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বাণী 

রবস রিল্লা রিি িা িিা রি ি িরিি 

 

বার্ষ িক প্রশাসর্িক প্রর্িববদি একটি মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, কব্ িাবরশি বা প্রর্িষ্ঠািসমূবের সার্ব িক কম িসম্পাদবির প্রর্িচ্ছর্ব যার 

মাধ্যবম সাম্প্রর্িক সম্পার্দি কায িক্রম সম্পবকি সম্যক ধারণা লাভ এবং স্বচ্ছিা, জবাবর্দর্েিা ও সুশাসবির প্রর্িফলি প্রিযক্ষ করা 

যায়। এ প্রপ্রক্ষা্বে ২০২১-২০২২ অর্ িবছবর বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশি বার্ষ িক প্রশাসর্িক প্রর্িববদি প্রকাশ েবি যাবচ্ছ প্রজবি আর্ম 

খুবই আির্িি। এ প্রর্িববদবি র্বর্সর্সর কম িপ্রবাে ও সামর্িক উন্নয়ি র্িত্র দৃশ্যমাি েবয় ফুবে উঠবব। 

 

শুরুবিই আর্ম ্রম শ্রদ্ধার সাবর্ স্মরণ করর্ছ সব িকাবলর সব িবশ্রষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জার্ির মুর্িসংিাবমর মোিায়ক, জার্ির র্্িা 

বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুর্জবুর রেমািবক। আর্ম স্বশ্রদ্ধর্িবে স্মরণ করর্ছ মোি মুর্িযুবদ্ধ ৩০ লক্ষ শেীদ ও ২ লক্ষ সম্ভ্রম োরাবিা 

মা-প্রবািবক। শ্রদ্ধাজ্ঞা্ি করর্ছ ১৯৫২ এর ভাষা আবিালি, ৬ দফা আবিালি, ৬৯ এর গণঅভ্যযত্থাি ও অন্যান্য গণিার্ন্ত্রক অর্ধকার 

আদাবয়র আবিালবি আত্ম উৎসগ িকারী শি সেস্র শেীদবদর প্রর্ি। গভীর শ্রদ্ধা র্িববদি করর্ছ ১৯৭৫ এর ১৫ আগবের সকল 

শেীদবদর প্রয রাবি বাঙ্গালী জার্ির সপ্নদ্রোবক স্ব-্র্রবাবর েিযা করা েবয়বছ। েিযা করা েবয়বছ আমার দাদা কৃষকবদর অর্ধকার 

আদাবয়র প্রিিা শেীদ আবদুর রব প্রসরর্িয়াবাি ও আমার বড় ভাই শেীদ সুকান্ত বাবু আবদুল্লাহ্ সে আমার ্র্রবাবরর আবরা অবিক 

আ্ি জিবক। আর্ম কৃিজ্ঞর্িবে স্মরণ করর্ছ বঙ্গবন্ধু কন্যা, গণিবন্ত্রর মািসকন্যা, মািবিার মা, গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী জিবিত্রী প্রশখ োর্সিাবক, যার সব িাত্মক সেবযার্গিা, র্দক র্িবদ িশিা ও ্রামবশ ি আমাবদর সকবলর ্র্ িলা। 

 

“রূ্কল্প-2021” ও “র্ভশি ২০৪১”, প্রেল্টা প্লাণ, এস.র্ে.র্জ এর লক্ষয ও উবেশ্য বাস্তবায়বি বাংলাবদশ দুব িার গর্িবি এর্গবয় 

যাবচ্ছ। ্দ্মা বহুমূখী প্রসতু, রূ্পুর ্ারমাির্বক র্বদুযৎ প্রকল্প, ঢাকা প্রমবরাবরল প্রকল্প, ঢাকা এর্লবভবেে এক্সবপ্রসওবয়, মািারবাড়ী 

গভীর সমুদ্র বির, ্ায়রা গভীর সমুদ্র বির, কি িফুলী োবি িল, বঙ্গবন্ধু প্ররলব্রীজ প্রকল্পসমূে িার উজ্জ্বল উদােরণ। আ্িারা জাবিি 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী গি ২৫প্রশ জুি-২০২২ স্ববপ্নর ্দ্মা প্রসতুর শুভ উবভাধি কবরবছি যা বাংলাবদশবক র্ববের বুবক অিন্য উচ্চিায় 

অর্ধর্ষ্ঠি কবরবছ। স্ববপ্নর ্দ্মা প্রসতুর শুভ উবভাধবির মধ্য র্দবয় প্রদবশর দর্ক্ষণ ্র্িম অঞ্চবলর ২১ টি প্রজলার প্রযাগাবযাগ, 

বার্ির্জযক, অর্ িনির্িক, রাজনির্িক, সামার্জক ও সাংস্কৃর্িক ব্যবস্থাবক কবরবছ ববপ্লর্বক ্র্রবিিি। এই ্দ্মা প্রসতুর সববিবয় 

সুর্বধাবভাগী েববি প্রাবিযর প্রভর্িস খ্যাি বর্রশাবলর জিগি, প্রযখাবি বর্রশাল েবব দর্ক্ষিাঞ্চবলর বার্ণর্জযক োব। প্রময়র র্েবসবব 

দার্য়ত্ব িেবির ্র আর্ম এই র্সটি কব্ িাবরশিবক প্রয আধুর্িক মোিগরী করার প্রবিোয় আর্ছ, ্দ্মা প্রসতুর বাস্তবায়ি িা বহুগুবি 

সেজ কবর র্দবয়বছ।  

 

িগরীর প্রর্িটি কাজবকই িযাবলঞ্জ র্েসাবব র্িবয় প্রভৌি অবকাঠাবমা র্িম িাণ ও সংস্কার, বজিয ব্যবস্থা্িা, জলাবদ্ধিা দূরীকরণ, ্ার্ি 

সরবরাে র্ির্িিকরণ, মশক র্বস্তার প্ররাধ, রাস্তা ঘাবের আধুর্িকায়ণ, র্বর্ভন্ন মোমারী ও প্ররাগ র্িয়ন্ত্রণসে জিস্বাস্থয সুরক্ষা 

র্ির্িিকরণ, সকল স্তবরর কম িকিিা কম িিারীবদর প্রবিি প্রবািাস সে অন্যান্য সুর্বধা সুর্ির্িিকরণ, িগরী আবলাকায়ি সে জিগবির 

দূবভ িাগ লাঘবব প্রর্ির্িয়ি কাজ কবর যার্চ্ছ। এছাড়া মািিীয় প্রধািমন্ত্রী জিবিত্রী প্রশখ োর্সিার অর্ভপ্রায় অনুযায়ী র্সটি 

কব্ িাবরশবির সক্ষমিা বৃর্দ্ধর লবক্ষ প্রকাবিা কর োর বৃর্দ্ধ িা কবরই প্রকার্ভে-১৯ মোমারীর দীঘ ি দুুঃসময়বক প্রর্িেি কবর রাজস্ব 

খািবক প্রঢবল সাজাবিা েবয়বছ ফবল র্বর্সর্সর জন্মলগ্ন প্রর্বক আমার দার্য়ত্বকাবলই িগরবাসীর স্বিুঃস্ফূিি অংশিেবণ সববিবয় প্রবর্শ 

রাজস্ব আদায় করা সম্ভব েবয়বছ। এই প্রর্িববদবি কব্ িাবরশবি আমার সকল কায িক্রম সুিরভাবব ফুর্লবয় প্রিালা েবয়বছ। 

 

আর্ম এই বার্ষ িক প্রশাসর্িক প্রর্িববদি প্রকাশ কায িক্রবমর সার্ব িক সাফল্য কামিা করর্ছ এবং এর সাবর্ সম্পৃি সকল কম িকিিা ও 

কম িিারীবক আন্তর্রক ধন্যবাদ জািার্চ্ছ। আমরাই গড়ব আগামীর বর্রশাল, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাবদশ র্িরজীর্ব প্রোক। 
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রবস রিল্লা রিি িা িিা রি ি িরিি 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর স্থািীয় সরকার, ্ল্লী উন্নয়ি ও সমবায় মন্ত্রণালবয়র স্থািীয় সরকার র্বভাবগর অধীি ্র্রিার্লি 

বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশবির সার্ব িক কম িকান্ড সম্বর্লি বার্ষ িক প্রশাসর্িক প্রর্িববদি প্রকাশ করবি প্র্বর আর্ম খুবই আির্িি। এই 

প্রর্িববদিটি কব্ িাবরশবির সার্ব িক কায িক্রবমর গর্িশীলিা, স্বচ্ছিা, জবাবর্দর্েিা ও সুশাসবির মািদণ্ড। এ প্রর্িববদবি র্বর্সর্সর 

কম ি্ র্রর্ধ এবং ২০২১-২০২২ অর্ িবছবর সম্পার্দি জিগুরুত্বসম্পন্ন র্বর্ভন্ন কায িক্রম ও ভর্বষ্যৎ কম ি্ র্রকল্পিা অন্তভ্য িি করা েবয়বছ। 

 

“র্ভশি ২০৪১”, এস.র্ে.র্জ-2030, অেম ্ঞ্চবার্ষ িকী ্র্রকল্পিা ও “ব-দ্বী্ ্র্রকল্পিা 2100” প্রণয়বির মাধ্যবম সব িবশ্রষ্ঠ বাঙ্গালী, 

জার্ির র্্িা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুর্জবুর রেমাবির স্বপ্ন ও দশ িিবক ধারণ কবর “প্রসািার বাংলা” র্বর্িম িাবি গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ 

সরকাবরর মািিীয় প্রধািমন্ত্রী জিবিত্রী প্রশখ োর্সিার দূরদশী র্িন্তা ও বর্লষ্ঠ প্রিতৃবত্বর মাধ্যবম বাংলাবদশ অদম্য গর্িবি এর্গবয় 

যাবচ্ছ। এ অর্ভযাত্রায় স্থািীয় সরকার র্বভাবগর অন্যিম অর্ভযাত্রী র্েবসবব বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশি িার অর্্ িি দার্য়ত্ব ্ালবি 

প্রর্িজ্ঞাবদ্ধ। 

 

বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশি িার জন্মলগ্ন প্রর্বকই িগরবাসীর প্রদারবগাড়ায় কার্িি প্রসবা প্র্ৌৌঁবছ র্দবি র্িরলস কাজ কবর যাবচ্ছ। িারই 

ফলশ্রর্িবি বিিমাবি িগর এলাকায় রাস্তা, প্রেি এবং র্ব্রজ কালভাে ি র্িম িাণ ও রক্ষণাববক্ষণ, োে বাজার উন্নয়ি ও রক্ষণাববক্ষণ, 

জলাধার সংস্কার ও সংরক্ষণ, বৃক্ষবরা্ি এবং প্রসািয িবধ িি, স্যার্িবেশি, জলাবদ্ধিা র্িরসি ব্যবস্থার উন্নয়ি, রাজস্ব বৃর্দ্ধ, অর্ িায়ি, 

্র্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ি, আধুর্িক প্লযার্িং প্রসল গঠি, জন্ম ও মৃতুয র্িবন্ধি, স্বাস্থয প্রকন্দ্র ও মাতৃসদবির মাধ্যবম প্রসবাদাি, মশক র্িধি, 

সড়ক বার্ি স্থা্ি ও রক্ষিাববক্ষি, বজিয সংিে ও অ্সারণ, কম িকিিা ও কম িিারীবদর কাবজর র্িরীক্ষণ ও জবাবর্দর্েিা 

র্ির্িিকরণ সে িগরীর জিগবির জীবি মাি উন্নয়বি বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশি র্িরলস কাজ কবর যাবচ্ছ। এছাড়া র্বর্সর্স স্থািীয় 

সরকার র্বভাবগর অধীি প্রণীি প্রর্িটি আইি ও র্বর্ধ র্বধাবির প্রর্ি শ্রদ্ধাশীল প্রর্বক িা বাস্তবায়বি সবব িাচ্চ প্রবিো িার্লবয় যাবচ্ছ । 

এই প্রর্িববদিটি র্বর্সর্সর ২০২১-২২ অর্ িবছবর সম্পার্দি সার্ব িক কায িসম্পাদবির একটি গুরুত্বপূণ ি প্রমাণক। 

 
 

্র্রবশবষ এই প্রর্িববদি প্রণয়বি িথ্য উ্াে র্দবয় সেবযার্গিা করার জন্য সকল সেকমীবক আর্ম আন্তর্রক ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা 

জ্ঞা্ি করর্ছ। আমরাই গড়ব আগামীর বর্রশাল, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাবদশ র্িরজীর্ব প্রোক। 

 

 

 

 

 

 

(বসয়দ প্রমাুঃ ফারুক আেম্মদ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধাি র্িব িােী কম িকিিা 

বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশি 

বর্রশাল 



 

 

সাধািণ সভায় অনুমিাদি 

১ ল া সসমেম্ব ি, ২০২২ 

 

 

প্রকাশিা ও স্বত্ব: 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি, বরিশা ল । 

 

 

উ্ম দষ্টা ও সারব পক রি ম দ পশি ায় ঃ  

 জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি। 

 

 বসয়দ প্রমাুঃ ফারুক আেম্মদ, 

প্রধাি র্িব িােী কম িকিিা, 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি। 

 

 

সারব পক সিম ারিতায়: 
 

1)  সিা ঃ তা রিি মু ি মজ ি আল িা স াি, প্রধ া ি অরিটি (চুরিরভ রিক) ও বা মজট কাি রিস া বি ক্ষণ কি পকত পা (অরতরিি দারয়ত্ব), 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি, বরিশা ল । 

2)  স্ব্ি কুিাি দাস, প্রশা স রি ক কি পকত পা, বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি, বরিশাল । 

3)  সিা ঃ আ বুল বা সা ি, রি ব পা িী প্রমকৌশ লী (রস রভ ল), বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি, বরিশাল। 

4)  ব া বু ল িা লদা ি, িাজ স্ব কি পকত পা, বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি, বরিশাল । 

5)  বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি অন্যান্য স কল রবভ া িীয় প্রধ াি ও শা খা প্রধ াি িণ । 
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ADP 

Annual Development 

Program  এর্ির্্ বার্ষ িক উন্নয়ি কম িসূর্ি 

APA 

Annual Performance 
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র্সটি কব্ িাবরশি প্রকবের 

সংর্েপ্তরূ্( 

CLCC City Level Coordination 
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FY Fiscal (Financial) Year অব অর্ িবছর 

GRO Grievance Redress Officer  র্েআরও অর্ভবর্াগ প্রর্িকার কম িকিিা 
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অধ্যায় ১: সময়বরর বািিা 

 ১.১ বর িশ াল র্সটি কব্ িাবরশবির সময়বরর শুবভো  

স ম্মা রি ত ি িিবা স ী, স িকিী কাউরিলি বৃন্দ, বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি কি পকত পা- কি পচা ি ীবৃ ন্দ, রপ্রন্ট ও ইমলকট্র রি ক রিরিয়া ি 

স া াংবা রদকবৃন্দ- ‘‘আ সস ালা মু আ লা ইকুি ’ ’ । 

 

আ রি ্িি শ্রদ্ধা ি স া মে স্মিণ কিরি িা জ াি বি মিি সশ্রষ্ঠ বাঙ্গালী, জ া রতি জ ি ক বঙ্গব ন্ধু সশখ মু রজবু ি িিিাি মক । স্বশ্রদ্ধরচমি স্মিণ কিরি 

িিা ি মু রিযু মদ্ধ ৩০ ল ক্ষ শিীদ ও ২ ল ক্ষ স ম্ভ্রি িা িা মি া বীিা ঙ্গি া মক  া মদি আ ত্মতযা মিি রবরি িময় আ িিা স্ ময়রি স্বা ধ ীি তা, স্ময়রি 

একটি স্বা ধ ীি বা াংলা মদশ। আ জ ও রশিরিত িময় উঠি ১ ৯৭৫ এ ি ১ ৫ আ িমষ্টি সসই ভ য়া ল িা মতি কো সভ মব, স  িা মত বা ঙ্গা লী জা রতি 

স প্ন দ্রষ্টা মক স্ব-্রিব া মি িতয া কিা িময়মি । িতযা কিা িময়রিল আ িা ি দাদা কৃষকমদি অরধ কাি আ দা ময়ি সি ত া শিীদ আ বদুি ি ব 

সসি রি য়া বা তমক। আ রি িা রিময়রি আিাি ব ড় ভা ই শিীদ সু কান্ত বাবু আ বদুল্লা হ্ স ি আ িা ি ্রিবা মিি আ মিা অমিক আ ্ি জ ি মক। িিাি 

আ ল্লা িি অমশষ িিিমত সেঁমচ  া ি আ িাি বা বা দরক্ষণাঞ্চ মলি িা জ নি রতক অরভভ া বক স া মবক চী্ হুই্, ্া ব পত য শা রন্ত চুরিি রূ্কা ি, 

্া ব পতয শা রন্তচুরি বা স্ত বা য়ি ও ্রিব ীক্ষ ণ করিটিি আ িবা য়ক (িািি ীয় িন্ত্রী) জ ি মিতা আ লিা জ্ব আ বুল িা স ািা ত আ বদুল্লা হ্ এ ি.র্ এ ব াং 

আ িাি জ ীবি িক্ষ া মে প গুরলরবদ্ধ িি আ িাি িা। স কমল আ িা ি বাবা ও িাময়ি জ ন্য সদায়া কিমবি এ ব াং আিাি বা বা িাময়ি আ দশ প ও 

প্রদরশ পত ্ে অনু া য়ী স া িমি এরিময় স মত ্ারি সসই সদায়া কিমবি। আ রি আ িাি দাদা ও ব া ব া ি স্বপ্ন মক লা রল ত কিা ি িাধ্যমি আ রি 

আ িাি স্বপ্ন মক বা স্ত বা য়ি করি এ ব াং একই স া মে িাি ি ীয় প্রধা ি িন্ত্রী সশখ িা রস িা ি আ দমশ প উজ্জীরবত িময় তরুণ প্রজ মেি স্বপ্ন মক ধ া িি কমি 

রিরজ টা ল বা াং লা মদশ রব রি ি পা মণ ি প্রধাি কারিিি, িাি ি ীয় প্রধা ি িন্ত্রীি তথ্য ও স া িা ম া ি প্রযু রি রব ষয়ক িা িি ীয় উ্মদষ্টা স জ ীব ওয়ামজ দ 

জ য় এ ি স্বপ্ন মক বাস্ত মব রূ্দা মি ি িাধ্যমি বরিশাল সক বা াং লা মদমশি তো রবমেি বুমক িমিল ি িিী রি মস মব িমড় তু লমত আ ্ি ািা আ িা ি 

্ামশ রি মলি এবাং ভ রবষ্য মতও োকমবি । 

 

ববরেক িিা িারি সকা রভ ি-১ ৯ এ ি প্রাদুভ পা মব ি ফমল রবে কতটা ক্ষ রতগ্র স্থ িময়মি ত া আ ্িা িা অব িত আ মি ি । আ রি এ ই িিা িা রিি শুরু 

সেমকই অত য ন্ত ্রিকরিতভ া মব ধ া ম্ ধ া ম্  দ্রুত এ ই ব্যা রধ সিা কামবলা কিমত িাি ি ীয় প্রধ া ি িন্ত্রীি রব রভ ন্ন ্দমক্ষ্ ও রদকরি মদ পশি া 

বা স্তবা য়মি রি িলসভ া মব কাজ কমিরি । সকা রভ ি-১ ৯ টিকা দামি বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি রবমে ৮ি এ ব াং বা াংলা মদ মশ ১ ি স্থা মি ি সিৌিব 

অ জ পি কমিমি । এি া ড়া ৫টি অ য ামু্ব মলি এ ি িাধ্যমি ২৪ ঘন্টা রবি া মূ মে মুমূ র্ষ প সিা িীমদি রচরকৎস া সস বা ি ব্যবস্থা কিা, িা স ্া তা মল কি পি ত 

িা িাি, ি া স প, কি পকত পা ও কি পচ া ি ীমদি জ ন্য বা স স া রভ পস, সিা িী ও তা মদি স্বজ ি মদি জ ন্য খাবা মিি ব্যব স্থ া কিা িয় । এি া ড়া পূমব পি বি মিি 

ন্যা য় এ বি িও রবি ামূ মে অরিমজ ি রস রলন্ডা ি সিব িা ি, িাস্ক রবত িি কি পসূ চ ী, কমিাি া ি স্যা ম্পল সটস্ট কামলকশি, কমিা িা সিা িী 

রচ রি ত পূব পক সিা ি সকা য়া মিন্টাইি রি রিত কিি, রবরভ ন্ন ওয়া মি প িাইরকাং, এ ল.ই.রি িরি টমিি িা ধ্যমি স মচতিমূ লক বা ত পা প্রচা ি অব্যা িত 

িময়মি । এি া ড়া ি িিীি মুমূ র্ষ প সিা িীমদি স্বা স্থয মসবা কা পক্রিমক আ িও িরতশীল কিা ি জ ন্য একটি আ ই.রস.ই উ স ম্ব রলত অয ামু্ব মল ি ও 

আ মিকটি অতযা ধুরি ক অ য ামু্ব মল ি এ ি ব্যবস্থ া কিা িময়মি । এি াড়া বা াংলামদশ স িকা মিি জা তীয় সপ্রাগ্র া িস মূ মি স িি রি য়রিত টিকা দাি 

কি পসূ চ ী, রভ টা রিি এ প্লা স কযা মম্পইি, এ ি.আি কযা মম্পইি, কৃরি রি য়ন্ত্রণ স প্তাি স ি রবেস্বা স্থয স াং স্থা ি িাধ্যমি রব রভ ন্ন স মচত ি তামূ লক 

কা  পক্রমি রবরসরস শতভ া ি স া ফে অজ পি কমিমি । ি িিীমত ব ত পিা মি ১ ০ িা জ া ি ৪ শত ২৮ জ ি রশ শুমক রি য়রিত টিকা দাি সকন্দ্র সেমক টিকা 

প্রদাি স ি একটি ি িি িাতৃস দি ও ৪টি ি িি স্বা স্থয সকন্দ্র এ ি িাধ্যমি প্রসূ রত িা ও রশশুমদি রচরকৎস া সসব াি ব্যবস্থ া কিা িময়মি । 

 

খা মেি িাি রি য়ন্ত্রি ও উন্নয়মি সিা ম টল এ ব াং রবরভ ন্ন সিমস্ত া িা য় সভ জা ল খা মেি অরভ া মি রবরসরস ি সিা বাই ল সকা ট প স দা তৎ্ি িময় মি । 

এি াড়া খাে, রশক্ষ া ও স্বা স্থয মসবা ি িা ি মক উন্নত িা খমত ি িিীি স কল খাে্ণ্য প্ররতষ্ঠ া ি, সবস িকা ি ী রশক্ষা প্ররতষ্ঠ াি, প্রা ইমভ ট িাস ্াতা ল 

ও প্যা েলরজ রি রি কগুমলা মক সসবা ি গুণিত িাি বজা য় িক্ষা ি শমত প স্যা রিটা িী লা ইমস ি ও রি বন্ধি এ ি আ ওতায় আ িা িমে।  

 

তা িা ড়া জ ে ও মৃ তুয রিবন্ধি কা  পক্রিমক িরতশীল কিা ি লমক্ষয জি বল বা রড়ময় রদি িাত সিাস্ট াি রিউটিি িা ধ্যমি অিলা ইি স ি দ প্রস্তু ত 

অব্যিত িময়মি । িিাি িিীি ৩০টি ওয় া ি প কাউরিলি কা পাল ময় জ ে ও মৃতু য রি বন্ধি কা ক্রি ্রিচ া লি াি জন্য িন্ত্রণা লময় তথ্য া রদ সপ্রিণ 

কিা িময়মি, দ্রুত স িময় ত া বা স্তবা য়ি িমব ।  

 

আ রি দারয়ত্ব গ্র িমি ি ্ি ল ক্ষ করি প্ল া ি শা খা ি অমি ক অরিয় ি, দুি ীরত ও সু দক্ষ সলা কবমলি অভ াব িময়মি । এি সপ্ররক্ষমত ি া িরিক সসব া 

রি রিত কিমণ আ রি প্লা রি াং শা খা মক ি তুি রূম্ স া জ া মি া ি রস দ্ধান্ত গ্র িণ কর ি । সস লমক্ষ রি জ উমোমি ি িি ্রি কিি া রবদ, স্থ্রতস ি ্ পাপ্ত 

জ িবল রি ময়া ি করি ।  

 

ি া িিীক সু রবধা রি রিত কমি, ্রিকর িত ি িিী িড়া ি লমক্ষ ও ভূরি স াং ক্র া ন্ত জ টিলতা দূিীকিমণি আ রি প্রেি বরিশাল রস টি কম্ পা মিশমি 

ভূরি ব্যবিাি ি া ড়্ত্র প্রচলি শুরু করি ।  া িা ি ফল শ্রুরতমত ি িিীি জ রি স াং ক্রা ন্ত জ টিলতা অমিকা াং মশ ল া ঘব িময়মি । প্লা ি সাং ক্রা ন্ত রবরভ ন্ন 

জ টিলতা দুিীকিমি ি জ ন্য ি িি উন্নয়ি করিটি িঠ ি কিা িময়মি এ ব াং প্রময়া জি ীয় কািজ্ত্র স ঠিক োকমল উি ক রিটিি িাধ্যমি ১ ৫ রদমি ি 

িমধ্য প্লা ণ অনুমিা দি সু রি রিত কিা িমে।  া ি ফলশ্রুরতমত প্লা ি অনুমিা দি প্ররক্রয়া ত্ব িা রিত িময় মি । আ রি দারয়ত্ব গ্র ি মিি ্ি প্ররত িা মস 

িমড় প্রা য় ৯০ টি প্লা ণ এ ব াং এ ্ পন্ত প্রায় ৩ িা জ া ি ৫ শত প্লা ণ অনুমিা দি সদওয়া িময়মি  া চলিাি িময় মি ।  

 

রবিত ্রিষমদি ২০১ ৬ স া মলি গৃিীত রস দ্ধা ন্ত অনুস া মি ২০১ ৯-২০২০ অ ে প বি মিি ব রধ পত স্থা ্িা ি সিা রড াংস মূ মিি কি পুি ঃরি ধ পা ি মি শুি াি ী 
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অনুরষ্ঠত িয় এ ব াং উি শুি াি ীমত ত া মদি কি বৃরদ্ধ স্মল ি িিব া স ীি িমধ্য রবরূ ্ প্ররতরক্রয়া ি সৃ রষ্ট িয় । রবষয় টি অনুধ া বি কমি ব রধ পত কি 

কিা মি াি রবষময় গ্র া িকমদি আ মবদি গ্র িি এ ব াং কি স াং ক্রান্ত শুি া ি ীি রসদ্ধা ন্ত গ্র িণ এবাং সসই রস দ্ধা ন্ত অনু া য়ী ২ এরপ্রল ২০২২, ১ ৬ এরপ্রল 

২০২২, ১ ৮ এরপ্রল ২০২২ এ ব াং ২৮ সি ২০২২ তা রিমখ গ্র া িকমদি উ্রস্থরতম ত িণশুি া ি ী গ্র িণ কিা িয়  া চলিাি িময়মি । গ্র া িকমদি স িস্যা 

স মূ ি রবমবচি া কমি তা ৎক্ষরিক ব রধ পত কি করিময় স িি ীয় ্ পা ময় সিা রডাং ট্যাি রি ধ পাি ি কিা িয় । ফমল সিা রড াং ট্যাি রি ময় ি িিব া রস ি 

িমধ্য দীঘ পরদমি ি সভ া িা রন্ত দূি িময়মি এ ব াং তা িা এ রসদ্ধা ন্তমক সা ধুবা দ জ া রিময়মি । ফমল কি ধ া র্য্প শা খা ি কা পক্রি আ মিা িরতশীল িময়মি । 

 

সট্রি লাইমস ি প্রদামিি সক্ষমত্র িা িরিকমদি সসব া স িজ ীকিমণি জ ন্য পূমব পি ৭ কি পরদব মস ি স্থমল বত পিামি ৩ কি পরদব মস ি  িমধ্য লা ইমস ি 

প্রদাি কিা িয় । এি াড়া জ রুিী রফ প্রদ া ি সা ম্মক্ষ ১ কি পরদবমসি িমধ্যই সট্রি লা ইমস ি প্রদাি বা ি বা য়মি ি ব্যবস্থা কিা িয় ।  

 

আ ্িা িা অব িত আ মি ি আইিা নুসা মি প্ররত ৩ বি ি ্ি ্ি স্ট মলি ভ া ড়া বা ড়া মিা ি কো োকমলও ত া স ব পমশষ ২০১ ৪ স া মলি ্ি সেমক 

বৃরদ্ধ কিা িয় ি া ই । তাি া ড়া স্ট মলি বিা দ্দ গ্র িীতা রবরসরস ি পূব পা নু িরত ি াড়া অন্যত্র স্ট ল ভ া ড়া রদময় রি ধ পা রি ত ভা ড়া ি সচময় কময়কগুণ সবরশ 

ভ া ড়া আ দা য় কিমি  া ভা ড়া টিয়া চুরি্মত্রি শত পরব মি া ধ ী এবাং এ ি ফমল কম্ পা মি শি তা ি িা জ স্ব িািা মে। রব ষয়টি অনুধা বি কমি আ রি ২০ 

সি ২০২২ তা রিমখ অাং শীজ ি মদি রি ময় একটি স িিয় স ভা ি আ ময়াজ ি করি এ ব াং উি স ভা য় সব পসম্মতভ া মব এক টি স ৌরিক ভ া ড়া রি ধ পা িণ 

কিা িয় । ফমল স্টল ভা ড়া স াং ক্রা ন্ত দীঘ পরদমি ি জ টিলতা দূি িময়মি এ ব াং এ ি ফল শ্রুরতমত ভ রবষ্যমত রস টি কম্ পা মি শমি ি িা জ স্ব আ য় বৃরদ্ধ 

্ামব। 

 

 

ি িিীি সভ ৌত অব কা ঠা মিা উন্নয়মি প্রমকৌশল রবভ া মিি কা  পক্রমি স্বে তা রি রিত কমি এস রিরজ, রূ্কি-২০৪১, অষ্টি ্ঞ্চ ব া রষ পকী 

্রিকিি া ও সিল্টা ্রিকিিা ি অাংশ রিস া মব সটকসই উন্নয়ি কি প্ রি কিি া ি রভ রিমত িাস্ত া সেি, রিজ, কা লভ া ট প, ্া ক প ও অন্যান্য সভ ৌত 

অব কাঠ া মিা রি ি পা ণ কিা িময়মি ।  

 

আ রি দারয়ত্ব গ্র িমণি ্ি এ ্ পন্ত ি িিীমত ৪৫ রকঃরি ঃ স ড়ক রি ি পা ণ, ৬ ৭ রকঃরিঃ স ড়ক স াং স্ক া ি, ৮ রকঃরিঃ স েি রি ি পা ণ ৪টি ি ীজ রি ি পা ণ, 

৪টি কা ল ভ পা ট রি ি পা ণ, ২টি সসব ক কমলা ি ীি অস িা প্ত কাজ স িাপ্তকিণস ি ২টি ্া ক প রি ি পা ণ কাজ স িা প্ত কিা িময়মি । 

 

“বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশি এলাকায় র্বর্ভন্ন রাস্তা উন্নয়ি, জলাবদ্ধিা র্িরসি ও বজিয ব্যবস্থা্িার উন্নয়ি” শীষ িক (প্রকল্প ব্যয় 68,307.33 

লক্ষ োকা) প্রকবল্পর র্ের্্র্্ প্রণয়ি কবর মন্ত্রিালবয় প্রকল্প প্রপ্ররণ করা েবয়বছ। প্রকল্প অনুবমাদি সাব্বক্ষ প্রকবল্পর আওিায় কাব্ িটিং সড়ক 

পূিুঃউন্নয়ি (কাব্ িটিং দ্বারা ওভারবলর্য়ং)(োই্-1)-31.78 র্কুঃর্মুঃ, কাব্টিং সড়ক পূিুঃউন্নয়ি (ম্যাকােম ও কাব্ িটিং 

দ্বারা)-(োই্-2)-184.15 র্কুঃর্মুঃ, কাব্ িটিং সড়ক র্িম িাণ (িতুি)-(োই্-3)-33.16 র্কুঃর্মুঃ, আরর্সর্স রাস্তা র্িম িাণ (োই্-1)- 15.09 

র্ক.র্ম., আরর্সর্স রাস্তা র্িম িাণ ( োই্-2) 42.47 র্ক.র্ম., আরর্সর্স প্রেি র্িম িাণ (োই্-1) 37.89র্কুঃর্মুঃ, আরর্সর্স প্রেি র্িম িাণ 

(োই্-2) -42.47 র্কুঃর্মুঃ, আরর্সর্স প্রেি র্িম িাণ (োই্-3) 18.21 র্কুঃর্মুঃ,র্সর্স রাস্তা র্িম িাণ 49.92 র্কুঃর্মুঃ, আরর্সর্স ইয়াে ি র্িম িাণ 

(রু্ািলী বাস োর্ম িিাল), 21 টি গুরুত্বপূণ ি প্রমাবড়র উন্নয়ি (প্রমাড় সম্প্রসারি, আইল্যান্ড,র্মে আইল্যান্ড র্িম িাণ, প্রজব্রা ক্রর্সং, প্ররাে 

মার্কং,সাইবিজ), শের প্রসৌিয িবধ িি (ভাস্কয ি, প্রসৌধ, প্রফায়ারা ইিযার্দ) ল্যান্ডবস্কর্্ং ও গাছ প্ররা্িসে বজিয ব্যবস্থা্িা সংর্িে যািবােি ও 

যন্ত্রার্দ ক্রয় করা েবব। 

 

“বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশবির র্বর্ভন্ন খাল্াড় সমূবের ্াড় সংরক্ষিসে পুিুঃউদ্ধার ও পুিুঃখিি” শীষ িক (প্রকল্প  ব্যয় 2,61,584 লক্ষ 

োকা) প্রকবল্পটির র্ফর্জর্বর্লটি স্টার্ে পূব িক র্ের্্র্্ প্রণয়ি কবর মন্ত্রণালবয় প্রকল্প প্রপ্ররণ করা েবয়বছ। প্রকল্প অনুবমাদি সাব্বক্ষ ্য িায়ক্রবম 

46 টি খাল পুিুঃখিি ও বজিয অ্সারি 15,99,699 ঘি র্মোর, আরর্সর্স র্রবের্িইর্িং ওয়াল র্িম িাণ 60 র্কুঃর্মুঃ, আর র্সর্স ব্রীজ 

প্রর্িস্থা্ণ 195 র্ম., আরর্সর্স ব্রীজ দ্বারা কালভাে ি প্রর্িস্থা্ি 200র্ম., র্্র্স গাে িার ব্রীজ 58 র্ম., রাস্তার ্াবেির প্রেি 47.345 র্ক.র্ম., 

পুকুর উন্নয়ি 2,41,860 বগ ি র্ম., ইবলকর্িক প্র্াল স্থা্ি 550 র্ম., স্ট্রীে লাইে স্থা্ি 38.85 র্ক.র্ম., এল. ইর্ে লাইে স্থা্ি 60 র্ক.র্ম., 

গ িাবেি লাইে স্থা্ি 3675 টি, ইউটির্লটি সার্ভ িস লাইি স্থা্ি 30 টি, র্মউর্জকযাল প্রফায়ারা র্িম িাণ 1টি, প্রবঞ্চ র্িম িাণ 1,615 টি, োোর 

রাস্তা র্িম িাণ 60র্ক.র্ম., ঘােলা র্িম িাণ 30 টি, খাবলর ্াবড় রাস্তা প্রমরামি 10 র্ক.র্ম. কাজসমূে বাস্তবায়ি করা সে খাল ও প্রেবির স্লাি 

অ্সারি সংর্িে যািবােি ও যন্ত্রার্দ ক্রয় করা েবব। 

 

“বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশবির জন্য লামছর্র এলাকায় (প্রমৌজাুঃ িরআইিা)- এ গাবব িজ/সর্লে ওবয়ে র্েবপাজাল িাউন্ড উন্নয়ি ও যন্ত্ার্ি 

সরবরাে” শীষ িক (প্রকল্প ব্যয় 2467.14 লক্ষ োকা) প্রকল্পটি অনুবমাদি সাব্বক্ষ প্রকবল্পর আওিায় 19718.338 ঘি র্ম.স্যান্ড র্ফর্লং, 

2টি প্রসে র্িম িাণ, 1584 ব.র্ম. আরর্সর্স ইয়াে ি র্িম িাণ, 1 র্ক.র্ম. বাউন্ডারী ওয়াল র্িম িাণ, 551 র্ম. আরর্সর্স প্রেি র্িম িাণ, 404 র্ম. 

আরর্সর্স রাস্তা র্িম িাণ এবং 1 টি টিউবওবয়ল স্থা্িসে বজিয ব্যবস্থা্িা সংর্িে যািবােি ও যন্ত্রার্দ ক্রয় করা েবব। 

 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি সৃজ ি শীল ও ্রিেন্ন শিি রিমস মব বা াং লা মদমশ ্রিরচরত ল া ভ কমিমি । আ ্িা িা জা মি ি জি িমিি দূমভ পা ি লা ঘমব 

আ রি প্রেি িা মতি সবল া স  ্রিেন্নত া কা পক্রি সূচিা কমিরি ত া বত পিা মি সা িা সদমশ িমিল রিমস মব অনুস িি কিা িমে। বরিশা ল 

ি িিীমক রি ি ও গ্র ীি রস টি কিা ি লমক্ষ ব জ পয ব্যবস্থ া ্ি া ি জ ন্য এ ক িিা ্রিকিি া গ্র িি কিা িময়মি । ব ত পিা মি প্রা য় ১,৫১ ৬ জ ি বদরি ক 

িজুিীরভ রিক শ্ররিক ও ঝা ড়ুদাি রি য়রিতভ া মব কাজ কমি  া মে। স কল বদরি করভ রিক শ্ররিক ও ঝা ড়ুদাি মদি জ ন্য ঈ দ সবাি াস ও ববশাখী 
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ভ া তা ি ব্যবস্থ া কিা িময় মি । এি াড়া মৃ ত প্রমতয ক শ্ররিক ও ঝা ড়ুদাি মদি ্রিব া িমক এক ল ক্ষ টা কা আ রে পক অনুদাি এবাং অসু স্থ শ্ররিক ও 

ঝা ড়ুদাি মদি রচরকৎস া ি জ ন্য আ রে পক স া িা মর্য্ি ব্যবস্থ া কিা িময়মি । ি িিীি জ লব দ্ধতা রি িস মি ি লমক্ষয বদরি ক প্রা য় ৭০ টি সেমি ি ব জ পয 

অ্সািি কিা িমে এবাং বদরি ক উৎ্া রদত প্রা য় ৩০০ টি আ বা রস ক ও রচরকৎস া বজ পয প্ররতরদি ই অ্স া িি কিা িমে। এিা ড়া জলা শয় 

স াং িক্ষণ আ ইি বাস্ত বা য়মিি লমক্ষয িািি ীয় প্রধ া ি িন্ত্রীি কা  পা ল ময়ি অনুশা স ি অনু ায়ী অনবধ সেরজ াং ব ন্ধ কিা িময়মি  াি ফমল ি িিীি 

জ লা শয় ভিা ট ব ন্ধ এবাং ি দী ভ াঙ্গি সিা ধ কিা স ম্ভব িমে। এিা ড়া ি িিীি খা লগু মলা ি স্বাভ া রবক প্রবা ি রফরিময় আ িা ি জ ন্য খা ল পূি ঃখিি, 

খা ল ্াড় সাং িক্ষণ ও স ম্প্রস া িি, অনবধ দখল পুি রুদ্ধা মিি জ ন্য রবরসরস ি রবরভ ন্ন কা পক্রি চল িাি িময়মি  া ইরতিমধ্য জ াতীয়ভা মব 

প্রশাং রস ত িমে। এরিস িশা রি ধ ি ও সিঙ্গুি প্রা দূভ পা ব সিা মধ ি িিীি সু রবধা ব রঞ্চ ত ও ঘি বস রত এল া কাস মূ ি সি ি িিীমক ক ময়কটি সজা মি 

রবভ ি কমি ফিাি সিরশি এবাং িয ান্ড সে এ ি িাধ্যমি বা ৎস রিক প্রা য় ১ ৫ িাজ া ি রলটাি িশক রি ধি ঔষধ সিটামিা িময়মি  া বত পিা মি 

চল িাি । এিা ড়া “বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি আ ওতা ধ ীি লা িি রি অঞ্চল সিৌজা: চিআ ইচা এ আ বজ পি া / সরলি ব জ পয রি স্পরও গ্র া উমন্ডি 

স িঞ্জা ি স িবিা ি এবাং উন্নরত ” শীষ পক প্রকিটিি রির্র্ প্রণয়ি কমি িন্ত্রি ালময় সপ্রিণ কিা িময়মি । প্রকিটি অনুমিাদি সা ম্মক্ষ বাস্ত বায়ি 

কিা িমব ।  

বরিশাল ি িিীমত রবশুদ্ধ ও রি িা ্দ ্ারি স িবিা মি রবরসরস প্ররতজ্ঞ া বদ্ধ । ি িিীমত বদরি ক ্ারি ি চা রিদা প্রা য় ৫ সকা টি ৪০ ল ক্ষ রল টা ি । 

আ রি দারয়ত্ব গ্র িমিি ্ি বদরি ক ্ারি উমিা লি ক্ষিতা ২ সকা টি ৩ ল ক্ষ ৮৫ িা জ া ি রলটাি সেমক উরন্নত কমি ২ স কাটি ৯০ ল ক্ষ ৪৭ িা জ া ি ৫ 

শত রলটাি কমিরি । ্ারি ি চা রিদা পূিমি ি লমক্ষয ্ারি স িবি া ি ্াই্ লাইি ২৮৯ রকঃরিঃ সেমক ২৯৬ রকঃর িঃ এ বৃরদ্ধ কমিরি এ ব াং ১ ৫ 

রকঃরিঃ ্াই্ লা ইি স্থা ্মি ি কাজ চল িাি িময়মি । এি া ড়া ি িিীি রবরভ ন্ন স্থা মি অনবধ সাং ম া ি সিাবা ইল সকা মট পি িাধ্যমি রবরেন্ন ও 

জ রিিাি াি ব্যবস্থা চ া লু িা খা িময়মি । রবরভ ন্ন স িা জ কো ি মূ লক কা  পক্রমি চা রিদা সিা তা মবক ভ্রা ম্যিা ি ্া রিি ট্যাাং ক রদময় রবশুদ্ধ ্ারি 

স ি বিা ি কিা িয়। এিা ড়া রবমশষ চা রিদা স ম্পন্ন এল াকা স িি কমলাি ীসমূমি ভ্রা ম্যিা ি ্ারি ি ট্যাাংক রদময় চ া রিদা সিা তা মবক রবশুদ্ধ ্া রি 

স িবিা ি কিা িমে। কমিা িা প্রা দূ পভা ব সিা মধ ি িিীি রবরভ ন্ন সড়মক জ ীবা নুিা শক সে কিণ কা  পক্রি রি য়রিতভা মব ্রিচ া রলত িমে।   

 

বরিশাল রস টি কম্ পা মিশমি আ রিই প্রেি উৎ্া দক প্ররতষ্ঠ া ি সেমক সিাস রি বাল্ব স ি স কল ববদুয রতক স িঞ্জা িারদ ২ বি মিি গ্যা িা রন্ট মত 

ক্রময়ি উমোি গ্র িি করি । রবদুয ৎ খা ম ত ৩০ টি ওয় া মি প রস.এ ফ.এ ল বা মল্বি ্রি ব মত প রবদুয ৎ স া শ্রয়ী ১ ৫ িা জ াি ৭ শতটি এ ল.ই.রি বাল্ব স্থ া ্ি 

কিা িময়মি  া ি ফমল রবরস রস ি স া রব পক রবদুয ৎ রবল ২৫-৩০ শতা াং শ ্ পন্ত স া শ্রয় িময়মি। রবিত ৩ বি মি ১ ৫ িাজ া ি ৭টি িতু ি বাল্ব স্থা ্ি, 

১ ১ িা জা ি ৯ শত ৫ টি রিমপ্লস মিন্ট সি সিা ট ২৭ িা জা ি ৬ শত ৫ টি স ড়ক বা রত সিিা িত কিা িময়মি। ি িিীি রব দুযৎতা য়মিি সঠিক রিস াব 

্রিিা ম্ি জ ন্য ্িা িশ পক প্ররতষ্ঠ াি সট্র ি ম্যারজরি ক এ ি িা ধ্যমি পূি পা ঙ্গ সড়ক বা রতি ইি মভ ি টরি কমি রবদুয তায়মি ি জ ন্য ২৭৬ সকা টি ৬ ৯ 

ল ক্ষ ৯৬ িা জা ি টা কা ি রির্র্ িন্ত্রণা লময় সপ্রিণ কিা িময়মি  া অনুমিারদত িমল ১ ৬,০৯৪ টি স্া ল এবাং ২০,৫০৯ টি ি তু ি সড়কবা রত 

স্থা ্ি কিা  া মব ।  

 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি জ্ব া লাি ী বতমলি ব্যবিাি এবাং িা রড়ি সিিা িত খিমচ পূমব পি সচময় স্বেতা রি রিত কিা িময়মি । পূমব প স খা মি 

জ্ব া লা ি ী বতমলি িারসক ব্যয় রি ল ১১ সেমক ১ ২ ল ক্ষ টা কা ত া এখি বতমলি দাি ও রকছু িা ড়ীি স াং খ্য বৃরদ্ধ স মেও ৭ সেমক ৮ ল ক্ষ টা কা খিচ 

িমে।  া ি ফমল ্রিব িি খা মত স্বেতা ও জ বাবরদরিতা সু রি রিত কিা স ম্ভব িময়মি । রবরসরস ি িারলকাি া ধ ীি এযা স ফা ল্ট রিরিাং প্লা ন্টটি 

দীঘ পরদি অমকমজ া অব স্থা য় ্মড় রি ল  া আ রি দারয়ত্ব গ্র িমণি ্ি পুি ঃিা য় চা লুি ব্যবস্থ া করিমল স মব পাচ্চ গুণিত িাি বজা য় সিমখ কা ম্ পটিাং 

এ ি িালা িাল প্রস্তু ত কিা িমে  া ি ফলশ্রুরতমত ৫ বি মিি গ্যািা রন্ট স িকামি ি া স্ত া রি ি পা মণ উমল্ল খ ম া গ্যভ া মব স িা য়তা কিমি ।  

এি াড়া প্লা ন্ট, সিা লা ি, ট্র া ক ও অন্যান্য ্রিব িি রস টি কম্ পা মি শমি ি আ ওতায় ঠিকা দািমদি রি কট ন্যা র্য্মূ মে ভ া ড়া সদয়া িমে  া িা জ স্ব 

বৃরদ্ধমত স িম া রিতা কিমি । ্রিব িি শা খা ি স া মে ্রিেন্নতা ও রবদুয ৎ শা খা ি স িিয় কমি রবরসরস ি আ ওতাধ ীি কাজ ্রিচ ালিা কিায় 

্রিব িি ব্যবিামিি  ো ে পত া বৃরদ্ধ স্ময়মি ।  

 

আ রিই স ব পপ্রেি বা াংলা মদমশি স্ব-ি া িধ ন্য অরিট ফ া ি প িমত অরিটি রি ময়া ি করি  া সম্প্র রত িন্ত্রণালয় তা ি অরধি স্থ রবরভন্ন দপ্তি ও সাং স্থাি 

অ ন্ত র্ভ পরিি রবষময় সজা ড় আ মিা ্ কমিমি ি। উি অরিটমিি িাধ্যমি রবর স রস ি রবরভ ন্ন ি ীরতিালা, রস টি কম্ পা মিশমি ি প্ররতিা মস ি সব তি 

ভ া তা রিিীক্ষাকিণ, প্রা ক্কলি স ি ঠিকাদাি ী কাজ রি িীক্ষণ, কামজি ্রিিা ্ ব ই  াচা ইকিণ ও বদি রন্দি িজুদ িালা িাল ্ পমবক্ষ মিি ব্যবস্থা 

কিা িময়মি । ফমল প্ররতটি শা খা ি িরিটরিাং ও জ বা বরদরিতা বৃরদ্ধ স্ময়মি । 

 

ব ত পিা মি স কল কি পকত পা কি পচ াি ীি ব্যা াং ক রিস া ব চা লুকিণ স ি রবরসরস ি প্ররতটি সলি মদি ব্যা াং মকি িাধ্য মি সু রি রিত কিা িময় মি ।  

 

রবরসরস ি স কল কি পকত পা/কি পচা ি ীমদি রি য়রিত সবতি, সবাি া স, শ্রা রন্ত রবমি াদি ভ াতা,  াতা য়া ত সু রবধ াস ি অ ন্যান্য আ নুস রঙ্গক সু রবধা প্রদাি 

ও অব স িপ্রাপ্তমদি জ ন্য ো ম্পগ্রা ন্ড, গ্র া চুয ইটি ও প্র রভ মিন্ট ফা ন্ড রি য়রিতভ া মব ্রিমশা ধ কিা িমে। এি া ড়া রবরসরস ি অ ন্ত ভূ পি প্রা য় ৫১ ১ টি 

