
সুযক্ষা সফা বফবাগগয নুগভাবদত প্রকল্পমূগয (19টি) তথ্যাবদ 
 (রক্ষ টাকায়) 

১। প্রকগল্পয নাভঃ সদগয গুরুত্বপূণ ণ ৭৮টি (ংগাবধত ৮২টি) ঈগজরা দয/স্থাগন পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স সেন স্থান 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুর : জুরাআ/০৬ গত জুন/১২ ১৫২৯৯.৩৮  

১ভ ংগাবধত : জুরাআ/০৬ গত জুন/১৪ ২৭৭১১.৫৬  

ভয় বৃবি: জুরাআ/০৬ গত বডগম্বয/১7 

২য় ংগাবধত : জুরাআ/12 গত বডগম্বয/১7 27711.56 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ ৭৮টি পায়ায সেন বনভ ণাণ ও াজযঞ্জাভ ক্রয়। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ অব্দুয যাজ্জাক, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: ৯৫৫৭৫৭৭ 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১১৮৫৩৫৪৮ 

 আ-সভআর: razzaque1960@yehoo.com 



১। প্রকগল্পয নাভঃ সদগয গুরুত্বপূণ ণ ২৫টি ঈগজরা দয/স্থাগন পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স সেন স্থান 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মূরঃ জানুয়াযী ২০১১-বডগম্বয ২০১৩ ১৪৭২১.৭৯ 

১ভ ংগাবধত : জানুয়াযী ২০১১-বডগম্বয ২০১৬ ১৬১১৭.১৮ 

ভয় বৃবি: জানুয়াযী ২০১১-বডগম্বয ২০১৭ ১৬১১৭.১৮ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ ২৫টি পায়ায সেন বনভ ণাণ ও াজঞ্জাভ ক্রয় 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাাম্মদ ফজলুয যভান, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: ৯৫12088 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১৫০০২২০৬ 

 আ-সভআর: bazlu_03@ yahoo.com  

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ সদগয গুরুত্বপূণ ণ বফববন্ন ঈগজরা/ স্থাগন ১৫৬টি পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স সেন 

স্থান   

২।  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মূরঃ জুরাআ, ২০১২-জুন ২০১৬ ৮৮৮৭৮.০০ 

ভয় বৃবিঃ জুরাআ, ২০১২-জুন ২০১৭ 

১ভ ংগাবধতঃ জুরাআ, ২০১২-জুন ২০১৯ ১২৫৭৯৯.৮৬ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ ১৫৬টি পায়ায সেন জবভ বধগ্রণ’  বনভ ণাণ ও াজযঞ্জাভ ক্রয় 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ অতাঈর ক, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: ৯৫86115 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭২০০৩০৩৩২ 

 আ-সভআর: a.haque_2009@hotmail.com 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:a.haque_2009@hotmail.com
mailto:a.haque_2009@hotmail.com
mailto:a.haque_2009@hotmail.com


১। প্রকগল্পয নাভঃ পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তগযয এ্যামু্বগরন্স সফা ম্প্রাযণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুরঃ জানুয়াযী ২০১৪ গত জুন ২০১৬ ৩৪৮২.০০ 

ভয় বৃবিঃ জানুয়াযী ২০১৪ গত বডগম্বয ২০১৭ 

১ভ ংগাবধতঃ জানুয়াযী ২০১৪ গত বডগম্বয ২০১৭ ৩৪৮২.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

৫০টি 2WD এ্যামু্বগরন্স এ্ফং ২৫টি  4WD এ্যামু্বগরন্স ংগ্র কযা। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

সর. কগণ ণর সভাাম্মদ সভাাযপ সাগন, বএ্ব 

সপান নম্বয: 9556756 

সভাফাআর নম্বয: 01730002324 

 আ-সভআর: Musharf17@yahoo.com 

 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:Musharf17@yahoo.com
mailto:Musharf17@yahoo.com
mailto:Musharf17@yahoo.com


