে র্কনা ম র্ফলয়ে াভর্গ্রকবায়ফ 

তথ্যার্দ ংগ্র কয়য ম যায়রাচনা কযা য়ে। 
 

 

 

 

 

৫। নথ য মফংগর মায র্ভরস্ র্র.(এনর্ফর্এভ):  

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয  র্নয়দ যনা মভাতায়ফক রূপুয াযভানর্ফক র্ফদুযৎ মকয়ন্দ্রয র্নযাত্তা ও মবৌত সুযক্ষা 

র্নর্িতকযয়ণয জন্য নথ য মফঙ্গর মায র্ভর র্রঃ এয ১০০.৫২ একয জর্ভ র্ফজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত ভন্ত্রণারয়েয নুকূয়র 

স্তান্তয কযায কাযয়ণ নথ য মফঙ্গর মায র্ভরস্ র্র. এ মকান ব্যফহৃত জর্ভ না থাকাে আয়তাপূয়ফ য প্রস্তার্ফত র্প্র-

মপর্িয়কয়েি ফাপায মগািাঈন র্নভ যাণ কাম যক্রভ স্থর্গত কযা য়েয়ে। পরশ্রুর্তয়ত ঈক্ত স্থায়ন নথ য মফঙ্গর মায র্ভরস্ 
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এয ১০০.৫১ একয জতভ তফজ্ঞোন  প্রযুতক্ত ভন্ত্রণোরশয়য 

নুকূশর স্তোেশযয কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়েয়ে। 

 

৬। ঈজারা ম্যাচ পযাটযী র্র. : 

পুয়যায়না ঢাকাে ের্ড়য়ে র্েটিয়ে থাকা যাাের্নক কাযোনা 

ও গুদাভমূ একটি র্নযাদ জােগাে দ্রুততভ ভয়ে 

স্থানান্তয়যয রয়ক্ষয ঈজারা ম্যাচ পযাটযী র্র. এয  ৬.১৭ একয 

জতভশত  ‘িোয়ী তবতিশত যোোয়তনক দ্রব্য ংযিশণয জন্য 

গুদোভ তনভ বোণ’ নায়ভ একটি প্রকল্প মনো য়েয়ে।  

‡ ঈক্ত প্রকল্পটিয র্ির্র্ একয়নক কর্তযক গত ৩০/০৪/২০১৯ 

তার্যয়ে নুয়ভার্দত য়েয়ে।  ২১-১১-২০১৯ তোতযশখ ডক 

আয়োড ব আতিতনয়োতযং এন্ড য়োকব এয োশথ 

প্রকল্প/তফতঅআত’য চুতক্ত স্বোিতযত য়। ০১-১২-২০১৯ 

তোতযশখ কোম বোশদ এফং ২৪-১২-২০১৯ তোতযশখ োআে বুতঝশয় 

ন্তদয়ো য়েয়ে। 
‡ এ প্রকয়ল্পয প্রাক্কর্রত ব্যে ৭৯৪১.৫১ রক্ষ োকা। মায ভয়ে 

র্জওর্ফ: ৭৯৪১.৫১  (নুদান) রক্ষ োকা । প্রকল্পটি ম্পূণ য 

র্জওর্ফ থ যােয়ন  ফোস্তফোয়ন কোজ চ্রভোন অশছ। 

‡ প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন কার: ভাচ য , ২০১৯ র্ি. মথয়ক জুন , 

২০২১ র্ি. ম যন্ত  

র্র. চালু কযা/নতুন মকান প্রকল্প গ্রণ কযায সুয়মাগ মনআ। 
   

 

৬। ঈজারা ম্যাচ পযাটযী র্র. : 

 

 চুর্ড়াট্টাে র্িকায়েয যযআ পুযান ঢাকা মথয়ক যাাের্নক গুদাভ স্থানান্তয়যয জন্য ফন্ধ কাযোনা ঈজারা ম্যাচ 

পযাটযী র্র., শ্যাভপুয, ঢাকা এয জােগাে ‘স্থােী র্বর্ত্তয়ত যাাের্নক দ্রব্য ংযক্ষয়ণয জন্য গুদাভ র্নভ যাণ’ ীল যক 

প্রকল্পটি র্ফর্অআর্ ধীয়নয ফাস্তফােয়নয র্নর্ভত্ত যকায কর্তযক দয়ক্ষ মনো ে। প্রকয়ল্পয ফাস্তফােনকার ভাচ য 

২০১৯ মথয়ক জুন ২০২১ ম যন্ত। প্রকয়ল্পয মভাে ব্যে ৭৯৪১.৫১ রক্ষ োকা, মা ম্পূণ যোআ র্জওর্ফ নুদান।   
 

 প্রকয়ল্পয শুরু মথয়ক জুন, ২০২১ ম যন্ত অর্থ যক গ্রগর্ত ১৪৮৮.৬৭ রক্ষ োকা (মভাে প্রকল্প ব্যয়েয ১৮.৭৫%) এফং 

মবৌত গ্রগর্ত ১৯.৭৩%। 
      

    প্রকয়ল্পয মূর র্নভ যাণ কায়জয গ্রগর্ত : 

কাজ চরভান 

মভাে গুদাভ 

ংখ্যা 

Grade 

Beam  ম যন্ত 

ম্পন্ন য়েয়ে। 

Tie 

Beam   

ম যন্ত ম্পন্ন 

য়েয়ে।  

 balS

Casting 

৩২ টি ৩২/৩২ টি ৩১/৩২ টি ৩০/৩২ টি 

 

ওবাযয়ি ওোোয ট্যাংক (এক রক্ষ গ্যারন) : 

 

 Pile Casting = ৩২ টিয ভয়ে ৩২ টি ম্পন্ন য়েয়ে। 
 Pile Cap Casting = ৮ টিয ভয়ে ৮ টি ম্পন্ন য়েয়ে।  
 Grade Beam এয casting ম্পন্ন য়েয়ে। 
 ৩ে  Bracing Beam এয casting ম্পন্ন য়েয়ে।  
 Column casting ১০০ পৄে এয ভয়ে ৪৪ পৄে ম্পন্ন য়েয়ে। 
 

অন্ডায গ্রাঈন্ড ওোোয ট্যাংক (এক রক্ষ গ্যারন) : 

 

 অন্ডায গ্রাঈন্ড ওোোয ট্যাংক ম্পন্ন য়েয়ে এফং াম্পরুয়ভয কাজ চরভান যয়েয়ে। 
   

০৯. কর্ যাআে র্প এফং 

ময়েে, র্িজাআন ও 

মেিভাকয র্ধদপ্তয 

একর্ত্রত কয়য র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়েয ধীয়ন 

অনয়ত ংর্িষ্ট 

‡ ংস্কৃর্ত র্ফলেক ভন্ত্রণারয়েয অওতাধীন কর্ যাআে 

র্প এফং র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয অওতাধীন ময়েে  , র্িজাআন 

ও মেিভাকয র্ধদপ্তযয়ক একীভূত কয়য ভর্ন্বত অআর্ 

র্প প্রর্তিায রয়ক্ষয মুখ্যর্চফ ভয়াদয়েয বার্তয়ে 

১৯/১০/২০১৫ তার্যয়ে বা ে। র্ফলেটিয ধাযাফার্কতাে 
য়োয়ভয়নয কাম যক্রয়ভ যুক্ত ওোয রয়ক্ষ র্ির্র্িটি য়ত 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়েয মুখ্য র্চফ ভয়াদয়েয বার্তয়ে  এ র্ফলয়ে গত ০২-০৬-২০১৫ এফং ১৯-১০-২০১৫ তার্যয়ে 

২টি বা নুর্িত ে। ১৯-১০-২০১৫ তার্যয়েয বাে গৃর্ত র্িান্তমূয়য ভয়ে ক ও গ র্িান্ত র্ের র্নম্নরূ: 

 

(ক)   ংস্কৃর্ত ভন্ত্রণারয়েয ধীন কর্যাআে র্প ও র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয ধীন ময়েে, র্িজাআন ও মেিভাকয 

র্ধদপ্তয র্ফদ্যভান াংগের্নক ও প্রার্নক কাোয়ভা-র্ফন্যায় মথয়কআ িাোয়ফআজ ও পেওেযাযর্বর্ত্তক ভর্ন্বত 

য়োয়ভয়নয ভােয়ভ  ( Linked Database  alongwith Software Based 

র্ির্র্িটি 
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ভন্ত্রণারয়েয ায়থ দ্রুত 

ঈয়দ্যাগ র্নয়ত য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-৯) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

 

প্রস্তুর্ত ম্পন্ন  

কযা য়েয়ে। 
Automation) মফা প্রদান ির্ত প্রফতযন কযয়ফন। ঈবে প্রর্তিায়নয প্রধানগণ াভর্গ্রক প্রর্ক্রো ভন্বে 

াযস্পর্যক তথ্য অদান প্রদান Information Sharing) ফার্যত ওোয র্ফলেটি র্নর্িত কযয়ফন।  

 

(গ) কর্ যাআে র্প এফং  ময়েে, র্িজাআন ও মেিভাকয র্ধদপ্তয একআ বফয়ন ংস্থায়নয রয়ক্ষয র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়েয  ধীন ময়েে, র্িজাআন ও মেিভাকয র্ধদপ্তয়যয র্নর্ভ যতব্য বফয়নয র্িজাআন ও ড্রআং ংয়াধন কয়য 

একটি নন্য নকা (Unique design) প্রণেন কযয়ত য়ফ। 

‡ ঈযু যক্ত ‘ক’ র্িান্ত নুমােী ঈবে র্প র্ফদ্যভান াংগের্নক ও প্রার্নক কাোয়ভা-র্ফন্যায় মথয়কআ িাোয়ফআজ 

ও পেওেযাযর্বর্ত্তক ভর্ন্বত য়োয়ভয়নয ভােয়ভ মফা প্রদান কামক্রভ আয়তাভয়ে চালু কয়যয়ে।  

‡ ন্যর্দয়ক ময়েে, র্িজাআন ও মেিভাকয র্ধদপ্তয়যয র্নর্ভ যতব্য বফয়নয জন্য র্নধ যার্যত জর্ভয র্ফলয়ে ভাভান্য 

অদারয়ত ভাভরা (র্যে র্টিন নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকাে এফং ন্যান্য কর্তে কাযয়ণ  ঈযু যক্ত ‘গ’ র্িান্ত নুমােী 

এেনও মকান কাম যক্রভ গ্রণ কযা ম্ভফ ের্ন। ঈক্ত র্যে ভোভরো ভোভোন্য োআশকোে ব তফবোশগ গত ১৩/১১/২০১৯ তোতযশখ 

শুনোর্ন শয়শছ। যফতী শুনো র্নয ভয় ০৪/১২/২০১৯ তোতযশখ ধোম ব থোকশর ঐতদন শুনো র্ন য়তন। যফতী শুনো র্নয 

জন্য শিোধীন যশয়শছ। ভাভরা দ্রুত র্নষ্পর্ত্তয রয়ক্ষয ংর্িষ্ট চাযটি দপ্তয র্ির্র্িটি, এনর্ও, ফেরায এফং এএভআ 

পাঈয়ন্ডন র্ম্মর্রতবায়ফ ভাভরা মভাকায়ফরায প্রয়োজনীে কাম যক্রভ গ্রণ কয়যয়ে।  ভোভোন্য োআশকোে ব তফবোশগ তফজ্ঞ 

এের্ন য ন্তজনোশযর এয দপ্তশযয োশথ ন্তমোগোশমোগ ব্যাত অয়ে।  

 

১০. র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয 

দপ্তয/ংস্থাে মভধাফী 

কভ যকতযায়দয র্নয়োর্জত 

যাোয ঈয়দ্দয়শ্য র্ফদ্যভান 

পৃথক মফতন কাোয়ভায 

ঈয়দ্যাগ গ্রণ এফং অয়েয 

একটি ং কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীয়দয প্রয়ণাদনা 

র্য়য়ফ প্রদান কযা মময়ত 

ায়য 

 

(র্নয়দ যনা নং-১০) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

 

র্ফএটিঅআ : 

‡ র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয অওতাধীন র্ফএটিঅআয়ত মভধাফী 

কভ যকতযায়দয র্নয়োর্জত যাোয ঈয়দ্দয়শ্য র্ফএটিঅআ এয 

প্রাযর্ম্ভক ০৩টি কযাোগর্যয দ মথা : যীক্ষক (৫৯টি) ,

র্পল্ড র্পায (৬৮টি), র্যদ যক (৬৫টি) য়দয দভম যাদা 

ও মফতন মস্কর প্রথভ মশ্রর্ণয়ত ঈন্নীতকযয়ণয ঈয়দ্যাগ মনো 

য়েয়ে। 
 

 

র্ফএর্ফ: 

তফএতফ’য ৩৬তভ ন্তফোড ব বোয তদ্ধোে ন্তভোতোশফক থ য 

ভন্ত্রণারয়েয ম্মর্তিশভ চরর্ত ২০১৮-১৯ থ যফেয়যয জন্য 

র্ফএর্ফয়ত কভ যযত কর   কভ যকতযা ও কভ যচাযীয়ক পূফ যফতী 

এক ফেয কভ যকায়রয জন্য একটি মূর মফতয়নয  ভর্যভাণ 

থ য প্রয়ণাদনা র্ায়ফ প্রদায়নয ঈয়দ্যাগ মনো য়েয়ে। 

র্ফএটিঅআ : 

