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২(ক) “নাযায়ণগঞ্জ ফন্দয ও চট্রগ্রাভ কালুযঘাটে 

শ্রভজীফী ভহরাটদয জন্য ফহুতর হাটের ও ০৫ 

য্যায াাতার সুহফধা শ্রভ কল্যাণ কভটেক্স 

হনভ মাণ’ ীল মক প্রকটেয ফাস্তফায়ন কাম মক্রভ 

চরভান আটছ। 

নাযী শ্রহভকটদয কভ মস্থটরয কাছাকাহছ তাটদয হনযাদ আফান ব্যফস্থা গটে হতারায রটযে শ্রভ ও 

কভ মংস্থান ভন্ত্রনারটয়য তত্ত্বাফধাটন  শ্রভ অহধদপ্তয এয আওতাধীন শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র ফন্দয,নাযায়ণগঞ্জ এয 

৫৫ তক হনজস্ব জহভটত ০৯ (নয়) তরা  বফন এফং শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র ,কালুয ঘাে   , চট্রগ্রাভ এয ১০১ 

তটকয হনজস্ব  জহভটত ০৬ (ছয়)  তরা বফন হফহত  ০২ টি শ্রভজীফী ভহরা হাটের হনভ মাটণয কাজ 

চরভান আটছ। 

প্রকটেয নাযায়ণগঞ্জ ফন্দয অংটয  মূর বফটনয  ইে গাথ ুঁনী এফং হবতয ও ফাহটযয োোটযয কাজ ম্পন্ন 

টয়টছ। ফাউন্ডাযী হদওয়ার গাথ ুঁনী এফং  এয হবতয  ও ফাহটযয োোটযয কাজ ম্পন্ন টয়টছ। র্ম্পমণ 

বফটনয োইর রাগাটনা এফং পুহ ং রাগাটনায কাজ           । র্ম্পমণ বফটনয দযজা ও হচৌকাঠ 

রাগাটনায কাজ           । র্ম্পমণ বফটনয  হবতটয যং এয পাইনার হকা  রাগাটনায কাজ           । 

র্ম্পমণ বফটনয থাই রাগাটনায কাজ           । স্যাটনোযীয কাজ হটলয হদটক। হভইন হগইে রাগাটনা 

টয়টছ। হভইন হগে এয াটথ গা ম রুভ কযা টয়টছ। ফাউন্ডাযী ওয়ার এয এংটগর রাগাটনা টয়টছ। ছাটদ ও 

াটকম হবটভন্ট োইর রাগাটনা টয়টছ। র্ম্পণ ম বফটনয পাহন মচায  এয কাজ হটলয হদটক। ফ মটভাে 

বফটনয  ৯৩%  কাজ  ম্পন্ন  টয়টছ। 

প্রকটেয চট্টগ্রাভ কালুযঘাে অংটয মূর বফটনয ৬ষ্ঠ তরা ম মন্ত হহরং এয কাজ ম্পন্ন। নীচ তরায আয 

হ হ ঢারাই ম্পন্ন। জানারায় গ্রীর ফাটনা ও দযজায হচৌকাঠ ফাটনায কাজ চরভান। ২য়,৩য় ও ৪থ ম 

তরায োইর ফাটনায কাজ চরভান। মূর বফটনয ইটরকহট্রক কাজ চরভান। মূর বফটনয ফাহটযয 

োোটযয কাজ চরভান। বফটনয ীভানা প্রাচীয হনভ মাণ এয কাজ চরভান। র্ম্পমণ বফটনয াই হপটিং 

এয কাজ চরভান। ফ মটভাে বফটনয  ৭৬%  কাজ  ম্পন্ন  টয়টছ। 
উটেখ্য,প্রকটেয হবৌত (হনভ মাণ ) কাটজয ৮৪% ম্পন্ন টয়টছ। 
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৩(খ)  “শ্রভ অহধদপ্তযাধীন ০৬টি অহপ 

পুন:হনভ মাণ ও আধুহনকায়ন” 

ীল মক প্রকটেয ফাস্তফায়ন 

কাম মক্রভ     চরভান     আটছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০/১০/২০২০ তাহযখ ম মন্ত “শ্রভ  অহধদপ্তযাধীন ০৬টি অহপ পুন:হনভ মাণ ও আধুহনকায়ন” ীল মক প্রকটেয 

