প্রিানমন্ত্রীর কায ডা
Project Name in Bangla
Project Name in English
Duration
Value in Lac
ঢাকাস্থ শলরর বাাংা নগর এ অবস্থস্থত ৩ তা শবসরমন্ট সহ Construction of 14-storey Board of Investment জুলাই/১১- জুন/১৮ ১৯৮০১.৮৬
১৪ তা স্থবস্থনর াগ শবার্ ড ভবন স্থনমডাণ (১ম সাংরলাস্থিত)।
(Now BIDA) with 3 basement located at Shere-Bangla Nagar, Dhaka.(1st revised)

পাে বতয চট্টগ্রাম নেষয়ক মন্ত্রণালয়
Project Name in Bangla
ঢাকার বেইলী বরাডে পাে বতয চট্টগ্রাম কমডেক্স
নিমবাণ।

Project Name in English
Construction of Chattogram Hill Tracts
Complex at Bailey Road, Dhaka.

Duration

Rvbyqvix/16 n‡Z Ryb/18

Value
নেনপনপ মূল্য
১২০৯১.৬৩

প্রসতরক্ষা মন্ত্রণােয়
Name of project in unicode
সিলেটস্থ সির্ভরশীে আবহাওয়া অসিি, ফিিীস্থ পাইেট
ফবলুি পর্ ভলবক্ষণাগার উন্নয়ি ও িম্প্রিারণ।
বাাংোলেলশর ১৩টি িেী বন্দলর ১ম ফেণীর আবহাওয়া
পর্ ভলবক্ষণাগার শসিশােী করণ।
(প্রকল্পটির ফময়াে ১ বছর বৃসির জন্য প্রস্তাসবত আলছ ।
ফময়াে বৃসি হলে সিসপসপ পুিরায় িাংলশাসিত হলব ।)

ঢাকা ও রাংপুরস্থ আবহাওয়া রািার উন্নয়ি কাজ।

Name of project in English
Development and expansion of Feni pilot
balloon observatory and weather office in
Sylhet.
Strengthening of the 1st class weather
observation station at 13 river ports of
Bangladesh.
(The project validity is proposed to be
extended for one year. If the validity
extends, the DPP will be revised)
Meteorological Radar Development
Works at Dhaka and Rangpur

Duration
RyjvB/13 n‡Z
Ryb/18

Value In Lac
AviwWwcwc g~j¨
2948.00

RyjvB/14 n‡Z
Ryb/18

আরসিসপসপ মূল্য
৬২০০.০০ েক্ষ
টাকা

RyjvB/1৬ n‡Z
Ryb/19

সিসপসপ মূল্য
২০৮৫৭.০০ েক্ষ
টাকা

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়
Project Name in Bangla

Project Name in English

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জ ারদারকরণ ও Strengthening of marine fisharies
research and infrastructure
অেকাঠাবমা উন্নয়ন |
development project.

Duration

Value in Lac

RyjvB/2017 nB‡Z দ্রিদ্রিদ্রি মূল্য
৪৯৩০.৭২ (পূর্ত
Ryb/21
কা প্রায়
২০০০.০০)

অথ ম মন্ত্রণালয়
Name of project in unicode

জাতীয় রাজস্ব ভবন ননমমাণ ( ১ম সংশ ানিত)

Name of project in English
Construction of National Board of Revenue
Building (1st revised)

Duration Value In Lac
জানুয়ারী/০৯ - 45145.00
জুন/১৯

পেোষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Project Name in Bangla

Project Name in English

Duration

ফরেন সার্ভিস একারেমীে (সুগন্ধা) অবকাঠারমাগত Infrastructure Development of Foreign Service নরভম্বে ১৬উন্নয়ন।
র্েরসম্বে ১৮
Academy (Sugandha)

Value in Lac

৪৩০৬.৬০

স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Project Name in Bangla
ভাখারী, ঢাকাতত অফস্থিত জাতীয় কযান্সায
ইনস্থিস্থিউি ও াাতাতরয ৫০ মযা
থথতক ৩০০ মযায় উন্নীতকযণ

Project Name in English
Up gradation of 50 Bedded National Cancer
Institute and Hospital to 300 Bedded at
Mohakhali, Dhaka.

Duration
জুলাই/১৩ - ডিসেম্বর/১৯

Value in Lac

নাস্থসিং স্থক্ষা ম্প্রাযণ এফিং ভান উন্নয়ন

Expansion and quality improvement of Nursing
Education
Establishment of National Institute of Digestive
Diseases Research and Hospital (NIDDR)

জুলাই/১০ - জুন/১৯

৬০৯৮.০০

সেসেম্বর/১১- জুন/১৯

১২৪৯১.৪৯

Establishment of Kushtia Medical College and
Hospital
Establishment of Shaheed Sayed Nazrul Islam
Medical College and Hospital, Kishoreganj

জুলাই/১১ - ডিসেম্বর/১৯

৪২৬২২.৬৯

জুলাই/১২ - জুন/১৯

৪৭৪৭১.৪৯

খুরনায় ীদ থখ আফু নাতয স্থফতলাস্থয়ত Extension of Shaheed Sheikh Abu Naser
Specialized Hospital, Khulna
াাতার, এয ম্প্রাযণ

জুলাই/১২ - ডিসেম্বর/১৮

৬১৩২.৪৩

থগাারগতে ট্রভা থন্িায িান

Establishment of Trauma Centre at Gopalgonj

জুলাই/১২ - ডিসেম্বর/১৮

১৩০২.১১

থতযফািংরা নগয ঢাকায় ন্যানার
ইনস্থিস্থিউি অফ ট্রাভতিারস্থজ অযান্ড
অতথসাতস্থডক স্থযাস্থফতরতিন
(এনআইস্থিওআয) িান
াফনা নাস্থসিং ইনস্থিস্থিউি িান

Establishment of National Institute of
Traumatology & Orthopedic Rehabilitation
(NITOR) at S.B Nagar, Dhaka

জুলাই/১২ - জুন/১৯

১৯৬০৭.৮৪

Establishment of Nursing Institute of Pabna

জুলাই/১৩ - ডিসেম্বর/১৮

১৩৯০.৪৭

থগাারগতে থখ রুৎপয যভান থডন্িার
কতরজ, িান
িাঙ্গাইর থভস্থডতকর কতরজ িান ও
িাঙ্গাইর থজনাতযর াাতার ২৫০ মযা
থথতক ৫০০ মযায় উন্নীতকযণ।

Establishment of Sheikh Lutfor Rahman Dental
College, Gopalgonj
Establishment of Tangail Medical College &
Extension of 250 Beded General Hospital into
500 Beded Medical College Hospital, Tangail.

জুলাই/১৪ - ডিসেম্বর/২০

৮৯৮৭.৯৬

জুলাই/১৬ - জুন/১৯

৩৮৪৯১.০০

ভাস্থনকগতে থভস্থডতকর কতরজ ও ২৫০ মযা
স্থফস্থি াাতার িান।
স্থযাজগতে এভ. ভনসুয আরী থভস্থডতকর
কতরজ ও ৫০০ মযায াাতার িান।

Establishment of Medical College & 250 Beded জুলাই/১৫- জুন/১৯
Hospital Manikgonj.
Establishment of M. Monsur Ali Medical College জুলাই/১৫- জুন/১৯
& 500 Beded Hospital at Sirajgonj.

৩৯০৯০.১১

িুয়াখারী থভস্থডতকর কতরজ ও াাতার
স্থনভসাণ
থখ াস্থনা থভস্থডতকর কতরজ ও
াাতার িান ও জাভারুয নাস্থসিং
কতরজ িান, জাভারুয
গাজীুতয ীদ তাজউদ্দীন আভদ
থভস্থডতকর কতরজ ও াাতার িান

জুলাই/১৬- জুন/২০
Construction of Patuakhali Medical college &
Hospital
Establishment of Sheik Hasina Medical College জুলাই/১৬- জুন/১৯
& Hospital & Jamalpur Nursing College,
Jamalpur
জুলাই/১৬- জুন/২০
Edstablishment of Shahid Tajuddin Ahmad
Medical College & Hospital, Gazipur

২৮২৬৩.১৬

ন্যানার ইনস্থিস্থিউি অপ ডাইতজস্থিব
স্থডস্থজজ স্থযার্স অযান্ড স্থিার
(এনআইস্থডস্থডআয) িান
কুস্থিয়া থভস্থডতকর কতরজ ও াাতার
িান
স্থকতাযগতে ীদ সয়দ নজরুর ইরাভ
থভস্থডতকর কতরজ ও াাতার িান

৯৮৯৮.০০

৪১০৬৬.৯৩

৪৫৬৭২.০১

৪০৬৮০.০৬

থতযফািংরা নগয, ঢাকায় ন্যানার
ইনস্থিস্থিউি অপ স্থনউতযা াইন্স অযান্ড
স্থিার ম্প্রাযণ
আি স্থফবাগীয় থভস্থডতকর কতরজ ও
াাতাতর ডায়াগনস্থিক ও ইতভস্থজিং
স্থতিভতক স্থিারীকযণ
সুনাভগে থভস্থডতকর কতরজ ও াাতার
িান

Espansion of National Institute of Neoru science জানুয়ারী/১৮- ডিসেম্বর/২০ ২৪০৩৮.৭৩
& Hospital, Sher-e- Bangla Nagar.
Strengthening of Diagnostic & imaging System
of eight divisional Medical College & Hospital

জুলাই/১৬- জুন/২১

৩৯২৮০.০০

ফস্থযার থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
ম্প্রাযণ ও আধুস্থনকায়ন

Establishment of Sunamgonj Medical College & জুলাই/১৮- জুন/২১
Hospital
OP Project
Modernization & Extension of Barishal Medical জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
College Hospital.