র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয অওতাধীন র্ফএটিঅআয়ত মভধাফী কভ যকতযায়দয র্নয়োর্জত যাোয ঈয়দ্দয়শ্য র্ফএটিঅআ’য কার্যগযী 

কযাোগর্যয ১০ভ ও ১১তভ মগ্রয়িয ( র্িতীে মশ্রণীয) ৩ (র্তন)টি দ মথা:- যীক্ষক (৬৯টি), র্পল্ড র্পায (৭৫টি) , 

র্যদ যক (৭৫টি)  ফ যয়ভাে ২১৯টি য়দয দভম যাদা ও মফতন মস্কর ৯ভ মগ্রয়ি ( প্রথভ মশ্রণী) ঈন্নীতকযয়ণয প্রস্তাফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে কর্তযক নুয়ভার্দত ে। যফতীয়ত জনপ্রান ভন্ত্রণারে কর্তযক নুয়ভার্দত প্রস্তাফ থ য র্ফবায়গয 

ফাস্তফােন নুর্ফবাগ কর্তযক ম্মর্ত জ্ঞান কযা ে এফং গত ০৪-০৮-২০২০ তার্যয়ে ংয়ার্ধত অকায়য ম্মর্তত্র 

জাতয কযা য়েয়ে। জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়  থ ব তফবোশগয ম্মততয অশরোশক র্ল্প ভন্ত্রণারে মথ ন্তক ২৮/১০/২০২০ 

তোতযখ র্জও জাতয কযো শয়শছ। 

  
 

র্ফএর্ফ: 

তফলয়টিশত অতথ বক ংশিল থোকোয় তল্প ভন্ত্রণোরশয় গত ১৮/০৩/২০১৯ তোতযশখ থ ব তফবোশগ ম্মততয জন্য ি ন্তপ্রযণ 

কশয। যফতীশত ১৭/০৪/২০১৯ তোতযশখ থ ব তফবোগ ন্তথশক প্রশণোদনো প্রদোন তফলয়ক তকছু তথ্য চ্োওো ে । গত 

২২/০১/২০২০ তার্যয়ে থ য ভন্ত্রণারে কর্তযক চার্ত  র্ফস্তার্যত তথ্যার্দ র্ল্প ভন্ত্রণারে কর্তযক থ য ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ 

কযা ে।  ন্ত তযশপ্রতিশত থ ব তফবোগ কর্তবক গত ১৯/০৩/২০২০ তোতযশখয ৩৮ নং স্মোযশকয ভোধ্যশভ এ তফলশয় 

ম্মতত জ্ঞোন কযো য় । এ র্ফলয়ে মথামথ মমৌর্ক্তকতা থ য র্ফবায়গ পুনযাে প্রস্তাফ মপ্রযয়ণয ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা 
য়েয়ে। 

কর দপ্তয/ 

ংস্থা  

 

 

১১. র্ল্প য়ণ্যয অন্তজযার্তক 

ফাজায়যয যপ্তার্ন বৃর্ি 

র্নর্িত কযায জন্য 

গয়ফলণা ও ঈন্নেন এফং 

র্ফর্অআর্: 

১।  র্ফঅআএএপ র্রঃ এ স্বেংর্ক্রে ির্তয়ত র্যার্ভক 

য়ণ্যয মগ্লয়জয ঈজ্জ্বরতা বৃর্িকযণ।  
 

র্ফর্অআর্: 

১। র্ফঅআএএপর্রঃ এ স্বেংক্রীে ির্তয়ত র্যার্ভক  য়ণ্যয  মগ্লয়জয  ঈজ্জ্বরতা বৃর্িকযণ : 
   

 ঈৎার্দত স্যার্নোযীওেযায়যয ভান ঈন্নেয়ন মূরধনী োয়ত স্বল্পয়ভোদী পূনফ যান কভ যসূচীয অওতাে ১৭টি 

র্ল্প ভন্ত্রণারে/ 

র্ফর্অআর্/ 

র্ফর্ক/ 

র্ফএআর্/ 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

ফাজাযজাতকযয়ণ গুরুে 

র্দয়ত য়ফ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১১) 

২৪/৮/২০১৪ র্ি. 

 

 

২। মকর্এভর্রঃ এ ঈৎার্দত মায়যয ঈজ্জ্বরতা ও ভসৃণতা 

বৃর্িকযণ এফং পুরুে র্নেন্ত্রণ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফর্ক: 

র্ল্প য়ণ্যয অন্তজযার্তক ফাজায়য যপ্তার্ন বৃর্িয রয়ক্ষয 

র্নের্ভত মদর্ ও র্ফয়দর্ মভরায অয়োজন ও ংগ্রণ 

এফং মক্রতা-র্ফয়ক্রতা য়ম্মরন অয়োজয়নয কাম যক্রভ চরভান 

যয়েয়ে।  
 

 

 

র্ফএআর্:   

‡ গশফলণো ন্তর গঠন। সুতনতদ বষ্ট ভোশকটিং ন্তকৌরি প্রণয়ন 

কযো শয়শছ  

 

র্ফএএপঅআর্:  

মকরু যান্ড মকাং (র্ফর্ি) র্র. প্রর্তিানটিয র্ির্ষ্টরাযী 

আঈর্নয়েয য়ণ্যয অযয়ণয ায হ্রা াওোয কাযণ ের্তয়ে 

মদো এফং ঈৎার্দত পয়যন র্রকায অন্তজযার্তক ভায়ন 

ঈন্নেন কয়য যপ্তার্নয রয়ক্ষয গয়ফলণা কাম যক্রয়ভয জন্য 

াজারার র্ফজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্ফশ্বর্ফদ্যারয়েয মকর্ভকযার 

আর্ির্নোর্যং যান্ড র্রভায ায়েন্প র্ফবায়গয প্রয়পয ি. 

মভর্নার্যয়জয ভয়ে ৬টিয যফযা, Installation এফং Commissioning ম্পন্ন য়েয়ে। ফাকী ১১টি 
মভর্নার্যয়জয ভয়ে Universal Testing Machine কাযোনাে মৌৌঁোয়না য়েয়ে । ১০ /০৩/২০২০ 

তার্যয়ে মভর্নটি Installation মল কযা য়েয়ে। Commissioning এয কাজ চরয়ে।  
 

২।  মকর্এভর্রঃ এ ঈৎার্দত মায়যয ঈজ্জ্বরতা ও ভসৃণতা বৃর্িকযণ  এফং পূরুে র্নেন্ত্রন: 

মায়যয ভান ঈন্নেয়ন মন্ত্রার্ত প্রর্তস্থান/ংয়মাজন কযা প্রয়োজন য়রও কাযোনায অর্থ যক ংকয়েয কাযয়ণ তা 

ম্ভফ য়ে না। কাযোনায ফার্ল যক ঈৎাদন ঈন্নীতকযণ/নতুন কাগজকর স্থায়নয রয়ক্ষয গত ০২/৪/২০১৯ তার্যয়ে 

M/S China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) 

এফং BCIC এয ভয়ে MOU স্বাক্ষর্যত য়েয়ে। গত ০৬/০৭/২০২০ তার্যয়ে বায অয়রাচনায মপ্রর্ক্ষয়ত র্কছু 

র্ফলে স্পর্ষ্টকযয়ণয জন্য ২৬/০৭/২০২০ তার্যয়ে র্যকল্পনা র্ফবাগ মথয়ক ত্র মপ্রযণ কযা য়েয়ে। ম মভাতায়ফক 

১৪/০৮/২০২০ তার্যয়ে CMC,China তায়দয ভতাভত মপ্রযণ কয়যয়ে। প্রাপ্ত ভতাভত ম যায়রাচনা কয়য র্ল্প 

ভন্ত্রণারেয়ক ৩০/০৮/২০২০ তার্যয়ে য়ত্রয ভােয়ভ ফর্ত কযা য়েয়ে। র্ল্প ভন্ত্রণারে ০৩/০৯/২০২০ তার্যয়ে 

য়ত্রয ভােয়ভ CMC,China এয ায়থ MOU এয মভোদ ৬(েে) ভা বৃর্ি কয়যয়ে ফয়র জার্নয়েয়েন। 
CMC,China গত ০৪/১০/২০২০ তার্যে মথয়ক অয়যা  ০১(এক) ফেয মভোদ বৃর্িয জন্য অয়ফদন কয়যয়ে। 
র্ফলেটি ১৪/১০/২০২০ তার্যয়েয ি দ্বোযো র্ল্প ভন্ত্রণারেন্তক ফতত কযো শয়শছ। 
‡ র্ফর্অআর্’য কাযোনামূয় ঈৎার্দত ণ্য মদয়য বযন্তযীণ চার্দা র্ভটিয়ে ঈিৃত থায়ক না র্ফধাে যপ্তার্ন কযা 

ে না।    
 

র্ফর্ক: 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়য র্ফর্য়কয মভরায অয়োজন রক্ষযভাত্রা ১৪টি, মভরায ংগ্রয়ণয রক্ষযভাত্রা 

১৩৬টি, মক্রতা র্ফয়ক্রতা য়ম্মরন এফং ণ্য মভরায অয়োজয়নয রক্ষযভাত্রা ০৪টি, ফঙ্গফন্ধুয জন্ত 

ফার্ল যকী ঈরয়ক্ষয ০৮টি র্ফবাগীে য়য ১০ র্দন ব্যার্ এফং ফার্ক ৫৬ টি মজরা য়য ০৭ র্দন ব্যার্ 

“র্ফর্ক র্ল্প মভরা” অয়োজয়নয রক্ষযভাত্রা র্নধ যাযণ কযা য়েয়ে। 
 

 মুর্জফ জন্তফার্ল যকী ঈরয়ক্ষয র্ফর্ক কর্তযক অয়োর্জত জুন ২০২১ ম যন্ত মভাে মভরায ংখ্যা ২৬টি। 
র্ফর্য়কয ১৮টি মজরাে নরাআন মভরা ম্পন্ন য়েয়ে এফং ১৮টি মজরাে নরাআন মভরা চালু যয়েয়ে। 

ফর্ষ্ট মজরামূয় নরাআন মভরা অয়োজয়নয তার্যে ম ালণা কযা য়েয়ে।  

 

তফএআত :  

ন্তদীয় ন্তিতো োধোযশণয তনকে তফতি, বফতদতক ন্তিতোয দৃতষ্ট অকল বণ  ফোজোযজোতকযশণয রশিয তফতবন্ন ন্তভরোয় 

ংগ্রণপূফ বক তফএআত’য ঈৎোতদত ণ্যমূ প্রদ বন কযো য়। 

 

র্ফএএপঅআর্:  

 মকার্বি-১৯ এয কাযয়ণ াভর্গ্রক গয়ফলণা  কাম যক্রভ র্ফর্িত ওোে গয়ফলণায ভেীভা জানুোর্য ২০২১ তার্যে  

ম যন্ত ফর্ধ যত কযা য়েয়ে।  

র্ফএএপঅআ

র্ 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

অবু আঈসুপ এয ায়থ  গত ০১/০৮/২০১৯ তার্যয়ে চুর্ক্তত্র 

স্বাক্ষর্যত য়েয়ে। 

 োক ি. অবু আঈসুপ এয মপ্রর্যত ম্প্রর্ত গয়ফলণা কাম যক্রয়ভয  প্রর্তয়ফদয়নয ায ংয়ক্ষ র্নম্নরু :  

 

১)  পায়ভ যয়েন প্রর্ক্রোে ৩০
০
 ম. তাভাত্রাে Alcohol yield াআরে প্লায়ে (গয়ফলণা কায়জ ব্যফহৃত) 

৫.৬% (v/v) য়ত  ৬.৬০২%   (v/v) য়েয়ে।  

২।  পায়ভ যয়েন প্রর্ক্রোে ০.২ vvm এোয়যয়ন Alcohol এয increment াআরে প্লায়ে (গয়ফলণা 

কায়জ ব্যফহৃত ) ৩৩.৮৫%  য়েয়ে।     

ফর্ণ যত ১ ও ২ এয পরাপর িাযা  গয়ফলণা কাজ  পরতায র্দয়ক এর্গয়েয়ে ফয়র গয়ফলকগণ ভত প্রকা কয়যয়েন।   

 

 এএভআ  পোঈশন্ডন : 

এএভআ পোঈশন্ডশনয গশফলণো ঈআং শত ‘ International Journal of SME development’ ীল বক 

জোন বোর প্রকো কযো শয়শছ। জোন বোরটিয চূড়োে মুদ্রণ আশতোভশধ্য ম্পন্ন শয়শছ। 

১২. মদয় র্ফদ্যভান 

র্চর্নকরমূয় মায়ত 

অয়েয াাার্ সুগায 

র্ফে ব্যফায কয়য র্চর্ন 

ঈৎাদন কযা মাে, ঈায 

রয়ক্ষয ডুয়ের র্মস্টভ 

মভর্নার্য যাো 

 

(র্নয়দ যনা নং-১২) 

২০/৭/২০১৪ র্ি. 