১। প্রকগল্পয নাভঃ ৪০ ফুট দদঘ ণয বফবষ্ট এ্য়ায বিবদং এ্ফং গ্যা পায়াড ণ পায়ায পাআটিং গ্যারাযী এ্ফং ঘাটবত পায়ায 

পাআটিং সযবকঈ যঞ্জাভ ংগ্র 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৭  ৫৪৩৫.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

গ্যা পায়াড ণ পায়ায পাআটিং গ্যারাযী এ্ফং ঘাটবত পায়ায পাআটিং সযবকঈ যঞ্জাভ ংগ্র 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ াগবযকা নাবযন, ঈবচফ 

সপান নম্বয: 9577885 

সভাফাআর নম্বয: 01910300500 

আ-সভআর: sagoricanasrin@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:sagoricanasrin@yahoo.com


১। প্রকগল্পয নাভঃ ভড ণানাআগজন ফ পায়ায াবব ণ এ্ন্ড বববর বডগপন্স  

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : পায়ায াবব ণ ও বববর বডগপন্স বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১8 ১৯৮৭৭.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

পায়ায াবব ণগয জন্য বিবনফ ণাক মন্ত্রাবত ক্রয়। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ অবুর ানাত সভা: রবতফুর কবফয, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: 9556759 

সভাফাআর নম্বয: 01715101289 

 আ-সভআর: latiful.kabir63@gmail.com 

 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:latiful.kabir63@gmail.com
mailto:latiful.kabir63@gmail.com
mailto:latiful.kabir63@gmail.com


১। প্রকগল্পয নাভঃ ঢাকা সকন্দ্রীয় কাযাগায, সকযাণীগঞ্জ বনভ ণাণ। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :   কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুর : জুরাআ ২০০৫-জুন ২০১০ ৩১৭৫৫.৭৭ 

১ভ ংগাবধত : জুরাআ ২০০৫-জুন ২০১৩ ৩৩৭০৮.৪৮ 

ভয় বৃবি : জুরাআ ২০০৫-জুন ২০১৪ 

২য় ংগাবধত : জুরাআ ২০০৫-জুন ২০১8 ৪০৬৩৪.৬০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ পুরুল সজর, ভবরা সজর ও ন্যান্য বফন বনভ ণাণ। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ াভসুর অরভ সচৌধুযী, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: - 9559300 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭৬৭৬৯৪৭১১ 

 আ-সভআর: dcjkeranigonj2207@gmail.com 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ ৩টি সজরা কাযাগাগযয ফকাঠাগভা বনভ ণাণ এ্ফং ২টি সজরা কাযাগাগযয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুরঃ জানুয়াযী ২০১১-বডগম্বয ২০১৩ ১৭২৪১.০০ 

ভয় বৃবিঃ জানুয়াযী ২০১১-বডগম্বয ২০১৪ - 

১ভ ংগাবধতঃ জানুয়াযী ২০১১-জুন ২০১৮ ২০৩৫২.15 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

৫টি সজরা কাযাগায বনভ ণান, সবযবভটায ওয়ার, ফাঈন্ডাযী ওয়ার, াজাপ্রাপ্ত কগয়দী ব্যাযাক 

বনভ ণাণ। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ অগনায়ায সাগন, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: - 

সভাফাআর নম্বয: ০১৬৭৬৩৬৬৯২৪ 

 আ-সভআর: ahhossain.1963@gmail.com 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ খুরনা সজরা কাযাগায বনভ ণাণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুরঃ জুরাআ ২০১১-জুন ২০১৬ ১৪৪৪৮.৪৫ 

ভয় বৃবিঃ জুরাআ ২০১১-জুন ২০১৭ - 

১ভ ংগাবধতঃ জুরাআ ২০১১-জুন ২০১৯  14448.45 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

জবভ বধগ্রণ, ভাটিবযাট ফাঈন্ডাযী ওয়ার, কাযাগায বনভ ণাণ 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ এ্ এ্ভ াীন াযগবজ, ঈ-বচফ। 