৮৪৩৫০.০৮

খুরনা থভস্থডতকর কতরতজয অস্থডিস্থযয়াভ
বফন স্থনভসাণ
৫স্থি থভস্থডতকর কতরজ প্রস্থতষ্ঠা
ট্রভা থন্িায স্থনভসাণ
স্থখরগাাঁও ৫০০ মযা াাতার স্থনভসাণ,
ঢাকা
াফনা থভস্থডতকর কতরতজ ুরুল ও ভস্থরা
স্থক্ষাথসীতদয জন্য থাতির স্থনভসাণ।

Construction of Auditorium building at Khulna
Medical college,
Establishment of 5 Medical College
Construction of Trauma Center
Construction of 500 Beds Hospital at Khilgaon ,
Dhaka.
Construction of Male and Female student
hostel at Pabna Medical College.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩৭৯০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫৫০.০০
১৫০.০০
২০৪.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫১.০০

থনায়াখারী থভস্থডতকর কতরতজ ুরুল ও
ভস্থরা স্থক্ষাথসীতদয জন্য থাতির স্থনভসাণ।

Construction of Male and Female student
hostel at Noakhali Medical College.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৪.০০

ফস্থযার থভস্থডতকর কতরতজ ুরুল ও ভস্থরা Construction of Male and Female student
hostel at Barishal Medical College.
স্থক্ষাথসীতদয জন্য থাতির স্থনভসাণ।

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

মতায থভস্থডতকর কতরতজ ুরুল ও ভস্থরা
স্থক্ষাথসীতদয জন্য থাতির স্থনভসাণ।

Construction of Male and Female student
hostel at Jashore Medical College.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৬৫০.০০

স্থতরি থভস্থডতকর কতরতজ ুরুল ও ভস্থরা
স্থক্ষাথসীতদয জন্য থাতির স্থনভসাণ।

Construction of Male and Female student
hostel at Sylhet Medical College.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১১০০.০০

াফনা নাতস থট্রস্থনিং ইনস্থিস্থিউিতক নাস্থসিং
কতরতজ উন্নীতকযণ
িুয়াখারী নাতস থট্রস্থনিং ইনস্থিস্থিউিতক
নাস্থসিং কতরতজ উন্নীতকযণ

Upgradation of Pabna Nurses Training Institute
into Nursing College
Upgradation of Patuakhli Nurses Training
Institute into Nursing College

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৮৭৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১২০০.০০

কুস্থিয়া নাতস থট্রস্থনিং ইনস্থিস্থিউিতক নাস্থসিং
কতরতজ উন্নীতকযণ
থবারা থজরা াাতার ৫০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
সুনাভগে থজরা াাতার ৫০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
র্ুয়াডাঙ্গা থজরা াাতার ১০০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
ভাগুযা থজরা াাতার ১০০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ

Upgradation of Kushtia Nurses Training Institute
into Nursing College
Upgradation of Bhola District Hospitals from 50
to 250 Bed.
Upgradation of Sunamgonj District Hospitals
from 50 to 250 Bed.
Upgradation of Chuadanga District Hospitals
from 100 to 250 Bed .
Upgradation of Magura District Hospitals from
100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২২২৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৪৮৮.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৯৯৮.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৬৭৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫৫০.০০

৯১৩.০০

র্াাঁাইনফাফগে থজরা াাতার ১০০
তত ২৫০ থফতড উন্নীতকযণ
নাঁওগা থজরা াাতার ১০০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
স্থযাজগে থজরা াাতার ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
ঠাকুযগাাঁও থজরা াাতার ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
নীরপাভাযী থজরা াাতার ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
স্থফগে থজরা াাতার ১০০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
থযুয থজরা াাতার ১০০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
রারভস্থনযাি থজরা াাতার ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
ইনস্থিস্থিউি অপ থরথ থিকতনারস্থজ
(এইর্স্থি) ভাখারীতত ভস্থরা বফন (স্থফস্থডিং ১) স্থনভসাণ, ঢাকা
ভাখারীতত নাস্থসিং ও স্থভডওয়াইপায বফতনয
স্থনভসাণ।
যকাযী স্থশু াাতার স্থনভসাণ
যকাযী স্থশু াাতার স্থনভসাণ
নাস্থসিং স্থক্ষায জন্য নতুন নাস থাতির
স্থনভসাণ
স্থফস্থবন্ন থভস্থডতকর কতরজ াাতার /
স্থফতলাস্থয়ত াাতাতর ও াধাযণ
াাতারগুস্থরতত মাত্রী স্থরপি/ থফড স্থরপি
যফযা ও িান/স্থযফতসন।
ভাখারীতত থভস্থডকযার এডুতকন স্থফস্থডিং
থন্িাতযয র্তুথস ও ৫ ভ তরায় উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ এফিং স্থফদযভান স্থএভই বফন
(গ্রাউন্ড, প্রথভ ও স্থিতীয় তরা) প্রধান যাস্তা
এফিং প্রধান থগি ুনস্থনসভসাণ

Upgradation of Chapai Nawabgonj District
Hospitals from 100 to 250 Bed.
Upgradation of Naogaon District Hospitals from
100 to 250 Bed.
Upgradation of Sirajgonj District Hospitals from
100 to 250 Bed.
Upgradation of Thakurgaon District Hospitals
from 100 to 250 Bed.
Upgradation of Nilphamari District Hospitals
from 100 to 250 Bed
Upgradation of Hobigonj District Hospitals from
100 to 250 Bed
Upgradation of Sherpur District Hospitals from
100 to 250 Bed.
Upgradation of Lalmonithat District Hospitals
from 100 to 250 Bed
Construction of Female Hostel ( Building-1 ) at
Institute of Health Technology ( HT) ai
Mohakhali, Dhaka

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২২২০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৬৪৮.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৬৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৮৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১১০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৬২৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০৫৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩২৪০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৯৭.০০

Construction of Nursing & Midwifery Bhaban at
Mohakhali.
Construction of Govt. Shishu Hospitals
Construction of Govt. Shishu Hospitals
Construction of new Nurses Hostel for Nursing
Education
Supply &Installation/replecement of Passanger
lift / Bed lift at Different Medical Colleges
&Hospitals, Specialized Hospital/Hospitals

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৭৫৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২৩৯০.০০
২২৫০.০০
১৩০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৮০০.০০

Vertical Extention of 4th and 5th floor of Center জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
For Medical Education Building at Mohakhali
and renovation of existing CME bldg (Ground,
1st & 2nd floor ) including main road and main
gate.

২৬০.০০

র্ট্টগ্রাভ থভস্থডকযার কতরজ াাতাতরয
কাস্থডসয়াক াজসাস্থয বফতনয র্তুথস তরায
উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
কুস্থ়িগ্রাভ থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Vertical Extention over 4th floor of Cardiac
Surgery building at Chattogram Medical College
Hospital
Upgradation & Renovation of Kurigram District জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Hospital from 100 to 250 Bed at Kurigram
District.
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Upgradation & Renovation of Madaripur
District Hospital from 100 to 250 Bed at
Madaripur District.
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Upgradation of Jhenaidah District Hospital
from 100 to 250 Bed at Jhenaidah District.

৬৩০.০০

ভাদাযীুয থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।
স্থঝনাইদ থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

১৭০০.০০

১২১০.০০

৩৭৯০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
নাতিায থজরা াাতাতরয ১০০ মযা তত Upgradation & Renovation of Natore District
Hospital from 100 to 250 Bed at Natore District.
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।
ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরতজয িংস্কায /
ূণসস্থনভান
ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরতজ ভস্থরা
থাতিতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ এফিং
ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরতজ ুরুল
থাতির স্থনভসাণ।
ফযগুনা থজরা াাতাতরয ৫০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
থজরা াাতাতর ১০০ মযা তত ২৫০
মযায় উন্নীতকযণ
ভাস্থনকগে থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
ভুস্থন্সগে থজরা াাতাতরয ৫০ মযা তত
২৫০ মযায় উন্নীতকযণ
গাজীুয থজরা াাতাতরয ১০০ থথতক
৫০০ মযায় উন্নীতকযণ ও ট্রভা থকতেয
উন্নয়ন ও িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
নাস্থসিং কতরজ ও থাতিতরয উন্নয়ন ও
িংস্কায
স্থতযাজুয থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Renovation / Remodelling of Mymensingh
Medical College
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Vertical extention of Female hostel at
Mymensingh Medical College & Construction of
Male Hostel at Mymensingh Medical College.

৩৪৯০.০০

৭৮.৯১
৯৮০.০০

Upgradation of Barguna District Hospitals from
50 to 250 Bed.
Upgradation ofDistrict Hospitals from 100 to
250 Bed
Upgradation & Renovation of Manikgonj District
Hospital from 100 to 250 Bed
Upgradation & Renovation of Munshigonj
District Hospital from 50 to 250 Bed
Upgradation & Renovation of Gazipur Dist
Hospital from 100 to 500 Beds & Trauma
Center at Gazipur

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২৭৯০.১৬

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৯৭৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩২৫.২৯

Upgradation and Renovation of Nursing College
and Hostel
Upgradation and Renovation of Nursing College
and Hostel
Upgradation and Renovation of Nursing
Colleges and Hostel
Upgradation and Renovation of Nursing
Colleges and Hostel
Upgradation and Renovation of Nursing College
and Hostel
Upgradation and Renovation of Nursing
Colleges and Hostel
Upgradation and Renovation of Nursing
Colleges and Hostel
Upgradation & Renovation of Pirojpur District
Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৩৯৩.৭৯

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৯০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৯৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

ন়িাইর থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

Upgradation & Renovation of Narail District
Hospital from 100 to 250 Bed .

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

ঝারকাস্থঠ থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

Upgradation & Renovation of Jhalokathi
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

খাগ়িাছস্থ়ি থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

Upgradation & Renovation of Khagrachari
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

জয়ুযাি থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায।

Upgradation & Renovation of Jaipurhat District জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Hospital from 100 to 250 Bed

৪৫০০.০০

ঞ্চগ়ি থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Panchagar
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

গাইফান্ধা থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Gaibandah
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

নযস্থিংদী থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Narshindi
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

রক্ষীুয থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Laxmipur i
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

থভতযুয থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Meherpur i
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

থনত্রতকানা থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Netrakona
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

স্থযয়তুয থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Shariatpur
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

যাজফাস্থ়ি থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Rajbari District
Hospital from 100 to 250 Bed .