 

 

 

“োকুযগাঁও র্চর্নকয়র পুযাতন মন্ত্রার্ত প্রর্তস্থান এফং 

সুগায র্ফে মথয়ক র্চর্ন ঈৎাদয়নয প্রয়োজনীে মন্ত্রার্ত 

ংয়মাজন (১ভ ংয়ার্ধত)” প্রকল্পটি গ্রণ কযা ে।  

প্রকল্পটি গত ০৫ র্িয়ম্বয ২০১৬ তার্যয়ে মথামথ কর্তযক্ষ 

কর্তযক নুয়ভার্দত ে। 

 

 

মভোদ : জুরাআ ২০১৩ য়ত জুন ২০২১। 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ১১৫৬.৭০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ ২০১৩ য়ত জুন ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ৭০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুন, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ১১৫৩.৩৪ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয ায: অর্থ যকঃ ৯৯.৭১% এফং ফাস্তফ ৯৯.৭১%। 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

অয়রাচয প্রকয়ল্পয ২ে ংয়ার্ধত র্ির্র্'য ওয গত ০৯/১২/২০২০ ও ১৪/১২/২০২০ তার্যয়ে প্রকল্প মূল্যােন কর্ভটি 

(র্আর্) বা নুর্িত ে। ঈক্ত বাে র্নম্নরূ র্িান্ত গৃীত ে: 
 

৪.১ তল্প ভন্ত্রণোরয় ন্তফতন -বোতো মোফতীয় তযশো ধশমোগ্য ব্যয় তযশোধ োশশি 'ঠোকুযগাঁ তচ্তনকশরয পুযোতন 

মন্ত্রোতত প্রততিোন এফং সুগোয তফে ন্তথশক তচ্তন ঈৎোদশনয প্রশয়োজনীয় মন্ত্রোতত ংশমোজন (১ভ ংশোতধত)' ীল বক 

প্রকল্পটি দদ্রুত ভোপ্ত কযোয প্রশয়োজন্য ব্যফিো গ্রণ কযশফ; এফং 

৪.২ "োকুযগাঁও র্চর্নকরয়ক একটি রাবজনক প্রর্তিায়ন রূান্তয কযায রয়ক্ষয র্ল্প ভন্ত্রণারে প্রয়োজয়ন নতুন প্রকল্প 

গ্রণ কযায জন্য একটি ভীক্ষা প্রকল্প গ্রণপূফ যক পূণ যাঙ্গ ম্ভাব্যতা যীক্ষা (feasibility) ম্পন্ন কযয়ফ।" 

 তআত বোয তদ্ধোে ন্তভোতোশফক প্রকল্পটি ভোপ্ত ন্তযশখ জুন, ২০২১ এ ভাপ্ত কযা য়েয়ে। 

র্ফএএপঅআ

র্ 

 

 

 

 

১৩. র্ল্প ভন্ত্রণারমেয ধীনস্থ 

দপ্তয/ংস্থায শূন্য য়দ 

জনফর র্নমোগ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৩) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 র্ফর্অআর্ : 
 

(ক)  শদোন্নততয ভোধ্যশভ তনশয়োগ - ৮৭৪ জন :  
 

কভ যকতযা র্যচারক-১+র্র্নেয র্জএভ-২৪+র্জএভ-৫০+র্ির্জএভ-১৬৪+ব্যফস্াক-৯৪+ঈ-ব্যফস্াক 

-৩১৫) = ৬৪৮ যার্য (১০০%) য়দান্নর্তয়মাগ্য এফং : ব্যফস্াক - ১৪৩ (৫০%) ও : কভ যকতযা- 

৯০ (৫০%) = ৮৮১ য়দান্নর্তয়মাগ্য। 
        

(খ)  যোতয র্নয়োগন্তমোগ্য শদয ংখ্যো (৯ভ ন্তগ্রড-১৪২জন এফং ১০ভ ন্তগ্রড-৩৭৮ জন)=৫২৯ জন  :   
 

(১)  গত ১৩-০৬-২০১৭ এফং গত ২৪-০৯-২০১৮ তার্যন্তখয ২টি র্নয়োগ কাম যক্রয়ভ  ৩টি র্বঅয পযভ ম্পন্ন 

য়ে মপযত অয় নাআ, মবর্যর্পয়কন াওোয য র্নয়োগত্র প্রদান কযা য়ফ। 
 

 

র্ল্প ভন্ত্রণারে 

ও অওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা  
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

(২)  ২২-১২-২০২০ র্ি. ৩৯ জন কভ যকতযা র্নয়োয়গয গৃীত কাম যক্রভ : 
 

তনভ বোণোধীন ১৩টি ফোপোয গুদোশভ দোয়শনয জন্য ৯ভ মগ্রয়িয নন-মেকর্নকযার য়দ ১৩জন এফং ১০ভ মগ্রয়ি 

নন-মেকর্নকযার য়দ ২৬ জন ফ যয়ভাে ৩৯ জন কভ যকতযা র্নয়োয়গয জন্য গত ২২-১২-২০২০ তার্যয়ে 

র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকার্ত ে এফং অয়ফদন গ্রয়নয মল তার্যে র্ের গত ১৪-০১-২০২১র্িঃ। কয়যানা ংক্রাভন বৃর্ি 

াওোে র্রর্েত যীক্ষা গ্রণ স্থর্গত কযা য়েয়ে। যফতীয়ত কয়যানা র্যর্স্থর্তয ঈন্নর্ত ায়য়ক্ষ র্রর্েত 

যীক্ষায তার্যে পূন:র্নধ যাযন কযা য়ফ। 
 

(৩)  ০৩-০৫-২০২১ র্ি. ৩১৭ জন কভ যকতযা র্নয়োয়গয গৃীত কাম যক্রভ : 
 

র্ফর্অআর্য র্ফর্বন্ন কাযোনাে দােয়নয জন্য ১০ভ মগ্রয়িয মেকর্নকযার ও নন-মেকর্নকযার য়দ ৩১৭ 

কভ যকতযা র্নয়োয়গয জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তার্যয়ে র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকার্ত ে এফং অয়ফদন গ্রয়নয মল 

তার্যে র্ের গত ০৩-০৬-২০২১র্িঃ। ঈক্ত র্ফজ্ঞর্প্তয র্ফযীয়ত র্রর্েত যীক্ষা গ্রয়ণয কাম যক্রভ চরভান 

যয়েয়ে।  
 

(৪)  কভ বচ্োযী  শ্রতভক তনশয়োশগয গৃীত কোম বিভ : 
  

িোয়ী কভ যচাযী ও শ্রর্ভক (১৮০০+৩৩৯৪)= ৫১৯৪ জন  তদর্নক র্বর্ত্তক  (No work no pay) এফং 

অনায অঈে মার্ যং এয ভােয়ভ মভাে ৪১ ৮৭ জন (৫১৯৪+৪১৮৭)= ৯৩৮১ জন র্নয়োর্জত অয়ে । 
ভঞ্জুতযকৃত দ ংখ্যো  কভ যচাযী ও শ্রর্ভক  (৪৪২১+৫৫৪৭)= ৯৯৬৮ জন। খোতর শদয ংখ্যো (৯৯৬৮-

৯৩৮১)= ৫৮৭ জন। এখোশন ঈশেখ্য ন্তম , আঈতযয়ো পোটি বরোআজোয পযো েযী তর . এফং রো আঈতযয়ো 

পোটি বরোআজোয পযোেযী তর . এয কোম বিভ িোয়ী বোশফ ফন্ধ থোকোয় কভ বচ্োযী  শ্রতভশকয ভঞ্জুতযকৃত দংখ্যো 

ফোদ তদশর অয শূণ্যদ থোশক নো। 

  

র্ফর্ক : 

 ৪থ ব ন্তগ্রশড ঈভোব্যফিোক শদ ১ জন কভ বকতবো তনশয়োগ ন্তদয়ো শয়শছ।  

 ৬ি মগ্রয়ি ঈ-ব্যফস্থাক ও ভভান য়দ ২২ জন কভ যকতযা র্নয়োগ মদো য়েয়ে এফং ঈক্ত য়দ ৪৮ 

জন কভ যকতযায়ক য়দান্নর্ত মদো য়েয়ে।  

  ১০ ভোচ্ ব ২০২১ তোতযশখ তফতবন্ন কযোেোগতযশত ২১৯টি শদ জনফর তনশয়োশগয নুশভোদশনয জন্য 

ভন্ত্রণোরশয় প্রস্তোফ ন্তপ্রযণ কযো শয়শছ।  

 তফতশকয ৪২ কযোেোগতযয শূণ্য শদয ভশধ্য ২৭ কযোেোগতযয ( ন্তফতন ন্তগ্রড-০৩ শত ১০ ন্তগ্রড ম বে ) শূণ্য 

দ মূশয তফযীশত ১৮-০৬-২০২১ তোতযশখ তরতখত যীিো নুতষ্ঠত শয়শছ। আশতোভশধ্য ৯ভ-১০ভ 

ন্তগ্রশডয তরতখত যীিোয পরোপর প্রকোতত শয়শছ। তনশয়োগ ংিোে যফতী কোম বিভ প্রতিয়োধীন।  

 

র্ফোক : 

র্ফোয়ক র্নয়োগয়মাগ্য ৩২টি য়দ আয়তাভয়ে র্নয়োগ ম্পন্ন কযা য়েয়ে এফং ফাকী শূন্য দগুয়রা য়দান্নর্তয ভােয়ভ 

পূযণয়মাগ্য। মা খুফ ীঘ্রআ য়দান্নর্তয ভােয়ভ পূযণ কযা য়ফ।  

 

র্ফএএপঅআর্ : 

কয়যানাবাআযায়য প্রাদুব যাফ এয কাযয়ণ ংস্থায শূন্য য়দ র্নয়োগ অাতত  ফন্ধ অয়ে। তয়ফ ংস্থায য়দান্নর্তয 
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ভায়েয়ভ পূযণয়মাগ্য শূন্য দমূ পূযয়ণয কাম যক্রভ চরভান। 
 

র্ির্র্িটি :  

শূণ্য য়দয ংখ্যাঃ ৪৮ টি 

 

 মপ্রাগ্রাভায়যয প্রথভ মশ্রণীয একটি শূন্য য়দ র্নয়োয়গয জন্য ফাংরায়দ যকাযী কভ য কর্ভয়ন গত 

১৮/১১/২০২০ তার্যয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারে কর্তযক র্যকুআর্জন মপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

 প্রথভ মশ্রণীয  এর্স্টযাে মপ্রাগ্রাভায়যয একটি শূন্য য়দ র্নয়োয়গয জন্য র্ল্প ভন্ত্রণারে কর্তযক চার্ত 

তথ্যার্দ াফর্রক ার্ব য কর্ভয়নয য়ত্রয মপ্রর্ক্ষত গত ৩০/০৫/২০২১ তার্যয়ে মচকর্রষ্ট  নুমােী র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়ে পুনযাে র্যকুআর্জন মপ্রযণ কযা য়েয়ে।  

 র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয চার্দা মভাতায়ফক  গত ৩১/০১/২০২১ তার্যয়ে এক্সার্ভনায, ময়েে (মজয়নটিক 

মেকয়নারর্জ ফা ফায়োয়েকয়নারর্জ) এয জন্য মচকর্রস্ট ও ন্যান্য তথ্যার্দ মপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

 ০৩ টি ১ভ মশ্রণীয  এক্সার্ভনায এয র্ফর্বন্ন শূন্য য়দ র্নয়োয়গয জন্য গত ১৬-০২-২০২১ তার্যয়ে  র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়ে র্যকুআর্জন মপ্রযণ কযা য়েয়ে।  

 এর্স্টযাে মযর্জিায (ময়েে) এয ০১টি শূন্য য়দ য়দান্নর্ত প্রদায়নয যফতী কাম যক্রভ গ্রয়ণয জন্য গত 

১৫/০৩/২০২১ তার্যয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে ত্র মপ্রযণ কযা য়েয়ে। 

 গত ০১/০২/২০২১ তার্যয়ে ৩ে মশ্রর্ণয অয়যা ০২ টি শূন্য দ র্নয়োয়গয োড়ত্র মচয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে ত্র 

মপ্রযণ কযা য়র ১৬/০৩/২০২১ তার্যয়ে োড়ত্র প্রদান কযা য়েয়ে। 

 ৩য়  ৪থ ব মশ্রর্ণয ১২ টি শূণ্য শদ তরতখত যীিো গ্রণপূফ বক পরোপর প্রকো কযো শয়শছ।  

 র্ফজ্ঞার্ত র্নয়োগ র্ফজ্ঞর্প্তয ায়থ োড়ত্রপ্রাপ্ত ৩ে মশ্রর্ণয অয়যা ০৮টি দ একীভূত কয়য র্নয়োগ কাম যক্রভ 

র্যচারনা কযায নুভর্ত মচয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে ত্র মপ্রযণ কযা য়র র্ল্প ভন্ত্রণারে কর্তযক ঈক্ত ০৮টি য়দ 

পৃথক র্নয়োগ র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকায়য ভােয়ভ র্নয়োগ কাম যক্রভ র্যচারনা কযায র্নয়দ যনা প্রদান কযা য়েয়ে। 

