
      গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালয় 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

পলরকল্পনা-১ শাখা 

বাাংলাদেশ সলিবালয়, ঢাকা। 
 

 

  

িলমান প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগলতর প যাদলািনা: 

 

ক্র.  

নাং 

প্রকদল্পর নাম, প্রাাঃ ব্যয়, 

টময়াে, সাংস্থা ও 

প্রকল্প পলরিালদকর নাম 

২০২১-২২ অর্ য  

বছদরর 

এলডলপ বরাদ্দ ও  

আলর্ যক অগ্রগলত 

(টকাটি োকায়) 

লডদসম্বর, ২০২০ 

প যন্ত ক্রমপুলিভূত 

ব্যয় ও আলর্ যক 

অগ্রগলত 

(টকাটি োকায়) 

১৯/০৭/২০২১ তারিখেি 

সভাি রসদ্ধান্ত 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ডাক অরিদপ্তি 

১ জরাজীণ য ডাকঘরসমূদের  

সাংস্কার ও পুনব যাসন (২য় প যায়), 

২২৫.০০ টকাটি োকা,  

জানুয়ালর ২০১৭ –জুন ২০২২ 

জনাব টমাাঃ টগালাম টমাস্তফা। 

বরাদ্দাঃ 

 ৪০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

২৭.০০ 

আলর্ যকাঃ ১২% 

বাস্তবাঃ ২৫% 

১.১ আগামী ৩০ আগস্ট ২০২১ এি মখে 

‘মরিটরিিং করমটি’ি প্ররতখেদখিি আখ াখক  

গৃহীত ব্যেস্থা এ রেভাখগি প্রপ্রিণ কিখত হখে; 

১.২ রিম্নমাখিি কাখেি সাখে েরিত সে  

ঠিকাদাখিি রেরুখদ্ধ ব্যেস্থা গ্রহণ কিখত হখে; 

১.৩ প্রকল্পটিি কাখেি গরত বৃরদ্ধ কিখত হখে; 

এেিং 

১.৪ প্রকখল্পি সারে িক অেস্থাি রেেিণ এ  

রেভাখগ প্রপ্রিণ কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক  

সভায় অবলেত 

করদত পাদরন। 

২ টমইল প্রদসলসাং ও ললজলিক  

সালভ যস টসন্টার লনম যাণ,  

৩৬৫.৪৯ টকাটি োকা,  

জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১, 

জনাব টমাাঃ মনছুর  রেমান 

টমাল্লা। 

বরাদ্দাঃ  

০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০ 

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ  

৩৪৩.৪৮ 

আলর্ যকাঃ ৯৪% 

বাস্তবাঃ ৯৫% 

২.১ প্রকখল্পি আওতায় ১৪টি প্রমই   

প্রখসরসিং প্রসন্টািগুখ া কার্ িকি কিাি েন্য 

প্রখয়ােিীয় সিংখ্যক পদ সৃেখিি প্রস্তাে এ 

রেভাখগ প্রপ্রিণ কিখত হখে; 

২.২ র্ন্ত্রপারত কার্ িকি কিাি েন্য জুম এপস  

এি মােখম শীঘ্রই প্ররশক্ষণ প্রদাি শুরু কিখত 

হখে; 

২.৩ আগামী ১৪ আগস্ট এি মখে Service 

Level Agreement (SLA) আইখটম এেিং 

প্রকখল্পি আওতায় রির িং েক্স ক্রয় আইখটম 

সিংখশারিত রডরপরপ’ি ক্রয় পরিকল্পিায় অন্তর্ভ িক্ত 

কখি পুিগ িঠিত ২য় সিংখশারিত রডরপরপ এ  

রেভাখগ প্রপ্রিণ কিখত হখে; এেিং 

২.৪ অনুরিত কম িশা ায় প্রাপ্ত সুপারিখশি  

রভরিখত ডাক অরিদপ্তিখক রডরেটা াইে কিাি 

উখযাগ রিখত হখে।  

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

৩ ডাক অলিেপ্তদরর টভৌত  

অবকাঠাদমা সম্প্রসারণ,  

৪৭৯.৮৬ টকাটি োকা,  

জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২, 

জনাব টমাাঃ আনজীর আেম্মে। 

বরাদ্দাঃ  

৮০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০ 

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

৯৫.০০ 

আলর্ যকাঃ 

১৯.৮% 

বাস্তবাঃ ২৫% 

৩.১ প্রকখল্পি আওতায় উন্মুক্তকৃত  

দিপত্রসমূখহি মূল্যায়ি কার্ িারদ রেরি প্রমাতাখেক 

সম্পন্ন কখি আগামী ৩০ জু াই ২০২১ এি মখে 

প্রিাটিরিখকশি অে এওয়াড ি প্রদাি কিখত হখে; 

