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ভন্ত্রণারয়/বফবাগ মূহয ফাবল িক প্রবিহফদন ছক 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃ- ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়/ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি।     আওিাধীন অবধদপ্তয/াংস্থায াংখ্াঃ-১টি 

প্রবিহফদনাধীন ফছযঃ- ২০১৬-২০১৭                                                     প্রবিহফদন প্রস্তুবিয িাবযখঃ- ০৪/০৭/২০১৭ ইাং। 
  

(১)  প্রাবনক  

1.1 কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয াংখ্া (যাজস্ব ফাহজহট)  

াংস্থায স্তয অনুহভাবদি দ পুযণকৃি দ শূন্য দ ফছযবববিক াংযবিি 

(বযহটননকৃি) অস্থায়ী দ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - - -  

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত 

অবপ (রভাট দ াংখ্া) ১টি 

ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি 

৫৩১ ২৫১ ২৮০ ৩৪ 

ফ িহভাট = ৫৩১ ২৫১ ২৮০ ৩৪ 

 

* অনুহভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাহভ উহেখ কযহি হফ।  
 

    ১.২. শুন্য হদয বফন্যাঃ- 

অবিবযক্ত 

বচফ/িদুধ ি 

দ 

রজরা  

কভ িকিিায 

দ 

অন্যান্য ১ভ 

রেণীয দ 

২য় 

রেণীয 

দ 

৩য় 

রেণীয দ 

৪র্ ি 

রেণীয 

দ 

রভাট 

- - ৩০ ২২ ১৬৬ ৬২ ২৮০ 

 

   ১.৩. অিীফ গুরুত্বপূণ ি (Strategic) দ (অবিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদা ম্পন্ন/াংস্থা প্রধান/িদুধ ি) শুন্য র্াকহর িায িাবরকাঃ-                                                              

প্রহমাজয নয়।  
 

    ১.৪ শুন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয রকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ িনাঃ-  

    ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি  আইন/২০১৩ অনুমায়ী ফাাংরাহদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাহদ রযভ গহফলণা ও প্রবিণ 

ইন্সটিটিউট এফাং বল্ক পাউহেনহক একীভুি কহয ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি গঠন কযা হয়হছ। একীভূি প্রবিষ্ঠান বহহফ 

ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাহড িয াাংগঠবনক কাঠাহভা ও প্রবফধানভারা অনুহভাবদি না ওয়ায় বনহয়াগ প্রবিয়া ফন্ধ যহয়হছ।  

    ১.৫ অন্যান্য হদয িথ্যঃ-  

প্রবিহফদনাধীন  ফছহয উন্নয়ন ফাহজট রর্হক যাজস্ব 

ফাহজহট স্থানান্তবযি হদয াংখ্া 

প্রবিহফদনাধীন  ফছহয উন্নয়ন ফাহজট রর্হক যাজস্ব ফাহজহট 

স্থানান্তহযয জন্য প্রবিয়াধীন হদয াংখ্া 

১ ৫০ জন 

   

    ১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবি প্রদানঃ- 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয হদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকিিা কভ িচাযী রভাট কভ িকিিা কভ িচাযী রভাট 

- - - - - - - 

    

১.৭ ভ্রভন/বযদ িন (রদহ)   

ভ্রভণ/বযদ িণ 

(রভাট বদহনয াংখ্া) 

ভন্ত্রী/উহদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/রোর 

G¨vwmm‡U›U 

বচফ ভন্তব্য 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িণ - - - প্রহমাজয নহ 

াফ িিয চট্রগ্রাহভ ভ্রভণ - - - 
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     ১.৮ ভ্রভন/বযদ িন (বফহদহ)   

ভ্রভণ/বযদ িণ 

(রভাট বদহনয াংখ্া 

ভন্ত্রী/উহদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/রোর  

G¨vwmm‡U›U 

বচফ ভন্তব্য 

- - - - প্রহমাজয নহ 

  

 কিবদন বফহদহ ভ্রভণ কহযহছন সুবনবদষ্টবাহফ উহেখ কযহি রফঃ প্রহমাজয নহ। 
 

      ১.৯ উহযাক্ত ভ্রভহনয য ভ্রভন বৃিান্ত/বযদ িণ প্রবিহফদন দাবখহরয াংখ্া -    প্রহমাজয নহ।  
 

(২) অবডট আবি  

    ২.১ অবডট আবি াংিান্ত িথ্য(০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত)   