চরভান র্নয়োগ কাম যক্রভ ম্পন্ন ওোয য ঈক্ত দমূয় র্নয়োগ কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়ফ। 

 ৪থ য মশ্রর্ণয র্প ােক এয ০২ টি শূন্য য়দ চরভান র্নয়োগ কাম যক্রভ ম্পন্ন ওোয য র্নয়োয়গয 

রয়ক্ষয র্নয়োগ র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকায়য কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়ফ। 

 ম্প্রর্ত একজন র্প ােক র্.অয.এর-এ গভন কযাে দটি শূন্য য়েয়ে।  

 ম্প্রতত একজন ন্তডপুটি ন্তযতজস্ট্রোয ন্যি ফদরী শয়শছন। গত ০৬/০৬/২০২১ তোতযশখ তাঁশক ফমুক্ত কযো 

শয়শছ। 

 এক্সোতভনোয (ন্তেডভোকব) এয একটি শূন্য শদ তনশয়োশগয জন্য গত ২৯/০৬/২০২১ তোতযশখ চ্োতদোি ন্তপ্রযণ 

কযো শয়শছ। 

 এক্সোতভনোয শদ য়দান্নর্ত মমাগ্য কভ যকতযা না থাকাে ২টি দ শূন্য, ১ টিয র্নয়োগ মমাগ্যতা মনআ। 

 ২য়  ন্তশ্রতণয ০৩টি শদ শদোন্নতত প্রদোশনয কোম বিভ চ্রভোন অশছ। 

৩০/০৬/২০২১ তোতযশখ একজন ঈচ্চভোন কোযী ত.অয.এর এ গভন কযোয় ঈক্ত দটি শূন্য শয়শছ। 
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 র্ফএটিঅআ : 

 র্ফএটিঅআ’য নুয়ভার্দত দ ৬৬৬ টি । ২৬১টি দ শূণ্য । র্ফএটিঅআ’য শূন্য য়দয ভয়ে র্ফর্বন্ন মগ্রয়িয 
১২৬টি য়দয র্নয়োয়গয জন্য অয়ফদনত্র গ্রণ কযা য়েয়ে ও যফতী কাম যক্রভ চ্রভোন অশছ। ১১তভ  ২০তভ 

ন্তগ্রশডয (৩য়  ৪থ ব ন্তশ্রতণ) ৪০টি শদ যোতয তনশয়োশগয জন্য নরোআশন ন্তেতরেশকয ভোধ্যশভ অশফদন গ্রণ কযো 

শয়শছ এফং তরতখত /ন্তভৌতখক/ ব্যফোতযক যীিো (প্রশমোজয ন্তিশি) গ্রশণয কোম বিভ চ্রভোন অশছ। ৯ভ ন্তগ্রশডয 

৮৬টি শূন্যশদ তনশয়োশগয জন্য যোতয তনশয়োশগয জন্য নরোআশন ন্তেতরেশকয ভোধ্যশভ অশফদন গ্রণ কযো 

শয়শছ। বুশয়ে এফং ঢোকো তফশ্বতফযোরশয়য ব্যফো প্রোন আনতিটিঈেশক তরতখত যীিো গ্রশণয জন্য ি ন্তদয়ো 

শয়ন্তছ। 

 

 র্ফএটিঅআ’য কর শূন্যদ দ্রুততভ ভয়েয ভয়ে পূযয়ণয রয়ক্ষয র্নয়োগর্ফর্ধ/প্রর্ফধানভারা 

ংয়াধন/ারনাগাদ ও শূন্য দ মভাে জনফয়রয গ যায়নাগ্রাভ ারনাগাদ কযা য়েয়ে। এোড়া শদোন্নততশমোগ্য 

৪৩টি শদ আততভশধ্য কভ বকতবোশদয য়দান্নর্ত প্রদান কযা য়েয়ে। য়দান্নর্তয়মাগ্য  মদ দ্রুত য়দান্নর্ত প্রদায়নয 

প্রয়চষ্টা ব্যাত অয়ে। 

 

র্ফএআর্ :  

র্ফএআর্ প্রধান কাম যারে ও এয র্নেন্ত্রণাধীন  র্ল্প  প্রর্তিানমূয়  প্রথভ ন্তশ্রতণয ঈর্ধ্বতন কভ বকতবোয 

(তোফ,কোতযগযী এফং োধোযণ)  ১৪ (মচৌদ্দ) টি শদ নরোআশন অশফদন গ্রশণয তনতভি ন্তেতরেক ফোংরোশদ 

তর: এয তত চুতক্ত ম্পোদন কযো শয়শছ। ন্তেতরেক ফোংরোশদ তর: এয তনকে শত অশফদন িমূ গ্রণ 

কযো শয়শছ। প্রোপ্ত অশফদনিমূশয মোচ্োআ-ফোছোআ কোম বিভ ীঘ্রআ গ্রণ কযো শফ। 

 

র্ফএর্ফ: 

র্ফএর্ফ’য ৪১তভ মফাি য বায র্িান্ত ৩ (ক) এয অয়রায়ক র্ফএর্ফ’য জনফর র্নয়োয়গয জন্য গঠিত কর্ভটি নতুন সৃর্জত 

র্ফর্বন্ন মগ্রি/মশ্রর্ণ/ম যায়েয ২০টি দ (নুয়ভাদয়নয জন্য প্রর্ক্রোধীন) ০৫টি শূন্য য়দ অআন/র্ফর্ধ ভয়ত একআায়থ 

র্নয়োয়গয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ। 

 

র্ফঅআএভ: 

ন্তভোে ৫৫টি শদ তনশয়োশগয জন্য তফজ্ঞতপ্ত প্রকোশয য প্রোপ্ত অশফদনি মোচ্োআ-ফোছোআ ম্পন্ন কযো শয়শছ। তনশয়োগ 

কতভটি গত ০৩ ন্তপব্রুয়োতয, ২০২১ তোতযশখ ন্তফোড ব বোয় নুশভোতদত শয়শছ। তনশয়োগ কোম বিভ চ্রভোন যশয়শছ।  

 

এনর্ও : 

মভাে শূন্যদ ১২টি, এয ভয়ে যার্য ১১টি, য়দান্নর্তয ভােয়ভ ১টি। 

৬ি মগ্রয়ি ১টি দ শূন্য। ৬ি মগ্রয়িয একজন ঈর্ধ্যতন গয়ফলণা কভ যকতযা ২৪/ ০২/২০২১তার্যে য়ত ফয গ্রণ কযাে 

ঈক্ত দটি শূন্য য়েয়ে। দটি য়দান্নর্তয ভােয়ভ পূযণয়মাগ্য।  
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৯ভ মগ্রয়িয ৩টি শূন্য য়দয ভয়ে একজন গয়ফলণা কভ যকতযা গত ২৮/০৬/২০২১ তার্যয়ে মমাগদান কয়যয়ে।  

ফতযভায়ন ৯ভ মগ্রয়িয ২টি দ শূন্য যয়েয়ে। মা যার্য পূযণয়মাগ্য।  

১২তভ  ন্তগ্রশডয ২টি, ১৩তভ ন্তগ্রশডয ১টি, ১৪তভ ন্তগ্রশডয ১টি  ১৬তভ ন্তগ্রশডয ৫টি  ন্তভোে ৯টি দ পূযশণয রশিয 

ভন্ত্রণোরয় শত ছোড়ি প্রদোন কযো শয়শছ।  

১৪তভ ন্তগ্রশডয ১টি ১৬তভ ন্তগ্রশডয ৩টি  ন্তভোে ৪(চ্োয) টি দ পূযশণয রশিয কোম বিভ গ্রণ কযো শয়তছর। ন্তকোতবড -

১৯ এয কোযশণ তনশয়োগ প্রতিয়ো ফোধোগ্রি শে। ন্তকোতবড -১৯ এয প্রবোফ স্বোবোতফক শর তনশয়োশগয কোম বিভ শুরু কযো 

শফ।  

 

প্রধান ফেরায তযদ বশকয কোম বোরয় :  

প্রধান ফেরায র্যদ যয়কয কাম যারয়ে নুয়ভার্দত য়দয ংখ্যা ১৪৪ টি। মায ভয়ে কভ যযত যয়েয়ে ৯২ জন এফং শূন্য 

য়দয ংখ্যা ৫২ টি। শূন্য দগুর্র য়ে ঈ-তযচ্োরক (থ ব  প্রোন ) (ন্তগ্রড-৬) ১টি, ফয়রোয তযদ বক (মগ্রি-৯) 

৫টি, কোযী তযচ্োরক (থ ব) (ন্তগ্রড-৯) ১টি,  কোযী তযচ্োরক (প্রোন) (ন্তগ্রড-৯) ১টি, কোযী ন্তপ্রোগ্রোভোয (ন্তগ্রড-

৯) ১টি, াঁে তরতকোয কোভ কতম্পঈেোয োশযেয (ন্তগ্রড-১৩) ১টি, তপ কো যী কোভ কতম্পঈেোয মুদ্রোিতযক 

(ন্তগ্রড-১৬) ১টি, তোফ যিক (ন্তগ্রড-১৪) ১১টি, ডোেো এতি োশযেয (ন্তগ্রড-১৬) ০১টি, ড্রোআবোয (ন্তগ্রড-১৬) ৬টি  

তপ োয়ক (ন্তগ্রড-২০) ২৩টি। 

 

ফেরায র্যদ যক (মগ্রি-৯) এয ৫টি য়দ র্নয়োয়গয কাম যক্রভ চরভান যয়েয়ে।   

ঈ-তযচ্োরক (থ ব  প্রোন) (ন্তগ্রড-৬), কোযী তযচ্োরক (থ ব) (ন্তগ্রড-৯), কোযী তযচ্োরক (প্রোন) (ন্তগ্রড-

৯), কোযী ন্তপ্রোগ্রোভোয (ন্তগ্রড-৯), াঁে তরতকোয কোভ কতম্পঈেোয োশযেয (ন্তগ্রড-১৩) ১টি, তোফ যিক (ন্তগ্রড-১৪) 

 ডোেো এতি োশযেয (ন্তগ্রড-১৬) এয শূন্য দগুশরো পূযশণয জন্য প্রধোন ফয়রোয তযদ বশকয কোম বোরশয়য তনশয়োগতফতধ 

ংশোধন কযো প্রশয়োজন। 

তপ কোযী কোভ কতম্পঈেোয মুদ্রোিতযক (ন্তগ্রড-১৬) এয ০১টি দ গত ১৬/০৬/২০২১ তোতযশখ শূন্য শয়শছ। তত 

ত্বয দটি পূযশণয কোম বিভ গ্রণ কযো শফ। 

গাড়ী ক্রয়েয য ড্রোআবোয (ন্তগ্রড-১৬) এয ০৬টি শূন্য দ পূযয়ণয প্রয়োজনীে কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়ফ।   

তপ োয়ক (ন্তগ্রড-২০) এয শূন্য য়দ র্নয়োয়গয র্নর্ভয়ত্ত প্রোথীশদয পূফ ব-কোম বকরো তদশেয জন্য গত ১৫/০৭/২০২১ 

তোতযখ ংতিষ্ট ন্তজরোয পুতর সুোয ফযোফয ি ন্তপ্রযণ কযো শয়শছ। প্রততশফদন প্রোতপ্ত োশশি তনশয়োগ প্রদোন কযো 

শফ। 

এএভআ পাঈয়ন্ডন : 

এএভআ পোঈশন্ডশনয ন্তভোে নুশভোতদত দ ১৫৩টি। এয ভশধ্য কভ বযত জনফর ৬৫টি এফং দ শূন্য যশয়শছ ৮৮টি। 

তফশফচ্য ভো কোযী ব্যফিোক শদ (Entry level) ১০ জন কভ বকতবো  ০১ জন ঈ-ব্যফিোনো তযচ্োরক শদ 

(Senior Post) তনশয়োগ প্রদোশনয রশিয তফজ্ঞতপ্ত অহ্বোন কযো য়। অশফদনি গ্রশণয ফ বশল তোতযখ ১২ অগি 

২০২১। 

১৪. যকার্য র্প/ংস্থাে 

যকার্য ভার্রকানাধীন 

প্রর্তিান কর্তযক প্রস্তুতকৃত 

র্ফএআর্ :  

র্ফএআর্’য র্ল্প কাযোনা কর্তযক ঈৎার্দত টিঈফরাআে, 

এনার্জয মর্বং ল্যাম্প (র্এপএর), তফদুযর্তক োন্পপযভায, 

র্ফএআর্ :  

 তফএআত’য ধীনি তল্প প্রততষ্ঠোনমূশয ঈৎোতদত ণ্য তডতএভ এ িশয়য  নুশযোধ জোতনশয় গত 

০৪/০৮/২০২১ তোতযশখ তফতবন্ন ভন্ত্রণোরয়, তফবোগ, তধদপ্তয, তযদপ্তযমূশ  ১৪৩টি তড ি ন্তপ্রযণ কযো শয়শছ। 