এেিং 

৩.২ কাখেি মাি রিরিত কিাি েন্য মরিটরিিং 

প্রোিদাি কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর  

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক  

সভায় অবলেত 

করদত পাদরন। 



৪ োিং াখদশ প্রপাস্ট অরিখসি 

েন্য অখটাখমখটড প্রমই  

প্রখসরসিং প্রসন্টাি রিম িাণ 

সমীক্ষা প্রকল্প, ৪.৯৮ প্রকাটি 

টাকা, জু াই ২১- মাি ি ২২ 

েিাে প্রমাোঃ সাখ হ আহখেদ 

েিাদ্দোঃ 

 ৪.৯৮ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

০.০০ 

 

৪.১ পিামশ িক প্ররতিাি রিখয়াগ প্ররক্রয়া দ্রুত 

আিম্ভ কিখত হখে; এেিং 

 

৪.২ অনুরিত ওয়াকিশখপি সাখে এ প্রকখল্পি 

প্রকাি অখেি দ্বৈততা হখ  তা পরিহাি কিখত 

হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

 

বাাংলাদেশ টেললকলমউলনদকশন্স টকাম্পানী লললমদেড (লবটিলসএল) 

৫ লডলজোল সাংদ াদগর জন্য 

টেললকলমউলনদকশন্স টনেওয়াকয 

আধুলনকীকরণ, 

৩৩১৪.৯৪ টকাটি োকা,  

জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২, 

েিাে প্রমাোঃ আসাদুজ্জামাি 

প্রিৌধুিী। 

েিাদ্দ: ৭৭৫.৮২ 

রেওরে: ৩৫৯.৮২ 

প্র:সা: ৪১৬.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ  

১৫৩০.৭৯ 

আলর্ যকাঃ ৫৯.৪৯% 

বাস্তবাঃ ৪০% 

 

৫.১ রসটি কখপ িাখিশি (দরক্ষণ) এি সাখে 

প্রর্াগাখর্াগ অব্যাহত িােখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর  

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

৬ লডলজোল কাদনকটিলভটি 

শলিশালীকরদণ সুইলিাং ও 

ট্রান্সলমশন টনেওয়াকয উন্নয়ন, 

১৫৫.৩৯ টকাটি োকা, 

জানুয়ালর ২০১৯ - জুন ২০২১,  

েিাে কােী রিোম উদ্দীি। 

বরাদ্দাঃ  

৪৯.৫০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

১১.০০ 

আলর্ যকাঃ ৭.০৭% 

বাস্তবাঃ ২০% 

 

 

 

৬.১ Dense Wavelength Division 

Multiplexing (DWDM) Equipment 

প্যাখকখেি প্রক্ষখত্র এরপখ ট রডরভশখিি িায় 

প্রোখড ি উপস্থাপি কিখত হখে; এেিং 

৬.২ ক্রয় সিংক্রান্ত প্রর্খকাি রেজ্ঞাসাি েোে 

র্োর্েভাখে প্রদাি কিাি এেিং ক্রযাশ প্রপ্রাগ্রাম 

রহখসখে রিখয় প্রকখল্পি কাে দ্রুত প্রশষ কিখত 

হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

 

৭ িট্টগ্রাম লমরসরাই অর্ যননলতক 

অঞ্চদল টেললদ াগাদ াগ 

টনেওয়াকয স্থাপন, ৬১.৯০ 

টকাটি োকা, 

জুলাই ২০১৯- লডদসম্বর 

২০২১,  

েিাে আহসাি হােীে তপাদাি 

বরাদ্দাঃ  

২০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়: 

০.৭০ 

আলর্ যকাঃ ১.১৩% 

বাস্তবাঃ ২০% 

৭.১ আগামী ৩০ জু াই ২০২১ এি মখে ভেি 

রিম িাণ প্যাখকখেি দিপত্র আহোি কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

