
সূচিপত্র-প্রথম খন্ড 
 

২০১৫-২০১৬ অর্ থবছরেে এচিচপভুক্ত সমাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রচিরবদন 
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/প্রকল্পেয নাভ  ৃষ্ঠা নং 

০১) বফদ্যুৎ বফবাগ   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ০১-০২ 

  1.  বিুযা (বাযত)-কুবভল্লা (দঃ) উক্ষকন্দ্র (ফাংরাক্ষদ) গ্রীড অন্তঃংক্ষমাগ  ০৩-০৯ 
  2.  থানবি বফদ্যুতায়ন প্রকে  ১০-১৭ 
  3.  ল্লী বফদ্যুতায়ন কামযক্রক্ষভয জন্য সুআব ং ষ্টেন বনভযাণ   ১৮-২৪ 
  4.  বযহ্যাবফবরল্পেন এন্ড গল্পভল্পন্েন ফ বডবিবফউন ননেওয়াকক ফ বডববডব 

(ংল্পাবধত) 
 ২৫-৩১ 

  5.  Installation of an Off-Grid Wind Solar Hybrid System with 

HFO Based Engine Driven Generator in Hatya Island 
 ৩২-৩৮ 

  6.  ফৃত্তয িট্টগ্রাভ বফদ্যুৎ বফতযণ প্রকে-স্ক্ুাডা ুনফকান (ংল্পাবধত)  ৩৯-৪৮ 
  7.  আভাযল্পেবি বযহ্যাবফবরল্পেন এন্ড এক্সানন ফ অযফান এবযয়া াওয়ায 

বডবিবফউন বল্পেভ অন্ডায বিোগাং নোন (২য় ংল্পাবধত) 
 ৪৯-৫৭ 

  8.  নডল্পবরল্পভন্ে ফ বনউ ১৩২/৩৩ নকবব এন্ড ৩৩/১১ নকবব াফল্পেন অন্ডায 
বডববডব প্রল্পেক্ট (২য় ংল্পাবধত) 

 ৫৮-৬৫ 

  9.  াফযতু  ট্টগ্রাভ বফদ্যুৎ বফতযণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ংক্ষাবধত)  ৬৬-৭২ 
  10.  নন্রার নোন াওয়ায বডবিবফউন প্রল্পেক্ট (২য় ংল্পাবধত)  ৭৩-৮৪ 
  11.  নবারা ২২৫ নভঃ ওঃ কম্বাআন্ড াআল্পকর বফদ্যুৎ নকন্দ্র বনভকাণ (ংল্পাবধত)  ৮৫-৯৫ 
  12.  ল্লী বফদ্যুতায়ন ম্প্রাযণ ফবযার বফবাগীয় কামযক্রভ-১  ৯৬-১০৬ 
  13.  ২১ নেরা বফদ্যুৎ বফতযণ প্রকে  ১০৭-১১৬ 
  14.  ১০ য বফদ্যুৎ বফতযণ ফুফস্থা উন্নয়ন (২য় ংল্পাবধত) ীলকক প্রকে  ১১৭-১২৪ 

০২) জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগ   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ১২৫-১২৫ 
  15.  Extension of Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System at 

Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka 
 ১২৬-১৩২ 

  16.  Augmentation of Gas Production Under Fast Track 

Programme (2
nd

 Revised) 

 ১৩৩-১৪০ 

  17.  Technical Assistance for Natural Gas Transmission and 

Distribution Development Investment Program 
 ১৪১-১৪৬ 

  18.  ষ্টবড়াভাযা-খুরনা গুা ঞ্চারন াআরাআন (ংক্ষাবধত)  ১৪৭-১৫৫ 
  19.  Supply Efficiency Improvement of Titas Gas Transmission & 

Distribution Co. Ltd. (TGTDCL) 
 ১৫৬-১৬১ 

  20.  ারদা # ৩, ৪ ও ষ্টপঞু্চগঞ্জ # ৪, ৫ গুা ষ্টেি উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ংক্ষাবধত)  ১৬২-১৭৬ 
  21.  বল্পরে গুা রািবভন ননেওয়াকক অল্পগ্রল্পডন প্রকে  ১৭৭-১৮৫ 
  22.  কনিাকন ফ এভ.এ. নোনযে এুাে আন্োনক বরঃ  ১৮৬-১৯২ 
  23.  বেও-আনপযল্পভন পয অযফান নডল্পবরল্পভন্ে (বেআউবড), ফাংরাল্পদ  ১৯৩-২০১ 
  24.  যবদুয কনল্পডনল্পে ফ্রাকল্পনন প্ল্ুান্ে (অযবএপব) -নত ২বে নোল্পযে েুাংক 