                                                                                  (টাকায অাংক রকাটি টাকায় প্রদান কযহি হফ) 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূহয 

নাভ 

অবডট আবি ব্রডীহট 

জফাহফয 

াংখ্া 

বনেবিকৃি অবডট 

আবি 

অবনষ্পন্ন অবডট আবি 

াংখ্া টাকায 

বযভান 

(রকাটি 

টাকায়) 

াংখ্া টাকায 

বযভান 

(রকাটি 

টাকায়) 

াংখ্া টাকায 

বযভান 

(রকাটি 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় , 

ফাাংরাহদ 

রযভ উন্নয়ন 

রফাড ি, যাজাী। 

 

১৬ টি 

 

১.৮১ 

 

৩৩ টি 

 

২ 

 

-- 

 

১৪ টি 

 

১.৮১ 

    

২.২ অবডট বযহ িাহট গুরুিয/ফড় যকহভয রকান জাবরয়াবি/অর্ ি আত্মাৎ,  অবনয়ভ ধযা হড় র্াকহর র ফ রকমূহয 

িাবরকাঃ-(প্রহমাজয নয়)।  
 

(৩)   শাংখরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এফাং অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরি াংখ্া)ঃঃ- ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি।   
 

প্রবিহফদনাধীন অর্ ি ফছহয (২০১৬-১৭) 

ভন্ত্রণারয়/ অবধদপ্তয/   াংস্থা মূহ 

পুবিভুি রভাট বফবাগীয় ভাভরায 

াংখ্া 

প্রবিহফদনাধীন  ফছহয বনেবিকৃি   ভাভরায 

াংখ্া 

রভাট অবনষ্পন্ন 

বফবাগীয় 

ভাভরায াংখ্া চাকুযীচ্যযবি/ 

ফযখাস্ত 

অব্যাবি অন্যান্য 

দে 

১৯ ০১ ০২ ০২ ০৫ ১৪ 

    

 (৪) যকায কর্তিক/যকাহযয বফরুহি দাহয়যকৃি ভাভরা(০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত)    

যকাবয  ম্পবি/স্বার্ ি যিাহর্ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওিাধীন 

াংস্থামূ কর্তিক দাহয়যকৃি 

ভাভরায াংখ্া। 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয 

বফরুহি দাহয়যকৃি 

যীট ভাভরায াংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয 

রিহে যকাহযয বফরুহি 

দাহয়যকৃি ভাভরায াংখ্া 

দাহয়যকৃি 

রভাট 

ভাভরায 

াংখ্া 

বনেবিকৃি 

রভাট ভাভরায 

াংখ্া 

- - - - ০৩ 

 

 

(৫) ভানফ ম্পদ উন্নয়নঃ- 

5.1 রদহয অবযন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত)   

প্রবিণ কভ িসূচীয রভাট াংখ্া- ৪ টি ভন্ত্রণারয় এফাং আওিাধীন াংস্থামূ রর্হক অাং গ্রণকাযীয 

াংখ্া- ১২৩৫ জন 
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৫.২ ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক পূফ িফিী অর্ ি ফছহয(২০১৬-১৭)  রকান ইন-াউজ প্রবিহণয আহয়াজন কযা হয় র্াকহর িায ফণ িনাঃ- 

কবম্পউটায প্রবিণ,  শুিাচায, বটিহজন চাট িায, িথ্য অবধকায আইন, ে বরখন/রনাট বরখন, আচযণ বফবধভারা ও ই-পাইবরাং 

রভাট ০৭টি বফলহয় রভাট ৩৫৬ জনহক প্রবিণ প্রদান। 

                                                                                                                                 

     ৫.৩   প্রবিণ কভ িসূচীহি কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয অাং গ্রণ ফা ভহনানয়হনয রিহে 

ফড় যকহভয রকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ িনাঃ-                                                     ভস্যা রনই।  
 

   ৫.৪   ভন্ত্রণারহয় অন  দ্য জফ রট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা? না র্াকহর অন  দ্য জফ  

           রট্রবনাং আহয়াজন কযহি ফড় যকহভয রকান অসুবফধা আহছ বকনাঃ-                               --  

     ৫.৫  প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয(০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ িকিিায  

          াংখ্াঃ-  --  

 

(৬) রবভনায/ওয়াকি াংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত)   

  

রদহয অবযন্তহয রবভনায/ওয়াকিহয াংখ্া রবভনায/ওয়াকিহ অাং গ্রণকাযীহদয াংখ্া 

ওয়াকি -  ২টি ৩০০ জন 

   

