বাংলােদশ সরকােরর িবগত বছেরর উে খেযা উ য়ন ক স হ
কে র নাম : PÆMÖvg kn‡ii jvjLvb evRvi n‡Z kvn AvgvbZ wegvbe›`i পয Gwj‡f‡UW G·‡cÖmI‡q wbg©vY

বণনা:
 ময়াদকাল লাই ২০17 হেত ন ২০20 পয ।
 মাট য় ৩২৫০.৮৪ কা টাকা।


ক

র অধীেন ৪ লইন িবিশ 16.5 িকেলাwgUvi d¬vBIfvi wbg©vY।

কে র নাম : wPUvMvs wmwU AvDUvi wis †ivW (পেত া হেত সাগিরকা পয ) (২য় ms‡kvwaZ)

বণনা:
 ময়াদকাল জা য়াির ২০১১ হেত ন ২০১৯ পয ।
 মাট য় 2426.15 কা টাকা।
 ক র অধীেন 15.20 wKtwgt `xঘ© ও 20.50 wgUvi n‡Z 24.50 wgUvi
iv া wbg©vY।

িবিশ kni i াKvix euva Kvg

cÖK‡íi bvg : †k‡ievsjv bM‡i evsjv‡`k RvZxq msm` mwPevj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Rb¨ 448wU d¬¨vU wbg©vY (সংেশািধত)

বণনা:
 ময়াদকাল লাই ২০১১ হেত ন ২০১৬ পয ।
 মাট য় ১৬৪.২২ কা টাকা।
 ক র অধীেন 16 Zjv wewkó 8wU fe‡b †gvU 448 wU d¬¨vU wbg©vY (1250 eM©dz‡Ui 56wU, 1000 eM©dz‡Ui
112wU, 800 eM©dz‡Ui 112wU Ges 600 eM©dz‡Ui 168wU)।

cÖK‡íi bvg: AvwRgcy i miKvix K‡jvbx‡Z eûZj AvevwmK feb wbg© v Y

বণনা:
 ময়াদকাল লাই ২০১4 হেত ন ২০১8 পয ।
 মাট য় ২৪৮.৭৫৯৩ কা টাকা।
 ক র অধীেন ২ ২০তলা ভবেন িত ১০০০ eM© dzU আয়তেনর ১৫২wU d¬¨vU িনমাণ এবং ৪ ২০তলা ভবেন
িত ৮০০ eM© dzU আয়তেনর ৩০৪wU d¬¨vU িনমাণ।

কে র নাম : ঢাকার আিজম ের িডিসয়াল কমকতােদর জ আবািসক ভবন িনমাণ

বণনা:
 ময়াদকাল লাই ২০১6 হেত িডেস র ২০১8 পয ।
 মাট য় ৯৬.২১৮০ কা টাকা।

 ক র অধীেন ১৮৭২৮.৪৮ বগিমটার ভবন িনমাণ (১ বসেম সহ ২০ তলার িভি র উপর ১ ২০ তলা)।

কে র নাম : mycÖxg †Kv‡U©i gvbbxq wePvicwZগেণর Rb¨ my&D”P AvevwmK feb wbg©vY (১ম সংেশািধত)

বণনা:
 ময়াদকাল জা য়াির 201২ হেত িডেস র 201৬ পয ।
 মাট য় ১৪১.০৭৭১ কা টাকা।
 ক র অধীেন 67 mvwK©U nvDR, KvKivBj, igbvয় ৩২১৭৭১.৬৩ eM©wgUvi feb wbg©vY।

কে র নাম: XvKv¯’ DËiv 18 bs †m±‡i wbgœ I ga¨g Av‡qi Rbmvavi‡Yi Rb¨ GcvU©‡g›U wbg©vY (১ম সংেশািধত)

বণনা:
 ময়াদকাল নেভ র 201১ হেত িডেস র 20২০ পয ।
 মাট য় ১০৯০২.২১ কা টাকা।
 ক র অধীেন wewfbœ UvB‡ci ১৫০৩৬wU d¬¨vU wbg©vY (১৩১
এবং ৪৮ ভবেন ১০৫০ বগ ট আয়তেনর ৪০৩২ )।

ভবেন ১২৫০ বগ ট আয়তেনর ১১০০৪

কে র নাম : PÆMÖvg cvwb mieivn Dbœqb I m¨vwb‡Ukb cÖKí

বণনা:
 ময়াদকাল জা য়ারী 201১ হেত িডেস র ২০১৮ পয ।
 মাট য় 1890.82 কা টাকা।
 ক র অধীেন g`ybvNv‡U ˆ`wbK 9 ‡KvwU wjUviDrcv`b ÿgZvi cvwb †kvabvMvi, cvBcjvBb, cq:wb®‹vkb
I †Wª‡bR e¨e¯’v, cÖvwZôvwbK Dbœqb Ges cÖKí e¨e¯’vcbvq mnvqZv BZ¨vw` KvR|