র্ল্প ভন্ত্রণারে/ 

র্ফএআর্ ও 

ন্যান্য দপ্তয/ 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

ণ্য াভগ্রী মথা-

জীগার্ড়, োন্পপযভায, 

কযাফর ও োটয ব্যফায 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৪) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 

র্ফর্বন্ন াআয়জয কযাফর ও কায ওেযায, র্ভৎসুর্ফর্ 

ায়জয়যা র্কঈএক্স জী, িাফর মকর্ফন র্ক-অ আতযার্দ 

ব্যফায়যয রয়ক্ষয ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয র্নয়দ যনা ঈয়িে  কয়য  

র্ফর্বন্ন ংস্থা/যকার্য দপ্তয়য যার্য এফং ত্রয়মায়গ 

নুয়যাধ কযা য়ে। 
প্রগর্ত আন্ডার্িজ র্র. (তঅআএর) এয কাযোনায ভান ম্মত 

ও ম যাপ্ত ংখ্যক গার্ড় ংয়মাজয়নয জন্য একটি নতুন 

য়োয়ভটিক ংয়মাজন কাযোনা স্থান কাজ চরয়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফএএপঅআর্ : 

 

কযয়ায়যয়নয র্নেন্ত্রণাধীন  

র্চর্নকরমূয়ক যকার্য ভার্রকানাধীন র্ফর্বন্ন র্ল্প 

প্রর্তিান য়ত ভারাভার ক্রে কযায র্নয়দ যনা মদো অয়ে। 

 

 তফএআত’য ধীনি তল্প প্রততষ্ঠোনমূশয ঈৎোতদত ণ্য ফোংরোশদ ন্তযরশয়শত যফযোশয রশিয বো 

অফোন  োয়োয শয়শন্ট ঈিোশনয জন্য ভোতযচ্োরক, ফোংরোশদ ন্তযরশয়শক গত ১৩-০৬-২০২১ 

তোতযশখ শিয ভোধ্যশভ নুশযোধ জোনোশনো শয়শছ।   

 

 তফএআত’য ধীনি আষ্টোণ ব ন্তকফর তরতভশেড এয ঈৎোতদত ণ্য তডতএভ এ িশয়য নুশযোধ জোতনশয় গত ০৭-

৬-২০২১ তোতযখ ন্তচ্য়োযম্যোন, ফোংরোশদ ন্তফোভতযক তফভোন চ্রোচ্র কর্তবিশক ি ন্তপ্রযণ কযো শয়শছ।  

 

 তফএআত’য ধীনি গোজী য়যোয তর: এয ঈৎোতদত সুোয এনোশভর তোভোয তোয তডতএভ এ িশয়য নুশযোধ 

জোতনশয় গত ৬-৫-২০২১ তোতযখ ন্তচ্য়োযম্যোন,ফোংরোশদ েী তফদুযতোয়ন ন্তফোড বশক ি ন্তপ্রযণ কযো শয়শছ।  

 

 তফএআত’য ধীনি তল্প প্রততষ্ঠোনমূশয ঈৎোতদত ণ্য ব্যফোয ংিোে তফলশয় তফতবন্ন ন্তিতো প্রততষ্ঠোন (ন্তডো, 

ন্তডশকো, তফঅযআতফ, তফততডতফ, শয়ি ন্তজোন োয়োয ন্তকোম্পোতন, য়োো, গ্যো ন্তকোম্পোতন আতযোতদ) এয োশথ 

তনয়তভত ন্তমোগোশমোগ যোখো শে। 

 

র্ফএএপঅআর্ : 

 

 র্চর্নকয়র র্চর্ন ঈৎাদয়ন ব্যফহৃত র্যপাআন্ড ারপায  যকার্য ভার্রকানাধীন র্ল্প প্রর্তিান টিএর্ কভয়প্লক্স, 

চট্টগ্রাভ মথয়ক ক্রে কযা ে। 

  অে ঈৎাদয়ন ব্যফহৃত ায র্ফএর্ির্ এফং র্ফর্অআর্ মথয়ক ক্রে কয়য চার্লয়দয ভয়ে র্ফতযণ কযা ে।  

  দ্মা য়ের মকাং র্র. য়ত কীেনাক ক্রে কযা ে। 

  র্চর্নকয়র যক্ষণায়ফক্ষণ ও মভযাভত কায়জ ব্যফহৃত মদয়য বযন্তয়য প্রাপ্ত মন্ত্রার্ত ও মন্ত্রাংমূ যকায়যয 

র্নেন্ত্রণাধীন প্রর্তিান মযণঈআক ময়জ্ঞশ্বয যান্ড মকাং (র্ফর্ি) র্র ., র্ফোক (ঢাকা, খুরনা) ও খুরনা র্আোি য মথয়ক 

ততর্য/মভযাভত কযা ে। 

  নতুন গার্ড় ক্রয়েয মক্ষয়ত্র প্রগর্ত আন্ডার্িজ র্র. মথয়ক গার্ড় ক্রয়েয র্নয়দ যনা মদো অয়ে এফং ম নুমােী কাম যক্রভ 

গ্রণ কযা ে।  

  র্ফএএপঅআর্’য র্নেন্ত্রণাধীন র্চর্নকরমূয়ক যকার্য ভার্রকানাধীন  র্ফর্বন্ন র্ল্প প্রর্তিান য়ত ভারাভার ক্রে  

কযায র্নয়দ যনা মদো অয়ে। 

ংস্থা  

 

 

 

১৫. মুর্ন্পগি মজরায 

গজার্যোে ২০০ একয 

জর্ভ র্ধগ্রয়ণয ভােয়ভ 

Active 

Pharmacutical

s Ingredients 

(API) র্ল্প াকয স্থান 

‡  মুর্ন্পগয়িয গজার্যো ঈয়জরাধীন  ফাঈর্ো এরাকাে 

২০০.১৬ একয জর্ভয ঈয  প্রাথর্ভকবায়ফ ২১৩ মকাটি 

োকা ব্যয়ে এর্অআ র্ল্পাকয প্রকল্পটি স্থার্ত ে এফং ৩ে 

ংয়ার্ধত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুোর্য ২০১৮ তার্যয়ে মথামথ 

কর্তযক্ষ কর্তযক নুয়ভার্দত ে। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গত ০৬ 

নয়বম্বয ২০১৮ তার্যয়ে র্বর্িও কনপায়যন্প এয ভােয়ভ 

প্রকল্পটি ঈয়িাধন কয়যয়েন। 

 'এযাকটিব পাভ যার্ঈটিকযার আনয়গ্রর্িয়েে (এর্অআ) র্ল্প াকয (৩ে ংয়ার্ধত)' প্রকল্পটি ফাস্তফােনাধীন অয়ে। 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৩৮১০০.০০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জানুোর্য ২০০৮ য়ত জুন ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ২৯৬৭.৮৮ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুন, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ২৮৩২০.৪৪ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৯৪% এফং ফাস্তফ ১০০%। 
 

র্ফর্ক 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৫) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 

মভোদ: জানুোর্য ২০০৮ য়ত - জুন ২০২১ 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

 ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গত ০৬-১১-২০১৮ তার্যয়ে র্বর্িও কনপায়যন্প এয ভােয়ভ প্রকল্পটি ঈয়িাধন কয়যয়েন। 

প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ ভাপ্ত য়েয়ে। 

১৬. চাভড়া র্ল্প প্রকয়ল্পয 

অওতাে মকন্দ্রীে 

মাধনাগায ও িার্ম্পং 

আোি য র্নভ যাণ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৬) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 

 

 

 "চাভড়া র্ল্প নগযী, ঢাকা"  প্রকয়ল্পয ৪থ য ংয়ার্ধত 

র্ির্র্ গত ২৪/১২/২০১৯ তার্যয়ে নুর্িত একয়নক 

তফেয়ক নুয়ভার্দত য়েয়ে। 

 চাভড়া ও চাভড়াজাত র্য়ল্পয র্ফকায় াজাযীফাগস্থ 
ট্যানার্য র্ল্প াবাযস্থ চাভড়া র্ল্পনগযীয়ত স্থানান্তয 

কাম যক্রভ ম্পন্ন য়েয়ে এফং এ ম যন্ত ১২৩টি ট্যানার্য 

প্রর্তিান ঈৎাদন কাজ শুরু কয়যয়ে। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী 

গত ০৬ নয়বম্বয ২০১৮ তার্যয়ে র্বর্িও কনপায়যন্প এয 

ভােয়ভ প্রকল্পটি ঈয়িাধন কয়যয়েন। 

 মভোদ: জানুোর্য ২০০৩ য়ত জুন ২০২১ 

 'চাভড়া র্ল্প নগযী, ঢাকা (৪থ য ংয়ার্ধত)' প্রকল্পটি ফাস্তফােনাধীন অয়ে। 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ১০১৫৫৬.০০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জানুোর্য ২০০৩ য়ত জুন ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ১৩০০০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুন, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ৯৬২২৮.৭৬ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৯৫% এফং ফাস্তফ ৯৯%। 
 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

 ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গত ০৬ নয়বম্বয ২০১৮ তার্যয়ে র্বর্িও কনপায়যন্প এয ভােয়ভ প্রকল্পটি ঈয়িাধন  কয়যয়েন। 

প্রকল্পটি জুন, ২০২১ ভাপ্ত য়েয়ে। 

র্ফর্ক 

১৭. র্ফএটিঅআ ম্প্রাযণ ও 

র্ক্তারীকযণ (৫ মজরা) 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৭) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 

 

 

 

 

 ৫ (াঁচ) টি মজরা মথা: (১) পর্যদপুয, (২) যংপুয, (৩) 

ভেভনর্ং, (৪) কক্সফাজায ও (৫) কুর্ভিাে 

র্ফএটিঅআএয অঞ্চর্রক র্প ম্প্রাযন ও 

র্ক্তারীকযণ প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ে এফং ৩ে 

ংয়ার্ধত প্রকল্পটি গত ২৭ ময়ন্ফম্বয ২০১৮ তার্যয়ে 

মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক নুয়ভার্দত ে। 

 

 

     মভোদ : জুরাআ ২০১১ য়ত    

     র্িয়ম্বয ২০১৯। 

 'র্ফএটিঅআ ম্প্রাযণ ও র্ক্তারীকযণ (৫ মজরা) (৩ে ংয়ার্ধত)' প্রকল্পটি ফাস্তফােনাধীন অয়ে।  

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৫১৪৪.৫০ রক্ষ োকা। 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ জুরাআ ২০১১ য়ত র্িয়ম্বয ২০১৯ ম যন্ত। 

 ২০১৯-২০২০ থ য ফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ৭৭০.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র র্িয়ম্বয, ২০১৯ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ৪৮৫৯.১৬ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৯৪.৪৫%, ফাস্তফ ১০০%। 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

প্রকয়ল্পয অওতাে র্নধ যার্যত বফনমূয়য র্নভ যাণকাজ  এফং ল্যাফয়যের্যমূয়য মন্ত্রার্ত ংগ্রয়য কাম যক্রভ  ম্পন্ন 

য়েয়ে। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী র্বর্িও কনপায়যন্প এয ভােয়ভ  পর্যদপুয  মকন্দ্রটি ঈয়িাধন কয়যয়েন । প্রকল্পটি র্িয়ম্বয 
২০১৯ এ ভাপ্ত য়েয়ে। 

র্ফএটিঅআ। 

১৮. কৃর্লজাত ণ্য 

প্রর্ক্রোকযয়ণ র্ফএটিঅআ 

এয ভান র্নেন্ত্রণ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৮) 

 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

কৃর্লজাত ণ্য প্রর্ক্রোকযয়ণ র্ফএটিঅআ’য ভান র্নেন্ত্রণ 

কামক্রভ গ্রণ কযা য়েয়ে। 

▪ কৃর্ল ও োদ্যজাত য়ণ্যয ভান র্নেন্ত্রয়ণ গৃীত কাম যক্রভ:  

র্ফএটিঅআ‘য কাম যক্রভ কৃর্ল ও োদ্যজাত য়ণ্যয ায়থ প্রতযক্ষবায়ফ ংর্িষ্ট নে। তয়ফ র্ফএটিঅআ‘য 

কাম যক্রভ কৃর্ল ও োদ্যজাত ণ্য প্রর্ক্রোকযয়ণযয়ক্ষয়ত্র প্রয় পৄয়িয ভান র্নেন্ত্রণ কাম যক্রয়ভয ায়থ 

প্রতযক্ষবায়ফ ংর্িষ্ট। র্ফএটিঅআ ভাননয়দয অওতাভুক্ত ফােতামুরক ২২৭ টি য়ণ্যয ভয়ে কৃর্ল ও 

োদ্যজাত ণ্য (ফাোয, কনয়িন্পি র্ভল্ক , ার্ন, চয়কায়রে, অআর্ক্রভ, চানাচুয, মকক আতযার্দ ) মভাে 

য়ণ্যয ংখ্যা ৮৮টি। মায ভয়ে কৃর্লণ্য ৪টি ও োদ্যজাত ণ্য ৮৪টি। ঈক্ত কাম যক্রয়ভয অওতাে গত 

জুন,২০২১ভায় র্ফএটিঅআ গৃীত কাম যক্রয়ভয র্ফফযণ র্নম্নরূ: 

  

র্ফএটিঅআ। 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

 কৃর্ল ও োদ্যজাত য়ণ্যয র্ফরুয়ি মভাফাআর মকাে য র্যচারনায ংখ্যা: ১টি 

 কৃর্ল ও োদ্যজাত য়ণ্যয র্ফরুয়ি র্যচার্রত মভাফাআর মকায়ে যয ভােয়ভ ভাভরা দায়েয়যয ংখ্যা : ৩টি 

 কৃর্লজাত প্রর্তিায়নয র্ফরুয়ি জর্যভানা অদায়েয র্যভাণ: মভাে ২ রক্ষ োকা। 
 

▪ কয়যানা র্যর্স্থর্তয়ত ভানম্মত ণ্য ঈৎাদন ও যফযা র্নর্িত কযায রয়ক্ষয র্প্রে ও আয়রকের্নক 

র্ভর্িোয ভােয়ভ কর ঈৎাদক ও যফযাকাযী প্রর্তিানয়ক তকয কযায রয়ক্ষয র্ফজ্ঞান প্রচায কযা 

য়েয়ে/য়ে। াাার্ মবাক্তা াধাযয়ণয জন্য র্নযাদ ও ভানম্পন্ন োদ্যণ্য যফযা র্নর্িত কযায 

রয়ক্ষয র্ফএটিঅআয়েয জরুর্য মফা কাম যক্রভ এফং মদী ও অভদার্নকৃত য়ন্যয নমুণা ংগ্র, যীক্ষন ও 

রাআয়ন্প/োড়ত্র প্রদান ংক্রান্ত মফা ব্যাত যাো য়েয়ে। 

১৯. ফন্ধয় ার্লত কর কাযোনা 

পুনঃ চালুকযণ 

 

(র্নয়দ যনা নং-১৯) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ফাংরায়দ আনসুযয়রেয ও স্যার্নোর্যওেযায পযাটর্য র্র.  