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

ফান্দযফান থজরা াাতাতরয ১০০ মযা
তত ২৫০ মযায় উন্নীতকযণ ও িংস্কায

Upgradation & Renovation of Bandarban
District Hospital from 100 to 250 Bed

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

থজরা াাতাতরয উন্নয়ন ও িংস্কায
(নতুন বফন স্থনভসাণ।)
থজরা াাতাতরয উন্নয়ন ও িংস্কায
(নতুন বফন স্থনভসাণ।)
থজরা াাতাতরয উন্নয়ন ও িংস্কায
(নতুন বফন স্থনভসাণ।)
স্থদনাজুয থভস্থডতকর কতরতজয একাতডস্থভক
বফন উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ এফিং অন্যান্য থফা
।
স্থদনাজুয থভস্থডতকর কতরতজ ডািাযতদয
ডযস্থভিস্থয, ইন্িানস ডািাযতদয থাতির
(ুরুল ও ভস্থরা) এয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ।

Upgradation & Renovation of district hospital
(Construction of new building.)
Upgradation & Renovation of district hospital
(Construction of new building.)
Upgradation & Renovation of district hospital
(Construction of new building.)
Vertical extention of Academic building at
Dinajpur Medical College and other external
services.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

Vertical extention of Internee doctors hostel
(Male and Female) ,doctors dormitory at
Dinajpur Medical College.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

স্থদনাজুয থভস্থডতকর কতরতজ এয
াাতার বফতনয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ।

Vertical extention of hospital Building at
Dinajpur Medical College,Dinajpur

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৬০০০.০০

স্থদনাজুয থভস্থডতকর কতরতজয অস্থডিস্থযয়াভ Remaining work of Auditorium building at
Dinajpur Medical College.
বফতনয অফস্থিািংতয কাজ।

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৪০০.০০

স্থদনাজুতয ২৫০ মযায াাতাতর
ওস্থস্থড ও গুদাভ বফন স্থনভসাণ

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১১০০.০০

Construction of OPD and store building at 250
bed hospital at Dinajpur

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪০০.০০

ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয Retrofitting & Complete renovation,emergency জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
ুনগসঠন ও ম্পূণস িংস্কায, জরুস্থয থভযাভত, repair,alteration and Maitenance work of
Mymensingh Medical College Hospital
স্থযফতসন ও যক্ষণাতফক্ষণ কাজ

৯০০.০০

কুস্থভল্লা থভস্থডতকর কতরজ াাতার স্থফস্থডিং
এয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
কুস্থভল্লা থভস্থডতকর কতরজ ও াাতাতরয
ডযতভিস্থয বফন স্থনভসাণ
কুস্থভল্লা থভস্থডতকর কতরতজ আইতাতরন
ইউস্থনি ও অন্যান্য স্থনভসাণ
কুস্থভল্লা থভস্থডতকর কতরতজ ভস্থজদ স্থনভসাণ
কুস্থভল্লা থভস্থডতকর কতরতজয অস্থডিস্থযয়াভ
স্থনভসাণ
ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরতজ থভতয়তদয
থাতিতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Vertical extention of hospital Building at Cumilla
Medical College,Cumilla
Construction of dormitory building at Cumilla
Medical College and Hospital
Construction of Isolation Unit and Other
facilities at Cumilla Medical College
Construction of Mosque at Cumilla Medical
college
Construction of Auditorium at Comilla Medical
college
Vertical extention of Girls hostel at Mymensing
Medical College

ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরজ াাতাতর
ফানস ইউস্থনি িান
ভয়ভনস্থিং থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
িাপ থকায়ািসায স্থনভসাণ।
ভয়ভনস্থিংত স্থস্থবর াজসন অস্থপ বফন
স্থনভসাণ
ভয়ভনস্থিং স্থশু াাতার স্থনভসাণ

Establishment of Burn Unit at Mymensingh
Medical College Hospital.
Construction of Staff quarter at Mymensingh
Medical College Hospital.
Construction of Civil Surgeon Office building at
Mymensingh
Construction of Shishu hospital at Mymensingh

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৯০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০০.০০

ফগু়িায় ীদ স্থজয়াউয যভান থভস্থডতকর
কতরজ াাতাতরয এফিং থভাাম্মদ আরী
াাতার ২৫০ মযায ফানস ও প্লাস্থিক
াজসাযী ইউস্থনতিয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ।

Vertical extention of Shaheed Ziaur Rahman
Medical College Hospital at Bogura and Burn
and Plastic Surgery unit at Mohammad Ali 250
Bed Hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৯০০০.০০

Vertical extention of Sylhet M.A.G Osmani
স্থতরি এভএস্থজ ওভানী থভস্থডতকর
কতরতজয াাতার বফন এয ৪ থথতক ১০ Medical College, hospital Building from 3rd to
9th floor
তরা মসন্ত উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৫০০.০০

Vertical extention of Male and Female hostel at জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Sylhet M.A.G Osmani Medical College, Sylhet

২০০০.০০

Vertical extention of dental unit at Sylhet
M.A.G Osmani Medical College

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

Construction of new building at Sylhet M.A.G
Osmani Medical College hospital ,Sylhet

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৯৫৪.০০

স্থতরি এভএস্থজ ওভানী থভস্থডতকর কতরজ Construction of landry building at Sylhet M.A.G জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Osmani Medical College hospital ,Sylhet
াাতাতরয রস্থন্ি বফন স্থনভসাণ

১৫০.০০

স্থতরি এভএস্থজ ওভানী থভস্থডতকর
কতরজয ুরুল ও ভস্থরা থাতিতরয
উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ।
স্থতরি এভএস্থজ ওভানী থভস্থডতকর
কতরতজয থডন্িার ইউস্থনতিয উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ।
স্থতরি এভএস্থজ ওভানী থভস্থডতকর কতরজ
াাতাতর নতুন বফন স্থনভসাণ

২৫০ মযায স্থতরি থজরা াাতার
স্থনভসাণ।

Construction of 250 Bed District Hospital at
Sylhet.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৮৭০০.০০

যাজাী থভস্থডতকর কতরতজয একাতডস্থভক
বফন ও পাভসাতকারস্থজ স্থফস্থডিং এয উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ।
যাজাী থভস্থডতকর কতরতজ ভস্থরা
থাতির স্থনভসাণ
যাজাীতত যকাস্থয স্থশু াাতার
স্থনভসাতণয অফস্থি কাজ
যাজাী থভস্থডতকর কতরতজয প্রাস্থনক
বফন স্থনভসাণ।
যাজাী থভস্থডকযার কতরজ াাতাতরয
১০০০ থকস্থবএ াফস্থতিন এফিং ৫০০
থকস্থবএ থজনাতযিতযয াতথ াফ থিন
বফন স্থনভসাণ

Vertical extention of Academic building &
Pharmacology building of Rajshahi Medical
College

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০.০০

Construction of Female hostel at Rajshahi
Medical College
Remaining work of Construction of Govt shishu
hospital at Rajshahi
Construction of Administrative buildingat at
Rajshahi Medical College.
Construction of Sub station building with
Installation of 1000 KVA substation and 500
KVA generator at Rajshahi Medical College
Hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৮০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০.০০

র্ট্টগ্রাভ থভস্থডতকর কতরতজয স্থফদযভান ৪থস
তরা একাতডস্থভক বফতনয ৫ভ থথতক ১০ভ
তরা মসন্ত উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Vertical extention of 4th to 9th floor over
existing 3rd flloor of Academic building at
Chattogram Medical College .Chattogram

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩৫০০.০০

র্ট্টগ্রাভ থভস্থডতকর কতরতজয ভস্থরা
থাতিতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
র্ট্টগ্রাভ থভস্থডতকর কতরতজয থডন্িার
ইউস্থনতিয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
র্ট্টগ্রাভ থভস্থডতকর কতরতজয ুরুল
থাতিতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ, র্ট্টগ্রাভ
র্ট্টগ্রাভ থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
কাস্থডসয়াক াজসাস্থয বফতনয অফস্থিািং কাজ।

Vertical extention of female hostel at
Chattogram Medical College ,Chattogram
Vertical extention of Dental Unit at
Chattogram Medical College ,Chattogram
Construction of Boy's Nurses hostel at
Chattogram Medical College,Chattogram
Remaining work of Cardiac Surgery building at
Chattogram Medical College hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৭৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩২৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৮০০.০০

র্ট্টগ্রাভ থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
আইস্থইউ স্থফস্থডিংতয়য উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Vertical extention of ICU Building at
Chattogram Medical College hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

র্ট্টগ্রাভ স্থশু াাতার স্থনভসাণ

Construction of Shishu hospital at Chattogram

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০০.০০

যিংুয থভস্থডতকর কতরতজয
ভাইতরাফাতয়ারস্থজ থরকর্ায তরয উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ।
যিংুয থভস্থডকযার কতরজ াাতাতরয
ব্রাদাস থাতির বফতনয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ।

Vertical extention of Microbiology Lecture hall
at Rangpur Medical College.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১২৫.০০

Vertical extention of Brother's hostel building
at Rangpur Medical College Hospital.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৭৫.০০

যিংুয থভস্থডতকর কতরজয থডন্িার ইউস্থনি
ও ফাইতযয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Vertical extention of Dental Unit and outdoot
at Rangpur Medical College ,Rangpur

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

যিংুতযয স্থস্থবর াজসন অস্থপ বফন স্থনভসাণ

Construction of Civil Surgeon Office building at
Rangpur
Construction of Ladies hostel at Rangpur
Medical College
Construction of Isolation Unit and Other
facilities at Rangpur Medical College Hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৩৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০০.০০

যিংুয থভস্থডতকর কতরতজ ভস্থরা থাতির
স্থনভসাণ
যিংুয থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
আইতাতরন ইউস্থনি ও অন্যান্য স্থনভসাণ

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

ফস্থযাতর যকাস্থয স্থশু াাতার স্থনভসাতণয
অফস্থি কাজ
ফস্থযার থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
আধুস্থনকীকযণ ও ম্প্রাযতণয অফস্থি
কাজ।
খুরনা থভস্থডতকর কতরতজয একাতডস্থভক
বফতনয তৃতীয় র্তুথস তরায উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ
খুরনা থভস্থডকযার কতরজ াাতাতরয
ফস্থস্থফসবাগ এয র্তুথস তরায উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ।
খুরনা স্থস্থবর াজসন অস্থপতয অস্থপ বফন
ও ফাবফন স্থনভসাণ।

Remaining work of Construction of Govt shishu জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
hospital at Barishal
Remaining work of Modernization & Extension জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
of Barishal Medical College Hospital.

৮০০.০০

Vertical extention of 2nd and 3rd floor of
Academic building at Khulna Medical College

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১১৫০.০০

Vertical extention of of 4th floor of outdoor
building at Khulna Medical College hospital.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০.০০

Construction of office building and residence
for Civil Surgeon office at Khulna.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৭০০.০০

খুরনা স্থশু াাতার স্থনভসাণ।

Construction of Shishu hospital at khulna .

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০০.০০

Construction of nurses dormitory and staff
খুরনা থভস্থডকযার কতরজ াাতাতর
নাসতদয ডযস্থভিস্থয ও িাপ ডযস্থভিস্থয স্থনভসাণ dormitory at khulna Medical College hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৩৬৭.০০

খুরনা থভস্থডতকর কতরজ াাতাতরয
থভস্থডতকর থিায বফন স্থনভসাণ
খুরনা থভস্থডতকর কতরতজ ীভানা প্রার্ীয ও
অবযন্তযীণ ়িক ও ফািংকায স্থনভসাণ

Construction of medical store building at
khulna Medical College hospital.
Construction of boundary wall & Internal road
and bunker at khulna Medical College

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

থনায়াখারীতত ২৫০ মযায দয
াাতাতরয আইতাতরন ওয়াতডসয
উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ ও অিায়ী থড স্থনভসাণ।

Vertical extention of new building of Isolation
ward and construction of temporary Shed at
Noakhali 250 bed Sadar Hospital.