সপান নম্বয: ৫৭৩০০১১৫। 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭৬৬৪৪৫৮০১ 

 আ-সভআর: shaheenparvez95@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ বগরট সকন্দ্রীয় কাযাগায বনভ ণাণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুরঃ জানুয়াবয ২০১২-জুন ২০১৫ ১৯৭৭২.৭২ 

১ভ ংগাবধতঃ জানুয়াবয ২০১২-জুন ২০১৬ ২২৬৯৫.৫১ 

ভয় বৃবিঃ জানুয়াবয ২০১২-জুন ২০১৭ 

2য় ংগাবধত: জানুয়াবয ২০১২-বডগম্বয ২০১7 

 19772.72 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

সবযবভটায ওয়ার, সকায়াট ণায বনভ ণাণ, পুরুল ব্যাযাক বনভ ণাণ, ভবরা বফচাযাধীন, াজতী ওয়াড ণ 

বনভ ণাণ। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ অবুর কারাভ অজাদ, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: ৭৩০১০৭৬ 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১৫৭৮৮১২৯ 

 আ-সভআর: azad_1961@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ আভপ্রুবগভন্ট ফ বদ বযয়ার বচুগয়ন ফ ওবায ক্রাঈবডং বপ্রজন্স আন ফাংরাগদ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুর : জুরাআ ২০১২-বডগম্বয ২০১৮ ২৬০৬৪.৮৫ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

কাযা ফন্দীগদয অআবন ায়তা কভ ণমূখী প্রবক্ষণ ও ভানবক ভগনাফর টুট যাখায জন্য 

প্রগয়াজনীয় তায়তা প্রদান।  

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ াহ্ সভা: আভদাদুর ক, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: - 

সভাফাআর নম্বয: - 01552555145 

 আ-সভআর: imdadul1964@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ কাযা প্রবক্ষণ এ্কাগডভী, যাজাী বনভ ণাণ   

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুর : জুরাআ, ২০১৫ গত জুন, ২০১৮ ৭৩৪২.৩৬ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ কাযা প্রবক্ষণ এ্কাগডভী, যাজাী বনভ ণাণ 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ অগনায়ায সাগন, ঈ-বচফ 

সপান নম্বয: 57300115 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১৫০৩৯৭৩৯ 

 আ-সভআর: anwarbes15@yahoo.co 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ ভয়ভনবং সকন্দ্রীয় কাযাগায ম্প্রাযণ ও অধুবনকীকযণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুরঃ জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৮ ১২৭১২.৮৯ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

ভয়ভনবং সকন্দ্রীয় কাযাগায ম্প্রাযণ ও অধুবনকীকযণ  

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ এ্নাগয়ত ঈল্লা খান আঈছুপজী, ঈ-বচফ 

সপান নম্বয: - 

সভাফাআর নম্বয: 01715175975 

 আ-সভআর: enayetzai@gmail.com. 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ ভবরা কাযাযক্ষীগদয জন্য অফান বনভ ণাণ। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুরঃ জুরাআ ২০১৬-জুন ২০১৯ ৯৩৯৬.৭৮ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ ভবরা কাযাযক্ষীগদয জন্য অফান বনভ ণাণ 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাকতায অগভদ সচৌধুযী 

সপান নম্বয: -57301013 

সভাফাআর নম্বয: 01711224174 

 আ-সভআর: dighq@prison.gov.bd 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:dighq@prison.gov.bd


১। প্রকগল্পয নাভঃ কাযা বনযাত্তা অধুবনকায়ন (ঢাকা ও চট্টগ্রাভ বফবাগ)। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুরঃ জানুয়াযী ২০১৬-বডগম্বয ২০১৭ ৩২০০.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাভ বফবাগগ কাযাগাগযয বনযাত্তা বৃবিয জন্য ল্যাগগজ স্কানায, সলাজ াবকণট 

কযাগভযা বফববন্ন ধযগনয মন্ত্রাবত ংগ্র কযা। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ এ্, সক, এ্ভ, পজলুর ক, কাযা ঈ-ভাবযদ ণক 