কে র নাম: KY©dzjx cvwb mieivn cÖKí (Phase-2)

বণনা:
 ময়াদকাল অগা ২০১৩ হেত এি ল ২০২২ পয ।
 মাট য় 4491 কা টাকা।
 G cÖK‡íi AvIZvq 14 †KvwU wjUvi ÿgZv m¤úbœ GKwU cvwb †kvabvMvi wbgv©Y।

cÖK‡íi bvg: nhiZ kvnRvjvj AvšÍ©RvwZK wegvbe›`i m¤úªmviY cÖKí (1g ch©vq)

বণনা:
 ময়াদকাল RyjvB 2016 হেত Ryb 2022 পয ।
 মাট য় 13610.4685 কা টাকা।

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kvh©µgস হ হে

Uvwg©bvj BK¨zBc‡g›U I wmwKDwiwU BK¨yBc‡g›U mn bZzb c¨v‡mÄvi

Uvwg©bvj wbgvY© 2.26 jÿ etwgt, bZzb Kv‡M©v Kg‡cø· 41200 etwgt, wfwfAvBwc Kg‡cø· 5900 etwg:
িত।

cÖK‡íi bvg: hgybv †ijI‡q ‡mZz wbg©vY|

বণনা:
 ময়াদকাল RyjvB 2016 হেত িডেস র ২০২৩ পয ।
 মাট য় 9734.07 কা টাকা।


ক র অধীেন we`¨gvb e½eÜz †ij †mZzi mgvšÍiv‡j 300 wgUvi DRv‡b cÖvq 4.8 wKtwgt †WwW‡K‡UW
Wy‡qj‡MR ÷xj †ij eªxR wbg©vY।

cÖK‡íi bvg : ‡MÖUvi XvKv mvm‡UB‡bej Avievb UªvÝ‡cvU© cÖ‡R± (weAviwU MvRxcyi-Gqvi‡cvU©) (1g ms‡kvwaZ)।

বণনা:



ক

র মাট য় 1605.27 কা টাকা।

ক র অধীেন 20 wKtwgt BRT jvBb wbg©vY, 31wU †÷kb, MvRxcy‡i 1wU evm wW‡cv, 7wU Flyover wbg©vY,
U½x †mZy wbg©vY।

cÖK‡íi bvg : K·evRvi-†UKbvd-†gwib WªvBf moK wbg©vY cÖKí-3q ch©vq (wkjLvjx †_‡K †UKbvd) (1g ms‡kvwaZ)

বণনা:
 মাট য় 455.82 †KvwU (m¤ú~Y© wRIwe) UvKv|
 cÖK‡íi AvIZvq 203.26 GKi f‚wg AwaMÖnY; 1831.78 eM©wgUvi Awdm, †iwm‡WÝ, †kW wbg©vY Ges
iÿYv‡eÿY; 16.11 jtNtwgt moKeuv‡a gvwUi KvR; 31.40 wKtwgt †d¬w·ej †cf‡g›U wbg©vY; 95.48 wgUvi
Aviwmwm eªxR (3wU); 506 wgUvi Aviwmwm e· KvjfvU© (42wU); 3000 wgUvi mmvi †Wªb; 49060 eM© wgUvi
wmwm eøK wRI †U·UvBjmn; 1740 wgUvi wi‡UBwbs Iqvj; 44280wU †UUªv cW wbg©vY|

cÖK‡íi bvg : Rq‡`ecyi-gqgbwmsn moK Dbœqb

বণনা:
 মাট য় 1815.12 †KvwU (m¤ú~Y© wRIwe A_©vqb) UvKv|
 gqgbwmsn †Rjvi mv‡_ XvKv I Ab¨vb¨ †Rjvi we`¨gvb moK †hvMv‡hvM e¨e¯’v Dbœq‡bi
gva¨‡g Av_©-mvgvwRK Dbœqb mvab Kiv G cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨|
 cÖK‡íi AvIZvq 8.66 †n±i f‚wg AwaMÖnY, 29.36 jtNtwgt gvwUi KvR, 87.18 wKtwgt
†cf‡g›U wbg©vY, 411.0 wgt †mZz wbg©vY (5wU), 156wU e· KvjfvU© wbg©vY, 1wU d¬vB Ifvi
wbg©vY, 4wU dzU IfvieªxR wbg©vYmn Avbylw½K KvR m¤úv`b Kivi ms¯’vb i‡q‡Q|

