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খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১৫-২০১৬ র্ থ ফছররর এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন  

প্রডিরফদরনর ওর ভন্ত্রণালয়/ডফবাগডবডিক সারসংরে  

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণালয়/ 

ডফবারগর 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরের ধরণ মূল সভয় ও ব্যরয়র তুলনায় 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরের 

সংখ্যা 

কাডরগরী 

সহায়িা 

প্রকরের 

সংখ্যা 

মেডিডসএপ 

ভুক্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

ডিক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রারন্তর 

শিকরা 

হার (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্তর 

শিকরা 

হার (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। খাদ্য 

মন্ত্রণালে 

০১ ১ - - ১ ১ ৬২.৫০% ১ ১৮৯% 

০১।  সভাপ্ত প্রকরের সংখ্যা: ০১ টি  

০২।  সভাপ্ত প্রকরের ব্যয় ও মভয়াদ বৃডির কারণ: Wind load calculation করয ডিজাইন ডযফর্তন, জজডিয আকায 

ফৃডি, শুয নদীয ভযরপারডজয জন্য অডর্ডযক্ত এরে ব্রীজ ডনভতাণ, অডর্ডযক্ত Ancillary Facilities যমভন স্টাপ 
য ায়ার্টায, ংযমাগ ড় , অবযন্তযীণ ড়  ননভটাযণয রযযয Construction of a Cocrete Grain Silo at 
Mongla Port with Ancillary Facilities (50,000 MT Capacity) (২য় ংরাডধর্) ীলতক প্র ল্প 
ফযয় ও জভয়াদ ফৃডি  ংরাধন  যা য়। 

 

০৩।  সভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফায়রনর মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডরশ: 

 

ক্রম সমস্যা ক্রম সুপারিশ 

৩.১ যভাংরা যৌযবা যত াইযরা 
(জয়ভননযযগার) মটন্ত ১৭.২৫ ন িঃ নভিঃ যাস্তা 
খাদয স্যফাী বাযী মানফান চরাচর 
উযমাগী  নয়। ড় নর্ খাদয স্যফাী বাযী 
মানফান-এয যরাড যভতা অনুাযয ভাড়  
ভাযন উন্নীত  যা প্রযয়াজন;  

৩.১ যভাংরা যৌযবা যত াইযরা (জয়ভননযযগার) মটন্ত ১৭.২৫ 
ন িঃ নভিঃ যাস্তা খাদয স্যফাী বাযী মানফান-এয যরাড যভতা 
চরাচর উযমাগী ড়  ননভটাযণয নফলযয় ংনিষ্ট ংস্থায াযথ 
নননফড় যমাগাযমাগ অফযাত যাখযত যফ;   

৩.২ প্র যল্পয যভয়াদ ভুর যভয়াযদয যচযয়  
৬২.৫০% যভয়াদ ফৃনি;  

৩.২ প্রকরেয জভয়াদ ফৃডিয ডফলরয়য জকান ুনযাফৃডি না ঘরি জ বারফ 

বডফষ্য্যর্ প্রকরেয জভয়াদ ডনধতাযণ কযরর্ রফ এফং জ জেরে 

 র   াজ নয ল্পনা ভানপ  ফাস্তফায়ন  যায নফলযয় যীযা-
ননযীযাূফট  প্রযয়াজনীয় দযয গ্রণ,  াযজয তানর া 
(Work/Activity list) প্রণয়ন  যযত যফ এফং য যভাতাযফ  

Work Breakdown Structure (WBS)  যয 

 ভটনয ল্পনা প্রণয়ন ূফট  Critical Path Method 

(CPM)/Program Evaluation Review 

Technique ( PERT)/  Precedence Diagram 

Method (PDM) এ জাতীয় স্ব্বী ৃত য ান িনত অনুযণ  

 যযত যফ  এফং য ফযাাযয ংনিষ্ট ভন্ত্রণারয়/নফবাগ 
প্রযয়াজনীয় ফযফস্থা যনযফন;   



621  

ক্রম সমস্যা ক্রম সুপারিশ 

৩.৩ আধুনন  প্রমনুি ম্পন্ন যভাংরা   ংনির্ 
াইযরা ংডিষ্ট কর ডফলয় ডনযফডিন্ন 

নযচারনা ও ফযফস্থানায জন্য        
প্র যল্পয আওতায় গৃীত যদয ও নফযদয 
প্রননযত প্ররয়াজনীয় ও মটাপ্ত   জনফর যনই  
এফং প্র যল্পয আওতায়  যদয-নফযদয 
প্রনযণপ্রাপ্ত প্রনযণাথটী  ভট তটা- ভটচাযীগণ 
নি  জায়গায় দায়ন না াওয়া;   

৩.৩ খাদয ননযাত্তা অনধ তয সুনননিত  যায রযযয আধুনন  প্রমনুি 
ম্পন্ন ভংরা  ংনির্ াইযরা  ংডিষ্ট কর ডফলয় (অফ ািাযভা, 
মন্ত্রানত, খাদয যফায ফযফস্থা ইতযানদ) ডনযফডিন্ন নযচারনা ও 

ফযযফস্থানায  জন্য প্ররয়াজনীয় ননয়নভত আনথট  ফযাদ্দ ফতটভান 
জনফর ছাড়াও backup ডররফ এ ডফলরয় যদয ও নফযদয  
প্রননযত মটাপ্ত স্থানীয় জনফর ৃনষ্ট ও প্রস্তুত যাখযত যফ;  
 

৩.৪ ফতটভাযন  যভাংরা াইযরায ড়  যথ খাদয 
স্য নযফযন যভাংরা নদী ায যত য় 
যপযীয ভাধযযভ, মা নদীয যজায়ায বার্ায াযথ 
ম্পন টত। যাস্তা ননভটাযণয াাান এ নর্ 
ব্রীজ ননভটান জরুযী; 

৩.৪ ভয় ফাচাযনা ও দ্রুত গনতযত যফযাযয জন্য যভাংরা াইযরায 
ড়  যথ খাদয স্য নযফযন যভাংরা নদী ায  ওয়ায জন্য 
এ নর্ ব্রীজ ননভটাযণয নফলযয় ংনিষ্ট ংস্থায াযথ নননফড় 
যমাগাযমাগ অফযাত যাখযত যফ;     

৩.৫ াইররায খাদয ভূ’য গুণগর্ ভান ডনরুরণয 

ররেয প্ররয়াজনীয় মন্ত্রাডর্ রযাফরযিডয যনই;  

৩.৫ াইররায খাদয ভূ’য গুণগর্ ভান ডনরুরণয ররেয প্ররয়াজনীয় 

মন্ত্রাডর্ রযাফরযিডয স্থারনয ফযফস্থা গ্রণ কযা জমরর্ ারয; 

৩.৬ যজায়ায- বার্ায াযথ ম্পন টত যজনর্যত 
অফস্থান ৃত  খাদয-স্য নযফণ াযী 
জাাযজয বাভান অফস্থায নযফতটযন যজনর্ 
ভূযয  যনতয ম্ভাফনা নযরনযত যয়যছ।   

৩.৬ যজায়ায- বার্ায াযথ ম্পন টত যজনর্যত অফস্থান ৃত খাদয-স্য 
নযফণ াযী জাাযজয বাভান অফস্থায নযফতটযন যজনর্ 
ভূযয মাযত যনত না য় য নফলয়  এ নর্ নননফড় নযফীযণ 
(Monitoring) কামতক্রভ যাখরর্ রফ।    
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Construction of a Cocrete Grain Silo at Mongla Port with Ancillary 
Facilities (50,000 MT Capacity)  
-শীর্ থক প্রকরের সভাডপ্ত মূল্যায়ন প্রডিরফদন 

 

 

০১।  প্র ল্প নাভ : Construction of a Cocrete Grain Silo at Mongla Port with 
Ancillary Facilities (50,000 MT Capacity) ( ২য় ংরাডধর্) ীলতক 

প্রকে। 
০২। ফাস্তফায়ন াযী ংস্থা : খাদয অনধদপ্তয। 
০৩। প্রানন  ভন্ত্রণারয় : খাদয ভন্ত্রণারয়। 
০৪। প্র যল্পয এরা া : খরুনা ডফবারগয ফারগযাি জজরায জভাংরা উরজরা (জয়ভডনযজগার নাভক স্থান)।  

 

০৫। প্র যল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয়িঃ 
 

                                                     (রয র্া ায়) 

অনুযভানদত ফযয় প্র ৃত ফযয় নয নল্পত ফাস্তফায়ন ার প্র ৃত 
ফাস্তফায়ন 

অনতিান্ত ফযয় 
(ভূর 

অনুযভানদত 
ফযযয়য %) 

অনতিান্ত ভয় 
(ভূর অনুযভানদত 
ভযয়য %) 