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৮০০.০০

Construction of civil Surgeon office
স্থস্থবর াজসন অস্থপ স্থনভসাণ
Construction of walk way and palasiding work
থনায়াখারীয ২৫০ স্থি থফড দয
াাতাতর াাঁিা থ ও যাতরাইড স্থনভসাণ at Noakhali 250 beded sadar hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০
৯৫.০০

স্থফদযভান ৫ স্থি ফক্ষফযাধী াাতার
ুনঃস্থনভসাণ / ুনগসঠন
স্থফদযভান ৪৫ স্থি ফক্ষফযাধী স্থিস্থনক িংস্কায /
ুনগসঠন
স্থস্থবর াজসন অস্থপ বফন স্থনভসাণ

Renovation/Reconstruction of existing 5 nos
Chest Disease Hospital
Renovation/Reconstruction of existing 45 nos
Chest Disease Clinics
Construction of Civil Surgeon Office building

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩৭০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

ন্যানার ইনস্থিস্থিউি অফ থভন্িার
াাতাতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Vertical Extention of National Institute of
Mental Hospital

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৭২০০.০০

যিংুতযয স্নাততকাত্তয ডািাযতদয জন্য
ডযস্থভিাস্থয বফন স্থনভসাণ
ফস্থযাতরয থতযফািংরা থভস্থডতকর কতরতজ
ভস্থরা থাতিতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Construction of dormitory building for post
graduate doctor's at Rangpur
Vertical Extension of Female hostel at Sher-eBangla Medical College at Barishal

ফস্থযাতরয থতযফািংরা থভস্থডতকর কতরতজয Vertical extention of Library hall room at Shere- Bangla Medical College at Barishal
রাইতব্রযী র রুতভয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

১৬৯০.০০

ীদ থাযাওয়াদসী াাতাতরয উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ
ন্যানার ইনস্থিস্থিউি অপ
কাস্থডসওবাকুরায স্থডস্থজতজ অযান্ড
স্থিার (এনআইস্থস্থবস্থড) এয উত্তয ও
দস্থক্ষণ ব্লক (৫ভ তরা থথতক ৮ভ তরা) এয
উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
ন্যানার ইনস্থিস্থিউি অফ অপথারতভারস্থজ
এ ফজসয ফযফিনা প্লযান্ি স্থনভসাণ

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Vertical extention of Shaheed Suhrawardi
hospital
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Vertical extention of of North and South
block(4th floor to 7th floor) of National Institute
of Cardiovascular Diseases and Hospital(NICVD)

২১৯২৮.০০

Construction of Waste Tretment plant at
National Institute of Opthalmology

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৬৫.০০

জাতীয় স্থকডস্থন থযাগ ও ইউতযারস্থজ
াাতাতরয ম্প্রাযণ
ন্যানার ইনস্থিস্থিউি অপ স্থনউতযাাইন্স
াাতাতরয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
(এনআইএনএ)
াতক্ষীযায স্থস্থবর াজসন অস্থপতয উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ
ভুগদাতত ৫০০ মযায াাতাতরয াস্থবস
ব্লতকয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
নাস্থসিং ও স্থভডওয়াইপাস্থয বফতনয অফস্থি
কাজ
ঢাকায় স্থপস্থজওতথযাস্থ কতরজ প্রস্থতষ্ঠা (প্রথভ
মসায়)
জাতীয় যি থকে প্রস্থতষ্ঠা।
ঢাকায ভাখারীতত াাঁাস্থন থকতেয উর্দ্সভূখী
ম্প্রাযণ
স্থপ্রস্থন্সার থকায়ািসায, িাপ থকায়ািসায, ছাত্র
থাতির এফিং থরথ থিকতনারস্থজ
ইনস্থিস্থিউতিয ভস্থরা থাতির স্থনভসাণ
ইনতপকস্থিা স্থডস্থজ াাতাতরয
আতপ্রার্ থযাড ও অন্যান্য সুস্থফধাস্থদ
স্থফএভআযস্থ বফতনয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ

Extention of National Institute of kidney
Diseases and Urology Hospital
Vertical Extension of National Institute of
Neurosciences Hospital (NINS)

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৬৯০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০৫০.০০

Vertical extention of Civil Surgeon Office at
Satkhira
Vertical Extention of Service Block of 500 bed
hospital at Mugda
Remaining work of Nursing and Midwifery
Bhaban
Establishment of College of Physiotherapy at
Dhaka ( 1st phase)
Establishment of National Blood Center.
Vertical extention of Athma Center at
Mohakhali,Dhaka
Construction of Principal quarter,staff
quarter,Boys hostel and ladies hostel at
Institute of health technology

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩২০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৬০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৯১.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১২২.৫৯
৩০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৩০০০.০০

Approach road with relevant facilities to
Infectious disease hospital
Vertical extention of BMRC bhaban

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৭০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪৬৪০.০০

স্থফতলাস্থয়ত াাতার স্থনভসাণ
২০০ মযা থথতক ৫০০ মযায াাতাতর
ঊন্নীতকযণ (প্রথভ মসায়)
কুস্থিয়ায় স্থস্থবর াজসন অস্থপ স্থনভসাণ

Construction of specialized hospital
Extention of 200 bedded hospital to 500
bedded hospitaj(1st Phase)
Construction of civil surgeon office at Kushtia

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০
৭০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫৫০.০০

স্থফস্থবন্ন থজরা াাতারগুস্থরতত থভস্থডতকর
গযা স্থতিভ যফযা ও িান

Supply &Installation of Medical gas system at
different district hospitals

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

সুনাভগতে নাস্থসিং কতরজ স্থনভসাণ

Construction of Nursing college at Sunamgonj

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

নাযায়ণগতে নাস্থসিং কতরজ স্থনভসাণ

Construction of Nursing college at Narayangonj জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

নযস্থিংদীতত নাস্থসিং কতরজ স্থনভসাণ

Construction of Nursing college at Norsingdi

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

স্থফদযভান এনস্থিআই িংস্কায / ুনস্থনসভসাণ

Renovation/Remodeling of Existing NTIs

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২৫০০.০০

১০৬০০.০০

২০০০.০

ভস্ত স্থফতলাস্থয়ত াাতার, থভস্থডতকর
কতরজ ও াাতার, নাস্থসিং কতরজ /
নাস্থসিং ইনস্থিস্থিউি, ফক্ষফযাস্থধ াাতার,
থজরা াাতার এফিং আফাস্থক
সুস্থফধাগুস্থরয ম্পূণস িংস্কায, জরুযী
থভযাভত, স্থযফতসন কাজ।

Retrofitting & Complete renovation,emergency জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
repair,alteration and Maitenance work of all
Specialized Hospitals, Medical college and
hospitals,Nursing College/ Nursing
Institute,Chest disease hospitals, district
Hospitals and residential facilities.

৭৫০০০.০০

Supply &Installation/replecement of Passanger
স্থফস্থবন্ন থভস্থডকযার কতরজ ও াাতার,
স্থফতলাস্থয়ত াাতার গুস্থরতত মাত্রী স্থরপি lift / Bed lift at Different Medical Colleges &
Hospitals, Specialized Hospital/Hospitals
/ থফড স্থরপি যফযা ও িান

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

নগয স্বািয দপ্তয ও স্কুর স্বািয স্থিস্থনক
ুনগসঠন ও ুনস্থনসভসাণ

Remodeling/Reconstruction of Urban Health
Dispensaries and School Health Clinics

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০.০০

পস্থযদুয থভস্থডতকর কতরজ াাতার
বফতনয উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
িাঙ্গাইতরয স্থস্থবর াজসন অস্থপ স্থনভসাণ

Vertical extension of Faridpur Medical College
Hospital building
Construction of civil surgeon office at Tangail

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

স্থকতাযগে ২৫০ মযায াধাযণ
াাতাতরয ডাতয়স্থযয়া ওয়াতডসয ১ভ তরা
থথতক উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ, স্থকতাযগে

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Vertical extension of Dierrhoea Ward from
goround floor to 1st floor at Kishorgonj 250 Bed
general hospital, Kishorgonj

ণয িংগ্র ও স্থডস্থব্লউস্থডয কামসকযী ফযয়

Procurement of goods and operational
expences of PWD
াবাতয ফািংরাতদ ইনস্থিস্থিউি অপ থরথ Remaining work of Bangladesh Institute of
Health Management at Savar
ভযাতনজতভতন্িয অফস্থি কাজ
Vertical extention of 2nd and 3rd floor of 2
াফনা ২৫০ মযা স্থফস্থি থজনাতযর
াাতাতরয ২য় তরা নতুন বফতনয ৩য় ও storied new building at Pabna 250 bed general
hospital.
৪থস তরায উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ।

৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২৭৩৩০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

স্থযাজগতে নাতস থট্রস্থনিং ইনস্থিস্থিউতিয
াতথ িংমুি স্থভডওয়াইপাস্থয থকাতসয
স্থক্ষাথসীতদয জন্য ৬ তরা পাউতন্ডতনয ৪
তরা নাযত থাতির স্থফস্থডিং স্থনভসাণ।

Construction of 4 storied Nurses Hostel Building জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
with 6 storied foundation for Midwifery
Courses student attached to Nurses Training
Institute at sirajgonj.

