সূচিপত্র -প্রথভ খন্ড
২০১৪-২০১৫ অর্ থ বছররর এচিচপভুক্ত সমাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন প্রচিরবদন
পৃষ্ঠা নং
১)

২)

৩)

চবদ্যুৎ চবভাগ
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
1. আচমনবাজার-ওল্ড এয়াররপার্ থ ২৩০ ককচভ সঞ্চান াইন এন্ড এরসাচসরয়রর্ি সাবকেলন
2. চসচিরগঞ্জ-মাচনকনগর ২৩০ ককচভ সঞ্চান াইন এন্ড এরসাচসরয়রর্ি সাব-কেলন
3. চিচজচবচটি স্টাচি ির দ্যা ট্রান্সচমলন চসরস্টম ইমপ্রুভরমন্ট, ওরয়স্টান থ কজান
4. কনস্ট্রাকলন অি হচরপুর ৪১২ কম:ও: কম্বাইন্ড সাইরক পাওয়ার প্ল্ুান্ট এন্ড
এরসাচসরয়রর্ি সাবরস্টলন
5. পল্লী চবদ্যুিায়ন সম্প্রসারণ খুনা চবভাগীয় কায থক্রম-১
6. ইমাররজন্সী চরহুাচবচরর্লন এক্সপানলন অব আরবানস এচরয়াস এন্ড পাওয়ার
চিচস্ট্রচবউলন চসরস্টম আন্ডার রাজলাহী কজান
7. ল্লী বফদ্যুতায়ন ম্প্রাযণ চট্টগ্রাভ-বলরট বফবাগীয় কাম যক্রভ-১
জ্বারানী ও খবনজ ম্পদ বফবাগ
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
8. বনপাড়া-রাজলাহী গ্যাস সঞ্চান পাইপাইন প্রকে(সংরলাচিি)
9. কস্ট্রংরদচনং চদ চরসাি থ এন্ড এক্সরপ্ল্াররলন কুাপচবচটিজ অব চজএসচব প্রকে
10. ইস্টান থ চরিাইনারী চচমরর্ি িট্টগ্রারম ১৩ হাজার কমচট্রক র্ন িারণেমিাসম্পন্ন
জ্বাানী কিরর ৩টি ট্াংক চনমথাণ প্রকে
11. বাখরাবাদ ৫ নং কুপ পুন: সম্পাদন
12. “Seismic Survey for F
easibility Study of Coal
Deposit at Dighipara, Dinajpur”
13. টিএ টু চরচভউ দ্যা এরপ্রাি ির ইনচক্রচজং দ্যা এচিচসরয়চন্স ইন সাররর্ইন কমজর গ্যাস
ইউজারস
14. নারায়নগরজজর কগাদনাই চিরপারি ৭০০০ কমরট্রক র্ন কজর্ এ-১
এবং(৭০০০+৮০০০) কমচট্রক র্ন এইিএসচি িারণ েমিাসম্পন্ন জ্বাানী কিরর
৩টি ট্াংক চনমথাণ প্রকে
15. ১৫০০ হস থ পাওয়ার চরগ সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি)
16. “রূপগঞ্জ কি/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন”
17. বারপরক্সর ৫ (পাঁি)টি কূপ খনন
18. চবচবয়ানা-িনুয়া গ্যাস সঞ্চান পাইপাইন (২য় সংরলাচিি)
19. প্রচকউররমন্ট অব স্টুান্ডবাই গ্যাস প্ররসস প্ল্ুান্ট (১ম সংরলাচিি)
20. কনস্ট্রাকলন অব গ্যাস ট্রান্সচমলন পাইপাইন ফ্রম চিিাস গ্যাস চিল্ড স (কারকলনচস-চব-এ) টু ইনরর্ক পরয়ন্ট অব চিিাস এ-চব পাইপাইন এুার্ ছয়বাচড়য়া।
জনপ্রলাসন মন্ত্রণায়
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
21. “বাংলাদেশ ললাক প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র শশিশালীকরণ (তৃতীয় পর্ যায়) (৩য়
সংশলোধিত)”
22.

1-2
3-11
12-18
19-22
23-31
32-38
39-44
45-53
54-55
56-65
66-72
73-78
79-85
86-90
91-95
96-101
102-106
107-114
115-123
124-130
131-135
136-140
141-142
143-150
151-156