ভূর ২য়  
ংযানধত 

ভূর ২য় 
ংযানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯৪৬.০৮৫ ৫৮০৪৫.২৩৫ ৫৭৮০১.৮৬ জানুয়াযী,১০ যত 
ডিরম্বয,১৩ 

জুরাই,১০ 
যত জুন,১৬ 

জুরাই,১০ 
যত জুন,১৬ 

১৮৯% 

(%) 
২ ফছয ৬ ভা 

(৬২.৫০%) 
 

০৬। অংগনবনত্ত  অগ্রগনতিঃ নযনষ্ঠ “ ” যত ংমুি।  

 

০৭।   াজ অভাপ্ত থা যর তায  াযণিঃ  
 প্র ল্প নযদটন ও PCR মটাযরাচনা  যয যদখা মায় যম, প্র যল্পয আওতায় য ান  াজ অভাপ্ত যনই। 
 

০৮।   প্র ল্প গ্রযণয র্বূনভ, উযেশ্য ও ভূর  ামটিভ: 

৮.১ প্র যল্পয র্বূনভিঃ  
ফাংরারদ ৭০ এয দক রর্ই খাদয ঘািডর্য জদ। জ ভয় জদরয খাদয ঘািডর্য ডযভাণ ডছর ১২ রে জভডিক িন, 

মা ৮০’য দরক ১৬ রে, ১৯৯৪-৯৫ ারর ৩৪ রে এফং ১৯৯৮ ারর বয়াফ ফন্যায ভরয় ৩৭ রে জভডিক িরন 

দাাঁড়ায়। উন্নয়ন রমাগী জদ/অংীদায ংস্থা জদরয খাদয ঘািডর্ ূযরণ খাদয ায়র্া ডদরয় থারক। ফাংরারদ 

যকাযীবারফ খাদয ঘািডর্ ূযরণ ডনজস্ব্ব ম্পরদ ডফরদ রর্ খাদয আভদানী করয থারক। এছাড়াও জফযকাযী মতারয় 

প্রডর্ফছয ১৫ রে রর্ ২০ রে জভেঃ িন খাদযস্য আভদানী কযা য়। খাদযস্য চরাচর নীডর্ভারা অনুারয 

আভদানীকৃর্ খাদযরস্যয ৪০% ভংরা ফন্দরয খারা  যায  থা। ন ন্তু ভংরা ফন্দযয জাাজ যত খাদযস্য খারা 
 যায িনত ভযানুয়ার  ও অনত ুযাযনা। যান্তযয চ ট্টগ্রাভ ফন্দযয খাদযস্য খারা, ংযযণ ও ওজন নযভাযয 
ফযফস্থা ননযাদ, মানন্ত্র  ও স্ব্য়ংনিয় নফধায় খাদয স্য ঘার্নত ও অচয় ঘুফই  ভ। ভংরায় প্রস্তানফত  ংিীর্ াইযরা 
ননভটাযণয ভাধযযভ খাদয স্য ঘার্নত ও অচয় হ্রা  যয ফছযয গযড় ৯ য ানর্ র্া া াশ্রয়  যা ম্ভফ যত াযয। এ 
রযযয প্র ল্পনর্ গৃীত য়।     

 
৮.২ প্র যল্পয উযেশ্যিঃ 
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1. আনুলডিক কর সুডফধানদ ভংরা ফন্দয ংরগ্ন স্থারন ৫০,০০০ জভেঃিেঃ ধাযণ েভর্া ম্পন্ন একডি আধডুনক স্য 

াইররা ডনভতাণ মায ভাধযরভ খাদয ফযফস্থানা িডর্য উন্নয়ন ঘিরফ; 

2. জভাংরা ফন্দরয খাদযরস্যয দ্রুর্ খারা ডনডির্ কযা;  
3. খাদযরস্যয নি  ওজন ডনডির্ কযা;  
4. জদরয উিয ও ডিভাঞ্চরর খাদয ডফর্যরণয সুডফধা ফৃডি কযা;  
5. জভাংরা ফন্দরয খাদযরস্যয abnormal post landing shortage কডভরয় আনা;   
6. জদর খাদয ডনযািা ডৃষ্ট ও ুনষ্ট ডনডির্ কযা এফং  
7. াইরলান আইরা/ডডয প্রফণ এরাকায় ডনযাদ খাদয ভজুদকযণ সুডফধা ডনডির্  কযা।    
 

৮.৩। প্র যল্পয ভূর  ামটিভ: 
 

1. এ নর্ স্য াইযরা ননভটাযণয জন্য নডজাইন, ড্রনয়ং,  দযত্র দনররানদ প্রণয়ন; 
2. এ  র  াজ ম্পাদন ও প্রনিয়া যযণ ায়তা ও সুাযনবযনয জন্য এ নর্ জযয়ন্র্ যবঞ্চায স্ব্াধীন 

যাভট  প্রনতষ্ঠান ননযয়াগ; 
3. াইযরায জন্য ৪২.৩৬ এ য জনভ অনধগ্রণ; 
4. প্র ল্প ংনিষ্ট ছাড়াও খাদয ভন্ত্রণারয়, খাদয অনধদপ্তয ও নয ল্পনা  নভযনয যভার্ ১০ জন  ভট তটায 

াইযরা নফলযয়  বফরদডক প্রডেণ/ডযদতন পয; 
5. প্র ল্প ংনিষ্ট ছাড়াও খাদয ভন্ত্রণারয়, খাদয অনধদপ্তযযয ২০ জন  ভট তটা/ ভটচাযীয স্থানীয় প্রডেণ/ডযদতন 

পয;  
6. অনধগ্রণ ৃত ৮৬১৯৮.৯৭ ঘ:ডভ: বূনভ উন্নয়ন ও ২৬৫৬৮ ঘ.ডভ. নফনষ্ট ১নর্ ুকুয খনন; 
7. প্র যল্পয  াজ সুচারুবাযফ ভননর্নযং  যায জন্য ১ডি ডক আ ও ১ডি জী ক্রয়;  
8. ৫১ ফিঃনভিঃ এয ১নর্ প্র ল্প াইর্ অনপ ননভটাণ; 
9. াইররা ডনভতাণ কাজেঃ ূর্ত অং (াইযরা পাউযন্ডন, াইররা ডফন, জি াউ, াইযরা যজনর্ , এরে ব্রীজ, 

নদী ান, বফদ্যযডর্ক াফ-জেন, ফযানগং াউজ,  যন্রার রুভ ইর্যাডদ ননভটাণ)   
10. াইররা ডনভতাণ কাজ: ইররকরিা-জভকাডনকযার অংেঃ ডনউরভডিক আনররািায ও ডপ/ফাজত জরািায, জফল্ট 

কনরবয়য, ফযাডগং প্লান্ি, িাক জের, ডডং ডফন, ডফন জিক এনরলাজায, এয়ায করেয, ডরফ্র্, িাে কাররকিয 

ও করন্িার ডরেভ স্থান ও কডভডনং ইর্যাডদ; 

11. াইররা ফযর্ীর্ অন্যান্য ডনভতাণ কাজেঃ অডপ বফন, ওয়াকত  াভ যস্টায , গাডন ফযাগ জগািাউন, াফরেন 

ডফডডং, স্ক্র্যা জগািাউন, োপ জকায়ািতায, অডপাত জকায়ািতায কাভ ডযদতন ফাংররা ইর্যাডদ;  

12. নদী র্ীয ংযেণ, খাফায াডন ও াইররা ডযচারনায জন্য ডফশুি াডন যফযারয ররেয ওয়ািায ডিিরভন্ি প্লান্ি  

স্থান;   

13. য়েঃ ও াডন ডনষ্কান ফযফস্থা ও ডফনবন্ন স্যাডনিাডয ও  বফদ্যযডর্ক    াজ ম্পাদন;      

14. নদতভা ফযফস্থা ননভটাণ;  
15. ীভানা প্রাচীয, ংমুক্ত িয়ররি ও গািতরুভ, প্রধান পিক ৩ডি জগি, ফডরক িয়ররি  

16. িাক াডকতং, অবযান্তযীণ ও ংরমাগ যাস্তা। 
 

০৯।  প্র ল্প অনুযভাদন ও ংযাধনিঃ 
 

 Construction of a Cocrete Grain Silo at Mongla Port with Ancillary Facilities 
(50,000 MT Capacity) ীলট  প্র ল্প ১৯৯৪৬.০৮৫ রয র্া া ফযযয় ০১ জানুয়াযী,  ২০১০ যত ৩১ 
নডযম্বয, ২০১৩ যভয়াযদ ০৩  ভাচট ২০১০ তানযযখ এ যনয  অনুযভাদন  যা য়। যফতটীযত Wind load 
calculation করয ডিজাইন ডযফর্তন, জজডিয আকায ফৃডি, শুয নদীয ভযরপারডজয জন্য অডর্ডযক্ত এরে ব্রীজ 
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ডনভতাণ, অডর্ডযক্ত Ancillary Facilities যমভন স্টাপ য ায়ার্টায, ংযমাগ ড় , অবযন্তযীণ ড়  ননভটাযণয রযযয 
Construction of a Cocrete Grain Silo at Mongla Port with Ancillary Facilities 
(50,000 MT Capacity) (২য় ংরাডধর্) ীলতক প্র ল্প ংরাধন করয ০১ জানুয়াযী,  ২০১০ যত ৩ ০ জুন, 
২০১৬ যভয়াযদ ৩১ আগস্ট ২০১৫ তানযযখ  প্রকেডি ECNEC করৃ্তক অনুরভাডদর্ য়।  