সপান নম্বয: - 

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১১০৬৬৩৯৩ 

 আ-সভআর: fhaque11@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ আগরাডাকন ফ সভবন বযগডফর াগাট ণ (এ্ভঅযব এ্ন্ড সভবন বযগডফর ববা (এ্ভঅযবব) 

আন ফাংরাগদ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :  ফবযাগভন ও াগাট ণ বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুরঃ জুরাআ ২০০৯-জুন ২০১৪ ২৮৩০০.০০ 

১ভ ংগাবধতঃ জুরাআ ২০০৯-জুন ২০১৫ ৪৭৯২০.০০ 

২য় ংগাবধতঃ জুরাআ ২০০৯-জুন ২০১৬ ৭১০২৬.০০ 

ভয় বৃবিঃ জুরাআ ২০০৯-জুন ২০১৭ 

ভয় বৃবিঃ জুরাআ ২০০৯-বডগম্বয ২০১৭ 

 ৭১০২৬.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ সভবন বযগডফর াগাট ণ (এ্ভঅযব) এ্ন্ড সভবন বযগডফর ববা (এ্ভঅযবব) প্রদান। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

বি:সজনাগযর াইদুয যভান 

সপান নম্বয: ৯১৪৬৪৩৭ 

সভাফাআর নম্বয: 01769566666 

 আ-সভআর: pd.mrp.mrv@passport.gov.bd 

(রক্ষ টাকায়) 



১। প্রকগল্পয নাভঃ াগাট ণ তথ্য ংযক্ষণ সকন্দ্র স্থান 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফবযাগভন ও াগাট ণ বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

মুরঃ জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১9 ২৮৮৮.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

১০ তরা ববগতয ঈয ০৫ তরা বফবষ্ট তথ্য ংযক্ষগণয জন্য বফন বনভ ণাণ। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সরার ঈবিন, যুগ্মবচফ 

সপান নম্বয: - 

সভাফাআর নম্বয: 01710930651 

 আ-সভআর: helal5328@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:Musharf17@yahoo.com


১। প্রকগল্পয নাভঃ ১৭টি অঞ্চবরক াগাট ণ বপ বনভ ণাণ। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফবযাগভন ও াগাট ণ বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত ব্যয়ঃ মুরঃ জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০ ১০৭৬০.৯৯ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ তথ্য ংযক্ষগণয জন্য বফন বনভ ণাণ। 

5। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ দয়দ সফরার সাগন, যুগ্ম-বচফ 

সপান নম্বয: -  

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১1435104 

 আ-সভআর: sb.hossain@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 

mailto:Musharf17@yahoo.com


১। প্রকগল্পয নাভঃ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ বধদপ্তগযয প্রধান কাম ণারগয়য জন্য ফহুতর বফন বনভ ণাণ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ বধদপ্তয 

৩। ফাস্তফায়নকার ও প্রাক্কবরত 

ব্যয়ঃ 

জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৮ ২৩৭৬.০০ 

4। প্রকগল্পয প্রধান প্রধান 

ংগমূঃ 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ বধদপ্তগযয প্রধান কাম ণারয় বনভ ণাণ। 

5।। প্রকল্প বযচারগকয নাভ  

সপান নম্বয 

সভাফাআর নম্বযঃ 

জনাফ সভাঃ ভামুদ কবফয, ঈ-বচফ 

সপান নম্বয:  

সভাফাআর নম্বয: ০১৭১৬০৫০১৮৭ 

 আ-সভআর: mkabir87@yahoo.com 

(রক্ষ টাকায়) 



ক্রমমক 

নং 
প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকা 

প্রাক্কমত ব্যয় (ক্ষ টাকা) 
প্রকে 

াাল্পের 

উৎ 

অনুল্পমাদন পয যায় 

মন্ত্রণায়/মবভাল্পের মতামত 

পমরকেনা 

কমমলল্পনর ংমিষ্ট 

সক্টর মবভাল্পের 

মতামত  

সমাট   

(ববৈঃ মৈঃ) 
টাকা 

প্রকে 

াাে 

(টাকাংল) 