িসরজমদি ৯৬৬ জি ইিাি ও মু য়া রজ্জি মক এবাং ৮৫ টি িরন্দমিি পুমিা র িতমদি িারসক স ম্মাি ী, প্ররতটি িরন্দ ি ও রিজ পা য় ধ িী য় অনুষ্ঠ া মি 

আ রে পক অনুদা ি এবাং প্ররত িামস প্ররত বরন্ধ, অস্বেল ও সসব া মূ লক প্ররতষ্ঠ া িমক আ রে পক অনুদা ি প্রদা ি চল িাি িময়মি । রবিত ৩ বি মি সিা ট 

১,৩৪৭ জ ি মক সব পমিা ট ৩ সকা টি ১ ৫ ল ক্ষ ২৬ িা জা ি ৭ শত টা কা আ রে পক স া িা র্য্ প্রদাি কিা িময়মি । 

 

২০২১-২২ অ ে পব ি মি ি স িকা রি অনুদাি (সো ক), স িকা রি রবমশষ অনুদা ি এ ব াং স িকা িী ও ববমদরশক স া িা র্য্পুষ্ঠ প্রকমিি অ ে প ২৬৫ সকা টি 

২০ ল ক্ষ ৩৩ িা জ া ি ৩৯১ টা কাি স্থমল ৪৩ সকা টি ৩ ৩ ল ক্ষ ৪২ িা জ া ি ১ ৭২ টা কা ব ি া দ্দ ্াওয়া  ায়  া সিা ট প্রস্ত া মবি িাত্র ১ ৬.৩৪ শতা াং শ। 

এ ই অপ্রতুল বিা দ্দ ি িিবাস ীি প্রতযা রশত উন্নয়ি বাস্ত বা য়মি অন্তিা য় িময় দাঁড়ায়। চল রত অ ে পবি মি ি প্রস্ত া রবত প্রকিস মূ ি বা স্তবা য়মিি 
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িাধ্যমি ি িিবা স ীি প্রতযা শা পূিমি সক্ষি িমব বমল আ শা করি ।  

 

ভ রবষ্য ৎ প্রজ মেি জ ন্য একটি ্রিকরিত, স বুজ ও ্রিেন্ন ি িিী িড়া ি জন্য রদি ি া ত ্রিশ্রি কমি আ ্ি া মদি সসব ক িময় কাজ কমিরি । 

অন্যা ময়ি কামি িা ো িত ি া কমি এই শিমিি দারয়ত্ব রি ময় িণত মন্ত্রি িাি স কন্যা িা িবত াি িা জি মি ত্রী সশখ িা রস ি াি রি মদ পশি ায় আ রি 

একটি স্ব-রি ভ পি সু শৃঙ্খল ও দুি ীরতমুি প্ররতষ্ঠ া ি রিস া মব বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি মক দাঁড় করিময় রি । সিৌিমবি ্দ্মা সসতু উমবাধ মি বরিশা ল 

রস টি দরক্ষি বমঙ্গি বা রণরজ য ক সকন্দ্ররবন্দুমত ্রিিত িমত  া মে, তা ি জন্য আ িিা বরিশালবা স ী িািি ীয় প্রধ াি িন্ত্রীি প্ররত আজ ীবি কৃতজ্ঞ 

োকমবা । 

 
১.২  ২০ ২১-২২ অর্ িবছবর আমাবদর অেিিসমূহ  

 
সকা ি প্রকি অনুমিা দি িা িওয়া স মেও বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি রি জস্ব অ ে পা য় মি বা াংলা মদমশ এ ই প্রেি ্াঁচ বি মিি গ্যা িা রন্ট মত ১ ৮.১১ 

রক.রি. ি তুি স ড়ক রি ি পা ণ, ১৫ রক.রি স ড়ক স াংস্ক াি, ২ টি িা মক পট স াংস্ক াি, রবরসরস ি ১ টি গ্যা মিজ ভ বি এ ি অস িাপ্ত কাজ স িাপ্ত কিণ, ২টি 

সসব ক কমলাি ীি অস িাপ্ত কাজ স িা প্তকিণ ও বন্টি, ১.১ ০ রক.রি. সিা ি রিভ া ইিা ি, ৫০০ রি. সেি কাি ফুট্া ত, ২.৫ রক.রি. খা ল সাং স্কাি 

ও পুি ঃ খি ি, ১ টি ্া ক প রি ি পা ণ, ট্র া রফক ম্যামিজ মিন্ট (সিা ি িা রক পাং, রস্প ি সিকাি, সজি া ক্ররসাং ও সিা ি স া ইি)-২০ রক.রি., ৩ টি িসরজদ 

পুি ঃ রি ি পা ণ ও সাং স্কা ি, ২০০ রিটা ি বা উন্ডিী ওয়া ল রি ি পা ণ, ১ ০ রক.রি. সেমি ি ট্স্লা ব রি ি পা ণ, ১ টি স্কুল িা ঠ স াংস্ক া িস ি সসৌন্দ পবধ পি কাজ, 

২টি ব া স টা রি পি াল চেি সিিা িত কিণ কাজ, ১ টি িাদ্রা সা রি ি পা ণ, ২৫০ রি. ফুট্াত রি ি পাণ স ি অন্যা ন্য ি িি উন্নয়িমূ লক কাজ সু ষ্ঠভ া মব 

স ম্পন্ন কিা িময়মি ।  

বর্রশাল শেবরর জলবায়ু ্রি ব ত পি অর্ভবযার্জি িগর উন্নয়ি শীষ িক (প্রক.এফ.ের্িউ.) প্রকবল্পর আওিায় ভাটিখািা সড়ক ৩২৫ র্ম., 

্লাশপুর সড়ক ৯০০ র্ম., প্র্াে ি প্ররাে 475 র্ম., 280 র্ম. র্বআইর্্ (র্ত্রশ প্রগাোউি) সড়বকর প্রশস্তকরবির কাজ সমাপ্তকরণসে সব িবমাে 

১৯৮০ র্ম. িতুি সড়ক র্িম িাণ এবং ্লাশপুবর ১৯৩২ র্ম., প্র্াে ি প্ররাে 435 র্ম., ভাটিখািা 850 র্ম. ,রসুলপুবর 1000 র্ম. ও র্বআইর্্ 

প্ররাবে 350 র্ম. িতুি প্রেি র্িম িাণসে সব িবমাে 4.567 র্ক.র্ম. প্রেি কাম ফুে্াি র্িম িাণ করা েবয়বছ। 

 

্রিমবশ সু িক্ষা য় সভ ৌত অব কা ঠা মিা রি ি পা ণ কা ল ীি রি য়রিত বা য়ু ও ্া রি ি গুি াগুি ্িীক্ষা কিা িমে। রবরস রস ি তোব ধা য়মি ঢাকা-বরিশাল- 

্টুয়াখালী িিা সড়মকি সা িিদী ি ীমজ ি দুই ্ামেপ দুইটি সবইরল ি ীজ স্থা্ণ কমি প্রশস্ত কিমণি ফমল ঐ স্থা মিি দীঘ পরদমি ি  ািজ ট স িস্যা 

দূি কিা স ম্ভব িময়মি। 

 

সিৌিমবি ্দ্মা সসতু উমবাধ মি ি িিীি  াি জ ট রি িস মি বরিশা ল শিমিি িরড়য় া ি ্াড় সেমক শিীদ আ ব্দুি ি ব সসি রি য়াবাত ি ীজ ্ পন্ত সড় ক 

প্রশস্ত কিণ ও ট্র া রফক ব্যবস্থা ্িা ি লমক্ষ রবভ া িীয় করিশি া ি, উ্-িিা পুরলশ ্রি দশ পক, পু রলশ করিশি া ি, সজল া প্রশা স ক, স ড়ক ও জ ি ্দ 

রবভ া ি, ট্র া রফক রবভ া ি, রবআ িটিএ সি বরিশাল রবভ া মিি সিকা রি কি পকত পা, িাজ নি রতক ব্যরিত্ব ও সু শীল সিামজি প্ররতরি রধ মদি সা মে 

স িিয় সভ া কিা িময়মি । উি সভ ায় স ব পসম্ম রতক্রমি স ড়ক প্রশস্ত কিমণি রস দ্ধা ন্ত গৃিীত িয়  া ি কা পক্রি চল িা ি িময়মি। উমল্ল রখত সড়ক 

প্রশস্ত কিমণি কাজ স িাপ্ত িমল ি িিীি  া িজ ট দূিীকিণস ি জি দূমভ পা ি লা ঘব িমব এ ব াং স ড়ক দুঘ পটি া হ্রা স ্া মব । একই স া মে বরিশাল 

রবভ া মিি অন্যান্য সজলাি স া মে স া িাম া ি ব্যবস্থ া আ মিা স িজ তি িমব । 

ি িিীি কারশপুি িা ইস্কুল এ ন্ড কমলজ, কারশপুি ি বজ া িিি ী স িকা রি প্রা েরিক রবো লয়, সশমি-ই-বাাং লা স্কুল কাউরি য়া িা উরজ াং সাং লগ্ন 

্লা শপুি পুিাতি ্া ম্প এ ব াং ২৬ ি াং ওয়া মি প সব া ি প অরফস স াংলগ্ন স্থা মি ৫ টি উৎ্া দক ি লকু্ স্থা ্ি কিা িময়মি এবাং আ িও ৪টি 

উৎ্া দক ি লকু্ স্থা ্মি ি কাজ চলিাি িময়মি। ি তুি ৫ টি স ি সিা ট ৩ ৭ টি ্ামম্প সলা রিটা ি স্থা ্ি কমি ্ারি ি স ঠিক ্রিিাণ রি ণ পয় 

কিা িমে। তা ি া ড়া ১ ০টি পুিা তি সাবিা িরসবল ্াম্প সিিা িত কিা িময়মি এ ব াং ১ ২ টি ি তু ি স াবিা িরস বল ্াম্প স্থা ্মিি কাজ চল িা ি 

িময়মি । ি িিীি রবরভ ন্ন কমলা ি ীমত ১.৫ ইরঞ্চ ব্যা মস ি ৩০ টি িভ ীি ি লকু্স ি রিরি ওয়াটাি ট্যাাং ক স্থা ্ি কি া িময়মি এ ব াং আ িও ১ ২০ টি 

র্.রভ.রস ট্যাাং কস ি িভ ীি ি লকূ্ স্থা ্ি কাজ চলিাি িময়মি । রবি ামূ মে িসরজদ, িরন্দি স ি অন্যান্য ধ িী য় প্ররতষ্ঠ া মি ্ারি ি ল া ইি ও 

্ারি স িবি া ি প্রদামিি ব্যবস্থা কিা িময়মি । 

রি িরবঘ্ন ও রিিরবরেন্ন ্া রি স িবিা মিি জ ন্য গ্রা িকিা রিয়রিত ্ারিি রবল বমকয়াস ি ্রিমশা ধ কিা য় সসবা িাি বৃরদ্ধ ্া মে, ফমল ্ারি 

শা খা ি িাজ স্ব আ য় িত বি মিি তুলি ায় ১ ৪.৮২ শতাাং শ বৃরদ্ধ স্ময়মি ।  

 

্রিেন্নতা কিীস ি স কল বদরি ক িজুিী রভ রিক কি পচ া ি ীমদি ১ ি দফা য় ৭,৫০০ টা কা সেমক ৯,০০০টা কায় এ ব াং ২য় দফা য় তা ১ ০,০০০ 

টা কায় উরন্নত কিা িময়মি। ঝা ড়ুদাি মদি িারসক িজুিী ১ ি ধ া ম্ ৩৬০০ টা কা সেমক ৪,৫০০ টা কায় এবাং ২য় ধ াম্ ত া ৬,০০০ টা কায় বৃরদ্ধ 

কিা িময়মি । 

 

 

আ রি  াি বা িি লা ইমস ি শা খা মক িতু ি রূম্ সঢমল সা জা মত জ িবল বৃরদ্ধি িাধ্যমি পৃেক শা খা িঠ ি কমি ি িিীি ব্যা টা রিচা রলত ইরজ বা ইক 

(রি-হুইলা ি) ও রিিামক পৃেকভ া মব রচরিতকিণ স ি  াি বা িি রি বন্ধি, চ া ল ক বা োইভ া মিি োইরভ াং লা ইমস ি ও প্ররশক্ষি, চা লকমদি 

সেস মকাি রি ধ পা ি ণ , চ া রজ পাং সস্টশি ্ময়ন্ট স্থা ্ণ, ্া রক পাং সজা ি রি রদ পষ্টকি ণ স ি অন্যান্য আ নুস রঙ্গ ক কা পক্রমিি ্রিক িি া গ্র িি কমি রি । 

আ শা কিরি ২০২২-২০২৩ অ ে প বি মিই ত া বা স্তবায়ি স ম্ভব িমব ।  
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সকা রভ ি-১ ৯ ভয া রিি কা  পক্রমি ৩০ টি ওয় া মি প আ লা দা আ লা দা বুমেি িাধ্যমি ৪ ল ক্ষ ৫১ িা জা ি ১ শত ৮২ জ ি মক ১ ি সিাজ, ৪ লক্ষ ৪ শত 

১ ২ জ ি মক ২য় সিাজ ,৯০ িা জ া ি ৬ শত ৯৯ জ ি মক বুষ্টাি সিাজ প্রদাি কিা িয় । 

 

সকন্দ্রীয় স াভ পা মিি ক্রুটিিত স িস্যা মক স া িমি সিমখই এ অ ে প বি মি ১ ৭ িাজ াি ২ শত ২৭ জি মক িতু ি জ ে সি দ, ৩ িা জ া ি ৩ শত ২৪ জি মক 

কর্ি স ি দ, ৭ িাজ াি ৪ শত ৯৮ জি মক ত থ্য স াং মশাধ ি স ি দ এ ব াং ৪ শত ৪৩ জ ি মক মৃ তুয ি সি দ প্রদাি কিা িময়মি । সা ভ পা মি ি ক্রুটি দুি 

িমল এ ই স াং খ্যা আ মিা বৃরদ্ধ ্ামব। 

 

জ রি-জ িা স াং ক্রা ন্ত রবমিা ধ আ ্রি এবাং আ ি আ ই শা খা কতৃ পক সপ্ররিত অরভ ম া মিি সপ্ররক্ষমত জ রিি স ঠিক ্রি িাণ রি রিতকমি এব িি 

ি তুি ৯ জ ি সা মভ পয়া ি রি ময়া ি কিা িময়মি এ ব াং স ঠিক ভূরি ্রিিা ম্ি জন্য প্ররতটি সিৌজা ি এ স.এ ম্যা্ স াংগ্র ি কিা িময়মি ।  

 

এি াড়া বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি উমোমি ি িিব াস ীি জ ীবি িাি উন্নয়মি প্লট বি া মদ্দি লমক্ষ কাউরি য়া িা উরজ াং প্রকি-২ গ্র িণ কি া 

িময়মি  া চল িা ি। 

  

সসব া স িজ ীকিণ, রি য়রিত তদািরক ও রি রদ পষ্ট স িময় প্ররতটি সিা রড াং এ ি রবল গ্র া িমকি কামি স্ৌমি সদয়ায় সিা রড াং ট্যাি এ ি আ দায় িত 

বি মিি তু লি া য় প্রা য় ১ ০.৬ ০ শতাাং শ বৃরদ্ধ স্ময়মি । 

  

১ িা জা ি ৫ শত ৯৩ টি ি তু ি লা ইমসি প্রদাি স ি স ব পমিা ট ৬ িাজ া ি ৬ শত ৬ ৩ টি লা ইমস ি এ ি িবা য়ি কিা িয় । ৩ িা জ া ি ৭ শতটি ি তুি 

ব া ল্ব স্থা ্ি, ৫ িাজ া ি ৪ টি রিমপ্লস মিন্ট, ৮ িা জ া ি ৭ শত ৪ টি স ড়ক বা রত সিিা িত কিা িময়মি । এি াড়া ও ৮৫৪ জ ি অসু স্থ, দুস্থ ও অস িায় 

ব্যা রিমক সিা ট ২ সকা টি ১ ৮ ল ক্ষ ৮৮ িা জ াি টা কা আ রে পক সা িা র্য্ প্রদাি কিা িময়মি ।  

 

ি িিীি ৩০ টি ওয় া মি প বস বা স কািী রি ম্ন ও িধ্য আ ময়ি জ ি িমণি িামঝ স্বিমূ মে সভ া গ্য্ণ্য স িবি া মিি ল মক্ষয প্রা য় ৯০ িা জ াি টিরস রবি 

ফয া রিরল কা ি প রবত িণ চল িা ি িময়মি । এি াড়া ্রবত্র ঈদুল রফ তমি ঘিমু ম খা লঞ্চ  া ত্রীমদি  া তায়া মতি সু রব ধ া মে প লঞ্চ ঘা ট িমত রূ ্াত লী ও 

ি থুল্ল াবা দ বাস টা রি পিা ল ্ পন্ত বা স সারভ পমস ি ব্যবস্থা কিা িময়মি । 

 

১.৩  অর্ িবছর ২০২২ /২৩ এবং ্রবিী বছবরর েন্য আমাবদর প্রর্িশ্রুর্ি 

  শতভ া ি স্যা রি মটশি রি রিত কিা । 

  শতভ া ি ্ারি স িবি া ি রি রিত কিা। 

  বরিশাল িিা ি িিীমক রশশু বা ন্ধব, ্ রিমবশ বা ন্ধব ও স বুজ স মৃ দ্ধ ি িিী রিস া মব িমড় সতা লা । 

  আ িা িী ২০২৩ স া মলি িমধ্য বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি স কল কা পক্রিমক স ম্পুণ প অমটা মিশি এ ি আওতায় এমি স মব পাচ্চ 

ি া িিীক সসবা প্রদাি কিা । 

  জ া ্া ি সিকা মিি উন্নয়ি স াংস্থা জা ইকা (JICA) এি রস টি কম্ পা মি শি শরিশা লীকিণ প্রকি -২ (C4C-2) এ ি স িায়ত ায়  

"রস টি কম্ পা মি শি ্রিচ ালিা ব্যবস্থা (িভ ন্যপা ি) উন্নয়ি সকৌশল্ত্র ২০২০-২০৩০"  ো ে বাস্ত বা য়ি ও ব্যা বস্থ া ্ি াি লমক্ষয 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি উন্নয়ি সকৌশল্ত্র বা স্ত বা য়ি কিা । 

  শতভ া ি স ড়ক বা রত রি রিত কিা । 

  বরিশাল িিা ি িিীমত জলব ায়ু স রিষ্ণু সটকসই অব কাঠ া মিা উন্নয়ি রি রিত কিা । 

  বরিশাল িিা ি িিীমক একটি আন্ত জ পা রত ক িামিি স্মা ট প ও গ্র ীি রস টি রিস া মব িমড় সতালাস ি প্রা মচযি সভ রিস খ্যাত বরিশাল-সক 

পুি পিঠি কিা । 

  সু ্রিকরিত সেমি জ ব্যবস্থ া রি ি পা মিি িাধ্যমি বরিশা ল িিাি িিীি জলা বদ্ধত া দুি কিা। 

  ি িি এল া কায় শতভা ি িা স্তা, সেি এ ব াং রিজ কা লভ া ট প রি ি পা ণ ও িক্ষ ণা মবক্ষ ণ, িা ট বাজ া ি উন্নয়ি ও িক্ষ ণা মবক্ষণ, জ লা ধা ি 

স াংস্ক া ি ও স াংিক্ষ ণ, বৃক্ষমিা ্ি এবাং সস া ন্দ পব ধ পি, স্যা রি মটশি, জ লা বদ্ধত া রি িসি ব্যবস্থা ি উন্ন য়ি, িাজ স্ব বৃরদ্ধ, অ ে পা য়ি, 

্রিব ীক্ষণ ও মূ ো য়ি, আ ধুরি ক প্লযা রি াং সসল িঠ ি কিা । 

  ি িিীি শতভ া ি ব জ পয স াংগ্র ি, অ্সািণ ও িশক রি ধ ি । 

  জ ে ও মৃ তু য রি বন্ধি স িজ ীকিণ।  
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অধ্যায় ২: একিেবর র্সটি কব্ িাবরশি  

 ২.১ ঐর্িহার্সক ্টভূর্ম এবং মূল ববর্শষ্ট যস মূি 

ewikvj র্সটি কব্ িাবরশবির উ  ৎ্রি 

 

Aciƒc ‡mŠ›`‡h©i jxjvf~wg Kwe Rxebvb›` `v‡mi Rb¥f~wg ewikvj| KxË©b‡Lvjv b`xi Zx‡i Aew¯’Z cÖv‡P¨i f¨vwbm L¨vZ ewikvj 

gnvbMix| HwZn¨evnx NUbvejx kZ Ávbx-¸Yxi c`Pvibvq gyLwiZ Ges bvbv ivR‰bwZK, A_©‰bwZK, mvgvwRK cUcwieZ©‡bi ga¨ 

w`‡q ˆkke †_‡K AvR †hŠe‡b c`vc©b K‡i‡Q ewikvj gnvbMix| my`~i AZx‡Z `wÿY e‡½i gvby‡li Rxeb avi‡bi GKwU Ab¨Zg 

gva¨g wQj jeb e¨emv| Gi Kvi‡bB wejyß myMÜv AvR‡Ki KxË©b‡Lvjv b`xi Zx‡i M‡o D‡VwQj GKwU †QvÆ e›`i| m‡Zi kZ‡K 

gvÎ 68 GKi Rwgi Dci M‡o IVv G e›`iwUi bvg wQj wMi‡` e›`i| jeb e¨emvqx I †R‡jiv evm KiZ GB e›`‡i| Kv‡ji 

weeZ©‡b eo eo je‡bi †Mvjv Ges ïé Av`v‡qi eo †PŠwK M‡o I‡V GLv‡b| Bs‡iR ewYKiv G wMi‡` e›`i‡K ewomë ejZ hv 

cieZx©Kv‡j ewikvj bvg cwiwPwZ jvf K‡i| ewikvj bvgKib wb‡q GKwU iƒcK_vi Mí cÖPwjZ Av‡Q| wg÷vi †eix bv‡gi GK 

cZz©MxR GK we ~̀lx Kb¨v †kjxi †cÖ‡g e¨_© n‡q AvZ¥nZ¨v K‡i| G msev` ï‡b †kjxI AvZ¥nZ¨v K‡i| Dfq‡K wkecyi wewìs Gi 

cv‡k¦© Kie †`qv nq| wg÷vi †eix I †kjxi bvgvbymv‡i wMi‡` e›`‡ii bvg KiY Kiv nq ewikvj P› ª̀Øxc| ivRes‡ki ivRv ivgP›`ª 

mvnv cvkvq ivRavbx cÖwZôvi ci wMi‡` e›`‡ii Pvwiav‡i RbemwZ M‡o DV‡Z _v‡K| KvDwbqv, AvgvbZMÄ, Kvwkcyi, Rv¸qv, 

e¸ov-Av‡jKv›`vmn cÖvq me GjvKv‡ZB Rbc‡`i m„wó nq| ewikvj †gŠRvi Zvjy‡Ki bvg nwiaviv bv_ gvwjK †`ex Pib I Ab¨vb¨ 

1831 mv‡j miKvi gvwjK ivg KvbvB iv‡qi wbKU †_‡K ewikvj ‡gŠRv µq K‡i| ev‰oKib †_‡K ev‡KiMÄ, ev‡KiMÄ †_‡K 

1801 mv‡j †Rjv g¨vwR‡÷ªU wgt DBjU‡bi cÖ‡Póvq †Rjv m`i ewikvj ’̄vbvšÍwiZ nq| †gvNj kvm‡bi AwšÍgj‡Mœ Dcgnv‡`‡ki 

†Kvb †Kvb AÂ‡j knievmxi my‡hvM myweav e„w×i j‡ÿ¨ †gqi wb‡qvM K‡i kni cwi¯‹vi cwi”Qbœ ivLvi `vwqZ¡ Ac©b Kiv nq| 1869 

mv‡j ewikvj kn‡i UvDb KwgwU MVb Kiv nq| Z`vwbšÍb †Rjv cÖkvmK †R. wm cÖvBR wQ‡jv UvDb KwgwUi cÖ_g mfvcwZ| 1976 

mv‡j ewikvj kni‡K wgDwbwmc¨vwjwU wn‡m‡e †Nvlbv Kiv nq| ’̄vbxq eyw×Rxex‡`i wb‡q ewikvj wgDwbwmc¨vwjwU MVb Kiv nq 

Rbmvavi‡Yi ga¨ †_‡K c¨vixjvj ivq wQ‡jb ewikvj wgDwbwmc¨vwj‡Ui cÖ_g †Pqvig¨vb| 25 wK‡jvwgUv‡ii ewikvj †cŠimfvi 

IqvW© msL¨v wQj `kwU| 1985 Bs m‡b GwU cÖ_g †kÖbxi †cŠimfv‡Z DbœxZ nq| ¯̂vaxbZv DËi ewikvj †cŠimfvi cÖ_g †Pqvig¨vb 

wbe©vwPZ nb Aveyj nvmvbvZ Ave ỳjøvn Ges ‡cŠimfv †_‡K 2002 mv‡ji 25 RyjvB ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡b DbœxZ nq| 25 

wK‡jvwgUvi †_‡K ewa©Z Gi AvqZb ùvovq 45 wK‡jvwgUv‡i| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi eZ©gvb †jvKmsL¨v cÖvq 5 (cuvP) jÿ, 

IqvW© msL¨v 30wU| 30wU Iqv‡W© 30 Rb mvaviY Avm‡bi IqvW© Kwgkbvi wbe©vwPZ nq Ges 10 Rb msiwÿZ Avm‡bi IqvW© 

Kwgkbvi (gwnjv Kwgkbvi) wbe©vwPZ nq| 30wU Iqv‡W©i ga¨ †_‡K gvbbxq †gqi I m¤§vwbZ KwgkbviMY RbM‡bi cÖZ¨ÿ †fv‡U 

wbe©vwPZ n‡q _v‡Kb| ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 3wU AÂ‡j wef³| 3wU wefv‡Mi gva¨‡g ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖkvmwbK Dbœqb 

I †mevg~jK Kg©KvÛ cwiPvwjZ nq| 

বর্রশাল র্সটি করব্াবরশি অর্ধভ্যি িগর এলাকার আযি়ি ৫৮ বগ ি র্কর্ম এবং এর অবস্থাি ২২ র্েিী ৩৮' প্রর্বক ২২ র্েিী ৪৫' উের 

অক্ষাংবশ এবং ৯০ র্েিী ১৮' প্রর্বক ৯০ র্েিী ২৩' পূব ি দ্রার্ঘমাংবশ। এর উেবর কাউর্িয়া ও এয়ারব্াে ি র্ািা, দর্ক্ষবণ বির র্ািা এবং 

িলর্ছটি ও বাবকরগঞ্জ উ্বজলা, পূবব ি কাউর্িযা় ও বির র্ািা, ্র্িবম এযা়রব্াে ি ও প্রকাবিাযা়লী র্ািা এবং িলর্ছটি উ্বজলা। 

 

    AvqZb I cÖwZôvi ZvwiLt 

 

1| ewikvj †cŠimfv ’̄vcb t  05/05/1869 wLª. 

2| ewikvj wefv‡Mi cÖwZôvi ZvwiL t  01/01/1993 wLª. 

3| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖwZôvi ZvwiL t  25/07/2002 wLª. 

4| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvqZb t  58 eM© wK‡jvwgUvi 

5| ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvi †gŠRvi msL¨v t  27 wU 

6| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi IqvW© msL¨v t  30 wU 
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  আঞ্চর্লক / োিীয়  সপ্রো্বট শহবরর প্রাকৃর্িক সম্পদ ও ্র্রববশ 

 

বরিশাল শিি কীত পি মখাল া ি দীি তীমি অব রস্থত । এ ই ি দীি তীমিই িমড় উমঠ মি একটি উমল্ল খম া গ্য ি দীবন্দি  া বত পিা মি িময় উমঠ মি এই 

ি িিীি ব্যবসা বা রণমজয ি সকন্দ্ররবন্দু । বরিশামলি বা ৎস রিক িড় তা ্িা ত্রা ২৫.৬ রিগ্র ী সসল রস য়াস এ ব াং বা ৎস রিক িড় বৃরষ্ট্ামতি ্রিিা ি 

২০০৫ রি রলরিটা ি । বরিশাল রবভ া ি অরত প্রা চীি কাল সেমকই অফুিন্ত ও প্রা ণব ন্ত প্রা কৃরতক সস ৌন্দ ম পি ি ীলাভূরি । সভ া মিা রলকভা মব এই 

অঞ্চ মলি ্াওয়া সিমি অফুিন্ত প্রা কৃরতক স ম্পদ এবাং এ ই অঞ্চ মলি িময়মি স মৃ দ্ধ ইরতিা স ও ঐ রতিয ।  

 
ব ত পিা মি সভ য তা ি রবকা শ ঘটা ি সা মে স া মে বরিশামলি জ লবা য়ু রদি রদি ্রি ব ত পি িমে। রস টি কম্ পা মি শি স াংল গ্ন ও বা ইমি িমড় ওঠা ই ট 

ভ া টা ও রস মিন্ট কাি খাি া স ি অন্যান্য ব্যা বস া রয়ক প্ররতষ্ঠ াি সেমক প্ররতর ি য়ত সধা য়া রি ঃস রিত িমে,  া িাি াত্মক স্বা স্থয ঝ ুঁরকি কাি ণ িময় 

দাঁরড়ময়মি । এিা ড়া পূমব প িঠিত অ্রিকরিত রবরভ ন্ন ভ বি ি িিীি সস ৌন্দ  পমক অমিকখা রি ি ষ্ট কমিমি এবাং ব ত পিা মি ্রিকরিত ি িিী িড়াি 

অরভপ্রায়মক ব্যা ্কভ া মব ব্যা িত কিমি । এিা ড়া রবরভ ন্ন স িকা রি স াংস্থা সমূমিি িমধ্য িমড় ওঠা রবরভ ন্ন প্রত্ন তা রেক স্থা ি, সখলা ি িাঠ, উম্মুি 

স্থা ি, উো ি, পুকুি ও প্রা কৃরতক জ লধা িা সাং িক্ষণ কিা জ রুরি, ি তু বা রস টি এল া কা ি ্রি মবশিত ভা িস া ম্য রবি ষ্ট িমব ।      

 

  আঞ্চর্লক / োিীয়  সপ্রো্বট শহবরর আর্ িসামার্েক  ববর্শষ্ট্য 

 

সদমশি খা েশস্য ও িৎস্য উৎ্া দমি ি অন্যতি মূ ল উৎস বরিশাল । এমক বা াং লাি সভ রি স বলা িয় । বা াংলা ি শস্য ভ া ন্ডা ি বরিশাল একদা 

‘এরগ্রকালচ ািাল ম্যাি মচস্ট াি' রিম স মব ্রিরচত রি ল । বরিশামলি অ ে পি ীরত ি স া মে সম্পৃি রি ল বাাং লা ি অ ে পি ীরত। 

সু জলা-সু ফলা-শস্য-শ্যা িলা এ অঞ্চল প্রা চীি কাল সেমক রদময় এমস মি অফু িন্ত ধ ি-স ম্পদ আ ি স ীিািীি প্রা চু  প। প্রা চীি কা ল সেমক ্রল িঠিত 

উব পি এ অঞ্চল রি ল কৃরষি জ ন্য উৎকৃষ্ট এ ব াং বসবা মসি জ ন্য উিি। কৃরষই রি ল এ সদমশি অ ে পি ীরত ি মূল উৎস । ্ পটক িা লফ রফস ১ ৫৮০ 

স া মল বা কলা মক অতয ন্ত স ম্পদশা লী আ খ্যারয়ত কমি এখা ি কা ি প্রচুি চাল, কা ্ পাস, সিশিবস্ত্র ও সু বৃিৎ ঘমিি কো উমল্ল খ কমিমিি । এ 

কাি মণই প্রা চীি কা ল সেমক এ অঞ্চল রবমেি অন্যান্য অঞ্চ মলি জ ি মিাষ্ঠীমক আ কষ পণ কমি আ স মি । প্রা চুম পি সদশ বা কলায় স া িি্মে আ িব 

বরণকিণ বা রণজয কিমত আ স মতি । আ জ মকি িধ্যপ্রা মচয ি ন্যা য় সসকা মল এ ভূ-খন্ডটি রি ল রবেবা স ীি অন্যতি সলা ভ ি ীয় অঞ্চল । বরিশাল 

অঞ্চ মলি জি িণ স রতয কাি অ মে প আ িািরপ্রয় ও সভ া জি রবল া স ী। ্ারিবা রিকভ া মব এিা খুব ই ঘরি ষ্ঠ ও আ ন্তরিক । স তমল-ঝা মল িকিাি ী সু স্বা দু 

খা বা মিি ্মি একটা রিষ্টা ন্ন ি া ড়া তা মদি তৃ রপ্ত আ মস ি া । এখা মি সখজুমিি ি স, গু ড়, িা রিমকল, দুগ্ধিা িা ি বতরি র্ঠা ি প্রকাি শ'-এ ি 

কাি া কা রি । করব ঈেিগুপ্ত বরিশামল সবিা মত এমস রলমখমিি ‘এখা মি খাে সু মখি কো ব ণ পিা কিা  ায় ি া । এখাি কাি িমতা উিি চ া উল 

সবা ধ করি বঙ্গ মদমশ আ ি সকা ো ও ি াই ।' 

স্বমপ্ন ি ্দ্মা সসতু উমবাধ মি ি ্ি বরিশা মল স ড়ক ও ি দী্ে উভ য় জি রপ্রয় িময় উমঠ মি । স া িা ম া ি ব্যা বস্থা য় এমস মি অমূল ্রি ব ত পি । পূমব প 

িা জধ াি ী ঢাকা স মত সড়ক্মে স খামি ৮ সেমক ৯ ঘন্টা স িয় লা িমতা ত া এখি িাত্র ৪ ঘন্টাই স্াঁিা মিা স ম্ভব িমে। 

 

বা াংলা মদমশি স া িা রজ ক, স া াংস্কৃ রতক ও িা জ নি রতক অঙ্গমি বরিশাল এ ক অস া ধ ািণ স্থাি দখল কমি আ মি । বা ঙা রলি অমিক কীরত প আ ি 

কৃরতমত্বি সা মে জ রড়ময় আ মি বরিশামলি ি া ি। িিা ি সিতা সশমি বা াং লা এ সক ফজ লুল িক, করব সু রফ া কািাল, করব জ ীবি াি ন্দ দাশ, 

চা িণ করব মু কুন্দ দাস স ি আ মিা অমি ক কীরত পিা ি জ ে রি ময় মিি বরিশা মল । বৃটিশ রবমিাধ ী আ মন্দালি, স্বাধীি তা আ মন্দা লিস ি রবরভ ন্ন 

িা জ নি রতক আ মন্দা লমি বরিশা ল উমল্লখম া গ্য ভূরিকা ্ালি কমিমি । 

 

সব িবশষ আদমশুমার্র (২০২২) অনুসাবর বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশবি প্রমাে প্রভাোর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৯ োজার ২৩৫ জি। বর্রশাল শেরবাসীর 

র্শক্ষার োর 77.57% যা প্রদবশর গে় র্শক্ষার োর (74.66%) প্রর্বক তুলিামূলক প্রবর্শ। বর্রশাল শেবর আধুর্িক র্শক্ষার প্রসার ঘবে ১৮২৯ 

সাবল বর্রশাল ইংর্লশ স্কুল স্থা্বির মাধ্যবম যা বিিমাবি বর্রশাল র্জলা স্কুল িাবম ্র্রর্িি। এটি সমি বর্রশাল র্বভাবগর মবধ্য প্রর্ম ও 

প্রদবশর অন্যিম প্রািীি র্বদ্যালয়। আধুর্িক র্শক্ষার প্রসাবরর জন্য অর্েিীকুমার দে ১৮৮৪ সাবল ব্রজবমােি র্বদ্যালয় ও ১৮৮৯ সাবল 

ব্রজবমােি কবলজ প্রর্িষ্ঠা কবরি। িখি এ কবলবজর মাি এিই উন্নি র্ছল প্রয অবিবক এবক দর্ক্ষণ বাংলার অক্সবফাে ি ববল আখ্যার্যি় 

কবরি। এটি সে উচ্চর্শক্ষার জন্য বিিমাবি বর্রশাল শেবর একটি সরকার্র র্বের্বদ্যালয়, একটি প্রমর্েবকল কবলজ, একটি প্রেক্সোইল 

ইর্ঞ্জর্িয়ার্রং কবলজ, বর্রশাল ্র্লবেকর্িক ইন্সটিটিউে, বর্রশাল ইর্ঞ্জর্িয়ার্রং কবলজ ও প্রবশ কবয়কটি সরকার্র ও প্রবসরকারী কবলজ 

রবয়বছ। এর মবধ্য সরকারী বসযদ় োবিম আলী কবলজ, সরকারী মর্েলা কবলজ, অমৃি লাল প্রদ কবলজ, সরকারী বর্রশাল কবলজ, 

প্রিাফাজ্জল প্রোবসি মার্িক র্ময়া কবলজ, শেীদ এেবভাবকে আবদুর রব প্রসরর্িযা়বাি আইি মোর্বদ্যালয় (ল'কবলজ) উবল্লখবযাগ্য। 

 

বর্রশাবলর উবল্লখবযাগ্য দশ িিীয় স্থািসমূবের মবধ্য র্বর্বর পুকুর, বঙ্গবন্ধু উদ্যাি (প্রবলস ্াকি), অর্েিীকুমার োউি েল, র্বভাগীয় যাদুঘর 

(কাবলক্টবরে ভবি), বর্রশাল র্জলা স্কুল, ব্রজবমােি কবলজ, প্রশর-ই-বাংলা প্রমর্েবকল কবলজ, বর্রশাল র্বের্বদ্যালয়, শেীদ আবদুর রব 

প্রসরর্িয়াবাি প্রস্টর্েয়াম, শেীদ আবদুর রব প্রসরর্িয়াবাি প্রসতু, ভাটিখািা জাবম প্রজার মসর্জদ, জাবম কশাই মসর্জদ এবাদুল্লাে জাবম 

মসর্জদ, অক্সবফাে ি র্মশি এর্্ফািী র্গজিা, ব্যার্িস্ট র্মশি র্গজিা, প্রসইন্ট র্্োর িাি ি, বাংলাবদশ ব্যাংক, শঙ্কর মঠ কীিিিবখালা িদী, 

মুর্িবযাদ্ধা ্াকি, বর্রশাল প্রকন্দ্রীয় শেীদ র্মিার, র্ত্রশ প্রগাোউি ্াকি, বদ্ধভূর্ম স্মৃর্িবসৌধ, স্মৃর্ি ৭১, র্িয িািি প্রকন্দ্র ও বধ্যভূর্ম, ওয়া্দা 

কবলার্ি, বর্রশাল কর্ব জীবিািি দাবশর বার্ে় ও িন্থাগার, ্াবর্লক স্কয়ার, প্লাবিে ্াকি, শেীদ সুকান্ত আবদুল্লাে র্শশু ্াকি, িীণ র্সটি ্াকি, 

্দ্ম পুকুর, স্বাধীিিা ্াকি, শেীদ কাঞ্চি উদ্যাি, শেীদ গফুর ও শেীদ শুক্কুর ্াকি, মুর্িবযাদ্ধা শােজাোি ্াকি, িারণ কর্ব মুকুি দাস কালী 

মর্ির, প্রিৌমার্া প্রলক, িথুল্লাবাদ প্রকন্দ্রীয় বাস োর্ম িিাল, বর্রশাল র্শক্ষা প্রবাে ি উবল্লখবযাগ্য। 
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বরিশাল বা স ী অরত প্রাচীি কাল সেমকই স াং িীত অনুিা িী। স াং িীত ও স াং স্কৃ রতি উৎস রিমস মব বরিশা লবাস ীি কামি রব রভন্ন ধ িমণি 

সলা কসাং িীত, ভ া টিয়া রল , িা খা লী, জ ািী, স া রি িা িস ি  া ত্রা, করবিাি, ি া টক, পু ুঁরে্াঠ অমিক জ ি রপ্রয় । 

 

বরিশামলি উমল্ল খম া গ্য সখলাধুলাি িমধ্য িময়মি ভ রলবল, ফুটবল, সি ৌকা বা ইচ, কাবা রি িা ডুডু, রক্রমকট ইতয া রদ। 

 

আঞ্চর্লক / োিীয়  সপ্রো্বট শহবরর প্রধাি প্রধাি র্শে -বার্িেয 

 

পূমব প ি িিীমত দু একটি বৃিৎ রশি প্রর তষ্ঠ াি িমড় উঠ মলও ্দ্মা সসতু চা লুি ্ি বরিশাল দরক্ষণব মঙ্গি বা রণরজযক সকন্দ্ররবন্দু মত ্রিণ ত িমত 

চমলমি । ্টুয়াখা লী সজলা ি ্ায়িা িভ ীি স মু দ্র বন্দ ি ও ্ পটি সকন্দ্র কুয়া কাটামক সকন্দ্র কমি বরিশাল স দমি রবরভ ন্ন সিা ট ব ড় রশি ও 

বা রণরজয ক প্ররতষ্ঠ া ি িমড় উঠ মত শুরু কমিমি । এিা ড়া ্দ্মা সসতুি আ শীব পা মদ ঢাকা ি স া মে স া িা ম া ি উন্ন ত িওয়া য় স দমি অমিক িতু ি িতুি 

বা রণরজয ক ভ বি ও িা মক পট স্থা ্ি শুরু িময়মি । 

বরিশাল সদমশি একটি গু রুত্ব পূণ প ি দীবন্দ ি । ি দীি ্া শ পবত ী শিি িওয়ায় বরিশাল এ অমিকগুমলা িৎস আ ড়ৎ ি ময়মি । বরিশামলি ইরলশ 

স া িা সদশ স ি রবমদমশও অমিক জ ি রপ্রয়ত া অ জ পি কমি ববমদরশক মু দ্রা অ জ পমি ব্যা ্ক ভূরিকা ্াল ি কিমি । 

 

   ২.২  ২০ ২১-২২ অর্ িবছবরর উবল্লিবর্াগ্য অেিিসমূহ 

 

অবকাঠাবমা উন্নয়ি   ্াঁচ বি মিি গ্যািা রন্টমত ১ ৮.১১ রক.রি. ি তুি স ড়ক রি ি পা ণ, ১ ৫ রক.রি স ড়ক স াং স্কা ি,  

 ২ টি িা মক পট স াং স্ক া ি,  

 রবরসরস ি ১ টি গ্যা মিজ ভ বি এ ি অস িা প্ত কাজ স িা প্ত কি ণ,  

 ২টি সসব ক কমলা ি ীি অস িাপ্ত কাজ সিাপ্তকিণ ও বন্টি,  

 ১.১ ০ রক.রি. সিা ি রিভ া ইিা ি, ৫০০ রি. সেি কাি ফুট্াত,  

 ২.৫ রক.রি. খা ল স াংস্ক াি ও পুি ঃ খিি,  

 ১ টি ্া ক প রি ি পা ণ,  

 ট্র া রফক ম্যামিজ মিন্ট (সিা ি িা রক পাং, রস্পি সিকাি, সজি া ক্ররস াং ও সিা ি স াইি)-২০ রক.রি.,  

 ৩ টি িস রজ দ পুি ঃ রি ি পা ণ ও স াং স্কা ি,  

 ২০০ রিটা ি বা উন্ডিী ওয়াল রি ি পা ণ,  

 ১ ০ রক.রি. সেমি ি ট্স্লা ব রি ি পা ণ,  

 ১ টি স্কুল িাঠ সাং স্কা িস ি সস ৌন্দ  পবধ পি কাজ,  

 ২টি ব া স টা রি পি াল চেি সিিা িত কিণ কাজ,  

 ১ টি িাদ্রা সা রি ি পা ণ,  

 ২৫০ রি. ফুট্াত রি ি পা ণ স ি অন্যান্য ি িি উন্নয়ি মূলক কাজ সু ষ্ঠভ া মব সম্পন্ন কিা ।  

 রবরসরস ি তোবধা য়মি ঢা কা-বরিশাল- ্টুয়াখা লী িিাস ড়মকি সা িিদী ি ীমজ ি দুই ্ামেপ 

দুইটি সবইরল ি ীজ স্থা ্ণ কমি প্রশস্ত কিণ কিা । 

 ৫ টি উৎ্া দক ি লকু্ স্থা ্ি কিা িময়মি এ ব াং আ িও ৪টি উৎ্া দক িলকু্ স্থা ্মি ি কাজ 

চল িাি ।  

 ি তুি ৫ টি স ি সিা ট ৩৭ টি ্ামম্প সল া রিটা ি স্থা ্ি কমি ্ারি ি স ঠিক ্রিিা ণ রি ণ পয় কিা ।  

 ১ ০টি পুিা তি সা বিািরসবল ্াম্প সিিা িত কিা িময়মি এ ব াং ১ ২ টি ি তু ি স াবিা ি রস বল 

্াম্প স্থা ্মি ি কাজ চল িা ি।  

 ি িিীি রবরভ ন্ন কমলাি ীমত ১.৫ ইরঞ্চ ব্যা মস ি ৩০ টি িভ ীি ি লকু্স ি রিরি ওয়া টা ি ট্যাাং ক 

স্থা ্ি কিা িময়মি এবাং আ িও ১ ২০ টি র্.রভ.রস ট্যা াং কস ি িভ ীি ি লকূ্ স্থা ্ি কাজ 

চল িাি । 

 

বেিয ব্যবস্থা্িা  বরিশাল রস টি কম্ পা মি শিই প্রেি এমদমশ িা মতি সবল া ্রিেন্নতা কা  পক্রি সূ চিা কিা ।   

 মৃ ত প্রমতয ক শ্ররিক ও ঝা ড়ুদাি মদি ্রিব া িমক এ ক ল ক্ষ টা কা আ রে পক অনুদাি এ ব াং অসুস্থ 

শ্ররিক ও ঝা ড়ুদাি মদি রচরকৎস া ি জন্য আ রে পক স া িা মর্য্ি ব্যবস্থা কিা ।  

 ি িিীি জলবদ্ধত া রি িস মি ি লমক্ষয বদরি ক প্রা য় ৭০ টি সেমি ি বজ পয অ্সা িি কিা িমে 

এ ব াং বদরি ক উৎ্া রদত প্রা য় ৩০০ টি আ বা রস ক ও রচরকৎস া ব জ পয প্ররতরদি ই অ ্সা িি 

কিা । 

 অনবধ সেরজ াং ব ন্ধ কিা । 
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 খা ল পূি ঃখিি, খা ল ্াড় স াং িক্ষণ ও স ম্প্র স ািি, অনবধ দখল পুি রুদ্ধা মিি জ ন্য রবরসরস ি 

রবরভ ন্ন কা  পক্রি চলিাি । 

 এরিস িশা রি ধ ি ও সিঙ্গুি প্রা দূভ পাব সিা মধ ফিাি সিরশি এ ব াং িয া ন্ড সে এ ি িাধ্যমি 

বা ৎস রিক প্রায় ১ ৫ িা জা ি রলটাি িশক রি ধ ি ঔষধ সিটা মিা । 

েিস্বাস্থয   ৩০ টি ওয় া মি প ইর্আই, রভ টা রিি এ কযা ্সুল, এ ি.আ ি কয া মম্পইি, কৃরি রি য় ন্ত্র ণ স প্তা ি ও 

সকা রভ ি-১ ৯ টিকা দা ি কি পসূ রচ স ি রবেস্বা স্থয সাং স্থাি িাধ্যমি রবরভ ন্ন স মচতি তা মূলক 

কি পসূ রচ আ ময়াজি কিা । 

 রবরভ ন্ন ওয় া মি প িাইরকাং, এল.ই.রি িরি টমিি িাধ্যমি স মচতিমূ লক বা ত পা প্রচ া ি ।  

 ৫টি অ য া মু্ব মল ি এ ি িাধ্যমি ২৪ ঘন্টা রবি ামূ মে মু মূ র্ষ প সিা িীমদি রচ রকৎসা সসব াি ব্যব স্থ া কিা । 

 কমিা িা িিা িািীি স িয় িা স ্া তা মল কি পি ত িা িা ি, ি া স প, কি পকত পা ও কি পচা িীমদি জ ন্য 

ব া স সা রভ পমসি ব্যবস্থা কিা । 

 রবি ামূ মে অরিমজ ি রস রলন্ড াি সিবিা ি, িাস্ক রবতিি কি পসূ চ ী, কমিা িা ি স্যাম্প ল সটস্ট 

কামলকশি, কমিাি া সিা িী রচ রি ত পূব পক সিা ি সকা য়া মিন্টা ইি রি রিত কিি । 

 ব ত পিা মি ১ ০ িাজ াি ৪ শত ২৮ জি রশশুমক রি য়রিত টিকা দাি সকন্দ্র সেমক টিকা প্রদাি স ি 

একটি ি িি িাতৃ স দি ও ৪টি ি িি স্বা স্থয সকন্দ্র এ ি িাধ্যমি প্রসূ রত িা ও রশ শুমদি রচরকৎস া 

সসব াি ব্যবস্থ া কিা । 

 

সমাে কল্যাণ, র্শো 

ও সংস্কৃর্ি  

 রবরভ ন্ন জ া তীয় রদবস স িি স্বা ধ ীিতা রদবস, রবজ য় রদবস, একুমশ সফ ব্রু য়ািী, ব রিশাল মু ি 

রদবস, স্থাি ীয়ভা মব ফুটবল, রক্রমকট এ বাং রবরভ ন্ন টুি পা মিন্ট এ ি আ ময়াজ ি কিা । 