 
১০।  নডনন রযযভাত্রা, এনডন/আযনডন ফযাে, অফভুনি ও ফযয় ংিান্ত তথযিঃ 

                  (রয র্া ায়) 
অথট ফছয ংযানধত এনডন 

ফযাে 

অথট অফভুনি ফযয় 

জভাি  িাকা  প্রেঃােঃ ফাস্তফ (%) 
২০০৯-২০১০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ১৬৫.২৪ ১৬৫.২৪ - ০.২৮% 
২০১০-২০১১ ৮০২.০০ ৮০২.০০ ৭৯৯.১৫ ৭৯৯.১৫ - ১.৩৮% 
২০১১-২০১২ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৭৯৪.৫৬ ৭৯৪.৫৬ - ১.৩৭% 
২০১২-২০১৩ ১৪১২৭.০০ ১৮১২৭.০০ ১৮১২৬.২৮ ১৮১২৬.২৮ - ৩১.৩৫% 

২০১৩-২০১৪ ১৩২৫৮.০০ ১৩২৫৮.০০ ১৩০০৭.০৪ ১৩০০৭.০৪ - ২২.৫০% 

২০১৪-২০১৫ ১০১০০.০০ ১০১০০.০০ ১০০৬৪.২৩ ১০০৬৪.২৩ - ১৭.৪১% 

২০১৫-২০১৬ ১৫০৮৮.০০ ১৫০৮৮.০০ ১৪৮৪৫.৩৬ ১৪৮৪৫.৩৬ - ২৫.৭১% 

জভাি =   ৫৭৮০১.৮৬ ৫৭৮০১.৮৬  ১০০% 

 *অফভুি ৃত অথট মথামথবাযফ যপযত  প্রদান  যা যয়যছ।  

 

১১।  প্র ল্প নযচার  ংিান্ত তথযানদিঃ 
 

ি: 
নং 

প্র ল্প নযচারয য নাভ ও দফী ূণট ারীন খন্ড ারীন 
দানয়ত্ব ারযনয যভয়াদ 

যমাগদাযনয তানযখ অফযানতয 
তানযখ 

১. জভােঃ গাজী উয যভান, প্রকে ডযচারক ূণট ারীন - ২৫-০৪-২০১০ ১০-০৯-২০১৪ 
২. ডফভর বূাঁইয়া, প্রকে ডযচারক - খন্িকারীন ১১-০৯-২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৩. বয়দ নাজভুর হুদা, প্রকে ডযচারক ূণতকারীন - ০৩-১০-২০১৪ ১১-০৫-২০১৫ 

৪. জভােঃ গাজী উয যভান, প্রকে ডযচারক  - খন্িকারীন ১২-০৫-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬ 

 

১২।  প্র ল্প নযদটনিঃ 

প্র ল্পনর্ ২৯ অযটাফয ২০১৭ তানযখ এ নফবাযগয উ-নযচার  জনাফ যখ যভািঃ আবু্দয যভান যযজনভযন 
নযদটন  যযন। নযদটন াযর প্র ল্প ংনিষ্ট  ভট তটাগণ উনস্থত যথয  নযদটযন যমানগতা  যযন।  

  
১৩।  অংগনবনত্ত  ফাস্তফায়ন অগ্রগনতিঃ  

  

১৩.১    ভট তটা ও  ভটচাযীযদয যফতন বাতানদিঃ প্র ল্প ফাস্তফায়ন াযর ২ জন  ভট তটা (১২১ জনভা) এফং ৭ জন 
 ভটচাযী (৪৬২ জনভা) যভার্ ৯ জন ননযয়ানজত নছযরন।  এই ৯ জযনয ৫৮৩ জনভাযয বাতানদ প্রদাযনয 
রযভাত্রা ননধটানযত নছর। উযেখয যম, এয ভযধয ১ জন নাযী  ভটচাযী প্র ল্প ফাস্তফায়ন াযর  াজ  যযন 
(১০/০৭/২০১১ র্াডযখ রর্ ৩০/০৬/২০১৬ মতন্ত) । নডননযত ২ জন  ভট তটায (১২১ জনভা)  যফতন 
ফাফদ ৪৮.০০ রয র্া া ফযাে নছর, ননযয়াগ যদযীযত ওয়ায় যভার্ জনভা অনযফনতটত যযযখ ফযয় যয়যছ 
৩০.২০ রয র্া া। অযনদয , নডননযত ৭ জন  ভটচাযীয (৪৬২ জনভা) যফতন ফাফদ ৬২.০০ রয র্া া 
ফযাে নছর, ননযয়াযগয  যযই ১জন  ভটচাযী চাকুনয যছযড় নদযরও  যভার্ জনভা অনযফনতটত যযযখ ফযয় 
যয়যছ ৫৫.৬৬ রয র্া া। এছাড়া বাতা ফাফদ ৫০.০০  রয র্া া ফযাে নছর, ন ন্তু ফযয় যয়যছ ৩২.৬২ 
রয র্া া এফং যভার্ ৪৫৭ জনভা বাতানদ ফাফদ ফযয় য়।    
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১৩.২ বফযদন  ভ্রভনিঃ প্র যল্পয আওতায়  “Pre-Shipment Inspection of Electro-Mechanical 
Equipments” ডফলরয়  ডফডবন্ন ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ও ডযকেনা কডভরনয প্রডর্ডনডধ ৫ জরনয একডি দর (২ 

জন কভতকর্তা খাদয ভন্ত্রণারয়, ১জন ডযকেনা কডভন, ১ জন াইররা রর্ এফং প্রকে ডযচারক ডনরজ) 

জাভতান/সুইজাযরযান্ি-এ ১০ ডদরনয (১০/০৫/২০১৪ র্াডযখ রর্ ২০/০৫/২০১৪ মতন্ত) বফরদডক প্রডেণ গ্রণ 

করযন। ডিডডরর্ এ ফাফদ ফযয় ডনধতাডযর্ ডছর ২৫.০০ রে িাকা মায ুরযািা ফযয় রয়রছ। এছাড়া “Training 

on Maintenance and Operation of the Plant” ডফলরয় ডফডবন্ন ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ও ডযকেনা 
কডভরনয প্রডর্ডনডধ ৮ জরনয একডি দর (২ জন কভতকর্তা খাদয ভন্ত্রণারয়, ১জন ডযকেনা কডভন, ৩ জন 

খাদয অনধদপ্তয ও াইররা রর্ এফং প্রকে ডযচারক ও উ-প্রকে ডযচারক ডনরজ) জাভতান/সুইজাযরযান্ি-এ 

১০ ডদরনয (১৫/০৫/২০১৬ র্াডযখ রর্ ২৪/০৫/২০১৬ মতন্ত) বফরদডক প্রডেণ গ্রণ করযন। ডিডডরর্ এ 

ফাফদ ফযয় ডনধতাডযর্ ডছর ৩০.০০ রে িাকা মায ভরধয ২৪.০০ রে িাকা ফযয় রয়রছ।   
       

১৩.৩ স্থানীয় প্রনযণিঃ প্র যল্পয আওতায় “Maintenance and Operation of Electro-Mechanical 
Equipments” ডফলরয়  খাদয অডধদপ্তরযয ভাঠ মতারয়য কভতকর্তা/কভতচাযী ভংরা াইররারর্ ৭ ডদরনয 

(০১/০৬/২০১৬ র্াডযখ রর্ ০৭/০৬/২০১৬ মতন্ত) স্থানীয়  প্রডেণ গ্রণ করযন। ডিডডরর্ এ ফাফদ ফযয় 

ডনধতাডযর্ ডছর ২.০০ রে িাকা মায ুরযািা ফযয় রয়রছ।   
     
১৩.৪ যাভট  যফািঃ াইযরায ড্রইং ও নডজাইন  র প্র ায ইকুইযভন্র্ ননফটাচন, দযত্র দনরর প্রণয়ন, 

ভগ্র  াইযরা প্লাযন্র্য ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ও  নভননং  াযজয  সুাযনবন ইতযানদয জন্য যদী-নফযদী 
ননবর, ইযরযরা-যভ ানন যার এক্সার্ট  River Consulting LLC, USA-BETS Consulting 