৮ রেটিরসএ  এি আইরপ 

প্রিটওয়াকি উন্নতকিণ ও 

সম্প্রসািণ,  

৯৪৫.৯০ প্রকাটি টাকা, এরপ্র   

২০২১-রডখসম্বি ২০২৩  

জনাব টমা: মামুনুর রশীে 

েিাদ্দোঃ 

১৪৫.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

০.০০ 

 

৮.১ কম িপরিকল্পিা প্রণয়িপূে িক গুণগতমাি 

রিরিত কখি রিি িারিত সমখয় প্রকল্প োস্তোয়ি 

কিাি উখযাগ গ্রহণ কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

৯ অে িনিরতক অঞ্চ সমূখহ 

প্রটর খর্াগাখর্াগ প্রিটওয়াকি 

স্থাপি (১ম পর্ িায়),   

৯৫.১২ প্রকাটি টাকা,  

োনুয়ারি ২০২১-জুি ২০২৩ 

েিাদ্দোঃ 

 ০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০ 

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

০.০০ 

 

৯.১ আগামী ১৬ আগস্ট ২০২১ এি মখে 

প্রকখল্পি ২০২১-২২ অে ি েছখিি োরষ িক 

কম িপরিকল্পিা ও ক্রয় পরিকল্পিা এ রেভাখগ 

প্রপ্রিণ কিখত হখে। 

----- 

 

প্রটর টক োিং াখদশ র রমখটড 



১০ টসৌর টবস টিশন স্থাপদনর 

মাধ্যদম দুগ যম ও প্রতযন্ত অঞ্চদল 

টেললেক টনেওয়াকয কভাদরজ 

শলিশালীকরণ, 

৪০৬.১৮ টকাটি োকা, 

অদটাবর ২০১৮-অদটাবর  

২০২১,   

জনাব টমাাঃ আদনায়ার 

টোদসন। 

বরাদ্দাঃ   

১২.০০ 

লজওলব: ১২.০০ 

   প্র.সা: ০.০০ 

(মন্ত্রণালদয়র টর্াক 

বরাদ্দ লেদসদব 

৭০.০০ টকাটি 

োকা আদছ) 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

১৯.৯৩  

আলর্ যকাঃ ৪.৯১% 

বাস্তবাঃ ৫% 

১০.১ আগামী ১০ আগস্ট ২০২১ এি মখে 

প্রকখল্পি প্রময়াদ বৃরদ্ধ/সিংখশািি প্রস্তাে এ 

রেভাখগ প্রপ্রিণ কিখত হখে। 

  উি 

লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

১১ গ্রাম পর্ িাখয় প্রটর টখকি 

প্রিটওয়াকি সম্প্রসািণ 

এেিং ৫রে প্রসো প্রদাখি 

প্রিটওয়াকি আধুরিকায়ি, 

২২০৪.৩৯ প্রকাটি টাকা, এরপ্র  

২০২১-খসখেম্বি ২০২৩ 

বরাদ্দাঃ 

০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০ 

------ ------ ----- 

 

োিং াখদশ প্রটর খর্াগাখর্াগ রিয়ন্ত্রণ করমশি 

১২ বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ 

লনয়ন্ত্রণ কলমশন ভবন লনম যাণ, 

২০২.৬৫ টকাটি োকা,  

এলপ্রল ২০১৮-লডদসম্বর ২০২১,  

জনাব টমাাঃ টেদলায়ার  

টোদসন। 

েিাদ্দোঃ  

৫০.০০ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০ 

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ  

১৪৬.০০ 

আলর্ যকাঃ 

৭২.০৫% 

বাস্তবাঃ ৭৫% 

 

১২.১ পরিকল্পিা করমশখিি পর্ িখেক্ষণ অনুর্ায়ী 

সিংখশারিত রডরপরপ পুিগর্ িি কখি এ রেভাখগ 

প্রপ্রিণ হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

 

োিং াখদশ সােখমরিি প্রকে  প্রকাম্পারি র রমখটড 

১৩ োিং াখদশ আন্তেিারতক 

প্রটর খর্াগাখর্াগ ব্যেস্থা 

সম্প্রসািখণি  খক্ষয তৃতীয় 

সােখমরিি কযাে  স্থাপি, 

৬৯৩.১৭ প্রকাটি টাকা, 

োনুয়ারি ২০২১ – জুি, 

২০২৪, 

েিাে মীেিা কামা  আহখমদ 

েিাদ্দোঃ ১৮৪.৯২ 

লজওলবাঃ ১৫০.০০ 

স্ব অর্ যায়নাঃ৩৪.৯২ 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

০.০০  

ক্রমপুলিত ব্যয়াঃ 

০.০০ 

 