(র্ফঅআএএপ), র্ভযপুয,  

ঢাকা : 

 

 ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয বার্তয়ে গত ২৬ অগষ্ট ২০১৫ 

তার্যয়ে ‘জাতীে র্ল্প ঈন্নেন র্যলদ (NCID)’ এয বা 

নুর্িত ে এফং বাে ঢাকায র্ভযপুযস্থ BISFL মক 

ন্যত্র স্থানান্তয়যয র্িান্ত গৃীত ে। 

 ঈক্ত তদ্ধোন্তেয ন্তপ্রতিশত তফজয়পুযি োদোভোটি প্রকশল্পয 

ঈদ্ভূত ভস্যো ভোধোন কযতঃ ফতবভোন ফোজোয চ্োতদোয 

অশরোশক গোজীপুশযয তখরগাঁ নোযোয়নকূর ন্তভৌজোয় প্রোয় ৪২ 

একয জতভ  তনধ বোযণ কযো শয়শছ   

(১)  র্চোগাং মকর্ভকযার কভয়প্লক্স র্র. (র্র্র্) :  

র্নয়দ যনায ০৮(২) নং ক্রর্ভয়ক গ্রগর্ত ফণ যনা কযা য়েয়ে। 

 (২)  নথ য মফংগর মায র্ভরস্ র্র. : 

র্নয়দ যনায ০৮(৫) নং ক্রর্ভয়ক গ্রগর্ত ফণ যনা কযা য়েয়ে। 

(৩)  খুরনা র্নঈজর্প্রে র্ভরস্ র্র. (মকএনএভ)  : 

প্রর্তশ্রুর্তয ৭নং ক্রর্ভয়ক গ্রগর্ত ফণ যনা কযা য়েয়ে। 

(৪) ঢাকা মরদায মকাম্পার্ন র্র. : 

র্নয়দ যনায ০৮(৪) নং ক্রর্ভয়ক গ্রগর্ত ফণ যনা কযা য়েয়ে। 

 (৫) ফাংরায়দ আনসুযয়রেয ও স্যার্নোর্যওেযায পযাটর্য র্র. (র্ফঅআএএপ), র্ভযপুয, ঢাকা। 

র্ফঅআএএপ কাযোনাটি ন্য মকাথাও স্থানান্তয়যয র্ফলয়ে গঠিত কর্ভটি অথ য-কার্যগর্য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

প্রর্তয়ফদয়নয েড়া প্রণেন কয়যয়ে।  

 খড়ো ম্ভোব্যতো ভীিো প্রর্তয়ফদয়নয ওয  ভতোভশতয জন্য ংস্থায ংতিষ্ট তফবোগীয় প্রধোনশদয তনকে ন্তপ্রযণ কযো 

শয়শছ।  

 তন্শধ্য ততনটি তফবোগ ন্তথশক ভতোভত োয়ো ন্তগশছ। ন্যান্য তফবোশগয ভতোভত োয়ো ন্তগশর ম বোশরোচ্নো কশয চূড়োে 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা প্রর্তয়ফদন প্রণেন কযা ম্ভফ য়ফ।  

 াাার্ র্ফঅআএএপ-মক ৩/৪ ফছয চ্োলু যোখোয জন্য অযএত (Rehabilitation Action Plan) প্রণয়ন কযো 

শে।    

 

র্ফর্অআর্ 

 

 

২০. র্চর্ন অভদার্ন : 

র্ফএএপঅআর্ 

মফযকাযী োয়তয 

াাার্ র্চর্ন 

অভদার্নয কাম যক্রভ গ্রণ 

  নুয়ভার্দত ১ রক্ষ (°১০%) মভ.েন র্চর্ন অভদার্নয র্ফযীয়ত আয়তাভয়ে ১০৭৭৯২.৭৯০ মভ.েন র্চর্ন অভদার্ন 

কযা ে। মুদয় তচ্তন তফিয় কযা য়েয়ে।   

 র্ল্প ভন্ত্রণারে য়ত ২৩ জানুোর্য ২০২০ তার্যয়েয য়ত্রয ভােয়ভ ১.০০ রক্ষ (±১০%) মভ.েন র্চর্ন অভদার্নয 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রয়ণয জন্য ফাংরায়দ র্চর্ন ও োদ্য র্ল্প কয় যায়যন (র্ফএএপঅআর্)-মক ফরা ে। ম 

নুমােী র্ফএএপঅআর্ এ র্ফলয়ে ২৯.০১.২০২০ তার্যয়ে দযত্র র্ফজ্ঞর্প্ত র্ত্রকাে প্রকা কয়য। ১৪-০৩-২০২০ 

র্ফএএপঅআ

র্  
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

কযয়ফ। 
 

(র্নয়দ যনা নং-২০) 

১২/০৪/২০০৯   

তার্যয়ে দযত্র গ্রণ কযা ে। র্কন্তু ংস্থায থ য ংকে থাকাে এফং মকানবায়ফআ য়থ যয ংস্থান কযয়ত না 

াযাে ঈক্ত ক্রে কাম যটি ম্পন্ন কযা ম্ভফ ের্ন।  

 পূয়ফ যয অভদার্নকৃত মূদে র্চর্ন (১০৭৭৯২.৭৯০ মভ. েন ) র্ফক্রে য়ে মাওো ে এফং ংস্থায থ য ংকয়েয 

কাযয়ণ নতুনবায়ফ র্চর্ন অভদার্ন কযা ম্ভফ  নে র্ফধাে র্ফলেটি ফাস্তফার্েত র্য়য়ফ গণ্য কয়য  চরভান তার্রকা 

মথয়ক ফাদ মদোয জন্য তল্প ভন্ত্রণোরয় শত গত ২৭/১০/২০২০ তোতযশখয ৩৬.০৪.০০০০. ০৫১. ১৬.০০৮.২০-

৫২২ নং স্মোযশকয ভোধ্যশভ প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়শক নুশযোধ জোনোশনো শয়শছ। প্রধানভন্ত্রীয কাম যারে য়ত এেনও 
মকান র্নয়দ যনা াওো মাের্ন।  যফতীয়ত গত ২৮/০৩/২০২১ তোতযশখ প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরশয় ি ন্তপ্রযণ কযো 

শয়শছ। 

২১. র্চর্নকয়র াওোয 

মজনায়যয়নয ব্যফস্থা কযা 

 

(র্নয়দ যনা নং-২১) 

 

১২/০৪/২০০৯   

 

 

 “নথ যয়ফঙ্গর র্চর্নকয়র মকা-মজনায়যন ির্তয়ত র্ফদুযৎ 
ঈৎাদন ও সুগায র্যপাআনাযী স্থান (১ভ ংয়ার্ধত)” 

ীল যক ১ভ ংয়ার্ধত প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন অয়ে 

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ মপব্রুোর্য ২০১৪ য়ত জুন ২০২১ 
ম যন্ত। 

 

 নথ যয়ফঙ্গর র্চর্নকয়র মকা-মজনায়যন ির্তয়ত র্ফদুযৎ ঈৎাদন ও সুগায র্যপাআনাযী স্থান (২ে ংয়ার্ধত)'  

প্রকল্পটি গত ১৫/০৬/২০২১ তার্যয়ে মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক নুয়ভার্দত ে। 

 নুয়ভার্দত প্রকল্প ব্যে ৭২৩.৩০ রক্ষ োকা।  

 ফাস্তফােন মভোদকারঃ মপব্রুোর্য ২০১৪ য়ত জুন ২০২১ ম যন্ত। 

 ২০২০-২০২১ থ যফেয়যয অযএর্ির্ ফযাদ্দ ৪৫.০০ রক্ষ োকা। 

 প্রকয়ল্পয নুকূয়র জুন, ২০২১ ম যন্ত ক্রভপুর্িত ব্যে ৭১৮.৩৪ রক্ষ োকা। 

 গ্রগর্তয াযঃ অর্থ যক ৯৯.৩১% এফং ফাস্তফ ৯৯.৩১%। 

প্রকয়ল্পয ফতযভান ফস্থাঃ 

অয়রাচয প্রকয়ল্পয ২ে ংয়ার্ধত র্ির্র্'য ওয গত ০৩/০১/২০২১ তার্যয়ে প্রকল্প মূল্যােন কর্ভটি (র্আর্) বা 

নুর্িত ে। ঈক্ত বাে র্নম্নরূ র্িান্ত গৃীত ে: 
 

৪.১ তল্প ভন্ত্রণোরয় ন্তফতন -বোতো মোফতীয় তযশোধশমোগ্য ব্যয় তযশোধ োশশি 'নথ যয়ফঙ্গর র্চর্নকয়র মকা-

মজনায়যন ির্তয়ত র্ফদুযৎ ঈৎাদন ও সুগায র্যপাআনাযী স্থান (১ভ ংয়ার্ধত)' ীল বক প্রকল্পটি দদ্রুত ভোপ্ত কযোয 

প্রশয়োজন্য ব্যফিো গ্রণ কযশফ; এফং 

৪.২ নথ যয়ফঙ্গর র্চর্নকরয়ক একটি রাবজনক প্রর্তিায়ন রূান্তয কযায রয়ক্ষয র্ল্প ভন্ত্রণারে প্রয়োজয়ন নতুন প্রকল্প 

গ্রন কযায জন্য একটি ভীক্ষা প্রকল্প গ্রণপূফ যক পূণ যাঙ্গ ম্ভাব্যতা যীক্ষা (feasibility) ম্পন্ন কযয়ফ। 

তআত বোয তদ্ধোে ন্তভোতোশফক প্রকল্পটি ভোপ্ত ন্তযশখ জুন, ২০২১ এ ভাপ্ত কযা য়েয়ে। 

র্ফএএপঅআ

র্  

২২. য-সুগায অভদার্ন 

 

(র্নয়দ যনা নং-২২) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

 “োকুযগাও র্চর্নকয়রয পুযাতন মন্ত্রার্ত প্রর্তস্থান এফং সুগায র্ফে মথয়ক র্চর্ন ঈৎাদয়নয  প্রয়োজনীে মন্ত্রার্ত 

ংয়মাজন (১ভ ংয়ার্ধত)'' এফং “নথ যয়ফঙ্গর র্চর্নকয়র মকা-মজনায়যন ির্তয়ত র্ফদুযৎ  ঈৎাদন ও সুগায র্যপাআনার্য  

স্থান (১ভ ংয়ার্ধত)” ীল যক প্রকল্পিয়েয ায়থ র্যপাআন্ড সুগায ঈৎাদয়নয র্যকল্পনা র্ের । তয়ফ র্যকল্পনা কর্ভয়নয 
র্নয়দ যনা নুমােী ফর্ণ যত প্রকল্পিে ভাপ্ত কয়য নতুন বায়ফ োকুযগাঁও ও নথ যয়ফঙ্গর র্চর্নকয়র ভীক্ষা প্রকল্প গ্রয়ণয র্িান্ত 

মদো য়েয়ে। ঈক্ত ভীক্ষা প্রকয়ল্প র্ফলেটি ন্তভু যক্ত কয়য প্রকল্প প্রস্তাফ র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ে।      

র্ফএএপঅআ

র্  

২৩. রুি র্য়ল্পয পুন যফান 

 

(র্নয়দ যনা নং-২৩) 

১২/৪/২০০৯ র্ি. 