Services Limited, Bangladesh (JV) নাভ  এ নর্ Joint Venture যাভতক পাভত  প্রকরে 

ডনরয়াডজর্ ডছর। ডিডডরর্ এ ফাফদ ফযয় ডনধতাডযর্ ডছর ১৬৩৭.০০ রে িাকা, চডুক্তে জভার্ারফক ১৫৫৪.১০ 

রে িাকা ফযয় রয়রছ। উক্ত Joint Venture পারভতয ারথ চডুক্ত  স্ব্াযয য় ০৯/০১/২০১১ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। পাভত ডনযয়াজগয জেরে াফডরক প্রডকউযরভন্ি ডফডধভারা 
২০০৮ এয ডফডধ ৩৬(৩)( )(৩) জভার্ারফক CCGP জর্ জপ্রযণূফতক অনুরভাদন প্রদান কযা য়।   

 

১৩.৫    ননযাত্তা গাডটিঃ  াইযরায প্র যল্পয ফাস্তফায়ন  ামটিযভয ননযাত্তায রযযয নডননযত ৩৩ জনভাযয ১ 
ফযানর্নরয়ন আনায ননযয়াযগয  ংস্থান ও ৮০.০০ রয র্া া ফযয় ননধটানযত নছর।  প্র ৃত ফযয় য় ৭৯.৫৭ 
রয র্া া, তযফ যভার্ জনভা অনযফনতটত থায । উক্ত জজরা আনায কামতাররয়য ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য়  

২৩/০১/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। এ জেরে াফডরক 

প্রডকউযরভন্ি ডফডধভারা ২০০৮ এয ডফডধ ৬২ অনুযণূফতক অনুরভাদন প্রদান কযা য়।    
  
১৩.৬ ভাইযিাফা বাড়ািঃ  প্র যল্পয ফাস্তফায়ন  ামটিভ সুাযনবন ও অন্যান্য জরুযী প্রযয়াজযন ৪৪ জনভাযয 

জন্য  ৯ নযর্য ভাইযিাফাযয ংস্থান নডননযত নছর। এয জন্য ফযয় ননধটাযণ নছর ২৫.০০  রয র্া া। 
যভার্ জনভা অনযফনতটত যযযখ প্র ৃত ফযয় য় ২৪.৩০ রয র্া া। বাড়া প্রদানকাযী Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। এ জেরে াফডরক প্রডকউযরভন্ি ডফডধভারা ২০০৮ এয ডফডধ ৩৬(৩)( )(৩)  

অনুযণূফতক অনুরভাদন প্রদান কযা য়।    
   
১৩.৭  যভযাভত যযণাযফযণ ও ুনফটানিঃ প্র যল্পয আওতায় যভযাভত, যযণাযফযণ ও ুনফটান খাযত নডননযত 

৪০.০০ রয র্া া ফযয় ননধটানযত নছর। তযফ এ খাযত যফী  াযজয প্রযয়াজন না ওয়ায় প্র ৃত ফযয় য় 
১১.৮৭ রয র্া া। 

 

১৩.৮ মানফান িয়িঃ নডননযত প্র যল্পয আওতায় ১নর্ জী ও ১নর্ ন -আ িযয়য ংস্থান ও ৬৫.০০ রয 
র্া া ফযয় ননধটাযণ নছর। প্র ৃত ফযয়ও যয়যছ ৬৫.০০ রয র্া া। এয ভ যধয জী (Pajero Jeep-2350 
CC) ফাফদ  ৪৩.০০  রয র্া া ও ন -আ ( Pick-up-2956 CC)  ফাফদ ২২.০০ রয র্া া ফযয় 
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যয়যছ । মানফান িযয়য যযযত্র  াযজযযা জী এয জন্য যভাট প্রনগত ইন্ডানরজ নর৪ এয  ারথ চডুক্ত 

স্ব্ােয য় ০৯/০৫/২০১০ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ১৫/০৬/২০১০ র্াডযরখ এফং ন -
আ এয জন্য ‡gmvm© nxiv †UªW wmwÛ‡KU নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ০৮/০৬/২০১০ র্াডযরখ ও 

চডুক্ত জভার্ারফক কাজ ম্পাদন য় ২৩/০৬/২০১০ র্াডযরখ।  
 
১৩.৯ ওয়া ট ইকুইযভন্র্ যফযা, ংস্থান এফং  নভননং: ওয়া ট ইকুইযভন্র্ যফযা, ংস্থান  এফং 

 নভননং ফাফদ ডিডডরর্ ১৪৫.০০ রে িাকা ফযয় ফযাদ্দ ডছর। ডকন্তু প্রকৃর্ ফযয় য় ১৪১.০০ রে িাকা। এ 

কর ওয়া ট ইন উইযভন্র্ িযয়য যযযত্র Toma Construction & Co. Ltd নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয 

ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৩/১১/২০১৫ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ ম্পাদন য় ২৬/০৫/২০১৬ র্াডযরখ।
  

 

১৩.১০  নম্পউর্ায যফযা ও  ংস্থানিঃ  নপ্রন্র্ায ও এযক্সনযজ ৩নর্  নম্পউর্ায যফযা,  ংস্থান  এফং 
 নভননং ফাফদ ডিডডরর্ ৩.০০ রে িাকা ফযয় ফযাদ্দ ডছর। ডকন্তু প্রকৃর্ ফযয় য় ২.৯৯ রে িাকা। এ কর 

নপ্রন্র্ায ও এযক্সনযজ ৩নর্  নম্পউর্ায িযয়য যযযত্র যভাট জারার এন্র্াযপ্রাইজ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ 

চডুক্ত স্ব্বােয য় ১৭/০৫/২০১০ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ ম্পাদন য় ১৯/০৫/২০১০ র্াডযরখ।  
 

১৩.১১ পযর্া নয়ায যফযা ও  ংস্থানিঃ  এযক্সনযজ ৩নর্ পযর্া নয়ায যফযা,  ংস্থান  এফং  নভননং 
ফাফদ ডিডডরর্ ৫.২০ রে িাকা ফযয় ফযাদ্দ ডছর। প্রকৃর্ ফযয় য় ৫.২০ রে িাকা। এ কর িযয়য যযযত্র 
যভাট ভাভুন এন্র্াযপ্রাইজ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ৩১/০৫/২০১০ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক 

কাজ ম্পাদন য় ০৬/০৬/২০১০ র্াডযরখ। উরেখয, পযর্া নয়ায ভু ১নর্ প্র ল্প নযচার   ামটারযয়, ১নর্ 
উ-প্র ল্প নযচার   ামটারযয় এফং ১নর্ নয ল্পনা  নভযনয ংনিষ্ট যটয/উইং-এ যফযা, ংস্থান  
এফং  নভননং  যা য়।  

 
১৩.১২ আফাফত্রিঃ প্র ল্প নযচার , উ-প্র ল্প নযচার  এফং ভংরায় াইযরা অনপযয জন্য ৩ যর্ 

আফাফত্র যফযা, ংস্থান  এফং  নভননং ফাফদ ডিডডরর্ ৮.০০ রে িাকা ফযয় ফযাদ্দ ডছর। প্রকৃর্ ফযয় 

য় ৪.৮১ রে িাকা।   
 

১৩.১৩  বূনভ অনধগ্রণিঃ প্র ল্প’য জন্য নডননযত ৪২.৩৬ এ য বূনভ অনধগ্রযণয ংস্থান নছর এফং ফযাে নছর 
১৩৩.৩৪ রয র্া া। প্র ৃত ফযয় ও প্রাক্কনরত অনুযভানদত ফযয় এ । ফাযগযার্ যজরা প্রাযনয নন র্ বূনভ 
অনধগ্রযণয প্রস্তাফ ািাযনা য় ২৮/০৬/২০১০ তানযযখ এফং অনুযভাদন াওয়া মায় ১১/১০/২০১০। এ নফলযয় 
য াযযয যজরা প্রা   তৃট  বূনভ অনধগ্রন ংনরষ্ট ননয়ভ নীনত অনুযণ ূফট  বূনভ অনধগ্রণ  যা য়।  
বূনভ অনধগ্রযণ যভার্ ভয় রাযগ প্রায় ৮ ভা।  

 
১৩.১৪ বূনভ উন্নয়নিঃ প্র ল্প’য জন্য নডননযত ৮৬১৯৮.৯৭ ঘন নভর্ায  বূনভ উন্নয়যনয ংস্থান নছর এফং ফযাে নছর 

১২২.৪০ রয র্া া। প্র ৃত ফযয় ও প্রাক্কনরত অনুযভানদত ফযয় এ । এ বূডভ উন্নয়ন কারজয যযযত্র যভাট এ 
য  এন্র্াযপ্রাইজ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২০/০৬/২০১১ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ২৯/০৫/২০১৩ র্াডযরখ।  
  

১৩.১৫  ুকুয খননিঃ প্র ল্প এরা ায় সুযয় ানন ও াইযরায প্রযয়াজযন  ২৬৫৬৮ ঘন নভর্ায ১নর্ ুকুয খনযনয 
ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৭.৮৭ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ ও ফযয় ভান। এ  াযজ 
যভাট এ য  এন্র্াযপ্রাইজ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয ২০/০৬/২০১১ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক 