মতাতযয ২৫০মযা দয াাতাতর এক
তরায উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
থভতযুতযয স্থস্থবর াজসন অস্থপতয
উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
স্থযাজগতে নাতস থট্রস্থনিং ইনস্থিস্থিউতিয
াতথ িংমুি স্থভডওয়াইপাস্থয থকাস
স্থক্ষাথসীতদয ৬ তরা পাউতন্ডতনয াতথ ৪
তরা নাতস থাতির স্থফস্থডিং স্থনভসাণ

Vertical Extension of one floor at 250 Bed
Sadar hospital at Jashore
Vertical extention of Ciivil Surgeon Office at
Meherpur
Construction of 4 storied Nurses Hostel
Building with 6 storied foundation for
Midwifery Course students attached to Nurses
Training Institute at Sirajganj

ভাস্থনকগতে ২৫০ মযায থজরা
াাতাতরয ুযাতনা প্রাস্থনক বফনস্থিয
উর্দ্সভূখী ম্প্রাযণ
ভাস্থনকগে ২৫০ মযায থজরা াাতাতরয
২ তরা থভস্থডতকর থিায বফতনয স্থনভসাণ

Vertical extention of old administrative building জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
at Manikganj 250 beded District Hospital

৩২৯.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৭২.০০

Construction of two storied Medical store
building at Manikganj 250 beded District
Hospital

১২০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪১৫.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১২০০.০০

ভাস্থনকগে ২৫০ মযায থজরা াাতাতরয
ডািাযতদয ডযস্থভিস্থয, ডক্টয রাউে,
কযাতপতিস্থযয়া এফিং স্থযর্মসাকাযীয স্থফশ্রাতভয
জন্য ৬ তরা পাউতন্ডন  ৩ তরা বফন
স্থনভসাণ।
যিংুয থভস্থডতকর কতরতজয অস্থডিস্থযয়াভ
বফন স্থনভসাণ
স্যায স্থরভুল্লা থভস্থডতকর কতরজ, ঢাকায
উন্নয়তনয অফস্থি কাজ
ফগু়িায স্থস্থবর াজসন ফািংতরায স্থনভসাণকাজ

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২
Construction of three storied building with six
storied foundation for accommodation of
Doctor's Dormitory,Doctor's Lounch,Cafeteria
and attendance rest room at 250 beded District
Hospital at Manikganj

Construction of Auditorium building at Rangpur
Medical College
Remaining work of Up-gradation of Sir
Salimullah Medical College,Dhaka
Construction of Civil Surgeon Banglow at
Bogura
Construction of 650 sft quarter cum School
নাযায়ণগতে ৬৫০ ফগসপুি থকায়ািসায কাভ
Health Clinic at Narayangonj
স্কুর স্বািয স্থিস্থনক স্থনভসাণ
১৬ স্থি নগয স্থর্স্থকৎারয় ুনগসঠন ও িংস্কায Reconstruction and Renovation of 16 nos Urban
Dispensaries-JICA Projects
- জাইকা প্রকল্পভূ

৪৩৭.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

২০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৪০০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৫০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

৫০০.০০

জানুয়ারী/১৭-জুন/২২

১৭৪৫.৭৬

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয়
Project Name in Bangla

ঢাকা ককন্দ্রীয় কাযাগায, ককযানীগঞ্জ ননভমাণ
ীল মক প্রকল্প।
ভয়ভননিং ককন্দ্রীয় কাযাগায ম্প্রাযন ও
আধুননকীকযন প্রকল্প।
খুরনা কেরা কাযাগায ননভমাণ ীল মক প্রকল্প।
ভনরা কাযাযক্ষীদদয েন্য আফান ননভমাণ
ীল মক প্রকল্প।
কাযা ননযাত্তা আধুননকায়ন ীল মক প্রকল্প
(ঢাকা, ভয়ভননিং ও চট্টগ্রাভ নফবাগ)।
কেননিং একাদিভী যাোী ননভমাণ ীল মক প্রকল্প।
১৭টি আঞ্চনরক াদার্ ম অনপ ননভমান ীল মক
প্রকল্প।
াদার্ ম তথ্য িংযক্ষণ ককন্দ্র ননভমাণ ীল মক
প্রকল্প।
ফািংরাদদ ককাষ্ট গাদি ময অফকাঠাদভায নযয
ফনধ মত কযণ ীল মক প্রকল্প।
পুনর নফবাদগয নফনবন্ন ইউননদর্ ১২টি ব্যাযাক
বফন ননভমাণ।
পুনর নফবাদগয ১৯টি ইউননদর্ ১৯টি অস্ত্রাগায
ননভমাণ।
পুনর নফবাদগয ১৯ কনৌ পুনর পাঁনি ও
ব্যাযাক ননভমাণ।
পুনর নফবাদগয ১০১টি েযােীণ ম থানা বফন
র্াই প্ল্যাদন ননভমাণ।
ফনযার কভদট্টানরর্ন ও খুরনা কেরা পুনর
রাইন্স ননভমাণ।
ফনযার ও নদরর্ আভমি পুনর ব্যার্ানরয়ন
(এননফএন) এফিং কযঞ্জ নযোবম (আযআযএপ)
পুনর রাইন ননভমাণ।
ফািংরাদদ পুনর একাদিভী, াযদা,
যাোীদত ফািংরাদদ-বাযত মভত্রী বফন
ননভমাণ এফিং আইটি কন্টায স্থান।
নফদ্যভান পুনর াাতার মূদয
আধুনননককযন কাে।
পুনর নফবাদগয ৯টি পুনর সুায অনপ বফন
ননভমাণ (নআইনি ও ননফআই অনপ)।
কদদয গুরুত্বপূণ ম উদেরা দয ও স্থাদন
১৫৬টি পায়ায ানবম ও ননবর নিদপন্স
কেন ননভমাণ ীল মক প্রকল্প।

Project Name in English
Dhaka Central Jail, Keraniganj
Construction Project.

Duration

জুরাই/২০০৫ - জুন/২০১৯

Value in Lac
৪৬২৭৬.৬১

Extension and Modernization Project of
জুরাই/২০১৫ - জুন/২০১৯
Mymensingh Central Jail

১২৭৬০.৬৪

জুরাই/২০১১ - জুন/২০১৯

২৫১০২.৭৫
৯৩৯৬.৭৮

Project on construction of Khulna
District Jail Project of housing for
Construction
Women
prison
guard. project of security of jail
Modernization
at Dhaka,

জুরাই/২০১৬ - জুন/২০১৯
োনুয়ানয/২০১৬ নিদম্বয/২০১৮

Mymensingh of
and
Chattogram
Division
Construction
training
academy
at Rajshahi.
Construction of 17 regional

৪৯৯৮.২৪
৭৩৪২.৩৬

জুরাই/২০১৬ - জুন/২০২০

১০৭৬০.৯৯

passport offices.

Construction Project of passport
information conservation center.

৪৪৯৮.৬৯

জুরাই/২০১৪ - জুন/২০১৯
২৪৯৮.৬২

Bangladesh Coast Guard Infrastructure
extention project.

Construction of 12 barrack buildings in
different units of the Police
Department.
Construction of 19 arsenal in 19 units
of Police Department.
Construction of 19 Riverine Police
Outpost and Barrack of police
department.
Construction of 101 worn-out Thana
building of Police Department through
type
paln. of Barisal Metropolitan
Construction
and Khulna District Police Lines

জুন/২০১৬ - নিদম্বয/২০১৯
২১৯১৭.১৮

োনুয়ানয/২০১৬ - জুন/২০১৯
জুরাই/২০১৫ - জুন/২০১৯
জুরাই/২০১৬ - জুন/২০১৯
জুরাই/২০১২ - জুন/২০১৯
জুরাই/২০১৬ - জুন/২০১৯

৬১৯২.৮২
৯৭০০.০৪
৮৬৮৩০.৬৮
১৫৫৬৫.৯২

Construction of Armed Police Battalion
(APBN) and the Range Reserve Force
এনপ্রর/২০১৬ - ভাচ ম/২০২০
(RRF) police lines at Barishal and Sylhet.

২৩১৬৫.৪৩

Construction of Bangladesh-India
Friendship Building and IT Center at
Bangladesh Police Academy, Sarda,
Rajshahi.
Modernization of existing police

১৩৫৬.২৫

hospitals

নদবম্বয/২০১৬ -নিদম্বয/২০১৮
জুরাই/২০১৬ - জুন/২০১৯

২৯২০৭.৩৩

Construction of 9 Police Super Office
buildings (including CID and PBI offices) োনুয়ানয/২০১৬ -জুন/২০১৯
of Police Department

৭৪৭৩.৬৪

Project for construction of 156 fire
service and civil defense stations at
important upazilas and places of the
country.

১২৫৭৯৯.৮৬

জুরাই/২০১২ - জুন/২০১৯

কদদয গুরুত্বপূণ ম ২৫টি (িংদানধত ৪৬টি)
উদেরা দয ও স্থাদন পায়ায ানবম ও
ননবর নিদপন্স কেন ননভমাণ ীল মক প্রকল্প।
৭টি যযাফ কভদপ্ল্ক্স ননভমাণ ীল মক প্রকল্প।
৫টি যযাফ কভদপ্ল্ক্স এফিং ১টি যযাফ কপাদ ম
কেননিং স্কুর কভদপ্ল্ক্স ননভমাণ।
যযাফ কপাদ ম দয দপ্তয ননভমাণ।
পুনর নফবাদগয আধুননকায়ন ও ক্ষভতা
বৃনিয েন্য এনকভ বফদনয উিমমুখী ম্প্রাযন।

Construction of Projects related to fire
service and civil defense stations in 25
important (revised 46) upazila
headquarters
and places.of 7 RAB
Project for construction

Construction of RAB Forces
োনুয়ানয/২০১৮ - জুন/২০২১
Headquarters
Vertical
expansion of NCCOM buildings
for the modernization and capacity
building of the Police Department.

৪৯৫৭২.৪১
১৫৬০২.১৩

ফািংরাদদদয নফনবন্ন স্থাদন পুনর নফবাদগয
৫০টি াইওদয় আউর্দাে ননভমাণ।
এনফ/নআইনি বফদনয ৭ভ কথদক ১৩তভ
তরা ম মন্ত উর্ধ্মমূখী ম্প্রাযন।
আনায ও নবনিনয ব্যার্ানরয়ন দয দপ্তয
কভদপ্ল্ক্স ননভমাণ (১ভ ম মাদয় ১৫টি) ীল মক
প্রকল্প।
কেরা ও ব্যার্ানরয়ান দদযয আনায ও
নবনিন’য ব্যাযাক মূদয কবৌত সুনফধানদ
ম্প্রাযণ (২৯টি স্থাদন ২৯টি)।
ফািংরাদদ ককাষ্ট গাদি ময েন্য মুদ্রগাভী
েরোন িংগ্র ও অফকাঠাদভা ননভমাণ ীল মক
প্রকল্প।
ফািংরাদদ ককাষ্ট গাদি ময ৩টি কষ্টদনয
প্রাননক বফন ও নানফক ননভমাণ প্রকল্প।

Construction of 50 highway outposts of
োনুয়ানয/২০১০ - জুন/২০১৯
police department in different places of
Bangladesh.
vertical extention of 7th to 13th floors

১৫৮৯.৭০

৩৯১০৬.৮৫

োনুয়ানয/২০১১ - জুন/২০২০
োনুয়ানয/২০১০ - জুন/২০১৯

complexes. of 5 RAB complexes and 1
Construction
োনুয়ানয/২০১৩ - জুন/২০২০
RAB Forces Training School Complex.

of SB / CID building.
Construction of Ansar and VDP
battalion headquarters complex (15
Nos. at first phase).

োনুয়ানয/২০১৫ - জুন/২০১৯

৫৯৯০৮.০৭
৭১১৫১.৩৯

৬৪৯৬.৩৬
২০৩২১.৬৯

জুরাই/২০১৩ - জুন/২০১৯

Expansion of physical facilities of Ansar
and VDP barack at district and battalion জুরাই/২০১৬ - জুন/২০১৯
headquarters (29 Nos. in 29 places).

৫২৭১.১৪

Project for the construction of marine
vessel supply and infrastructure for
Bangladesh Coast Guard.