বনভকাণ 
 ২০২-২০৭ 



ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/প্রকল্পেয নাভ  ৃষ্ঠা নং 

  25.  াফােুয গুা নেল্পেয েন্য গুা প্রল্প প্ল্ুান্ে ংগ্র  ২০৮-২১৩ 
  26.  ককরাবেরা গুা বপল্পে একবে ভুরুায়ন/উন্নয়ন গুা কূ (নকবেএর-৭) খনন  ২১৪-২২৩ 
  27.  Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power   

System of IDECO H-1700 Rig Project 
 ২২৪-২৩০ 

  28.  বততা ২৭ নং কূ খনন ( ১ভ ংল্পাবধত)  ২৩১-২৩৬ 
  29.  ষ্টভাফাযকুয ততর/গুা নুন্ধান কূ খনন প্রকল্প (৩য় ংক্ষাবধত)  ২৩৭-২৪৯ 
  30.  এুাপ্রাআোর ফ গুা বপে (৩-বড াআবভক) (বততব ফাখযাফাদ, বল্পরে, 

ককরাবেরা ও যবদুয) 
 ২৫০-২৬০ 

  31.  আনেক্ষরন ফ বক্ষের ক্ষয়ন্ট ভুবযং (এবএভ) ১ভ ংক্ষাবধত  ২৬১-২৬৯ 
  32.  ম্প্রাবযত নবারা গুা বফতযণ ননেওয়াকক এফং নফাযানউবিন এ নতুন গুা বফতযণ 

ননেওয়াকক প্রকে 
 ২৭০-২৭৭ 

  33.  Construction and Commissioning of an Underground Jet A-1 

Pipeline from proposed Railway siding at Airport Railway 

Station upto Kurmitola Aviation Depot including Renovation 

of 03 nos. Storage Tank. 

 ২৭৮-২৮০ 

০৩) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়   

 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ২৮১-২৮২ 

  34.  Construction of Bangladesh Chancery Complex in Tokyo, 

Japan 
 ২৮৩-২৯৪ 

০৪) ভুবিমুদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারয়   

 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ২৯৫-২৯৫ 

  35.  ভুবিমুক্ষদ্ধয স্মৃবতস্তম্ভ বনভযাণ (ংক্ষাবধত)  ২৯৬-৩০০ 

০৫) ড়ক বযফন ও ভাড়ক বফবাগ   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ৩০১-৩০১ 
  36.  মাোফাড়ী-কািুঁয ড়ক (নাোয ড়ক) -নক ৮ নরল্পন উন্নীতকযণ  ৩০২-৩০৮ 
  37.  ফাউী-নগাারুয-বুয়াুয ড়কল্পক অঞ্চবরক ভাড়কল্পক উন্নীতকযণ (ভধুুয- 

ংল্পমাগ) 
 ৩০৯-৩১৬ 

  38.  িােল্পভায-াবন্ডয়ার-াভকুবড়য়া বনভকাণ (ংল্পাবধত)  ৩১৭-৩৩০ 
  39.  ফকীগঞ্জ-ফারগুাঁও-নদওয়ানগঞ্জ ড়ল্পক ৪ (িায)বে নতু বনভকাণ  ৩৩১-৩৩৮ 
  40.  ভাদাযীুয (নভাস্তপাুয)-যীয়তুয-িাঁদুয ড়ল্পকয অবড়য়ার খাঁ নদীয ওয ৭ভ 

ফাংরাল্পদ-িীন কভেী নতু (কােীযল্পেক নতু) অযও ০৩বে নতু বনভকাণ 

 ৩৩৯-৩৪৭ 

  41.  নগযফাড়ী-নপযীঘাে প্রাল্পে ফাঁল্পধযাে-খল্পয়যিয ড়ক বনভকাণ (ংল্পাবধত)  ৩৪৮-৩৬১ 
  42.  নভাল্পয়তুয-বংগাআয-ভাবনকগঞ্জ ড়ল্পকয বফববন্ন বকল্পরাবভোল্পয ৮বে বব গাডকায 