ুকুযযয খনন কাজ ম্পাদন য় ২০/০৬/২০১১ র্াডযরখ।  
 

১৩.১৬ প্র যল্পয াইর্ অনপ ননভটাণিঃ প্র ল্প এরা ায় ৫১ ফগটনভর্াযযয  ১নর্ প্র ল্প াইর্ অনপ ননভটাযণয ংস্থান 
নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৬.১৩ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ ও ফযয় ভান। যভাট আয আয 
যরডাট নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ০২/০৮/২০১১ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন 

য় ২৫/১১/২০১১ র্াডযরখ।  
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১৩.১৭ অনপ নফনডং ননভটাণিঃ প্র ল্প এরা ায় ১৪০০ ফগটনভর্াযযয ৩ তরা নফনষ্ট ১নর্ অনপ নফনডং ননভটাযণয ংস্থান 
নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৪৭৪.২০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ ও ফযয় ভান। যভাট ইস্টাণট 
নফডাট এযাযানযয়র্ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৯/০১/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত 
কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৩/২০১৬ র্াডযরখ।  

 

১৩.১৮ ওয়া ট  াভ যস্টায ননভটাণিঃ প্র ল্প এরা ায় ৬৯১ ফগটনভর্াযযয ১ তরা নফনষ্ট ১নর্ ওয়া ট  াভ যস্টায 
ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩৮৫.০৫ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ 
ফযয় য় ৩৮৪.৯০ রয র্া া। এ  াযজ যভাট জাযা এন্ড যরনডং য াং নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয 

য় ৩০/০১/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ১০/০৭/২০১৫ র্াডযরখ।  
 

১৩.১৯ গানন ফযাগ যগাডাউনিঃ প্র ল্প এরা ায় ৬৭০ ফগটনভর্াযযয ১ তরা নফনষ্ট ১নর্ গানন ফযাগ যগাডাউন ননভটাযণয 
ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২৭৫.৮৫ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ ফযয় য় 
২৭৫.৮৪ রয র্া া। যভাট এভ আই যরনডং এন্ড য াং নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 
০৭/০৭/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ২৫/০৫/২০১৬ র্াডযরখ।  

 

১৩.২০ যগ্রড-২০ স্টাপ য ায়ার্টাযিঃ প্র ল্প এরা ায় ১০৩০ ফগটনভর্াযযয ৩ তরা নফনষ্ট ১নর্ যগ্রড-২০ স্টাপ য ায়ার্টায 
ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩১৪.১৯ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ 
ফযয় য় ৩১৩.৭১ রয র্া া। যভাট আয আয যরডাট নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ০৭/০৬/২০১১ 
র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ২৫/০৫/২০১৩ র্াডযরখ।  

  

 ১৩.২১ অনপাট য ায়ার্টায  াভ নযদটন ফাংযরা ননভটাণিঃ প্র ল্প এরা ায় ৮৭০ ফগটনভর্াযযয ৩ তরা নফনষ্ট ১নর্ 
অনপাট য ায়ার্টায  াভ নযদটন ফাংযরা ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩৮৬.৫০ রয 
র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ ফযয় য় ৩৮১.৩৫ রয র্া া। এ  াযজ যভাট  াভার 
এন্র্াযপ্রাইজ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ০৭৪/০৭/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত কাজ  

ম্পাদন য় ১৬/০৩/২০১৬ র্াডযরখ।  
 

১৩.২২ স্ক্র্যা যগাডাউন ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৬৭০ ফগটনভর্াযযয ১তরা নফনষ্ট ১নর্ স্ক্র্যা যগাডাউন ননভটাযণয 
ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২৭৪.২৬ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ ফযয় য় 
২৬৭.৮২ রয র্া া।  এ যযযত্র যভাট নফ এভ যরড যন্র্ায নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 
৩০/০১/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্াজফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ১০/০৭/২০১৫ র্াডযরখ।  

 
১৩.২৩ গাডটরুভ  ৩ নর্ যগর্ ও ীভানা যদয়ার ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩০০০ নভর্াযযয যদয়ার (গাডটরুভ ৩নর্ 

যগর্) ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৯৫৪.০৩ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ 
যভার্ ফযয় য় ৯৪৯.৩৭ রয র্া া।   ৫নর্  প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ নফনধ যভাতাযফ  চডুক্ত স্ব্বােয য়  ও চডুক্ত 

জভার্ারফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ২৫/০৬/২০১৫ র্াডযরখ।  

 

১৩.২৪ নন উনযনর্ রাইনর্ং যড্রইযনজ নযস্টভ ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ২৫০০ নভর্াযযয যড্রইযনজ নযস্টভ 
(নন উনযনর্ রাইনর্ং) ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২৩৯.১১  রয র্া া। প্র ৃত  াযজয 
নযভাণ এফং ফযয় ভান।   এ  াযজ Toma Construction & Co. Ltd নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত 

স্ব্বােয য় ২৩/১১/২০১৫ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৫/২০১৬ র্াডযরখ।  
  
১৩.২৪ রা  ান টং এনযয়া ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১৫৫০০ ফগট নভর্াযযয রা  ান টং এনযয়া ননভটাযণয  ংস্থান নছর 

এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২৯০.৮৫ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ   এফং  যভার্ ফযয় য় ভান।   এ 
যযযত্র Toma Construction & Co. Ltd নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৩/১১/২০১৫ 
র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৫/২০১৬ র্াডযরখ।  

 



628  

১৩.২৫ অবযন্তযীণ যাস্তা ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৬০০ নভর্াযযয অবযন্তযীণ যাস্তা ননভটাযণয  ংস্থান নছর এফং ফযয় 
ননধটানযত নছর ৪৩.৯২ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।   এ  াযজ Toma 
Construction & Co. Ltd নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৩/১১/২০১৫ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৫/২০১৬ র্াডযরখ।  
    
 ১৩.২৬ ংযমাগ (এযপ্রাচ) যাস্তা ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩৯৭ নভর্াযযয ংযমাগ (এযপ্রাচ) যাস্তা ননভটাযণয  ংস্থান নছর 

এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২২৬.১২ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ ফযয় য় ২২৫.০৮ রয 
র্া া। যভাট ইস্টাণট নফডাট এযাযানযয়র্ নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ০৪/১০/২০১৫ র্াডযরখ ও 

চডুক্ত জভার্াজফক ফনণটত কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৩/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.২৭ যগর্ নন-১ ও ২, গাডটরুভ  াফনর  র্য়যরর্ ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ২৩১ ফগট নভর্াযযয যগর্ নং-১ও২, 

গাডটরুভ াফনর  র্য়যরর্ ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৯২.৭৫ রয র্া া। প্র ৃত 
 াযজয নযভাণ নি  যযযখ যভার্ ফযয় য় ১৯২.৩৯  রযর্া া। যভাট এভনড আবু্দ াত্তায নাভক 

প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ০৩/০২/২০১৩ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক ফনণটত  কাজ  ম্পাদন য় 
০৭/০৬/২০১৫ র্াডযরখ।  

 

১৩.২৮ যজনর্ এফং স্টীর ব্রীজ ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১৭৫ নভিঃ × ১৯.৫ নভিঃ এফং ৫০ নভিঃ × ১০.৬ নভিঃ এয ২নর্ 
যজনর্   এফং  ২নর্  ২৭ নভিঃ × ১২ নভিঃ এয স্টীর ব্রীজ ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর 
৭৩০৪.৫৫ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform Corporation, 
Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ 

চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। এ ডনভতাণ 

কারজ আধডুনক কডম্পউিাযাইজি ডিডজিার ফযাডচং প্লযান্ি এয ভাধযরভ কংডক্রি এয ভান ফজায় যাখা য়। 
 
 

  

 

নচত্রিঃ প্র যল্পয আওতায় ডনডভতর্ যজনর্ এফং স্টীর ব্রীজ  
 

১৩.২৯ এযক্স ব্রীজ ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১২৫ নভিঃ × ১৩.৫ নভিঃ এযক্স ব্রীজ ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় 
ননধটানযত নছর ২৬৪২.৫৪ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। এ ডনভতাণ কারজ আধডুনক কডম্পউিাযাইজি ডিডজিার ফযাডচং প্লযান্ি এয ভাধযরভ কংডক্রি 

এয ভান ফজায় যাখা য়।   
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নচত্রিঃ প্র যল্পয আওতায় ডনডভতর্ এযক্স ব্রীজ  

 
১৩.৩০ াইযরা পাউযন্ডন ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১২৫ নভিঃ × ১৩.৫ নভিঃ াইযরা পাউযন্ডন ননভটাযণয ংস্থান 

নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৪৭১৪.৭৬ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    
Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। এ ডনভতাণ কারজ আধডুনক কডম্পউিাযাইজি ডিডজিার ফযাডচং প্লযান্ি এয 

ভাধযরভ কংডক্রি এয ভান ফজায় যাখা য়। জভাংরা াইররা ডনভতাণকারীন াইররা াইরি ডনভতাণ ংক্রান্ত ভারাভার 

এয গুনাগুণ যীোয জন্য একডি রযাফরযিডয স্থান কযা রয়ডছর।  
. 