কে ার নাম : সােসক সড়ক সংেযাগ ক -II: এেল া-হা কাম ল-রং র মহাসড়ক চার লেন উ ীতকরণ।
(SASEC Road Connectivity Project-II: Improvement of Elenga-Hatikamrul-Rangpur Road to a 4-Lane
Highway)

বণনা:


মাট য় ১১৮৮১.১২৫১ †KvwU UvKv|

 এেল া-হা কাম ল-রং র মহাসড়ক (১৯০.৪০ িক.িম.) চার লেন উ ীত কের সাঊথ এিশয়ান
সাব-িরিজওনাল ইেকানিমক কা-অপােরশন (সােসক) কিরেডার ৪ ও ৯, এিশয়ান হাইওেয়-২,
িবমসেটক-২ এবং সাক হাইওেয় কিরেডার-৪ এর সােথ যাগােযাগ ব ার উ য়ন mvab Kiv G
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨|

 cÖK‡íi AvIZvq িম অিধ হণ ১৯৮.৯৪ হ র;মা র কাজ ১২৭.০৪৩ ল ঘন িমঃ; ধীরগিত
স
গািড়র লনসহ ন ন পভেম িনমাণ ১৯০.৪০ িকঃিমঃ (৪ লন); ীজ ১৯২২ িমঃ
(৩২ ); াইওভার ২৬৩৫ িমঃ (৩ ); রলওেয় ওভারপাস ৪১১ িমঃ (১ ) wbg©vYmn Avbylw½K
KvR m¤úv`b Kivi ms¯’vb i‡q‡Q|

cÖK‡íi bvg: Construction of Multi Lane Road Tunnel under the river Karnaphuli.

বণনা:


মাট য় 8446.64 †KvwU UvKv|



cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv KY©dzjx b`xi Zj‡`‡k 3.40 wKtwgt Uv‡bj wbg©vYসহ ‡hvMv‡hvM
e¨e¯’vi †K›`ª¯’j wn‡m‡e PÆMÖv‡gi f‚wgKv kw³kvjxKiY।



cÖK‡íi AvIZvq 3.40 wKtwgt (Wz‡qj Uz †jb kxjW&-& WªvB‡fb Uv‡bj) Uv‡bj wbg©vY,
4.892 wKtwgt Uv‡bj G‡cÖvP wbg©vY, fvqvWv±/‡mZz wbgv©Y 800 wgt, 7600 etwgt †Uvj
cøvRv wbg©vYmn Avbylw½K KvR m¤úv`b Kivi ms¯’vb i‡q‡Q|

কে র নাম: XvKv g¨vm i¨vwcW UªvbwRU †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± (MRT Line-6)

বণনা:


মাট য় 21985.07 †KvwU UvKv|



cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv XvKv kn‡i DËiv 3q †dBR-cjøex-‡iv‡Kqv miYxi cwðg

cvk w`‡q Lvgvievox n‡q dvg©‡MU-‡nv‡Uj †mvbviMuvI-kvnevM-wUGmwm-‡`v‡qj
PZ¡i-‡ZvcLvbv ‡ivW-evsjv‡`k e¨vsK ch©šÍ Mass Rapid Transit (MRT)
Line-6 wbg©vY I cwiPvjbvi gva¨‡g hvbRU n«vm।


cÖK‡íi AvIZvq cÖÖK‡íi AvIZvq †gvU 20.1 wKtwgt (Gwj‡f‡UW) MRT jvBb
¯’vcb I cwiPvjbvi e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e|

cÖK‡íi bvg : cÙv eûgyLx †mZz wbg©vY

বণনা:


মাট য় 28793.39 †KvwU UvKv|

 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv gvIqv-RvwRivq 6.15 wK‡jvwgUvi `xN© †mZz wbg©v‡Yi gva¨‡g
`wÿYvÂ‡ji mv‡_ ivRavbx XvKvmn Ab¨vb¨ AÂ‡ji moK I †ij †hvMv‡hvM ¯’vc‡bi
gva¨‡g †`‡ki Av_© mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb Kiv|


cÖK‡íi AvIZvq f‚wg AwaMÖnY (1530 †n±i), Awdm febt †mZz feb ewa©ZKiY
(66000 etdzt), Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv (13.80 wKtwgt b`xkvmb) mvwf©m Gwiqv gvwU
fivUmn, G¨v‡cÖvP moK (12 wKtwgt)/‡Uvj cøvRv/mvwf©m Gwiqv-2, moK cÖk¯ÍKiYmn
†dixNvU ¯’vbvšÍi (moK I gnvmoK), 6.15 wKtwgt †mZz wbg©vY (eªxR d¨vwmwjwUR I
fvqvWv±mn wm‡½j Uª¨vK †ij), Kb÷ªvKkb BqvW© BZ¨vw` Kvh©µg AšÍf³
©y Av‡Q|

cÖK‡íi bvg: RvUKv msi¶Y, †R‡j‡`i weKí Kg©ms¯’vb I M‡elYv (2q ms‡kvwaZ)