 সক্টরৈঃ সভৌত অবকাঠাল্পমা মবভাে 

 াব সক্টরৈঃ সভৌত পমরকেনা ও পামনরবরা ও গৃায়ণ। 

১। োল্পম যন্ট মলে অধ্যুমত অঞ্চল্প ৯টি মড যান ফায়ার ামভ য ও মমভ 

মডল্পফন্স সেলন স্থাপন প্রকে (জুাই’ ২০১৭ ল্পত জুন ২০১৯) (প্রস্তামবত 

১০টি, কক্সবাজার মাতারবাড়ী) 

৫০০০.০০ ৫০০০.০০ - মজওমব ১৯/০৬/২০১৬ মপইম ভা 

অনুমিত ল্পয়ল্পে। মপইম ভার 

মদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনেঠিত মডমপমপ 

6-8-2017 তামরল্পে পাওয়া 

মেল্পয়ল্পে।  

২। ফায়ার ামভ য ও মমভ মডল্পফন্স মবভাল্পের ২৬টি দপ্তর/আবামক ভবন 

মনম যাণ ( জুাই’ ২০১৭ ল্পত জুন ২০১৯) 

৪৬৬২.৬২ ৪৬৬২.৬২ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন। 

৩। ফায়ার ামভ য ও মমভ মডল্পফন্স সেমনং কমল্পেক্স সক একাল্পডমীল্পত রূপান্তর ও 

সেমনং াল্পপাট য ফায়ার সেলন বতরী নতুন স্থাল্পন স্থানান্তর (জুাই’ ২০১৭ 

ল্পত জুন ২০১৯) 

২৮১৩৭.৩৬ ২৮১৩৭.৩৬ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন। 

৪। কক্সবাজার মডএমড দপ্তর কক্সবাজার ও কুয়াকাটা বকত ফায়ার 

সষ্টলন স্থাপন (জুাই’ ২০১৭  ল্পত জুন ২০১৯) 

২৪৮০.০০ ২৪৮০.০০ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া সেল্পে। মিব 

মল্পাদল্পয়র মনল্পদ যলনা অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রণ করল্পত ল্পব। 

৫। ঢাকা উত্তর ও দমক্ষণ মটি কল্পপ যাল্পরলন ও তৎংগ্ন এাকায় নতুন 

০৭টি মডাণ য ফায়ার সেলন স্থাপন প্রকে (জুাই’ ২০১৭  ল্পত জুন 

২০১৯) 

২৮০০০.০০ ২৮০০০.০০ মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন 

সক্টয: জনপ্রান 

6। ফায়ার ামভ য ও মমভ মডল্পফন্স ডুবুরী ইউমনট ম্প্রারণ (জুাই 

২০১৭ ল্পত জুন ২০১৯) 

২৫২২৭.৮৫ ২৫২২৭.৮৫ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া সেল্পে। মিব 

মল্পাদল্পয়র মনল্পদ যলনা অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রণ করল্পত ল্পব। 

7। ফায়ার ামভ য ও মমভ মডল্পফন্স অমিদপ্তল্পরর ১০টি মবল্পলাময়ত 

অমগ্ন মনব যাপণ ও উদ্ধার ইউমনট স্থাপন প্রকে (জুাই ২০১৭ ল্পত 

জুন’২০২১) 

৫০০০০.০০ ৫০০০০.০০ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন 

8। ফায়ার ামভ য ও মমভ মডল্পফন্স ওয়ারল্প ও সটমকমমউমনল্পকলন 

ব্যবস্থা আধ্যমনকায়ন ও ম্প্রারণ প্রকে (জুাই ২০১৭ ল্পত জুন 

২০২১) 

৫০০০.০০ ৫০০০.০০ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন 

 
২০১7-১8 থ ণফছগযয ফাবল ণক ঈন্নয়ন কভ ণসূবচগত ফযািবফীনবাগফ ননুগভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকা 