নতু ও ২বে অযবব ফক্স কারবােক বনভকাণ (১ভ ংল্পাবধত) 

 ৩৬২-৩৭১ 

  43.  োভারগঞ্জ-সুনাভগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন  ৩৭২-৩৮২ 
  44.  কক্সফাোয-নেকনাপ (নভবযন ড্রাআব ড়ক বনভকাণ ২য় মকায় (আনানী নথল্পক বরখারী 

মকে) 

 ৩৮৩-৩৯৩ 

  45.  নকাোরীাড়া-যাকেয ড়ক উন্নয়ন  ৩৯৪-৪০৪ 
  46.  কানাে-যনুয-নবারাাে ড়ক উন্নয়ন  ৪০৫-৪১১ 
  47.  ীদ বেয়াউয যভান নভবডল্পকর কল্পরে ও াাতার ংল্পমাগ ড়ক (১ভ 

ংল্পাবধত) 

 ৪১২-৪২০ 
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  48.  কুবভল্লা ষ্টনাবনফাক্ষয বুন্তযস্থ বটযা ফাজায-ফাডয ড়ক উন্নয়ন  ৪২১-৪২৮ 
  49.  যাআর-নাবযনগয-রাখাআ ড়ক বনভকাণ প্রকে (২য় ংক্ষাবধত)  ৪২৯-৪৪২ 
  50.  কুল্পয়ত পাল্পন্ডয অওতায় ীদ ফুবিেীবফ নতু (৩য় ফুবড়গঙ্গা), সুরতানা কাভার 

নতু (২য় ীতরেুা) এফং বতস্তা নতু বনভকাণ ীলকক প্রকে (৪থক ংল্পাবধত) 

 ৪৪৩-৪৫২ 

  51.  আোনক ফাংরাল্পদ ব্রীে আভপু্রবল্পভন্ে প্রল্পেক্ট  ৪৫৩-৪৬৩ 
  52.  সুযভা নদীয উয ুযাতন ক্বীন নতুয বনকল্পে কােীযফাোয নাভক স্থাল্পন বব 

গাডকায নতু ও অম্বযখানা ফাআা ড়ক  বনভকাণ 

 ৪৬৪-৪৭২ 

  53.  িযখাআ-নওরা-বফয়ানীফাোয-ফাযআগ্রাভ ড়ল্পকয বফয়ানীফাোয য ংল্পয 

উন্নয়ন ৭বে নতু বনভকাণ (১ভ ংল্পাবধত) 

 ৪৭৩-৪৮১ 

  54.  গপযগাঁও-ফযভী-ভাওনা ড়ল্পকয ২৬তভ বকল্পরাবভোয এ সুবতয়া নদীয উয বব 

গাডকায নতু (বেল্পভানী নতু) বনভকাণ 

 ৪৮২-৪৯০ 

  55.  যাভীর ফাোয ংল্পমাগ নকাোরীাড়া (যাধাগঞ্জ)-দবেণ ডাায ড়ক উন্নয়ন  ৪৯১-৪৯৮ 
  56.  বল্পযােুয-নগাারগঞ্জ (নঘানাাড়া) ড়ক উন্নয়ন এফং নখ রৎুপয যভান নতু 

(ােগাবত নতু) বনভকাণ  (ংল্পাবধত) 

 ৪৯৯-৫১৬ 

  57.  নভঘনা নতুয স্ক্াউয়ায প্রল্পেকন এফং নভঘনা ও নগাভতী নতুয যেণাল্পফেণ  ৫১৭-৫২৩ 
  58.  নরফুখারী-ফাউপর-গরাবিা-অভড়াগাবিয়া ড়ক ুনবনভকাণ (১ভ ংল্পাবধত)    ৫২৪-৫৩৬ 
  59.  ীদ ফুবিেীফী নতু এয ফবষ্ট এুল্পপ্রাি ড়ক বনভকাণ এফং ৩বে ুযাতন নতু 

প্রবতস্থান (১ভ ংল্পাবধত) 