৪৩১১৪.৬১

জুরাই/২০১৮ - জুন/২০২১

Construction projects of Administrative
buildings and navigator at 3 station of জুরাই/২০১৫ - জুন/২০১৯
Bangladesh Coast Guard's

৪৬৬৯.৭৬

গৃায়ণ ও গণপূেত ভন্ত্রণারয়
Project Name in Bangla

Project Name in English

ঢাকাস্থ বফইরী বযাডড ভাননীয় ভন্ত্রীফডগযে জডে
আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ (সভসনস্টা ে এাট েডভন্ট-৩
সনভোণ)।
ঢাকায ইস্কাটডন সসনয়য সিফ, সিফ ও বেড-১
কভেকতোডেয জে আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ।

Duration

Value in Lac

Construction of residential flat for Honorable
Ministers' (Ministers Apartments-3) at Bailey
Road, Dhaka.
Construction of residential flats for senior
secretaries, secretaries and grade-1 officials at
Eskaton, Dhaka
োরডয়য
বতজগাঁওস্থ প্রধানভন্ত্রীয কাম
কভেকতোConstruction of 2 residential buildings and
কভেিাযীডেয জে ২টি আফাসক বফন ও অোে
other infrastructure for officials and
অফকাঠাডভা সনভোণ।
employees of the Prime Minister's Office at
Tejgaon.
ঢাকাস্থ সজগাতরায় যকাসয কভেকতো-কভেিাযীডেয Construction of 288 flats for Government
(গণপূতে ও স্থাতয অসধেপ্তয) জে ২৮৮টি ফ্ল্যাট
officials and employees (Public Works
সনভোণ।
Department and Department of Architecture)
at Jigatola in Dhaka.
ঢাকায ভাসরফাডগ গণপূতে অসধেপ্তডযয জসভডত
Construction of 456 flats for government
(আবুজয সগপাযী কডরজ ংরগ্ন) যকাযী
officials / employees on the land of Public
কভেকতো/কভেিাযীডেয জে ৪৫৬ ফ্ল্যাট সনভাণ ীল েক Works Department at Malibagh (adjacent to
প্রকল্প।
Abujar Gifari College) at Dhaka.
আসজভপুডয জুসডসয়ার কভেকতোডেয জে আফাসক Construction of residential buildings for
বফন সনভোণ।
judicial officers at Azimpur
ঢাকাস্থ আসজভপুয যকাসয কডরানীয অবযন্তডয
Construction of multi-storied residential flats
যকাসয কভেকতো/কভেিাযীডেয জে ফহুতর
(2nd phase) for government officials /
আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ (২য় ম োয়)।
employees inside Azimpur Government
Colony at Dhaka.
নাযায়নগঞ্জস্থ আরীগডঞ্জ যকাযী কেভকেতাConstruction of 672 flats in 15-storey 8
কেভিাযীেডয জে ৮ টি ১৫ তরা বফডন ৬৭২ টি ফ্ল্যাট buildings for the government officials and
সনভোণ।
employees at Narayanganj.
ঢাকাস্থ ভসতসির যকাযী কডরানীডত (াাতার
Construction of multi-storied residential
বজান বটায কম্পাউন্ড) ফহুতর আফাসক বফন সনভোণ। buildings at Motijheel Government Colony
(Hospital Zone Store Compound) in Dhaka
বনায়াখারী বজরা েডয যকাসয কভেকতোConstruction of residential buildings for
কভেিাযীডেয জে আফাসক বফন সনভোণ।
government officials and employees at
Noakhali district headquarters.
ঢাকা ডয গুরান, ধানভসন্ড ও বভাাম্মেপুডয ২০টি Construction of 398 government residential
সযতযক্ত ফাসিডত ৩৯৮টি যকাসয আফাসক ফ্ল্যাট flats in 20 abandoned homes at Gulshan,
সনভোণ।
Dhanmondi and Mohammadpur in Dhaka City.

জুরাই ২০১৫-জুন ৪৭৭৫.০০
২০১৮

সভযপুয ৬ নং বকডন যকাসয
কভেকতো/কভেিাযীডেয জে ১০৬৪টি আফাসক ফ্ল্যাট
সনভোণ।
সভযপুয াইকািা যকাসয কভেকতো/কভেিাযীডেয
জে ৬০৮টি আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ প্রকল্প।

জুরাই ২০১৫-জুন ৮৫২৩৯.০০
২০১৯

Construction of 1064 residential flats for
government officials / employees at Mirpur
Section 6.
Construction of 608 residential flat for the
government officials / employees at Mirpur
Paikpara.

জানুয়াযী ২০১৬জুন ২০১৯

২৭৩৯৬.০০

বডেম্বয ২০১৭জুন ২০২০

৪৪৯৪.৮৮

বডেম্বয ২০১৭ - ৩০৩৮৩.৭৪
জুন ২০২০

জানুয়াযী ২০১৬জুন ২০১৯

১৯৮৯৭.০০

৯৬২১.৮০
জুরাই ২০১৬সডডম্বয ২০১৮
জুরাই ২০১৭-জুন ৯৯০২৩.১৯
২০২০

জানুয়াযী ২০১৬জুন ২০২০

৩৯৮১৬.০০

বডেম্বয ২০১৭ - ২৫৭২২.০০
জুন ২০২০)
জানুয়াসয,২০১৮জুন,২০২০

২১৯০৫.০০

জুরাই ২০১৬সডডম্বয ২০১৯

৩৬৬৫৩.৫০

জুরাই ২০১৫-জুন ৪৫৮৬২.০০
২০১৯

সভযপুয ৬ নং বকডন গণপূতে অসধেপ্তডযয
কভেকতো/কভেিাযীডেয জে ২৮৮টি আফাসক ফ্ল্যাট
সনভোণ প্রকল্প।
ঢাকাস্থ সভযপুডযয ৬ নং বকডন যকাসয কভেকতোকভেিাযীডেয জে ২৮৮টি ফ্ল্যাট সনভোণ।

১২০১৪.০০

Construction of 288 residential flats for the
officers / employees of Public Works
Department at section 6 of Mirpur.
Construction of 288 flats for government
officials and employees at section 6 of
Mirpur, Dhaka (January 2018-December,
2015).
Construction of 684 flats from 9 multi storied
buildings instead of 11 abandoned buildings at
SGS colony in Agrabd, chattogram

জানুয়াযী ২০১৬জুন ২০১৯

Vertical expansion of SSF Officers' mess and
residential buildings of non-gazetted
employees
িট্টোভ ডয সযতযক্ত ফাসিডত যকাসয আফাসক Construction of government residential flats
ফ্ল্যাট ও ডযসভটযী বফন সনভোণ।
and dormitory buildings in place of
abandoned homes at Chittagong city
ঢাকাস্থ আসজভপুয যকাসয কডরানীয অবযন্তডয
Construction of multi-storied residential flats
যকাসয কভেকতোডেয জে ফহুতর আফাসক ফ্ল্যাট for government officials at Azimpur
সনভোণ [বজান- এ]
Government Colony in Dhaka [Zone-A]
িট্রোডভয ৩৬টি সযতযক্ত ফাসিডত যকাযী
Construction of residential flats for
কভেকতো/কভেিাসযডেয জে আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ। government officials / employees in place of
36 abandoned homes at Chittagong.
সযকল্পনা সফবাগ/কসভডনয কভেকতো/কভেিাযীডেয Construction of 224 residential flats for
জে ২২৪টি আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ।
officers / employees of planning departments /
commissions
ঢাকায বতজগাঁও-এ যকাসয কভেকতো/কভেিাযীডেয Multi-storied residential flat construction
জে ফহুতর আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ প্রকল্প [১৩তরা project [13-storey building] for government
বফন]
officials / employees at Tejgaon, Dhaka
বগাারগডঞ্জ ফহুতর সফসট ভসিত যকাসয অসপ Construction of building multi-storied
বফন সনভোণ ীল েক প্রকল্প।
integrated government office buildings at
Gopalganj
ভাোযীপুয যকাসয অসপমূডয জে ফহুতর বফন Construction of Multistoried building
সনভোণ (ংডাধীত) প্রকল্প।
(revised) at Madaripur Government Offices.
প্রধানভন্ত্রীয কাম োরডয়য কযাডপডটসযয়া ও সফসবন্ন
Internal Renovation work of cafeteria and
ডরয অবযন্তযীণ সযফতেন ও সযফধ েন কাজ।
different halls of Prime Minister's Office

জানুয়াযী ২০১৭জুন ২০১৯

৩২৯৮.৯৬

বপব্রুয়াসয ২০১৭জুন ২০২১

৪৭৬৬০.৯৫

প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয় ও গণবফডনয প্রডয়াজনীয়
বফদ্যযসতক/মাসন্ত্রক সডস্টডভয আধুসনকায়ন।

িট্টোভ আোফােস্থ সসজএ কডরানীডত জযাজীণ ে
১১টি বফডনয স্থডর ৯ টি ফহুতর আফাসক বফডন
যকাসয কেভকেতা/কভেিাযীডেয জে ৬৮৪ টি ফ্ল্যাট
সনভোণ প্রকল্প ।
এএএপ এয অসপা ে বভ ও নন-বগডজডটড
কভেিাযীডেয আফাসক বফডনয উর্ধ্েমুখী ম্প্রাযণ।

Modernization of important electrical /
mechanical systems of Prime Minister's Office
and Ganobhaban
জাতীয় ংে বফডনয পূতে কাজ, বফদ্যযসতক ও
Development of electromechanical systems
মাসন্ত্রক সডস্টডভয উন্নয়ন (১ভ ংডাসধত)।
and civil works of the Jatiya Sangsad Bhaban
িট্টোভ বজরায ফাডয়সজে এরাকায় আধুসনক সুডমাগ- Setting up green landscape with modern
সুসফধা ম্পন্ন বুজ উদ্যান স্থান।
facilities at the Bayezid area of Chittagong
district.