 অসু স্থ, দুস্থ ও অস িা য় ব্যা রিমক আ রে পক স া িা মর্য্ি ব্যবস্থা কিা ।  

 ি িিীি ৩০ টি ওয় া মি প বস বা স কাি ী রি ম্ন ও িধ্য আ ময়ি জ ি িমণি িামঝ স্বিমূ মে সভ া গ্য্ণ্য 

স িবিা মিি লমক্ষয প্রা য় ৯০ িা জ া ি টিরস রবি ফযা রিরল কা ি প রবত িণ । 

 রবরভ ন্ন স া িা রজ ক স মচতিতামূ লক কা পক্রি গ্র িণ । 

প্রশাসর্িক উন্নর্িকরণ  প্রম া জয ি য়  

িাগর্রক সম্পৃক্তকরণ   রস টি কম্ পা মি শি এি রি জ স্ব ওময়ব সা ইমটি ও সভ রিফা ইি সফইসবুক স্জ সেমক 

কম্ পা মি শমি ি িাধ্যমি প্রদি সসব াি রবষময় আ ্মিট ত থ্য এবাং সিাস রি এমস সস ব া গ্র িমণি 

ব্যবস্থ া । 

 রি য়রিত রবরভ ন্ন ওয় া মি প স ভা ি আ ময়া জি কিা এবাং চা রিদা রবমেষণ কমি কি প-্রিকিি া 

অনু ায়ী ত া বাস্ত বায়ি কিা । 

 ি া িরিকমদি প্রা তয রিক রলরখত অর ভ ম া ি গ্র িণ কিা এবাং ত া রবরভ ন্ন করিটি ও স ভ া য় 

আ মলাচিাি িাধ্যমি দ্রুত রি স্পরিি ব্যবস্থ া কিা 

 

  

 

অধ্যায় ৩ : র্ভশি এবং র্মশি  

 ৩.১  র্ভশি 

উন্নত ি া িরিক সসবা বৃরদ্ধি িা ধ্যমি বরিশাল ি িিীমক আ ধুরি ক, সটকসই এবাং বা স ম া গ্য ি িি িমড় সতালা । 

 

 ৩.২  র্মশি 

জ লবা য়ু স রিষ্ণু সটকসই স া িারজক অব কাঠ া মিা উন্নয়মিি িাধ্যমি বরিশাল শিিমক জ লা বদ্ধতা মুি, িাদকমুি, স ন্ত্রাস মু ি, ্রি েন্ন, 

স া স্থয সম্মত, রশশু বা ন্ধব, ্রিমবশ বান্ধব ও স বুজ-স মৃদ্ধ আ ন্তজ পা রত ক িামিি স্মা ট প ি িিী িমড় সতা লা ি িাধ্যমি ি িিবা স ীমক স মব পাচ্চ িা িিীক 

সসব া প্রদাি ও জ ীবি  া ত্রাি িাি উন্নয়ি কিা । 

 

৩.৩ সকৌশ লিত উম দ্দশ্যস মূি 

 আ িা িী ২০২২ স া মলি িমধ্য ১ ০০% স্যা রি মটশি রি রিত কিা । 

  আ িা িী ২০২২ স া মলি িমধ্য ১ ০০% ্ারি স িবিা ি রি রিত কিা । 
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  আ িা িী ২০২২ স া মলি িমধ্য বরিশাল িিা ি িিীমক রশশু বা ন্ধব, ্রিমবশ বা ন্ধব ও স বুজ সমৃ দ্ধ ি িিী রিস া মব িমড় সতা লা । 

  আ িা িী ২০২৩ স া মলি িমধ্য বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি স কল কা পক্রিমক স ম্পুণ প অমটা মিশি এ ি আওতায় এমি স মব পাচ্চ 

ি া িিীক সসবা প্রদাি কিা । 

  আ িা িী ২০২৪ স া মলি িমধ্য ১ ০০% স ড়ক বা রত রি রিত কিা । 

  আ িা িী ২০২৪ স া মলি িমধ্য বরিশাল িিা ি িিীমত জলবা য়ু স রিষ্ণু সটকসই অব কাঠা মিা উন্নয়ি রি রিত কিা । 

  আ িা িী ২০২৪ স া মলি িমধ্য বরিশাল িিা ি িিীমক একটি আ ন্তজ পা রত ক িা মি ি স্মা ট প ও গ্র ীি রস টি রিসা মব িমড় সতা লা স ি প্রা মচয ি 

সভ রি স খ্যাত বরিশাল-সক পুি পিঠি কিা । 

  আ িা িী ২০২৫ স া মলি িমধ্য সু ্রিকরিত সেমি জ ব্যবস্থ া রি ি পা মি ি িাধ্যমি বরিশাল িিা ি িিীি জলাবদ্ধ তা দুি কিা । 

 

অধ্যায় ৪ : সাংগঠর্িক কাঠাবমা এবং মািবসম্পদ  

 ৪.১  র্বভাগ ও েিবল   

                                                      ৩০ জুি ২০.... ্র্ িন্ত 

 

র্বভাগ 

কম িকিিা-কম িিারী ও চুর্ক্তর্ভর্ত্তক েিববলর সংখ্যা 

প্রর্ম সের্ণ র্িিীয় সের্ণ র্তিীয় সের্ণ িতুর্ ি সের্ণ চুর্ক্তর্ভর্ত্তক 

প্রধাি র্িব িাহী কম িকিিার দপ্তর ০৪ - ০৪ ০৪ - 

সর্িববর দপ্তর ০১ - ০২ ০১ ২৮ 

রােস্ব ০২ ০১ ৭৩ ১ ৩ ৪৩ 

র্হসাব ০১ ০২ ১ ১ ০৩ - 

প্রবকৌশল ১ ১ ১ ৪ ৭১ ২৩ ১ ৬ 

েিস্বাস্থয ০৬ - ২৩ ৫৫ ৮ 

বেিয ব্যবস্থা্িা ০১ ০২ ০৩ ১ ৯ ২ 

সমােকল্যাণ - ০১ ০৪ ০১ - 

সমাট ২৬ ২০ ১ ৯১ ১ ১ ৯ ৯ ৭ 

সব িবমাট-  453 Rb 

 

    ৪.২  কাউর্িলর   

                                                                 ৩০ জুি ২০২২ ্র্ িন্ত 

ওয়াি ি িং কাউর্িলরবদর িাম 

১ †gvt Avwgi †nv‡mb wek¦vm 

২ 

GW‡fv‡KU G. †K. Gg. gyiZRv  

Av‡e`xb 

৩ ‰mq` nvweeyi ingvb dviæK 

৪ ‡ZŠwn`yj Bmjvg 

৫ ‡gvt †Kdv‡qZ †nv‡mb iwb 

৬ Lvb †gvnv¤§` Rvgvj †nv‡mb 

৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg (c¨v‡bj ‡gqi- 2) 

৮ ‡gvt †mwjg nvIjv`vi 

৯ ‡gvt nviæb Ai iwm` 

১০ G. wU. Gg. kwn ỳjøvn 

১১ gwRei ingvb 

১২ ‡gvt RvwKi †nv‡mb 

১৩ ‡gvt †g‡n`x cvi‡fR Lvb 

১৪ ‡ZŠwn`yi ingvb 

১৫ wjqvKZ †nv‡mb Lvub 

১৬ ‡gvt †gvkv‡id Avjx Lvb 
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১৭ ‡gvt AvKZvi D¾vgvb MvRx (wniæ) 

১৮ gxi G. †K. Gg. Rvwn ỳj Kwei 

১৯ MvRx bCgyj †nv‡mb wjU z (c¨v‡bj ‡gqi- 1) 

২০ wRqvDi ingvb 

২১ ‡kL mvC` Avn‡¤§` 

২২ AvwbQzi ingvb 

২৩ Gbvgyj nK (evnvi) 

২৪ 

kixd †gvt AvwbQzi ingvb  

(AvwbQ kixd) 

২৫ Gg. mvB ỳi ingvb RvwKi 

২৬ ‡gvt ûgvqb Kwei 

২৭ ‡gvt byiæj Bmjvg 

২৮ ‡gvt Rvwn` †nv‡mb 

২৯ ‡gvt dwi` †nv‡mb 

৩০ AvRv` †nv‡mb †gvjøv Kvjvg 

  

সংরর্েি )িারী( কাউর্িলর 

১,২,৩ wgby ingvb 

৪,৫,৬ Rvnvbviv †eMg 

৭,৮,৯ ‡Kvwnbyi †eMg 

১০,১১,১২ Avqkv †ZŠwn` jybv (c¨v‡bj ‡gqi- 3) 

১৩,১৪,১৫ BmivZ Rvnvb 

১৬,১৭,১৮ Mv‡qÎx miKvi 

১৯,২০,২১ mvjgv Av³vi wkjv 

২২,২৩,২৭ ‡ikgx †eMg 

২৪,২৫,২৬ ‡mwjbv †eMg 

২৮,২৯,৩০ ivwk`v cvifxb 

 

  অধ্যায় ৫ : বাবেট ও অর্ ি  

   ৫.১  সংর্েপ্ত আর্র্ িক র্ববরণী      

    )১ ( প্রার্প্ত / আয় 

                                                                                        

 

 

 

 

 

অর্ িবছর ২০২১/২০২২ 

প্রাক্কর্লি বাবেট 

)ি(  

প্রকৃি (আনুমার্িক( 

)ক( 

প্রকৃি প্রার্প্তর হার 

(আ নুিা রি ক) (ক/খ 

x১ ০০) 

প্রকৃি )আনুমার্িক( 

অংবশর শিকরা হার  

রােস্ব (পুিরাবৃত্ত) খা মত 

প্রা রপ্ত  

<্ার্িসহ> ১ ১,৩৫,৬৭০ ৭,৬ ৫,২১ ১ 

৬৭% ৬৭% 

উন্নয়ি িাবি প্রার্প্ত 

<্ার্িসহ> ২৬,৫২,০৩৩ ১,৪৩,৮৪৩ 

৫% ৫% 

সমাট প্রার্প্ত ৩৭,৮৭,৭০৩ ৯,০৯,০৫৪ ২৪% ২৪% 
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 (ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

 

   

)২( ্র্রবশাধ (ব্যয়)                                              (ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

 

অর্ িবছর ২০২১/২০২২ 

প্রাক্কর্লি বাবেট )ি( প্রকৃি-)আনুমার্িক( (ক) প্রকৃি ্র্রবশাবধর হার 

)আনুমার্িক(  

(ক/খ x১ ০০ ) 

প্রকৃি-)আনুমার্িক( 

অংবশর শিকরা হার 

(%) 

রােস্ব(পুিরাবৃত্ত) খা মত 

্র্রবশাধ/ব্যয় 

<্ার্িসহ> 

৬,১ ৫,১৬৬ ৪,৮০,৭৭৯ ৭৮%   ৭৮%   

উন্নয়িিাবি ব্যয়  

<্ার্িসহ> 

৩২,১ ১,৮৭১ ৫,৪১,৯৬২ ১ ৭%   ১ ৭%   

সমাট ্র্রবশাধ/ব্যয়  ৩৮,২৭,০৩৮ ১ ০,২২,৭৪ ২ ২৭%   ২৭% 

 

(ইউর্িট: টাকা হাোবর) 

 অর্ িবছর ২০২০-২০২১ 

প্রাক্কর্লি বাবেট )ি( প্রকৃি (ক) প্রকৃি ্র্রবশাবধর হার 

(ক/খ x১ ০০ ) 

প্রকৃি অংবশর শিকরা 

হার (%) 

রােস্ব (পুিরাবৃত্ত) 

খা মত  ্র্রবশাধ/ব্যয় 

<্ার্িসহ> 

৭,৩৬,১ ৭০ ৪,৫২,১ ৫০ ৬ ১%   ৬ ১%   

উন্নয়িিাবি ব্যয়  

<্ার্িসহ> 

৩৪,৯৮,৮৯১ ৩,৯৭,৯৩৬ ১ ১%   ১ ১%   

সমাট ্র্রবশাধ ৪২,৩৫,০৬১ ৮,৫০,০৮৬ ২০%   ২০% 

 

 

৫.২  রােস্ব আদায় 

     ১( সহার্ল্ডং ট্যাক্স                                                                                                    (ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

 

অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

প্রকৃি বাবেট (িার্হদা) 

(খ) 

প্রকৃি (ক) সংগ্রবহর হার ক/খ x 

১ ০০ (%) 

ভুর্ম ও ইমারবির  উ্র কর  (৭% ) ৮১,৭১ ২ ১,৭১,৯৬১ ৮৯,২৯১ ৫১.৯১% 

কিোরবভিী সরইট (৭%) ৮১,৭১ ২ ১,৭১,৯৬১ ৮৯,২৯১ ৫১.৯১% 

বার্ির সরইট (৩%) ৩৫,০১ ৯ ৭৩,৬৯৭ ৩৮,২৬৮ ৫১.৯১% 

্ার্ির সরইট (১ ০%) ১,১ ৬,৭৩১ ২,৪৫,৬৫৮ ১,২৭,৫৫৯ ৫১.৯১% 

সমাট সহার্ল্ডং ট্যাক্স  (২৭%) ৩,১ ৫,১ ৭৫ ৬,৬ ৩,২ ৭৬ ৩,৪৪,৪১ ০ ৫১.৯১% 

 অর্ িবছর ২০২০-২০২১ 

প্রাক্কর্লি বাবেট )ি( প্রকৃি (ক) প্রকৃি প্রার্প্তর হার  

(ক/খ x ১ ০০) 

প্রকৃি )আনুমার্িক( 

অংবশর শিকরা হার 

)%( 

রােস্ব(পুিরাবৃত্ত) প্রার্প্ত 

<্ার্িসহ> 

১ ২,০৯,২১৮ ৭,৭৭,৪৩২ ৬ ৪% ৬ ৪% 

উন্নয়ি িাবি প্রার্প্ত 

<্ার্িসহ> 

২৮,০৪,০০০ ১,৭৯,১ ৪২ ৬% ৬% 

সমাট প্রার্প্ত   ৪০,১ ৩,২১৮ ৯,৫৬,৫৭৪ ২৪% ২৪% 
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     )২( ওয়াি ি র্ভর্ত্তক সহার্ল্ডং ট্যাক্স আদায়                                                               (ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

 

অর্ িবছর 

২০২০/২১ 

অর্ িবছর ২০২১/২২ অর্ িবছর 

২০২১-২২ এ ি 

সশবষ ববকয়া 

)গ-ক( 

প্রকৃি বাবেট (খ) িার্হদা (ি) প্রকৃি (ক) দেিা  

 ক/খ x 

১ ০০ (%) 

ওয়াি ি ১ ৪০২৩.১ ১ ২ ৪৬৯৪.২৬ ৭৭৮৩.৯৮১ ৩৭৬৩.৪৪১ ৮০.১ ৭ ৪০২০.৫৪ 

ওয়াি ি ২ ৩৮৯৪.৫১ ৭ ৪৩১ ৫.০১ ৭১ ৫৫.১০৪ ৪২৩৭.১ ৫১ ৯৮.২০ ২৯১ ৭.৯৫ 

ওয়াি ি ৩ ১ ৬৫৮.৫০৮ ৪৬৭৮.৫৪ ৭৭৫৭.৯১ ২ ১ ৫৮৮.৬৭২ ৩৩.৯৬ ৬১ ৬৯.২৪ 

ওয়াি ি ৪ ৩৭১ ১.৬১ ৮ ৪৫৬১.২৩ ৭৫৬৩.৩৯৪ ৪০৩৩.৫৯৪ ৮৮.৪৩ ৩৫২৯.৮০ 

ওয়াি ি ৫ ২৫৭৪.৮৫৩ ৩৫১ ৩.৫০ ৫৮২৬.০৫৫ ২০৮৩.০৮৮ ৫৯.২৯ ৩৭৪২.৯৭ 

ওয়াি ি ৬ ৩৪৪৩.৩১ ৬ ৬৪৭৫.২৩ ১ ০৭৩৭.১ ৭ ৬৫০২ ১ ০০.৪১ ৪২৩৫.১ ৭ 

ওয়াি ি ৭ ২৭২০.৩৫৯ ২৭৮৭.৭১ ৪৬২২.৫৫৫ ২৭৫০.৬০৮ ৯৮.৬ ৭ ১ ৮৭১.৯৫ 

ওয়াি ি ৮ ২৩৯২.০৭৪ ২৫০৩.৩০ ৪১ ৫০.৯৫৫ ২৭১ ৮.৩৫৭ ১ ০৮.৫৯ ১ ৪৩২.৬ ০ 

ওয়াি ি ৯ ৫৪০৭.১ ০৬ ৭৪৪২.৮১ ১ ২৩৪১.৫৯৫ ৬৩৭৮.০২৮ ৮৫.৬ ৯ ৫৯৬৩.৫৭ 

ওয়াি ি ১০ ৩৮৮৪.৬৫১ ৪৮৭৯.৬ ০ ৮০৯১.৩০৫ ৩৬৪৫.৮১ ৫ ৭৪.৭২ ৪৪৪৫.৪৯ 

ওয়াি ি ১১ ৩৫৬১.০৫৪ ৪৭৮৩.১ ৮ ৭৯৩১.৪৩৩ ৩৬৬৩.২৬৫ ৭৬.৫৯ ৪২৬৮.১ ৭ 

ওয়াি ি ১২ ১ ৯৫০.৫৬৬ ২৫৭৭.৬ ১ ৪২৭৩.৪২৯ ২৫১ ৯.৩৪৪ ৯৭.৭৬ ১ ৭৫৪.০৯ 

ওয়াি ি ১৩ ২৬৩২.৫৫৯ ৩৬৫২.৬ ১ ৬০৫৬.৭২৮ ৪০০২.০৬৯ ১ ০৯.৫৭ ২০৫৪.৬ ৬ 

ওয়াি ি ১৪ ৫৬৬৮.৯৭৪ ৫৫২৭.১ ১ ৯১ ৬৫ ৫৬০৩.৮৭৮ ১ ০১.৩৯ ৩৫৬১.১ ২ 

ওয়াি ি ১৫ ৭৬৯৪.৮৬৯ ৫৪৪৫.৬ ৭ ১ ২৩৪৬.৩৪১ ৮৩৫৭.৬৪৭ ১ ১ ২.২৫ ৩৯৮৮.৬ ৯ 

ওয়াি ি ১৬ ৫২৯৯.১ ৭৭ ৬০০৬.৬ ৫ ৯৯৬০.১ ৭৪ ৫৭৯৯.৭২১ ৯৬.৫৫ ৪১ ৬০.৪৫ 

ওয়াি ি ১৭ ৫৭৮৯.৯৬০ ৬ ৮ ৮ ৮.৯৪ ১ ১ ৪২৩.১ ৭৭ ৭৮৪১.৮০৪ ১ ১ ৩.৮৩ ৩৫৮১.৩৭ 

ওয়াি ি ১৮ ৩৭৯২.০৫২ ৫৫৭৪.৯২ ৯২৪৪.২৮৮ ৫২৬০.৮৬৫ ৯৪.৩৭ ৩৯৮৩.৪২ 

ওয়াি ি ১৯ ৪৮৭৭.৮৮ ৭৩৪৪.৮৩ ১ ২১৭৯.১ ২৫ ৫৪৩৬.৩৯৬ ৭৪.০২ ৬৭৪২.৭৩ 

ওয়াি ি ২০ ৬৪৭৪.৫৬২ ৮০৫৯.৫৭ ১ ৩৩৬৪.৩০৪ ৮০২৬.৭৯২ ৯৯.৫৯ ৫৩৩৭.৫১ 

ওয়াি ি ২১ ৪৭৩০.৪৯৭ ৫১ ৩০.৮১ ৮৫০৭.৮৬২ ৫১ ৮০.১ ৯ ১ ০০.৯৬ ৩৩২৭.৬ ৭ 

ওয়াি ি ২২ ৪৯২৪.০৯৬ ৭১ ৪২.৩৬ ১ ১ ৮৪৩.৪০২ ৫৭১ ০.২০৬ ৭৯.৯৫ ৬১ ৩৩.২০ 

ওয়াি ি ২৩ ৪৯৮৩.০১ ৯ ৬৫২৫.৮৩ ১ ০৮২১.০৭১ ৫৬৩০.৭৯৪ ৯৬.২৮ ৫১ ৯০.২৮ 

ওয়াি ি ২৪ ৫০৭৩.৭১ ৪ ৮৪৮২.৪৪ ১ ৪০৬৫.৪৯৬ ৫৯০৪.৯৭৬ ৬ ৯.৬ ১ ৮১ ৬০.৫২ 

ওয়াি ি ২৫ ২৫২৯৪.১ ৮ ২৩৫৯৬.৮০ ৩৯১ ২৮.০০৩ ২৪১ ২১.৩৮৩ ১ ০২.২২ ১ ৫০০৬.৬ ২ 

ওয়াি ি ২৬ ১ ৫৫৫.০৪৪ ৪০১৯.৯৩ ৬ ৬ ৬ ৫.৮০৩ ১ ৩৮১.২৯৫ ৩৪.৩৬ ৫২৮৪.৫১ 

ওয়াি ি ২৭ ৭৪১.৭১ ৪ ৮৮৮.৮৫ ১ ৪৭৩.৮৮২ ৬ ৮ ২.৬১ ২ ৭৬.৮০ ৭৯১.২৭ 

ওয়াি ি ২৮ ৩০৯৬.২৭৮ ২৬৯৯.০০ ৬১ ৩৩.৬৪৮ ৩৫৪৫.০৩৩ ৯৫.৮৪ ২৫৮৮.৬ ২ 

ওয়াি ি ২৯ ৫৭৮৯.৭৮১ ৭২২৪.৮৬ ১ ১ ৯৮০.১ ৯ ৬৭২৭.২৫৬ ৯৩.১ ১ ৫২৫২.৯৩ 

ওয়াি ি ৩০ ৬২৯.১ ৪৯ ১ ১ ৩৩.৬ ৩ ১ ৮৭৯.৭৭৪ ৫৫৪.৯৬৯ ৪৮.৯৬ ১ ৩২৪.৮১ 

সরকার্র ১ ৭৬৯০৫.৬৪৭ ২২৮৪৪৩.৬ ৫ ৩৭৮৮০৩.১ ৬১ ১ ৯০৭৫৮.৪০৯ ৮৩.৫০ ১ ৮৮০৪৪.৭৫ 

সমাট ৩১ ৫১ ৭৪.৮৮৬ ৪০০০০০ ৬৬৩২৭৬.৩১ ৭ ৩৪৪৪ ০৯.৬৫৮ ৮৬.১ ০ ৩১ ৮৮৬৬.৬ ৬ 

 

    )৩( সময়মি সহার্ল্ডং ট্যাক্স আদায় বৃর্ির েন্য উবল্লিবর্াগ্য ্দবে্সমূহ 

১. অর্গ্রম ট্যাক্স প্রদাবির সেবত্র ছাবি়ের আববদি করা। 

২. স িয়িত গ্রা িক ্ পা ময় সিা রডাং রবল স্ৌুঁমি সদওয়া িয় । 

৩. বমকয়া আ দা ময়ি জ ন্য সিা টিশ প্রদাি কিা িয় । 

৪. ব ড় ব ড় সখলা ্ীমদি সিৌরখকভা মব বাি ব া ি তা িা দা সদওয়া িয় । 

5. িণশুি া রিি আ ময়াজি কিা । 
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     )৪( র্িেস্ব রােস্ব আবয়র  অন্যান্য উৎস 

(ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

আ ময়ি অন্যান্য উৎস 

অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

প্রকৃি বাবেট (আনুমার্িক) 

(খ) 

প্রকৃি (ক) ্ার্ িকয 

ক/খ x ১ ০০ (%) 

সেি লাইবসি  

 

3,98,78,037/- 

 

5,65,00,000/- 

 

4,07,03,690/- 

 

72% 

র্বজ্ঞা্ি কর     

evRvi I ÷j kvLv 3,54,40,874/- 6,91,52,950/- 3,74,64,529/- 52.17% 

‡ivW  ‡ivjvi, wgw·s 

cøv›U I Wv¤ú UªvK fvov 

eve` Avq 

44,04,897/- 

 

18,20,735/- 17,87,257/- 98.16% 

hvbevnb jvB‡mÝ 4,95,950/- 19,25,000/- 14,000/- 0.72% 

cvwb mieivn wefv‡Mi 

Av`vq 
 100,817,101/-  150,050,500/- 115,760,367/- 

     77 % 

 

weÁvcb kvLv 56,40,810/- 63,27,575/- 61,93,770/- 97.88% 

wbeÜb 3,95,000/- 12,00,000/- 57,75,250/- 481.27% 

wcÖwg‡mm jvB‡mÝ 6,89,500/- 10,00,000/- 15,93,170/- 159.32% 

Rb¥ g„Zz¨ wbeÜb 4,15,180/- 2,00,000/- 16,13,275/- 806.64% 

cøvb kvLvi Avq  5,57,34,164/- 6,00,00,000/- 5,36,60,493/- 90% 

 

 

     )৫( র্িেস্ব রােস্ব আয় বৃর্ি করার েন্য অন্যান্য উবল্লিবর্াগ্য ্দবে্ 

সেি লাইবসি  gvV Rwic Kiv‡bv n‡q‡Q| 

 wUg AvKv‡i gvV ch©v‡q Z`viwKi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| 

 e‡Kqv Av`v‡q Zv‡M`v Kiv n‡”Q| 

 ‡UªW jvB‡mÝwenxb e¨emvqx‡`i bZzb †UªW jvB‡mÝ Kiv‡b DrmvwnZ Kiv n‡”Q| 

 gv‡S gv‡S Awfhvb cwiPvwjZ n‡”Q| 

 mKj cÖKvi RwUjZv cwinvi Kiv n‡”Q| 

 ‡gvevBj †Kv‡U©i gva¨‡g Awfhvb cwiPvwjZ n‡”Q| 

 mswkø÷ IqvW© mnKvix Iqv‡W© bZzb †UªW jvB‡mÝ I bevqb Ki‡b mve©ÿwbK KvR K‡i 

hv‡”Qb| 

 ‡UªW jvB‡mÝ †mev AwZ ª̀Z Kiv n‡q‡Q hv‡Z MÖvnK †fvMvwšÍ K‡g| 

 `ÿ RbejØviv kvLv myweb¨v¯Í Kiv n‡q‡Q| 

weÁvcb wej‡ev‡W©i mwVK msL¨v I cwigvc wbb©q Ges mwVKfv‡e kni‡K wbqwgZ Z`viwK Kivi 

e¨e ’̄v MÖnb Kiv|  

evRvi I ÷j kvLv 

wbR¯^ Avq e„w×i Rb¨ gv‡K©U wfwËK Av`vq Kvh©µg †Rvi`vi Kiv n‡q‡Q| †h mKj gv‡K©‡Ui 

wbgv©b KvR eÜ wQj †m¸‡jvi KvR `ªæZ mgvß K‡i ivR¯̂ Avq e„w×i j‡ÿ¨ eivÏ cÖwµqv 

Pjgvb i‡q‡Q| 

‡ivW  ‡ivjvi, wgw·s 

cøv›U I Wv¤ú UªvK fvov 

eve` Avq 

 ‡ivW  ‡ivjvi, wgw·s cøv›U, Wv¤ú UªvK I G·Kv‡fUi fvov| 

 M¨v‡iR AvaywbKxKib Gi gv‡a¨‡g cvwK©s, Mvox †aŠZKiY K‡i Avq e„w×i e¨vcK 

m¤¢vebv Av‡Q| 

hvbevnb jvB‡mÝ 

 e¨vUvwiPvwjZ BwRevBK (w_ª ûBjvi) I wi·v‡K c„_Kfv‡e wPwýZKib mn hvbevnb 

wbeÜb 

 Pvje ev WªvBfv‡ii WªvBwfs jvB‡mÝ cÖwkÿb | 

 PvjK‡`i †Wªm‡KvW wba©vib 

 PvwR©s †÷kb Kv‡i›U övcb| 
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 cvwK©s †Rvb wbw`óKib mn Ab¨vb¨ Avbymvsw½K Kvh©µ‡gi cwiKíbv MÖnb Kiv n‡q‡Q|  

cvwb mieivn wefv‡Mi 

Av`vq 

 wUg Iqv‡K©i gva¨‡g MÖvnK‡K e‡Kqv wej cwi‡kv‡a Drmvn †`qvq cvwbi wej cwi‡kva  

D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e„w× cvq| 

 cvwbi Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ c~‡e©i 289 wK: wg: cvBc jvBb †_‡K 296 wK: wg: cvBc 

jvB‡b e„w× Kiv nq| 

 weMZ eQ‡i 32wU Drcv`K bjK~c wQj| eZ©gv‡b Av‡iv 05wU Drcv`K bjK~c e„w× K‡i 

‡gvU 37wU Drcv`K bjK~c Pjgvb i‡q‡Q| 

 cvwbi cwigvb cwigv‡ci Rb¨ cÖwZ cv‡¤ú †d¬vwgUvi ’̄vcb Kiv nq| hv weMZ eQ‡i Kiv 

nqwb| 

 weMZ eQ‡i 2 †KvwU 3 jÿ 85 nvRvi wjUvi cvwb D‡Ëvjb ÿgZv †_‡K DbœxZ K‡i 2 

†KvwU 90 jÿ 47 nvRvi 5 kZ wjUvi n‡q‡Q| cÖvq ˆ`wbK 86 jÿ 62 nvRvi 500 

wjUvi cvwb e„w× cvq| 

 bMixi wewfbœ ¯’v‡b A‰ea ms‡hvM †gvevBj †Kv‡Ui gva¨‡g wewQbœ I Rwigvbvi e¨e ’̄v 

Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 cvwbi Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ åvgvb¨gvb cvwbi U¨vsK w`‡q weï× cvwb mieivn Kiv nq| 

cøvb kvLv ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb KZ©„K Rwgi Kjgx bKkv cÖ`vb 

 

 

 

অধ্যায় ৬ : অবকাঠাবমা উন্নয়ি 

  ৬.১   প্রর্িববদবির এবং পূব িবিী বছবরর উন্নয়ি প্রকে এবং উবল্লিবর্াগ্য সমরামিসংক্রান্ত কােসমূহ  

         )১(  ২০২১/২২  অর্ িবছবর গৃহীি উন্নয়ি প্রকেসমূহ এবং উবল্লিবর্াগ্য সমরামি কার্ িক্রম  

  (ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

ক্রিং 

প্রকবের িাম  আইর্ির্্ 

সর্বক 

গৃহীি *  

(ি যা/ি া) 

 

প্রাক্কর্লি ব্যয় প্রকৃি ব্যয়  অবর্ ির 

উৎস 

২০২১/২২  অর্ িবছবরর সশষ 

িাগাদ অগ্রগর্ি )% সম্পন্ন(  

সভৌি 

আর্র্ িক  

উন্নয়ি প্রকে  

cÖ‡KŠkj wefvM 

01 গ্রু ্ ি াং-1/12 

কামজি িা িঃ beMÖvg †ivW ’̄ Gg‡Kv 

feb †_‡K fv½vi cyj ্য িন্ত beMÖvg 

†ivW we wm Øviv Dbœqb KvR|  

 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 

49681.886/- 44686.066/- 

wbR¯^ 100% 90% 

02 গ্রু ্ ি াং-2/12 

কামজি ি া িঃ 08 bs IqvW© ’̄ nvU‡Lvjv 

wmjfvicwÆ, mvicwÆ, nvU‡Lvjv cÖavb 

mo‡Ki evKx Ask Ges cvewjK 

Uq‡jU Avi wm wm Øviv wbg©vY KvR|  
 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 9600.676/- 

8634.383/- 

wbR¯^ 100% 89.93% 

03 গ্রু ্ ি াং-03/12 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ ’̄v‡b †ivW 

wWfvBWvi, ÷xj‡d«g Ges Avi wm wm 

bv 9500.832/- 

8732.211/- 

wbR¯^ 100% 90% 
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c‡KU স্লাব wbg©vY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

04 গ্রু ্ ি াং-04/12 

কামজি ি া িঃ wWwRUvj ms‡hvM cÖK‡íi 

Rb¨ AvaywbK †Uwj‡hvMv‡hvM ’̄vc‡bi 

d‡j ¶wZMÖ¯’ রাস্তাmg~n †givgZ KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 6310.310/- 

5638.590/- 

wbR¯^ 100% 94.90% 

05 গ্রু ্ ি াং-05/12 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW©¯ ’ mwjW 

I‡q÷ Wvgwcs wdì †ivW Avi wm wm 

Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 12065.721/- 

11132.128/- 

wbR¯^ 100% 92.26% 

06 গ্রু ্ ি াং-06/12 

কামজি ি া িঃ 29 bs IqvW©¯ ’ kvncovb 

mo‡Ki 1g Mwji cyivZb †Wªb nB‡Z 

GwKbkvn& moK ্য িন্ত Avi wm wm †Wªb 

wbg©vY KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 793.659/- 

- 

wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

07 গ্রু ্ ি াং-07/12 

কামজি ি া িঃ 25 bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী 

gyw³‡hv×v BmvnK Avjx প্রমাল্লা mo‡K 

Avi wm wm রাস্তা Ges Avi wm wm †Wªb 

wbg©vY KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 2011.910/- 

1809.315/- 

wbR¯^ 100% 90% 

08 গ্রু ্ ি াং-08/12 

কামজি ি া িঃ 09bs IqvW©¯ ’ `w¶b PK 

evRvi iwe`vm K‡jvbxi রাস্তা I Uq‡jU 

wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 707.049/- 

- 

wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

09 গ্রু ্ ি াং-09/12 

কামজি িা িঃ 03bs IqvW©¯ ’ KvDwbqv 

nvDwRs রাস্তা †_‡K MvDqvmi রাস্তা 

্য িন্ত †k‡i-B evsjv moK ‡givgZ 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 2398.458/- 

- 

wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

 

10| 

গ্রু ্ ি াং-10/12 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW©¯ ’ †k‡i-B 

evsjv mo‡K Avi wm wm †Wªb wbg©vY 

KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 3825.068/- 

- 

wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

11| গ্রু ্ ি াং-11/12 

কামজি িা িঃ 15bs IqvW©¯ ’ mvK©yjvi 

†ivW nB‡Z iIkb gwÄj ্য িন্ত Avi wm 

wm †ivW Ges †Wªb wbg©vY KvR|  

bv 2036.285/- 

1931.924/- 

wbR¯^ 100% 94.87% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

12| গ্রু ্ ি াং-12/12 

কামজি ি া িঃ 01bs IqvW©¯ ’ KvDwbqv 

Aa¨¶ BDbyQ Lvb mo‡Ki evB‡jb 

wmwm রাস্তা I †Wª‡bi Ucস্লাব †givgZ 

Kib KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

‡gmvm© Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 830.053/- 

745.838/- 

wbR¯^ 100% 90% 

13| গ্রু ্ ি াং-01/01 

কামজি ি া িঃ 5bs IqvW©¯ ’  cjvkcyi 

GjvKvi wewfbœ moK I †Wª‡bi Ucস্লাব 

wbg©vb KvR t  

(1) 5bs ¸”QMÖvg cÖavb moK †_‡K 

7bs ¸”QMÖvg ্য িন্ত cjvkcyi moK 

Aviwmwm Øviv wbg©vb KvR|    

(2) LvbKv moK Aviwmwm Øviv wbg©vb 

KvR|  

(3) 2bs cjvkcyi gvV evox †jb wmwm 

Øviv wbg©vb KvR|  

(4) 7bs cjvkcyi †Wªb Mwji †Wª‡bi 

Ucস্লাব wbg©vb KvR| 
ঠিকাদা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv  

 

127961.323/

- 

9531.695/- wbR¯^  

 

100% 

 

 

89.94% 

14| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি ি া িঃ AvgZjvi †gvo †_‡K 

jÂNvU ্য িন্ত ev›` †ivW wewm Øviv 

Dbœqb KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb  

bv 10596.981/- 85926.950/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 67.15% 

15| গ্রু ্ ি াং-02/02 

কামজি ি া িঃ KvDwbqv cÖavb moK 

Ges †MvovPu` `vm †ivW wewm Øviv 

Dbœqb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© kvwd 

G›UvicÖvBR 

bv 33473.692/-  wbR¯^ 100% - 

16| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি ি া িঃ Construction of 

Incomplete Part of Shebok 

Colony (Building “A”) Civil 

Works, Senitation & Water 

Supply Works and Electrical 

Works 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb  

bv 30471.001/- 27390.589/- Dbœqb 100% 89.89% 

17| গ্রু ্ ি াং-02/02 

কামজি ি া িঃ  Construction of 

Incomplete Part of Shebok 

Colony (Building “C”) Civil 

Works, Senitation & Water 

bv 15839.203/- 14238.778/- Dbœqb 100% 89.89% 
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Supply Works and Electrical 

Works 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© kvwd 

G›UvicÖvBR 

18| গ্রু ্ ি াং-01/05 

কামজি িা িঃ ‡mvbvjx AvBmwµ‡gi 

†gvo nB‡Z kwd wgqvi M¨v‡iR ্য িন্ত 

moK wewm Øviv Dbœqb Ges wmK`vi 

cvov KvjfvU© nB‡Z mvcvwbqv Lvj 

্য িন্ত Aviwmwm †Wªb wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb  

bv 82288.047/-  wbR¯^ 100% - 

19| গ্রু ্ ি াং-02/05 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW©¯ ’ mvD_ 

G¨v‡cv‡jv †gwW‡Kj K‡jR cvk¦©eZx© 

¸‡ni cyj nB‡Z wUqvLvjx miKvix 

cÖv_wgK we`¨vjq ্য িন্ত moK cÖk¯— 

Kibmn wewm Øviv Dbœqb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© kvwd 

G›UvicÖvBR  

bv 58720.521/-  wbR¯^ 100% - 

20| গ্রু ্ ি াং-03/05 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

f~Bqv moK Rv‡g gmwR‡`i cÖ_g 

Zjvi Qv` wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

bvBgv weìvm© 

bv 844.861/- 759.003/- wbR¯^ 100% 90% 

21| গ্রু ্ ি াং-04/05 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী 

evm Uvwg©bv‡ji ¶wZMÖ¯’ PZ¡i †givgZ 

KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

bvBgv weìvm© 

bv 2639.045/- 231.981/- wbR¯^ 100% 90% 

22| গ্রু ্ ি াং-05/05 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb wewfbœ 

mo‡Ki dzUcv_ wbPzKibmn evmv 

evoxi e¨eüZ cvwb wb¯‹vk‡b রাস্তা 

KZ©b I ms¯‹vi g~jK KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

wngvbx G›UvicÖvBR  

bv 1356.840/- 545.778/- Dbœqb 100% 90% 

23| গ্রু ্ ি াং-01/06 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi G¨v‡b· fe‡b wjdU 

¯’vcb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

bv 3151.778/- 2833.146/- wbR¯^ 100% 90% 

24| গ্রু ্ ি াং-02/06 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi B‡jKwUªK kvLvi evwl©K 

gvjvgvj (GjBwW evj¦, K¨vej, wUDe, 

†jW †gUvj I Ab¨vb¨) mieivn Kib 

KvR|  

bv 4553.923/-  wbR¯^ 70% - 



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

19 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ GgBwc 

GbvwwR© †mwfs j¨v¤úm BÛvwóªR jt  

25| গ্রু ্ ি াং-03/06 

কামজি ি া িঃ AvgvbZMÄ M¨v‡iR 

wewìs Gi wbPZjv Ges cÖ_g Zjvi 

(wmwfj, m¨vwb‡Ukb I B‡jKwUªK) 

ms¯‹vig~jK KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 1584.243/- 1421.651/- wbR¯^ 100% 89.73% 

26| গ্রু ্ ি াং-04/06 

কামজি ি া িঃ 2021-2022 A_© eQ‡ii 

Kw¤úDUvi I d‡Uvó¨vU †gwk‡bi 

Kvwj/†Uvbvi mieivn KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 588.790/-  wbR¯^ 100% - 

27| গ্রু ্ ি াং-05/06 

কামজি ি া িঃ 2021-2022 A_© eQ‡ii 

gwbnvix gvjvgvj mieivn KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1181.315/-  wbR¯^ 60% - 

28| গ্রু ্ ি াং-06/06 

কামজি ি া িঃ 2021-2022 A_© eQ‡ii 

dig †iwRóvi Qvcv‡bvi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1281.463/-  wbR¯^ 100% - 

29| গ্রু ্ ি াং-01/18 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi m`i †ivW ’̄ mvZZjv 

wewkó wmwU mycvi gv‡K©‡Ui ‡eBR‡g›U 

†_‡K 3q Zjv ্য িন্ত Aewkó As‡ki 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†gv`v‡”Qi Avjx gwjK  

bv 73046.595/-  wbR¯^ 10% - 

30| গ্রু ্ ি াং-02/18 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW© ’̄ _vbv 

KvDwÝj Awd‡mi wcQ‡b wewm Øviv 

moK c~btwbg©vb Ges Aviwmwm †Wªb 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 11193.846/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

31| গ্রু ্ ি াং-03/18 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW© ’̄ _vbv 

KvDwÝj Awd‡mi wcQ‡b cwðg cv‡k¦©i 

রাস্তা Ges gwbi“j Bmjv‡gi evoxi 

রাস্তা wmwm Øviv wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 1455.500/-  wbR¯^ 100% wej `vwLj 

nqwb 

32| গ্রু ্ ি াং-04/18 

কামজি ি া িঃ 23bs IqvW©¯ ’ evqZzj 

mvC` Rv‡g gmwR‡`i mvg‡b wmwm 

রাস্তা wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

bv 560.969/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 
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Zvwbmv G›UvicÖvBR 

33| গ্রু ্ ি াং-05/18 

কামজি িা িঃ 06bs IqvW©¯ ’ MMb Mwji 

†Wª‡bi Uc¯ve Ges MvBW Iqvj wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 613.762/-  wbR¯^ 80% wej `vwLj 

nqwb 

34| গ্রু ্ ি াং-06/18 

কামজি িা িঃ 06bs IqvW©¯ ’ 

AvgvbZMÄ gyivi evox wmwm রাস্তা 

wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 841.113/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

35| গ্রু ্ ি াং-07/18 

কামজি ি া িঃ 19bs IqvW©¯ ’ RM`xk 

mvi¯̂Z ¯‹zj GÛ K‡j‡Ri `w¶b 

cv‡k¦©i evDÛvix Iqvj wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 358.230/-  wbR¯^ 100% wej `vwLj 

nqwb 

36| গ্রু ্ ি াং-08/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

G Iqv‡n` evwjKv we`¨vj‡qi cÖavb 

moK c~btwbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 869.819/-  wbR¯^ 100% wej `vwLj 

nqwb 

37| গ্রু ্ ি াং-09/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ †PŠwK`vi 

evox wmwm রাস্তা wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 338.254/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

38| গ্রু ্ ি াং-10/18 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW©¯ ’ PvbMvRx 

evoxi m¤§y‡Li Lv‡j wój eªxR †givgZ 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 400.339/- 358.886/- wbR¯^ 100% 90% 

39| গ্রু ্ ি াং-11/18 

কামজি ি া িঃ 06bs IqvW© ’̄ †cvU© †ivW 

†_‡K `ßi Lvbv ্য িন্ত MMb Mwji রাস্তা 

Aviwmwm Øviv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 3900.537/- 3508.198/- Dbœqb 100% 90% 

40| গ্রু ্ ি াং-12/18 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ cjvkcyi 

GjvKvq 7bs †N‡oi cv‡oi রাস্তা wmwm 

Øviv wbg©vb KvR| 
 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 2646.756/- 2379.397/- wbR¯^ 100% 89.89% 

41| গ্রু ্ ি াং-13/18 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ KvjxwRiv 

evRvi †_‡K †mvbvwgqvi cyj ্য িন্ত 

bv 8421.552/- 4440.605/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 52.72% 
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nwibvdzwjqv cÖavb mo‡K 

c¨vjvmvBwWsmn wcÖwgqvi wmj‡KvU© 

Kib KvR | (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

5480.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 

42| 

গ্রু ্ ি াং-14/18 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW©¯ ’ KigRv 

nvRx evox b~iLvb moK wmwm Øviv 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 666.605/- 599.547/- Dbœqb 100% 89.94% 

43| গ্রু ্ ি াং-15/18 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW©¯ ’ KigRv 

†gvt †mvenvb Lvb moK wmwm Øviv 

c~btwbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1743.142/- 1556.933/- wbR¯^ 100% 90% 

44| গ্রু ্ ি াং-16/18 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW© ’̄ †jvnvi 

cyj †_‡K wmivR wgqvi †`vKvb ্য িন্ত 

fvqv Kvjvi cyj Avjvni `vb moK 

wewm Øviv †givgZ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 1608.507/- - wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

45| গ্রু ্ ি াং-17/18 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW© ’̄ XvKv 

ewikvj gnvmoK †_‡K †njvwjqv Rv‡g 

gmwR` ্য িন্ত wdmvix †ivW wewm †ivW 

wewm Øviv ‡givgZ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1297.884/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

46| গ্রু ্ ি াং-18/18 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ PûZcyi 

Rv‡g gmwR` moK wewm Øviv ‡givgZ 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 804.357/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

47| গ্রু ্ ি াং-01/30 

কামজি ি া িঃ P‡Ki cyj †_‡K ¯̂-‡ivW 

্য িন্ত evRvi †ivW wewm Øviv Dbœqbmn 

PKevRvi †ivW, dwiqvcwÆ †ivW Ges 

Gbv‡qZzi ingvb †ivW †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 3006.359/- 2768.947/- wbR¯^ 100% 92.10% 

48| গ্রু ্ ি াং-02/30 

কামজি িা িঃ 09bs IqvW©¯ ’ G‡b· 

feb †givgZ Ges c~bM©Vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

bv 1867.201/- 1678.781/- Dbœqb 100% 89.90% 
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49| গ্রু ্ ি াং-03/30 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW© ’̄ B›` ªKvVx 

রাস্তা Ges †mvbvwgqvi evoxi রাস্তা wewm 

Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 6134.388/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

50| গ্রু ্ ি াং-04/30 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW©¯ ’ †nvmbvev` 

moK n‡Z cyivZb mwjW I‡q÷ 

Aviwmwm †ivW ্য িন্ত †iv‡Wi cv‡k¦© 

MvBW Iqvj wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 1205.863/- 1085.207/- wbR¯^ 100% 90% 

51| গ্রু ্ ি াং-05/30 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ VvKzi evox 

cyj †_‡K †evW© Awdm (†PB‡bR- 

00.00wgt n‡Z 3085.00wgt) ্য িন্ত 

wUqvLvjx cÖavb mo‡K 2wU †µvm‡Wªb 

wbg©vb Ges mo‡Ki cv‡k¦© 

cÖk¯—Kibmn wewm Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ‡gvt gvndzR 

Lvb  

bv 87601.934/-  wbR¯^ 100% - 

52| গ্রু ্ ি াং-06/30 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ DËi 

Rv¸qv †dviKvwbqv gv ª̀vmv wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb 

bv 5376.482/- 4762.714/- wbR¯^ 100% 88.58% 

53| গ্রু ্ ি াং-07/30 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW©¯ ’ mvD_ 

G¨v‡cv‡jv nvmcvZvj moK †_‡K 

cv_i ‡Lvjv ্য িন্ত moK wewm Øviv 

Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm kvdx 

G›UvicÖvBR 

bv 10661.951/- 9586.083/- wbR¯^ 100% 90% 

54| গ্রু ্ ি াং-08/30 

কামজি ি া িঃ 16bs IqvW© ’̄ mv‡n‡ei 

†Mvi¯’v‡bi `w¶b cv‡k¦© cyivZb †Wª‡bi 

Dci Ucস্লাব I moK c~btwbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 403.958/- 362.991/- wbR¯^ 100% 90% 

55| গ্রু ্ ি াং-09/30 

কামজি ি া িঃ AvgvbZMÄ wgw·ªs c-
v‡›Ui Avwiwmwm Pzjv,ZvMvi I GKwU 

Uq‡jU wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1134.520/- 1019.002/- wbR¯^ 100% 89.81% 

56| গ্রু ্ ি াং-10/30 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi m`i †ivW ’̄ mvZZjv 

wewkó wmwU mycvi gv‡K©‡Ui 5gZjv 

†_‡K 7gZjv ্য িন্ত Aewkó As‡ki 

bv 33231.977/-  wbR¯^ 15% - 
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wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© mv` 

G›UvcÖvBR 

57| গ্রু ্ ি াং-11/30 

কামজি িা িঃ 24bs IqvW©¯ ’ KvUvLvwj 

moK, ¯‹zj moK, jwZd moK,¯^-wgj 

†_‡K avbM‡elbv moK fvqv cUzqvLvjx 

moK wewm Øviv Dbœqb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb|  

bv 19163.529/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj nq 

bvB| 

58| গ্রু ্ ি াং-12/30 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

nvDwRs Gi cÖavb moK wewm Øviv 

Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 8232.192/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

59| গ্রু ্ ি াং-13/30 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ mvMi`x 

evRvi †_‡K †mvbviMuv †U·UvBj ্য িন্ত 

avbM‡elbv Ges gyw³‡hv×v moK wewm 

Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 22841.648/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

60| গ্রু ্ ি াং-14/30 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW©¯ ’ Bmjvg 

cvov cÖavb moK wewm Øviv Dbœqbmn 

wewfbœ evB‡jb wmwm Øviv Dbœqb Ges 

Aviwmwm †Wªb wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb|  

bv 18358.303/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

61| গ্রু ্ ি াং-15/30 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW© ’̄ fvsMvi 

cyj Rv‡g gmwR‡`i ARyLvbv, Uq‡jU 

I cÖmªveLvbv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1138.444/- 1020.562/- wbR¯^ 100% 