 (৭) িথ্য প্রযুবক্ত ও কবম্পউটায স্থান (০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত)  

  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থা মূহ 

কবম্পউটাহযয রভাট 

াংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূহ 

ইন্টাযহনট সুবফধা 

আহছ বকনা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূহ 

(LAN) সুবফধা 

আহছ বকনা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূহ ওহয়ন 

(WAN)  সুবফধা 

আহছ বকনা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থা 

মূহ কবম্পউটায 

প্রববিি জনফহরয 

াংখ্া 

৭১ আহছ নাই নাই কভ িকিিা কভ িচাযী 

৩১ জন ৬৩ জন 

 

(৮)  প্রবিষ্ঠানমূহয আহয়য আদায়কৃি যাজস্ব/উদ্বৃি/রবযাাং রর্হক যকাবয রকালাগাহয জভায বযভাণ (রকাটি টাকায়)  

                                                                             (টাকায অাংক রকাটি টাকায় প্রদান কযহি হফ) 

 ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ হ্রা (-)/বৃবিয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃি 

অজিন 

রিযভাো প্রকৃি 

অজিন 

রিয 

ভাো 

প্রকৃি অজিন 

যাজস্ব 

আয় 

ট্যাক্স 

রযববনুয 

- - - - - - 

 নন-ট্যাক্স 

রযববনুয 

৩০.৭৩ ৩৬.৩১ ৩০.১১ ৩৪.৫২ ৩০.৪২ ৩৫.৪২ 

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক আয় রর্হক) - - - - - - 

রবযাাং বাহফ - - - - - - 

 

(৯)  প্রবিহফদনাধীন অর্ ি ফছহয ম্পাবদি উহেখহমাগ্য কাম িাফবর/আইন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কটঃ- নাই।  

 

   ৯.১ প্রবিহফদনাধীন অর্ ি ফছহয নতুন আইন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন হয় র্াকহর িায িাবরকাঃ-  নাই। 

       

৯.২ প্রবিহফদনাধীন (২০১৬-১৭ )অর্ ি ফছহয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহমাগ্য কাম িাফবরঃ- 

      ১। ভগ্র রদহয ম্প্রাযণ এরাকায়  ৩.২৫রিটি তুুঁিচাযা উৎাদন কযা হয়হছ                  

      ২। রযভ ফীজাগাযমূহ ৭,২১৫ রকবজ  ফীজগুটি উৎাদন কযা হয়হছ। 
     ৩। রযভ উন্নয়ন রফাড িয বনয়ন্ত্রনাধীন রযভ ফীজাগায ও ব-৩ রকহে রভাট ৪.৩৩৮ রিটি  রযাগমুক্ত রযভ বডভ উৎাদন কযা 

হয়হছ। 
      ৪। ম্প্রাযণ এরাকায় ১.২৩ রি রকবজ রযভ গুটি উৎাদন কযা হয়হছ।  
      ৫।   রযভ উন্নয়ন রফাহড িয বনয়ন্ত্রনাধীন বভবনবপহরচায রকহে ৭৭০.৪৬৯ রকবজ রযভ সুিা উাদন কযা হয়হছ।   
      ৬। ১২৩৫ জন রযভ চালী ও বযরাযহক প্রবিণ বদহয় দি কহয গহড় রিারা হয়হছ। 



 

pad Yearly Report-61(16-17).doc 

4 

      ৭। চাকী বযয়াবযাং রকেগুবরহি ১.৫০ রিটি বডহভয চাকী লু ারন কহয রযভ চালীহদয বনকট বফিযণ কযা হয়হছ। 
     ৮।    ৩৮০ বফঘা তুুঁি জবভ চালাফাদ ও যিনাহফিন কযা হয়হছ । 
      ৯।   ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনহদ িনা রভািাহফক ৩৩টি রজরায ৯০ টি উহজরায় একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকহল্পয ৪৯৭ টি বভবিয  ২১,৬৮৫  জন  

দস্যহদয জবয কহয ২৯৬৮ জন সুবফধাহবাগীহক তুুঁি চাহলয াহর্ ম্পৃক্তকযহণয জন্য বনফ িাচন কযা হয়হছ । বনফ িাবচি দস্যহদয ভহে 

রহেম্বয-অহটাফয,২০১৬ রযান রভৌসুহভ ৬৪৭ জনহক ৯৩,২৮১ টি তুুঁিচাযা যফযা প্রদান  ও রযান ম্পন্ন হয়হছ। বনফ িাবচি দস্যহদয ভহে 