(জানুয়াযী ২০১৮- ২৯০৫০.২৯
সডডম্বয, ২০১৯)

জানুয়াসয,২০১৮ - ৪৮২৯৩.৯৭
জুন,২০২০

জানুয়াযী, ২০১৯ - ১৯২১৮.৫৭
সডডম্বয, ২০২১
জানুয়াযী, ২০১৮- ১১৩১৮৫.৯৪
জুন, ২০২১
জুরাই ২০১৫-জুন ১০৫৮৮.০০
২০১৮
বডেম্বয,২০১৮জুন,২০২০

১৬৮৫২.৩৪

বডেম্বয,২০১৭জুন, ২০২০

৯৭৯৪.১৩

জানুয়াসয,২০১৬জুন,২০২০
বপব্রুয়াসয,২০১৮জুন,২০১৯

৮৫০৭.৯৭

জুরাই,২০১৮বডেম্বয,২০১৯

২৪৯৬.১০

জুরাই,২০১৫জুন,২০১৯
বডেম্বয,২০১৭সডডম্বয,২০১৮

১১৭০৬.৪৪

৩৪০৬.৯৮

১২৭৪.৮১

কক্সফাজায বজরাধীন গণপূতে সফবাডগয খাসর জসভডত Project on the development of 2 public parks
২টি আধুসনক সুডমাগ-সুসফধা সফসট উদ্যান ও ১টি
and one play ground at PWD empty land.
বখরায ভাঠ উন্নয়ন প্রকল্প।
ওভানী স্মৃসত সভরনায়তডনয আধুসনকায়ন।
Modernization of Osmani Memorial
Auditorium
ফাংরাডে সিফারডয় ২০-তরা সফসট নতুন অসপ Construction of 20-storey new office building
বফন সনভোণ।
at Bangladesh Secretariat
ঢাকাস্থ যভনা াডকেয অফকাঠাডভাগত উন্নয়ন এফং
Infrastructural development of Ramna Park at
যভনা বরক  াসফ েক বৌন্দম ে বৃসি ংক্রান্ত প্রকল্প। Dhaka and overall beautification including
Ramna Lake.
ঢাকাস্থ সভযপুয ৬ নং বকডন যকাসয কভেকতো- Construction of 1064 residential flats for
কভেিাসযডেয জে ১০৬৪ টি আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ। government officials and employees at Mirpur

অডটাফয,২০১৭সডডম্বয,২০১৮

১৬০৪.৯৪

(বডেম্বয,২০১৮- ৪৮৫০.০২
জুন,২০২০)
(জানুয়াসয,২০১৮- ১৮৭৯৮.৫৮
সডডম্বয,২০১৯)
(অডটাফয,২০১৮- ৪৭৯৬.১২
সডডম্বয,২০২০)
জুরাই/২০১৫ ডত
জুন/২০১৯

৮৫২৩৯.০০

Section 6 in Dhaka.

নগযাঞ্চডরয বফন সুযক্ষা প্রকল্প।

Urban Building Safety Project

নডবম্বয/২০১৫ ডত ৫৭১৭২.০০
জুন/২০২৩

ঢাকায আসজভপুডয সফিাযকডেয জে ফহুতর সফসট
আফাসক বফন সনভোণ।
গণপূতে অসধেপ্তয দ্যডম োগ ঝসুঁ ক হ্রাড বফন সুযক্ষা
উন্নসতকযণ।
কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তেডক্ষয ফহুতর অসপ বফন
সনভোণ।
ফঙ্গবফডনয অবযন্তডয যাষ্ট্রসতয বযসডডন্স ব্লক
ংরগ্ন পূফ ে সেডক সুইসভং পুর স্থান।

Construction of multi-storied residential buildings
for judges at Azimpur, Dhaka.

জানুয়াসয/২০১৬
ডত জুন/২০১৮

৯৬২১.০০

Development of Building safety For Reducing
Disaster Risk in PWD

এসপ্রর/২০১৭ ডত
জুন/২০২১

৫৭৭৮.০০

Construction of multi-storied office building for
Cox's Bazar Development Authority

অডটাফয/২০১৭
ডত জুন/২০২০

১১২৩৭.০০

Establishment of Swiming Pool in the Near East
of the President's Residences Block at
Bangabhaban.
Construction of multi-storied residential flats for
government officials / employees at Dhaka Tejgaon

সডডম্বয/২০১৫সডডম্বয/২০১৮

২২৫৭.৮২

জুরাই/২০১৮ ডত
জুন/২০২০

১৬৮৫২.৩৪

ঢাকায বতজগাঁওডয় যকাসয কভেকতো/ কভেিাযীডেয
জে ফহুতর আফাসক ফ্ল্যাট সনভোণ।

তথ্য মন্ত্রনায়
Project Name in Bangla

Project Name in English

বাাংাদেল ববতাদরর ময়মনস াংহ ও বগাপাগদে দুটি Establishment of two self-sufficient 10
Kilowatt FM radio stations in Bangladesh
স্বয়াং ম্পূর্ ণ ১০সিদাওয়াট এফ এম ববতার বিন্দ্র
Betar at Mymensingh and Gopalganj (1st
স্থাপন (১ম াংদলাসিত)।
তথ্য ভবন সনমণার্ প্রিল্প (১ম াংদলাসিত)।(১টি
বব দমন্ট হ ১৭তা ফাউদেলন সবসলষ্ট ভবন)।
বাাংাদেল বটসসভলন চট্টগ্রাম বিন্দ্র পাহাড়তীদত
ট্রান্সসমটিাং টাওয়ার, ভবন সনমণার্ এবাং ট্রান্সসমটিাং
যন্ত্রপাসত স্থাপন প্রিল্প।

revised).
Information Building Construction Project
(1st revised) (17 floors foundation building
with 1 basement).

Duration

Value In Lac

RyjvB/12 n‡Z
Ryb/18

আরসিসপসপ মূল্য
১০০০৮.১১ (যন্ত্রপাসত
ক্রয় হ)

RyjvB/13 n‡Z
Ryb/19

আরসিসপসপ মূল্য
৯৫৮৫.৩৯

Transmitting tower, building construction
and transmitting equipment establishment
project at Pahartali, Bangladesh Television,
Chattogram Center.

Rvbyqvix/16 n‡Z সিসপসপ মূল্য ২৩৯৯.০০
(পূতণ িাজ ৩৭৮.০০)
Ryb/19

জাতীয় ববতার ভবদন আধুসনি ও সিসজটা ম্প্রচার Establishment of modern and digital
broadcasting equipment at National Radio
যন্ত্রপাসত স্থাপন।

Rvbyqvix/16 n‡Z সিসপসপ মূল্য ৪৫২৯.১৯
(যন্ত্রপাসত ক্রয় হ)
Ryb/18

Building

বাাংাদেল ববতাদর মহালসি বপ্ররর্ বিদন্দ্র ১০০০
Establishment of 1000 KW Superpower
সিদাওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সসমটার স্থাপন।(িামরাই) Transmitting Station, Bangladesh Betar,

Rvbyqvix/16 n‡Z সিসপসপ মূল্য ৭৩৫৫.০০
(যন্ত্রপাসত ক্রয় হ)
Ryb/18

Dhamrai, Dhaka.

বাাংাদেল ববতার খুনা বিদন্দ্রর চত্ত্বদর সনসমণত
জাসতর জনি বঙ্গবন্ধু বলখ মুসজবুর রহমান স্মৃসত
ভাস্কয ণ ম্প্র ারন।
তথ্য িসমলন ভবন সনমণার্ প্রিল্প।

Expansion of the Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Memorial Sculpture at the premises of
Bangladesh Betar Khulna Center.
Information Commission building
construction project .

RyjvB/12 n‡Z
Ryb/18

সিসপসপ মূল্য ৮৫৯.১৬

gvP©/18 n‡Z
Ryb/21

সিসপসপ মূল্য ৭৫০৪.৫৮

েস্ত্র ও পোে মন্ত্রণোলয়
Project Name in English
ভ োলো ভেক্সেোইল ইনস্টিটিউে স্থোপন
Establishment of Bhola Textile Institute
Establishment of Gournadi Textile
ভগৌরনদী ভেক্সেোইল ইনস্টিটিউে স্থোপন শীর্ ষক প্রকল্প।
Institute.
ভশখ ভরহোনো ভেক্সেোইল ইস্টিস্টনয়োস্টরিং কললজ, ভগোপোলগি Establishment of Sheikh Rehana Textile
Engineering College at Gopalganj

Duration
জুলাই১৪ - জুন/১৯
জুলাই/১০ - জুন/১৯

Value in Lac

জুলাই/১৩ - জুন/১৯

14911.19

ভশখ রোলেল ভেক্সেোইল ইস্টিস্টনয়োস্টরিং কললজ, মোদোরগি, Establishment of Sheikh Russel Textile
Engineering College at Madarganj,
জোমোলপুর স্থোপন

জানুয়ারী/১৫ - জুন/১৯ 10116.35

Project Name in Bangla

ভেগম আস্টমনো মনসুর ভেক্সেোইল ইনস্টিটিউে স্থোপন,
কোজীপুর, স্টেরোজগি
সুনোমগি ভেক্সেোইল ইনস্টিটিউে স্থোপন

Jamalpur
Establishment of Begum Amina Mansur
Textile Institute at Kazipur, Sirajganj
Establishment of Sunamganj Textile
Institute

জুলাই/১৬ - জুন/১৯

7292.00
10423.46

8746.32

জানুয়ারী/১৭ - জুন/২০ 9721.85

আইে, ঙ্গিচার ও সাংসি ঙ্গিষয়ক র্ন্ত্রণালয়
Project Name in Bangla
Project Name in English
২৮ টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুঙ্গিধাঙ্গিসহ জেলা েে Verticle extension of the District Judge
আিালত ভিনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।
Court building, including ancillary
facilities at 28 districts.

Duration
‡deªæqvix /14 n‡Z
Ryb/18(ms‡kvwaZ)

Value In Lac
আরঙ্গিঙ্গিঙ্গি মূল্য
১৬২৭০.০৬ লক্ষ টাকা

জিনের ঙ্গিঙ্গভন্ন জেলায় জেলা জরঙ্গেঙ্গি ও সািজরঙ্গেঙ্গি অঙ্গিস ভিে ঙ্গের্বাণ (২য় ির্ বায়)।

Rvbyqvix/17 n‡Z
wW‡m¤^i /19

ঙ্গিঙ্গিঙ্গি মূল্য
৩০৯৩২.৬৫ লক্ষ
টাকা
আরঙ্গিঙ্গিঙ্গি মূল্য
২৩৮৮২৭.২৭ লক্ষ
টাকা

Construction of District Registry and SubRegistry Office building at different
districts of the country (2nd phase).
িাাংলানিনের ৬৪ টি জেলা সিনর চীি জুঙ্গিঙ্গেয়াল Construction of Chief Judicial Magistrate
ম্যাঙ্গেনিট আিালত ভিে ঙ্গের্বাণ (১র্ িবর্ায়) । Court Building (1st phase) at 64 District
(২য় সাংনোঙ্গধত)
Headquarter of Bangladesh. (2nd
ammendment)
িাাংলানিে সুপ্রীর্ জকানট বর সম্প্রসারনণর লনক্ষে
আনুষঙ্গিক সুঙ্গিধাঙ্গিসহ েতুে ১২- তলা ভিে
ঙ্গের্বাণ প্রকল্প ।
িাাংলানিে িার কাউঙ্গিল ভিনের িতবর্াে
োয়গায় ১৫ তলা ভিে ঙ্গের্বাণ প্রকল্প ।

‡deªæqvix/ 09 n‡Z
Ryb/18

wW‡m¤^i/17 n‡Z Ryb/20
Construction project of new 12-storey
building with ancillary facilities for the
expansion of the Supreme Court of
Bangladesh.
Construction of 15-storied building at the GwcÖj/18 n‡Z Ryb/21
place of Bangladesh Bar Council existing
building.