 

90% 

62| গ্রু ্ ি াং-16/30 

কামজি িা িঃ 29bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi mo‡Ki cyj nB‡Z †Pqvig¨vb 

evoxi cyj ্য িন্ত wewm Øviv moK Dbœqb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvcÖvBR  

bv 9655.590/- 8701.226/- wbR¯^ 100% 90% 

63| গ্রু ্ ি াং-17/30 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ PnVv 

Zvj~K`vi evox রাস্তা wewm Øviv wbg©vb 

fvqv gvgyb nvIjv`vi evox Ges ev‡iK 

wmK`v‡ii evox †_‡K g„av evox ্য িন্ত 

wmwm †cf‡g›U রাস্তা wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 1955.359/-  wbR¯^ 100% `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 
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64| গ্রু ্ ি াং-18/30 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ b_yjvev` 

KuvPv evRvi moK wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

bv 1939.174/- 1741.718/- wbR¯^ 100% 89.80% 

65| গ্রু ্ ি াং-19/30 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ cjvkcyi 

`wjjDwÏb ¯‹z‡ji wcQ‡b wmwm †ivWmn 

Aviwmwm †Wªb wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 593.698/- 506.296/- wbR¯^ 100% 85.27% 

 

66| 

গ্রু ্ ি াং-20/30 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW© ’̄ wewmK 

†ivW n‡Z cyivZb gqjv †Lvjv †ivW 

্য িন্ত wewm Øviv c~b:wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvcÖvBR 

bv 18115.274/- 16144.605/- wbR¯^  90% 

67| গ্রু ্ ি াং-21/30 

কামজি ি া িঃ 22bs IqvW©¯ ’ dRj~j 

nK †iwm‡Wbwmqvj ¯‹zj mo‡Ki cvk¦©¯’ 

Aviwmwm †ivW Ges †Wªb wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 999.503/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

68| গ্রু ্ ি াং-22/30 

কামজি িা িঃ 29bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

GjvKvq K¨v‡Þb gwnDwÏb Rvnv½xi 

moK wmwm Øviv wbg©vb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 756.666/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

69| গ্রু ্ ি াং-23/30 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ KvRx 

Avbmvi Avjx †jb wmwm Øviv wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 2616.425/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

70| গ্রু ্ ি াং-24/30 

কামজি ি া িঃ 10bs IqvW©¯ ’ Puv`gvix 

ms‡hvM moK wewm Øviv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 7479.273/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj nq 

bvB| 

71| গ্রু ্ ি াং-25/30 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW©¯ ’ cvš’ moK 

n‡Z mywbœqv gmwR` moK ্য িন্ত 

Aviwmwm †Wªb Ges wmwm †ivW wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1051.871/- 945.251/- wbR¯^ 100% 90% 

72| গ্রু ্ ি াং-26/30 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW©¯ ’ gvKo cwÆ 

†_‡K B› ª̀KvVx ্য িন্ত †µvm †Wªbmn 

gxivevox moK wmwm Øviv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

bv 2945.139/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 
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`vwLj nqwb|  

73| গ্রু ্ ি াং-27/30 

কামজি ি া িঃ 22bs IqvW©¯ ’ wRqv moK 

myigv †j‡b Aviwmwm †Wªb wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ `icÎ 

`vwLj nqwb| 

bv 859.313/-  wbR¯^  `icÎ 

`vwLj 

nqwb| 

74| গ্রু ্ ি াং-28/30 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ G.Iqv‡n` 

moK gmwR` †jb †givgZ KibKvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© KvRx 

†nvwìs  

bv 768.659/-  wbR¯^ 100% - 

 

75| 

গ্রু ্ ি াং-29/30 

কামজি ি া িঃ 18bs IqvW©¯ ’ Av`g 

Avjx nvRx Mwj wewm Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© Lvb 

G›UvicÖvBR  

bv 3712.988/-  wbR¯^ 80% - 

 

76| 

গ্রু ্ ি াং-30/30 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 04 (Pvi) wU GjBwW 

w¯‹b,01 (GK)wU GjBwW Nwo †givgZ 

Kib I ˆe ỳ¨wZK KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvcÖvBR 

bv 370.990/-  Dbœqb  100% - 

 

77| 

গ্রু ্ ি াং-01/38 

কামজি িা িঃ 22bs IqvW©¯ ’ Òexi 

gyw³‡hv×v mvnvb Aviv †eMg cvK©Ó 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ ‡gmvm© Gm 

GBP G›UvicÖvBR 

‡gmvm© kvwKj G›UvicÖvBR (†Rwf  

bv 55828.438/-  wbR¯^ 60% - 

78| গ্রু ্ ি াং-02/38 

কামজি ি া িঃ 01bs IqvW©¯ ’ Lvb evox 

gmwR` Gi Aewkó As‡ki wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvcÖvBR 

bv 3664.753/-  Dbœqb 90% - 

79| গ্রু ্ ি াং-03/38 

কামজি ি া িঃ 1I 2bs IqvW©¯ ’ KvDwbqv 

1g Mwji euvkZjvi Aviwmwm ‡Wªb I 

wmwm রাস্তা wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ewikvj Kb÷ªvKkb 

bv 12321.575/- 3000.375/- Dbœqb 80% 24.35% 

80| গ্রু ্ ি াং-04/38 

কামজি ি া িঃ 2bs IqvW© ’̄ RvbywKwmsn 

†ivW msjMœ †meK K‡jvbx feb A I 

C Gi evDÛvix Iqvj,gw›`i,wmwm †ivW 

I ewa©Z As‡ki KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvwd 

G›UvicÖvBR 

bv 6379.818/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

81| গ্রু ্ ি াং-05/38 

কামজি িা িঃ 2bs IqvW©¯ ’ KvDwbqv 1g 

‡j‡bi wewm †ivW,w`Nxicvo moK, 

bv 5510.437/- 5327.298/- wbR¯^ 100% 96.67% 
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Ges RvbywKwmsn ‡ivW n‡Z wcQ‡bi 

¯‹zj moK ্য িন্ত Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

82| গ্রু ্ ি াং-06/38 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 

AvIZvaxb 30wU Iqv‡W©i wewfbœ ’̄v‡b 

†Wª‡bi Ucস্লাব wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 12139.122/- 6136.804/- Dbœqb 85% 50.55% 

83| গ্রু ্ ি াং-07/38 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 

AvIZvaxb 30wU Iqv‡W©i wewfbœ ’̄v‡b 

wUDeI‡qj I nvDwRs wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 22231.962/-  wbR¯^  - 

 

84| 

গ্রু ্ ি াং-08/38 

কামজি ি া িঃ 4bs IqvW©¯ ’ gvngyw`qv 

gv`ªvmvi রাস্তা wewm Øviv c~bt wbg©vbmn 

nvU †Lvjvi †Wª‡bi c‡KU স্লাব wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 1467.945/- 1383.841/- wbR¯^ 100% 94.27% 

85| গ্রু ্ ি াং-09/38 

কামজি ি া িঃ 6bs IqvW©¯ ’ AvgvbZMÄ 

M¨v‡iR fe‡bi evKx As‡ki wi‡cqvi 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 326.088/- 317.275/- wbR¯^ 100% 90.29% 

86| গ্রু ্ ি াং-10/38 

কামজি ি া িঃ 06bs IqvW© ’̄ nvU‡Lvjv 

gwiPcwÆ‡Z Aviwmwm moK wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 4864.488/- 2529.066/- wbR¯^ 100% 51.99% 

87| গ্রু ্ ি াং-11/38 

কামজি ি া িঃ 10bs IqvW©¯ ’ Puv`gvix 

ms‡hvM moK wewm Øviv wbg©vb KvR| 

(c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© aviv 

G›UvicÖvBR 

bv 7479.273/-  wbR¯^ 75% - 

88| গ্রু ্ ি াং-12/38 

কামজি ি া িঃ 10bs IqvW©¯ ’ AvgevMvb 

moK I †Wªb wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1688.984/- 1646.259/- wbR¯^ 100% 90% 

89| গ্রু ্ ি াং-13/38 

কামজি ি া িঃ 10bs IqvW©¯ ’ mvwK©U 

nvD‡Ri mvg‡bi রাস্তাi dzUcv_ I 

†mŠ›`h¨© ea©b KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvcÖvBR 

bv 318.144/- 307.513/- Dbœqb 100% 90% 
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90| গ্রু ্ ি াং-14/38 

কামজি ি া িঃ 14bs IqvW© ’̄ b~wiqv 

¯‹z‡ji wcQ‡b Lv‡j`vev` mo‡Ki evKx 

As‡ki KvR (‡PB‡bR 0.00 wgt †_‡K 

839.00 wgt)| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

wngvbx G›UvicÖvBR 

bv 997.267/- 902.470/- wbR¯^ 100% 90% 

91| গ্রু ্ ি াং-15/38 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW©¯ ’ be Av`k© 

¯‹zj gv‡Vi evjy fivU, রাস্তা I 

MvwW©qvb†mW wbg©vbmn cwj‡UKwbK 

†ivW I †Wªb †givgZKvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

wngvbx G›UvicÖvBR  

bv 13533.894/- 5322.262/- wbR¯^ 80% 39% 

92| গ্রু ্ ি াং-16/38 

কামজি ি া িঃ 19bs IqvW©¯ ’ bZzb 

evRvi gv‡K©U c~btwbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

bv 2542.730/- 2501.912/- wbR¯^ 100% 98% 

93| গ্রু ্ ি াং-17/38 

কামজি ি া িঃ 22bs IqvW©¯ ’ wRqv moK 

myigv †j‡b Aviwmwm †Wªb wbg©vb KvR| 

(c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররত ষ্ঠা মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 859.313/-  wbR¯^ 0% - 

94| গ্রু ্ ি াং-18/38 

কামজি ি া িঃ 22bs IqvW©¯ ’ dRjyj 

nK †iwm‡WwÝqvj ¯‹zj mo‡Ki cvk¦©¯’ 

Aviwmwm †ivW Ges †Wªb wbg©vb KvR| 

(c~bt†UÛvi)  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 999.503/-  wbR¯^ 0% P~w³ nq 

bvB| 

95| গ্রু ্ ি াং-19/38 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW©¯ ’ Bmjvg 

cvov cÖavb moK wewm Øviv Dbœqbmn 

wewfbœ evB‡jb wmwm Øviv Dbœqb Ges 

Aviwmwm †Wªb wbg©vb  KvR| 

(c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 18358.304/-  wbR¯^ 0% P~w³ nq 

bvB| 

96| গ্রু ্ ি াং-20/38 

কামজি িা িঃ 24bs IqvW©¯ ’ KvUvLvwj 

moK, ¯‹zj moK, jwZd moK,¯^-wgj 

†_‡K avbM‡elbv moK fvqv cUzqvLvjx 

moK wewm Øviv Dbœqb KvR| 

(c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

wkcb †UªWvm© Ges †gmvm©      

 ¯^cb †UWvm© (†Rwf)  

bv 19163.529/- 2491.535/- Dbœqb 65% 13.04% 

97| গ্রু ্ ি াং-21/38 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

nvDwRs Gi cÖavb moK wewm Øviv 

bv 8232.192/- 999.585/- Dbœqb 50% 12.14% 
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Dbœqb KvR| (c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

98| গ্রু ্ ি াং-22/38 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ 

avbM‡elbv moK †_‡K gyw³‡hv×v 

moK n‡q †mvbviMvI †U·UvBj ্য িন্ত 

wewm Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gvt 

gvndzR Lvb 

bv 20072.813/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

99| গ্রু ্ ি াং-23/38 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

nvDwRs Gi cÖavb mo‡Ki evKx As‡ki 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvcÖvBR 

bv 7854.858/- 2000.315/- Dbœqb 50% 25.46% 

 

100| 

গ্রু ্ ি াং-24/38 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ 

avbM‡elbv moK †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR 

bv 2768.834/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

 

101| 

গ্রু ্ ি াং-25/38 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

gmwR` Gi bxPZjv I 2q Zjvi wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 7823.465/-  wbR¯^ 20% P~w³ nq 

bvB| 

102| গ্রু ্ ি াং-26/38 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW©¯ ’ ¸‡ni cyj 

n‡Z Nivgx evoxi †cvj ্য িন্ত DËi 

Rv¸qv moK Dbœqb Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gvt 

gvndzR Lvb 

bv 43521.940/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

103| গ্রু ্ ি াং-27/38 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW©¯ ’ gvKocwÆ 

†_‡K B› ª̀KvVx ch©š’ †µvm†Wªbmn 

gxivevox moK wmwm Øviv wbg©vb KvR| 

(c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

ewikvj Kb÷ªvKkb 

bv 2945.139/-  wbR¯^ 90% - 

104| গ্রু ্ ি াং-28/38 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ KvRx 

Avbmvi Avjx †jb wmwm Øviv wbg©vb 

KvR| (c~bt†UÛvi) 
 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

ewikvj Kb÷ªvKkb  

bv 2616.425/-  wbR¯^ 100% - 

105| গ্রু ্ ি াং-29/38 

কামজি িা িঃ 29bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

GjvKvq K¨v‡Þb gwnDwÏb Rvnv½xi 

moK wmwm Øviv cybtwbg©vb KvR| 

(c~bt†UÛvi) 

bv 7961.618/-  wbR¯^ 100% - 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 

106| 

গ্রু ্ ি াং-30/38 

কামজি িা িঃ 30bs IqvW©¯ ’ †PŠnvUv 

ZvjyK`vi evox রাস্তা wewm Øviv wbg©vb 

fvqv gvbœvb nvIjv`vi evox Ges ev‡iK 

wmK`v‡ii evox †_‡K g„av evox ্য িন্ত 

wmwm †cf‡g›U রাস্তা cybtwbg©vb| 

(c~bt†UÛvi) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© we 

Avi we †UªwWs 

bv 1955.359/- 1829.295/- Dbœqb 100% 90% 

 

107| 

গ্রু ্ ি াং-31/38 

কামজি িা িঃ 18bs IqvW©¯ ’ w¶‡iv` 

g~LvRx©‡jb Gi রাস্তা I †Wªb Dbœqb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© Lvb 

G›UvicÖvBR 

bv 3245.051/- 2293.212/- Dbœqb 70% 70.66% 

 

108| 

গ্রু ্ ি াং-32/38 

কামজি িা িঃ 29bs IqvW© ’̄ jyrdi 

ingvb moK wewm Øviv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 7661.628/- 7661.628/- wbR¯^ 50% 100% 

109| গ্রু ্ ি াং-33/38 

কামজি িা িঃ 04bs IqvW© ’̄ fvwULvbv 

evRvi nB‡Z †Rvo gmwR` n‡q 

kv‡q¯—vev` moK ্য িন্ত moK wewm 

Øviv †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 6851.243/- 6736.872/- wbR¯^ 100% 89.99% 

110| গ্রু ্ ি াং-34/38 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡b 

cvwb mieivn wefv‡Mi 2022-2023 

A_© eQ‡ii i¶bv‡e¶b Kv‡Ri I 

Avbymvw½K gvjvgvj mieivn Kib 

KvR|  
ঠিকাদা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 4620.169/-  wbR¯^  P~w³ nqwb| 

111| গ্রু ্ ি াং-35/38 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb 30wU Iqv‡W© 

wewfbœ ¯’v‡b cvwb mieiv‡ni Rb¨ 

cvBc jvBb (4©© ©, 6© © I 8© ©) ’̄vcb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gvr kwn`yj 

Bmjvg  

bv 32803.519/-  wbR¯^  wej `vwLj 

nqwb 

112| গ্রু ্ ি াং-36/38 

কামজি িা িঃ 19bs IqvW©¯ ’ kxZjv 

†Lvjvi †gv‡o ój wbg©vb I †mŠ›`h©¨ 

ea©b KvR| 
 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR  

bv 3226.938/- 506.250/- wbR¯^ 100% 15.68% 
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113| গ্রু ্ ি াং-37/38 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ 

avbM‡elbv moK mvBU †Wªb I 

Rjve×Zv wbim‡b রূ্ািলী  nvDwRs 

†Wª‡bi †kl gv_v wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gvt 

gvndzR Lvb 

bv 14428.396/-  wbR¯^ 0% wej `vwLj 

nqwb 

114| গ্রু ্ ি াং-38/38 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW©¯ ’ nv‡Zg 

Avjx †PŠgv_vq Rjve×Zv wbimbK‡í 

Lv‡ji ¯vR AcmviYmn Gg G Rwjj 

mo‡Ki cv‡k¦© Aviwmwm †Wªb wbg©vY 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR  

bv 3177.035/-  wbR¯^ 20% Pzw³ nq 

bvB 

115| গ্রু ্ ি াং-01/10 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© 125wU 

bZzb I cyivZb f¨vbe· †givgZ I 

gvjvgvj mieivn Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1690.716/- 1519.833/- wbR¯^ 100% 89.89% 

116| গ্রু ্ ি াং-02/10 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W©i wewfbœ 

¯’v‡b evmv evoxi cvwb wb¯‹vk‡b cvBc 

jvBb ’̄vcb Kv‡R ¶wZMÖ ’̄ রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

wngvbx G›UvicÖvBR 

bv 319.712/-  wbR¯^  wej `vwLj 

nqwb 

11u7| গ্রু ্ ি াং-03/10 

কামজি িা িঃ 03bs I 07bs IqvW©¯ ’ 

Av³vi“‡bœQv cÖvBgvix ¯‹zj nB‡Z 

gyw³‡hv×v Av‡bvqvi †nvmvBb moK 

্য িন্ত RvbywKwmsn †ivW wewm Øviv Dbœqb  

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 14870.096/- 14689.893/- wbR¯^  98.79% 

118| গ্রু ্ ি াং-04/10 

কামজি ি া িঃ 04bs IqvW©¯ ’ 

AvgvbZMÄ M¨v‡i‡R AvBPvi UªvK 

†givgZmn gvjvgvj mieivn KvR| 
ঠিকা দা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 1758.868/-  wbR¯^  wej `vwLj 

nqwb 

119| গ্রু ্ ি াং-05/10 

কামজি িা িঃ 04bs IqvW© ’̄ fvwULvbv 

evRvi nB‡Z kv‡q¯—vev` mo‡Ki 

Aewkó Ask wewm Øviv Dbœqb KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 4177.213/- 3759.140/- wbR¯^ 100% - 

120| গ্রু ্ ি াং-06/10 

কামজি ি া িঃ 07bs IqvW©¯ ’ gvBwUwfi 

bv 1621.209/-  wbR¯^ 80% wej `vwLj 

nqwb 
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mvg‡b †_‡K †LvKb wgqvi evox ্য িন্ত 

wmwm †ivW I Aviwmwm †Wªb wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© we 

Avi we †UªwW©s 

121| গ্রু ্ ি াং-07/10 

কামজি িা িঃ 09bs I 10bs IqvW©¯ ’ 

3wU moK wewm Øviv †givgZ I 

c~btwbg©vb KvR| 

(K) dRjyj nK GwfwbD moK, (L) 

MxR©v gnjv moK, (M) wWwm Awd‡mi 

mvg‡b I bvbx eywoi gvRvi moK, (N) 

mvwK©U nvD‡Ri `w¶b cv‡k¦©i ms‡hvM 

moK| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 18885.422/- 16995.500/- wbR¯^ 100% 89.99% 

122| গ্রু ্ ি াং-08/10 

কামজি িা িঃ 12bs I 17bs IqvW©¯ ’ 

2wU moK wewm Øviv †givgZ I 

c~btwbg©vb KvR| 

(K) †gwW‡Kj K‡j‡Ri Bgv‡R©wÝ †MU 

moK, (L) gwjK moK|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 3755.405/- 3366.956/- wbR¯^ 100% 89.65% 

123| গ্রু ্ ি াং-09/10 

কামজি িা িঃ 23bs I 25bs IqvW©¯ ’ 

ewikvj SvjKvwV nvBI‡q msjMœ LvRv 

gvBbywÏb wPkZx (emyÜiv nvDwRs 

moK) moK wewm Øviv c~btwbg©vbmn 

wewfbœ evB‡jb wmwm Øviv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 23039.085/- 12664.124/- wbR¯^ 80% 54.96% 

124| গ্রু ্ ি াং-10/10 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ ev½vjx 

†nv‡Uj GÛ †i÷z‡i›U wi‡cqvi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

ewikvj Kb÷ªvKkb  

bv 2126.250/- 1892.362/- wbR¯^ 100% 88.99% 

 ােবাহে 

125| 

গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi wewfbœ 

Mvoxmg~n ZvrÿwbKfv‡e †givgZ, 

cÖ‡qvRbxq hš¿vsk mieivn KiY I 

ms‡hvRb KiY KvR|  

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

তা রিস া এন্টা িপ্রাইজ । 

bv 5224.693/- 3337.089/- wbR¯^ 77.53% 63.87% 

 

126| 

গ্রু ্ ি াং-02/02 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi wewfbœ 

Mvoxmg‡~ni Rb¨ Uvqvi I e¨vUvix 

mieivn KiY I ms‡hvRb KiY KvR| 

bv 7929.088/- 1172.475/- wbR¯^ 28.66% 14.78% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

তা রিস া এন্টা িপ্রাইজ । 

্াসে িেবোহ 

127| 

গ্রু ্ ি াং-07/38 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡cv©‡ik‡bi AvIZvaxb 30wU Iqv‡W©i 

wewfbœ ¯’v‡b wUDe‡qj I nvDwRs wbgv©b 

KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

bv 

22231.962/- 

5743.465/- 

wbR¯^ 

 

 

 

28.56% 25.83% 

বর্তয ব্যবস্থা্ো 

128| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০১ 

কামজি ি া িঃ Supplying  
Mosquito Liquid Insecticide  
(Adulticide) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

তা রিস া এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৬২৮.৫৭০/- 

 

 

5652.200/- 

Dbœqb  ১ ০০% 

 

89.91% 

129| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০১ 

Supplying  Mosquito Liquid 
Insecticide (Adulticide) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

িারিিা এন্টা িপ্রাইজ । 

bv  ৬২৮.৫৭০/- 

 

 

5652.200/- 

Dbœqb  ১ ০০% 

 

89.91% 

130| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০১ 

Supplying  Mosquito Liquid 
Insecticide (Adulticide) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

তা রিস া এন্টা িপ্রাইজ । 

bv 1,3074.301/- 1,1763.900/- Dbœqb ১ ০০% 

90% 

ˆe`y¨wZK kvLv 

131| 

MÖæc bs-01/06 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi G¨v‡b· fe‡b wjdU 

¯’vcb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© kvwKj 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

3151.778/- 

 

3147.940/- 

 

wbR¯^  

100% 

99% 

132| 

MÖæc bs-30/30 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 04 (Pvi) wU GjBwW 

w¯‹b, 01(GK) wU GjBwW Nwo †givgZ 

Kib I ˆe ỳ¨wZK KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© kvwKj 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

370.990/- 

 

332.210/- 

wbR¯^  

100% 

89.54% 

133| 

MÖæc bs-01/01 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ (G¨v‡b· 

feb,bMi feb, UP©vi‡mj I 

AvgvbZMÄ †MÖR) Gi wmwm wUwf 

mieivn KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© kvwKj 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

486.771/- 

 

436.845/- 

Dbœqb  

100% 

89.74% 
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134| 

MÖæc bs-02/06 

Kv‡Ri bvgt 2021-22 A_© eQ‡ii 

evrmwiK ˆe ỳ¨wZK gvjvgvj (GjBwW 

evj¦,K¨vej,wUDe, †jW †gUvj I 

Ab¨vb¨)  mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© GgBwc GbvwR© 

†mwfs j¨v¤úm BÛvt wjt 

 

 

bv 

 

 

4553.923/- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

wbR¯^ 

 

 

100% 

- 

fvÛvi kvLv  

135| 

MÖæc bs-05/06 

Kv‡Ri bvgt gwbnvix gvjvgvj 

mieiv‡ni KvR 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 

1181.315/- 638.510/- 

wbR¯^ 54% 54.05% 

136| 

MÖæc bs-06/06 

Kv‡Ri bvgt dig †iwRóvi mieiv‡ni 

KvR 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 

1281.263/- 1278.150/- 

wbR¯^  99% 99.75% 

137| 

MÖæc bs-04/06 

Kv‡Ri bvgt Kw¤úDUvi I d‡Uvó¨vU 

Kvwj mieiv‡ni KvR 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

bv 

588.789/- 25.3480/- 

wbR¯^ 43% 43% 

 

* আ ইরি র্: িা িরিক অ াংশ গ্রিণ ও কা রি িরি ্  পা ম লা চ িা ি ি াধ্য ম ি প্রস্তু ত কৃ ত ব া ি ালিািা দকৃ ত র সটি ক ম ্ পা ম ি শ ম িি ্ ঞ্চ ব া রষ পক ী অ বক াঠ ামি ািত উন্ন য় ি 

্ রিক ি িা অ ে বা অ নুরূ ্ ি ধ্য-সি য় ারদ স   স ক া ি ্ রিক ি িা । 

)২( পূব িবিী বছবরর গৃহীি উন্নয়ি প্রকে এবং উবল্লিবর্াগ্য সমরামি কার্ িক্রম  

  (ইউর্িট: টাকা হাোবর)  

ক্র িং 

প্রকবের িাম  আইর্ি

র্্ 

সর্বক 

গৃহীি *  

(ি যা/ি া) 

 

প্রাক্কর্লি ব্যয় প্রকৃি ব্যয়  অবর্ ির 

উৎস 

২০২১/২২  অর্ িবছবরর সশষ 

িাগাদ অগ্রগর্ি )% সম্পন্ন(  

 

সভৌি 

আর্র্ িক  

উন্নয়ি প্রকে  

cÖ‡KŠkj wefvM 

01| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-01) 
কামজি িা িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-1t 

iv Í̄v cybtwbg©vb I DPz Kib| c¨‡KR 

bs-1 W20-fvwULvbv †ivW I W22 
cjvkcyi †ivW 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb|  

109349.00/- - 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

95% - 
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02| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-02) 
কামজি ি া িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-2t 

iv Í̄v cybtwbg©vb I DPz Kib| c¨‡KR 

bs-2 W21-‡cvU© †ivW  I W23 

weAvBwc †ivW| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb|  

110173.00/- - 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

95% - 

03| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-03 

কামজি িা িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-1t 

e„wó/eb¨vi cvwb wb¯‹vkb ‡Wªb 

Dbœqb/ms¯‹vi I m¤úªmvib Kib| 

c¨‡KR W2-6: ‡Wª‡bR †bUIqvK©.  

†Kvi GjvKv -1 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb|  

92209.00/- - 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

10% - 

04| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-04 

কামজি িা িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-1t 

e„wó/eb¨vi cvwb wb¯‹vkb ‡Wªb 

Dbœqb/ms¯‹vi I m¤úªmvib Kib| 

c¨‡KR W1, W10 - 11: ‡Wª‡bR 

†bUIqvK©.. †Kvi GjvKv -1 I 2  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb|   

81211.00/- - 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

10% - 

05| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-05 

কামজি িা িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-1t 

e„wó/eb¨vi cvwb wb¯‹vkb ‡Wªb 

Dbœqb/ms¯‹vi I m¤úªmvib Kib| 

c¨‡KR W8 – 9, W12 - 14:. 

‡Wª‡bR †bUIqvK©. 

†Kvi GjvKv - 2 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb|  

102560.00/- - 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

10% - 

06| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-06 

কামজি িা িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-1t 

e„wó/eb¨vi cvwb wb¯‹vkb ‡Wªb 

Dbœqb/ms¯‹vi I m¤úªmvib Kib| 

c¨‡KR W15: ‡Wª‡bR †bUIqvK©. 

imyjcyi| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb|  

29147.00/- 
 

- 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

60% - 

07| MÖc bs/ c¨v‡KR bs -(NCB No: 

BCC-CCAUD-NCB-07 

কামজি িা িঃ cÖ‡R± K‡¤úv‡b›U-1t 

e„wó/eb¨vi cvwb wb¯‹vkb ‡Wªb 

Dbœqb/ms¯‹vi I m¤úªmvib Kib| 

c¨‡KR W16-19: ‡Wª‡bR †bUIqvK©.  

144232.00/- - 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

40% - 
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cjvkcyi| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb| 

08| MÖc bs/ c¨v‡KR bs - 

SD-BCC-kfW/16 

কামজি িা িঃ Consulting Services 

of Support of the PMU of 

Barisal City Corporation (BCC) 

during the implementation of the 

project 

 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ JV Kocks 

/ BCL  

171200.00/

- 
- 

wRIwe 

I †K 

Gd 

WweøD 

87% of 

design 

phase, 

20,5 % 

of 

supervisi

on phase 

- 

09| গ্রু ্ ি াং-01/26 

কামজি িা িঃ wewm Øviv cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR 

K) †Mvi ’̄vb †ivW †PŠgv_v †_‡K e¸ov 

†ivW  

L) nvmcvZvj †ivW I Kvwkcyi 

†PŠgv_vq _vbvi mvg‡bi রাস্তা  

M) †Mvov Puv` `vm †ivW 

N) †U·UvBj †gvo †_‡K wewmwm †kl 

mxgvbv ্য িন্ত AvwgiMÄ moK  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR   

 

9351.044/- 

9331.180/- Dbœqb  

100% 

 

100% 

 

10| 

গ্রু ্ ি াং-02/26 

কামজি িা িঃ wewm Øviv cU‡nvj 

†govgZ Kib KvR  

K) exi‡kó K¨v‡Þb gwnDwÏb Rvnv½xi 

moK  

L) m`i †ivW †_‡K byZb evRvi ্য িন্ত 

e¸ov †ivW  

M) Avãyi ie †miwbqveZ ( weGg 

K‡jR †ivW) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR  

 4543.778/- 4538.607/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

11| গ্রু ্ ি াং-03/26 

কামজি িা িঃ wewm Øviv cU‡nvj 

†govgZ Kib 

K) evsjv evRvi  †_‡K ‰PZb¨ ¯‹zj 

্য িন্ত `w¶b Av‡jKv›`v moK  

L) eUZjv †_‡K †PŠgv_v ্য িন্ত GgG 

Rwjj moK  

M) ˆmq` bRi“j Bmjvg moK  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR  

 3400.868/- 3386.485/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

12| গ্রু ্ ি াং-04/26 

কামজি িা িঃ wewm Øviv cU‡nvj 

†govgZ Kib 

K) ivRv evnv ỳi moK I K¬ve †ivW  

L) ev›` †ivW  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR  

 6965.470/- 6748.361/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 96.88% 
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13| গ্রু ্ ি াং-05/26 

কামজি িা িঃ wewm Øviv cU‡nvj 

†govgZ Kib 

K) bvwRi cyj nB‡Z cjvkcyi eªxR 

্য িন্ত ¯̂‡ivW  

L) KvDwbqv cÖavb moK  

M) kv‡q¯—ve` moK  

N) bZzb evRvi †gvo †_‡K 

giK‡Lvjvi cyj ্য িন্ত   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gvt 

gvndzR Lvb  

 12454.141/- 12401.409/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

14| গ্রু ্ ি াং-06/26 

কামজি িা িঃ wewm Øviv cU‡nvj 

†govgZ Kib 

K)RvbywKwmsn †ivW  

L) Rvwjqv evwoi রাস্তা 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  aª“e 

G›UvicÖvBR  

 3244.904/- 3239.086/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

15| গ্রু ্ ি াং-07/26 

কামজি িা িঃ 23 bs Iqv©¯ ’ wmGÛwe 

†ivW 1bs weª‡Ri Xv‡ji G¨v‡cÖv‡Pi 

Dbœqb KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© Gm 

GBP G›UvicÖvBR 

 1840.583/-  wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% - 

16| গ্রু ্ ি াং-08/26 

কামজি িা িঃ 28 bs IqvW© ’̄ byZzjve` 

evm Uvwg©bv‡ji `w¶b cv‡k¦©i PË¡i 

Dbœqb mn Aviwmwm †Wªb  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© A‰_ 

G›UvicÖvBR 

 4123.705/-  wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% - 

17| গ্রু ্ ি াং-09/26 

কামজি ি া িঃ 16bs IqvW©¯ ’ Bk¦iemy I 

†MvovPuv` `vk †ivW msjMœ 1wU Wv÷web 

wbg©vY  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

nvwjg gUi IqvK©m 

 213.062/-  wbR¯^  100% - 

18| গ্রু ্ ি াং-10/26 

কামজি ি া িঃ 16bs Iqv‡W© eªvDb 

K¤úvDÛ †ivW evB‡jb g„Z 

G¨vW‡fv‡KU †mvevnvb gvmy` mv‡n‡ei 

evox msjMœ রাস্তা wmwm &Øviv Dbœqb |   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †bvnv nq 

bvB  

 110.880/- 108.036/- wbR¯^  100% 97.43% 

19| গ্রু ্ ি াং-11/26 

কামজি ি া িঃ gvK©vm gmwR‡`i 2q 

Zjvi wdwbwms KvR ( cvwU©kb Iqvj, 

Rvbvbvjv, †d¬vi wdwbwms eiv›`vi 

Iqvjmn GgGm †iwjs| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

wngvbx G›UvicÖvBR  

 1221.766/-  wbR¯^   - 

20| গ্রু ্ ি াং-12/26 

কামজি িা িঃ 18 bs IqvW©¯— eUZjvi 

 3686.037/- 176.633/- Dbœqb 50% 53.29% 
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exi gyw³‡hv×v gv‡jK gywÝi evoxi 

রাস্তা I †gBb& †ivW GKwU µm †Wªb 

wbg©vb| 
ঠিকা দা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡bvnv nq 

bvB  

21| গ্রু ্ ি াং-13/26 

কামজি ি া িঃ 15 bs IqvW©¯ ’ 

Av‡jKv›`v Mvjm ¯‹z‡ji 2q Zjv wbg©vY 

KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© Gm 

GBP G›UvicÖvBR  

 3001.840/-  wbR¯^  80%  

22| গ্রু ্ ি াং-14/26 

কামজি ি া িঃ AvgZjv weRq wen½ 

†gvo †_‡K evsjvev`vi cywjkjvBb, 

m`i †ivW, ¯^v-‡ivW n‡q cjvkcyi 

bZzb exªR ্য িন্ত Kv‡c©wUs Øviv 

Ifvi‡jBs KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© A‰_ 

G›UvicÖvBR  

 61764.039/- 55493.590/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 89.84% 

23| গ্রু ্ ি াং-15/26 

কামজি ি া িঃ 01 bs IqvW©¯ ’ jvKzwUqv 

moK †_‡K bZzjve` eªxR ্য িন্ত 

Aa¨vcK BDbm Lvb ( Lvj cvo) moK 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ NOA nq 

bvB| 

 18601.313/-  wbR¯^   - 

24| গ্রু ্ ি াং-16/26 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ ’̄v‡b †Wª‡bi Dci 

÷xj †d«‡gi I Aviwmwm c‡KU স্লাব 

¯’vcb KvR 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 11870.727/-  wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% - 

25| গ্রু ্ ি াং-17/26 

কামজি ি া িঃ 18 bs IqvW©¯— e¸ov 

†ivW msjMœ dwi` gwÄ‡ji wcQ‡b 

Aviwmwm †Wªb wbg©vY| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 1683.530/- 1664.716/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

26| গ্রু ্ ি াং-18/26 

কামজি িা িঃ 21 bs IqvW©¯ ’ A·‡dvW© 

wgkb †ivW Gg.G Rwjj mo‡Ki 

cwðg cv‡k Wv÷ web wbg©vY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvj~K`vi G›UvicÖvBR 

 115.211/-  wbR¯^  100%  

27| গ্রু ্ ি াং-19/26 

কামজি ি া িঃ bZzb Rv¸qvq KzKzi †mW 

wbg©vY  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ KvRwU 

ms‡kvawbi gva¨‡g evwZj Kiv n‡q‡Q 

 `icÎ `vwLj 

nqwb 

 wbR¯^    

28| গ্রু ্ ি াং-20/26 

কামজি ি া িঃ beMÖvg †ivW †PŠgv_v 

†_‡K i“Bqvi cyj ্য িন্ত wewm Øviv 

 53795.077/-  Dbœqb 80%  



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

38 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

‡Revbv G›UvicÖvBR 

29| গ্রু ্ ি াং-21/26 

কামজি িা িঃ we.Gg  K‡j‡Ri wcQ‡b 

wWMÖx †nv‡÷j †_‡K K‡jR ch©Y&Z †Wªb 

I wewfbœ †Wª‡bi c‡KU স্লাব | 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡bvnv nq 

bvB 

 2309.806/-  wbR¯^    

30| গ্রু ্ ি াং-22/26 

কামজি ি া িঃ 19 bs IqvW©¯ ’ K‡jR 

†ivW evB‡jb ( gmwR` Mwj) wwm Kib 

KvR 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ L›`Kvi 

†Mvjvg †gv¯—dv 

 204.500/- 181.922/- wbR¯^  100% 90% 

31| গ্রু ্ ি াং-23/26 

কামজি ি া িঃ 19 bs IqvW©¯ ’  bZzb 

evRvi wmwU gv‡K©‡Ui wZbwU wPjv‡KvUv 

ms¯‹vi KvR  
ঠিকাদা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡bvnv nq 

bvB  

 332.753/-  wbR¯^    

32| গ্রু ্ ি াং-24/26 

কামজি ি া িঃ 26 bs IqvW©¯ ’ ¸M©evox 

†cvj †_‡K  G¨v‡cvj nvmcvZvj 

্য িন্ত রাস্তা wewm Øviv Dbœqb  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 11214.714/-  wbR¯^  100%  

33| গ্রু ্ ি াং-25/26 

কামজি ি া িঃ 2bs IqvW©¯ ’ G Kv‡`i 

¯‹z‡ji cv‡k †Wªb wbg©vY 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 542.027/-  wbR¯^    

34| গ্রু ্ ি াং-26/26 

কামজি িা িঃ 21 bs IqvW©¯ ’ evsjv‡`k 

Mvj©m MvB‡Wi mvg‡bi রাস্তা wbg©vY 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 1032.514/-  Dbœqb 100%  

35| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি িা িঃ ‡Rj Lvbvi †gvo †_‡K 

bZzjve` ্য িন্ত (nvmcvZvj †ivW) 

Kv‡c©wUs Øviv Ifvi‡jBs KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR  

 42049.588/- 38379.100/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 90% 

36| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কামজি ি া িঃ K) AvgZjvi †gvo †_‡K 

†mvbvjx AvBmµxg †gvi ্য িন্ত রাস্তা, 

dRjyj nK GwfwbD, weGg K‡jR 

†ivW, nvmcvZvj †ivW Ges ivRv 

evnv ỳi imoK Gi Deq cv‡k¦© KvjfvU©  

†óv‡b is Kib KvR L) K¨v‡Þb 

gwnDwÏb Rvnv½xi moK ( m`i †ivW) 

dRjyj nK GwfwbD †K †ivW) mo‡Ki 

wWfvBWvi wbg©vY KvR 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 12072.717/- 12064.393/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

 

100% 

100% 
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37| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি ি া িঃ G¨‡b· feb ms¯‹vi I 

Dbœqb KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR  

 24294.977/- 24068.424/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

38| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি িা িঃ 12 (evi) nvZ j¤̂v is 

cvKv Qvov mywZ kvox Kvco mieivn 

Kib| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 9480.000/- 9479.000/- wbR¯^  100% 100% 

39| গ্রু ্ ি াং-02/02 

কামজি ি া িঃ 05 (cuvP) nvZ j¤̂v is 

cvKv mywZ jyw½ mieivn Kib 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 19701.000/- 1968.750/- wbR¯^  100% 100% 

40| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি িা িঃ 29 bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

Sv‡ci cvo evB‡j‡b Aviwmwm †Wªb 

Ges রাস্তা wbg©vY KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR 

 2875.846/- 2724.082/- wbR¯^  100% 94.72% 

41| গ্রু ্ ি াং-02/02 

কামজি িা িঃ (K) 25 bs IqvW©¯ ’ 

রূ্ািলী  †mvbviMuv †U·UvB‡ji DËi 

cv‡k¦© Aviwmwm রাস্তা wbg©vY KvR|  

(L) 25 bs IqvW©¯’ i“cvZj †mvbviMuv 

†U·UvB‡ji DËi cv‡k¦© Aviwmwm †Wªb 

wbg©vY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR 

 21168.450/- 19047.363/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 94% 

 

42| 

গ্রু ্ ি াং-01/01 

কামজি িা িঃ 16 bs IqvW©¯ ’ 

†UKwbK¨vj K‡jR Rv‡g gmwR‡`i 

†`vZvjvq Am¤úyY© KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR  

 2002.626/- 1981.966/- Dbœqb 100% 100% 

43| গ্রু ্ ি াং-01/01 

কামজি িা িঃ ewikvj gnvbMixi , 

Amnvq I ỳ¯’ gvby‡li g‡a¨ (4.5 nvZ 

+3 nvZ) kxZ K¤^j mieivn KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR 

 2310.880/- 2078.212/- wbR¯^  100% 100% 

44| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি ি া িঃ 9 bs IqvW©¯ ’ imyjcyi 

K‡jvbxi cÖavb mo‡K wewm Øviv wbg©vY 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR 

 3240.446/- 2914.578/- Dbœqb 100% 89.94% 

45| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ `w¶b 

mvMi`x ivRwenvix moK wewm Øviv 

 4810.625/- 4523.673/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 94.03% 
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wbg©vY KvR 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR 

46| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি িা িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ ivRwenvix 

moK †_‡K cywUqvLvjx Lvj ্য িন্ত wewm 

Øviv wbg©vY KvR ( †PB‡bR 540 wgr + 

1170 wgr) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›Uvi cÖvBR  

 9010.309/- 8336.546/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 92.52% 

47| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি ি া িঃ 9bs IqvW©¯ ’ imyjcyi 

K‡jvbxi cÖavb mo‡K wewm Øviv wbg©vY 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 3240.446/-  wbR¯^  100%  

48| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ `w¶b 

mvMi`x ivRwenvix moK wewm Øviv 

wbg©vY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 4810.625/-  wbR¯^  100%  

49| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি িা িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ ivRwenvix 

moK †_‡K cywUqvLvjx Lvj ্য িন্ত wewm 

Øviv wbg©vY KvR ( †PB‡bR 540wgt 

+1170wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ  

 9010.309/-  wbR¯^  100%  

50| গ্রু ্ ি াং-1/2 

কামজি ি া িঃ Kwe Rxebv›` `vm (e¸ov 

†ivW) cybt wbg©vY KvR|   
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR 

 37831.048/- 22500.000/- Dbœqb 100% 59.47% 

51| গ্রু ্ ি াং-2/2 

কামজি িা িঃ Av‡jKv›`v †ivW ( evsjv 

evRvi n‡Z Ac‡mvwbb †gvo ্য িন্ত ) 

Ifvi †jBs Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR 

 24538.296/- 16161.720/- wbR¯^  100% 65.86% 

52| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW© ’̄ KvwjwRiv 

evRvi †_‡K †mvbv wgqvi cyj ্য িন্ত 

nwibvdzwjqv cÖavb moK †givgZ 

KvR| †PB‡bR-0/-wgt †_‡K 

1033/-wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  GÛ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR (†Rwf) 

 27130.614/- 23365.237/- Dbœqb  86% 

53| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW© ’̄ KvwjwRiv 

evRvi †_‡K †mvbv wgqvi cyj ্য িন্ত 

nwibvdzwjqv cÖavb moK †givgZ 

KvR| †PB‡bR-1033/-wgt †_‡K 

3989/-wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

 30021.203/- 27015.703/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

 90% 
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gvwngv G›UvicÖvBR  GÛ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR (†Rwf) 

54| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি ি া িঃ26bs IqvW©¯ ’ KvwjwRiv 

evRvi †_‡K †mvbv wgqvi cyj ্য িন্ত 

nwibvdzwjqv cÖavb moK †givgZ 

KvR| †PB‡bR-3989.00wgt †_‡K 

5480.00wgt)  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  GÛ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR (†Rwf) 

 25199.426/- 22437.076/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

 90% 

55| গ্রু ্ ি াং-1/5 

কামজি িা িঃ 17 bs IqvW©¯ ’ dwKi 

evox Rv‡g gmwR‡`i wi‡cqvwis I 

wbg©vY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 987.616/- 986.804/- Dbœqb 100% 100% 

56| গ্রু ্ ি াং-2/5 

কামজি িা িঃ 17 bs IqvW©¯ ’ dwKi 

evox Rv‡g gmwR‡`i IRyLvbv wbg©vY| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvB 

 995.208/- 994.659/- Dbœqb 100% - 

57| গ্রু ্ ি াং-3/5 

কামজি ি া িঃ 18 bs IqvW©¯ ’ we.Gg 

¯‹z‡ji mvg‡b, miKvix evwjKv we`¨vjq 

Ges e¸ov †ivW d‡ió Awd‡mi mvg‡b 

wZbwU Wv÷web wbg©vY| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

nvwjg gUi IqvK©m 

 642.657/- 500.000/- wbR¯^  100% 77.80% 

58| গ্রু ্ ি াং-4/5 

কামজি ি া িঃ 21 bs IqvW©¯ ’ wmGÛwe 

†ivW K‡jR GwfwbDi ¯§y‡L wUwUwm 

Ges nv‡Zg Avjx K‡jR †PŠgv_vi 

mvg‡b wZbwU Wv÷web wbg©vY 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

 490.020/- 486.085/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

59| গ্রু ্ ি াং-5/5 

কা মজ ি ি া িঃ 21 bs Iqv‡W©i wewfbœ 

¯’v‡b Aviwmwm †Wª‡bi Dci Uc স্লাব 

wbg©vY| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

 216.099/- 214.824/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

60| গ্রু ্ ি াং-1/1 

কামজি ি া িঃ bvwR‡ii cyj f¨vwbwks 

n¨v‡ejx evB †jb wmwm রাস্তা wbg©vY 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvB 

 148.356/- 130.688/- Dbœqb 100% 88% 

61| গ্রু ্ ি াং-1/3 

কামজি ি া িঃ ewikvj †K› ª̀xq †ngv‡qZ 

DwÏb C`Mvn Gi wbg©vY KvR mn 

UvBjm Gi KvR ( Ask-1) 

 986.534/- 975.348/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

62| গ্রু ্ ি াং-2/3 

কামজি িা িঃ ewikvj ‡K› ª̀xq †ngv‡qZ 

DwÏb C`Mvn Gi cvwb mieivn mn 

†mŠ›`h©¨ ea©b ( MvQ jvMv‡bv Ges is 

Kib) KvR (Ask-2) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

 970.006/- 960.028/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

63| গ্রু ্ ি াং-3/3 

কামজি িা িঃ G¨v‡b· fe‡bi 

cvuPZjvi mvf©vi i“g †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

 157.383/- 155.794/- Dbœqb  100% 100% 

64| গ্রু ্ ি াং-01/6 

কামজি িা িঃ 17B gvP© 2020 Bs 

gywRe Rb¥kZ evwl©Kx D`hvcb 

Dcj‡¶¨ AvZkevwR Dr‡¶cb Kivi 

KvR| (Ask-1) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 803.700/- 803.418/- wbR¯^  100% 100% 

65| গ্রু ্ ি াং-02/6 

কামজি িা িঃ 17B gvP© 2020 Bs 

gywRe Rb¥kZ evwl©Kx D`hvcb 

Dcj‡¶¨ GjBwW †gUvj ’̄vcb I 

Av‡jvKm¾v Kivi KvR| (Ask-2) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 459.996/- 458.716/- wbR¯^  100% 100% 

 

66| 

গ্রু ্ ি াং-03/6 

কামজি ি া িঃ gywRe Rb¥kZ Ges 21‡k 

†deª“qvix Avš—Rv©vwZK gvZ… fvlv 

w`em 2020Bs D`hvcb Dcj‡¶¨  

ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb 

wewfb& ¯’v‡b wej‡evW© I wgwb wej‡evW© 

ˆZix I ’̄vcb KvR| (Ask-1) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

536.732/- 

536.633/- wbR¯^  100% 100% 

67| গ্রু ্ ি াং-04/6 

কামজি ি া িঃ gywRe Rb¥kZ D`hvcb 

Dcj‡¶¨  ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

AvIZvaxb wewfb& kvLv I 

†¯^”Qv‡meK‡`i mv`v Rvwm©, G¨vm Rvwm© 

I mv`v †MwÄ ‡kL gywRe †jv‡Mv 

m¤^wjZ) mieivn KvR| (Ask-2) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

495.500/- 

494.400/- wbR¯^  100% 100% 

68| গ্রু ্ ি াং-05/6 

কামজি ি া িঃ gywRe Rb¥kZ D`hvcb 

Dcj‡¶¨  ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

AvIZvaxb wewfb& kvLv I 

†¯^”Qv‡meK‡`i mv`v †MwÄ(†kL gyRe 

  

559.125/- 

558.770/- wbR¯^  100%  

100% 
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†jv‡Mv ¯̂wjZ) mieivn KvR| 

(Ask-3) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

69| গ্রু ্ ি াং-06/6 

কামজি ি া িঃ 9bs IqvW©¯ ’ imyjcyi 

K‡jvbxi ‡gBb †iv‡Wi ewa©Z &As‡ki 

Aviwmwm †ivW wbg©vb 

KvR|(‡PB‡bm-138wgt n‡Z 166wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 859.216/- 762.038/- Dbœqb 100% 88.68% 

70| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি ি া িঃ bMi feb, ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ikb Gi m¤§y‡L ¶bMbbv 