৬৭৩ জনহক তুুঁিচাযা রযান ও বযচম িা বফলহয় প্রবিণ প্রদান কযা হয়হছ। 

     ১০।   নতুন স্থাবি ১০০টি ব্লক ও স্থাবি আইবডয়ার রযভ েীহি তুুঁিচাযা রযান কাম িিভ  ফাস্তফায়ন কযা হয়হছ।  

     ১১।    ব-৩ রকহে ১০টি ভার্তজাি াংযিণ কযা হয়হছ।   

    ১২।   আইবডয়ার  রযভ  েী  ও ম্প্রাযণ  এরাকায  চালীহদয  ৬,০০০ টি ডারা , ৬,০০০ টি চেকী  এফাং ২৭৭ রট  ঘড়াকাঠি 

ায়িা প্রদান কযা হয়হছ।  

    

 ৯.৩   ২০১৬-২০১৭ অর্ ি ফছহয ভন্ত্রণারহয়য কাম িাফবর ম্পাদহন ফড় যকহভয রকান ভস্যা/াংকহটয  আঙ্কা কযা হর িায  বফফযণ 

(াধাযণ/রুটিন প্রকৃবিয ভস্যা/ঙ্কট উহেহখয প্রহয়াজন রনই;উদাযণঃ দ সৃবষ্ট, শূন্য দ পূযণ ইিযাবদঃ-  

    ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি  আইন/২০১৩ অনুমায়ী ফাাংরাহদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাহদ রযভ গহফলণা ও প্রবিণ 

ইন্সটিটিউট এফাং বল্ক পাউহেনহক একীভুি কহয ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি গঠন কযা হয়হছ। একীভূি প্রবিষ্ঠান বহহফ 

ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাহড িয াাংগঠবনক কাঠাহভা ও প্রবফধানভারা অনুহভাবদি না ওয়ায় বনহয়াগ প্রবিয়া ফন্ধ যহয়হছ।  

 

িবভক ১০ হি িবভক ১৪.১ ম িন্ত - প্রহমাজয নহ। 
 

(১৫)    উন্নয়ন  প্রকল্প াংিান্ত  

     ১৫.১ উন্নয়ন প্রকহল্পয অর্ ি ফযাদ্দ ও ব্যয় াংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত)  

প্রবিহফদনাধীন ফছহয রভাট প্রকহল্পয াংখ্া ও 

নতুন প্রকহল্পয াংখ্া 

প্রবিহফদনাধীন  ফছহয 

এবডবহি রভাট ফযাদ্দ 

( রকাটি টাকায়) 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয 

ফযাহদ্দয বফযীহি ব্যহয়য 

বযভান ও ফযাহদ্দয 

বফযীহি ব্যহয়য িকযা ায 

প্রবিহফদনাধীন 

ফছহয ভন্ত্রণারহয় 

এবডব বযববউ 

বায াংখ্া 

২টি 

(১) ''ফাাংরাহদহ রযভ বহল্পয ম্প্রাযণ ও 

উন্নয়হনয জন্য ভবিি বযকল্পনা '' 

(জুরাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮) ম িন্ত। 

প্রাক্কবরি ব্যয় ৩০৮৬.০০ রি টাকা। 

৯.০০ রকাটি 

 

৮৪৭.৫৩ রি টাকা 

(৯৪.১৭%) 

    ৯টি 

(২) 'াফ িিয চট্রগ্রাভ রজরামূহ  রযভ চাল 

ম্প্রাযণ'(৩য় ম িাহয়) (২০১৩-২০১৭) 

প্রাক্কবরি ব্যয় ৩০০.০০ রি টাকা।  

০.৩৫ রকাটি 

  

৩৪.৮১ রি টাকা 

 (৯৯.৪৫%)  

    

  ১৫.২ প্রকহল্পয অফস্থা (০১ জুরাই ২০১৬ রর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয 

ভাপ্ত প্রকহল্পয িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয উহদ্বাধনকৃি 

ভাপ্ত প্রকহল্পয িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয চরভান প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বাহফ ভাপ্ত  

গুরুত্বপূণ ি অফকাঠাহভা 

১ ২ ৩ 

'াফ িিয চট্রগ্রাভ 

রজরামূহ রযভ 

চাল  ম্প্রাযণ' 

(৩য় ম িাহয়) 