১৩.১ আগামী ৩০ আগস্ট ২০২১ এি মখে 

কিখসাটি িয়াম এি সদস্যবৃখেি সাখে রিম িাণ ও 

িক্ষণাখেক্ষণ রেষয়ক চুরক্ত স্বাক্ষি কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক 

সভায় অবলেত 

করদত 

পাদরন। 

 

সামারেক দায়েদ্ধতা তহরে  (SOF) িান্ড- এ োস্তোয়িািীি প্রকখল্পি অগ্রগরত: 

 

ক্র 

নাং 

প্রকদল্পর নাম, প্রাাঃ ব্যয়, টময়াে,  

সাংস্থা ও প্রকল্প পলরিালদকর নাম 

অে িছাি ও  আলর্ যক 

অগ্রগলত  

১৯/০৭/২০২১ তারিখেি 

সভাি লসদ্ধান্ত 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

োিং াখদশ করম্পউটাি কাউরি , আইরসটি রেভাগ 

১ প্রটর খর্াগাখর্াগ সুরেিােরঞ্চত এ াকাসমূখহ 

ব্রডব্যান্ড কাখিরিরভটি স্থাপি (কাখিখিড 

োিং াখদশ), ৫০৪.৪৩ প্রকাটি টাকা, 

রডখসম্বি ২০১৯- রডখসম্বি ২০২১, 

জনাব জগেীশ িন্দ্র সরকার। 

অে িছািোঃ  

১৭১.৪৭ টকাটি োকা 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

১৪৭.১২ টকাটি োকা 

(৮৫.৮০%) 

১.১ প্রকখল্পি সমস্যাসমূহ সামারেক দায়েদ্ধতা 

তহরে  করমটি’ি সভায় উপস্থাপি কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

 

বাাংলাদেশ টেললকলমউলনদকশন্স টকাম্পানী লললমদেড (লবটিলসএল) 



২ হাওি োওি ও প্রতযন্ত অঞ্চখ ি সুরেিা 

েরঞ্চত েিখগািীি েন্য প্রটর খর্াগাখর্াগ 

সুরেিা সম্প্রসািণ, ৪৪৯.৯১ প্রকাটি টাকা, 

এরপ্র  ২০২০- জুি ২০২৩, 

েিাে প্রমাোঃ িারছম উ  হক মজুমদাি। 

অে িছািোঃ  

৫৫.০০ প্রকাটি টাকা 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ 

৪.৮৪ প্রকাটি টাকা 

(৮.৮০%) 

২.১ র্ন্ত্রপারত ক্রয় সিংক্রান্ত প্যাখকখেি আওতায় 

০৩টি  ট এি প্রক্ষখত্র মাি সম্পন্ন পণ্য প্রারপ্ত 

রিরিত কিাি েন্য রশপখমখন্টি পি ৫০% অে ি 

প্রদাি কিাি রেষয়টি প্রোখড িি সভায় উপস্থাপি 

কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

 

টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তর 

৩ সুলবিা বলঞ্চত প্রতযন্ত অঞ্চদলর সরকালর 

প্রার্লমক লবদ্যালদয়র লশক্ষা ব্যবস্থা 

লডলজোলকরণ, ৮৩.২৫ প্রকাটি টাকা, 

জু াই ২০২০- জুি ২০২২, 

েিাে প্রমাোঃ আব্দু  ওয়াহাে। 

অে িছািোঃ  

৫.০০ প্রকাটি 

আলর্ যক অগ্রগলতাঃ  

০.৪৬ টকাটি োকা 

(৯.২%) 

 

৩.১ ঈখদি পিপিই এ রেভাখগি মািিীয় মন্ত্রীি 

সাখে এিরসরডরপ এেিং এিএরপ এি সভাি 

আখয়ােি কিাি উখযাগ গ্রহণ কিখত হখে; 

 

৩.২ স্কু খকরিক প্রপ্রাগারমিং রেষখয় প্ররশক্ষণ 

প্রদাখিি প্রক্ষখত্র পূণ ি পরিকল্পিা এ রেভাখগ প্রপ্রিণ 

কিখত হখে; 