প্রকৃত রুির্য়ল্পয ংখ্যা র্নরুন ও রুি ওোয কাযণ 

ঈদ ােয়নয জন্য র্ল্প ভন্ত্রণারয়েয অওতাধীন র্ফঅআএভ-মক 

একটি ভীক্ষা কযায জন্য র্নয়দ যনা প্রদান কযা ে। 

 গত ১৯ তডশম্বয, ২০১৯ তোতযশখ এ ংিোে একটি গশফলণো প্রস্তোফ তফঅআএভ শত তল্প ভন্ত্রণোরশয় ন্তপ্রযণ কযো 

শয়শছ।  

 প্রস্তোতফত ফোশজশেয ঈয গত ভোচ্ ব/২০২১ ভোশ তল্প ভন্ত্রণোরশয় দুআ দপোয় ফোশজে তযতবঈ তভটিং নুতষ্ঠত য়। 

 ঈক্ত বোয় ২০২১- ২২ থ বফছশয ঈক্ত গশফলণো ম্পোদশনয জন্য ৫০ রি েোকো ফোশজে ফযোদ্দ যোখোয তদ্ধোে 

গৃীত য়।  

র্ল্প ভন্ত্রণারে/ 

র্ফঅআএভ। 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

 প্রস্তোতফত ফোশজে তফঅআএভ –এয নুকুশর ছোড় কযোয যফততব ০৬ (ছয়) ভোশয ভশধ্য ম্পন্ন কযোয রিযভোিো 

তনধ বোতযত অশছ। 

২৪. “রুি র্ল্প 

প্রর্তিানমূয়য জর্ভ 

রাবজনক র্ল্প প্রর্তিান 

স্থায়নয র্নর্ভত্ত ব্যফায 

কযয়ত য়ফ” 

 

(র্নয়দ যনা নং-২৪) 

২২/০৫/২০১৮ 

 

  ফতযভায়ন ১৫টি র্চর্নকর ও ১টি আর্ির্নোর্যং প্রর্তিান  মভাে ১৬টি র্ল্প প্রর্তিান যয়েয়ে । মকরু যান্ড মকাং 
(র্ফর্ি) র্র. এফং মযনঈআক ময়জ্ঞশ্বয যান্ড মকাং (র্ফর্ি) র্র. প্রর্তিান দু'মো রাবজনক।  

 োকুযগাঁও র্চর্নকরয়ক একটি রাবজনক প্রর্তিায়ন রূান্তয কযায রয়ক্ষয নতুন প্রকল্প গ্রণ কযায র্নর্ভত্ত একটি 
ভীক্ষা প্রকল্প গ্রয়ণয জন্য প্রকল্প প্রস্তাফ র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ে।    

 “যাজাী র্চর্নকয়র পর প্রর্ক্রোজাতকযণ ও মফাতরজাতকযণ এফং াল্প প্লাে স্থান” ীল যক প্রকল্প গ্রয়ণয 
র্নর্ভত্ত র্ির্র্  ১০-০৮-২০২০ তার্যয়ে  মাচাআ কর্ভটি'য র্িান্তভয়ত ংয়াধন কাজ চরভান। 

 মকরু যান্ড মকাম্পানীয়ত একটি অধুর্নক ''নুজীফ ল্যাফয়যের্য স্থান ও মকরু র্ির্ষ্টরার্য কাযোনায জন্য  একটি 

আটির্  স্থান''  প্রকল্প গ্রয়ণয র্নয়দ যনাভয়ত র্ির্ষ্টরার্য কাযোনায জন্য আটির্  প্রকল্প স্থানায কায়জ  মকরু 

র্ির্ষ্টরার্যয আফ্লুয়েে/ফজযয  বুয়েে, ঢাকায়ত  যানারাআর্ কযায জন্য প্রদান কযা য়েয়ে। এ র্ফলয়ে বুয়েয়েয 

র্যয়া য ায় যান বা কযা য়েয়ে, বায র্নয়দ যনা নুমােী ড্রর্েং র্িজাআন ংয়াধন কাজ চরভান। 

 র্ফয়দী প্রর্তিায়নয ায়থ র্ফএএপঅআর্’য ৩টি MoU স্বাক্ষর্যত য়েয়ে । মমগুয়রায Feasibility 

study-এয কাজ চরভান, মথা : [(১) Sharkara International of UAE (২) 

International Company for Water and Power Projects (ACWA), মৌর্দ 

অযফ এফং (৩) VSS Consultancy & Management BV, মনদাযল্যান্ড]। এোড়াও মফ কছু 
র্ফর্নয়োগ প্রস্তাফ যয়েয়ে মগুয়রায মূল্যােন কাম যক্রভ চরভান।  

 র্ফর্অআর্/ 

র্ফর্ক/ 

 

র্ফএএপঅআ

র্ 

 

 

 

২৫. অয়েয র্ফকল্প র্য়য়ফ সুগায 

র্ফয়েয ভােয়ভ র্চর্ন 

ঈৎাদয়নয ঈয়দ্যাগ  র্নয়ত 

য়ফ। কৃর্ল ভন্ত্রণারে সুগায 

র্ফে ফীজ যফযা কযয়ফ। 

সুগায র্ফয়েয ভােয়ভ র্চর্ন 

ঈৎাদয়নয ঈয়দ্যাগ মনো 

মগয়র র্চর্নকরগুর্র াযা 

ফেয র্যচারনা কযা ম্ভফ 

য়ফ। 

(র্নয়দ যনা নং-২৫) 

২২/৫/২০১৮ র্ি. 

‡ “োকুযগাও র্চর্নকয়রয পুযাতন মন্ত্রার্ত প্রর্তস্থান এফং 

সুগায র্ফে মথয়ক র্চর্ন ঈৎাদয়নয প্রয়োজনীে মন্ত্রার্ত 

ংয়মাজন” ীল যক প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ে।  

 

 “োকুযগাও র্চর্নকয়রয পুযাতন মন্ত্রার্ত প্রর্তস্থান এফং সুগায র্ফে মথয়ক র্চর্ন ঈৎাদয়নয প্রয়োজনীে 

মন্ত্রার্ত ংয়মাজন”  ীল যক প্রকয়ল্প র্ফে মথয়ক র্চর্ন ঈৎাদয়নয প্লাে র্ন্নয়ফর্ত অয়ে। তাআ ফর্ণ যত প্রকল্প 

ফাস্তফােন ায়য়ক্ষ  সুগাযর্ফে মথয়ক র্চর্ন অযয়ণয র্যকল্পনা যয়েয়ে।  

 র্ফে চাল বৃর্িয রয়ক্ষয যীক্ষামূরকবায়ফ  সুগাযর্ফে চাল কযা য়ে। এ   চায়ল ফীজ ংগ্রয়য জন্য ফাংরায়দ 

সুগাযক্র র্যা য  আনর্স্টটিঈে ইশ্বযদী, াফনা  এয ায়থ মমাগায়মাগ অয়ে।  

 ফাংরায়দ সুগাযক্র র্যা য  আনর্স্টটিঈে ইশ্বযদী, াফনা  য়ত জানা মাে মম, ফাংরায়দয়য অফাওোে 

ের্কযার সুগাযর্ফে চালাফাদ ম্ভফ। সুগায র্ফে  ব্যফায়যয প্লাে/মক্ষত্র না থাকাে ব্যাকবায়ফ চালাফাদ কযা য়ে 

না। 

র্ফএএপঅআ

র্  

২৬. যাজাী ও চট্টগ্রায়ভ 

অযও ২টি চাভড়া 

র্ল্পনগযী স্থান 

 

(র্নয়দ যনা নং-২৬) 

 

মফজায র্ভয়যযযাআ ফঙ্গফন্ধু মে মুর্জফ র্ল্পনগয য়ত ১০০ 

একয জর্ভয়ত মরদায র্ল্প াকয স্থায়নয  ঈয়দ্যাগ গ্রণ কযা 

য়েয়ে। র্কন্তু যাজাীয়ত মফজায থ যননর্তক ঞ্চর না 

থাকাে র্ফর্ক য়ত  পুঠিো ঈয়জরাে মফরপুকুয আঈর্নেনস্থ 

স্বরূনগয ও ধাদাভূআো াড়া মভৌজাে ১০০ একয জর্ভ 

র্চর্িত কযা য়েয়ে।  একআয়ঙ্গ র্যাজগি মজরায মমুনা 

 “র্ফর্ক মরদায এন্ড রাআে আর্জজোর্যং র্ল্পাকয, র্ভযযাআ, চট্টগ্রাভ” ীল যক প্রস্তার্ফত প্রকল্প স্থায়নয র্নর্ভত্ত 

ন্তফজো য়ত জর্ভ র্ধগ্রয়ণয র্নিেতা র্ফধায়নয জন্য প্রাথর্ভকবায়ফ জরুযী র্বর্ত্তয়ত            ০৮-০১-২০২০ 

তার্যয়ে মকফর জর্ভ র্ধগ্রয়ণয র্নর্ভত্ত র্ির্র্ প্রণেনপূফ যক র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা ে। 

 যফতীয়ত ২৩-০৩-২০২১ তার্যয়ে র্ফর্ক মচোযম্যান ভয়াদয়েয ায়থ মফজায র্নফ যাী মচোযম্যান ভয়াদয়েয 

ওবায মপান কয়থাকথনকায়র মফজায র্নফ যাী মচোযম্যান জানান মফজা মথয়ক র্ফর্কয়ক জর্ভ ফযাদ্দ প্রদান 

র্ফর্ক 
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ক্রঃ 

নং 

 প্রদত্ত র্নয়দ যনা গৃীত ব্যফস্থা ও ফাস্তফােয়নয মভোদ ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ ২  ৫ ৬ 

০৭/১১/২০১৭ নদীয ঈয র্নর্ভ যত ক্রফায ৩ ও ৪  এয ভেফতী স্থায়ন ৮টি 

মভৌজাে ১০৮৩.৯৭ একয জর্ভয়ত র্ফর্ক ভার্িয়টযার 

আন্ডার্িোর াকয, র্যাজগি-২ নায়ভ প্রকল্প স্থায়নয ঈয়দ্যাগ 

কযা য়েয়ে। এ প্রকয়ল্পয ধীয়ন মভাে ১০টি মজান মথয়ক 

যাজাী ঞ্চয়রয চাভড়া র্ল্প কাযোনা স্থায়নয জন্য 

একটি ট্যানাযী মজায়ন ংস্থান যাো য়ফ। 

কযা ম্ভফ নে।     

 এ র্যয়প্রর্ক্ষয়ত র্ফর্য়কয র্ল্প াকয স্থায়নয র্নর্ভত্ত মফজা ফায়দ ন্যত্র জর্ভ র্ধগ্রয়ণয নার্ত্ত প্রদায়নয 

নুয়যাধ জার্নয়ে মফজায়ক ত্র মদওো য়েয়ে। 

 

ন্তফজো’য নোতি ি োয়ো ন্তগশছ। তফতক ন্তচ্য়োযম্যোন ভশোদয় ১৬-০৭-২০২১ তোতযশখ তভযযোআ পযকোশর ন্তফজোয 

ফঙ্গফন্ধু ন্তখ মুতজফ তল্পনগয তভযযোআ, থ বননততক ঞ্চর ংরগ্ন আছোখোরী ন্তভৌজোয় প্রস্তোতফত তফতক তল্পোকব 

িোশনয ব্জোয়গো তযদ বন কশযন। ঈক্ত জতভ তধগ্রশণয ম্মতত শিয তনতভি ন্তজরো প্রোক, চ্ট্টগ্রোভ ফযোফয ি 

ন্তপ্রযণ কযো শে।  ন্তজরো প্রোশকয ম্মততি ংগ্রকযত, ড্রআং-তডজোআন এফং পূতবকোশজয প্রোক্করন তডতত 

পুনগ বঠন কযো শফ।  

 

 “র্ফর্ক মরদায এন্ড আর্জ্ঞর্নোর্যং আন্ডার্িোর াকয, যাজাী” ীল যক প্রস্তার্ফত প্রকয়ল্পয গত 

১৮/১০/২০২০ তার্যয়ে মাচাআ কর্ভটিয বা নুর্িত ে।  

 বায র্িান্ত নুমােী CETP িোশনয ম্ভোব্যতো, োতনয ঈৎ , তল্প নগযীশত ব্যফহৃত োতন তযশফ 

ম্মতবোশফ তডচ্োজব কযোয ম বোপ্ত সুতফধো , গ্যোশয প্রোপ্যতো আতযোতদ তফলয়গুশরো  মোচ্োআকযশণয তনতভি 

তততযক্ত তচ্ফ, তল্প ভন্ত্রণোরয় এয ন্তনর্তশত্ব গঠিত ৪ (চ্োয) দস্য তফতষ্ট একটি কতভটি গঠন কযো শয়শছ। 

 কতভটিয সুোতয ন্তয অশরোশক যোজোী - নগাঁ/যোজোী- নোশেোয ভোড়শকয োশ ৫০০ একয জতভ 

ফযোশদ্দয ম্মততশিয জন্য ন্তজরো প্রোক যোজোী ফযোফয ২১-০১-২০২১ তোতযশখ ি ন্তপ্রযণ কযো শর 