৪) সড়ক পচরবহন ও মহাসড়ক চবভাগ
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
23. “বাঁদাঘার্-চবমানবন্দর সংরযাগ সড়রকর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংরলাচিি)’’
24. “কুচমল্লা-চবচবরবাজার স্থবন্দর সড়ক উন্নয়ন’’
25. ‘‘ উল্লাপাড়া-কবকুচি সড়রকর কসানািা ঘারর্ কররিায়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯৫
চমিঃ দীঘ থ চপচস গাি থার কসতু চনমথাণ (সংরলাচিি)”
26. চবরুচয়া-আশুচয়া সড়ক চনমথাণ ( ২য় সংরলাচিি)
27. সুনামগরঞ্জ সুরমা নদীর উপর কসতু চনমথাণ (১ম সংরলাচিি)
28. “কিমরা-আমুচয়া-রায়পুরা-(কলরখর জায়গা সংরযাগ) সড়ক চনমথাণ এবং কিমরাসারয়দাবাদ সংরযাগ সড়ক উন্নয়ন’’
29. “সুজানগর হরি ানলাহ কসতু পয থন্ত (বাঁরির উপর) সড়ক চনমথাণ (১ম সংরলাচিি)”
30. “িাকবাংা বাজার-কগাপাপুর-কাচগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন”
31. “চচুিা-কদমিী এবং নাংলু-বাচয়াচদঘী সংরযাগ সড়কসহ নর্-নাংলু-বাগবাড়ীকদমিী-গাবিী-কিৌচকরঘার্ সড়ক উন্নয়ন”
32. “একদচরয়া-কপাড়াচদয়া-আগরপুর সড়রকর অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ”
33. “চিিমারী -িচকরহার্ (িচিিা) সড়ক উন্নয়ন”
34. “গাইবান্ধা-নাকাইহার্-কগাচবন্দগঞ্জ সড়রকর বড়দহ কসতু চনমথাণ”
35. “ভভরব-কমচন্দপুর সড়ক উন্নয়ন”
36. ‘‘জঙ্গা-চলবপুর-রায়পুরা সড়ক উন্নয়ন”
37. “কড়ইকাচন্দ-বাঞ্ছারামপুর-জীবনগঞ্জ বাজার সড়ক চনমথাণ”
38. “াঙ্গনবন্দ-কাইকাররর্ক-নবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন”
39. “মাচঝনা-কারয়িপাড়া-চত্ররমাহনী সংরযাগ সড়ক”
40. ‘‘মাোরবাড়ী-চমজথাপুর-চপরুজাী-নুহালপল্লী-মাওনা সড়ক উন্নয়ন’’
41. ‘‘নারর্ার সড়ক চবভাগািীন চবচভন্ন সড়রক ৩টি কসতু চনমথাণ (সংরলাচিি)”
42. “কনত্ররকানা-িমথপালা-জামাপুর-সুনামগঞ্জ চসরর্ সড়ক উন্নয়ন (কনত্ররকানা অংল)”
43. “চনয়ামিপুর-িাচহরপুর সড়ক চনমথাণ (সংরলাচিি)”
44. “নচড়য়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন মাদবরকাচন্দ-িগ্রী-লাওড়া সড়ক উন্নয়ন”
45. “পটুয়াখাী-কুয়াকার্া সড়রকর (২২ চকিঃচমিঃ) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ”
46. “রামিন্দ্রপুর কমাড় (কর কগইর্) হরি কভড়ামারা বাজার ভায়া ভাঙ্গুরা উপরজা
সদর সড়ক পুনিঃ চনমথাণ (১ম সংরলাচিি)”
47. “চিম্বুক-রুমা সড়রকর ২৪িম চকিঃচমিঃ (রুমা সংরযাগ সড়রকর ২য় চকিঃচমিঃ)-এ সাংগু
নদীর উপর ২১৭.১৫ চমর্ার দীঘ থ চপচস গাি থার কসতুর (রুমা কসতুর) অবচলে কাজ
সমাপ্তকরণ (১ম সংরলাচিি)”
48. ফাঞ্ছাযাভপুয-হাভনা ড়ক উন্নয়ন
49. হগাারগঞ্জ (ফযাী)-ফযণী ববিাড়া (টুবিাড়া) ড়ক উন্নয়ন
50. বরইিা-মুকসুদপুর-কাচলয়ানী সড়রকর ১৬ িম চকিঃচমিঃ-এ কমাপুর কসতু চনমথাণ
51. কনস্ট্রাকলন অব চবআরটিচস কট্রচনং ইনচস্টটিউর্ এুার্ টুঙ্গীপাড়া (সংরলাচিি)
52. কুচড়গ্রাম-উচপুর-চিমারী সড়ক উন্নয়ন (১ম সংরলাচিি)
53. টুচঙ্গপাড়া-ককার্াচপাড়া (মাঝবাড়ী) সড়ক উন্নয়ন
54. খুনা-চুকনগর-সািেীরা সড়রকর কিইরনজ ৩৮+০০০ কর্রক ৪২+৫০০ চমিঃ পয থমত্ম
সড়ক উচুুঁকরণ ও পুনচনমথাণ এবং ৭টি আরচসচস বক্স কাভার্ থ চনমথাণ
55. চমজথাপুর (গড়াই)-সচখপুর সড়ক উন্নয়ন (১ম সংরলাচিি)
56. নগড়ঘার্া(দীঘচয়া)-আড়ূয়া-গাজীরহার্-কিরখাদা সড়ক পূনব থাসন ও রোপ্রদকাজ
57. পাগা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউসকাচন্দ সড়ক চনমথাণ (সংরলাচিি)
58. খুরনা হজালনয অধীন বফববন্ন ড়ক বফবালগয আওতাধীন ০৩ (বতন)টি হতু বনভযাণ
59. পাব থিু িট্রগ্রাম অঞ্চর ৬টি সড়ক চনমথাণ/উন্নযন (৩য় সংরলাচিি)