১৩.৩১ যড াউ পাউযন্ডন ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১২৫ নভিঃ × ১৩.৫ নভিঃ যদ াউ পাউযন্ডন ননভটাযণয 
ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৫৭৩.৪৫ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  
Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। এ জেরে াফডরক প্রডকউযরভন্ি ডফডধভারা ২০০৮ এয ডফডধ ৩৬(৩)( )(৩) 
অনুযণূফতক অনুরভাদন প্রদান কযা য়। এ ডনভতাণ কারজ আধডুনক কডম্পউিাযাইজি ডিডজিার ফযাডচং প্লযান্ি এয 

ভাধযরভ কংডক্রি এয ভান ফজায় যাখা য়।  
 

১৩.৩২ াইযরা ওয়ার (নি পভট)  ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১২৫ নভিঃ × ১৩.৫ নভিঃ াইযরা ওয়র (নি পভট) 
ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩৮২৬.৪৩ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় 
ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। উন্নর্ভারনয নি পভট িনতযত াইররা ও জি াউজ এয ডনভতাণ কাজ 

ম্পন্ন কযা য়। এ িনতযত াইররা ও জি াউজ ননভটাণ  াজ ম্পন্ন  যায জন্য জাভটানন, নবযয়তনাভ, 
ইউএএ, যফরনজয়াভ, নভয, সুইজাযরযান্ড নফনবন্ন যদযয ৪০ জন  প্ররকৌরী প্রায় ১০০০ জনফর  ৯ 

ডদন ও ১২ ডদন করয ডফযডর্ীনবারফ কারজ ডনরয়াডজর্ ডছররন। ভংরা াইররায নি পভট  িনতযত ঢারাই 
 াযজয মন্ত্রানত   জাভটানন, নবযয়তনাভ, ইউএএ, যফরনজয়াভ ও ননউনজরযান্ড যথয  আনা যয়নছর।   

 

১৩.৩৩ াইযরা াযার্ট, রুপ এফং য ান  ননভটানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১২৫ নভিঃ × ১৩.৫ নভিঃ াইযরা াযার্ট, 
রুপ এফং য ান্স ননভটাযণয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৫৬৩৩.৮৮ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয 
নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma 
Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। 
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১৩.৩৪ নদী ানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩৬০ নভিঃ নদী াযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৮২৩.৫৮ রয 
র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam 
and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয 

য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
  
১৩.৩৫  ইযরনর যার াফ-যস্টন স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ ইযরনর যার াফ-যস্টন স্থাযনয ংস্থান নছর এফং 

ফযয় ননধটানযত নছর ৯৫.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। 
  
১৩.৩৬ াইযরায াইর্ উন্নয়নিঃ প্র ল্প এরা ায় াইযরা াইর্ উন্নয়যনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর 

৮৮২.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ এফং যভার্ ফযয়  য় ৮৭৪.৫১ রয র্া া। এ  াযজ 
Toma Construction & Co. Ltd নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৩/১১/২০১৫ র্াডযরখ ও 

চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৫/২০১৬ র্াডযরখ।  
      
১৩.৩৭  ওয়ার্ায নরর্যভন্র্ প্লান্র্ (নড-স্যারাইন প্লান্র্) স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ ওয়ার্ায রর্যভন্র্ প্লান্র্ (নড-স্যারাইন 

প্লান্র্) স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ 
ফযয় ভান।  এ  াযজ Toma Construction & Co. Ltd নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৩/১১/২০১৫ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ২৬/০৫/২০১৬ র্াডযরখ। 
    
১৩.৩৮ ননউযভনর্  ন আন-যরাডায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ২নর্ ননউযভর্ী  ন আন-যরাডায ( 200 MT/hour 

capacity),  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৫৮০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ 
এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction 
& Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। ইা ইউরযারয জফরডজয়াভ এয বর্যী। 
 

 
 

নচত্রিঃ প্র যল্পয আওতায় ননউযভনর্  ন আন-যরাডায স্থান  
 
১৩.৩৮ যফল্ট  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৪নর্ যফল্ট  নযবয়ায স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর 

১২৪০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
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নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
  
১৩.৩৯ ফায র্ এনরযবর্য স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ ফায র্ এনরযবর্য ( 200 MT/hour 

capacity,complete with jogging drive) স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৩৫০.০০ 
রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia Slipform Corporation, 
Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ 

চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
   
১৩.৪০ ফাল্ক যের স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ ফাল্ক যের ( SC-01, 200 MT/hour capacity, including 

all controls, test weights, acccess platforms and operator interface) স্থাযনয ংস্থান 
নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৯৬০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia 
Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh 
(JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 

    ১৩.৪১ নজন নডনিনফউর্য স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ নজন নডনিনফউর্য (  200 MT/hour capacity, 

automatic) স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং 
যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & 
Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  

 
 ১৩.৪২ নফন যড  যফল্ট  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ নফন যড  যফল্ট  নযবয়ায স্থাযনয ংস্থান নছর এফং 

ফযয় ননধটানযত নছর ১৩৯০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia 
Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh 
(JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। 
  

১৩.৪৩ নফন যড  এনযলাজায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ নফন যড  এনযলাজায স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় 
ননধটানযত নছর ১৯০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
  
১৩.৪৪ ড্রযাগ যচইন  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ ড্রাগ যচইন  নযবয়ায স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় 

ননধটানযত নছর ৭৮০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৪৫ াইযরা ভা যলা নডচাজট যগর্ স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩০নর্ াইযরা ভা যলা নডচাজট যগর্ স্থাযনয 

ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৫০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    
Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
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১৩.৪৬ নযযলইভ এনযলাজড যফল্ট  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ নযযলইভ এনযলাজড যফল্ট  নযবয়ায  

স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৯০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় 
ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৪৭ রান্সপায এনযলাজড যফল্ট  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ২নর্ রান্সপায এনযলাজড যফল্ট  নযবয়ায  

স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৬০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় 
ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৪৮ ফযাগ ওযয়ইং এফং নপনরং যস্টন স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৪নর্ ফযাগ ওযয়ইং এফং নপনরং যস্টন ( 50 kg 

capacity/jute bag, 30 MT/hour capacity, complete with transfer conveyer, sewing 

machine and shute work) স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১২০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত 
 াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma 
Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
    
১৩.৪৯ ফযানগং এরা ায জন্য এনযলাজায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ফযানগং এরা ায জন্য ১নর্ এনযলাজায 

(Including 600 MT steel bin ) স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩০.০০ রয র্া া। 
প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform Corporation, Vietnam and 
Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৫০ রা  যের স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ফযানগং এরা ায জন্য ১নর্ রা  যের ( Including foundation, 

display, ticket printer and operator control shed)  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত 
নছর ৩০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।       
 
১৩.৫১ ফযাগ ননং যফল্ট  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ ফযাগ ননং যফল্ট  নযবয়ায  স্থাযনয ংস্থান নছর 

এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৮২০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia 
Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh 
(JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ। 
       
১৩.৫২ ১০০ যভিঃ র্িঃ যভতাম্পন্ন  ফযাগ ফাজট যরাডায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ ফযাগ ফাজট যরাডায  ( 100  

MT/hour capacity)  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১১০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত 
 াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma 
Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।      
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১৩.৫৩ ফাল্ক ফাজট ননং নফন স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ ফযাগ ফাজট যরাডায  (200  MT capacity)  স্থাযনয 
ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর  ২৫ .০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  
Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৫৫ ফাল্ক ননং যফল্ট  নযবয়ায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৫নর্ ফাল্ক ননং যফল্ট  নযবয়ায   স্থাযনয ংস্থান নছর 

এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১১৬৫.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।    Asia 
Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh 
(JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্ােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
১৩.৫৬ ২০০ যভিঃ র্িঃ যভতাম্পন্ন  ফযাগ ফাজট যরাডায স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ ফযাগ ফাজট যরাডায  ( 200  

MT/hour capacity)  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১৪০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত 
 াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma 
Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 

১৩.৫৭ এয়ায  যেয স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ এয়ায  যেয  (With air receiver, controller and 
dessicant dryer)  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২৮০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয 
নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma 
Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় 

২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।    
 
  ১৩.৫৮ এয়ায  যেয-এয জন্য আনুলনি  মন্ত্রানত  স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ এয়ায  যেয-এয জন্য 

আনুলানি  মন্ত্রানত ( Compressed Air quality piping and valve, complete as per 
specification)  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৩০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ 
এফং যভার্ ফযয় ভান।  Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction 
& Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।    
  ১৩.৫৮ াযযাযনর এনরযবর্য স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ এয়ায াযযাযনর এনরযবর্য  স্থাযনয ংস্থান নছর এফং 