ন্তজরো প্রোন ন্তথশক ১২৪.২১০১ একয জতভয মূল্য ম্মততি োয়ো ন্তগশছ। 

 ক্র-মকন পূতযকায়জয ড্রআং, র্িজাআন ও প্রাক্করন প্রস্তুয়তয কাজ চরভান যয়েয়ে। 

২৭. াবায চাভড়া 

র্ল্পনগযীয়ত শ্রর্ভকয়দয 

অফায়নয ব্যফস্থা গ্রণ 

(র্নয়দ যনা নং-২৭) 

০৬/১১/২০১৮ 

র্ফদ্যভান চাভড়া র্ল্পনগযী  ংরি এরাকাে অযও ২০০ 

একয জর্ভ র্ধগ্রণ কযায ভােয়ভ  “র্ফর্ক মরদায 

আন্ডার্িোর াকয, ঢাকা” ীল যক প্রকল্প ফাস্তফােয়নয ঈয়দ্যাগ 

মনো য়েয়ে মায়ত শ্রর্ভকয়দয অফায়নয ব্যফস্থা যাো য়ফ। 

র্ফর্ক মরদায আন্ডার্িোর াকয, ঢাকা র্য়যানায়ভ জানুোর্য ২০২০ মথয়ক জুন ২০২৪ মভোয়দ ৩৫২০৩৮.০০ রক্ষ 

োকা প্রাক্কর্রত ব্যয়ে র্ির্র্ প্রণেন কয়য গত ০৯-০২-২০২০ তার্যয়ে র্ল্প ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ে। ঈক্ত 

তডতত ন্তত তল্পনগযীয শ্রতভকশদয জন্য অফোশনয ংিোন যোখো শয়শছ।  

র্ফর্ক 

 

২৮. চাভড়া র্ল্পোয়ত কভ যযত 

শ্রর্ভক ও শু মকাযফার্নয 

কায়জ র্নয়োর্জত 

জনয়গািীয জন্য মথামথ  

প্রর্ক্ষয়ণয ঈয়দ্যাগ গ্রণ 

(র্নয়দ যনা নং-২৮) 

০৬/১১/২০১৮ 

এ র্ফলয়ে  য়চতনতামূরক প্রর্ক্ষণ/ওোকয/মর্ভনায 

ফাস্তফােয়নয জন্য ভার্যচারক, প্রার্ণম্পদ র্ধদপ্তয-মক 

নুয়যাধ জানায়না য়েয়ে। 

চাভড়া র্ল্পোয়ত কভ যযত শ্রর্ভক ও শু মকাযফার্নয কায়জ র্নয়োর্জত জনয়গািীয জন্য প্রস্তার্ফত চাভড়া র্ল্পনগযী, 

ঢাকা (৪থ য ংয়াধনী) মত ন্তভু যক্ত কযা য়র র্যকল্পনা কর্ভন গত ০৭-০৮-২০১৯ তার্যয়ে নুর্িত র্আর্ বাে এ 

ধযয়ণয প্রর্ক্ষণ কাম যক্রভটি র্ির্র্ মথয়ক ফাদ র্দয়ত র্নয়দ যনা প্রদান কয়য। র্আর্ বায র্িান্ত নুমােী ব্যফস্থা 

মনো য়েয়ে। তয়ফ “র্ফর্ক মরদায আন্ডার্িোর াকয, ঢাকা”মত এআ ধযয়নয প্রর্ক্ষণ কাম যক্রভ র্যচারনা কযায জন্য 

একটি মরদায আনর্স্টটিঈে কযায প্রস্তাফ কযা য়েয়ে। এজন্য র্ল্পনগযীয়ত ২.৪১ একয জােগায ংস্থান যাো য়েয়ে। 
ঈয়দ্যাক্তায়দয থ যােয়ন এ প্রর্ক্ষণ আনর্স্টটিঈে র্নভ যাণ কযা য়ফ। 

র্ফর্ক 
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  ফাস্তফার্েত র্নয়দ যনামূ: 

ক্রঃ নং  প্রদত্ত র্নয়দ যনা র্নয়দ যনা প্রদায়নয 

ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও 

ফাস্তফােয়নয মভোদ 

ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী কর্তযক্ষ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

০১. মজরা র্বর্ত্তক প্রাকৃর্তক ম্পদ এফং ম্ভাফনা র্চর্িত কয়য ক্ষুদ্র ও ভা ার্য র্ল্প কাযোনা স্থায়নয ঈয়দ্যাগয়ক ঈৎার্ত কযয়ত 

য়ফ। 

১৮/১০/২০১৬ র্ি.  -  

ফাস্তফার্েত 

০২. প্রর্তটি র্ফর্ক র্ল্প এরাকাে একটি জরাধায/পুকুয/মরক/ োয়রয ংস্থান যােয়ত য়ফ মায়ত বৃর্ষ্টয ার্ন ংযক্ষণ ও ব্যফায 

কযা মাে। 

০১/১২/২০১৫ র্ি. 

 

 -  

ফাস্তফার্েত 

 

০৩. “মদয়য জনগয়ণয ক্রেক্ষভতা বৃর্িয রয়ক্ষয কভ যংস্থান সৃর্িয জন্য ক্ষুদ্র ও ভা ার্য র্ল্প র্ধক ংখ্যাে স্থান কযায 

প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।” 

০৫/৩/২০১৮ র্ি.  -  

ফাস্তফার্েত 

০৪. মমফ জর্ভ নুফ যয থফা পর কভ ে ম ফ জর্ভ র্ল্প ও ফার্ণর্জযক কায়জ ব্যফায কযা ও মদয়য ঈত্তযাঞ্চয়র র্ল্পােয়নয 

জন্য জর্ভ র্নর্দ যষ্ট কয়য র্দয়ত য়ফ। 

১৮/০৯/২০১৪ র্ি.  -  

ফাস্তফার্েত 

০৫. শ্রভ ন র্য়ল্পয র্ফকায় প্রয়োজনীে ঈয়দ্যাগ গ্রণ, র্ধক ংখ্যক কভ যংস্থান সৃর্ষ্টয রয়ক্ষয ক্ষুদ্র ও ভা ার্য র্ল্পয়ক গুরুোয়যা, 

র্ল্পনীর্তয়ত ােক সুয়মাগ যাো এফং র্র্ক্ষত জার্তয কভ যংস্থায়ন র্য়ল্পয র্ফকায় র্ল্প ভন্ত্রণারেয়ক দার্েোরন কযয়ত 

য়ফ। 

২৪/০৮/২০১৪ র্ি.  -  

ফাস্তফার্েত 

০৬. র্য়ল্পয ভার্রকানা যকার্য, মফযকার্য, মমৌথ এ র্তন প্রকায য়ত য়ফ, মফযকার্য ভার্রকানাধীন র্ল্পয়ক ােতায াাার্ 

তায়দয র্যয়ফ ফান্ধফ ঈৎাদন, শ্রর্ভকয়দয জীফনভান ঈন্নেন এফং াভার্জক দােফিতায র্ফলেটি র্নর্িত কযয়ত য়ফ। 

  - ফাস্তফার্েত 

০৭. ভায়কযে এয়ক্স এন্ড মেি মপর্য়রয়েন ায়াে য পয াঈথ এর্োন এরর্ির্ থ্রু মিংয়দর্নং আন্পটিটিঈনার এন্ড ন্যানার 

কযাার্টিজ র্যয়রয়েি টু স্টযান্ডাি য, মভয়োরর্জ, মের্স্টং এন্ড মকাোর্রটি মপজ-২। 

  -  

ফাস্তফার্েত 

০৮. ভি যানাআয়জন ফ র্ফএটিঅআ থ্রু মপ্রার্কঈযয়ভে ফ পস্ টিয়কয়েি আকুআয়ভে এন্ড আনোিাকচায মিয়বরয়ভে ফ 

ল্যাফয়যের্যজ পয এযার্ক্রর্িয়েন। 

  - ফাস্তফার্েত 

০৯. নফসৃষ্ট এর্ক্রর্িয়েন মফায়ি যয র্নমোগ র্ফর্ধ চূড়ান্তকযণ ও জনফর র্নমোগ।   - ফাস্তফার্েত 

১০. এেরা ফাংরায়দ র্র. এয ভােয়ভ র্যয়ফ ফান্ধফ ব্যাোর্য চার্রত গার্ড় ঈৎাদন।   - ফাস্তফার্েত 

১১. র্ফএটিঅআ’য যীক্ষায ভান এফং য়ণ্যয াটি যর্পয়কেয়ক অন্তজযার্তক বায়ফ গ্রণয়মাগ্য কযা। ১২/০৪/২০০৯ র্ি.  - ফাস্তফার্েত 

১২. র্ফোক কর্তযক ঈৎার্দত ণ্য যকায়যয র্ফর্বন্ন প্রর্তিান/র্য়ল্প ব্যফায।   - ফাস্তফার্েত 

১৩. ায়ত করয়ভ কার্যগর্য প্রর্ক্ষয়ণ ভর্রায়দয গুরুে র্দমে র্ফোয়কয কাম যক্রভ ম্প্রাযণ পূফ যক অত্ম-কভ যংস্থান সৃর্ষ্ট।    

- 

ফাস্তফার্েত 

১৪. র্ফোক ফগুড়া প্রকয়ল্পয কাম যক্রভ ফাস্তফােন।   - ফাস্তফার্েত 

১৫. ভঙ্গা এরাকাে জনাধাযয়ণয অথ য-াভার্জক ফস্থায ঈন্নেন প্রকল্প এফং র্ফর্ক মফনাযী িী ঈন্নেন, যংপুয প্রকল্প ফাস্তফােন।   - 

 

ফাস্তফার্েত 
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ক্রঃ নং  প্রদত্ত র্নয়দ যনা র্নয়দ যনা প্রদায়নয 

ভে 

গৃীত ব্যফস্থা ও 

ফাস্তফােয়নয মভোদ 

ফাস্তফােন গ্রগর্ত  ফাস্তফােনকাযী কর্তযক্ষ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১৬. যাোেে ২টি কাযোনা র্যেন্নকযণ ও র্ল্প াকয স্থান ীল যক প্রকল্প চালু কযায ব্যফস্থা কযণ। ১২/০৪/২০০৯ র্ি.  - ফাস্তফার্েত 

১৭. “াজারার পাটি যরাআজায মকাম্পার্ন র্র.” এফং “নথ য-ওমেস্ট পাটি যরাআজায মকাম্পার্ন র্র.” ীল যক প্রকল্পিে গ্রণ। ১২/০৪/২০০৯ র্ি.  - ফাস্তফার্েত 

১৮. র্চর্নকরমূয় ঈৎাদন ক্ষভতা ব্যাত যাোয রয়ক্ষয ০৭ (াত) টি র্চর্নকয়রয পুযাতন মর্ির্পঈগার মভর্ন প্রর্তস্থান কযা।   - 

 

ফাস্তফার্েত 

১৯. র্ফএভঅয ফ পর্যদপুয সুগায র্ভর র্র. (ংয়ার্ধত) প্রকল্প ফাস্তফােন।   - ফাস্তফার্েত 

২০. মকরুজ সুগায র্ভয়র (র্ির্স্টরার্যয়ত) মপ্রভাি য়ত গ যার্নক তজফায ঈৎাদন প্লাে স্থান প্রকল্প ফাস্তফােন কযা।   - ফাস্তফার্েত 

২১. র্ফর্বন্ন র্চর্নকয়রয জন্য াওোয োযফাআন, র্িয়জর মজনায়যেয ও ফেরায প্রর্তস্থান প্রকল্প।   - ফাস্তফার্েত 

২২. র্য়রে ও ফর্যার র্ফবায়গ র্ফএটিঅআ’য অঞ্চর্রক র্প স্থান, অধুর্নকীকযণ ও ঈন্নেণ প্রকল্প।   - ফাস্তফার্েত 

২৩. Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of 

Energy Standards & Labeling (BRESL). 

  - 

 

ফাস্তফার্েত 

২৪. কাযোনায শ্রর্ভকয়দয চাকর্যয ফে বৃর্িকযণ।   - ফাস্তফার্েত 

২৫. নতুন র্ল্প কাযোনা স্থান দয়ক্ষ গ্রণ।   - ফাস্তফার্েত 

২৬. র্িএর্ ায ব্যফায়য কৃলকয়দয য়চতনতা বৃর্ি কযা এফং এ ম্পয়কয কৃর্ল ম্প্রাযণ র্ফবাগ প্রমোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ।   - ফাস্তফার্েত 

২৭. পৄি প্রয়র্ং আঈর্নে স্থান।   - ফাস্তফার্েত 

২৮. অে চালীয়দয স্বাথ য ংযক্ষণ।   - ফাস্তফার্েত 

২৯. র্চর্নকয়রয ব্যফহৃত জর্ভ রীজ প্রদান।   - ফাস্তফার্েত 

৩০. যংপুয়য তযর্ি র্য়ল্পয র্ফকায়য জন্য র্নয়ফতগয়ি তযর্ি িী স্থান।   - ফাস্তফার্েত 

৩১. জাতীে র্ল্পনীর্ত ২০১০।   - ফাস্তফার্েত 

৩২. Modernization & Strengthening of BSTI (র্ফএটিঅআ এয অধুর্নকােন)।    

- 

ফাস্তফার্েত 

 