(Count-down) wWfvBm ’̄vc‡bi 

cvUdg©/†÷R (BAvB †iBj,wmAvB my, 

wmAvB K¨vc, BAvB †iBj D‡Ëvjb 

Ges WªvBwfs) Gi KvR Ask-1 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

944.816/- 

934.564/- Dbœqb 100%  

100% 

71| গ্রু ্ ি াং- 02/02 

কামজি ি া িঃ bMi feb, ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ikb Gi m¤§y‡L ¶bMbbv 

(Count-down) wWfvBm ’̄vc‡bi 

cvUdg©/†÷R (AviGm R‡qó, 

G¨v‡½j, P¨vGbj, I‡qwìs, cvUdg© 

†cU Ges Gm Gm wMÖj) ) Gi KvR 

Ask-2 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

911.996/- 

902.146/- Dbœqb 100%  

100% 

72| গ্রু ্ ি াং-01/04 

কামজি ি া িঃ 12 ( evi) nvZ j¤̂v is 

cvKv Qvcv mywZ kvox Kvco| MÖ“c-1 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 498.750/- 498.120/- wbR¯^  100% 100% 

73| গ্রু ্ ি াং-02/04 

কামজি ি া িঃ 12 ( evi) nvZ j¤̂v is 

cvKv Qvcv mywZ kvox Kvco| MÖ“c-2 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR 

 411.825/- 411.218/- wbR¯^  100% 100% 

74| গ্রু ্ ি াং-03/04 

কামজি ি া িঃ 12 ( evi) nvZ j¤̂v is 

cvKv Qvcv mywZ kvox Kvco| MÖ“c-3 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 497.800/- 497.171/- wbR¯^  100% 100% 

 

75| 

গ্রু ্ ি াং-04/04 

কামজি ি া িঃ 12 ( evi) nvZ j¤̂v is 

cvKv Qvcv mywZ kvox Kvco| MÖ“c-14 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm© kvdx 

G›UvicÖvBR 

 491.625/- 491.107/- wbR¯^  100% 100% 



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

44 

 

76| 

গ্রু ্ ি াং-01/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g ¯úU 

jvBU mieivn I ’̄vcbmn Ab¨vb¨ 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

 977.424/- 868.742/- wbR¯^  100% 88.88% 

 

77| 

গ্রু ্ ি াং-02/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g 

cv‡k¦©i 12wgtwgt cvóvi Kibmn 

Ab¨vb¨ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

 978.505/- 869.700/- wbR¯^  100% 88.88% 

78| গ্রু ্ ি াং-03/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g 

Aviwmwm Kibmn Ab¨vb¨ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

 988.785/- 879.370/- wbR¯^  100% 88.93% 

79| গ্রু ্ ি াং-04/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g †kL 

nvwmbv gyivj ’̄vcb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

  960.120/- 853.598/- wbR¯^  100% 88.90% 

80| গ্রু ্ ি াং-05/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g 

Gg,Gm G¨v‡½j ¯’vcbmn Ab¨vb¨  

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

 964.197/- 856.495/- wbR¯^  100% 88.82% 

81| গ্রু ্ ি াং-06/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g 

e½eÜy gyivj ¯’vcb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

  960.120/- 853.120/- wbR¯^  100% 88.85% 

82| গ্রু ্ ি াং-07/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡g 

e½eÜyi kZel© (1.5 x 1.2) 10wgtwgt 

Mvm ’̄vcbmn Ab¨vb¨ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

 975.120/- 865.923/- wbR¯^  100% 88.80% 

83| গ্রু ্ ি াং-08/08 

কামজি ি া িঃ e½eÜz AwWUwiqv‡gi 

cv‡k¦© B‡Ui Mv_ybxi KvRmn Ab¨vb¨ 

Avbymw½K KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

†Revbv G›UvicÖvBR 

  946.948/- 841.669/- wbR¯^  100% 88.88% 

 

84| 

গ্রু ্ ি াং-01/06 

কামজি ি া িঃ ewikvj bMi fe‡bi 

Ges cywjk mycvi Awd‡mi (DËi I 

c~e©) mvB‡Wi evDÛvix Iqvj wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Zvj~K`vi G›UvicÖvBR 

 669.682/- 315.483/- wbR¯^  100% 47.10% 
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85| গ্রু ্ ি াং-02/06 

কামজি ি া িঃ (K) bMi fe‡bi cÖavb 

wbe©vnx Kg©KZ©v g‡nv`‡qi i“g I 2q 

Zjvi gmwR` wbg©vb KvR| (L) bMi 

fe‡bi bxP Zjv 2q Zjv I 3q Zjvi 

Uq‡jU †givg‡Zi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

  

569.215/- 

564.515/- Dbœqb 100%  

100% 

86| গ্রু ্ ি াং-03/06 

কামজি িা িঃ 04bs IqvW©¯ ’ ïKvš—evey 

wkïcv‡K©i DËi cv‡k¦© wmwm রাস্তা wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Avãyjvn †UªwWs 

 277.556/-  Dbœqb   

87| গ্রু ্ ি াং-04/06 

কামজি ি া িঃ bMi fe‡bi Qv‡`i 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

Avãyjvn †UªwWs 

 82.203/- 73.100/- wbR¯^  100% 90% 

88| গ্রু ্ ি াং-05/06 

কামজি িা িঃ bMi fe‡bi gmwR` Gwm 

¯’vcb Ges cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©vi 

K‡¶ ˆe ỳ¨wZK KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

ZvjyK`vi G›UvicÖvBR 

 382.666/-  Dbœqb 100% - 

89| গ্রু ্ ি াং-06/06 

কা মজ ি ি া িঃ 9bs IqvW© ’̄ evjyiNvU 

†gvo nB‡Z djcwÆi †gvo ্য িন্ত †cvU© 

†iv‡Wi MZ© †Lvqv evj~ Øviv †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

ZvwQg †UªWvm© 

 77.151/- 69.351/- Dbœqb 100% 90% 

90| গ্রু ্ ি াং-1/1 

কামজি িা িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ †PŠgv_v 

gvK©vm gmwR‡`i †Mvi ’̄v‡bi wmwm রাস্তা 

wbg©vY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

ivw`qv G›UvicÖvBR 

 340.624/- 335.792/- Dbœqb 100% 100% 

91| গ্রু ্ ি াং-01/09 

কামজি ি া িঃ KvDwbqv †mKkb †ivW 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 250.955/- 247.605/- wbR¯^  100% 100% 

92| গ্রু ্ ি াং-02/09 

কামজি ি া িঃ KvDwbqv eªvÂ †ivW 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-†Revbv G›UvicÖvBR  

 990.339/- 979.581/- wbR¯^  100% 100% 

93| গ্রু ্ ি াং-03/09 

কামজি ি া িঃ ‡iw›UZjv nB‡Z †mvjbv 

evRvi †PB‡bR t 00wgt+800wgt 

্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib KvR| 

 939901/- 929.889/- Dbœqb 100% 100% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

94| গ্রু ্ ি াং-04/09 

কামজি ি া িঃ exi gyw³‡hv×v 

†gvRvddi Avjx moK nB‡Z †f ỳwiqv 

Lvjcvo ্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 991.877/- 978.658/- wbR¯^  100% 100% 

95| গ্রু ্ ি াং-05/09 

কামজি ি া িঃ ‡kvjbv evRvi nB‡Z 

ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs  

 546.078/- 937.706/- wbR¯^  100% 100% 

96| গ্রু ্ ি াং-06/09 

কামজি ি া িঃ ‡ZuZzjZjv nB‡Z 

Kjv‡Wgv cÖvBgvix ¯‹zj moK ্য িন্ত 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 998.104/- 987.717/- Dbœqb 100% 100% 

97| গ্রু ্ ি াং-07/09 

কামজি ি া িঃ ‰e`¨cvov †ivW, K‡jR 

GwfwbD †ivW, †jPzkvn moK, 

b_yjvev` gv ª̀vmv †ivW †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm©- Avi 

Avi †UªWvm© 

 955.400/- 944.994/- wbR¯^  100% 100% 

98| গ্রু ্ ি াং-08/09 

কামজি ি া িঃ wewmK eUZjv nB‡Z 

KvDwbqv cv¤ú nvDR ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

ZvR G›UvicÖvBR 

 926.214/- 916.390/- wbR¯^  100% 100% 

99| গ্রু ্ ি াং-09/09 

কামজি িা িঃ mvMi`x evRvi nB‡Z 

gw`bv gmwR` ্য িন্ত রাস্তা ‡givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©- wbD 

¯^v_©K G›UvicÖvBR 

 974.475/- 963.813/- wbR¯^  100% 100% 

 

100| 

গ্রু ্ ি াং-01/08 

কামজি িা িঃ gw`bv gmwR‡`i cwðg 

cvk¦© nB‡Z Nivgxevoxi cyj ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© GBP 

Gm †UªW B›Uvib¨vkbvj 

 378.181/- 373.792/- wbR¯^  100% 100% 

 

101| 

গ্রু ্ ি াং-02/08 

কামজি িা িঃ ‡Mvi ’̄vb †ivW †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

A‰_ G›UvicÖvBR 

 992.460/- 981.615/- wbR¯^  100% 100% 
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102| গ্রু ্ ি াং-03/08 

কামজি িা িঃ mvKz©jvi †iv‡Wi cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-†Revbv G›UvicÖvBR 

 972.433/-  wbR¯^  100%  

103| গ্রু ্ ি াং-04/08 

কামজি ি া িঃ ea¨f~wg eªxR †_‡K 

avbM‡elbv moK ্য িন্ত cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 914.749/- 901.049/- Dbœqb 100% 100% 

104| গ্রু ্ ি াং-05/08 

কামজি িা িঃ ‡mvbv wgqvi cyj ‡_‡K 

KvwjwRiv evRvi ্য িন্ত রাস্তা cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| (†PB‡bR- 

2000wgt n‡Z 3000wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Rv¸qv Lvb eªv`vm© 

 989.583/- 977.633/- wbR¯^  100% 100% 

105| গ্রু ্ ি াং-06/08 

কামজি ি া িঃ KvRxcvov cÖavb moK 

Ges cÖ_g †jb cU‡nvj †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-00wgt n‡Z 450wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvj~K`vi G›UvicÖvBR 

 920.321/- 910.501/- wbR¯^  100% 100% 

 

106| 

গ্রু ্ ি াং-07/08 

কামজি ি া িঃ K) wmK`vi cvov †ivW 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR|  

L) Av‡jKv›`v KvRxcvov †ivW cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 951.153/- 940.691/- Dbœqb 100% 100% 

 

107| 

গ্রু ্ ি াং-08/08 

কামজি িা িঃ K) bvwRi gnjv I 

Rvwjqv evox †cvj cU‡nvj †givgZ 

Kib KvR| L) K‡jR †iv cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 970.391/- 960.050/- Dbœqb 100% 100% 

 

108| 

গ্রু ্ ি াং-01/07 

কামজি ি া িঃ Avn‡¤§` †gvjv moK 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-125wgt - 256wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি ি া িঃ ‡gmvm© Uzejy 

G›UvicÖvBR 

 996.676/- 985.982/- wbR¯^  100% 100% 

109| গ্রু ্ ি াং-02/07 

কামজি ি া িঃ i“Bqv †U·UvBj wgj 

moK cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

weAviwe †UªwWs 

 911.880/- 902.239/- Dbœqb 100% 100% 

110| গ্রু ্ ি াং-03/07 

কামজি িা িঃ K¨v‡Þb gwnDwÏb 

Rvnv½xi moK ev‰o¾vi nvU †_‡K 

 994.769/- 984.198/- wbR¯^  100% 100% 
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iwk` †Pqvig¨vb evox ্য িন্ত cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© GBP 

Gm †UªW B›Uvib¨vkbvj 

111| গ্রু ্ ি াং-04/07 

কামজি িা িঃ Av`k© moK cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| (†PB‡bR- 00wgt 

- 500wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 997.888/- 986.691/- wbR¯^  100% 100% 

112| গ্রু ্ ি াং-05/07 

কামজি িা িঃ Av`k© moK cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-500wgt- 1120wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ wgt mvBdzj 

Bmjvg 

 980.850/- 970.408/- wbR¯^  100% 100% 

113| গ্রু ্ ি াং-06/07 

কামজি ি া িঃ DwKj evox moK 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ ‡gmvm© ZvR 

G›UvicÖvBR 

 977.960/- 967.531/- Dbœqb 100% 100% 

114| গ্রু ্ ি াং-07/07 

কামজি ি া িঃ AvMicyi †ivW, dwKi 

evox †ivW, ivLvjevey †ivW Ges 

Abvgx‡j‡bi cU‡nvj †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© GBP 

Gm †UªW B›Uvib¨vkbvj 

 990.484/- 980.274/- wbR¯^  100% 100% 

115| গ্রু ্ ি াং-01/11 

কামজি ি া িঃ kvncovb moK †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 992.957/- 981.543/- Dbœqb 100% 100% 

116| গ্রু ্ ি াং-02/11 

কামজি িা িঃ Avjgv`vbx moK †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-gvbnv †UªWvm© 

 995.996/- 985.619/- wbR¯^  100% 100% 

11u7| গ্রু ্ ি াং-03/11 

কামজি ি া িঃ K) 8bs IqvW©¯ ’ evRvi 

†ivW †givgZ Kib KvR|  

L) fvwULvbv evRvi nB‡Z kv‡q¯—vev` 

moK ্য িন্ত †PB‡bR-950wgt nB‡Z 

1300wgt ch©š—| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

AwbK G›UvicÖvBR 

  

939.429/- 

930.034/- wbR¯^  100% 100% 

118| গ্রু ্ ি াং-04/11 

কামজি িা িঃ fvwULvbv evRvi nB‡Z 

kv‡q¯—vev` moK ্য িন্ত রাস্তা †givgZ 

Kib KvR| (†PB‡bR- 00wgt nB‡Z 

950wgt)| 

 996.549/- 985.475/- Dbœqb 100% 100% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

ZvR G›UvicÖvBR 

119| গ্রু ্ ি াং-05/11 

কামজি িা িঃ ‡ki-B-evsjv moK 

†givgZ Kib KvR|  

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- bynv 

KbóªvKkb  

 959.970/- 948.439/- wbR¯^  100% 100% 

120| গ্রু ্ ি াং-06/11 

কামজি ি া িঃ Kz`NvUv nB‡Z ev‰o¾vi 

nvU ্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-00wgt- 1300wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 951.183/- 940.810/- wbR¯^  100% 100% 

121| গ্রু ্ ি াং-07/11 

কামজি ি া িঃ Kvwkcyi evRvi nB‡Z 

ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তাi cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| (†PB‡bR- 00wgt 

nB‡Z 1000wgt) 
ঠিকা দারি প্ররত ষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbkv G›UvicÖvBR 

 992.302/- 981.779/- wbR¯^  100% 100% 

122| গ্রু ্ ি াং-08/11 

কামজি ি া িঃ Kvwkcyi evRvi nB‡Z 

ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তাi cU‡nvj 

†givgZ Kib KvR| (†PB‡bR- 

1000wgt nB‡Z 3000wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 998.302/- 987.763/- Dbœqb 100% 100% 

123| গ্রু ্ ি াং-09/11 

কামজি ি া িঃ eªvDb K¤úvDÛ †ivW ’̄ 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Aˆ_ G›UvicÖvBR 

 991.626/- 709.973/- Dbœqb 100% 100% 

124| গ্রু ্ ি াং-10/11 

কামজি িা িঃ eªvDb K¤úvDÛ exi DËg 

fe‡bi DËi cv‡k¦© Avi wmwm †Wªb 

wbg©vb 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

A‰_ G›UvicÖvBR 

 353.731/- 348.664/- Dbœqb 100% 100% 

125| 

গ্রু ্ ি াং-11/11 

কামজি িা িঃ Avn‡¤§` †gvjv moK 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-†Revbv G›UvicÖvBR 

 996.267/- 985.761/- wbR¯^  100% 100% 

126| 

গ্রু ্ ি াং-01/07 

কামজি ি া িঃ 02bs IqvW©¯ ’  

RvbywKwmsn †ivW cU‡nvj †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvB 

 800.994/- 792.513/- wbR¯^  100% 100% 

127| 
গ্রু ্ ি াং-02/07 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ †iw›UZjv 

 776.008/- 767.927/- wbR¯^  100% 100% 
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nB‡Z †mvjbv evRvi ্য িন্ত †givgZ 

Kib KvR| (†PB‡bR-900wgt n‡Z 

1200wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

128| গ্রু ্ ি াং-03/07 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ †iw›UZjv 

nB‡Z †mvjbv evRvi ্য িন্ত †givgZ 

Kib KvR| (†PB‡bR-1350wgt n‡Z 

1600wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

wngvbx G›UvicÖvBR 

 826.405/- 817.111/- wbR¯^  100% 100% 

129| গ্রু ্ ি াং-04/07 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW© ’̄ wmGÛwe 

01bs cyj nB‡Z mvMi`x †ivW fvqv 

`iMvevox †ivW †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 777.530/-  wbR¯^  0% P~w³ nq 

bvB| 

130| গ্রু ্ ি াং-05/07 

কামজি িা িঃ 03bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

†ejvj gmwR` nB‡Z AviRygwb ¯‹zj 

্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

ZvR G›UvicÖvBR 

 797.895/- 788.410/- wbR¯^  0% 100% 

131| গ্রু ্ ি াং-06/07 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW©¯ ’ AvwgiMÁ 

moK †givgZ Kib 

KvR|(†PB‡bR-00wgt n‡Z 1350wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 874.268/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

132| গ্রু ্ ি াং-07/07 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW©¯ ’ AvwgiMÁ 

moK †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-1500wgt n‡Z 3500wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 721.230/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

133| গ্রু ্ ি াং-01/07 

কামজি ি া িঃ 23bs IqvW©¯ ’  mi`vi 

cvov †ivW †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 797.895/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

134| গ্রু ্ ি াং-02/07 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvj~kvn moK Av‡jKv›`v †ivW nB‡Z 

gxivevox cyj ্য িন্ত cU‡nvj †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 897.972/- 888.768/- wbR¯^  100% 100% 

135| গ্রু ্ ি াং-03/07 

কামজি ি া িঃ 09bs IqvW©¯ ’ MxR©v 

gnjv I Gbv‡qZzi ingvb moK 

 169.525/- 167.761/- wbR¯^  100% 100% 
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†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

wngvbx G›UvicÖvBR 

136| গ্রু ্ ি াং-04/07 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ MvDwQqv 

moK †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

wngvbx G›UvicÖvBR 

 849.515/- 840.464/- wbR¯^  100% 100% 

 

137| 

গ্রু ্ ি াং-05/07 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ VvKzi evox 

nB‡Z bZzb nvU ্য িন্ত রাস্তা †givgZ 

Kib KvR|(†PB‡bR-00wgt n‡Z 

1000wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 881.439/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

 

138| 

গ্রু ্ ি াং-06/07 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ VvKzi evox 

nB‡Z bZzb nvU ্য িন্ত রাস্তা †givgZ 

Kib KvR| (Ask-2) 

(†PB‡bR-1000wgt n‡Z 2258wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 968.460/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

 

139| 

গ্রু ্ ি াং-07/07 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW©¯ ’ ‡mvbvwghvi 

cyj †_‡K KvwjwRiv evRvi ্য িন্ত রাস্তা 

cU‡nvj †givgZ Kib 

KvR|(†PB‡bR-00wgt n‡Z 1000wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-gvwngv G›UvicÖvB 

 981.694/- 971.294/- wbR¯^  100% 100% 

140| গ্রু ্ ি াং-01/07 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ †mvbv 

wgqvi cyj †_‡K KvwjwRiv evRvi ্য িন্ত 

রাস্তা cU‡nvj †givgZ Kib 

KvR|(†PB‡bR-1000wgt n‡Z 

2000wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 897.168/- 887.649/- wbR¯^  100% 100% 

141| গ্রু ্ ি াং-02/07 

কামজি ি া িঃ 26bs IqvW©¯ ’ †mvbv 

wgqvi cyj †_‡K KvwjwRiv evRvi ্য িন্ত 

রাস্তা cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-3000wgt n‡Z 4480wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

869.947/- 

773.680/- wbR¯^   

100% 

 

88.98% 

142| গ্রু ্ ি াং-03/07 

কামজি িা িঃ fvlv ˆmwbK Aa¨¶ 

†nv‡mb Avjx moK cU‡nvj †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 834.033/-  wbR¯^  100% - 
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143| গ্রু ্ ি াং-04/07 

কামজি ি া িঃ K) 22bs IqvW©¯ ’ 

KvRxcvov cÖavb moK Ges cÖ_g †jb 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-450wgt n‡Z 1210wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvj~K`vi G›UvicÖvBR  

  

642.060/- 

635.988/- wbR¯^  100% 100% 

44| গ্রু ্ ি াং-05/07 

কামজি িা িঃ 18bs IqvW©¯ ’ kªxbv_ 

P¨vUvRx© †jb cU‡nvj †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

wngvbx G›UvicÖvBR 

 738.437/- 730.807/- wbR¯^  100% 100% 

145| গ্রু ্ ি াং-06/07 

কামজি ি া িঃ 18bs IqvW©¯ ’ we Gg ¯‹zj 

I †ivW evB‡jb, w¶‡iv` g~LvRx© †ivW 

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 876.645/- 867.385/- wbR¯ ̂  100% 100% 

146| গ্রু ্ ি াং-07/07 

কামজি ি া িঃ 11bs IqvW©¯ ’ e¨vwÞó 

wgkb †ivW cU‡nvj †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 522.205/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

147| গ্রু ্ ি াং-01/06 

কামজি ি া িঃ 27bs IqvW©¯ ’ i“Bqvi 

†cvj †_‡K VvKzi evox moK ্য িন্ত  

cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 381.479/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

148| গ্রু ্ ি াং-02/06 

কামজি িা িঃ 19bs IqvW©¯ ’ g_yivbv_ 

cvewjK ¯‹zj moK cU‡nvj †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©- we 

Avi we †UªwWs 

 891.115/- 863.059/- wbR¯^  100% 96.85% 

149| গ্রু ্ ি াং-03/06 

কামজি িা িঃ 29bs IqvW©¯ ’ gyw³‡hv×v 

moK (jv‡`b moK) n‡Z KvDwÝji 

evox ্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 454.667/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq bvB| 

150| গ্রু ্ ি াং-04/06 

কামজি িা িঃ K) 27bs IqvW©¯ ’ 

†ki-B-evsjv moK †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-1300wgt n‡Z 

1800wgt) 

L) Kz`NvUv n‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত 

moK †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-1300wgt n‡Z 2000wgt) 

  

899.253/- 

 wbR¯^   

0% 

 

wej `vwLj 

nq bvB| 



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

53 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

151| গ্রু ্ ি াং-05/06 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

LvRv gCbDwÏb wPw¯— moK (emyÜiv 

nvDwRs) cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-00wgt n‡Z 500wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

995.448/- 

 wbR¯^   

0% 

wej `vwLj 

nq bvB| 

152| গ্রু ্ ি াং-06/06 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

LvRv gCbDwÏb wPw¯— moK (emyÜiv 

nvDwRs) cU‡nvj †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-500wgt n‡Z 900wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

994.403/- 

894.257/- wbR¯^   

100% 

 

89.92% 

153| গ্রু ্ ি াং-01/17 

কামজি ি া িঃ 02bs IqvW©¯ ’ 

RvbywKwmsn †ivW †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-630.00wgt n‡Z 

1065.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 998.780/- 987.978/- wbR¯^  100% 98.91% 

154| গ্রু ্ ি াং-02/17 

কামজি ি া িঃ 02bs IqvW©¯ ’ 

RvbywKwmsn †ivW †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-320.00wgt n‡Z 

630.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 986.416/- 975.988/- wbR¯^  100% 98.94% 

155| গ্রু ্ ি াং-03/17 

কামজি ি া িঃ 07bs IqvW©¯ ’ †mKkb 

†ivW †_‡K KvDwbqv eªvÂ †ivW †givgZ 

Kib KvR (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

320.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

‡gmvm©-gvwngv G›UvicÖvBR 

 974.950/- 964.204/- wbR¯^  100% 98.89% 

156| গ্রু ্ ি াং-04/17 

কামজি ি া িঃ 07bs IqvW©¯ ’ †mKkb 

†ivW †_‡K KvDwbqv eªvÂ †ivW †givgZ 

Kib KvR(†PB‡bR-320.00wgt n‡Z 

694.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 996.077/- 985.377/- wbR¯^  100% 98.92% 

157| গ্রু ্ ি াং-05/17 

কামজি ি া িঃ 07bs IqvW©¯ ’ 

RvbywKwmsn †ivW KvDwbqv †mKkb 

†ivW  †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

348.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

‡gmvm©-gvwngv G›UvicÖvBR 

 963.654/- 953.623/- wbR¯^  100% 98.95% 
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158| গ্রু ্ ি াং-06/17 

কামজি িা িঃ 07bs IqvW©¯ ’ KvDwbqv 

†mKkb †ivW †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-162.00wgt n‡Z 

410.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 874.392/- 964.763/- wbR¯^  100% 98.83% 

159| গ্রু ্ ি াং-07/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ †iw›UZjv 

†_‡K †mvjbv evvRi ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-800.00wgt n‡Z 

900.00wgt Ges 1200.00wgt n‡Z 

1350.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

wngvbx G›UvicÖvBR 

  

985.500/- 

946.020/- wbR¯^   

100% 

95.99% 

160| গ্রু ্ ি াং-08/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW© ’̄ exi 

gyw³‡hv×v †gvRvddvi Avjx moK 

†givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

760.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 996.302/- 947.718/- wbR¯^  100% 95.12% 

161| গ্রু ্ ি াং-09/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW© ’̄ exi 

gyw³‡hv×v †gvRvddvi Avjx moK 

†givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-760.00wgt n‡Z 

1675.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 998.704/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nq wb| 

162| গ্রু ্ ি াং-10/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ ‡mvjbv 

evRvi nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত 

†givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

892.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 998.440/- 959.314/- wbR¯^  100% 100% 

163| গ্রু ্ ি াং-11/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ ‡mvjbv 

evRvi nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত 

†givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-0892.00wgt n‡Z 

1086.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 965.758/- 925.645/- wbR¯^  100% 100% 

164| গ্রু ্ ি াং-12/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ ‡mvjbv 

evRvi nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত 

†givgZ Kib KvR 

 998.815/- 948.521/- wbR¯^  100% 94.96% 
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(†PB‡bR-1086.00wgt n‡Z 

1444.00wgt) 
ঠিকা দা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

165| গ্রু ্ ি াং-13/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ ‡ZuZzj 

Zjv nB‡Z Kjv‡Wgv cÖvBgvix ¯‹zj 

moK †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

520.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

GBP Gm †UªW B›Uvib¨vkbvj 

 850.400/- 814.719/- wbR¯^  100% 95.80% 

166| গ্রু ্ ি াং-14/17 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ ‡ZuZzj 

Zjv nB‡Z Kjv‡Wgv cÖvBgvix ¯‹zj 

moK †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-520.00wgt n‡Z 

1150.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

GBP Gm †UªW B›Uvib¨vkbvj 

 998.355/- 387.361/- wbR¯^  100% 100% 

167| গ্রু ্ ি াং-15/17 

কামজি ি া িঃ 07bs IqvW© ’̄ G¨vWt 

mvB ỳi ingvb Lwjdv moK †givgZ 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 823.124/-  wbR¯^  0% P~w³ nq 

bvB| 

168| গ্রু ্ ি াং-16/17 

কামজি িা িঃ 07bs IqvW©¯ ’ mvevb 

d¨v±ix moK †_‡K RvbywKwmsn 

mo‡Ki cv‡k¦© Aviwmwm †Wªb Gi mv‡_ 

ms‡hvM †Wªb wbg©vb| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 997.927/- 953.650/- wbR¯^  100% 100% 

169| গ্রু ্ ি াং-17/17 

কামজি িা িঃ 07bs IqvW©¯ ’ mvevb 

d¨v±ix moK †_‡K RvbywKwmsn 

mo‡Ki mv‡_ Aviwmwm ms‡hvM moK 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 900.986/- 870.404/- wbR¯^  100% 100% 

170| গ্রু ্ ি াং-01/16 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW© ’̄ wewmK 

eUZjv nB‡Z cv¤ú nvDR ্য িন্ত wewm 

Øviv †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-382.00wgt n‡Z 

502.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

ZvR G›UvicÖvBR 

 917.829/- 907.074/- Dbœqb 100% 100% 

171| গ্রু ্ ি াং-02/16 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW© ’̄ wewmK 

eUZjv nB‡Z cv¤ú nvDR ্য িন্ত wewm 

Øviv †givgZ Kib KvR| 

 893.581/- 884.155/- wbR¯^  100% 98.94% 
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(†PB‡bR-262.00wgt n‡Z 

382.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

ZvR G›UvicÖvBR 

172| গ্রু ্ ি াং-03/16 

কামজি ি া িঃ 03bs IqvW© ’̄ wewmK 

eUZjv nB‡Z cv¤ú nvDR ্য িন্ত wewm 

Øviv †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

262.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

ZvR G›UvicÖvBR 

 966.091/- 955.264/- wbR¯^  100% 98.97% 

173| গ্রু ্ ি াং-04/16 

কামজি ি া িঃ 23bs IqvW©¯ ’ mvMi`x 

evRvi †_‡K gw`bv gmwR` ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-135.30wgt n‡Z 

310.90wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©-wbD 

¯^v_©K G›UvicÖvBR 

 998.512/- 997.908/- wbR¯^  100% 98.93% 

174| গ্রু ্ ি াং-05/16 

কামজি ি া িঃ 23bs IqvW©¯ ’ mvMi`x 

evRvi †_‡K gw`bv gmwR` ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-310.30wgt n‡Z 

532.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©-wbD 

¯^v_©K G›UvicÖvBR 

 997.719/- 986.595/- wbR¯^  100% 98.88% 

175| গ্রু ্ ি াং-06/16 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW©¯ ’ gw`bv 

gmwR‡`i cwðg cvk¦© nB‡Z 

Nivgxevoxi cyj ্য িন্ত রাস্তা †givgZ 

Kib KvR| (†PB‡bR-550.50wgt 

n‡Z 820.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©-wbD 

¯^v_©K G›UvicÖvBR 

  

962.180/- 

951.729/- wbR¯^   

100% 

98.91% 

176| গ্রু ্ ি াং-07/16 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW©¯ ’ gw`bv 

gmwR‡`i cwðg cvk¦© nB‡Z 

Nivgxevoxi cyj ্য িন্ত রাস্তা †givgZ 

Kib KvR| (†PB‡bR-970.00wgt 

n‡Z 2160.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©-wbD 

¯^v_©K G›UvicÖvBR 

  

992.511/- 

981.248/- wbR¯^   

100% 

100% 

177| গ্রু ্ ি াং-08/16 

কামজি ি া িঃ 21bs IqvW©¯ ’ KvDwÝji 

Awdm †_‡K Zcb wgqvi †`vKvb ্য িন্ত 

†Mvi¯’vb †ivW †givgZ Kib KvR 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 998.149/- 987.633/- wbR¯^  100% 100% 

178| 
গ্রু ্ ি াং-09/16 

কামজি ি া িঃ 21bs IqvW©¯ ’ wmGÛwe 

 998.519/- 988.284/- wbR¯^  100% 100% 
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†ivW †_‡K gyw³‡hv×v KzZzeDwÏb 

Avn‡¤§` Gi evox ্য িন্ত †Mvi ’̄vb †ivW 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR  

179| গ্রু ্ ি াং-10/16 

কামজি ি া িঃ 21bs IqvW©¯ ’ †Mvi¯ ’vb  

gv`ªvmv †_‡K †Mvi ’̄v‡bi cwðg cvk¦© 

্য িন্ত রাস্তা †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 998.014/- 987.218/- wbR¯^  100% 100% 

180| গ্রু ্ ি াং-11/16 

কামজি ি া িঃ 21bs IqvW©¯ ’ †Mvi¯ ’vb 

cwðg cvk¦© †_‡K gyw³‡hv×v KzZze 

DwÏb Avn‡¤§` Gi evox ্য িন্ত †Mvi¯ ’vb 

†ivW †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 998.497/- 987.866/- wbR¯^  100% 100% 

181| গ্রু ্ ি াং-12/16 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ Avi GBP 

wW †ivW †_‡K `w¶b mvMi`x ্য িন্ত 

MvDwQqv moK †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-350.00wgt n‡Z 

750.00wgt) 
ঠিকাদা রি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

‡gmvm©-wngvbx G›UvicÖvBR  

  

939.555/- 

929.223/- wbR¯^   

100% 

100% 

182| গ্রু ্ ি াং-13/16 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ Avi GBP 

wW †ivW †_‡K `w¶b mvMi`x ্য িন্ত 

MvDwQqv moK †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR-750.00wgt n‡Z 

1130.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

‡gmvm©-wngvbx G›UvicÖvBR 

  

993.608/- 

982.919/- wbR¯^   

100% 

100% 

183| গ্রু ্ ি াং-14/16 

কামজি ি া িঃ 17bs IqvW© ’̄ dwKievox 

†ivW, AvMicyi †ivW, mvMi`x ‡ivW, 

Abvgx‡jb Ges ivLvj evey mo‡Ki 

evKx &Ask †givgZ Kib KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

  

474.336/- 

469.242/- wbR¯^   

100% 

100% 

 

184| 

গ্রু ্ ি াং-15/16 

কামজি ি া িঃ 30bs IqvW©¯ ’ †ivw›UZjv 

moK †givgZ Kib KvR| (†PB‡bR- 

1350.00wgt n‡Z 1600.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

GBP Gm †UªW B›Uvib¨vkbvj 

 826.405/- 817.176/- wbR¯^  100% 100% 

 

185| 

গ্রু ্ ি াং-16/16 

কামজি িা িঃ 26bs IqvW©¯ ’ AviGBPwW 

†ivW †_‡K †mvbvwgqvi cyj ্য িন্ত 

nwibvdzwjqv cÖavb moK †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-2600.00wgt n‡Z 

  

463.868/- 

458.963/- wbR¯^  100% 100% 
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3000.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡gmvm©- 

Bgivb †UªWvm© 

 

186| 

গ্রু ্ ি াং-01/13 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ avb 

M‡elYv †ivW †_‡K e×fywg eªxR ্য িন্ত 

e×fywg রাস্তা †givgZKib 

KvR|(†PB‡bR-300.00wgt n‡Z 

650.0wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 981.640/- 970.972/- wbR¯^  100% 100% 

 

187| 

গ্রু ্ ি াং-02/13 

কামজি ি া িঃ 24bs IqvW©¯ ’ avb 

M‡elYv †ivW †_‡K e×fywg eªxR ্য িন্ত 

e×fywg রাস্তা †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

297.60wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

weAviwe †UªwWs 

 560.640/- 554.453/- wbR¯^  100% 100% 

 

188| 

গ্রু ্ ি াং-03/13 

কামজি িা িঃ 18bs IqvW©¯ ’ e¸ov †ivW 

‡_‡K kªxbv_ P¨vUvRx©‡jb †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

297.60wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

wngvbx G›UvicÖvBR 

 999.903/- 988.976/- wbR¯^  100% 100% 

 

189| 

গ্রু ্ ি াং-04/13 

কামজি ি া িঃ 13bs IqvW©¯ ’ Av‡jKv›`v 

KvRxcvov moK, রাস্তা †givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

980.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 958.237/- 948.079/- wbR¯^  100% 100% 

 

190| 

গ্রু ্ ি াং-05/13 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ Avn‡¤§` 

†gvjv moK †givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-460.00wgt n‡Z 

780.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 766.405/- 757.998/- wbR¯^  100% 100% 

 

191| 

গ্রু ্ ি াং-05/13 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ Avn‡¤§` 

†gvjv moK †givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

460.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 998.763/- 987.948/- wbR¯^  100% 100% 

 

192| 

গ্রু ্ ি াং-07/13 

কামজি ি া িঃ 23bs IqvW©¯ ’ Avn‡¤§` 

†gvjv moK †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

172.40wgt) 

 926.563/- 916.131/- wbR¯^  100% 100% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-Zvwbmv G›UvicÖvBR  

 

193| 

গ্রু ্ ি াং-08/13 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ Av`k© 

moK †givgZ Kib KvR| 

 (†PB‡bR-500.00wgt n‡Z 

900.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 984.413/- 974.143/- wbR¯^  100% 100% 

 

194| 

গ্রু ্ ি াং-09/13 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ Av`k© 

moK †givgZ Kib KvR| 

 (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

1150.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 996.270/- 984.528/- wbR¯^  100% 100% 

 

195| 

গ্রু ্ ি াং-10/13 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ DwKj 

evox moK †givgZ Kib KvR| 

 (†PB‡bR-590.00wgt n‡Z 

860.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- Lvb 

B›Uvib¨vkbvj 

 985.777/- 974.971/- wbR¯^  100% 100% 

 

196| 

গ্রু ্ ি াং-11/13 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ DwKj 

evox moK †givgZ Kib KvR| 

 (†PB‡bR-860.00wgt n‡Z 

1105.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- Lvb 

B›Uvib¨vkbvj 

 992.350/- 981.676/- wbR¯^  100% 100% 

197| গ্রু ্ ি াং-12/13 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ DwKj 

evox moK †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-260.00wgt n‡Z 

590.00wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- Lvb 

B›Uvib¨vkbvj 

 985.075/- 974.488/- wbR¯^  100% 100% 

198| গ্রু ্ ি াং-13/13 

কামজি ি া িঃ 29bs IqvW©¯ ’ kvncovb 

mo‡Ki ewa©Z Ask †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 362.376/- 358.314/- wbR¯^  100% 100% 

199| গ্রু ্ ি াং-01/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ 

†ki-B-evsjv moK †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-500.00wgt n‡Z 

900.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 840.719/- 829.917/- wbR¯^  100% 100% 
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200| গ্রু ্ ি াং-02/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ 

†ki-B-evsjv moK †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-900.00wgt n‡Z 

1300.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

 998.788/- 988.181/- wbR¯^  100% 100% 

201| গ্রু ্ ি াং-03/16 

কামজি িা িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kz`NvUv 

nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-400.00wgt n‡Z 

700.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 987.192/- 975.630/- wbR¯^  100% 100% 

202| গ্রু ্ ি াং-04/16 

কামজি িা িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kz`NvUv 

nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-700.00wgt n‡Z 

1000.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 992.846/- 982.030/- wbR¯^  100% 100% 

203| গ্রু ্ ি াং-05/16 

কামজি িা িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kz`NvUv 

nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-1000.00wgt n‡Z 

1400.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 948.047/- 938.030/- wbR¯^  100% 100% 

204| গ্রু ্ ি াং-06/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-998.00wgt n‡Z 

1202.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 620.775/- 613.964/- wbR¯^  100% 100% 

205| গ্রু ্ ি াং-07/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-818.00wgt n‡Z 

998.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 956.006/- 945.920/- wbR¯^  100% 100% 

 

206| 

গ্রু ্ ি াং-08/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-339.00wgt n‡Z 

 992.709/- 981.651/- wbR¯^  100% 100% 
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413.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 

207| 

গ্রু ্ ি াং-09/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-413.00wgt n‡Z 

608.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররত ষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 991.698/- 981.166/- wbR¯^  100% 100% 

 

208| 

গ্রু ্ ি াং-10/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-282.00wgt n‡Z 

339.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 992.552/- 981.720/- wbR¯^  100% 100% 

 

209| 

গ্রু ্ ি াং-11/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-198.00wgt n‡Z 

282.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 982.892/- 972.630/- wbR¯^  100% 100% 

 

210| 

গ্রু ্ ি াং-12/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-92.00wgt n‡Z 

198.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 984.444/-  wbR¯^  100%  

 

211| 

গ্রু ্ ি াং-13/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তা 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-608.00wgt n‡Z 

818.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 998.538/- 987.558/- wbR¯^  100% 100% 

 

212| 

গ্রু ্ ি াং-14/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত wewm 

†ivW †givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-2600.00wgt n‡Z 

3000.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©- we 

Avi we †UªwWs 

  

663.737/- 

655.809/- wbR¯^   

100% 

100% 
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213| 

গ্রু ্ ি াং-15/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত wewm 

†ivW †givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-1700.00wgt n‡Z 

2200.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

GBP Gm †UªW B›Uvib¨vbvj 

  

886.660/- 

876.119/- wbR¯^   

100% 

100% 

214| গ্রু ্ ি াং-16/16 

কামজি ি া িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kvwkcyi 

evRvi †_‡K ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত wewm 

†ivW †givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-2200.00wgt n‡Z 

2600.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gmvm©- we 

Avi we †UªwWs 

  

959.952/- 

949.879/- wbR¯^   

100% 

100% 

215| গ্রু ্ ি াং-01/09 

কামজি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

ivRv evnv ỳi ‡iv‡Wi `w¶b mvBU 

†givgZ Kib KvR| (†PB‡bR-00wgt 

n‡Z 228.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 989.482/- 978.855/- wbR¯^  100% 100% 

216| গ্রু ্ ি াং-02/09 

কামজি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

ivRv evnv ỳi ‡iv‡Wi `w¶b mvBU 

†givgZ Kib KvR(†PB‡bR 

228.00wgt n‡Z 476.50wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 982.339/- 971.790/- wbR¯^  100% 100% 

 

217| 

গ্রু ্ ি াং-03/09 

কামজি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

ivRv evnv ỳi ‡iv‡Wi DËi mvBW 

†givgZ Kib KvR| (†PB‡bR-00wgt 

n‡Z 290.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 983.442/- 972.880/- wbR¯^  100% 100% 

218| গ্রু ্ ি াং-04/09 

কামজি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

ivRv evnv ỳi ‡iv‡Wi DËi mvBW 

†givgZ Kib 

KvR(†PB‡bR-290.00wgt n‡Z 

439.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 483.177/- 477.934/- wbR¯^  100% 100% 

219| গ্রু ্ ি াং-05/09 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvj~kvn moK †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-650wgt n‡Z 1103.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি িা িঃ 

†gmvm©-gvwngv G›UvicÖvBR  

 Uvt 997.278/- 986.993/- wbR¯^  100% 100% 



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

63 

220| গ্রু ্ ি াং-06/09 

কা মজ ি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

K¬ve †ivW †givgZ Kib KvR|  

(†PB‡bR-00wgt n‡Z 116.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 998.875/- 988.308/- wbR¯^  100% 100% 

221| গ্রু ্ ি াং-07/09 

কামজি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

K¬ve †ivW †givgZ Kib KvR|  

(†PB‡bR-116.00wgt n‡Z 

231.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 990.255/- 979.848/- wbR¯^  100% 100% 

222| গ্রু ্ ি াং-08/09 

কামজি িা িঃ 10bs IqvW© ’̄ ewikvj 

K¬ve †ivW †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-231.00wgt n‡Z 

303.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররত ষ্ঠা মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 999.082/- 988.529/- wbR¯^  100% 100% 

 

223| 

গ্রু ্ ি াং-09/09 

কামজি ি া িঃ 14bs IqvW©¯ ’ †PŠgv_v 

evRv‡ii m¤§y‡L Wvóweb wbg©vb KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ †gmvm©- 

nvwjg gUi IqvK©m 

 Uvt 418.220/- 331.500/- wbR¯^  100% 79.26% 

224| গ্রু ্ ি াং-01/14 

কামজি ি া িঃ 11bs IqvW©¯ ’ 

†gwW‡K‡ji mvg‡b Lªxôvb †Mvi ’̄v‡bi 

wfZ‡i wmwm রাস্তা wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 355.481/- 351.600/- wbR¯^  100% 100% 

225| গ্রু ্ ি াং-02/14 

কামজি ি া িঃ Kvwkcyi evRvi nB‡Z 

RvMibx ¯‹z‡ji cwðg cv‡k¦©i KvjfvU© 

্য িন্ত evKx Ask †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 846.956/- 836.593/- wbR¯^  100% 100% 

226| গ্রু ্ ি াং-03/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv ‡givgZ Kib 

KvR||(†PB‡bR-123.00wgt n‡Z 

187.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 995.777/- 985.063/- wbR¯^  100% 100% 

227| গ্রু ্ ি াং-04/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv ‡givgZ Kib 

KvR||(†PB‡bR-407.00wgt n‡Z 

467.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 662.333/- 655.405/- wbR¯^  100% 100% 
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228| গ্রু ্ ি াং-05/14 

কামজি ি া িঃ 19bs IqvW©¯ ’ bZzb 

evRvi nB‡Z †Kwgó j¨vet ্য িন্ত 

g_yivbv_ cvewjK ¯‹zj moK wewm Øviv 

†givgZ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 988.291/- 977.800/- wbR¯^  100% 100% 

229| গ্রু ্ ি াং-06/14 

কামজি িা িঃ 18bs IqvW©¯ ’ kªxbv_ 

P¨vUvRx©‡jb wewm Øviv †givgZ Kib 

KvR| (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

297.60wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 999.903/- 989.372/- wbR¯^  100% 100% 

230| গ্রু ্ ি াং-07/14 

কামজি িা িঃ 18bs IqvW©¯ ’ e¸ov †ivW 

†_‡K weGg ¯‹zj ্য িন্ত weGg ¯‹zj moK 

wewm Øviv †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 818.873/- 810.030/- wbR¯^  100% 100% 

231| গ্রু ্ ি াং-08/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv ‡givgZ Kib 

KvR||(†PB‡bR-00.60wgt n‡Z 

123.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 996.627/- 985.989/- wbR¯^  100% 100% 

232| গ্রু ্ ি াং-09/14 

কামজি িা িঃ gywReel© D`hvcb 

Dcj‡¶ ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb 

GjvKvq wewfbœ ¯’v‡b e¨vbvi d¨vózbx, 

mvBb †ivW©, wej †evW© ¯’vcb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 998.960/- 987.871/- wbR¯^  100% 100% 

233| গ্রু ্ ি াং-10/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv †givgZ Kib 

KvR| (‡PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

60.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 992.507/- 982.179/- wbR¯^  100% 100% 

234| গ্রু ্ ি াং-11/14 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ Av`k© 

moK †givgZ Kib KvR|  

(†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 50.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 Uvt 997.608/- 986.937/- wbR¯^  100% 100% 

235| গ্রু ্ ি াং-12/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv ‡givgZ Kib 

KvR||(†PB‡bR-187.60wgt n‡Z 

252.00wgt) 

 Uvt 996.481/- 986.290/- wbR¯^  100% 100% 
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236| গ্রু ্ ি াং-13/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv ‡givgZ Kib 

KvR||(†PB‡bR-252.00wgt n‡Z 

327.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 995.988/- 985.780/- wbR¯^  100% 100% 

 

238| 

গ্রু ্ ি াং-14/14 

কামজি ি া িঃ 15bs IqvW© ’̄ Avwgi 

KzwUi †ivW wewm Øviv ‡givgZ Kib 

KvR||(†PB‡bR-327.00wgt n‡Z 

407.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 997.490/- 986.566/- wbR¯^  100% 100% 

 

239| 

গ্রু ্ ি াং-01/20 

কামজি িা িঃ fvwULvbv evRvi nB‡Z 

kv‡q¯—ev` moK Ges wewmK eUZjv 

mo‡Ki evKx Ask †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ ‡gmvm© ZvR 

G›UvicÖvBR 

 Uvt 375.994/- 312.970/- wbR¯^  100% 83.23% 

 

240| 

গ্রু ্ ি াং-02/20 

কামজি িা িঃ 28bs IqvW©¯ ’ Kz`NvUv 

nB‡Z ev‰o¾vi nvU ্য িন্ত রাস্তাi evKx 

Ask †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

mv‡jnv G›UvicÖvBR 

 Uvt 447.408/- 442.008/- wbR¯^  100% 100% 

 

241| 

গ্রু ্ ি াং-03/20 

কামজি ি া িঃ Ck¦iemy Ges †MvovPuv` 

`vm †ivW mvBW Kb©vi Gi †mwgcvKv 

wewìs wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Av`bxb KbóªvKkb 

 Uvt 738.874/-  wbR¯^  100% - 

 

243| 

গ্রু ্ ি াং-04/20 

কামজি ি া িঃ UP©vi‡mj Ges nZ¨v 

gv‡Vi 3q As‡ki cybtms¯‹vi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR  

 Uvt 993.916/- 983.128/- wbR¯^  100% 100% 

 

244| 

গ্রু ্ ি াং-05/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ †gvnv¤§` 

cyi cÖavb moK Aviwmwm Øviv wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-0.00wgt n‡Z 

41.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 988.587/- 977.571/- wbR¯^  100% 100% 

 

245| 

গ্রু ্ ি াং-06/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ †gvnv¤§` 

cyi cÖavb moK Aviwmwm Øviv wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-41.00wgt n‡Z 

97.00wgt) 

 Uvt 999.097/- 988.039/- wbR¯^  100% 100% 
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246| 

গ্রু ্ ি াং-07/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ †gvnv¤§` 

cyi cÖavb moK Aviwmwm Øviv wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-97.00wgt n‡Z 

154.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 996.046/- 985.683/- wbR¯^  100% 100% 

 

247| 

গ্রু ্ ি াং-08/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ 04bs 

¸”QMÖvg †ivW Aviwmwm Øviv wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-50.50wgt n‡Z 

122.50wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 998.656/- 987.532/- wbR¯^  100% 100% 

248| গ্রু ্ ি াং-09/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ 04bs 

¸”QMÖvg †ivW Aviwmwm Øviv wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

50.50wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 996.970/- 986.322/- wbR¯^  100% 100% 

 

249| 

গ্রু ্ ি াং-10/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ 04bs 

¸”QMÖvg gmwR` †ivW Aviwmwm Øviv 

wbg©vb KvR| (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

77.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 923.859/- 913.634/- wbR¯^  100% 100% 