 

ংস্থাৈঃ ফায়ার ামভ য ও মমভ মডল্পফন্স অমিদপ্তর 



 সক্টরৈঃ সভৌত অবকাঠাল্পমা মবভাে, াব সক্টরৈঃ সভৌত পমরকেনা ও পামনরবরা ও গৃায়ণ। 

1। ৬টি মবভােীয় দর দপ্তল্পর কারা উপ মাপমরদল যক এর দপ্তর এবং বাভবন 

(ঢাকা, রাজলাী, রংপুর, খুনা, বমরলা ও মল্পট) মনম যাণ (জুাই’২০১৭ 

ল্পত জুন’২০১৯) 

৪৮৪৫.৭৬ ৪৮৪৫.৭৬ - মজওমব যািাই-বাোই ভা অনুমিত ল্পয়ল্পে। 

পুন:েঠিত মডমপমপ পাওয়া যায়মন। 

2। কারা মনরাপত্তা আধ্যমনকায়ন (রাজলাী, রংপুর, বমরলা, খুনা, মল্পট ও 

ময়মনমং মবভাে) 

১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ - মজওমব  

 

 

 

 
মডমপমপ পাওয়া যায়মন 

3। ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাোর সকরাণীেঞ্জ কুাম্পাল্প কারা প্রমলক্ষণ একাল্পডমী 

মনম যাণ। 

১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ - মজওমব 

4। কুমমল্লা সকন্দ্রীয় কারাোর ম্প্রারণ ও আধ্যমনকীকরণ (জুাই’২০১৭ ল্পত 

জুন’২০২০) 

২০০০০.০০ ২০০০০.০০ - মজওমব 

5। ফমরদপুর সজা কারাোর ম্প্রারণ ও আধূমনকীকরণ  

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০২০) 

১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ - মজওমব 

6। নরমংদী সজা কারাোর মনম যাণ 

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০২০) 

১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ - মজওমব 

7। ঠাকুরোঁও সজা কারাোর মনম যাণ 

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০২০) 

১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ - মজওমব 

সক্টয : স্বাস্থয, পুবষ্ট, জনংখ্যা ও বযফায কল্যাণ 

8। ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাোর সকরাণীেঞ্জ কুাম্পাল্প ২০০ লো াপাতা 

মনম যাণ। 

১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন 

সক্টয : জনপ্রান 

9| কারা মবভাল্পের সবা ও ক্ষমতা বৃমদ্ধর জন্য যানবান ও যন্ত্রপামত ক্রয় ২০০০০.০০ ২০০০০.০০ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন 

 
২০১7-১8 থ ণ ফছগযয ফাবল ণক ঈন্নয়ন কভ ণসূবচগত ফযািবফীনবাগফ ননুগভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকা : 

              ংস্থাৈঃ কারা অমিদপ্তর 

ক্রমমক 

নং 
প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকা 

প্রাক্কমত ব্যয় (ক্ষ টাকা) 
প্রকে 

াাল্পের 

উৎ 

অনুল্পমাদন পয যায় 

মন্ত্রণায়/মবভাল্পের মতামত 

পমরকেনা 

কমমলল্পনর 

ংমিষ্ট সক্টর 

মবভাল্পের মতামত 

সমাট   

(ববৈঃ মৈঃ) 
টাকা 

প্রকে াাে 

(টাকাংল) 



সক্টরৈঃ সভৌত অবকাঠাল্পমা মবভাে, াব সক্টরৈঃ সভৌত পমরকেনা ও পামনরবরা ও গৃায়ণ। 

1। মবভােীয় লল্পর (রংপুর, খুনা ও ময়মনমং) মাদকদ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিদপ্তল্পরর 

আঞ্চমক অমফ ভবন মনম যাণ প্রকে (জুাই’ ২০১৭ ল্পত জুন’ ২০১৯) 