বণনা:


মাট য় 45.88 †KvwU UvKv

 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv RvUKv (wK‡kvi Bwjk) Ges gv Bwjk msi¶Y K‡i Bwj‡ki Drcv`b
e„w×KiY;Bwjk Afqvkªg Kvh©µ‡g MwZkxjZv Avbqb I †Rvi`viKi‡Y mnvqZv cÖ`vb;wba©vwiZ
mg‡q Bwjk AfqvkÖg GjvKvq RvUKv AvniY Kwg‡q Avbv।

cÖK‡íi bvg: বছর াপী ফল উৎপাদেনর মা েম ি উ য়ন

বণনা:


মাট য় ১৯৫.০০৬২ †KvwU UvKv

 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv দেশর িতন পাহাড়ী জলাসহ অ া

জলার অসমতল ও পাহাড়ী
জিম এবং উপ লীয় ও অ া অ েলর অ ব ত জিম ও বসতবাড়ীেত উ ান ফসেলর
উৎপাদন ি সহ সমতল িমেত মাঠ ফসল চােষর েযাগ ি ।

cÖK‡íi bvg : খামার যাি কীকরেণর মা েম ফসল উৎপাদন ি (২য় পযায়)

িমিন ক াইন হারেভ ার মিশন

বণনা:


মাট য় ৩৩৯.৪৩৯৬ †KvwU UvKv

 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv ািণশি ও তী িমক ঘাটিতর
সরবরােহর মা েম শ উৎপাদন ি ও টকসই করা।

ি েত ষক পযােয় খামার য পািত

cÖK‡íi bvgt e½eÜz †kL gywRe mvdvwi cvK©, MvRxcyi (3q ms‡kvwaZ)

বণনা:
 মাট য় 325.59 †KvwU UvKv
 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv kvj e‡bi cÖvYx I Dw™¢` cÖRvwZ ‰ewPÎ¨ সংর েণর মা েম wecbœ I
wejyßcÖvq eb¨cÖvYxi K…wÎg Avevm¯’j m„wó K‡i esk e„w×i my‡hvM m„wó।
 cÖKíwUi ধান কায ম হেলা 410.0 GKi f~wg AwaMÖnY, 150.0 †n±i evB` f~wg‡Z
cïPviYf~wg Dbœqb Ges 100.0 ‡n±i dj I cï Lv`¨ Dc‡hvMx evMvb m„Rb।

কে র নাম: িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় িব ৎ িবতরণ ব া স সারণ ও শি শালীকরণ

বণনা:


মাট য় ৫৫৩৬.৯৬৩৯ কা

UvKv

িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় িব ৎ িবতরণ ব া
স সারণ ও শি শালীকরেণর মা েম াহক াে িনরবি
ও মান স ত
িব ৎ সরবরাহ িনি তকরণ।

 cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv

কে র নাম: মাতারবাড়ী আল া পার ি

ক াল কাল ফায়াড পাওয়ার েজ

বণনা:
 ময়াদকাল

লাই ২০১৭- িডেস র ২০২০ পয ।

 মাট য় ৩৫,৯৮৪ কা টাকা।


কে র ধান উে
হেলা ক বাজার জলার মেহশখালী উপেজলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউিনয়েন ২x৬০০
মগাওয়াট কয়লা িভি ক তাপ িব ত ক াপন।

কে র নামঃ চামড়া িশ নগরী (৩য় সংেশািধত)

বণনা:
 ময়াদকাল জা য়াির, ২০০৩ হেত ন, ২০১৯ পয ।
 মাট য় ১০৭৮.৭১ কা


টাকা।

কে র ধান উে
হেলা চামড়া িশ উে া ােদর জ অবকাঠােমা িবধা দােনর লে পিরেবশবা ব
িশ নগরী াপেনর মা েম িবেদশী িবিনেয়াগ আ করা, উৎপাদন ও র ানী ি , কমসং ান ি কের অথৈনিতক
ি েত অবদান রাখা এবং ানারী িশে র উ য়ন ও আ িনকীকরণ।