 

250| 

গ্রু ্ ি াং-11/20 

কামজ ি িা িঃ 18bs IqvW©¯ ’ e¸ov †ivW 

†_‡K knx` †m›Uz moK ্য িন্ত L›`Kvi 

evoxi রাস্তা wewm Øviv wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 968.625/- 958.233/- wbR¯^  100% 100% 

251| গ্রু ্ ি াং-12/20 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ gvIjvbv 

fvmvbx moK †_‡K ev`kv wghvi 

gmwR` ্য িন্ত Aviwmwm রাস্তা wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-00.00wgt n‡Z 

46.00wgt) 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 984.846/- 

 wbR¯^  100% wej `vwLj 

nq wb| 

252| গ্রু ্ ি াং-13/20 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ gvIjvbv 

fvmvbx moK †_‡K ev`kv wghvi 

gmwR` ্য িন্ত Aviwmwm রাস্তা wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-146.00wgt n‡Z 

245.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

 Uvt 936.006/-  wbR¯^  100% wej `vwLj 

nq wb| 
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253| 

গ্রু ্ ি াং-14/20 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ gvIjvbv 

fvlvbx moK †_‡K ev`kv wghvi 

gmwR` ্য িন্ত Aviwmwm রাস্তা wbg©vb 

KvR| (†PB‡bR-46.00wgt n‡Z 

146.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 824.374/-  wbR¯^  100% wej `vwLj 

nq wb| 

254| গ্রু ্ ি াং-15/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ 

†gvnv¤§`cyi cÖavb moK Aviwmwm Øviv 

wbg©vb KvR| (†PB‡bR-212.40wgt 

n‡Z 247.70wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 606.635/- 599.918/- wbR¯^  100% 100% 

255| গ্রু ্ ি াং-16/20 

কামজি িা িঃ 22bs IqvW©¯ ’ KvRxcvov 

cÖavb moK Ges KvRxcvov  

1g ‡jb wewm Øviv †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

 Uvt 256.395/- 227.682/- wbR¯^  100% 88.80% 

256| গ্রু ্ ি াং-17/20 

কামজি িা িঃ 14bs IqvW©¯ ’ ccyjvi 

WvqvMbwóK nB‡Z wbD mvKz©jvi †ivW 

্য িন্ত Lv‡j`vev` K‡jvbx †ivW wbg©vb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 994.881/- 984.717/- wbR¯^  100% 100% 

257| গ্রু ্ ি াং-18/20 

কামজি ি া িঃ 05bs IqvW©¯ ’ 

†gvnv¤§`cyi cÖavb moK Aviwmwm Øviv 

wbg©vb KvR| (†PB‡bR-154.60wgt 

n‡Z 212.40wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 998.625/- 988.045/- wbR¯^  100% 100% 

258| গ্রু ্ ি াং-19/20 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ Av`k© 

moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR- 150.00wgt n‡Z 

255.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ ‡gmvm© Lvb 

B›Uvib¨vkbvj 

 Uvt 750.102/- 742.250/- wbR¯^  100% 100% 

259| গ্রু ্ ি াং-20/20 

কামজ ি ি া িঃ UP©vi‡mj Ges nZ¨v 

gv‡Vi 4_© As‡ki cybtms¯‹vi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

 Uvt 974.857/- 964.813/- wbR¯^  100% 100% 

260| গ্রু ্ ি াং-1/1 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi ¯§„wZ-71 wbh©vZb †K›`ª I 

ea¨fywg‡Z wR AvB †cvj ¯’vcb I 

b¨v‡b° fe‡b wmwm K¨v‡giv ’̄vcb KvR 

 Uvt 427.740/- 427.740/- wbR¯^  100% 100% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

261| গ্রু ্ ি াং-01/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-01 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

262| গ্রু ্ ি াং-02/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-02 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

263| গ্রু ্ ি াং-03/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-03 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

264| গ্রু ্ ি াং-04/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-04 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

265| গ্রু ্ ি াং-05/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-05 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 
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266| গ্রু ্ ি াং-06/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-06 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠা মি ি ি া িঃ   ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

267| গ্রু ্ ি াং-07/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-07 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

268| গ্রু ্ ি াং-08/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-08 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

269| গ্রু ্ ি াং-09/13 

কামজ ি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-09 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

270| গ্রু ্ ি াং-10/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-10 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 989.231/- 

988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 

271| 
গ্রু ্ ি াং-11/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

  988.790/- wbR¯^   

100% 

100% 
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K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-11 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

Uvt 989.231/- 

272| গ্রু ্ ি াং-12/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q C`-Ej-wdZi 

1442wnt Dcj‡¶¨ Mixe, Kg©nxb I 

`y¯’ gvby‡li gv‡S N‡i N‡i weZi‡bi 

j‡¶¨ C` Dcnvi mvgMÖx µq I 

weZib-12 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 896.209/- 

895.810/- wbR¯^   

100% 

100% 

273| গ্রু ্ ি াং-13/13 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi 30wU Iqv‡W© K‡ivbv 

Kvjxb gnvgvix mg‡q cweÎ 

C`-Ej-wdZi 1442wnt Dcj‡¶¨ 

ewikvj gnvbMixi gmwR` mg~‡ni 

Cgvg I gyqvw¾b‡`i Rb¨ C` Dcnvi 

mvgMÖx weZib-13 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 349.779/- 

349.628/- wbR¯^   

100% 

100% 

274| গ্রু ্ ি াং-01/04 

কামজি িা িঃ Rb¥ wbeÜb kvLvi wcÖ›Uvi 

I ¯‹¨vbvi mieivn Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  Uvt 67.368/- 67.290/- wbR¯^  100% 100% 

275| গ্রু ্ ি াং-02/04 

কামজি ি া িঃ Ri“ix wfwË‡Z wewfbœ 

kvLvi dig I Lvg Qvcv‡bvi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 817.532/-  wbR¯^  100% wej `vwLj 

nqwb 

276| গ্রু ্ ি াং-03/04 

কামজি ি া িঃ wnmve kvLvq I wbe©vnx 

cÖ‡KŠkjxi i“‡g gvwëcvicvm †mjd 

I Kw¤úDUvi †Uwej mieivn Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ ‡gmvm© Avi 

Avi †UªWvm 

 Uvt 90.000/-  wbR¯^  100% - 

277| গ্রু ্ ি াং-04/04 

কামজি ি া িঃ cÖavb ¯̂v¯ ’̈  Kg©KZ©v I 

m¤úwË Gj.BD.wm kvLvi AvmevecÎ 

mieivn Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 96.692/- 97.647/- wbR¯^  100% 100% 
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278| গ্রু ্ ি াং-01/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

f~Bqv evox moK we wm Øviv ms¯‹vi 

KvR (†PB‡bR- 00.00 wgt †_‡K 

51.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 987.095/- 976.526/- wbR¯^  100% 100% 

279| গ্রু ্ ি াং-02/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

f~Bqv moK wewm Øviv ms¯‹vi 

KvR|(†PB‡bR-51.00wgt n‡Z 

105.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 972.106/- 864.599/- wbR¯^  100% 88.94% 

280| গ্রু ্ ি াং-03/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

f~Bqv moK †givgZ Kib KvR| 

(†PB‡bR-105.00wgt n‡Z 

137.20wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 579.994/- 573.494/- wbR¯^  100% 100% 

281| গ্রু ্ ি াং-04/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

f~Bqv evox moK †_‡K RR& mv‡ne 

evox ্য িন্ত wm wm রাস্তা Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 856.513/- 847.497/- wbR¯^  100% 100% 

282| গ্রু ্ ি াং-05/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ রূ্ািলী  

f~Bqv evox moK Ges cwðg cv‡k¦© 

evB‡jb wm wm Øviv Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 997.324/- 986.771/- wbR¯^  100% 100% 

283| গ্রু ্ ি াং-06/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi  KvR (†PB‡bR- 0.00 wgt 

†_‡K 52.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 998.298/- 

 wbR¯^   

100% 

 

- 

284| গ্রু ্ ি াং-07/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 52.00wgt 

†_‡K 155.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 995.210/- 

 

 

wbR¯^   

100% 

 

- 

285| গ্রু ্ ি াং-08/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 

   wbR¯^   

100% 

 

- 
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moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi  KvR (†PB‡bR- 155.00 wgt 

†_‡K 259.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

Uvt 997.644/- 

286| গ্রু ্ ি াং-09/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi  KvR (†PB‡bR-259.00 wgt 

†_‡K 365.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 998.571/- 

 wbR¯^   

100% 

 

- 

287| গ্রু ্ ি াং-10/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi  KvR (†PB‡bR- 365.00 wgt 

†_‡K 470.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 995.962/- 

 wbR¯^   

100% 

 

- 

288| গ্রু ্ ি াং-11/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 470.00 wgt 

†_‡K 540.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 998.926/- 

 wbR¯^   

100% 

 

- 

289| গ্রু ্ ি াং-12/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi  KvR (†PB‡bR- 540.00 wgt 

†_‡K 640.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 948.535/- 

 wbR¯^   

100% 

 

- 

290| গ্রু ্ ি াং-13/18 

কামজি িা িঃ 25bs IqvW©¯ ’ iƒcvZjx 

UªvwdK †gvo †_‡K Avn‡¤§` †gvjv 
moK ্য িন্ত gvIjvbv fvlvbx moK 

ms¯‹vi  KvR (†PB‡bR- 640.00 wgt 

†_‡K 690.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 480.145/- 

 wbR¯^   

100% 

 

- 

291| গ্রু ্ ি াং-14/18 

কামজি িা িঃ 26 bs IqvW©¯ ’ KvwjwRiv 

evRv‡i evDÛvix Ges রাস্তাi cvk¦© 

cÖk¯— Kib KvR ( †PB‡bR- 510.00 

wgt †_‡K 555.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 923.537/- 821.493/- wbR¯^  100% 100% 
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292| গ্রু ্ ি াং-15/18 

কামজি িা িঃ 26 bs IqvW©¯ ’ KvwjwRiv 

evRv‡i evDÛvix Ges রাস্তাi cvk¦© 

cÖk¯— Kib KvR ( †PB‡bR- 555.00 

wgt †_‡K 600.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 993.587/- 982.838/- wbR¯^  100% 100% 

293| গ্রু ্ ি াং-16/18 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ 

evsjvevRvi রাস্তা †_‡K Lv‡j`vev` 

K‡jvbx ্য িন্ত wiwdDwR K‡jvwbi রাস্তা 

we wm Øviv ms¯‹vi KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 972.727/- 962.560/- wbR¯^  100% 100% 

294| গ্রু ্ ি াং-17/18 

কামজি ি া িঃ 25bs IqvW©¯ ’ f~Bqvevox 

moK wmwm †ivW Dbœqb Kib KvR| 

(K) gyw³‡hv×v Avãyj jwZd mv‡n‡ei 

evoxi †jb| (L) gmwR` †jb I (M) 

fyBqvevoxi cwðg cvk¦© †jb| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 998.356/- 

997.526/- wbR¯^   

100% 

100% 

295| গ্রু ্ ি াং-18/18 

কামজি ি া িঃ 08bs IqvW©¯ ’ `ßiLvbv 

wewm †ivW (WBM Area) ‡givgZ 

Kib KvR| (evRvi †ivW n‡Z ¯̂-‡ivW 

ch©š—) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 883.997/- 874.509/- wbR¯^  100% 100% 

296| গ্রু ্ ি াং-01/12 

কামজি িা িঃ 09bs Iqv&W©̄ ’ ewikvj 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi G¨v‡b· fe‡bi 

ms¯‹vi I Dbœqb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

 Uvt 989.138/- 988.986/- wbR¯^  100% 100% 

297| গ্রু ্ ি াং-02/12 

কামজি ি া িঃ 02bs IqvW©¯ ’ 

gbmvevoxi রাস্তা wewm Øviv †givgZ 

Kib KvR|(†PB‡bR- 197.00wgt 

n‡Z 437.50wgt 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 747.696/- 665.189/- wbR¯^  100% 90% 

298| গ্রু ্ ি াং-03/12 

কামজি ি া িঃ 02bs IqvW©¯ ’ 

gbmvevoxi রাস্তা wewm Øviv †givgZ 

Kib KvR|(†PB‡bR- 00.00wgt n‡Z 

197.00wgt 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 975.037/- 964.486/- wbR¯^  100% 100% 

299| গ্রু ্ ি াং-04/12 

কামজি িা িঃ 09bs IqvW© ’̄ ewikvj 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi G¨v‡b· fe‡bi 

 Uvt 423.028/-  wbR¯^  0% wej `vwLj 

nqwb 
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Awdm dvwb©Pvi mieivn Ges wdwUs 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

300| গ্রু ্ ি াং-05/12 

কামজি ি া িঃ 12bs IqvW©¯ ’ kwn` 

bRi“j Bmjvg moK †_‡K miKvix 

wmivwRqv ¯‹zj ্য িন্ত `w¶b Av‡jKv›`v 

†ki-B-evsjv †gwW‡Kj K‡jR moK 

wewm Øviv †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 996.914/- 

887.068/- wbR¯^   

100% 

90% 

301| গ্রু ্ ি াং-06/12 

কামজি ি া িঃ 19bs IqvW© ’̄ Kvjxevox 

†iv‡W kªx kªx cvlvbgqx Kvjx gvZvi 

gw›`‡ii mxgvbv cÖvPxi wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

kvwKj G›UvicÖvBR 

 Uvt 213.328/- 212.966/- wbR¯^  100% 100% 

302| গ্রু ্ ি াং-07/12 

কামজি িা িঃ bMi fe‡b GKwU 

‡Rbv‡iUi I j¨vcUc mieivn Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 150.030/-  wbR¯^  100%  

303| গ্রু ্ ি াং-08/12 

কামজি িা িঃ cvwb mieivn wefv‡Mi 

wewfbœ cv‡¤ú 100wgtwgt e¨v‡mi 27wU 

evj¦ IqvUvi wgUvi mieivn I ’̄vcb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt850.500/-  wbR¯^  0%  

304| গ্রু ্ ি াং-09/12 

কামজি ি া িঃ wmwU wbivcËv i¶x‡`i 

†cvlvK Ges DbœZ gv‡bi wewPs 

cvDWvi mieivn Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 693.478/- 693.095/- wbR¯^  100% 100% 

305| গ্রু ্ ি াং-10/12 

কামজি ি া িঃ AvQgZ Avjx Lvb 

gva¨wgK (G‡K ¯‹zj) we`¨vjq 

wk¶Ki“g †givgZ Ges ev_i“g 

wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© A‰_ 

G›UvicÖvBR 

 Uvt 540.241/- 484.133/- wbR¯^  100% 90% 

306| গ্রু ্ ি াং-11/12 

কামজি িা িঃ bMi fe‡bi Qv` †givgZ 

Kib KvR|  
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© 

kvwKj G›UvicÖvBR  

 Uvt 519.626/- 519.241/- wbR¯^  100% 100% 

307| গ্রু ্ ি াং-12/12 

কামজি িা িঃ 22bs IqvW©¯ ’ AviGgGm 

¯‹zj nB‡Z Bqvwmb nvIjv`vi wgqvi 

 Uvt 678.267/- 602.805/- wbR¯^  100% 90% 
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evox ্য িন্ত beMÖvg †ivW †PŠgv_vi 

m¤§y‡L wmwm রাস্তা wbg©vb Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmmv© A‰_ 

G›UvicÖvBR 

308| গ্রু ্ ি াং-01/19 

কামজি িা িঃ Ri“ix wfwË‡Z kªx kªx 

cvlvbgqx KvjxgvZvi gw›`‡ii cyKz‡ii 

DËi cv‡k¦©i রাস্তাi cÖ‡UKkb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 278.852/- 275.969/- wbR¯^  100% 100% 

309| গ্রু ্ ি াং-02/19 

কামজি ি া িঃ 29bs IqvW©¯ ’ jvKzwUqv 

moK †givgZ Kib KvR (†PB‡bR- 

0.00wgt †_‡K 1500.00wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 999.439/- 888.833/- wbR¯^  100% 90% 

310| গ্রু ্ ি াং-03/19 

কামজি ি া িঃ 29bs IqvW©¯ ’ jvKzwUqv 

moK †givgZ Kib KvR (†PB‡bR- 

1500.00wgt †_‡K 2300.00wgt) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 Uvt 714.762/- 635.845/- wbR¯^  100% 90% 

311| গ্রু ্ ি াং-04/19 

কামজি িা িঃ 08bs IqvW©¯ ’ evRvi 

†ivW †_‡K ¯̂-‡ivW ্য িন্ত `ßi Lvbv 

moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR- 0.00wgt †_‡K 

145.00wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 826.515/- 81.7705/- wbR¯^  100% 100% 

312| গ্রু ্ ি াং-05/19 

কামজি িা িঃ 08bs IqvW©¯ ’ evRvi 

†ivW †_‡K ¯̂-‡ivW ্য িন্ত `ßi Lvbv 

moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR- 145.00wgt †_‡K 

290.00wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 817.510/- 727.166/- wbR¯^  100% 90% 

313| গ্রু ্ ি াং-06/19 

কামজি িা িঃ 08bs IqvW©¯ ’ evRvi 

†ivW †_‡K ¯̂-‡ivW ্য িন্ত `ßi Lvbv 

moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR- 290.00wgt †_‡K 

435.00wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 726.793/- 646.614/- wbR¯^  100% 90% 

314| গ্রু ্ ি াং-07/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `oMv evoxi cyj ্য িন্ত 

`oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv †givgZ 

KvR (†PB‡bR- 0.00 wgt †_‡K 

180.00 wgt )| 

  

Uvt 999.196/- 

174.637/- wbR¯^   

100% 

 

100% 
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ঠিকা দা রি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

315| গ্রু ্ ি াং-08/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `oMv evoxi cyj ্য িন্ত 

`oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv †givgZ 

KvR (†PB‡bR- 180.00 wgt †_‡K 

270.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 998.868/- 

988.583/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

316| গ্রু ্ ি াং- 09/19  

কামজি িা িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `oMv evoxi cyj ্য িন্ত 

`oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv †givgZ 

KvR (†PB‡bR- 270.00 wgt †_‡K 

363.00 wgt )| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 999.036/- 

988.174/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

317| গ্রু ্ ি াং-10/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `oMv evoxi cyj ্য িন্ত 

`oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv †givgZ 

KvR (†PB‡bR- 363.00 wgt †_‡K 

472.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 999.079/- 

953.699/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

318| গ্রু ্ ি াং-11/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `w¶Y mvMi`x রাস্তা 

্য িন্ত `oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv 

†givgZ KvR (†PB‡bR-0 .00 wgt 

†_‡K 234.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 998.988/- 

987.970/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

319| গ্রু ্ ি াং-12/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `w¶Y mvMi`x রাস্তা 

্য িন্ত `oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv 

†givgZ KvR (†PB‡bR- 234.00wgt 

†_‡K 413.50 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 998.773/- 

987.970/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

320| গ্রু ্ ি াং-13/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `w¶Y mvMi`x রাস্তা 

্য িন্ত `oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv 

†givgZ KvR (†PB‡bR-413 .50 wgt 

†_‡K 528.50 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 999.120/- 

 wbR¯^   

100% 
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321| গ্রু ্ ি াং-14/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `w¶Y mvMi`x রাস্তা 

্য িন্ত `oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv 

†givgZ KvR (†PB‡bR-528 .50 wgt 

†_‡K 636.50 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

 Uvt 999.283/- 988.059/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

322| গ্রু ্ ি াং-15/19 

কামজি ি া িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ wm GÛ we 

1bs cyj †_‡K `w¶Y mvMi`x রাস্তা 

্য িন্ত `oMv evoxi রাস্তা we wm Øviv 

†givgZ KvR (†PB‡bR-636 .50 wgt 

†_‡K 743.50 wgt ) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

   Uvt 

998.961/- 

988.877/- wbR¯^   

100% 

 

100% 

323| গ্রু ্ ি াং-16/19 

কামজি িা িঃ 23 bs IqvW©¯ ’ `oMv 

evoxi রাস্তাq Avi wm wm †µvm †Wªb 

wbgv©Y KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

    Uvt 

174.718/- 

982.830/- wbR¯^  100% 100% 

324| গ্রু ্ ি াং-17/19 

কামজি ি া িঃ 08bs IqvW©¯ ’ P‡Ki cyj 

†_‡K nvU‡Lvjv we`¨gvb Aviwmwm রাস্তা 

্য িন্ত Aviwmwm রাস্তা †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR- 00.00wgt †_‡K 

41.00wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 997.185/- 

 wbR¯^   

100% 

 

325| গ্রু ্ ি াং-18/19 

কামজি ি া িঃ 08bs IqvW©¯ ’ P‡Ki cyj 

†_‡K nvU‡Lvjv we`¨gvb Aviwmwm রাস্তা 

্য িন্ত Aviwmwm রাস্তা †givgZ Kib KvR 

(†PB‡bR- 41.00wgt †_‡K 

74.00wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

  

Uvt 984.506/- 

986.518/- wbR¯^   

100% 

100% 

326| গ্রু ্ ি াং-01/13 

কামজি িা িঃ 10bs Iqv‡W©  wWwmi 

evsjvi mvg‡b †j‡Ki `w¶b cv‡k রাস্তা 

†givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 819.432/- - wbR¯^  100% wej `vwLj 

nqwb 

327| গ্রু ্ ি াং-02/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ KvRxcvov 

Lvjcvo mo‡Ki 2wU evB‡jb I MvBW 

Iqv‡ji KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 998.638/- 997.944/- wbR¯^  100% 100% 
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328| গ্রু ্ ি াং-03/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvjykvn& moK †_‡K b~wiqv ¯‹zj ্য িন্ত 

Lv‡j`vev` K‡jvwbi রাস্তা we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 00.00 wgt 

†_‡K 168.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 999.063/- 

 wbR¯^   

100% 

 

329| গ্রু ্ ি াং-04/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvjykvn& moK †_‡K b~wiqv ¯‹zj ্য িন্ত 

Lv‡j`vev` K‡jvwbi রাস্তা we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 168.00 wgt 

†_‡K 287.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 998.093/- 898.052/- wbR¯^  100% 90% 

330| গ্রু ্ ি াং-05/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvjykvn& moK †_‡K b~wiqv ¯‹zj ্য িন্ত 

Lv‡j`vev` K‡jvwbi রাস্তা we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 287.00 wgt 

†_‡K 411.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

   Uvt 

998.847/- 

998.700/- wbR¯^  100% 100% 

331| গ্রু ্ ি াং-06/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvjykvn& moK †_‡K b~wiqv ¯‹zj ্য িন্ত 

Lv‡j`vev` K‡jvwbi রাস্তা we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 411.00 wgt 

†_‡K 561.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 999.439/- 

898.530/- wbR¯^  100% 90% 

332| গ্রু ্ ি াং-07/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvjykvn& moK †_‡K b~wiqv ¯‹zj ্য িন্ত 

Lv‡j`vev` K‡jvwbi রাস্তা we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 561.00 wgt 

†_‡K 670.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 999.395/- 

989.444/- wbR¯^  100% 90% 

333| গ্রু ্ ি াং-08/13 

কামজি িা িঃ 14 bs IqvW©¯ ’ nhiZ 

Kvjykvn& moK †_‡K b~wiqv ¯‹zj ্য িন্ত 

Lv‡j`vev` K‡jvwbi রাস্তা we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 670.00 wgt 

†_‡K 839.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

  

Uvt 999.279/- 

898.205/- wbR¯^  100% 90% 

334| গ্রু ্ ি াং-09/13 

কামজি ি া িঃ 25 bs IqvW© ’̄ iƒcvZjx 

bRi“j Bmjvg mo‡Ki wewfbœ 

evB‡jb wm wm Øviv †givgZ KvR| 

 Uvt 920.628/- 818.357/- wbR¯^  100% 90% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

335| গ্রু ্ ি াং-10/13 

কামজি ি া িঃ 25 bs IqvW© ’̄ iƒcvZjx 

bRi“j Bmjvg moK we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 00.00 wgt 

†_‡K 60.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 988.095/-  wbR¯^  100% - 

336| গ্রু ্ ি াং-11/13 

কামজি ি া িঃ 25 bs IqvW© ’̄ iƒcvZjx 

bRi“j Bmjvg moK we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 60.00 wgt 

†_‡K 135.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 984.614/-  wbR¯^  100% - 

337| গ্রু ্ ি াং-12/13 

কামজি ি া িঃ 25 bs IqvW© ’̄ iƒcvZjx 

bRi“j Bmjvg moK we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 135.00 wgt 

†_‡K 212.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 990.997/-  wbR¯^  100% - 

338| গ্রু ্ ি াং-13/13 

কামজি ি া িঃ 25 bs IqvW© ’̄ iƒcvZjx 

bRi“j Bmjvg moK we wm Øviv 

ms¯‹vi KvR (†PB‡bR- 212.00 wgt 

†_‡K 264.00 wgt )| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 631.739/-  wbR¯^  100% - 

339| গ্রু ্ ি াং-01/01 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ kvLvq Kw¤úDUvi 

Ges AvBwU hš¿vsk mieivn I ’̄vcb 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

  Uvt 

641.263/- 

 wbR¯^  0%  

340| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি ি া িঃ UP©vi‡mj Ges nZ¨v 

gv‡Vi ¯§„wZ‡mŠa ms¯‹vi KvR|  

( ewa©Z Ask-1) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR  

 931.280/- 930.432/- Dbœqb 100% 100% 

341| গ্রু ্ ি াং-02/02 

কামজি ি া িঃ UP©vi‡mj Ges nZ¨v 

gv‡Vi ¯§„wZ‡mŠa ms¯‹vi KvR| 

 ( ewa©Z Ask-2) 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 794.832/- 794.434/- Dbœqb 100% 100% 

342| গ্রু ্ ি াং-01/06 

কামজি ি া িঃ bMi fe‡bi bxP Zjvi 

 Uvt 71.771/- 64.072/- Dbœqb 100% 100% 
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ev_i“g †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

343| গ্রু ্ ি াং-02/06 

কামজি ি া িঃ bMi fe‡bi bxP Zjvi 

cwðg mvB‡W AvmevecÎ mieivn 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt 414.488/- 413.725/- Dbœqb 100% 100% 

344| গ্রু ্ ি াং-03/06 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW©¯ ’ ivR wenvix 

mo‡K †PB‡bR 640.00 wKtwgt 

Aviwmwm µm †Wªb I c¨vjvmvBwWs 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 Uvt 912.155/- 900.901/- wbR¯^  100% 100% 

345| গ্রু ্ ি াং-04/06 

কামজি ি া িঃ bMi fe‡bi bxP Zjvi 

cwðg cv‡k¦©i i“g †givgZ Kib 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 483.320 429.490/- Dbœqb 100% 90% 

346| গ্রু ্ ি াং-05/06 

কামজি িা িঃ 23bs IqvW©¯ ’ ivR wenvix 

mo‡K  weªR G‡cÖvP Gi MvBWIqvj 

GwRs Ges Aviwmwm c¨vmvBwWs KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 Uvt 830.659/- 738.658/- wbR¯^  100% 90% 

347| গ্রু ্ ি াং-06/06 

কামজি িা িঃ 09bs IqvW©¯ ’ G¨v‡b· 

fe‡bi 2q Zjvi †givgZ Ges is 

Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

Zvwbmv G›UvicÖvBR 

 Uvt440.097/- 435.119/- Dbœqb 100% 98.86% 

348| গ্রু ্ ি াং-01/01 

কামজি িা িঃ রূ্ািলী  evm Uvwg©bvj 

Gi PZ¡i †givgZ Kib KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ ‡‡gmvm©- 

KvRx †nvwì©m 

 Uvt 497.333/- 447.480 wbR¯^   90% 

্রিব িি শা খা   

349| গ্রু ্ ি াং-01/02 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi wewfbœ 

Mvoxmg~n ZvrÿwbKfv‡e †givgZ 

cÖ‡qvRbxq hš¿vsk mieivn KiY I 

ms‡hvRb KiY KvR|  

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 3793.345/- 3692.433/- wbR¯^  100% 97.33% 

350| গ্রু ্ ি াং-02/02                         

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi wewfbœ 

Mvoxmg‡~ni Rb¨ Uvqvi I e¨vUvix 

 8023.753/- 4399.243/- wbR¯^  60.91% 54.82% 
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mieivn KiY I ms‡hvRb KiY KvR|                            

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

351| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi ¯‹xW 

w÷qvi †jvWvi -01 Gi 04(Pvi)wU 

Uvqvi mieivnKiY KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 362.000/- 324.000/- Dbœqb 100% 89.50% 

352| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi ¯‹xW 

w÷qvi †jvWvi -02 Gi 04(Pvi)wU 

Uvqvi mieivnKiY KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি ি া িঃ -‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 362.000/- 324.000/- Dbœqb 100% 89.50% 

353| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cwienb kvLvi ¯‹xW 

w÷qvi †jvWvi -03 Gi 04(Pvi)wU 

Uvqvi mieivnKiY KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 362.000/- 324.000/- Dbœqb 100% 89.50% 

্ারি স িব িা ি রবভাি 

354| গ্রু ্ ি াং-02/11 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb 29 bs 

Iqv‡W©i Kvwkcyi nvB¯‹zj GÛ K‡jR 

Gi msjMœ 150 wg.wg × 350 wg.wg 

Wvqv BD.wcwfwm Mfxi Drcv`K bjK~c 

¯’vcb Ges cv¤ú nvDR †givgZ KiY 

KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gv: kwn`yj 

Bmjvg  

3702.331/- 

 3625.687/- 

wbR¯^   

 

100% 

97.92% 

355| গ্রু ্ ি াং-03/11 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb 28 bs 

Iqv‡W©i Kvwkcyi beRvMiYx miKvwi 

cÖv_wgK we`¨vjq Gi msjMœ 150 wg.wg 

× 350 wg.wg Wvqv BD.wcwfwm Mfxi 

Drcv`K bjK~c ’̄vcb Ges bZzb cv¤ú 

nvDR wbg©vb KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gv: kwn`yj 

Bmjvg  

4321.019/- 

 4231.445/- 

wbR¯^   

 

100% 

97.92% 

356| গ্রু ্ ি াং-07/11 

কামজি িা িঃ 26bs Iqv‡W© †evW© Awdm 

msjMœ cv‡¤úi UªvÝdigvi †givgZ, 

GBP. wU we ỳ¨r jvBb †givgZ, AvšÍ: 

ms‡hvM KvR, Kjvg cvBc I cv¤ú 

¯’vcb KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gv: kwn`yj  

1257.710/- 

 1229.202/- 

wbR¯^   

 

100% 

97.73% 
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Bmjvg 

357| গ্রু ্ ি াং-08/12 

কামজি ি া িঃ cvwb mieivn wefv‡Mi 

wewfbœ cv‡¤ú 100 wg: wg: e¨v‡mi 27wU 

evj¦ IqvUvi wgUvi mieivn I ’̄vcb 

KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

850.500/- 

 764.964/- 

wbR¯^   

 

100% 

90% 

358| গ্রু ্ ি াং-04/11 

কামজি িা িঃ 03 bs Iqv‡W© †k‡i B 

evsjv ¯‹zj KvDwbqv nvDwRs msjMœ 150 

wg.wg×350 wg.wg Wvqv BD.wcwfwm 

Mfxi Drcv`K bjK~c Ges bZzb cv¤ú 

nvDR wbg©vb KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ†gv: 

kwn ỳjBmjvg  

 

4380.193/- 

 3937.899/- 

Dbœqb  

 

100% 

90% 

359| গ্রু ্ ি াং-05/11 

কামজি ি া িঃ 05bsIqv‡W© cjvkcyi 

cyivZb cv¤ú msjMœ 150 wg.wg× 350 

wg.wg Wvqv BD.wcwfwm Mfxi Drcv`K 

bjK~c ¯ ’vcb, cv¤ú nvDR †givgZ 

Ges AvšÍms‡hvM KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gv: kwn ỳj 

Bmjvg 

 

3718.871/- 

 3640.084/- 

wbR¯^   

 

100% 

97.88% 

360| গ্রু ্ ি াং-06/11 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ ¯’v‡b 100 wg:wg: 

Ges 150 wg:wg: e¨v‡mi cvBc jvBb 

¯’vcb I AvšÍ: ms‡hvM KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gv: kwn ỳj 

Bmjvg 

 

9993.684/- 

 976.408/- 

wbR¯^   

 

100% 

90% 

361| গ্রু ্ ি াং-09/11 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ GjvKvq 38 

wgtwgt e¨v‡mi 20wU Mfxi bjK~c 

¯’vcb, 04© © nvDwRs mn 0.75 nm© 

cvIqvi mvegviwmej cv¤ú ¯’vcb, 

2000 wjUvi wc.wf.wm Ifvi †nW 

IqvUvi U¨vsK Ges 10wU Mfxi bjK~c 

Gi 04© © nvDwRs KiY, 2000 wjUvi 

wc.wf.wm Ifvi †nW IqvUvi U¨vsK Ges 

01 nm© cvIqvi mvegviwmej cv¤ú 

¯’vcb KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 

4720.000/- 

 422.507/- 

wbR¯^ 

I 

Dbœqb 

 

 

 

 

100% 

89.51% 

362| গ্রু ্ ি াং-10/11 

কামজি ি া িঃ cvwb mieivn wefv‡M 10 

(`k) †mU20/25/30 †Nvov 

mvegviwmej cv¤ú gUi I c¨v‡bj 

†evW© mieivnKiY KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ †gv: kwn ỳj 

Bmjvg 

 

5875.156/- 

 5752.251/- 

wbR¯^   

 

100% 
97.90% 
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363| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি ি া িঃ wZbwU 30 nm© cvIqvi, 

wZbwU 25 nm© cvIqvi, ỳBwU 20 nm© 

cvIqvi,  ỳBwU 15 nm© cvIqvi, 

mvegviwmej gUi ‡mU mieivn KvR | 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR  

 3107.500/- 3107.000/- wbR¯^  100% 100% 

364| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কা মজ ি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡cv©‡ik‡bi wewfbœ ¯’v‡bi cyivZb 

wUDeI‡q‡ji Rb¨ 50 †mU 4 © © 

nvDwRs,2000 wjUvi wcwfwm cvwbi 

U¨vsK I mvgviwmej gUi †mU mn 

wewfbœ Avbymvw½ KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngvG›UvicÖvBR 

 6279.502/- 6247.963/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 100% 

 

365| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি ি া িঃ ewikvj wmwU 

K‡cv©‡ik‡bi wewfbœ ’̄v‡bi Rb¨ 10 

†mU   1.5 © © wWc wUDe‡qj (4 © © 

nvDwRsmn I mvegviwmej gUi) mn 

wewfbœ Avbymvw½ KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

 1723.252/- 1550.474/- wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 90% 

 

366| গ্রু ্ ি াং-01/03 

কামজি ি া িঃ ỳBwU 25 nm© cvIqvi 

mvegviwmej gUi, 4 © © wRAvB cvBc I 

†PBb cywj mieivn KvR| 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 

802.624/- 722.361/- 

wbR¯^  100% 90% 

367| গ্রু ্ ি াং-02/03 

কামজি ি া িঃ ỳBwU 30 nm© cvIqvi 

mvegviwmej gUi mn †dvqvivi wewfbœ 

miÄvg mieivn KvR | 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 792.167/- 712.950/- wbR¯^  100% 90% 

368| গ্রু ্ ি াং-03/03 

কামজি িা িঃ 07wU 2000 wjUvi 

IqvUvi U¨vsK mn cvwb mieivn jvB‡b 

wewfbœ miÄvg mieivn KvR | 
ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ ‡gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 521.421/- 469.279/- wbR¯^  100% 90% 

369| গ্রু ্ ি াং-01/11 

কামজি ি া িঃ cvwb mieivn wefv‡Mi 

2021-2022 A_© eQ‡ii iÿYv †eÿY 

Kv‡Ri I Avbymvw½K gvjvgvj mieivn 

KiY KvR| 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মি ি িা িঃ †gmvm© 

gvwngv G›UvicÖvBR 

bv 

3889.540/- 3494.925/- 

wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

100% 90% 

ব জ পয ব্যবস্থা ্ি া 

370| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০২ 

কামজি িা িঃ ্রিেন্নতা রবভ া ি ও 

bv ১ ৫৮২.০২৯/- 372.600/- Dbœqb  ৭.৫% 

 

23.55% 
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বি ায়ি শা খা ি িালা িা ল সিবিামিি 

কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

িারিিা এন্টা িপ্রাইজ । 

371| 

গ্রু ্ ি াং-০২/০২ 

কামজি ি া িঃ ্রিেন্নতা রবভ া মিি িশক 

রি ধ মিি কীটি া শক স িবিা মিি কাজ 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

িারিিা এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৩৭৭৯.২০০/- 

 

 

3777.400/- 

Dbœqb  ১ ০০% 

 

100% 

372| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০১ 

কামজি িা িঃ ্রিেন্নতা রবভ া ি ও 

বি ায়ি শা খা ি িালা িা ল সিবিামিি 

কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

তা রিস া এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৪৬৭৬.৭৫৮/- 

 

 

4053.742/- 

Dbœqb  ১ ০০% 

 

 

86.67% 

373| 

গ্রু ্ ি াং-০২/০৩ 

কামজি িা িঃ ফিাি সিরশি ক্র ময়ি 

কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

িারিিা এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৯৩০.২৮৪/- 836.280/- Dbœqb  ১ ০০% 

 

90% 

374| 

গ্রু ্ ি াং-০৩/০৩ 

কামজি িা িঃ ফিাি সিরশি ক্র ময়ি 

কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

িারিিা এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৪৬৫.১ ৪২/- 418.140/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

375| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০৩ 

কামজি িা িঃ ফিাি সিরশি ক্র ময়ি 

কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

িারিিা এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৯৩০.২৮৪/- 836.280/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

376| 

গ্রু ্ ি াং-০১/১১ 

কামজি ি া িঃ সচৌিাো সেমক রিিা 

বা রড়ি পুল ্ পন্ত খাল ্রিস্ক ািকি ণ ও 

খা ল খিি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৮২৯.৩০১/- 827.812/- Dbœqb ১ ০০% 

 

100% 

377| 

গ্রু ্ ি াং-০২/১ ১ 

কামজি ি া িঃ রিিা বা রড়ি পুল সেমক 

রস এন্ড রব ১ িাং পুল ্ পন্ত খা ল 

্রিস্ক া িকিণ ও খা ল খি ি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৪৩৭.২২৮/- 436.921/- Dbœqb ১ ০০% 

 

100% 

378| 

গ্রু ্ ি াং-০৩/১ ১ 

কামজি িা িঃ চাঁদিাি ী খা ল (সচ: ০০০ 

রিঃ সেমক ২০০ রিটা ি) ্রিস্ক া িকিণ ও 

খা ল খিি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৮৪০.৭৬৯/- 838.827/- Dbœqb ১ ০০% 

 

100% 

379| 

গ্রু ্ ি াং-০৪/১ ১ 

কামজি িা িঃ চাঁদিাি ী খা ল (সচ: ২০০ 

রিঃ সেমক ৪ ২০ রিটা ি) ্রিস্ক া িকিণ ও 

খা ল খিি কাজ । 

bv ৯২৬.৭১ ৩/- 833.042/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 
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ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

380| 

গ্রু ্ ি াং-০৫/১ ১ 

কামজি ি া িঃ সিরিমকমলি র্িমি ি খা ল 

(সচ: ০০ রিঃ সেমক ৩০০ রিট া ি) 

্রিস্ক া িকিণ ও খিি কাজ। 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৬২৯.৪৬৩/- 565.108/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

381| 

গ্রু ্ ি াং-০৬/১১ 

কামজি ি া িঃ সিরিমকমলি র্িমি ি খা ল 

(সচ: ৩০০ রিঃ সেমক ৬০০ রিট া ি) 

্রিস্ক া িকিণ ও খা ল খি ি কাজ 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৬ ৬ ৩.০২২/- 595.196/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

382| 

গ্রু ্ ি াং-০৭/১ ১ 

কা মজ ি ি া িঃ সিরিমকমলি র্িমি ি খা ল 

(সচ: ৬০০ রিঃ সেমক ৯০০ রিটা ি) 

্রিস্ক া িকিণ ও খিি কাজ। 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৭০৭.৫০৮/- 635.024/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

383| 

গ্রু ্ ি াং-০৮/১১ 

কামজি ি া িঃ লা কুটিয়া খাল (সচ: ০০০ 

রিঃ সেমক ২৪০ রিটা ি) ্রিস্ক া িকিণ ও 

খা ল খিি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv - - Dbœqb কাজ 

অস িাপ্ত 

- 

384| 

গ্রু ্ ি াং-০৯/১ ১ 

কামজি ি া িঃ লা কুটিয়া খাল (সচ: ২৪০ 

রিঃ সেমক  ৪৬০ রিটা ি) ্রিস্ক া িকিণ 

ও খা ল খিি কাজ। 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাই জ । 

bv - - Dbœqb কাজ 

অস িাপ্ত 

- 

385| 

গ্রু ্ ি াং-১ ০/১১ 

কামজি ি া িঃ লা কুটিয়া খাল (সচ: ৪৬০ 

রিঃ সেমক ৬৯৫ রিটা ি) ্রিস্ক া িকিণ ও 

খা ল খিি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৯০৮.৬৫১/- 817.333/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

386| 

গ্রু ্ ি াং-১১/১১ 

কামজি ি া িঃ লা কুটিয়া খা ল (সচ: ৬৯৫ 

রিঃ সেমক ৮৯৫ রিটা ি) ্রিস্ক ািকিণ ও 

খা ল খিি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৮১ ২.৬০২/- 730.246/- Dbœqb ১ ০০% 

 

90% 

387| 

গ্রু ্ ি াং-০১/০৩ 

কামজি িা িঃ ট্র লা ি, সবলচা, রজ আ ই 

্াই্, কুঠ াি, সখান্তা স ি খা ল 

্রিস্ক া িকিণ ও খাল খি ি কা মজ 

ব্যবহৃ ত িালা িাল স িবি া মিি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৯৬২.৪১ ৫/- 962.070/- Dbœqb ১ ০০% 

 

১ ০০% 

 

388| গ্রু ্ ি াং-০২/০৩ bv ৮৭০.৭৭৮/- 869.360/- Dbœqb ১ ০০% ১ ০০% 
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কামজি ি া ি: রেল সিরশি, সকা দাল, 

িয া িাি, আ ি রস রস র্লা ি, গ্র া রন্ডাং 

সিরশি স ি খাল ্রিস্কা িকিণ ও খা ল 

খি ি কামজ ব্যবহৃত িাল া িাল স িবিা ি 

কামজি। 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

  

389| 

গ্রু ্ ি াং- ০৩/০৩ 

কামজি ি া িঃ িাি, িয া ন্ড সল াবস, 

টি-শা ট প, বা লরত, দা-কিা তস ি খা ল 

্রিস্ক া িকিণ ও খাল খি ি কা মজ 

ব্যবহৃ ত িালা িাল স িবি া ি কাজ । 

ঠিকা দারি প্ররতষ্ঠ া মিি ি া িঃ সিস াস প 

শা রকল এন্টা িপ্রাইজ । 

bv ৭৭২.৫৮৯/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

771.848/- Dbœqb  ১ ০০% 

 

১ ০০% 

 

রবদুয রতক শা খা 

390| MÖæc bs-01/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi moK evwZ iÿbv†eÿ‡bi 

RY¨ 45 IqvU GjBwW evj¦ I Ab¨vb¨ 

ˆe`y¨wZK gvjvgvj mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt Gg B wc GbvwR© 

†mwfs j¨v¤úm BÛvt wjt 

 

bv 

 

407.745/- 

 

367.054/- 

wbR¯^   

100% 

90% 

391| MÖæc bs-02/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi moK evwZ iÿbv†eÿ‡bi 

RY¨ 25 IqvU, 15 IqvU, 09 IqvU 

GjBwW evj¦ I Ab¨vb¨ ˆe ỳ¨wZK 

gvjvgvj mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt Gg B wc GbvwR© 

†mwfs j¨v¤úm BÛvt wjt 

 

bv 

 

408.860/- 

 

367.190/- 

wbR¯^   

100% 

90% 

392| MÖæc bs-03/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi moK evwZ iÿbv†eÿ‡bi 

Rb¨ K¨v‡ej wmwjs d¨vb I Ab¨vb¨ 

ˆe`y¨wZK gvjvgvj mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt Gg B wc GbvwR© 

†mwfs j¨v¤úm BÛvt wjt 

 

bv 

 

411.929/- 

 

369.679/- 

wbR¯^   

100% 

90% 

393| MÖæc bs-01/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi moK evwZ iÿbv†eÿ‡bi 

RY¨ 45 IqvU, 25 IqvU GjBwW evj¦ 

I Zvi mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt Gg B wc GbvwR© 

†mwfs j¨v¤úm BÛvt wjt 

 

 

bv 

 

 

377.390/- 

 

 

339.273/- 

wbR¯^   

 

100% 

90% 

394| MÖæc bs-02/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi AvgvbZMÄ IqvK©mc 

†MvWvDb I wkï cvK© msjMœ Mvwoi 

M¨v‡i‡R wmwm K¨v‡giv mieivnKib 

KvR| 

 

bv 

 

260.077/- 

 

233.355/- 

wbR¯^   

100% 

90% 
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wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

395| MÖæc bs-03/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi b_yjøvev` evm Uvwg©bvj I 

bMi fe‡bi m¤§~‡L 200 IqvU GjBwW 

†gUvj I ˆe ỳ¨wZK gvjvgvj 

mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

256.538/- 

 

230.544/- 

wbR¯^   

100% 

90% 

396| MÖæc bs-01/02 

Kv‡Ri bvgt  G¨v‡b· fe‡bi 

mfvK‡ÿ I wnmve kvLvq 03wU Gwm 

¯’vcb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© ZvjyK`vi 

G›UvicÖvBR 

 

 

bv 

 

990.066/- 

 

987.915/- 

wbR¯^   

100% 

100% 

397| MÖæc bs-02/02 

Kv‡Ri bvgt G¨v‡b· fe‡b GjBwW 

wbqb mvBb †evW© ’̄vcb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© wU †UªwWs 

 

bv 

 

649.200/- 

 

583.200/- 

wbR¯^   

100% 

90% 

398| MÖæc bs-01/03 

Kv‡Ri bvgt G¨v‡b· fe‡b gvbbxq 

†gqi g‡nv`‡qi K‡ÿ 03wU Gwm ’̄vcb 

KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© ZvjyK`vi 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

987.351/- 

 

986.151/- 

wbR¯^   

100% 

100% 

399| MÖæc bs-02/03 

Kv‡Ri bvgt  bMi fe‡b GjBwW 

wbqb mvBb †evW© ’̄vcb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© wU †UªwWs 

 

bv 

 

392.766/- 

 

352.550/- 

wbR¯^   

100% 

 

90% 

400| MÖæc bs-03/03 

Kv‡Ri bvgt G¨v‡b· fe‡bi 

Kbdv‡iÝ iæ‡g wWwRUvj mvDÛ 

wm‡÷g ¯’vcb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© mvwR` 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

918.441/- 

 

824.400/- 

wbR¯^   

100% 

 

90% 

401| MÖæc bs-01/01 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cÖ¯ÍvweZ Dbœqb g~jK 

Kv‡Ri 3D Anumatiom short 

Documrntary iƒcmx ewikvj wbg©vb 

KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt wWgvi WswK 

 

 

bv 

 

 

995.000/- 

 

 

985.000/- 

wbR¯^   

 

100% 

 

 

100% 

402| MÖæc bs-01/01 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi G¨v‡b· fe‡b ˆe ỳ¨wZK 

ms¯‹vi I Dbœqb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© ZvjyK`vi 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

6027.966/- 

 

5899.856/- 

wbR¯ ̂

I 

Dbœqb 

 

100% 

97.87% 

403| MÖæc bs-01/02 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi ¯’cwZi K‡ÿ 01 wU  

 

 

bv 

 

 

288.921/- 

 

 

288.416/- 

wbR¯^   

 

100% 

 

 

100% 
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10th Generation Core-i9  

Kw¤úDUvi mieivn KvR 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

404| MÖæc bs-02/02 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

cøvwbs kvLvq  K‡ÿ 01wU  09th 
Generation Core-i5    

Kw¤úDUvi mieivn KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

189.666/- 

 

189.000/- 

wbR¯^   

100% 

 

100% 

405| MÖæc bs-01/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡b 

DSLR K¨v‡giv mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© Zvwbmv 

G›UvcÖvBR 

 

bv 

 

495.338/- 

 

485.051/- 

wbR¯^   

100% 

 

97.92% 

406| MÖæc bs-02/03 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡b wewfbœ K¨v‡givi ‡jÝ 

mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

494.830/- 

 

484.414/- 

wbR¯^   

100% 

 

100% 

407| MÖæc bs-03/03 

Kv‡Ri bvgt ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡b 

02 ( ỳB) wU ‡Wªvb mieivnKib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

485.208/- 

 

474.679/- 

wbR¯^   

100% 

 

97.83% 

408| MÖæc bs-01/01 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi cøvwbs kvLvq 01 wU  

10th Generation Core-i9  

Kw¤úDUvi mieivn KvR 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 

 

bv 

 

 

282.699/- 

 

 

281.580/- 

wbR¯^   

 

100% 

 

 

100% 

409| MÖæc bs-01/05 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi ea¨f~wg‡Z ‡mŠ›`h¨ea©b 

Gj.B.wW jvBU Ges wmwm wUwf ’̄vcb 

KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© ZvjyK`vi 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