 

৩.৩ প্রপ্রাগারমিং রেষখয় প্ররশক্ষণ প্রদাখিি েন্য 

প্রটর খর্াগাখর্াগ অরিদপ্তখিি কম িকতিাখদি 

সমন্বখয় একটি দ  গর্ি কিাি রেষয়টি 

রেখেিিা কিা প্রর্খত পাখি; এেিং 

 

৩.৪ পণ্য সিেিাহ রিরিত কিাি েন্য 

ওয়া টখিি সাখে সিাসরি প্রর্াগাখর্াগ িােখত 

হখে। 

 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

 

প্রটর টক োিং াখদশ র রমখটড 

৪ হাওি ও ৈীপাঞ্চখ  উচ্চ গরতি প্রমাোই  

ব্রডব্যান্ড প্রিটওয়াকি স্থাপি, 

৩৮০.০০ প্রকাটি টাকা, 

প্রিব্রুয়ািী ২০১৯ - রডখসম্বি ২০২১, 

েিাে প্রমা: প্রিোউ  করেি। 

অে িছািোঃ  

২৪৭.৮২ প্রকাটি টাকা 

আরে িক অগ্রগরতোঃ 

২৪৭.৮২ প্রকাটি টাকা 

(১০০%) 

৪.১ অে ি ছাি এি প্রখয়ােিীয় ব্যেস্থা গ্রহণ 

কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

৫ উপকূ ীয় ও অিগ্রসি এ াকায় প্রটর টখকি 

প্রমাোই  ব্রডব্যান্ড প্রিটওয়াকি সম্প্রসািণ, 

জু াই ২০২১ – জুি ২০২৩, 

৪৩৬.৬৩ প্রকাটি টাকা 

অে িছািোঃ  

০.০০ 

আরে িক অগ্রগরতোঃ 

০.০০ 

---- সিংস্থা প্রিাি 

প্রকল্প রেষখয় 

সভায় অেরহত 

কিখত পাখিি। 

 

োিং াখদশ স্যাখট াইট প্রকাম্পারি র রমখটড 

৬ স্যাখট াইট-এি মােখম ৈীপ এ াকায় 

প্রিটওয়াকি স্থাপি প্রকল্প, 

৪৪.৪০ প্রকাটি টাকা, 

অখিােি ২০১৮-রডখসম্বি ২০২১, 

েিাে হাখমদ হাসাি মুহােদ মরহউরদ্দি। 

অে িছািোঃ 

৩০.০০ প্রকাটি টাকা 

আরে িক অগ্রগরতোঃ 

১৯.৮০ প্রকাটি টাকা 

(৬৬%) 

৬.১ প্ররতটি রেভাগ/মন্ত্রণা খয়ি সাখে সমখ াতা 

স্মািক স্বাক্ষখিি পূখে ি এ রেভাখগি অনুখমাদি 

গ্রহণ কিখত হখে।  

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

৭ োিং াখদখশি প্রতযন্ত, দুগ িম ও উপকূ ীয় 

এ াকাি রেরভন্ন েিপদ ও স্থাপিায় 

েেেন্ধু স্যাখট াইট-১ এি মােখম 

প্রটর খর্াগাখর্াগ সিংখর্াগ স্থাপি, 

৬৩.৬৭ প্রকাটি টাকা,  

জু াই ২০২০-জুি ২০২২, 

েিাে আবু প্রশাখয়ে প্রমাোঃ নুসিাত দাস্তগীি 

অর্ য ছাড়াঃ 

১৫.০০ টকাটি টাকা 

আরে িক অগ্রগরতোঃ 

১.৬৩ টকাটি টাকা 

(১০.৮৭%) 

 

৭.১ প্রকখল্পি রেযমাি রডরপরপ হখত ২য় হাে 

ক্রয় আইখটমটি োদ রদখয় রডরপরপ সিংখশািি 

প্রস্তাে র্ািাই-োছাই করমটি’প্রত উপস্থাপিপূে িক 

সামারেক দায়েদ্ধতা তহরে  করমটি’প্রত 

অনুখমাদখিি েন্য প্রপ্রিণ কিখত হখে। 

উি লসদ্ধাদন্তর 

লবষদয় প্রকল্প 

পলরিালক সভায় 

অবলেত করদত 

পাদরন। 

 