কে র নাম: অথৈনিতক অ ল াপেনর িনিম

িম অিধ হণ (আড়াইহাজার, নারায়ণগ ও িমরসরাই অথৈনিতক অ ল)

বণনা:
 ময়াদকাল জা য়াির, ২০১৭ হেত িডেস র, ২০১৮ পয ।
 মাট য় ৭৬১.৭৪৬৩ কা টাকা ।


কে র ধান উে
হেলা টকসই উ য়েন সহায়তা করা এবং অথৈনিতক অ েলর মে
উৎপাদনকারী িশ িত ান াপন।

িবিভ

প

কে র নাম: বাংলােদশ রশম িশে র স সারণ ও উ য়েনর জ সমি ত পিরক না (১ম সংেশািধত)

বণনা:
 ময়াদকাল লাই, ২০১৩ হেত ন, ২০১৮ পয ।
 মাট য় ৩৩.৮৬ কা টাকা ।
 কে র ধান উে
হেলা দেশ ত
ঁ চাষ ি সহ রশম

ও তার উৎপাদন ি ।

cÖK‡íi bvgt exd K¨v‡Uj †W‡fjc‡g›U (1g ms‡kvwaZ)

GK gvm eq‡mi evQzi

Qq gvm eq‡mi evQzi
বণনা:
 মাট য় 32.2272 †KvwU UvKv ।
 কে র ধান উে
হেলা †`‡k GKwU †UKmB Ges jvfRbK gvsm Drcv`bKvix Mevw` cÖvwYi RvZ
Dbœqb কের gvs‡mi Drcv`b e„w×c~e©K Avwg‡li Pvwn`v c~iY।

কে র নাম: শতরি িশে র উ য়ন, রং র (২য় পযায়)

বণনা:
 ময়াদকাল লাই, ২০১৬ হেত ন, ২০১৯ পয ।
 মাট য় ১১.০৪ কা টাকা ।
 কে র ধান উে
হেলা ২০১৯ সােলর মে ২৭৭৫ জন ত তীেক আথ-সামািজক উ য়েনর জ
িশে র ওপর দ তা উ য়ন িশ ণ দান।

শতরি

কে র নাম: ই- িডিশয়াির পাইলট ক

e-Judiciary Pilot Project

বণনা:
 ময়াদকাল লাই ২০১৬ হেত ন ২০১৯ পয ।
 মাট য় ৩২৭৪৬.০৯ ল টাকা ।
 কে র ধান উে
হেলা িডিজটাল ব া বতেনর মা েম ত ও
পিরচালনা।

তার সােথ িবচার কায ম

কে র নাম: ইসলািম আরিব িব িব ালয় াপন

বণনা:
 ময়াদকাল এি ল, ২০১৭ থেক ন, ২০২১ পয ।
 মাট য় ৪১৩.৭৫ কা টাকা ।
 কে র ধান উে
হেলা gv`ªvmv wkÿv e¨e¯’vi Dbœqb, AvaywbKxKiY Ges †`‡ki mKj dvwRj I
Kvwgj gv`ªvmv wkÿv Kvh©µg h_vh_ cwiPvjbv K‡i D”P wkÿvi ¸bMZgvb Dbœqb ।

কে র নাম: প র পারমানিবক িব ৎ ক wbg©vY

বণনা:
 ময়াদকাল RyjvB 2016 থেক wW‡m¤^i 2025 পয ।
 মাট য় 1,13,092.91 কা টাকা ।
 কে র ধান উে
হেলা wfwfBAvi-1200 (GBGm-2006) wiG±‡ii `yBwU we`y¨r BDwbU (BDwbU-1
I 2)-Gi mgš^‡q 2400 ‡gMvIqvU (2X1200 †gMvIqvU) Drcv`b ÿgZvi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª
wbg©vY।

কে র নাম: “ব ব

ােটলাইট উৎে পণ” শীষক ক

বণনা:
 মাট য় ২৯৬৭.৯৫ কা টাকা ।
 কে র ধান উে
হেলা ােটলাইট উৎে পেণর মা েম িবেদশী ােটলাইট-এর া উইথ ভাড়া
িতেরেকই ত অ েল অিধকতর কম ে ডকাি ং সবা দান করা। তাছাড়া, টিলেমিডিসন, ই-লািনং, ইগেবষণা, িভিডও কনফাের , িতর া এবং েযাগ ণ অব ায় জ ির যাগােযােগর ে ও
ণ িমকা
রাখেব।