(২০১৩-২০১৭) 

প্রাক্কবরি ব্যয় 

৩০০.০০ রি 

টাকা।  

 

 

-- 

(১) 'ফাাংরাহদহ রযভ বহল্পয ম্প্রাযণ ও উন্নয়হনয জন্য ভবিি 

বযকল্পনা' (জুরাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮) ম িন্ত। 
 

ক)ভীযগি রযভ ফীজাগাহযয বদ্বির লুঘয, ৫নাং লুঘয ও 

ম্যাহনজায অবপ রভযাভি ও াংস্কাযমূরক কাজ  

খ) রকানাফাড়ী রযভ ফীজাগাহযয বদ্বির ষ্টাপ রকায়াটাহযয  রভযাভি 

ও াংস্কাযমুরক কাজ 

গ) রকানাফাড়ী রযভ ফীজাগাহযয গবীয নরকূ রভযাভি কাজ। 

ঘ) বেবনাং রড ৩টি ভীযগি, ঈশ্বযদী ও রবারাাট। 

ঙ) যাজফাড়ী ীভানা প্রাচীয বনভ িাণ  ও ভাটি বযাট কাজ ।   
   

    

 িবভক ১৫.৩  প্রহমাজয নহ। 
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(১৬)   ঋন ও অনুদান াংিান্ত িথ্য (অর্ িননবিক ম্পকি বফবাহগয জন্য) 

 

ফছয চ্যবক্তয ধযন চ্যবক্তয াংখ্া কবভটহভন্ট 

(রকাটি টাকায়) 

বডফা িহভন্ট 

(রকাটি টাকায়) 

বযহহভন্ট 

(রকাটি টাকায়) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৬-১৭ ঋণচ্যবক্ত - - - আর - ২০১৬-১৭ অর্ ি 

ফছহয রকান ঋণ 

গ্রণ কযা য়বন। 

সুদ - 

অনুদান চ্যবক্ত - - - - 

রভাট - - - - 

২০১৫-১৬ ঋণচ্যবক্ত - - - আর -  

সুদ - 

অনুদান চ্যবক্ত - - - - 

রভাট - - - - 

 

 

(১৭) অফকাঠাহভা উন্নয়ন (অফকাঠাহভা উন্নয়ন কভ িসূবচ ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবিয বফফযণ , াংবিষ্ট অর্ ি-ফছহয(২০১৬-১৭) ফযাদ্দকৃি অর্ ি, ব্যবয়ি 

অর্ ি, াংবিষ্ট অর্ ি-ফছহয(২০১৬-১৭) রিযভাো এফাং রিযভাোয বফযীহি অবজিি অগ্রগবিঃ-    

িঃ

নাং 

অফকাঠাহভায নাভ ফযাদ্দকৃি 

অর্ ি 

ব্যবয়ি অর্ ি রিযভাো অবজিি 

ক)   ভীযগি রযভ ফীজাগাহযয বদ্বির লুঘয, ৫নাং লুঘয 

ও ম্যাহনজায অবপ রভযাভি ও াংস্কাযমূরক কাজ 

২৫.৫০ 

 

১৬.৮৫ 

 

৭২৪.১৮0 ফঃবভঃ ১০০%   

খ)   রকানাফাড়ী রযভ ফীজাগাহয য বদ্বির ষ্টাপ রকায়াটাহযয  

রভযাভি ও াংস্কাযমুরক কাজ 

৩.৮০ ১৬১.০০ ফঃবভঃ ১০০%   

গ)   রকানাফাড়ী রযভ ফীজাগাহয য গবীয নরকূ রভযাভি 

কাজ। 

৪.৭৬ 

 

- ১০০%   

ঘ)   বেবনাং রড ৩টি ভীযগি, ঈশ্বযদী ও রবারাাট। ৩৬ .০০ ৩৫.৮০ ৩৮০.০০ ফঃবভঃ ১০০%   

ছ)   যাজফাড়ী ীভানা প্রাচীয বনভ িাণ  ও ভাটি বযাট কাজ ।   ১৫.০০  ১৫.০০ ২৩০.০০ ফঃবভঃ  ১০০%   

 

 

    িবভক ১৮ রর্হক িবভক ২৪.২ ম িন্ত  প্রহমাজয নহ। 
  

 

স্বািবযি/ ০৯-০৭-২০১৭ 

               ভাবযচারক                                                                   বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচহফয স্বািয 

              ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি                                                            নাভঃ  

              যাজাী     
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