ফযয় ননধটানযত নছর ৫০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 

  ১৩.৫৯ ডাস্ট  াযর ন নযস্টভ স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ ডাস্ট  াযর ন নযস্টভ স্থাযনয ংস্থান নছর এফং 
ফযয় ননধটানযত নছর ৪২০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।    
   
১৩.৬০ নফন-যবন্র্ ডাস্ট  াযর ন নযস্টভ  স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ৩নর্ নফন-যবন্র্ ডাস্ট  াযর ন নযস্টভ 

স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৯০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় 
ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
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Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৬১ স্পাউনর্ং এফং যগর্ বাল্ব স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ স্পাউনর্ং এফং যগর্ বাল্ব স্থাযনয ংস্থান নছর এফং 

ফযয় ননধটানযত নছর ১০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় ভান। Asia Slipform 
Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh ( JV) 
নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় 

৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৬২ রুবায, যডায এফং নফনবন্ন নপনর্ং স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ রুবায, যডায এফং নফনবন্ন নপনর্ং  

স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৮০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ এফং যভার্ ফযয় 
ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।   
 

১৩.৬৩ অন্যান্য ইযরযরা-যভ ানন যার মন্ত্রানত স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১২নর্ ইযরযরাযভ ানন যার মন্ত্রানত স্থাযনয  
ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ৬৬৪.৯৬ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ নি  যযযখ  যভার্ ফযয় য় 
৬৬২.৫৯ রয র্া া। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & 
Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
   
১৩.৬৪ PLC Control এফং I/O Panels স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ PLC Control এফং I/O Panels 

স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ২০০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয নযভাণ ও যভার্ ফযয় 
ভান। Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, 
Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  

ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৬৫ Operator Interface Equipment স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ Operator Interface 

Equipment স্থাযনয ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর ১০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয  নযভাণ ও 
যভার্ ফযয় ভান । Asia Slipform Corporation, Vietnam and Toma Construction & 
Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত 

জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬ র্াডযরখ।  
 
১৩.৬৬ Grounding/Bonding/Lightinng Protection স্থানিঃ প্র ল্প এরা ায় ১নর্ 

Grounding/Bonding/Lightinng Protection স্থাযনয  ংস্থান নছর এফং ফযয় ননধটানযত নছর 
৫০.০০ রয র্া া। প্র ৃত  াযজয  নযভাণ ও যভার্ ফযয় ভান । Asia Slipform Corporation, 
Vietnam and Toma Construction & Co. Ltd, Bangladesh (JV) নাভক প্রডর্ষ্ঠারনয ারথ 

চডুক্ত স্ব্বােয য় ২৫/১০/২০১২ র্াডযরখ ও চডুক্ত জভার্ারফক কাজ  ম্পাদন য় ৩০/০৬/২০১৬  
 

১৪।  প্র যল্পয উযেশ্য অজটনিঃ  

 

নয নল্পত অনজটত 

আনুলাডিক কর সুডফধা ভংরা ফন্দয ংরগ্ন স্থারন 

একডি আধডুনক সুরমাগ ম্বডরর্ ৫০,০০০ জভেঃিেঃ ধাযণ 

েভর্া ম্পন্ন স্য াইররা ডনভতাণ মায ভাধযরভ খাদয 

প্রাথনভ বাযফ অফ ািাযভাগত  র  াজ তবাগ 
অনজটত যয়যছ এফং ফতটভাযন আধুনন  খাদয 
ফযফস্থানা িডর্য উযেল ঘযর্যছ।  



635  

নয নল্পত অনজটত 

ফযফস্থানা িডর্য উন্নয়ন ঘিরফ; 

জভাংরা ফন্দরয খাদযরস্যয দ্রুর্ খারা ডনডির্ কযা;   র  াজ ইযরযরা-যভ ানন যার  নম্পউর্াযাইজড/ 
নডনজর্ার ওয়ায় খাদযরস্যয দ্রুর্ খরা ডনডির্ কযা 
মাযে।  

খাদযযস্যয নিক ওজন ডনডির্ কযা;  খাদযযস্যয নিক ওজন ডনডির্ কযা মাযে।  
জদরয উিয ও ডিভাঞ্চজর খাদয ডফর্যরণযফ সুডফধা 
ফৃডি কযা;  

যযাযবাযফ জদরয উিয ও ডিভাঞ্চরর খাদয 
ডফর্যরণযফ সুডফধা ফৃডি াযে।  

জভাংরা ফন্দরয খাদযরস্যয abnormal post 

landing shortage কডভরয় আনা;   
জভাংরা ফন্দরয খাদযরস্যয abnormal post 

landing shortage  যভ এযযছ ফা এই ভস্যা 
ফতটভাযন যনই।    

জদর খাদয ডনযািা ডৃষ্ট ও ুষ্ট ডনডির্ কযা এফং  যযাযবাযফ জদর খাদয ডনযািা ডৃষ্ট ও ুষ্ট ডনডির্ 

কযা  যে।  
াইরলান/আইরা/ডদয প্রফণ এরাকায় ডনযাদ খাদয 
ভজুদকযণ সুডফধা ডনডির্  কযা।    

াইরলান/আইরা/ডদয প্রফণ এরাকায় ডনযাদ খাদয 
ভজুদকযণ সুডফধা ডনডির্  কযা যয়যছ।    

 
 

১৫।  উযেশ্য অনজটত না যয় থা যর তায  াযনিঃ প্রযমাজয নয়।    
 

১৬।  ফাস্তফায়ন ভস্যািঃ 
১৬.১  যভাংরা যৌযবা যত াইযরা (জয়ভননযযগার) মটন্ত ১৭.২৫ ন িঃ নভিঃ যাস্তা খাদয স্যফাী বাযী মানফান 

চরাচর উযমাগী  নয়। ড় নর্ খাদয স্যফাী বাযী মানফান-এয যরাড যভতা অনুাযয ভাড়  ভাযন 
উন্নীত  যা প্রযয়াজন;  

১৬.২ ফতটভাযন  যভাংরা াইযরায ড়  যথ খাদয স্য নযফযন যভাংরা নদী ায যত য় যপযীয ভাধযযভ, মা 
নদীয যজায়ায বার্ায াযথ ম্পন টত । যাস্তা ননভটাযণয াাান এ নর্ ব্রীজ ননভটান জরুযী;  

১৬.৩   আধুনন  প্রমনুি ম্পন্ন যভাংরা   ংনির্ াইযরা ংডিষ্ট কর ডফলয় ডনযফডিন্ন নযচারনা ও ফযফস্থানায জন্য  

       প্র যল্পয আওতায় গৃীত যদয ও নফযদয প্রননযত প্ররয়াজনীয় ও মটাপ্ত   জনফর যনই;      
১৬.৪   াইররায খাদয ভূ’য গুণগর্ ভান ডনরুরণয ররেয প্ররয়াজনীয় মন্ত্রাডর্ রযাফরযিডয যনই;  

১৬.৫  যজায়ায- বার্ায াযথ ম্পন টত যজনর্যত অফস্থান ৃত  খাদয-স্য নযফণ াযী জাাযজয বাভান অফস্থায 
নযফতটযন যজনর্ ভূযয  যনতয ম্ভাফনা নযরনযত যয়যছ।   

 

১৭।   আইএভইনড’য ভতাভত/ সুানযভারািঃ 
  

১৭.১ বডফষ্য্রর্ গৃীর্ফয এ জার্ীয় প্রকরেয দ্যফতর ফযফস্থানা এড়ারনায ররেয প্রকে ফযফস্থানায় প্রডডের্ 

প্রকে ডযচারক ও ংডিষ্ট জনফর ডনরয়ারগয ফযফস্থা যাখরর্ রফ র্া ফাস্তফায়রনয ডফলরয় র্ৎয থাকা 
ভীচীন রফ এফং প্রকরেয প্রনীর্ উরদ্দশ্যাফরী অনুমায়ী প্রকে ফস্তফায়ন ডনডির্ূফট  প্র ল্প ফযফস্থানা 
নফলয়  যভতা প্রদটন কযরর্ রফ;   

১৭.২ বডফষ্য্রর্ গৃীর্ফয এ জার্ীয় এ ই প্র যল্প প্র ল্প নযচার  নযফতটযনয যযযত্র নফদযভান নফনধ অনুযযণ 
যচষ্ট থা যত যফ;   

১৭.৩   প্রকরেয জভয়াদ ফৃডিয ডফলরয়য জকান ুনযাফৃডি না ঘজি জ বারফ বডফষ্য্যর্ প্রকরেয জভয়াদ ডনধতাযণ কযরর্ 