 ৫৩৭-৫৪৬ 

  60.  বযনীযল্পেক ল্পত গাফতরী নতু মকে ংল্পমাগ ড়ক বনভকাণ (১ভ ংল্পাবধত)  ৫৪৭-৫৫৫ 
  61.  াআনল্পফাডক-নভাল্পড়রগঞ্জ-যাল্পয়ন্দা-যণল্পখারা-ফগী ড়কল্পক অঞ্চবরক ভাড়ল্পক 

উন্নীতকযণ (২য় ংল্পাবধত) 

 ৫৫৬-৫৬৮ 

  62.  বযােগঞ্জ-কাবেুয-ধনুে ড়ল্পক ৩বে বব গাডকায ব্রীে (ারয়ুাববো, াআকযতরী 
ও নঘাড়ািড়া) ও বফদুভান ৩বে নফআরী ব্রীল্পেয সুায িাকিায (নআরাাড়া, 
পবকযতরা ও নানাভুখী) বনভকাণ (১ভ ংল্পাবধত)    

 ৫৬৯-৫৭৯ 

  63.  ায়দাফাদ-এনাল্পয়তুয (খাো আউনু অরী নভবডল্পকর কল্পরে াাতার) ড়ল্পকয 

ফাআল্পরন বনভকাণ 
 ৫৮০-৫৮৮ 

  64.  Technical Assistance for Institutional Strengthening of the 

Roads and Highways Department 
 ৫৮৯-৫৯২ 

  65.  উল্লাাড়া-ূবণকভাগাবত-তাড়া এফং নাড়াফাড়ী-কাভাযখন্দ-নরকা ড়ল্পক ২বে বব 

গাডকায নতু এফং ৪বে নফআরী নতুয সুায িাকিায বনভকাণ 
 ৫৯৩-৬০৩ 

  66.  যায়ুযা-নযবংদী-ভদনগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  ৬০৪-৬১৪ 

০৬) ষ্টযরথ ভন্ত্রণারয়   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ৬১৫-৬১৫ 
  67.  ফাংরাল্পদ নযরওল্পয়য নভআন রাআন নকনভূল্পয ুনকফান (বিভাঞ্চর) প্রকল্পেয 

ফবষ্ট কাে 
 ৬১৬-৬২৬ 

  68.  ৩০বট (ংক্ষাবধত ১৬বট) ব্রড ষ্টগজ বডক্ষজর আক্ষরকবিক ষ্টরাক্ষকাক্ষভাবটব ংগ্র  ৬২৭-৬৩৬ 
  69.  ১১বট বভটাযক্ষগজ বডক্ষজর আক্ষরকবিক ষ্টরাক্ষকাক্ষভাবটব ংগ্র  (১ভ ংক্ষাবধত)  ৬৩৭-৬৪৬ 
  70.  তয়দুয ষ্টযরওক্ষয় কাযখানা অধুবনকীকযণ (১ভ ংক্ষাবধত)  ৬৪৭-৬৫৪ 

০৭) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ৬৫৫-৬৫৫ 



ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/প্রকল্পেয নাভ  ৃষ্ঠা নং 

  71.  আভপু্রববং াফবরক এুাডবভল্পনল্পিন এন্ড াববকল্প নডবরবাবয নরা আ-বরউন; 

আভপু্রববং বেঅযএ (অউেুে-৩) 
 

৬৫৬-৬৫৯ 

০৮) থকননবতক ম্পকক বফবাগ   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ৬৬০-৬৬০ 
  72.  নিংল্পদবনং কুাাববে পয এআড আল্পপকবেবল্পন আন ফাংরাল্পদ   ৬৬১-৬৬৭ 

০৯) দ্যক্ষমযাগ ফুফস্থানা ও িাণ ভন্ত্রণারয়   
 ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংক্ষে  ৬৬৮-৬৭০ 
  73.  গ্রাভীণ যাস্তায় ষ্ট াট ষ্ট াট  (১২ বভটায তদঘযু মযন্ত ) ষ্টতু/কারবাটয বনভযাণ  

(৩য়মযায়) (ংক্ষাবধত) 
 ৬৭১-৬৮১ 

  74.  দ্যল্পমকাগ ফুফস্থানা বফন উিকভূখী ম্প্রাযণ  ৬৮২-৬৮৮ 
  75.  কবম্প্রল্পবিব বডোোয ভুল্পনেল্পভন্ে নপ্রাগ্রাভ (২য় মকায়)  ৬৮৯-৬৯৮ 

 