অগ্রগহত। 

প্রকটেয হফফযণ অগ্রগহত 

১.হে ম্পকম হযায়তন, 

নাহযাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

হে ম্পকম হযায়তন, নাহযাফাদ, চট্টগ্রাভ - এ ০৬ তরা বফন 

হনভ মাটণয রটযে াহব ম াইর ম্পন্ন টয়টছ। াইর াহব ম ফাটনা 

টয়টছ। াফ স্ট্রাকচায এয কাজ হল। ১ভ হথটক ৬ষ্ঠ তরা ম মন্ত ছাদ 

ঢারাই ম্পন্ন। ২য়.৩য়,৪থ ম ও ৫ভ তরা ম মন্ত ইে গাঁথহনয কাজ হল । 

৬ষ্ঠ তরায়  ইে গাঁথহনয কাজ চরভান। কাটজয অগ্রগহত ৬৫%। 

২.হফবাগীয় শ্রভ দপ্তয, 

চালাো,নাযায়ণগঞ্জ। 

হফবাগীয় শ্রভ দপ্তয, চালাো,নাযায়ণগঞ্জ- এ ০৫ তরা বফন হনভ মাটণয 

রটযে ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ ম  তরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন টয়টছ। এছাো 

২য় ও ৩য় তরায হদওয়ার  গাঁথহন ও হহরং োোটযয কাজ হল 

টয়টছ। ফতমভাটন ৪থ ম তরায হদওয়ার  গাঁথহন ও ৫ভ তরায ছাদ ঢারাই 

ম্পন্ন। হদওয়ার  গাঁথহনয কাজ হল। জানারায় গ্রীর,দযজায় হচৌকাঠ   

রাগাটনায কাজ হল। োোয ও হপহনহং এয কাজ চরভান। োইর 

এয কাজ চরভান। কাটজয অগ্রগহত ৮৫%। 

৩.শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, ফগুো। শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, ফগুোটত ০৩ তরা বফন হনভ মাটণয রটযে ছাদ 

ঢারাই,১ভ,২য় ও ৩য় তরায হদয়ার গাঁথহনয কাজ ম্পন্ন টয়টছ। 

এছাো ১ভ,২য় ও ৩য় তরায ছাটদয হহরং োোয, দযজায হচৌকাঠ ও 

জানারায় গ্রীর রাগাটনায কাজ হল টয়টছ। বফটনয হবতটয ও ফাইটয 

োোটযয  কাজ হল। োইর এয কাজ হল। মূর বফটনয কর  

কাজ হল। কাটজয অগ্রগহত ১০০%। 

৪.শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, 

গাইফান্ধা। 

শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, গাইফান্ধা এয ০৩তরা বফটনয ছাদ 

ঢারাই,টদয়ারগাঁথহন, ওয়ার,োোয, দযজাযটচৌকাঠ, াো, জানারায 

গ্রীর,োইর ফাটনা, হনভ মাণ,হ -টিউফ ওটয়র ফাটনা ও অবেন্তযীণ 

যাস্তা হনভ মাটণয কাজ হল টয়টছ। যং এয কাজ হল। হপহনহং এয 

কাজ  হল । বফদ্যেহতক াফ হেন এয  কাজ  হল। কাটজয অগ্রগহত 

১০০%। 

৫.শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, ভংরা, 

ফাটগযাে। 

শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, ভংরা-হত ৩ তরা বফন হনভ মাটণয রটযে ১ভ তরায 

ছাদ ঢারাই ম্পন্ন টয়টছ। ২য় তরায করাটভয কাজ হল।  দ্যই তরায 

াোহযং এয কাজ  হল। ৩য় তরায করাভ হনভ মাণ এয কাজ 

হল।াোহযং এয  কাজ ও হল। ৩য় তরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন। 

হদওয়ার গাঁথহনয কাজ হল।োইর এয কাজ হল ও হপহনহং এয 

কাজ চরভান। হচৌকাঠ ও গ্রীর রাগাটনায কাজ হল। কাটজয অগ্রগহত 

৯০%।  

৬.শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, রূা, 

খুরনা। 

শ্রভ কল্যাণ হকন্দ্র, রূা, খুরনাটত ০৪ তরা বফটনয ১ভ ,২য় ও ৩য় 

তরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন  টয়টছ। ৪থ ম  তরায ছাদ ঢারাইটয়য কাজ 

ম্পন্ন। ২য়,৩য়,৪থ ম তরায হদওয়ার গাঁথহনয কাজ হল। ১ভ তরায  

গাঁথহন,বফটনয হহরং,াম্প াউজ ও  বফদ্যেহতক াফ হেন এয কাজ 

হল। ফাইটযয োোটযয কাজ হল। যং,থাই ও হপহনহং এয কাজ 

চরভান। কাটজয অগ্রগহত ৯৫%। 
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৩(গ) “হদটয াফ মতে অঞ্চটরয 

শ্রহভকটদয কল্যাণ সুহফধাহদ ও 

দযতা উন্নয়ন কাম মক্রভ ম্প্রাযণ 

এফং হজাযদাযকযটণ যাঙাভাটিয 

ঘাগযায় ফহুহফধ সুহফধা কভটেক্স 

হনভ মাণ”- ীল মক প্রকটেয ফাস্তফায়ন 

কাম মক্রভ চরভান আটছ।  

‘হদটয াফ মতে অঞ্চটরয শ্রহভকটদয কল্যাণ সুহফধাহদ ও দযতা উন্নয়ন কাম মক্রভ ম্প্রাযণ এফং   হজাযদাযকযটণ 