976.868/- 

 

955.919/- 

wbR¯^   

100% 

 

97.85% 

410| MÖæc bs-02/05 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi ¯§„wZ-71 wbh©vZb †K› ª̀ 

mvDÛ wm‡÷g ’̄vcb KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

983.650/- 

 

963.252/- 

wbR¯^   

100% 

 

97.92% 

411| MÖæc bs-03/05 

Kv‡Ri bvgt  G¨v‡b· fe‡b wWwRUvj 

Nwo ¯’vcb  KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© ZvjyK`vi 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

644.400/- 

 

629.865/- 

wbR¯^   

100% 

97.74% 
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412| MÖæc bs-04/05 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi ¯§„wZ-71 wbh©vZb †K›`ª I 

ea¨f~wg‡Z ewa©Z As‡k ˆe`y¨wZK 

Iq¨vwis Kib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

978.605/- 

 

958.628/- 

wbR¯^   

100% 

97.95% 

413| MÖæc bs-05/05 

Kv‡Ri bvgt  1971 mv‡ji gnvb 

gyw³hy‡×i BwZnvm m¤̂wjZ Sort 

Documentary ‰Zix Ges Sound 

Track cȪ ‘Z Kib KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 

 

bv 

 

 

725.000/- 

 

 

708.930/- 

wbR¯^   

 

100% 

97.78% 

414| MÖæc bs-01/01 

Kv‡Ri bvgt  ewikvj wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi ¯§„wZ-71 wbh©vZb †K›`ª I 

ea¨f~wg‡Z wR AvB †cvj ¯’vcb I 

G¨v‡b· fe‡b wmwm K¨v‡giv ’̄vcb 

KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© kvwKj 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

427.740/- 

 

427.209/- 

wbR¯^   

100% 

100% 

415| MÖæc bs-05/06 

Kv‡Ri bvgt  bMi fe‡bi gmwR‡` 

Gwm ¯’vcb Ges cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©vi 

K‡ÿ ‰e ỳ¨wZK KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmv©m ZvjyK`vi 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

382.666/- 

 

382.025/- 

wbR¯^   

100% 

100% 

416| MÖæc bs-07/12 

Kv‡Ri bvgt  bMi fe‡b GKwU 

†Rbv‡iUi I j¨vcUc mieivn KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 

bv 

 

150.030/- 

 

134.640/- 

wbR¯^   

100% 

90% 

ভ া ন্ডাি শা খা 

417| MÖæc bs-01 

Kv‡Ri bvgt gwbnvix gvjvgvj 

mieiv‡ni KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© AvK© 

Kw¤úDUvi wm÷vg 

 199.568/- 

199.068/- 

wbR¯^  99% 99% 

418| MÖæc bs-01 Kv‡Ri bvgt gwbnvix 

gvjvgvj mieiv‡ni KvR wVKv`v‡ii 

bvgt †gmvm© AvK© Kw¤úDUvi wm÷vg 

 199.912/- 

199.816/- 

wbR¯^  99% 99.95% 

419| MÖæc bs-03 

Kv‡Ri bvgt cweÎ gv‡n igRv‡bi 

wjd‡jU I BdZv‡ii mgqm~Px 

Qvcv‡bvi KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 190.120/- 

189.980/- 

wbR¯^  100% 99.92% 

420| MÖæc bs-03 

Kv‡Ri bvgt cweÎ gv‡n igRv‡bi 

wjd‡jU I BdZv‡ii mgqm~Px 

Qvcv‡bvi KvR| 

 184.780/- 

184.670/- 

wbR¯^  100% 99.94% 
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wVKv`v‡ii bvgt ‡gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

421| MÖæc bs-04 

Kv‡Ri bvgt C ỳj wdZ‡ii KvW© 

mieiv‡ni KvR| 

wVKv`v‡ii bvgt  

‡gmvm© gvwngv G›UvicÖvBR 

 131.300/- 

131.000/- 

wbR¯^  100% 99.77% 

422| MÖæc bs-01 

Kv‡Ri bvgt gwbnvix gvjvgvj 

mieiv‡ni KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 1228.491/- 

1019.492/- 

wbR¯^  83% 82.98% 

423| MÖæc bs-03 

Kv‡Ri bvgt dig †iwRóvi mieiv‡ni 

KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 978.688.8/- 

943.142/- 

wbR¯^  96% 96.36% 

424| MÖæc bs-02 

Kv‡Ri bvgt ‡UªW jvB‡mÝ 

eB,Lvg,‡jRvi Qvcv‡bvi KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 669.948/- 

427.880/- 

wbR¯^  63% 63.86% 

425| MÖæc bs- 

cvwb I Ki Av`vq kvLvq Kw›UwbqvwmU 

mieiv‡ni KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 199.750/- 

194.650/- 

wbR¯^  97% 97.44% 

426| MÖæc bs-01 

Kv‡Ri bvgt dig †iwRóvi mieiv‡ni 

KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© gvwngv 

G›UvicÖvBR 

 132.940/- 

132.940/- 

wbR¯ ̂  97% 100% 

427| MÖæc bs-01 

Kv‡Ri bvgt gwbnvix gvjvgvj 

mieiv‡ni KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 1008.970/- 

700.694/- 

wbR¯^  69% 69.44% 

428| MÖæc bs-02 

Kv‡Ri bvgt dig †iwRóvi mieiv‡ni 

KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 805.406/- 

787.350/- 

wbR¯^  97% 97.75% 

429| MÖæc bs-03 

Kv‡Ri bvgt  Kw¤úDUvi I d‡Uvó¨vU 

Kvwj mieiv‡ni KvR 

wVKv`v‡ii bvgt †gmvm© Zvwbmv 

G›UvicÖvBR 

 611.159/- 

308.281/- 

wbR¯^  50% 50.44% 
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 ৬.২  ক্রমপুঞ্জীভূি উন্নয়ি-সম্পর্কিি অেিিসমূহ 

  সিাট:  িীবির সারর্ণবি সরাসর্র র্সটি কব্ িাবরশি কর্তিক ্র্রিার্লি/বাস্তবার্য়ি অবকাঠাবমা এবং অন্যান্য প্রবদয় সসবামূলক কার্ িক্রম 

সদিাবিা হবয়বছ 

 

 

অর্ িবছর ২০২০/২১ সশবষ 

সমাট অেিি 

অর্ িবছর ২০২১/২২  

সশবষ সমাট অেিি 

আবগর বছর সর্বক বৃর্ি 

্র্রবিিি / 

সমাট রাস্তা   462.8388 wKt wgt 482.839 wKt wgt 20 wKt wgt 

র্বর্স  (র্বটুর্মিাস কাব্ িটিং) 331.0055 wKt wgt 349.406 wKt wgt 18.4 wKt wgt 

র্সর্স(র্সবমন্ট কির্ক্রট) 100.6462 wKt wgt 101.646 wKt wgt 1 wKt wgt 

আরর্সর্স (রি-র্সবমন্ট-কির্ক্রট) 31.1871 wKt wgt 31.7871 wKt wgt 0.6 wKt wgt 

    

িদ িমা – সমাট  150.307 wKt wgt 155.307 wKt wgt 5 wKt wgt 

র্িক  9.0572 wKt wgt 9.0572 wKt wgt 0 wKt wgt 

আরর্সর্স 140.589 wKt wgt 145.589 wKt wgt 5 wKt wgt 

কাাাঁিা  0.661 wKt wgt 0.661 wKt wgt 0 wKt wgt 

িাল - - - 

    

সসতু     

সমাট সংখ্যা  55 wU 55 wU 0 wU 

সমাট বদর্ঘ িয র্ক.র্ম. র্ক.র্ম. র্ক.র্ম. 

    

কালভাট িস    

সমাট সংখ্যা 165 wU 166 wU 1 wU 

    

সড়ক বার্ি    

সড়কবার্ির পুবলর সংখ্যা 16,433wU 16,443wU 10 wU 

    

সাধারবণর বাোর 10wU 10wU - 

বাোবরর সংখ্যা 10wU 10wU - 

সমবের োয়গা/আয়িি ㎡ ㎡ ㎡ 

    

উদ্যাি     

সমাট সংখ্যা     

সমাট এলাকা     

    

কর্মউর্িটি সসন্টার     

সমাট সংখ্যা     

    

গণবশৌিাগার     

সমাট সংখ্যা  10wU 11wU 1wU 

সেন্ডার পৃর্কীকরণ গিবশৌিাগাবরর সংখ্যা  10 wU 11 wU 1 wU 

    

্ার্ি সরবরাহ     

র্সটি কব্ িাবরশি কর্তিক ্ার্ি  সরবরাহ 

ব্যবস্থায় সংযুক্ত ্র্রবার  /ভববির সংখ্যা 

30271 wU 31662 wU 1351wU 
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অধ্যায় ৭ : অবকাঠাবমা ্র্রিালিা এবং রেণাববেণসহ অন্যান্য সসবামূলক কার্ িক্রমসমূহ 

    ৭.১ সর্িববর দপ্তর 

    )১( উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ 

উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ বণ িিা 

সাধারবণর বাোর ব্যবস্থা্িা বাোবরর োয়গা ইোরাদাি 

র্ািেট র্িয়ন্ত্রণ প্রধাি প্রধাি রাস্তা এবং বাোবরর োয়গাগুর্লবি েযার্ফক কমীবদর র্িযুক্ত করা 

িাগর্রক িথ্যবসবা সকন্দ্র (র্সআই 

এসর্স) 

-িাগর্রকবদর েন্য ওয়াি ে্ সসবা সরবরাহ করা 

-অর্ভবর্াগ গ্রহণ 

সাংস্কৃর্িক কার্ িক্রম প্রিার -সাংস্কৃর্িক, ক্রীি়ো এবং অন্যান্য অনুষ্ঠাবির আবয়ােি করা  

-সবসরকার্র সংস্থার মাধ্যবম সাংস্কৃর্িক, ক্রীি়ো এবং অন্যান্য অনুষ্ঠাবির 

স্পিসর করা 

 

    )২( অেিবির সূিকসমূহ 

 

সসবা সমূহ 

সূিক এবং অেিি 

সূিক অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

সাধারবণর বাোর সাধারবির বাোবর িার্ল 

োয়গার ্র্রমাি 

% % 

র্ািেট র্িয়ন্ত্রণ োর্ফক র্ির়্েন্ত্রবণর েন্য 

র্িযুক্ত কমীর সংখ্যা প্রম  াজয িয় প্রম  াজয িয় 

সংস্কুর্ি ও সিলাধূলা 

র্বষয়ক 

অনুর্ষ্ঠি সাংস্কৃর্িক 

কম িসূর্ির সংখ্যা  - ১ টি 

অনুর্ষ্ঠি  স্পিরকৃি 

সাংস্কৃর্িক কম িসূর্ির সংখ্যা - - 

অির্ধকার প্রববশ সাধারবির োয়গা সর্বক 

অববধভাবব স্থার্্ি সদাকাি 

সর্রবয় সিয়ার সংখ্যা  - 300টি 

 

     )৩( পূব িবিী বছবরর তুলিায় উবল্লিবর্াগ্য ্র্রবিিি সম্পবকি ব্যখ্যা   

১.  

 

২.  

 

 

     ৭.২ রােস্ব র্বভাগ 

      )১( উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ 

উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ বণ িিা 

সেি লাইবসি প্রদাি 

2021-2022 A_©eQ‡i †gvU dig wewµ 2576 wU 5,14,550 UvKv এবং bZzb 

†UªW jvB‡mÝ cÖ`vb 1593 wU,bevqb †UªW jvB‡mÝ cÖ`vb 6663 wU,‡gvU †UªW 

jB‡mÝ cÖ`vb 8256 wU| 

অর্ার্ন্ত্রক র্ািবাহবির লাইবসি 

2020-2021 A_© eQ‡ii †_‡K (wi·v) bZzb I bevqb Kvh©µg ïiæ nq, hv 

eZ©gv‡b Pjgvb Av‡Q| f¨vb লাইবসি 2021-2022 A_© eQ‡i Kvh©µg ïiæ 

n‡q‡Q, hv eZ©gv‡b Pjgvb Av‡Q| 
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সাধারবির বাোর ব্যবস্থা্িা evikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi ˆ`wbK I mvßvwnK nvUevRvi i‡q‡Q| ivR¯^ Av`v‡qi 

¯^v‡_© cÖwZ eQi evsjv ˆPÎ gv‡m Db¥y³ `icÎ Avnev‡bi gva¨‡g Rbmvavi‡bi 

gv‡S GKKvwjb eivÏ g~j¨ MÖnb K‡i cÖwZ GK eQ‡ii Rb¨ eivÏ cÖ`vb Kiv nq| 

hvi d‡j ivR¯̂ Avq e„w× Kiv m¤¢e n‡q‡Q| 

weÁvcb kvLv 2021-2022 A_©eQ‡i †gvU wej‡evW© 21,657 etdzt 21,65,665/-, mc mvBb 

21,237 etdzt 31,85,530/-,e¨vbvi/‡d÷zb 420 wU    2,10,200/-, ‡`qvj 

wjLb 29,372 etdzt 4,40,575/-, åv¤§gvb Mvox/gvBwKs/‡gjv 384 wU 

1,91,800/-        

কসাইিািার ব্যবস্থা্িা KkvBLvbvi e¨e ’̄vcbvi Ask wn‡m‡e †h mKj evRv‡i cï RevB Kiv nq ‡m¸‡jv 

`icÎ Avnev‡bi gva¨‡g BRviv cÖ`vb K‡i ivR¯̂ Av`vq Kiv nq| 

cvwb mieivn wefvM  cvwbi Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ c~‡e©i 289 wK: wg: cvBc jvBb †_‡K 296 wK: 

wg: cvBc jvB‡b e„w× Kiv nq| 

 weMZ eQ‡i 32wU Drcv`K bjK~c wQj| eZ©gv‡b Av‡iv 05wU Drcv`K 

bjK~c e„w× K‡i ‡gvU 37wU Drcv`K bjK~c Pjgvb i‡q‡Q| 

 cvwbi cwigvb cwigv‡ci Rb¨ cÖwZ cv‡¤ú †d¬vwgUvi ’̄vcb Kiv nq|  

 weMZ eQ‡i 2 †KvwU 3 jÿ 85 nvRvi wjUvi cvwb D‡Ëvjb ÿgZv †_‡K 

DbœxZ K‡i 2 †KvwU 90 jÿ 47 nvRvi 5 kZ wjUvi n‡q‡Q| cÖvq ˆ`wbK 

86 jÿ 62 nvRvi 500 wjUvi cvwb e„w× cvq| 

 cvwbi Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ åvgvb¨gvb cvwbi U¨vsK w`‡q weï× cvwb 

mieivn Kiv nq| 

 webv g~‡j¨ agx©q cÖwZôv‡bi cvwbi jvBb I cvwb mieivn cÖ`v‡bi e¨e¯’v 

Kiv n‡q‡Q| 

 bMixi wewfbœ ¯’v‡b A‰ea ms‡hvM †gvevBj †Kv‡Ui gva¨‡g wew”Qbœ I 

Rwigvbvi e¨e ’̄v Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

cø̈ vwbs kvLv  f~wg e¨envi Qvoc‡Îi cÖPjb|  

 wbqwgZfv‡e bMi cwiKíbvwe` I ¯’cwZ KZ…©K mivmwi bvMwiK‡`i mv‡_ 

K‡_vcK_‡bi gva¨‡g wewfbœ mgm¨vi mgvavb| 

 15 w`‡b wewa †gvZv‡eK Bgvi‡Zi bKkv Aby‡gv`b| 

  )২( অেিবির সূিক 

সসবাসমূহ 

সূিক ও অেিি  

সূিক অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

সেি লাইবসি িতুিভাবব ইস্যযকৃি সেি 

লাইবসবির সংখ্যা 

2277 wU 1593 wU 

িবায়িক্রি সেি 

লাইবসবির সংখ্যা 

6339 wU 6663 wU 

অর্ার্ন্ত্রক র্ািবাহবির লাইবসি 

সমাটর র্বহীি গাড়ীর েন্য 

ইস্যযকৃি লাইবসি সংখ্যা  

wi·v bZzb 1014 

wi·v bevqb 371 

f¨vb bevqb 21 

f¨vb bZzb 11 wU 

wi·v 12 Lvbv (bevqb) 

bZzb 3 Lvbv  

f¨vb 14 Lvbv (bevqb) 

bZzb 2 Lvbv 

সাধারবণর বাোর িার্ল োয়গার ্র্রমাি শিকরা হার শিকরা হার 

গণবশৌিাগার 

িতুি ইোরা চুর্ক্তর 

আওিায় ্র্রিার্লি 

গণবশৌিাগার এর সংখ্যা  - - 

িবায়িকৃি ইোরা চুর্ক্তর 

মাধ্যবম ্র্রিার্লি 

গণবশৌিাগার এর সংখ্যা 10 wU 11 wU 

evRvi 

I ój 

kvLv 

1.÷‡ji †mjvgx 1.÷‡ji †mjvgx (÷j 

cÖwZ) 

54,23,983/-(53 wU 

÷j †_‡K) 

35,03,808/-(24 wU 

÷j) 

2.÷‡ji fvov 2.÷‡ji fvov (÷j 2,33,23,850/-(1550 1,65,48,120/-(1475 
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cÖwZ) wU ÷j †_‡K) wU) 

3.nvUevRvi 3.nvUevRvi ‡_‡K Avq 

(cÖwZ nvUevRvi) 

47,12,131/- (16 wU 

nvUevRvi †_‡K) 

1,32,21,827/-(16 wU) 

4.evm Uvwg©bvj 4.evm Uvwg©bvj †_‡K Avq 

(Uvwg©bvj cÖwZ) 

12,26,793/- (2 wU 

Uvwg©bvj †_‡K) 

26,86,899/-(2 wU) 

5. cvewjK Uq‡jU I  

†Lqv NvU  

5.cvewjK Uq‡jU I  

‡LqvNvU BRviv(BRviv 

Abyhvqx) 

6,84,117/-(2 wU 

Uq‡jU1 wU †LqvNvU) 

10,80,925/-(2wU 

Uq‡jU 

1wU ˆLqvNvU) 

6.RevBLvbv(KkvBLvbv) 6.RevBLvbv BRviv 

(KkvBLvbv) BRviv 

Abyhvqx 

70,000/- (me wgwj‡q 

1 wU) 

1,20,000/-(me wgwj‡q 

1wU) 

7.cøv‡bU cvK© 7.cøv‡bU cvK© BRviv 

(BRviv Abyhvqx) 

 3,02,950/-(1wU cvK©) 

‡gvU: 3,54,40,874/- 3,74,64,529/- 

cvwb 

mieivn 

wefvM  

wej eve` Av`vq (nvj 

+ e‡Kqv + mviPvR© )  
 MÖvnK Kwc 

     

78,508,541.00  
  93,917,957.00  

 dig wewµ eve` Avq    dig cÖwZ 500/-  

 

 1350wU dig eve` 

 675,000.00  

 

1208wU dig eve`      

 604,000.00  

bvg cwieZ©b wd eve` 

Avq  

µq m~‡Î bvg cwieZ©‡bi 

Aby‡gv`‡bi †ÿ‡Î Wvqv 

Abyhvqx wd MÖnb Kiv nq 

Ges Iqvwik m~‡Î bvg 

cwieZ©‡bi †ÿ‡Î ms‡hvM 

cÖwZ 500/- wd MÖnb Kiv 

nq| 

         

405,500.00  
       466,500.00  

Wvqv cwieZ©b wd eve` 

Avq  

0.5 BwÂ †_‡K 3/4 BwÂ 

5,000/-, 

0.5 BwÂ †_‡K 01 BwÂ 

11,000/-, 

3/4 BwÂ †_‡K 01 BwÂ 

10,500/-, 

Ab¨vb¨ Wvqv cwieZ©‡bi 

†ÿ‡Î bZzb ms‡hvM wd 

MÖnb Kiv nq| 

        

1,241,000.00  
   1,310,000.00  

bZzb ms‡hvM wd eve` 

Avq  

3/4 BwÂ cÖwZ Wvqv - 

6,000/- 

 01 BwÂ cÖwZ Wvqv -  

12,000/- 

1.5 BwÂ cÖwZ Wvqv -  

45,000/- 

3/4 BwÂ ( 912 × 

6,000/-) 

01 BwÂ (62 × 

12,000/-) 

1.5 BwÂ (12 × 

45,000/-)          

‡gvU = 6,756,000.00  

3/4 BwÂ ( 988 × 

6,000/-) 

01 BwÂ (99 × 

12,000/-) 

1.5 BwÂ (07 × 

45,000/-)   †gvU = 

74,31,000.00  

wkwÞs eve` Avq  cÖwZ wkwÞs 2,370/- 
09wU wkwÞs eve`            

21,330.00  

15wU wkwÞs eve`                    

 35,750.00  

Mfxi bjK‚c AbygwZ wd 

eve` Avq  

wewfbœ Wvqv Abyhvqx wd 

avh©¨ Kiv nq| 

     

12,680,000.00  
  11,720,000.00  

Avw_©K ÿwZc~ib eve` 

Avq  
  

          

498,774.00  
      260,000.00  

Iqvk PvR© eve` Avq  cÖwZ Iqvk PvR© 2,270/- 
05wU Iqvk eve`            

11,350.00  
          2,270.00  
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cvwbi Mvoxi gva¨‡g 

Avq  

cÖwZ Mvox cvwbi g~j¨ 

500/- 

29wU Mvox cvwbi g~j¨            

14,500.00  

16 wU Mvox cvwbi g~j¨       

   8,000.00  

ms‡hvM KZ©b eve` Avq  ms‡hvM KZ©b wd 2,270/- 
              

2,270.00  

                     

-    

iv Í̄v KvUv wd eve` Avq   - 
              

2,836.00  

                     

-    

iv Í̄v †givgZ eve`    -            4,890.00  

weÁvcb kvLv 

1.wej‡evW©©/100 UvKv 

cÖwZ ¯‹qvi dzU 

16,95,550/- 16,956 

etdzt 

21,65,665/- 21,657 

etdzt 

2.mc mvBb/150 UvKv 

cÖwZ ¯‹qvi dzU 

31,48,485/- 20,990 

etdzt 

31,85,530/- 21,237 

etdzt 

3.e¨vbvi/‡d÷zb/500 

UvKv cÖwZwU 

2,30,000/- 460 wU 2,10,200/-  420 wU 

4.‡`qvj wjLb/15 UvKv 

cÖwZ ¯‹qvi dzU 

3,52,075/- 23,472 

etdzt 

4,40,575/- 29,372 

etdzt 

5.åv¤§gvb 

Mvox/gvBwKs/‡gjv/500 

UvKv cÖwZ w`b 

2,16,700/- 434 wU 

Mvox 

1,91,800/-    384 

wU 

‡gvU: 56,40,810/- 61,93,770/- 

cø̈ vwbs 

kvLv 

Bgvi‡Zi bKkv 

Aby‡gv`b wd 

বগ িফুে অনুসাবর 746 wU cø¨v‡bi wd 

eve`- 46,940,125 

UvKv 

845 wU cø¨v‡bi wd eve`- 

46,212,149/- UvKv 

f~wg e¨envi Qvoc‡Îi 

wd 

kZvsk cÖwZ 1012/-UvKv 8260.908 kZvsk 

eve` 8360039/ UvKv 

7049.253 kZvsk eve` 

71,33,844/- UvKv 

KvwiMwi cÖwZôvb 

wbeÜb dig 

dig cÖwZ 500/1000 

UvKv 

31,000/- UvKv 43 wU dig eve` 

43,000/- UvKv 

KvwiMwi cÖ‡KŠkjx 

(e¨w³) wbeÜb wd 

e¨w³cÖwZ 

15000/16500 UvKv 

15,000/- UvKv 16,500/- UvKv 

cÖwZôvb wbeÜb I 

bevqb 

cÖwZôvb cÖwZ 15000/- 

UvKv 

3,17,000/- UvKv 17 wU cÖwZôvb eve` 

2,55,000/- UvKv 

e¨w³ wbeÜb I bevqb e¨w³cÖwZ 71,000/- UvKv  

     

 

     )৩( পূব িবিী বছবরর তুলিায় উবল্লিবর্াগ্য ্র্রবিিি সম্পবকি ব্যখ্যা  

১. সেি লাইবসি 

 

2020 mv‡ji gvP© gvm †_‡K gnvgvix K‡ivbvi Kvi‡b c„w_exe¨cx A_©‰bwZK mgm¨vi 

m¤§yLxb nq| hvi cÖfve evsjv‡`‡kI cwijwÿZ nq| ZvB bZzb I bevqb `y‡UvB Kg 

n‡q‡Q| 

২. অর্ার্ন্ত্রক র্ািবাহবির 

লাইবসি 

c~‡e© kn‡i njy` A‡Uvi (BwR evBK) jvB‡mÝ (eøy-eyK) †`qv n‡Zv, wKš‘ eZ©gv‡b ïay gvÎ 

c¨vWj PvwjZ wi·vi jvB‡mÝ (eø-eyK) †`qvi Kvi‡b ivR¯^ Avq n«vm †c‡q‡Q|  

৩. evRvi I ój kvLv 

 

 ÷‡ji †mjvgx t bZzb ‡Kvb ÷j eivÏ nqwb weavq ÷‡ji †mjvgx Av`vq Kg n‡q‡Q|  

 ÷‡ji fvovt 2020-2021 A_© eQ‡i ÷‡ji e‡Kqv fvov †ekx Av`vq n‡q‡Q| 

 nvU evRvi †_‡K Avqt K‡ivbv gnvgvixi Kvi‡b 2020-21 A_©eQ‡i BRvivi UvKv 

Av`vq K‡i 2021-22 A_© eQ‡i Rgv Kiv n‡q‡Q ZvB nvU evRvi †_‡K †ewk Av`vq 

n‡q‡Q|        

 cøv‡bU cvK©t K‡ivbvi Kvi‡b 2020-21 A_©eQ‡i UvKv 2021-22 A_©eQ‡i Rgv cÖ`vb 

Kiv n‡q‡Q| 

 

 

 

cvwb mieivn wefvM 

 wUg Iqv‡K©i gva¨‡g MÖvnK‡K e‡Kqv wej cwi‡kv‡a Drmvn †`qvq cvwbi wej 

cwi‡kva D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e„w× cvq| 

 weMZ eQ‡i 32wU Drcv`K bjK~c wQj| eZ©gv‡b Av‡iv 05wU Drcv`K bjK~c e„w× 
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K‡i ‡gvU 37wU Drcv`K bjK~c Pjgvb i‡q‡Q| 

 weMZ eQ‡i 2 †KvwU 3 jÿ 85 nvRvi wjUvi cvwb D‡Ëvjb ÿgZv †_‡K DbœxZ K‡i 

2 †KvwU 90 jÿ 47 nvRvi 5 kZ wjUvi n‡q‡Q| cÖvq ˆ`wbK 86 jÿ 62 nvRvi 

500 wjUvi cvwb e„w× cvq| 

 wbiweNœ I wbiwew”Qbœ cvwb mieiv‡ni Rb¨ MÖvnKiv wbqwgZ cvwbi wej e‡Kqv mn 

cwi‡kva Kivq †mevi gvb e„w× †c‡q‡Q| hv Ab¨vb¨ eQ‡ii Zzjbvq m‡šÍvlRbK| 

 

 weÁvcb kvLv wej‡ev‡W©i mwVKfv‡e msL¨v I cwigvc wbb©q mn wbqwgZ Z`viwK Kivq Av‡Mi †P‡q ivR¯^ 

Av`vq e„w× ‡c‡q‡Q| 

 

 

    ৭.৩ প্রবকৌশল র্বভাগ 

     )১( অবকাঠাবমা ্র্রিালিা ও রোববেণ এবং  অন্যান্য সসবা   

উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ বণ িিা 

রাস্তা সমরামি ও রেণাববেণ  

2021-2022 A_© eQ‡i  15 wKt wgt moK ms¯‹vi, 250 wgt dzUcvZ wbg©vb,  

1.1 wKt wgt †ivW wWfvBWvi,  UªvwdK g¨‡bR‡g›U  (†ivW gvwK©s, w¯úU †eªKvi, 

†Reªv †µvwms I †ivW mvBb) 20 wKt wgt 

িদ িমা সমরামি ও রেণাববেণ 

10 wKt wgt †Wª‡bi Uc ø̄ve wbg©vb Ges 2.5 wKt wgt Lvj c~btLbb I 

cwi¯‹viKiY| 

সসতু সমরামি ও রেণাববেণ  

সড়কবার্ি সমরামি ও রেণাববেণ 

2021-2022 A_© eQ‡i 3700 wU bZzb fvj¦ ’̄vcb | 5400wU wic‡cøm‡g›U, 

8704 wU miK evwZ †givgZ Kiv n‡q‡Q| 

গণবশৌিাগার সমরামি ও রেণাববেণ  

েিসাধারবণর অংশ / র্ববিাদবির 

স্থাি সমরামি ও রেণাববেণ 

GKwU ¯‹zj gvV ms¯‹vi mn ‡mŠ›`h© ea©b KvR  

িাগর্রকবদর েন্য কর্মউর্িটি সসন্টার 

অর্বা অন্যান্য িাগর্রক স্যর্বধা বির্র 

ও রোববেণ  

2 wU †meK K‡jvbx Amgvß KvR mgvß Kib, 3wU gmwR` ms¯‹vi I cybtwbg©vb| 

GKwU gv ª̀vmv wbg©vb, 2wU evm Uvwg©bv‡ji PË¡i wbg©vb| 

্ার্ি সরবরাহ ও ্ার্ি সরবরাহের্িি 

স্যর্বধার্দর সমরামি ও রোববেণ  

bZzb 5wU Drcv`K bjKzc ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Ges cyivZb GKwU mPj Kiv n‡q‡Q, 

37 wU cv‡¤ú †døv wgUvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q,  bZzb 7 wKt wgt bZzb cvwbi ms‡hvM 

jvBb ’̄vcb Kiv n‡q‡Q, 10 wU cyivZb mve gvwm©ej †givgZ Kiv n‡q‡Q Ges 1.5 

BwÂ e¨‡mi 30wU Mwfi bjKzc mn wgwb IqvUvi U¨vsK ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

ভবি র্িয়ন্ত্রণ 

1) ইমারবির কাজ করার পুবব ি র্সটি কব্ িাবরশি এ র্লর্খি ভাবব জািাবি েবব 

2) র্সটি কব্ িাবরশবির সড়ক ্র্রদশ িকগি ওয়াে ি র্ভর্েক র্িম িাি কাজ গুবলা 

্য িাবলািিা কবর র্াক । 

3) র্বর্ধ প্রমািাববক কাজ করার জন্য িাগর্রকবদর মবধ্য সবিিিিা বির্রর লবক্ষয 

প্রর্ির্দি র্বকাল ৩-৫ ো স্থ্র্ি িাগর্রকবদর সাবর্ আবলািিা কবরি। 

4) প্লযাি অনুযায়ী কাজ িদারর্কর জন্য প্রর্ি মাবস ২ বার স্থ্র্ি, প্রবকৌশলীগি 

্র্রদশ িবি প্রবর েি। 

5) যর্দ প্রকাি কাজ র্বর্ধ বর্েভ্য িি প্রদখা যায় িবব সাবর্ সাবর্ প্রসটি সমাধাবির জন্য 

সড়ক ্র্রদশ িকগি িােকবক অবর্েি কবরি। 

6) প্রকউ যর্দ অনবধ ভাবব প্লযাি বর্েভ্য িি ভাবব ইমারি র্িম িাি কবরি িবব র্বর্ধ 

প্রমািাববক কতৃি্ ক্ষ ব্যবস্থা র্িবয় র্াবকি । 

ঝুঁর্কপূণ ি ভবি র্িয়ন্ত্রণ 

১) র্িয়র্মি ্র্রদশ িবির মাধ্যবম র্সটি কব্ িাবরশবির স্থ্র্ি ও প্রবকৌশলীগি ঝৌঁর্কপূণ ি 

ভবি র্িির্েি কবর র্াবকি । 

২) ঝৌঁর্কপুি ি ভবি র্িির্েি করার ্র কর্মটি গঠি কবর এর অবকাঠাবমা স্ট্রাকিার 

্রীক্ষা র্িরীক্ষা কবর প্রর্িববদি প্রদাি করা েয় । 

৩) উি প্রর্িববদি এর উ্র ্য িাবলািিা কবর দক্ষ জিববলর সাোয্য র্িবয় ঝৌঁর্কপুি ি 

ভবি অ্সারি করা েবয় র্াবক । 
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     প্রবকৌশল র্বভাগ কর্তিক  অবকাঠাবমা উন্নয়ি সংক্রান্ত সসবাসমূহ অধ্যায় ৬ এ বর্ণ িি হবয়বছ।  

     )২( অেিবির সূিক  

সসবাসমূহ 

সূিক এবং অেিি  

সূিক অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

ভবি র্িয়ন্ত্রণ অনুবমার্দি ভববির সংখ্যা  

৭৪৬ প্লযাি 

এর মবধ্য ১৫০ টি 

৮৪৫ প্লযাি এর মবধ্য ৮৮ টি  

অস্বাস্থযকর / ঝুঁর্কপূণ ি 

ভবি 

অস্বাস্থযকর এবং ঝুঁর্কপূণ ি 

ভবি ্র্রদশ িবির সংখ্যা  

৭ টি টি 

 

     )৩( পূব িবিী বছবরর তুলিায় উবল্লিবর্াগ্য ্র্রবিিি সম্পবকি ব্যখ্যা   

১. 

 

 

২. 

 

 

 

   ৭.৪ বেিয ব্যবস্থা্িা র্বভাগ 

  (১) উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ 

উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ বণ িিা 

বাোর এবং গৃহস্থালী বেিয সংগ্রহ  

প্ররতরদি বা রড় বা রড় রিময় গৃিস্থলী ব জ পয এবাং বাজ া মি বাজ া মি রিময় ্রি েন্নত া কিীিা 

ভ যা িবমিি িাধ্যমি ব জ পয স াংগ্র ি কমি রি রদ পষ্ট জ া য়িায় জ িা কমি । রি রদ পষ্ট জ ায়িাি 

স াং গৃিীত বজ পয ট্রা মকি িাধ্যমি Dumping Station এ সফলা িয় । স ম্পূ ি প কাজ টি 

িা মতি সবলা য় স ম্পন্ন কিা িয় । 

রাস্তা এবং িদ িমা ্র্রেন্ন রািা 

এবং মর্িটর্রং  

ি া ত ১ ০ টা য় ি িিীি স কল িাস্ত া গুমলা ঝা ড়ুি িাধ্যমি ঝা ড়ু সদয়া িয় এ ব াং এ ই কাজ গুমলা 

সদখাশুি া জ ন্য ৩০টি ওয় া মি প ৩০ জি সু ্া িভ া ইজ াি রি ময়া রজ ত িময়মি । প্ররত টি ওয় া মি প 

ি দ পিা ্রিস্কা ি কিাি জ ন্য ি দ পিা শ্ররিক িময়মি এ ব াং ি দ পিা ্রিস্ক া ি কিা ি জ ন্য কাজটি 

রদমি ি সবল া কমি োমক  এ ব াং ওয় াি প সু ্ািভ া ইজ াি এ ই কাজ টি সদখাশুিা কমি ি । 

হাস্ািাল বেিয ব্যবস্থা্িা  

স িকািী িা স ্াতা মলি বজ পয পূব প সেমকই রস টি কম্ পা মি শি স াংগ্র ি কমি ো মক এ ব াং 

িা স ্াতা মলি বজ পয গৃিস্থালীি ব মজ পযি ন্যা য় Open dumping কিা িয় । 

িা স ্াতা মলি ব জ পয ব্যবস্থা ্ি া ি জন্য এখি ও সকা ি ্দমক্ষ্ গ্র িণ কিা িয় ি া ই। 

সবস িকা িী রি রি ক ও িা য়া িমি া রস্টক সসন্টা মিি ব জ পয ব ত পিা মি রস টি কম্ পা মিশি স াং গ্রি 

কিা ি ্দমক্ষ্ গ্র িণ কমিমি। 

গিবশৌিাগার ্র্রেন্ন রািা এবং 

মর্িটর্রং  

িণমশৌচা িা ি প্ররতব ি ি ইজা িা সদয়া িয় এ ব াং ইজ া িা দািই সশৌচা িা ি ্রিস্ক া ি-্রিেন্ন 

কমি িা মখ এ ব াং িা টবাজ া ি সু ্া িভ া ইজ া ি িরি টরিাং কমি ।  

ল্যান্ডর্ফল ব্যবস্থা্িা 

ো ন্ডরফল ব ত পিা মি ওভা িমলা ি আ মি। ো ন্ডরফল ব্যবস্থ া ্ি ায় প্ররতরদি বজ পয স াংগ্র মিি ্ি 

০২ টি স্ক া মভ টমিি িাধ্যমি সাং গৃিীত ব জ পয উ্মি উঠিময় জ িা কমি ।   

 

  (২) অেিবির সূিক 

সসবাসমূহ 

সূিক এবং অেিি  

সূিক অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

বেিয ব্যবস্থা্িা সংগৃহীি ববেিযর ্র্রমাি 

)আনুমার্িক( 

৯১,২৫০ েি 

 

১,০৯,৫০০ েি 

হাস্ািাল বেিয সংগৃহীি হাস্ািাল ববেিযর 

্র্রমাি )আনুমার্িক( 

২১৯০ েি ২৯২০ েি 

রাস্তা ও িদ িমা ্র্রেন্ন 

রািা 

র্িয়র্মি ্র্রেন্ন কবর এমি 

রাস্তার ্র্রমাি )আনুমার্িক 

রাস্তা- ৪০০ র্ক: 

র্ম: 

রাস্তা- ৪০০ র্ক: 

র্ম: 
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দূরত্ব(    

র্িয়র্মি ্র্রেন্ন কবর এমি 

িদ িমার ্র্রমাি )আনুমার্িক 

দূরত্ব( 

প্রেি-১৫০ 

র্ক:র্ম: 

প্রেি-১৫০ র্ক:র্ম: 

গণবশৌিাগার র্িয়র্মি ্র্রেন্ন কাি িক্রম িবল 

এমি গণবশৌিাগাবরর সংখ্যা 

১০ টি ১০ টি 

    

 

     )৩( পূব িবিী বছবরর তুলিায় উবল্লিবর্াগ্য ্র্রবিিি সম্পবকি ব্যাখ্যা  

১. 

পূব িবিী বছবরর তুলিায় এই বছর গুরুত্বপূণ ি জলাশয় ্র্রচ্ছন্নিার আওিায় এবসবছ। এবং িগরীর গুরুত্বপূি ি খালগুবলা 

্র্রস্কার করা েবয়বছ। 

 

২. 

 

 

 

   ৭.৫ স্বাস্থয র্বভাগ 

  (১) উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ 

উবল্লিবর্াগ্য সসবাসমূহ বণ িিা 

ইর্্আই টিকা jÿ¨gvÎv : 10,560 Rb Ges AR©b : 10,543 Rb 

েন্ম মৃতুয র্িবন্ধি Rb¥ wbeÜb : 33,508 Rb Ges g„Zz¨ wbeÜb : 462 Rb 

িাদ্য র্িরা্ত্তা 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb mKj †nv‡Uj/‡i‡ Í̄vivmg~n wbqwgK gwbUwis I 

cwi`k©b Kiv n‡”Q| 

র্শোর্ীবদর েন্য সমর্িকযাল সিক 

আ্ ‡gwW‡Kj †PKAvc: jÿgvÎv : 27,200Rb Ges AR©b : 26,237 Rb 

অস্বাস্থযকর ভবি র্িয়ন্ত্রণ cÖ‡hvR¨ b‡n 

K…wg wbqš¿b K…wg wbqš¿b U¨ve‡jU †meb : jÿ¨gvÎv : 80,000 Rb Ges AR©b : 77,117 Rb 

wfUvwgb wfUvwgb K¨vcmyj : jÿ¨gvÎv : 50,160 Rb Ges AR©b : 49,910 Rb 

K‡ivbv fvKwmb 7 ‡deªæqvix 2021 †_‡K Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q G cyh©šÍ †gvU 4,66,672 Rb‡K 1g 

†WvR, 4,05,721 Rb‡K 2q †WvR Ges 1,40,752 Rb‡K eyóvi †WvR f¨vKwmb 

cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 

  (২) অেিবির সূিক 

সসবা সমূহ সূিক এবং অেিি  

সূিক অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

ইর্্আই টিকা টিকা সদওয়া হবয়বছ এমি র্শশুবদর 

সংখ্যা 

10,826Rb 10,543Rb 

েন্ম মৃতুয র্িবন্ধি র্িবন্ধবির সংখ্যা 6,414wU 33,970 wU 

িাবদ্য সভোল র্িয়ন্ত্রণ ্র্রবীেণ করা হবয়বছ এমি 

সরবরাহকারীবদর সমাট সংখ্যা 

cÖ‡hvR¨ b‡n cÖ‡hvR¨ b‡n 

্র্রদশ িি করা হবয়বছ এমি 

সরবরাহকারীবদর সমাট সংখ্যা 

2,200 wU 2,500 wU 

সমর্িকযাল সিকআ্ সমর্িকযাল সিক আ্ করা হবয়বছ 

এমি র্শোর্ীর সংখ্যা 

26,348 Rb 26,237 Rb 

মশক র্িয়ন্ত্রণ সমাট এলাকা (বগ ি র্ক:র্ম:) র্া সে 

করা হবয়বছ  

150 র্ক:র্ম: 150 র্ক:র্ম: 

কসাইিািা সমাট কসাইিািা ্র্রদশ িবির সংখ্যা  1 wU 1 wU  

wfUvwgb K¨vcmyj wfUvwgb K¨vcmyj LvIqv‡bv n‡q‡Q 48,567 Rb 49,910 Rb 
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Ggb wkïi msL¨v 

K…wg wbqš¿b   77,203wU 77,177wU 

wbeÜb 

 

‡emiKvix nvmcvZvj wK¬wbK 

WvqvMbwóK †m›Uvi †KvwPs †m›Uvi 

BZ¨vw` 

17 wU 135 wU  

wcÖwg‡mm jvB‡mÝ লাইবসন্স প্রর্ি 734(bZzb-204+ 

cyivZb-530) 

1782wU (bZzb-1112+ 

cyivZb-660)wUwU 

K‡ivbv f¨vKwmb f¨vKwmb প্রর্ি 6,063 Rb 3,15,479 Rb 

    

 

  (৩) পূব িবিী বছবরর তুলিায় উবল্লিবর্াগ্য সকাি ্র্রবিিি র্াকবল িার ব্যাখ্যা প্রদাি 

1 

 

িািি ীয় সিয়ি িমিাদময়ি স া ব পক্ষ রণ ক ্ পমব ক্ষ ণ ও রদকরি মদ পশি ায় ি িিীি ৩০ টি ওয় া মি পই K‡ivbv টিকা দামি শতভ া ি 

স ফলতা অ রজ পত িময়মি 

  

 

  ৭.৬ সমােকল্যাি , র্শো ও  সংস্কৃর্ি 

  (১) প্রধাি সসবাসমূহ 

প্রধাি সসবাসমূহ র্ববরণ 

দুঃস্থবদর েন্য েিকল্যাণ সকন্দ্র, 

আেয় সকন্দ্র, এর্িমিািা, র্বধবা 

র্িবাস ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠাি ্র্রিালিা 

২০২১-২২ অ ে পব ি মি বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি কতৃ পক কাউরি য়া িরিজ ি স ম্প্র দাময়ি 

জ ন্য রি রি পত ৬ ত ল া রবরশষ্ট দুটি সসব ক কমলা ি ী উমবাধি কিা িয় । 

কব্ িাবরশবির র্িে িরবি িগরীবি 

দ:স্থ এবং ্র্রিয়হীি মৃি ব্যর্ক্তবদর 

মৃিবদহ দাফি ও দাবহর ব্যবস্থা করা;  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শমি ি িিীমত দু:স্থ এ ব াং ্রিচ য়িীি মৃ ত ব্যরিমদি মৃ তমদি 

দাফি ও দামিি ব্যবস্থ া কিা ও আ ি সা মে স ম্পৃি স কল স াংস্থা মক এ মু্ব মলি স ি 

অন্যান্য স িম া রিতা কিা িয় । 

র্ভোবৃর্ত্ত, ্র্িিাবৃর্ত্ত, জুয়া, 

মাদকদ্রব্য সসবি, মদ্য্াি, র্কবশার 

অ্রাধ এবং অন্যান্য সামার্েক 

অিািার প্রর্িবরাবধর ব্যবস্থা করা; 

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি কতৃ পক রভ ক্ষাবৃরি, ্রতত া বৃরি, জুয়া, িা দকদ্রব্য সস ব ি, 

িে্াি, রকমশা ি অ্িাধ এবাং অন্যা ন্য স া িা রজ ক অি াচা ি প্ররতমিা মধ সব পদা কমঠা ি 

ব্যবস্থ া গ্র িণ কিা িয় এ ব াং তা সিা মধ রবরভ ন্ন স া িা রজ ক স মচতি তামূ লক প্রচা িণ া 

কা  পক্রি ্রিচ ালিা কিা িয় । 

  (২) অেিবির সূিকসমূহ   

সসবা 

সূিক ও অেিিসমূহ 

সূিক অর্ িবছর ২০২০/২১ অর্ িবছর ২০২১/২২ 

দর্রদ্র ব্যর্ক্তবদর মৃিবদহ 

দাফি ও দাবহর ব্যবস্থা করা 

র্ি:স্ব ব্যর্ক্তবদর মৃিবদহ 

দাফি ও দাহ করার সংখ্যা প্রম া জয ি য় প্রম া জয ি য় 

্াঠাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রম া জয ি য় প্রম া জয ি য় 

দ:স্থবদর েন্য সহায়িা উ্কারবভাগীর সংখ্যা ২৯৫ জ ি ৮৫৪ জ ি 

 

  (৩) পূব িবিী বছবরর তুলিায় উবল্লিবর্াগ্য ্র্রবিিি সম্পবকি ব্যাখ্যা  
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অধ্যায় ৮: প্রশাসর্িক উন্নর্িকরণ  

৮.১ লর্েি কার্ িাবলী, উবেশ্য ও ফলাফলসমূহ )প্র ম াজয ি য়(  

৮.২  সেমিা উন্নয়ি (প্রর্শেণ) )প্র ম াজ য ি য়(  

 

অধ্যায় ৯. কব্ িাবরশি এবং কর্মটির সভা 

 ৯.১ র্সটি কব্ িাবরশবির সাধারণ সভা   

   সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি র্সিান্তসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি র্সিান্তসমূহ 

জুলাই ’ ২০২১ 

 

11/07/2021 

(14Zg mfv) 

1| 05/03/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© 

cwil‡`i 13Zg mvaviY mfvi Kvh©weeiYx 

mfvq cvV I Aby‡gv`b| 

 

2| gnvgvix K‡ivbv fvBivmRwbZ †ivM 

(†KvwfW-19) msµgb cÖwZ‡ivaK‡í wUKv 

cÖ̀ vb welqK Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

3| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖ‡KŠkj 

wefv‡Mi wewfbœ Dbœqbg~jK KvR m¤ú‡K© 

Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

4| ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi A ’̄vqx 

ˆ`wbK gRyix wfwËK kÖwgK/Kg©Pvix 

g„Zz¨eiY Ki‡j cÖ‡Z¨K g„Zz¨eiYKvix 

Kg©Pvix/kÖwg‡Ki Amnvq cwievi‡K 

GKKvjxb Aby`vb cÖm‡½| 

 

1) 05/03/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© cwil‡`i 13Zg 

mvaviY mfvi Kvh©weeiYx me©m¤§wZµ‡g `„pKiY 

Kiv nq| 

 

2) cÖwZwU IqvW© Kvh©vj‡q wd« K‡ivbv wUKv wbeÜb 

Kvh©µg Pvjy Kiv Ges cÖ‡qvRbxq msL¨K wUKv 

†K›`ª e„w× Kiv 

 

 

3) --------------- 

 

 

 

4) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi A ’̄vqx ˆ`wbK gRyix 

wfwËK kÖwgK/Kg©Pvix g„Zz¨eiY Ki‡j cÖ‡Z¨K 

g„Zz¨eiYKvix Kg©Pvix/kÖwg‡Ki Amnvq cwievi‡K 

GKKvjxb 01 (GK) jÿ UvKv Aby`vb cÖ̀ v‡bi me©m¤§Z 

wm×všÍ M„wnZ nq| 

আগষ্ট্ ‘’ ২০২১ স ভা িয়রি| 

সসবেম্বর ‘২০২১ স ভা িয়রি| 

অবটাবর ’ ২০২১ 

 

25/10/2021 

(15Zg mfv) 

1)  11/07/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© 

cwil‡`i 14Zg mvaviY mfvi 

Kvh©weeiYx mfvq cvV I Aby‡gv`b| 

 

2) gnvgvix K‡ivbv fvBivmRwbZ †ivM 

(†KvwfW-19) msµgb cÖwZ‡ivaK‡í 

wUKv`vb Kg©m~Px welqK Av‡jvPbv I 

wm×všÍ| 

 

3) ewikvj gnvbMix GjvKvi wewfbœ 

wK¬wbK, cÖvB‡fU nvmcvZvj I 

WvqvMwbwóK †m›Uvimg~n wbeÜb 

m¤ú‡K© Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

1) 11/07/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© cwil‡`i 

14Zg mvaviY mfvi Kvh©weeiYx 

me©m¤§wZµ‡g `„pKiY Kiv nq| 

 

2) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¯̂v¯’¨ wefvM 

GKwU ¸iæZ¡c~Y© I †mevg~jK wefvM| Zv‡`i 

Dci Awc©Z `vwqZ¡ h_vh_fv‡e cvj‡bi Rb¨ 

AviI AvšÍwiK n‡q KvR Kivi wb‡`©kbvg~jK 

wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

3) ‡emiKvwi nvmcvZvj, wK¬wbK, WvqvMwbwóK 

‡m›Uv‡ii 2018-2019 A_© eQ‡ii wba©vwiZ 

wbeÜb wd m¤ú~Y© cÖ`vb Ges cieZx© A_© 

eQi¸‡jv‡Z bevqb wd wbeÜbK…Z wd Gi 



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

101 

4) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖ‡KŠkj 

wefv‡Mi wewfbœ Dbœqbg~jK KvR, 

Kv‡Ri AMÖMwZ welqK Av‡jvPbv I 

wm×všÍ| 

 

5) Rb¥ wbeÜ‡bi fzj 

ms‡kva‡bi †ÿ‡Î †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vj‡q †h‡Z nq Ges G‡Z 

RbaviY‡K †fvMvwšÍ †cvnv‡Z nq 

weavq jvN‡ei Rb¨ KwgwU MV‡bi 

cȪ Íve Kiv nq| 

6) eq¯‹ fvZvi UvKv A‡b¨i GKvD‡›U 

†gvevBj wVKvbvq bM‡` P‡j hvq 

Ges fvZv cÖvß e¨w³ KvDwÝj‡`i 

Kv‡Q G‡m Awf‡hvM Ki‡jI †Kvb 

mgvavb Kiv hvq bv| 

7) cøvb Aby‡gv`b e¨wZ‡i‡K BgviZ 

wbg©vb Kivq Zv‡`i weiæ‡× AvBbvbyM 

e¨e ’̄v MÖn‡bi Rb¨ cÖ¯Íve Kiv nq| 

8) m¤§vwbZ KvDwÝji‡`i m¤§vwbZ fvZv 

47,000/- UvKv wba©vwiZ n‡jI f¨vU 

‡K‡U `vovq 43,000/- UvKv, hv 

w`‡q eZ©gvb evRv‡i GKRb 

RbcÖwZwbwai Pjv Am¤¢e weavq Dnv 

e„w× Kiv cÖ¯Íve Kiv nq| 

9) mvMi`x †mZz miæ nIqvi Kvi‡b D³ 

†mZzi Dfq cÖv‡šÍ mve©ÿwbK hvbRU 

m„wó nq weavq †mZz GjvKvi hvbRU 

wbimbK‡í †mZzi Dfq cv‡k¦© 2wU 

†eBjx †mZz ¯’vcbK‡í mvMi`x 

eªx‡Ri ỳBcv‡k¦©i †`vKvb 

D‡”Q`/Acmvib Kiv| 

10) ewikvj wek¦we`¨vjq K¨¤úvm msjMœ 

GjvKv Ges ewikvj †gwib GKv‡Wgx 

ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi AšÍf©~³ 

Kivi cÖ¯Íve Kiv nq| 

25% cwi‡kva Kivi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ 

nq| 

 

4) ‡emiKvwi wek¦we`¨vj‡qi Rb¨ 60,000/- UvKv, 

bvwm©s K‡jR- 50,000/- UvKv, 

wdwRI‡_ivwc- 15,000/- UvKv Ges †W›Uvj 

wK¬wb‡Ki Rb¨ 15,000/- UvKv wbeÜb wd 

av‡h©i me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

5) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi mKj Iqv‡W©i 

m¤§vwbZ KvDwÝji‡`i cÖ¯ÍvweZ iv Í̄v, †Wªb, 

cvwb ms‡hvM, ˆe ỳ¨wZK eví ¯’vcb I Ab¨vb¨ 

Dbœqbg~jK KvR AMÖvwaKvi wfwË‡Z m¤úbœ 

Kivi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

6) KwgwU MV‡bi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

7) eq¯‹fvZv wb‡q weåvwšÍ †iv‡a mswkøó gš¿Yvjq‡K 

AewnZ Kivi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

8) ewikvj gnvbMix GjvKvq cøvb e¨wZ‡i‡K 

BgviZ wbg©vY Kivq Dnv wPwýZ Kivi Rb¨ 

GKwU KwgwU MVb Kivi me©¯§Z wm×všÍ M„wnZ 

nq| 

 

9) KvDwÝji‡`i m¤§vwb fvZvi mv‡_ hvZvqvZ I 

†Uwj‡hvMv‡hvM Lv‡Z cÖwZgv‡m 6,500/- UvKv 

cÖ̀ v‡bi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

10) Rbavi‡bi PjvPjmn hvbRU wbimb I 

hvbevnb wbwe©‡Nœ PjvP‡ji Rb¨ †eBjx eªxR 

wbg©v‡Yi ¯^v‡_© mvMi`x eªxR msjMœ Dfq 

cv‡k¦©i †`vKvb D‡”Q`/Acmvi‡bi me©m¤§Z 

wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

11) ewikvj wek¦we`¨vjqmn K¨¤úvm msjMœ 

GjvKv Ges ewikvj †gwib GKv‡Wgx ewikvj 

wmwU K‡c©v‡ik‡bi AšÍf©~³ Kivi me©m¤§Z 

wm×všÍ M„wnZ nq| 

িবভম্বর ’ ২০২১ স ভা িয়রি| 

র্িবসম্বর ’ ২০২১ 

 

29/12/2021 

(16Zg mfv) 

 

1) 25/10/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© 

cwil‡`i 15Zg mvaviY mfvi 

Kvh©weeiYx mfvq cvV I Aby‡gv`b| 

 

2) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡b wb‡qvwRZ 

ˆ`wbK gRyix wfwËK kÖwgK-Kg©Pvix, 

Svo–̀ vi I Pzw³wfwËK Kg©Pvix‡`i 

gvwmK gRyix cyb:wba©viY m¤ú‡K© 

Av‡jvPbv  I wm×všÍ| 

1) 25/10/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© cwil‡`i 15Zg 

mvaviY mfvi Kvh©weeiYx me©m¤§wZµ‡g `„pKiY 

Kiv nq| 

 

2) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡b wb‡qvwRZ ˆ`wbK gRyix 

wfwËK kÖwgK I Kg©Pvix‡`i cÖ‡Z¨K‡K cÖwZgv‡m 

me©mvKz‡j¨ 10,000/- UvKv, †hmKj Pzw³wfwËK 

Kg©Pvixiv cÖwZgv‡m me©mvKz‡j¨ 10,000/- UvKvi 

Kg gRyix cÖvc¨ nb Zv‡`i cÖ‡Z¨K‡K cÖwZgv‡m 
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3) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi Kv‡Ri 

¯^v‡_© wbivcËv cwi`k©K, †gKvwbK, 

I‡qwìs Acv‡iUi wn‡m‡e m¤ú~Y© 

A¯’vqx wfwË‡Z 03 eQi †gqv`x 

Pzw³wfwËK Rbej wb‡qvM m¤ú©‡K 

Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

4) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

Dbœqbg~jK KvR m¤ú‡K© Av‡jvPbv 

I wm×všÍ| 

me©mvKz‡j¨ 10,000/- UvKv Ges Svo –̀ vi‡`i 

cÖ‡Z¨K‡K cÖwZgv‡m me©mvKz‡j¨ 6,000/- UvKv 

gRyix cÖ`vb c~e©K 01/01/2022 ZvwiL †_‡K 

Kvh©Ki Kivi wm×všÍ me©m¤§Zfv‡e M„wnZ nq| 

 

3) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi Kv‡Ri ¯^v‡_© wbivcËv 

cwi`k©K, †gKvwbK, I‡qwìs Acv‡iUi wn‡m‡e 

m¤ú~Y© A¯’vqx wfwË‡Z 03 eQi †gqv`x Pzw³wfwËK 

Rbej wb‡qv‡Mi wbwg‡Ë¡ mfvq me©m¤§Z wm×všÍ 

M„wnZ nq| 

 

4) wewfbœ Iqv‡W©i m¤§vwbZ KvDwÝji‡`i cÖ¯ÍvweZ 

iv Í̄v, †Wªb, cvwbi ms‡hvM, ˆe ỳ¨wZK evj¦ ’̄vcb I 

Ab¨vb¨ Dbœqbg~jK KvR AMÖvwaKvi wfwË‡Z m¤úbœ 

Kivi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

োনুয়ারী ’ ২০২২ স ভা িয়রি| 

সফব্রুয়ারী ’ ২০২২ স ভা িয়রি| 

মাি ি ’ ২০২২ স ভা িয়রি| 

এর্প্রল ’ ২০২২ 

 

18/04/2022 

(17Zg mfv) 

1) 29/12/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© 

cwil‡`i 16Zg mvaviY mfvi 

Kvh©weeiYx mfvq cvV I Aby‡gv`b| 

 

2) Dbœqb Kvh©µg wb‡q Av‡jvPbv I 

wm×všÍ| 

 

3) cvwb mieivn wefv‡Mi A ’̄vqx Mfxi 

bjK~‡ci Aby‡gv`b wd cyb:wba©vib 

m¤ú‡K© Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

4) cvwb mieivn wefv‡Mi A ’̄vqx Mfxi 

bjK~‡ci Aby‡gv`b wd cyb:wba©vib 

m¤ú‡K© Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

5) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

AvIZvaxb cÖvB‡fU 

nvmcvZvj/wK¬wbK/WvqvMwbwóK 

†m›Uvi BZ¨vw` cÖwZôv‡bi Drcvw`Z 

wK¬wbK¨vj eR©¨ AcmviY m¤ú‡K© 

Av‡jvPbv I wm×všÍ| 

 

 

1) 29/12/2021 ZvwiL AbywôZ 4_© cwil‡`i 16Zg 

mvaviY mfvi Kvh©weeiYx me©m¤§wZµ‡g `„pKiY 

Kiv nq| 

 

2) mfvq Av‡jvP¨ Dbœqb Kvh©µg¸‡jv `ªæZ ev Í̄evqb 

Kivi me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

3) cvwb mieivn wefv‡Mi A ’̄vqx Mfxi bjK~‡ci 

Aby‡gv`b wd তুলিামূলক কম মূবল্য cyb:wba©vi‡bi 

me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

4) ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvi agx©q cÖwZôvb 

†hgb- gmwR`, gw›`i I MxR©v BZ¨vw` Gi mvcøvB 

cvwbi ms‡hvM jvBb Ges Mfxi bjKzc ¯’vc‡bi 

Aby‡gv`b wd Rb¯̂v‡_© gIKzdmn webvg~‡j¨ ¯’vcb 

I e¨envimn D³ welqwU me©mvavi‡Yi AeMwZi 

Rb¨ ‡cÖm weÁwß AvKv‡i ’̄vbxq cwÎKvq cÖPv‡ii 

me©m¤§Z wm×všÍ M„wnZ nq| 

 

5) ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvIZvaxb cÖvB‡fU 

nvmcvZvj/wK¬wbK/WvqvMwbwóK †m›Uvi BZ¨vw` 

cÖwZôv‡bi Drcvw`Z wK¬wbK¨vj eR©¨ Acmvi‡bi 

Rb¨ ÔQKÕ Abyhvqx gvwmK wd wba©vi‡bi me©¯§Z 

wm×všÍ M„wnZ nq| 

সম ’ ২০২২ স ভা িয়রি| 

জুি ’ ২০২২ স ভা িয়রি| 
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    ৯.২ স্থায়ী কর্মটির সভা 

   (১) অর্ ি ও সংস্থা্ি স্থায়ী কর্মটি 

    অর্ ি ও সংস্থা্ি স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve MvRx bCgyj †nv‡mb wjUz, m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-1 I 

KvDwÝji, 19bs IqvW©, wewmwm 

০৩ সদস্য 

‡kL mvC` Avn‡g`,  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 21bs IqvW©, wewmwm 

০৪ সদস্য 

Rbve G,wU,Gg, kwn ỳjøvn,  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 10bs IqvW©, wewmwm 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg, m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-2 I 

KvDwÝji, 7bs IqvW©, wewmwm 

 

     অর্ ি ও সংস্থা্ি স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  (২) বেিয ব্যবস্থা্িা স্থায়ী কর্মটি 

 

     বেিয ব্যবস্থা্িা স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve Lvb †gvnv¤§` Rvgvj †nv‡mb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 6bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve †gvt †Kdv‡qZ †nv‡mb iwb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 5bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve AvRv` †nv‡mb †gvjøv Kvjvg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 30bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve Mv‡qÎx miKvi,  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-6, wewmwm| 

 

    বেিয ব্যবস্থা্িা স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 
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  (৩) র্শো, স্বাস্থয, ্র্রবার ্র্রকেিা এবং স্বাস্থয রো ব্যবস্থা্িা (র্শো ও স্বাস্থয) স্থায়ী কর্মটি 

 

    র্শো, স্বাস্থয, ্র্রবার ্র্রকেিা এবং স্বাস্থযরো ব্যবস্থা কর্মটির সদস্যবৃন্দ  

 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve Gg mvB ỳi ingvb RvwKi  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 25bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve MvRx bCgyj †nv‡mb wjUz, m¤§vwZ c¨v‡bj †gqi-1 I 

KvDwÝji, 19bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †gvt †Kdv‡qZ †nv‡mb iwb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 5bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve mvjgv Av³vi wkjv, m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ 

Avmb-7, wewmwm| 

 

    র্শো ও স্বাস্থয সম্পর্কিি স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  

 

(৪) িগর ্র্রকেিা ও উন্নয়ি স্থায়ী কর্মটি 

 

   িগর ্র্রকেিা ও উন্নয়ি কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg,  

m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-2 I KvDwÝji,  

07bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve gwRei ingvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 11bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †gvt AvKZvi D¾vgvb MvRx (wniæ) 

m¤§vwbZ KvDwÝji, 17bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve †kL mvC` Avn‡g`  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 21bs IqvW©, wewmwm| 

 

    িগর্র্রকেিা ও উন্নয়ি স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 
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   ৫) র্হসাব র্িরীো ও রেণ স্থায়ী কর্মটি 

 

    র্হসাব র্িরীো ও রেণ স্থায়ী কর্মটির  সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve Avqkv †ZŠwn` jybv,  

m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-3 I KvDwÝji  

(msiwÿZ Avmb-4), wewmwm 

০৩ সদস্য 

Rbve Lvb †gvnv¤§` Rvgvj †nv‡mb 

m¤§vwbZ KvDwÝji, 06bs IqvW©, wewmwm|  

০৪ সদস্য 

Rbve ivwk`v cvifxb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-10, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve AvRv` †nv‡mb †gvjøv Kvjvg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 30bs IqvW©, wewmwm| 

 

     র্হসাবর্িরীো ও রেণ স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  (৬) িগর অবকাঠাবমা র্িম িাি ও সংরেণ স্থায়ী কর্মটি 

 

      িগর অবকাঠাবমা র্িম িাি ও সংরেণ স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদ ক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve G.wU.Gg. kwn ỳjøvn  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 10bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve †gvt †gvkv‡id Avjx Lvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 16bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †mwjbv †eMg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-09, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve BmivZ Rvnvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-05, wewmwm| 

 

    িগর অবকাঠাবমা র্িম িাণ ও সংরেণ স্থায়ী কর্মটি সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 
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  (৭) ্ার্ি ও র্বদযৎ স্থায়ী কর্মটি 

     ্ার্ি ও র্বদযৎ স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve †kL mvC` Avn‡g`  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 21bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve †gvt †g‡n`x cvi‡fR Lvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 13bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †gvt byiæj Bmjvg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 27bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve †gvt †Kdv‡qZ †nv‡mb iwb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 05bs IqvW©, wewmwm| 

 

    ্ার্ি ও র্বদযৎ স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

   (৮) সমােকল্যাণ ও কর্মউর্িটি সসন্টার স্থায়ী কর্মটি 

     সমােকল্যাণ ও কর্মউর্িটি সসন্টার স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve †gvt byiæj Bmjvg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 27bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve AvjnvR¡ ˆmq` nvweeyi ingvb dviæK  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 03bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †gvt nviæb Ai iwk`  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 09bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve mvjgv Av³vi wkjv  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-07, wewmwm| 

 

    সমােকল্যাণ ও কর্মউর্িটিবসন্টার স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 
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 (৯) ্র্রববশ উন্নয়ি স্থায়ী কর্মটি 

  ্র্রববশ উন্নয়ি স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve gwRei ingvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 11bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve Lvb †gvt Rvgvj †nv‡mb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 06bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve mvjgv Av³vi wkjv  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-07, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve †ZŠwn`yi ingvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 14bs IqvW©, wewmwm| 

 

    ্র্রববশ উন্নয়ি স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

  (১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি স্থায়ী কর্মটি 

   ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve †gvt †g‡n`x cvi‡fR Lvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 13bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve †ZŠwn`yi ingvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 14bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve BmivZ Rvnvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-05, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve †gvt †Kdv‡qZ †nv‡mb iwb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 05bs IqvW©, wewmwm| 

 

   ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি স্থায়ী কর্মটির আবলািয র্বষয় ও প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  (১১) েন্ম-মৃতুয র্িবন্ধি স্থায়ী কর্মটি  

    েন্ম-মৃতুয র্িবন্ধি স্থায়ী কর্মটির  সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 
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০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve wjqvKZ †nv‡mb Luvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 15bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve Mv‡qÎx miKvi  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-06, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve MvRx bCgyj †nv‡mb wjUz, m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-1 I 

KvDwÝji, 19bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve wgby ingvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-01, wewmwm| 

 

    েন্ম-মৃতুয স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  (১২) সর্াগাবর্াগ স্থায়ী কর্মটি 

     সর্াগাবর্াগ স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve †gvt †gvkv‡id Avjx Lvb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 16bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve wjqvKZ †nv‡mb Luvb 

m¤§vwbZ KvDwÝji, 15bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †gvt byiæj Bmjvg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 27bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve AvjnvR¡ ˆmq` nvweeyi ingvb dviæK  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 03bs IqvW©, wewmwm| 

   সর্াগাবর্াগ স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  (১৩) বাোর মূল্য ্র্ িববেণ, মর্িটর্রং ও র্িয়ন্ত্রণ স্থায়ী কর্মটি  

    বাোর মূল্য ্র্ িববেণ, মর্িটর্রং ও র্িয়ন্ত্রণ স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve MvRx bCgyj †nv‡mb wjUz  

m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-1 I KvDwÝji,  



বরিশ াল র্সটি কব্ িাবরশি             আিি াই িড়মবা আিািী ি ব রিশ া ল বার্ষ িক প্রর্িববদি অর্ িবছর ২০২১/২২  

109 

19bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg  

m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-2 I KvDwÝji, 7bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve ‡gvt †Kdv‡qZ †nv‡mb iwb  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 5bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve ‡kL mvC` Avn‡g`  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 21bs IqvW©, wewmwm| 

 

    বাোরমূল্য ্র্ িববেণ, মর্িটর্রং ও র্িয়ন্ত্রণ স্থায়ী কর্মটির আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 

   

 

  (১৪) দবর্ িাগ ব্যবস্থা্িা স্থায়ী কর্মটি 

     দবর্ িাগ ব্যবস্থা্িা স্থায়ী কর্মটির সদস্যবৃন্দ 

ক্রর্মক  ্দবী িাম 

০১ ্দার্ধকারববল সদস্য (সময়র) 

জ িা ব সসি রি য়াবাত স া রদক আবদুল্ল া ি,  

িািি ীয় সিয়ি িমিা দয়,  

বরিশাল রস টি কম্ পা মি শি| 

০২ সভা্র্ি 

Rbve †gvt AvKZvi D¾vgvb MvRx (wniæ) 

m¤§vwbZ KvDwÝji, 17bs IqvW©, wewmwm| 

০৩ সদস্য 

Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, m¤§vwbZ c¨v‡bj †gqi-2 I 

KvDwÝji, 07bs IqvW©, wewmwm| 

০৪ সদস্য 

Rbve †kL mvC` Avn‡g`  

m¤§vwbZ KvDwÝji, 21bs IqvW©, wewmwm| 

০৫ সদস্য  

০৬ ্দার্ধকারববল সদস্য সর্িব 

Rbve †Kvwnbyi †eMg  

m¤§vwbZ KvDwÝji, msiwÿZ Avmb-05, wewmwm| 

 

     দবর্ িাগ ব্যবস্থা্িা স্থায়ী কর্মটির সভার আবলািয র্বষয় এবং প্রধাি প্রধাি স্য্ার্রশসমূহ 

িার্রি আবলািয র্বষয় প্রধাি প্রধাি  স্য্ার্রশ 

স ভা িয়রি| 
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  অধ্যায় ১০ : িাগর্রক সম্পকৃ্তকরণ 

  ১০.১ ওয়াি ি ্র্ িাবয় সমন্বয় কর্মটি’র (ির্িউএলর্সর্স) সভা 

    ওয়াে ি িং ০১ প্রর্বক ৩০ ্য িন্ত 

িার্রি র্বষয় প্রধাি প্রধাি আবলািিা/স্য্ার্রশসমূহ 

চলরত অ ে পবিম ি ি (২ ০ ২ ২-২ ৩) স াধািি স ভায় অ নু ম িাদ িক্র ম ি ৩ ০ টি ও য় াম ি প ৩ ০ টি ও য় াি প ্  পাম য় স ি ি য় করিটি িঠ ি 

কিা ি য়| 

 

 

    ১০.২  র্সটি সলবভল সকা-অর্ি িবিশি কর্মটি’র (র্সএলর্সর্স) সভা 

৮িম সাধারি সভায় অনুবমাদিক্রবম র্সটি প্রলবভল প্রকা-অর্ে িবিশি কর্মটিটি গঠি করা েয় িবব ২০২১-২২ অর্ িবছবর প্রকাবিা 

স ভা িয়রি| 

এছাড়া িলর্ি অর্ িবছবর (২০২২-২৩) "র্সটি কব্ িাবরশি ্র্রিালিা ব্যবস্থা (গভন্যিান্স) উন্নয়ি প্রকৌশল্ত্র ২০২০-২০৩০" যর্াযর্ 

বাস্তবায়ি ও ব্যবস্থা্িার লবক্ষয বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশবির উন্নয়ি প্রকৌশল্ত্র বাস্তবায়ি কর্মটি গঠি করা েয়। 

 

    ১০.৩ েিসভা/ েিিার মুবিামুর্ি 

িার্রি প্রধাি প্রধাি আবলািিা কার্ ির্ববরণী 

27/06/22 

সিাটি াি চালকম দ ি 

কিণীয় শীষ পক িতরব রিিয় 

স ভাি 

বাঙ ালীি স্বম প্ন ি ্দ্ম া সস তু উমব াধমি স ড়ক রি িা্ িায় স িাটি  াি চা লকম দ ি 

কিণীয় শীষ পক িতরব রিিয় স ভা ি আম য় াজি কিা ি য়। সভায় প্রধাি অর্ির্র্ 

র্েবসবব উ্র্স্থি র্ছবলি বর্রশাল র্সটি কব্ িাবরশবির মািিীয় প্রময়র 

প্রসরর্িয়াবাি সার্দক আবদুল্লাহ্। 

20/06/22 

বরিশ াল িিিীি অ ন্ত র্ভ পি 

িিাস ড়ক 

(ঢাকা-বরি শাল-্টুয় াখ ালী) 

প্রশস্তকি ণস ি  া ি চল াচল 

উ্ম  ািীকিণ রবষয় ক 

স িি য় স ভা 

২ ৫ জুি ২ ০ ২ ২ ঐরতিারসক ্দ্ম া সস তুি শু ভ উমব াধি উ্লম ক্ষ অ নু রষ্ঠত 

স িি য় সভায় উ্রস্থত রিম লি স ড় ক ও জি ্ে রবভাি বর িশ াম লি অ রতরিি 

প্রধাি প্রম কৌশলী এ সক এ ি আজাদ িিিাি, রবরসরস'ি প্র ধাি রিব পাি ী 

কি পকত পা ব স য় দ ফ ারুক আি ম ম্মদ স ি স াংরেষ্ট অ ন্যান্যি া। 

28/05/22 

সিারডাং ট্য াি ক িাম িা ি 

িণশু িারি 

বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম ি বস বা স িত িািরিক বৃমন্দি আম বদ ম িি স প্ররক্ষম ত 

সিারডাং ট্য াি িও কুমফ ি ি ণশু িারি অ নু রষ্ঠত িম য় ম ি । 

20/05/22 

স্টমল ি স ারিক ভাড় া 

রিধ পাি ণ   

বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম িি িারল কািাধীি বিা দ্দকৃত স কল স্টমল ি গ্রিী তা 

ও ভাি াটি  াম দ ি রিময় আ জ এ ক স িি    স ভাি আম   া জি কি া িম   ম ি । 

03/05/22 রবম শষ  াত্রী সস বা 

্রবত্র ঈদ-উল-রফতি উ্লম ক্ষ ব রিশাল িিািিিস ি দ রক্ষণাঞ্চল ি া িী ল ঞ্চ 

 াত্রীমদ ি দূ ম ভ পাি দূিীকিম ণি জন্য বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম িি ্ ক্ষ সেমক 

গ্রিি কি া র বম শষ  াত্রী সস ব াি উমোি স ফ ল িম য় ম ি । আিত  াত্রীম দ ি 

লঞ্চ ঘাট সেমক ি থুল্ল াবাদ ও রূ্া তলী ব াস ট ারি পিাল ্ পন্ত রি ব াস স ারভ পস 

সদ য় া িম য় ম ি । এিাড় াও জরুি ী প্র ম য় াজম ি স্বাস্থয সস ব া প্রদ াি, সকা র ভি-১ ৯ 

ভয াকরসি প্রদ াি, অ সু স্থ ব্য রিম দ ি জন্য হুই ল সচয় াি সস ব া প্র দ ািস ি 

এ য ামু্বম ল ি স ারভ পস সদ য় া িম য় ম ি । 

5/04/22 

টি রসরব'ি ি াধ্যম ি স্বিমূ ম ে 

রিতয প্রম য় াজিীয় খােদ্র ব্য 

রবরক্রি ক া পক্র ি 

িািিীয় প্রধ ািিন্ত্রী জিমিত্রী সশখ িারসিা'ি রিম দ পম শ রিম্ন আম য় ি িানু ম ষি 

িাম ঝ টিরস রব কতৃ পক ্রিচ ারলত এ ই কা পক্র ি তে াবধা ি কম িম ি বরিশ াল 

রসটি কম ্ পাম িশি। 

17/03/22 

িভ পবতী িা ও রশশু ম দ ি 

রবিামূ ম ে রচ রকৎস া প্রদ াি 

জারত ি র্ত া বঙ্গ বন্ধু সশখ মু রজ বু ি িিিাম িি জে বারষ পকী উ ্লম ক্ষ িভ পবতী 

িা ও র শশু ম দ ি রবি ামূ ম ে রচরকৎস া প্রদ াি কম িম ি রব রসরস'ি স্ব াস্থয রব ভাি। 

বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম িি আ ও তাধীি িিি ি াতৃসদ ি ও চা ি টি িিি 

স্বাস্থয সকম ন্দ্র এ ই সস বা প্রদ াি কি া ি য় । সস ই স াম ে এস কল সকম ন্দ্র িভ পবতী 

িরিলা ও র শশু ম দ ি রবরভন্ন ধিম ি ি স্বাস্থয ্িীক্ষ াও রব িামূ ম ে কি া ি য় । 
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28/10/22 

কাউরিয় া িা উরজাং প্রক ি  

০ ২ এ ি প্লট বিা দ্দ করিটি ি 

চূড়ান্ত স ভা 

কাউরিয় া িাউর জাং প্রক ি ০ ২ এ ্াঁ চটি কয াটািরিম ত সি াট ২৪০ টি প্লট 

আম ি। ১ ২.০ ৭ এ কি জরিটিম ত িাউরজাং প্রক িটি ব াস্তবায় ি ক িম ব ব রিশাল 

রসটি কম ্ পাম িশি কতৃ প্ ক্ষ। বীি মু রিম  াদ্ধা বা তা ি ্ রিব াি, রশক্ষ া, 

স ারিতয, স াংিীত, রশক্ষ া সক্ষম ত্র রবম শষ অ বদ াি িম য় ম ি এিি ব্য রি, 

প্ররতব রন্ধ, রসটি কম ্ পাম িশম িি ক ি পকত পা-কি পচা িী, স াাং বারদ কস ি ব রিশাল 

িিািিমিি স কল স শ্ররণ ও স্ শাি িানু ম ষি ি াম ঝ উি প্লট ব িাদ্ধ সদ য় া ি ম ব। 

কাউরিয় া িাউ রজাং প্রকি বাস্ত বায় ম িি ্ম ি ্ িবর ত প প্লট বি াদ্ধ ব া স্তবায় ি 

কিা ি ম ব। 

 

১০.৪  েিসবিিিিা বৃর্ি এবং প্রিার কার্ িক্রম  

িার্রি মূল র্বষয়বস্তু লর্েি এলাকা / দল সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 

21/06/22 জিশু িারি ও গৃি িণিা ২ ০ ২ ২ রবরসরস ি স ব পস্তম িি জিি ণ 80 জি 

03/03/22 িিটিকা কা পক্র ি রবরসরস ি স ব পস্তম িি জিি ণ 

রবরসরস ি স্বা স্থয রবভামি ি স ক ল 

কি পকত পা ক ি পচািী 

 

    ১০.৫ িাগর্রক মিামি এবং অর্ভবর্াগ প্রর্িকার 

      )১( অর্ভবর্াগ র্িরসি / প্রর্িকার 

ক্রম সসবাসমূহ অর্ভবর্াগ গ্রহবণর সংখ্যা 

এবং প্রর্ক্রয়াকরি*  

অর্ভবর্াগ 

র্িস্পর্ত্তর সংখ্যা 

অর্ভবর্াগ 

র্িস্পর্ত্তর শিকরা 

হার 

০১ কর এবং র্ফ 264 174 65% 

০২ অবকাঠাবমা 120 110 92% 

০৩ ্ার্ি সরবরাহ 60 60 100% 

০৪ বেিয ব্যবস্থা্িা 12 12 100% 

০৫ গণবশৌিাগার - - % 

০৬ ্াবর্লক মাবকিট 12 12 100% 

০৭ ইর্্আই - - % 

০৮ সাংস্কৃর্িক/বিলাধূলা - - % 

 সমাট 468 368 79% 

  * অর্ভবর্াগ গ্রহিকারী কম িকিিা (র্েআরও) কর্তিক প্রাপ্ত অর্ভবর্াগগুর্ল সব িদা প্রর্ক্রয়াকরণ করা হয় িা, িবব প্রর্বধাবি র্িধ িার্রি ্ির্িবি  

     িাগর্রক প্রর্ির্ক্রয়া ও অর্ভবর্াগ র্িরসবির র্বষয়টি র্ািাই-বাছাই করা হয়। স্যিরাং প্রাপ্ত অর্ভবর্াগগুর্ল সকবল র্লর্্বি করা হয়িা অর্ধকন্তু  

      সংর্িে র্বভাগ কর্তিক এগুবলা র্িস্পর্ত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  

 

 

    )২( উবল্লিবর্াগ্য অর্ভবর্াগ এবং মিামিসমূহ 

     উবল্লিবর্াগ্য অর্ভবর্াগ এবং গৃহীি ্দবে্সমূহ 

অর্ভবর্াগ গ্রহণ এবং র্িস্পর্ত্তকরণ প্রর্ক্রয়া র্সটি কব্ িাবরশি কর্তিক গৃহীি ্দবে্সমূহ 

িিিবাস ী রসটি কম ্ পাম িশম ি ি প্র শাস ি শাখা স ি 

অ ন্যান্য স কল শাখ া এবাং ি ািিীয় সিয় ি িম িাদম য় ি 

বাস ভবমি আম বদ ি্ম ত্রি ি াধ্যম ি ত াম দ ি রল রখত 

অ রভম  াি্ত্রটি জ িা সদ ি । ্ি বতীম ত িািিীয় 

সিয় ি িম িাদয় প্রধাি রি ব পাি ী কি পকত পা ও প্রশ াস রিক 

কি পকত পা স ি অ রভম  াি স ম্প রক পত র বভািসমূ িম ক 

রিময় অ রভম  ািকািীি স মু্মম খ শু িারিি িাধ্যম ি 

অ রভম  াি তাৎ ক্ষরণক রিস্পর িি ব্য বস্থা কম িি । 

প্রায় ৫,৫০০ সিারডাংস এ ি িম ধ্য ি ম ত স্থা্িা ্রি বত পি ব া বৃরদ্ধ 

িম য় ম ি এিি স্থা্ি াি িম ধ্য ৩,৫০০ স্থা্িা ি ি তুি কম ি 

্রিি া্ কম ি ক ি সিট িা ব ারড় ম য় কি রিধ পাি ণ কি া ি ম ল 

গ্রািক িম ণি িম ধ্য সেমক ২৬৪ টি কি কিাম ি াি আম বদ ি ্ত্র 

জিা সদ ি । ্ি বতীম ত িািিীয় সিয় ি িম িাদয় ২৬৪ টি 

আম বদ ম িি িম ধ্য ১৭ ৪ টি ি শু িারি গ্রিণ কম িি এবাং স বগুম লা 

অ রভম  াম িি সু স্থভাম ব রিস্পরি কম িি। বারকগুম লা রিস্প রিি  

প্ররক্রয় া চলিা ি িম য় ম ি । 
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     অর্ভবর্াগ র্বষয়ক প্রর্ির্ক্রয়া/মিামি 

 

স মিতু িা িিীয় সিয় ি িম িাদয় র িমজই শু িারি গ্রিণ কম ি অ রভম  াি রিস্প রি কম িি সস ম ক্ষম ত্র অ র ভম  ািকািীম দ ি  

রসটি কম ্ পাম িশম িি উ্ি সকাম ি া স াংক্ষুব্ধতা সিই বম ল িম ি কিা ি য় । 

 

(৩) িাগর্রক ের্র্-এর সংর্েপ্ত ফলাফল (র্র্দ ের্র্ কাে ্র্রিার্লি হবয় র্াবক) 

রস টি কম্ পা মি শমি ি সসবা রবষময় ি ািরিক স ন্তুষ্ট কাি ণ ি িিব াস ী রস টি কম্ পা মি শমি ি অরফরসয়া ল সিইমলি িাধ্যমি অেবা সটরলমফা মি বা 

স মিাজ রিমি এমস তা মদি অরভ ম া ি প্রদাি কমিি এবাং স ঠিকতা  া চা ই পূব পক যু রিস ঙ্গত অরভম া িগুমলা  ো েভ া মব রি স্পরিি ব্যবস্থ া কিা 

িয়। িাি ি ীয় সিয়ি িমিা দয় প্রা য় প্রর ত রদি ই স মিা জ রিমি রবরভ ন্ন এলা কা ্রি দশ পি কমিি এ ব াং সসই এল া কা ি ি া ি রিকমদি স া মে স িা স রি 

িত রবরি িময়ি িা ধ্যমি তা মদি স িস্যা গুমলা রচ রি ত পূব পক দ্রুত রি স্পরিি ব্যবস্থ া কমিি। এিা ড়া রতরি রব রভ ন্ন গু রুত্ব পূণ প রস দ্ধা মন্ত ি িিীি রব রভন্ন 

সশ্রণীি িানুমষি স া মে অি লা ইি প্লা টফ মি প (রবমশষত সফস বুক লা ইভ এ ি িাধ্যমি) যু ি িময় তা মদি িতা িতমক রবমবচ ি া পূব পক রস দ্ধা ন্তসমূ ি 

অনুমিা দি কমিি।  

তমব রস টি কম্ পা মি শি িমত আ নুষ্ঠা রিকভ া মব এই রবষময় সকা মি া জ রি্ ্রিচ ালিা কিা িয় রি । 

 

 স  স কল সসবা স মূ মিি অরধকতি উন্নরত কিা প্রময়া জ ি 

 অি লা ইি রভ রিক ি তুি সট্রি লা ইমস ি প্রদাি ব া ি বা য়মি ি ব্যবস্থা ।  

 ি া িরিকমদি রবরভ ন্ন অিলা ইি সিটওময়ি ব্যবিাি কমি সফটওয়যা মিি িাধ্যমি তা মদি সিা রড াং ট্যাি স ি অন্যান্য রবল 

্রিমশা মধ ি বা বস্থা । 

 জ ে রি বন্ধি কা পক্রি স িজ ীকিণ ও স্বি স িময় স ি দ প্রদামি ি ব্যবস্থা । 

 রি রদ পষ্ট স িয় ্ি ্ি ি তুি সিা রড াং সি া িকিণ ও এমস স মিমন্টি ব্যবস্থা কিা ।  

 স্ৌিকি স ি অন্যান্য আ য় বৃরদ্ধি লমক্ষ রবরভ ন্ন কযা রম্পাং, সিলা, স িয়িমতা কি ্রিমশা ধ কাি ীমদি সি য়া ত সু রবধ া প্রদাি স ি 

অন্যান্য রবমশষ সু রবধ া প্রদামিি ব্যবস্থা কিা ।  

 আ ধুরি ক সফটওয়া মিি িাধ্যমি গ্র া িকমদি রবল গুমলা প্রস্তু মতি ব্যবস্থা কিা ।  

 একা উরন্টাং সফটওয়া মিি িাধ্যমি রিস া ব কা প রলর্বদ্ধ কিাি ব্যবস্থ া কিা । 
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অধ্যায় ১১: ফবটাগ্যাল্যারী 
 

 

রদম ি ও িাম ত িিিীি স কল ও য় াম ি পি স ড়ক, আবারসক এলাকা স মূ ি সেমক আ বজ পিা ্ রিষ্কামি ি কা জ চারলময় 

 াম ে ি রবরসরস'ি ্র িে ন্নতা কিী িা। 

 

 

 

বরিশ াল িিিীি অ ভয ন্ত ম ি স কল ও য় াম ি প িশা ি উ্দ্র ব কিাম ত ব াংশ রবস্তা ি সি াম ধ িশক রি ধ ি ও র্ষধ সে 

কম িম ি বরি শাল রসটি কম ্ পাম িশি 
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বরিশ াল রসটি কম ্ পাম ি শম িি ২ ০ ২ ২-২০ ২৩ অ ে পবিম িি বাম জট স াংক্র ান্ত স ভা ব রিশ াল িাব র িলিায় তম ি 

অ নু রষ্ঠত 

 

২ ৫ জুি ২ ০ ২ ২ ঐরতিারসক ্দ্ম া সস তুি শু ভ উমব াধি উ্লম ক্ষ বরি শাল িিিী ি অ ন্ত র্ভ পি িিাস ড়ক 

(ঢাকা-বরি শাল-্টুয় াখ ালী) প্র শস্ত কিণস ি  াি চলাচল উ ্ম  ািীকি ণ রবষয় ক স িি য় স ভা 

 

সকএফ িরি উ প্রকম িি আও ত ায় ও বরি শাল রসটি কম ্ পাম িশম িি তোব ধাম ি িি িীি ্লা শপুম িি স বৌ-বাজাি 

সেমক কাজীি সি ািস্থা ি ্  পন্ত িাস্ত া ি ঢ ালাই এ ি ক াজ 
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্রবত্র ঈদ-উল-রফতি উ্লম ক্ষ সু ষ্ঠুভ াম ব িািরিক সস বা রিরিতক িম ণ বর িশাল িিিীি স কল প্রশ াস রি ক দ প্তি ও 

স ম চতি িিম লি ব্য রি বি পম দ ি স াম ে রিময় এ ক স িি য় স ভাি আম য় াজি 

 

বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম ি ি তে া বধাম ি িিিী ি ৩ ০ টি ও য় াম ি প একম  াম ি রিম্ন আম য় ি িানু ম ষি কাম ি টিরস রব'ি 

িাধ্যম ি স্ব িমূ ম ে রিতয প্রম য় াজিী য় খােদ্র ব্য রবরক্রি কা পক্র ি 

 

 

রবরসরস ম ত আাংশীজম ি ি (stakeholders) অ াংশ গ্রিম ি জ াতীয় শু দ্ধাচাি রবষয় ক স ভা 
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িিািার ি কম িাি া ভাইি াম স ি স াংক্র িণ স িাম ধ িািিীয় প্রধাি িন্ত্রী জিম িত্রী সশখ িারসিাি রিম দ পশক্র ম ি ও বরিশ াল 

রসটি কম ্ পাম িশম িি ি ািিীয় স িয় ি সস ির িয় াবাত স ারদক আবদুল্ল া হ্'ি তে াবধ াম ি ব রিশ াল রসটি ক ম ্ পাম িশি 

এলাকায় িণটিকা ক া পক্র ি ্রিচ ার লত 

 

 

 

 

"রত্রশ সি ািাউি" িিম িি ি াস্তা (র বআই র্ স ড়ক) ও িাস্তা স াংলগ্ন সেি পুিঃ রিি পাণ এবাং প্র শস্ত কিা ি লম ক্ষয 

স ড়মকি ্াম শ রিরি পত অ ন বধ স্থ া্ িা স মূ ি উমে দ কিম ি বরি শাল রসটি কম ্ পাম িশি 
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িিিীি আিতল াি স িাড় সেমক লঞ্চ ঘাট ্ পন্ত বান্দ সি াম িি ৩ ৩ ৬২ রিটাি ব দ ঘ পয স ড়ক রিি পা ণ কাম জি উমব াধি 

কম িম িি বরি শাল রসটি কম ্ পাম িশম িি ি ািিীয় সিয় ি সস িরিয়া বাত স ারদক আবদুল্ল াহ্ 

 

 

ভািতীয় স িক ািী িাই করিশ িাি শ্রী িাম জশ কুিা ি িায় ি া কতৃ পক ব রিশাল রসটি কম ্ পাম িশম িি িািিী য় সিয় ি 

সস িরিয়াবা ত স ারদক আবদুল্ল া হ্'ি কাম ি আধুরিক সু রবধা স ম্বরলত এ কটি উন্নতি াম িি অ য ামু্বম ল ি িস্ত ান্ত ি অ নু ষ্ঠাি 

 

 

 

বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম িি উমো ম ি িিিীি মৃত প্রায় খালগু ম লা পুিঃ রুদ্ধামিি কা  পক্র ি অ ব্য ািত আম ি 
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৪ রদি ব্য া ্ী জ াতীয় রভটা রিি "এ" প্লাস কয াম ম্পই ি 

 

 

 

৮ রিমস ম্বি বর িশ াল মু ি রদবমস বরিশ াম লি ট চ পাি সস ল ও ব ধ্যভূরি ম ত বীি মু রিম  াদ্ধাম দ ি স ম্মািি া অ নু ষ্ঠামিি 

আম য় াজি কম িম ি বর িশাল রসটি ক ম ্ পাম িশি 

 

 

 

বরিশ াম লি অ স্বে ল ি ািরিকম দ ি স িায় তাি অ াংশ রিম স ম ব বর ি শাল রসটি কম ্ পাম ি শম িি িা িিী য় সিয় ি 

সস িরিয়াবা ত স ারদক আবদুল্ল া হ্ ও প্রধাি রিব পাি ী কি পকত পা কতৃ পক অ ে প স িায় তা প্রদ াি 
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ভ্রাম্যিাি আদ ালত ্রিচ ালিা ক ি ম ি বরি শাল রসটি কম ্ পাম িশি । এস িয় সট্রি লাই ম স ি িা ে াকায় ও ি বায় ি িা 

কিাি ক ািম ি িি িীি কাট্রি সি া ম িি ্াঁ চটি সদ াকািমক ৫,৫০০ টাকা জর িিাি া ক িা িম য় ম ি 

 

 

জা্া ি স িক াম িি উন্নয় ি স াংস্থা জাই কা (JICA) এ ি রসটি কম ্ পা ম িশি শরিশ ালীকিণ প্রক ি -২ (C4C-2) 

এ ি প্র ধাি িাও ম কা আিজ াই ব রি শাল রসটি কম ্ পাম ি শম িি িাি িীয় সিয় ি সস ির িয় াবা ত স া রদক আ ব দুল্ল াহ্ এ ি 

স াম ে প্রকি স াংক্র ান্ত একটি িত র বরিিয় স ভায় অ াংশ সিি । এস ি য় আিও উ্রস্থ ত র িমলি বর িশ া ল রসটি 

কম ্ পাম িশম িি প্রধ াি রি ব পাি ী কি পক ত পা ব স য় দ ফ ারুক আি ম্মদ ও জাই কা'ি অ ন্যান্য প্র রতরির ধবৃন্দ । 

 

 

িিিীি রবরভন্ন ি াস্তাি স াংস্কা ি কাজ ্র িদ শ পি কম িম িি ব রি শাল রসটি কম ্ পাম িশম ি ি ি ািি ীয় সিয় ি 

সস িরিয়াবা ত স ারদক আবদুল্ল াহ্ । এস িয় রতরি স্থািীয় ি ািরিকম দ ি স াম ে কো বম লি ও তাম দ ি রবরভ ন্ন স িস্যাি 

কো স শাম িি। 
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বরিশ াল িিিী ি স  খাম ি স ড়কবা রত িষ্ট ি ম য়  ায়, অ রত দ্রু ত তা ্রিব ত পি কম িি রবরসরস'ি রবদুয ৎ শাখ াি 

কিীিা । ব বিী আবিাওয় া রকাং বা ছু টিি রদম িও এ ই কা পক্র ি অ ব্য ািত িাম খি ত ািা । 

 

 

 

বারষ পক কি পস ম্প াদ ি চু রি (এর্এ) এ ি আও তায় জাতীয় শু দ্ধাচাি সকৌশল ্র িকিি া ২ ০ ২ ১-২ ০ ২ ২ এ ি অ াংশ 

রিম স ম ব শু দ্ধাচাি ও উিি চচ পাি স্বীকৃরতস্বরূ্ বরি শাল রসটি কম ্ পা ম িশম িি রিস াব রবভাি-সক স ম্ম াি িা স্বািক 

প্রদ াি কম িম িি বরি শাল রসটি কম ্ পাম িশম িি িা িিীয় সিয় ি সস িরি য় াবাত স া রদক আবদুল্ল াহ্। 

 

 

রু্াতরল বাস স্টয াম ন্ড অ ন বধ উমে দ ্রিচালি া কম িম ি বর িশাল র স টি কম ্ পাম িশি। প্র ায় রতি ঘন্টা ব্য া্ী এ ই 

অ রভ াম ি অ ন বধভাম ব ব্য বস া ্রি চ ালিাকৃত প্র ায় ২ ০ ০ সদ াকাি উমে দ কিা ি য় 
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্ারি উমি ালম িি স ঠিক ্র িিা ণ জািমত ব রিশ াল রসটি কম ্ পাম ি শম িি অ ন্ত ি পত প্ররতটি ্াম ম্প সল া রি টাি স্থা্ ণ 

কিম ি রবরসরস'ি ্া রি স িবি াি শাখা ।  া ি ফ ম ল এ খ ি সেমক ্া রি অ ্চয় সিা ধ ও ্ার িি স ঠিক স িবিাি 

রিরিত কি া স ম্ভ ব ি ম ব। 

 

 

িিিীি ২ ৮ িাং ও য় াি পস্থ ক ার শপুি িব জািি ণী স ঃ প্রাঃ রব োলয় স াংলগ্ন এলাকায় ২ ৫,০ ০ ০ গ্যালি উৎ্ াদ ি 

ক্ষিতাস ম্পন্ন ্াম্প িাউমজি শু ভ উমব াধি কম িম িি ি ািিীয় সিয় ি স স িরিয়াবাত স ারদক আ বদুল্ল াহ্ । 

 

 

সকএফ িরি উ প্রকম িি কা জ ্ র িদ শ পি কম িি স্থ ািীয় স িকা ি রবভামিি "যুগ্ন প্রধা ি" ও বরি শাল রসটি 

কম ্ পাম িশম িি প্রধ াি রি ব পাি ী কি পক ত পা স ি প্রক ি স াংরে ষ্ট কি পকত পািণ । 
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কাউরিয় া িরি জি স ম্প্রদ াম য় ি জন্য রিরি পত ৬ তলা র বরশ ষ্ট দু টি সস বক কম লািী উমব াধি কম িম িি ব র িশাল রসটি 

কম ্ পাম িশম িি িািিীয় সিয় ি সস ি র িয় াবাত স া রদক আবদুল্ল াহ্ । 

 

 

বরিশ াল িিি ীি র বরভন্ন স্থাম ি ্ার ি স িবি াম িি লাই ি ও ্ াম্প িাউম জি ত্রুটি সিি ািত এ বাং রবরভন্ন স্থা ম ি ্ারি ি 

লাই ি স াংম  াজম িি ক াজ রিয়রিত স ম্পন্ন কিম ি ব রিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম িি ্ারি স িবি াি শ াখা। 

 

 

বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম ি বস ব া স িত িািরিকবৃমন্দি আম বদ ম িি স প্ররক্ষম ত সিা রডাং ট্যাি ক িাম িা ি িণশু িারি 

্রিচালি া কিম িি বর িশ াল রসটি কম ্ পাম িশি িািিীয় সিয় ি সস ি রি য় াবাত স া রদক আবদুল্ল াহ্। 
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বরিশ াল রসটি কম ্ পাম িশম িি ২ ০২ ১-২ ২ অ ে পবিম িি সভৌ ত অ বকাঠাম িািত উ ন্নয় িমূ লক কি পকাম ন্ডি রকছু 

রস্থিরচত্র । 
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