157-158
159-167
168-173
174-180
181-188
189-197
198-205
206-214
215-226
227-234
235-242
243-250
251-256
257-264
265-272
273-285
286-293
294-302
303-310
311-318
319-325
326-336
337-344
345-354
355-361
362-368
369-375
376-383
384-389
390-396
397-404
405-413
414-422
423-431
432-438
439-448
449-456
457-467

60. সড়ক ও জনপর্ অচিদপ্তররর আওিািীন সড়ক কনর্ওয়ারকথ অন্তভুথক্ত কসতুসমূরহর

৪৬৮-৪৭7

অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংরলাচিি)
61. গ ৌধরপুর-কচুয়ো-হোজী ঞ্জ-রোম ঞ্জ-ক্ষ্মীপুর সড়শকর অসমোপ্ত কোজ সমোপ্তকরণ (১ম

৪৭৮-৪৮6

সংশলোধিত)
62. চাঁদপুর (নোনুপুর)-গদোকোনঘর-হধরণো সড়ক এবং চন্দ্রো-হোইমচর সড়ক উন্নয়ন।
63. হোলুয়োঘোট-মুধিরহোট-গিোবোউড়ো সড়ক উন্নয়ন
64. Technical Assistance for Sub Regional Road

৪৮৭-৪৯4
৪৯৫-503
504-৫০8

Transport Project Preparatoty Facility
65. ‘নকরা ফাইা ড়ক বনভযাণ এফং ন্ধ্ুাকুড়া-াবতাগাড়-ধানুয়া-কাভারপুয (ফর্ যায)

ড়লকয ১০তভ বকলরাবভটায হচল্লাখারী নদীয উয ১৬৫.০০ বভটায দীঘ য বব
গার্ যায হতু বনভযাণ
য ড়ক উন্নয়ন
66. শ্যাভগঞ্জ-জাবযয়া-বফবযববয-দ্যগাপুয
67. বফবাগীয় য যংপুলযয ওজ এয ড়ক প্রস্তকযণ ও উন্নয়ন (১ভ ংলাবধত)
68. ভাদাযীপুয (কুরপুবি)-কারবকবন-ভুযাঘাটা ড়ক প্রস্তকযণ উন্নয়ন
৫) হযরওলয় ভন্ত্রণারয়
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
69. “১০ টি চবচজ চিরজ ইরকচট্রক কারকারমাটিভ সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি)”
70. “বাংারদল করওরয়র জন্য ২০ কসর্ (চিন ইউচনরর্ এক কসর্) চিরজ ইরকচট্রক
মাচিপ ইউচনর্ (চিইএমইউ) সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি)”
71. “বাংারদল করওরয়র ভসয়দপুর-চিাহাটি কসকলন পুনব থাসন (১ম সংরলাচিি)”
72. “বাংারদল করওরয়র জন্য এমচজ বগী ট্াংক ওয়াগন ও এমচজ বগী কেক ভুান

73.
74.
75.
76.
77.

সংগ্রহ
(১ম সংরলাচিি)”
জয়রদবপুর-ময়মনচসংহ কসকলরনর ১৩ টি কস্টলরনর চসগন্যাচং ব্যবস্থার পুনব থাসন ও
আধুচনকীকরণ।
নাভারন হরি সািেীরা হরয় মুচন্সগঞ্জ পয থন্ত করাইন চনমথারণর জন্য সম্ভব্যিা
সমীো ।
“চট্টগ্রাভ হযরওলয়য হেন ইয়ার্ য বয-ভলর্বরং প্রকল্প (২য় ংলাবধত)
বাংারদল করওরয়র করন্টইনার পচরবহরণর জন্য ১৭০টি ফ্ল্ুার্ ওয়াগন (চবএিচসটি)
ও ১১টি এমচজ এয়ার কেক ভুান (চবচবচভ) সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি)
ফাংরালদ হযরওলয়য জন্য ১৮০ টি বফবজ ফবগ ট্াংক ওয়াগন এফং ৬টি বফবজ ফবগ
হেক বুান এয়াযলেক ইকুুইলভন্ট ংগ্র (ংলাবধত ১৬৫টি বফবজ ফবগ ট্াংক
ওয়াগন এবং ৬টি বফবজ ফবগ হেক বুান এয়াযলেক ইকুুইলভন্ট ংগ্র)

৬) হতু বফবাগ
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
78. চিরর্ইল্ড চিজাইন স্টাচি ির চদ কন্সস্ট্রাকলন অব পদ্মা মাচিপারপাস েীজ (২য়
সংরলাচিি)
৭) দ্যলম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
79. কুাাবটি বফবডং পয বর্জাোয বযস্ক পাইন্যাবসং
80. ফাংরালদলয উকূরীয় এরাকায় ফহুমুখী ঘূবণ যঝড় আশ্রয়লকন্দ্র বনভযাণ (১ভ ম যায়)
৮) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ
81. যশলোর সমধিত গজো কোয যোশয়র জন্য নতুন ভবন ধনমযোণ
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