ঙ্গিঙ্গিঙ্গি মূল্য
১৩৮০৪.২২ লক্ষ টাকা

ঙ্গিঙ্গিঙ্গি মূল্য
১১৭৬৬.৩২ লক্ষ
টাকা

ভূনি িন্ত্রিালয়
Project Name in Bangla

Project Name in English
Construction of Upazila and Union Land Office
(6th phase).

উপজেলা ও ইউনিয়ি ভূনি অনিস নিিমাণ প্রকল্প (৬ষ্ঠ
পর্ ম)।
ভূনি ভর্ি কিজেক্স নিিমাণ প্রকল্প।
Construction of Land Building Complex

ঢাকা িীলজেতস্থ “ভূনি প্রশাসি প্রনশেণ ককজের ৬- Vertical extention of 6th to 12th floor of the
তলা কথজক ১২ তলা পর্ মন্ত উর্দ্মমূখী সম্প্রসারণ” কাে। "Land Administration Training Center" in
Nilkhet.

Duration

value in Lac

জুলাই/২০১৪ জুি/২০২০
জুলাই/২০১৫ জুি/২০১৯
জুলাই/২০১৬ জুি/২০২১

৫৩৭২৪.৬১
১৪৭২৯.৮২
১৪৮২.৪০

ডাি, ট্র নিব াগাব াগ ও তথ্যপ্রযুনি মন্ত্রণািয়
Name of project in unicode

Name of project in English

আইটি ট্রেননিং ও ইননিউবেশন ট্রেন্টার, নাব ার Construction of IT Training and Incubation
Center at Natore

Duration
Value in Lac
জানুয়ারী/১৬ - জুন/১৮
913.27

ধভম ভন্ত্রনালয়
Project Name in Bangla

Project Name in English

৫৬০টি ভডেল ভসজিদ ও কালচারাল সসন্টার জনভমাণ। Construction of 560 Model Mosque and
Cultural Center

সগাালগঞ্জ ইসলাজভক পাউডেশন কভডেক্স স্থান।

Duration

Value

সপব্রুয়ারী/17 n‡Z আরজেজজ মূল্য
৮৭২২০৫.০৮
wW‡m¤^i/20

RyjvB/17 n‡Z
Ryb/20
জসরতা ভয়ভনজসিংহ ও কালজকজন ভাদারীপুর
wW‡m¤^i/17 n‡Z
Construction of Islamic Mission Hospital
ইসলাজভক জভশন হাসাতাল কভডেক্স বফন জনভমাণ। Complex building at Sirta; Mymensingh and Ryb/20
Establishment of Gopalganj Islamic
Foundation Complex.

জেজজ মূল্য
২৭৩৬.০০
জেজজ মূল্য
৬৯১৬.৯৪

Kalkini; Madaripur.

ফািংলাডদশ ওয়াকপ প্রশাসডনর জনিস্ব অথ মায়ডন ২০
তলা জবত জফজশষ্ট ২টি সফিডভন্ট সলারসহ ৫ তলা
ওয়াকপ বফডনর ঊর্ধ্মমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ভ ও ৮ভ তলা
জনভমাণ।

Construction of 6th, 7th and 8th Floor
verticle extention over existing 5 storied
building of 20-storied foundation with two
basement floors by Bangladesh Waqf
Adminsitration's own financing.

RyjvB/17 †_‡K
Ryb/19

জেজজ মূল্য
১৬২৯.৪০

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়
Duration

Project Name in Bangla

Project Name in English

ধভমযাজিকা বফৌদ্ধ ভাজফায জিটজযয়াভ কভপ্লেক্স পয দ্যা
যপান এ্যান্ড অন্ডাযজিজবরাআিি কজভউজনটি বভম্বায ফ
দ্যা বাাআটি এ্য অধুজনকায়ন ও জযফধ মন। (১ভ
ংপ্লাজধত)

নভভম্বর/১৪ - জুন/১৯
Extension and Modernization of
Dharmarajika Buddhist Mahavihara
Auditorium Complex for the Orphan and
Underprivileged Community Members
of the Society. (1st revised)
জুোই/১৪ - রডভসম্বর/১৮
Establishment of Diabetic, Diabetic
Related
and Non-Diabetic Hospital at Rajbari
জানুয়ারী/১৫ - জুন/১৮
Establishment of Munshiganj Diabetic
Hospital.
জুোই/১৬ - জুন/১৯
Construction of National Heart

রাজবাড়ী ডায়াভবটিক, ডায়াভবটিক ররভেভেড এ্যান্ড ননডায়াভবটিক হসরিোে স্থািন।
মুরিগঞ্জ ডায়াভবটিক হসরিোে স্থািন
ব্রাহ্মনবারড়য়া ন্যাশনাে হাে ট ফাউভন্ডশন হসরিোে স্থািন
রনমটাণ প্রকল্প।
২০ শয্যা রবরশষ্ট িীরগঞ্জ ডায়াভবটিক হাসিাতাে
সুআি ফাংরাপ্লে িাভারপুয াখায স্কুর বফন জনভমাণ।
অভাপ্লেয ফাজি: ভজিত িফীণ ও জশু জনফা, মপ্লায।

িজতফন্ধী ব্যজিপ্লেয িন্য এ্কটি কাজযগযী িজক্ষণ এ্ফং
পুনফ মান বকন্দ্র জনভমাণ জঅযজ, ভাজনকগঞ্জ।

৬৪ বিরায় ভািপ্লফা কভপ্লেক্স জনভমাণ (১ভ ম মায় ২২
বিরায়)
দৃজি িজতফন্ধী জশুপ্লেয িন্য বাপ্লের জনভমাণ ও ম্প্রাযণ
(৩৭ আউজনট)
যকাজয জশু জযফায এ্ফং ব াট ভজন জনফা জনভমাণ/
পুনঃজনভমাণ
কুজভল্লা ১০০ য্যা জফজি জফপ্ললাজয়ত াাতার জনভমাণ

Foundation Hospital Brahmanbaria.
Construction of 20-bed Diabetic Hospital
at Pirganj
Construction of School building of
Jamalpur branch of SWID Bangladesh.
Construction of 'Our home: Integrated
senior citizen and child-residence',
Jessore.
Construction of a Technical Training and
Rehabilitation Center for physically /
mentally challenged person at CRP,
Manikganj
Construction of Social Work Complex at
64 Districts (1st phase 22 districts)
Construction and expansion of hostels
for
visually
impaired
children of
(37 units)
Construction
/ Rebuilding

Value In Lac

1939.86

1939.86

2485.18
2440.59

জুোই/১৬ - জুন/১৯

1024.46

জানুয়ারী/১৬- জুন/১৮

829.29

জুোই/১৬ - জুন/১৯

2088.44

জুোই/১৭ - রডভসম্বর/১৯

1085.00

জুোই/১৭ - জুন/২০

32921.80

জুোই/১৭ - জুন/১৯

6212.94

জুোই/১৮ - জুন/২১
Government
Children's
Family
andbed
choto
Moni Nibas. জুোই/১৮- জুন/২১
Construction
of 100
specialized

29671.91
4600.00

hospital building at Cumilla.

গাওসুর অমভ জফ এ্ন এ্ জফ অআ জটার, জনউটাউন,
জেনািপুয
ন্যাশনাে হাে ট ফাউভন্ডশন হসরিোে স্থািন রাজশাহী রনমটাণ
প্রকল্প।

Construction of Gaosul Azam BNS SBI
Hospital at Newtown, Dinajpur
Establishment of National Heart
Foundation Hospital at Rajshahi
Construction Project.

জানুয়ারী/১৮ - জুন/১৯

1737.25

জুোই/১৮ - জুন/২১

4799.89

মলহিো ও লিশু লবষয়ক মন্ত্রণোিয়
Project Name in Bangla

স োনোইমুড়ী, কোলিগঞ্জ, আড়োইহোজোর ও মঠবোড়ীয়ো
উপজজিোয় কমমজীলব মলহিো সহোজেি কোম সেলনিং স ন্টোর
লনমমোণ।
গাজীপুর জজার কাীগঞ্জ উপজজায় কর্মজীবি র্বিা
জিাজে ও বলশু বিিাযত্ন জকন্দ্র বনর্মান
বর্রপুর ও বিগাঁও কর্মজীবি র্বিা জিাজে উর্ধ্মমূিী
সম্প্রসারণ।
নীজেত কর্মজীবি নতুন র্বিা জিাজে বনর্মাণ এিং
জিজলর বিবিন্ন জজায় বিদ্যর্ান কর্মজীবি র্বিা জিাজে
সমূজির অবিকতর উন্নয়ন।
জবয়তা টাওয়ার বনর্মাণ

Project Name in English
Construction of Working Women Hostel
Cum Training Center at Sonaimuri, Kaligonj,
Araihajar and Mathbaria Upazila.

Duration
জুাই/১৪ জুন/১৯

Value In Lac

Construction of Working Women Hostels
and child daycare center at Kaliganj upazila
of Gazipur district
Vertical Extention of Working Women
Hostels at Mirpur and Khilgoan.

জুাই/১৬ জুন/১৯

1276.29

জুাই/১৬ জুন/১৯

3937.55

Construction of new Working Women
Hostel at Nilkhet and the development of
Working Women Hostels at different
districts.
Construction of Joyeeta Tower

জুাই/১৭ জুন/২০

3597.48

জানুয়ারী/১৮ বিজসম্বর/২০

15424.00

4775.20

বিজ্ঞান ও প্রযুবি র্ন্ত্রণালয়
Project Name in Bangla

Project Name in English

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি ভিন বনর্মাণ।
( ১র্ সংশ াবিত)
রূপপুর পারর্ানবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বনর্মাণ।
(আিাসবক পল্লী বনর্মাণ)

Construction of National Science and
Technology Buildings. (1st revised)
Construction of Residential Zone at the
construction site of Rooppur Nueclear
Power Plant.
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Novo Theatre, Rajshahi
Establishment of National Gene Bank

িঙ্গিন্ধু ক খ মুবজবুর রহর্ান নশভাবথশয়টার,
রাজ াহী
জাতীয় জীন ব্াংক স্থাপন

Duration
জুলাই/১১ - জুন/১৯

Value in Lac

জুলাই/১৬ডিসেম্বর/২৫

11309291.27

জুলাই/১৭ - জুন/২০

22203.00

মার্ চ/১৮ - জুন/২১

50400.00

22988.53