যাঙাভাটিয ঘাগোয় ফহুহফধ সুহফধা কভটেক্স হনভ মাণ’-ীল মক প্রকটেয হনভ মাণ কাজ ভাননীয় প্রহতভন্ত্রী গত ৩০ 

নটবম্বয ২০১৭ হি.উটবাধন কটযন। ২০ জানুয়াহয ২০১৮ টত াইহরং এয ভাধ্যটভ বফন হনভ মাটণয কাজ শুরু য়। 

ক. াফ হেন এয স্ট্রাকচাযার ওয়াকম  ১০০% ম্পন্ন টয়টছ।জানারায় থাই এয কাজ ৬০% ম্পন্ন 

টয়টছ।দযজায় হচৌকাঠ ফাটনায কাজ ৬০% ম্পন্ন টয়টছ। ২য় তরায় োইর ফাটনা কাজ ম্পন্ন 

টয়টছ। ফ মটভাে বফটনয ৯৯% কাজ ম্পন্ন টয়টছ 

 

 খ. প্রাহনক বফন এয আযহহ স্ট্রাকচাযার ওয়াকম ১০০% ম্পন্ন টয়টছ ।গাথ ুঁনীয কাজ ১০০% 

ম্পন্ন জনারায় গ্রীর ফাটনায কাজ ৯৫% ম্পন্ন। দযজায হচৌকাঠ রাগাটনা কাজ ৯০% ম্পন্ন ।হলাটয 

োইর ফাটনায কাজ ৬০% ম্পন্ন টয়টছ। ৫ভ তরায় তীর  স্ট্রাকচায  ফাটনায কাজ হল। োইর 

ফাটনায কাজ চরভান আটছ। ফ মটভাে বফটনয ৮৮% কাজ ম্পন্ন টয়টছ  

  

 গ. ভহরা হাটের এয স্ট্রাকচাযার ওয়াকম ১০০% ম্পন্ন টয়টছ।গাথ ুঁনীয কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ। 

োোয এয কাজ ৮০% ম্পন্ন টয়টছ ।জানারায় গ্রীর ফাটনয কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ ।দযজায় 

হচৌকাঠ রাগাটনায কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ। োইর ফাটনা কাজ চরভান। ফ মটভাে বফটনয ৮৯% 

কাজ ম্পন্ন টয়টছ  

 

ঘ.  পুরুল বফন এয স্ট্রাকচাযার ওয়াকম  ১০০% ম্পন্ন টয়টছ ।গাথ ুঁনীয কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ   

োোয এয কাজ ৭৫% ম্পন্ন টয়টছ ।জানারায় গ্রীর ফাটনয কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ। দযজায় 

হচৌকাঠ রাগাটনায কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ। ফ মটভাে বফটনয ৮৯% কাজ ম্পন্ন টয়টছ  

  

ঙ.  অহপা ম হকায়াে মায এয স্ট্রাকচাযার ওয়াকম ১০০% ম্পন্ন টয়টছ।গাথ ুঁনীয কাজ ৯৫% ম্পন্ন 

টয়টছ। জানারায় গ্রীর ফাটনয কাজ ১০০% ম্পন্ন টয়টছ।দযজায় হচৌকাঠ রাগাটনায কাজ ১০০% 

ম্পন্ন টয়টছ। োইর ফাটনায কাজ চরভান আটছ। ফ মটভাে বফটনয ৮৯% কাজ ম্পন্ন টয়টছ। 

   

চ. কোটপটেহযয়া এয স্ট্রাকচাযার ওয়াকম ১০০% ম্পন্ন টয়টছ।োইরস্ ফাটনায কাজ ৯০% ম্পন্ন 

টয়টছ । ফ মটভাে বফটনয ৯৯% কাজ ম্পন্ন টয়টছ  

  

ছ. াাে ধ হযাটধ হনভ মাণকৃত হযটেইহনং ওয়াটরয কাজ  ১০০% ম্পন্ন টয়টছ।  

 

ছ. একটি ৬০০ ফুে গবীয নরকূ ফাটনায কাজ ম্পন্ন। 

 

জ.াহন হনস্কাটনয জন্য হেটনজ হনভ মাণ কাজ শুরু টয়টছ। প্রায় ৯২% কাজ ম্পন্ন টয়টছ। 

 

ঝ. ফাউন্ডাযী ওয়ার হভইন হগইে  ৭৯% কাজ ম্পন্ন টয়টছ। 

 

জ.অহি হনযাত্তায ৬৫% কাজ ম্পন্ন। 

 

উটেখ্য,প্রকটেয হবৌত (হনভ মাণ ) কাটজয ৮৯% ম্পন্ন টয়টছ। 

 