৪০০০.০০ ৪০০০.০০ - মজওমব ১৫/০২/২০১৭ তাবযগখয বআব বায 

বিান্ত নুমায়ী পুন:গঠিত বডবব 

বযকল্পন কবভগন 6/8/2017 তাবযগখ 

সপ্রযণ কযা গয়গছ। 

2। মাদকদ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিদপ্তল্পরর সজা অমফ ভবন মনম যাণ (৪১টি সজা) 

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০১৯) 

১০০০০.০০ ১০০০০.০০ - মজওমব 5/5/2016 তাবযগখ মাচাআ-ফাছাআ বা 

নুবিত গয়গছ। 

সক্টয : জনপ্রান 

3। মাদকদ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিদপ্তল্পরর প্রমলক্ষণ সকন্দ্র মনম যাণ 

(জুাই ২০১৭ ল্পত জুন ২০১৯) 

২৫০০.০০ ২৫০০.০০ - 5/5/2016 তাবযগখ মাচাআ-ফাছাআ 

বা নুবিত গয়গছ। 

সক্টয : স্বাস্থয, পুবষ্ট, জনংখ্যা ও বযফায কল্যাণ 

4। মাদকদ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিদপ্তল্পরর মাদকামি মনরাময় সকন্দ্র (িট্টগ্রাম, রাজলাী, 

খুনা, বমরলা ও মল্পট) মনম যাণ (জুাই ২০১৭ ল্পত জুন ২০১৯) 

১৫০০০.০০ - মজওমব 5/5/2016 তাবযগখ মাচাআ-ফাছাআ 

বা নুবিত গয়গছ। 

সক্টরৈঃ সভৌত অবকাঠাল্পমা মবভাে, াব সক্টরৈঃ সভৌত পমরকেনা ও পামনরবরা ও গৃায়ণ। 

১। ‘‘১৬টি আঞ্চমক পাল্পপাট য অমফ মনম যাণ’’  

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০১৯) 

৮৯৮৮.১৯ ৮৯৮৮.১৯ - মজওমব বআব গত 03/08/2017 তাবযগখ 

নুবিত গয়গছ। 

2। ইমমল্পগ্রলন ও পাল্পপাট য অমিদপ্তল্পরর প্রিান কায যায় মনম যাণ 

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০২০) 

৪৭০০.০০ ৪৭০০.০০ - মজওমব মডমপমপ পাওয়া যায়মন। 

 

3। ইমমল্পগ্রলন ও পাল্পপাট য অমিদপ্তল্পরর জন্য আধ্যমনক প্রমলক্ষণল্পকন্দ্র মনম যাণ 

(জুাই’২০১৭ ল্পত জুন’২০২০) 

৮০০০.০০ 

 

৮০০০.০০ 

 

- মজওমব 

 

বডবব াওয়া বগগয়গছ।  

 সক্টয : জনপ্রান 

4। ``Implementation of E-Passport and Automated Border 

ControlManagementinBangladesh” লী যক প্রকে (জুাই ২০১৭ 

ল্পত জুন ২০২৪) 

৪৯৮৭০০.০০ ৪৯৮৭০০.০০ - মজওমব ২১/০৩/২০১৭ তামরল্পে যািাই-বাোই 

ভা অনুমিত ল্পয়ল্পে। 

 

২০১7-১8 থ ণফছগয ফাবল ণক ঈন্নয়ন কভ ণসূবচগত ফযািবফীনবাগফ ননুগভাবদত নতুন প্রকল্প তাবরকা 

ংস্থাঃ ফবযাগভন ও াগাট ণ বধদপ্তয 

ংস্থাঃ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ বধদপ্তয 

ক্রমমক 

নং 
প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকা 

প্রকে 

াাল্পের 

উৎ 

অনুল্পমাদন পয যায় 

মন্ত্রণায়/মবভাল্পের মতামত 

পমরকেনা কমমলল্পনর 

ংমিষ্ট সক্টর 

মবভাল্পের মতামত  
সমাট   

(ববৈঃ মৈঃ) 
টাকা 

প্রকে 

াাে 

(টাকাংল) 