রফ এফং জ জেরে  র   াজ নয ল্পনা ভানপ  ফাস্তফায়ন  যায নফলযয় যীযা-ননযীযাূফট  

প্রযয়াজনীয় দযয গ্রণ,  াযজয তানর া (Work/Activity list) প্রণয়ন  যযত যফ এফং য 

যভাতাযফ  Work Breakdown Structure (WBS)  যয  ভটনয ল্পনা প্রণয়ন ূফট  Critical 
Path Method ( CPM)/Program Evaluation Review Technique ( PERT)/  
Precedence Diagram Method (PDM) এ জাতীয় স্ব্বী ৃত য ান িনত অনুযণ   যযত যফ 
এফং য ফযাাযয ংনিষ্ট ভন্ত্রণারয়/নফবাগ প্রযয়াজনীয় ফযফস্থা যনযফন ;   
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১৭.৪  খাদয ননযাত্তা অনধ তয সুনননিত  যায রযযয আধুনন  প্রমনুি ম্পন্ন ভংরা  ংনির্ াইযরা  ংডিষ্ট 

কর ডফলয় (অফ ািাযভা, মন্ত্রানত, খাদয যফায ফযফস্থা ইতযানদ) ডনযফডিন্ন নযচারনা ও ফযযফস্থানায  
জন্য প্ররয়াজনীয় ননয়নভত আনথট  ফযাদ্দ ফতটভান জনফর ছাড়াও backup ডররফ এ ডফলরয় যদয ও 
নফযদয  প্রননযত মটাপ্ত স্থানীয় জনফর ৃনষ্ট ও প্রস্তুত যাখযত যফ;  

১৭.৫  াইররায খাদয ভূ’য গুণগর্ ভান ডনরুরণয ররেয প্ররয়াজনীয় মন্ত্রাডর্ রযাফরযিডয স্থারনয ফযফস্থা 
গ্রণ কযা জমরর্ ারয;  

১৭.৬  যভাংরা যৌযবা যত াইযরা (জয়ভননযযগার) মটন্ত ১৭.২৫ ন িঃ নভিঃ যাস্তা খাদয স্যফাী বাযী 
মানফান-এয যরাড যভতা চরাচর উযমাগী ড়  ননভটাযণয নফলযয় ংনিষ্ট ংস্থায াযথ নননফড় 
যমাগাযমাগ অফযাত যাখযত যফ;   

১৭.৭ ভয় ফাচাযনা ও দ্রুত গনতযত যফযাযয জন্য যভাংরা াইযরায ড়  যথ খাদয স্য নযফযন 
যভাংরা নদী ায যায়ায জন্য এ নর্ ব্রীজ ননভটাযণয নফলযয় ংনিষ্ট ংস্থায াযথ নননফড় যমাগাযমাগ 
অফযাত যাখযত যফ;   

১৭.৮  প্র যল্পয আওতায় িয় ৃত এফং প্র ল্প স্মানপ্তয যযও যভাংরা াইযরাযত ফযফাযযত গানড়নর্য নফলযয় 
নফনধ যভাতাযফ  ফযফস্থা গ্রণ  যযত যফ।  

১৭.৯       যজায়ায- বার্ায াযথ ম্পন টত যজনর্যত অফস্থান ৃত খাদয-স্য নযফণ াযী জাাযজয বাভান অফস্থায 
নযফতটযন যজনর্ ভূযয মাযত যনত না য় য নফলয়  এ নর্ নননফড় নযফীযণ ( Monitoring) 
কামতক্রভ 

           যাখরর্ রফ।    
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           নযনষ্ঠ-“ ”  
অংগনবনত্ত  অগ্রগনতয ছ  

িিঃ
নং 

অযিয নাভ অনুযভানদত নডনন অনুমায়ী রযযভাত্রা প্র ৃত ফাস্তফায়ন 

যবৌত আনথট  যবৌত আনথট  

 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ( ) যাজস্ব্ ফযয়িঃ     
1.  কভতকর্তারদয জফর্ন  ১২১ জনভা/২জন ৪৮.০০০ ১২১ জনভা/২জন ৩০.২০০ 

2.  কভতচাযীরদয জফর্ন  ৪৬২ জনভা/৭জন ৬২.০০০ ৪৬২ জনভা/৭জন ৫৫.৬৬০ 

3.  বার্াডি  ৫৮৩ জনভা/৯জন ৫০.০০০ ৪৫৭ জনভা/৯জন ৩২.৬২০ 

4.  অডপ স্থান ও অডপ ডযচারনা  - ২০৭.৫০০  ১৮৭.৮০০ 

5.  জমৌথ ফযয় উরদযারগয যাভতক ংস্থা ১জজডব ১৬৩৭.০০০ ১জজডব ১৫৫৪.১০০ 

6.  স্থানীয় ও বফরদডক প্রডেণ/ডযদতন পয  ৩৩জন  ৫৭.০০০ ৩৩জন  ৫১.০০০ 

7.  জভযাভর্ (মানফান ও মন্ত্রাডর্), ংযেণ 

ওনতফান 

১রি  ৪০.০০০ ১রি  ১১.৮৭০ 

 উ যভার্ যাজস্ব্ ফযয় =  ২১০১.৫০০  ১৯২৩.২৫০ 

 (খ) ভূরধন ফযয়িঃ        

8.  জডভ ক্রয়/ অডধগ্রণ ৪২.৩৬ একয ১৩৩.৩৪০ ৪২.৩৬ একয ১৩৩.৩৪০ 

9.  বূডভ উন্নয়ন ৮৬১৯৮.৯৭ ঘ:ডভ: ১২২.৪০০ ৮৬১৯৮.৯৭ ঘ:ডভ: ১২২.৪০০ 

10.  অডপ মন্ত্রাডর্, যঞ্জাভ ও আফাফে  ১৫জি  ১৭.১৯৫ ১৫জি ১৩.৮১০ 

11.  ১ডি ডক আ ও ১ডি জী ক্রয়  ২ডি ৬৫.০০০ ২ডি ৬৫.০০০ 

12.  ওয়াকত য্ন্ত্ন্ত্রাডর্ ক্রয় ও স্থান  ১জি  ১৪৫.০০০ ১জি  ১৪১.২১০ 

13.  ুকুয খনন  ২৬৫৬৮ ঘ.ডভ. ১৭.৮৭০ ২৬৫৬৮ ঘ.ডভ. ১৭.৮৭০ 

14.  প্রকে াইি অডপ ডনভতাণ  ৫১ ফ.ডভ. ১৬.১৩০ ৫১ ফ.ডভ. ১৬.১৩০ 

15.  াইররা ডনভতাণ কাজেঃ ূর্ত অং (াইররা 
ডফন, জি াউ, জজডি, এরে ব্রীজ, নদী 
ান, বফদ্যযডর্ক াফ-জেন ইর্যাডদ)  

- ২৯৩৮৩.০১০ - ২৯৩৮৩.০১০ 

16.  াইররা ডনভতাণ কাজেঃ ইররাকরিা-
জভকাডনকযার অং (ডনউরভডিক আনররািায 

ও ডপ/ফাজত জরািায, জফল্ট কনরবয়য, ফযাডগং 
প্লান্ি, িাক জের, ডডং ডফন, ডফন জিক 

এনরলাজায, এয়ায করেয, ডরষ্ট, িাে 

কাররকিয ও করন্িার ডরেভ ইর্যাডদ) 

৯২ রি  ২০৫০৪.৯৬০ ৯২ রি ২০৪৯৫.১০০ 

17.  াইররা ফযর্ীর্ অন্যান্য ডনভতাণ কাজেঃ অডপ 

বফন, ওয়াকত, গাডন ফযাগ জগািাউন, েযা 

জগািাউন, োপ জকায়ািতায, অডপাত 
জকায়ািতায কাভ ডযদতন ফাংররা ইর্যাডদ  

৫৩৩১ ফ. ডভ. ২১১০.০৫০ ৫৩৩১ ফ. ডভ. ২০৯৭.৮৩০ 

18.  নদতভা ফযফস্থা, এরা া উন্নয়ন, ানীয় জর 
যফযা 

২৫০০ নভিঃ ১২২১.১১০ ২৫০০ নভিঃ ১২২১.১১০ 

19.  ীভানা প্রাচীয, ংমুক্ত িয়ররি ও গািতরুভ, 

৩ডি জগি, গণ-জাচাগায 
- ১১৪৬.৭৮০ - ১১৪১.৭৬০ 

20.  িাক াডকতং, অবযান্তযীণ ও ংরমাগ যাস্তা  ১৬৪৯৭ ফ. ডভ. ৫৬০.৮৯০ ১৬৪৯৭ ফ. ডভ. ৫৫৯.৮৫০ 

 উ যভার্ যাজস্ব্ =  ৫৫৪৪৩.৭৩৫  ৫৫৪০৮.৪২০ 

21.  কডন্িনরজন্সী/অন্যান্য   - ৫০০.০০০  ৪৭০.১৯০ 
 ফটযভার্  -    

   ৫৮০৪৫.২৩৫  ৫৭৮০১.৮৬০ 

 
 


