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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

• চােনেলর গভীরতা (-৬.৩ িমটার) িনিতকরেণর লে “রাবনাবাদ চােনেলর (ইনার ও আউটার চােনল) জির রণােবণ িজং”
শীষ ক কের আওতায় িজং কায ম সাদেনর মােম চােনেলর নাতা বজায় রেয়েছ।
• ‘পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল এবং মইেেন িজং’ শীষ ক িেমর আওতায় ইিিনয়ািরং ািড সকরণ ।
•  মাননীয়  ধানমী  িভিডও কনফােরের মােম পায়রা  বেরর িম  অিধহেণর  ফেল িতেদর মে ৫০০ জন পিরবারেক বর
কক িনিম ত বািড়র চািব হার কেরন।

সমা এবং চােলসহ:

• আার মািনক নদীর উপর স এবং সংেযাগ সড়ক িনম াণ সকরণ।
• এিডিপ/আরএিডিপ-ত েয়াজেনর লনায় বরা অল থাকায় িনিদ  সমেয়র মে চেকর লমাা কন।

ভিবৎ পিরকনা:

• আার মািনক নদীর উপর স িনম ােণর লে সড়ক ও জনপথ অিধদেরর সােথ যৗথ সভা ও প যাগােযাগ অাহত রাখেত হেব।
• চেকর লমাা অজেনর জ এিডিপ/আরএিডিপ-ত েয়াজনীয় বরাের জ নৗপিরবহন, অথ  মণালয় এবং পিরকনা কিমশেন
যথা সমেয় যাগােযাগ অাহত রাখেত হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• বেরর থম টািম নােলর সংেযাগ সড়ক, জ, ইয়াড  ও আারমািনক নদীর উপর স িনম াণ।
• রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল িজং কায ম র মােম বের ৪০,০০০ ডড ওেয়ট টন (DWT) বহনমতা স
জাহাজ েবশ করেত পারেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, পায়রা বর কপ

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পায়রা বরেক এক আিনক, লাভজনক, বসাবাব ও িনরাপদ বর িহেসেব আকাশ করা।

১.২ অিভল (Mission)
• সবা হীতােদর সেব া সবা দান;
• বেরর পিরচালন য় সােয়র া াপন;
• পিরেবশবাব সরামািদ বহােরর মােম বেরর অপােরশান কায ম পিরচালনা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পায়রা বেরর ১ম টািম নার ও আষিক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।
২. রাজ খােত বেরর তম িবধািদর উয়ন।
৩. পায়রা বেরর িজং কায ম।
৪. পায়রা বেরর কায ম পিরচালনার লে েয়াজনীয় অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. • বেরর জাহাজ চলাচল, জাহােজর বািথ ং এবং িনরাপদ নিভেগশন কায ম ভােব পিরচালনা করা; বিহঃেনাের
কােগ া হািলং পিরচালনা করা; • বর ুভােব পিরচালনার জ বর বহারকারী িতােনর সােথ সভা কের বর
পিরচালনা উেরার উিত করা। • বেরর অবকাঠােমা উয়ন কায ম পিরচালনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

[১] বেরর সমতা ি
[1.1] বেরর বা/কাল
হািলং ি

ল মঃ
টন

২০ ২১ ২২ ২৫ ২৮ নৗপিরবহন মণালয় পাবেকর মািসক/বািষ ক িতেবদন

[২] চােনেলর নাতা বজায় রাখা [২.১] িজং কায ম িমটার ৬.৩ ৮.৫ ১০.০ ১০.৫ নৗপিরবহন মণালয়
কে িনেয়ািজত িজং কাািন
কক দানত িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পায়রা বেরর ১ম
টািম নার ও
আষিক
িবধািদ/অবকাঠােমা
িনম াণ।

২৫

[১.১] পায়রা
বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন
ও পারিভশন

[১.১.১] িডজাইন
ও পারিভশনত
কায ম

মিত % ২ ৪৮ ১২ ৯২ ৯১.৪ ৯০.৮ ৯০.২ ৮৯.৮ ১০০

[১.২] পািন
িবকরণ াের
জলাধার িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
জলাধার

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[১.৩] টািম নাল
এলাকার ৬.৩৫ িকঃ
িমঃ (৪+২) লন
সংেযাগ সড়েকর
RL ২.৫ িমটার
পয 
Pavement
িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
Pavement

সমি
িকঃ
িমঃ

৩ ৬.৩৫ ৫.৭ ৫ ৪.৫ ৪

[১.৪] সংেযাগ সড়ক
(৪+২ লন) থেক
বানািতপাড়া বাজার
পয  ৭০০ িমটার
সড়ক িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত
সড়ক
(বানািতপাড়া
পয )

মিত % ৩ ৮০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[১.৫] ১,৩০০ িমটার
ইেনজ
অবকাঠােমা িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
ইেনজ

মিত িমটার ৩ ৬০০ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০

[১.৬] ইয়াড  িনম াণ
(৩.২৫ ল বগ 
িমটার)

[১.৬.১] িনিম ত
ইয়াড 

মিত % ২ ২৫ ৪০ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৭৪ ১০০

[১.৭] জ িনম াণ
(৬৫০ িমটার)

[১.৭.১] িনিম ত
জ

মিত % ৩ ২৫ ৪০ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৭৪ ১০০

[১.৮] ই (০২) 
টাগ বাট য়

[১.৮.১] য়ত
টাগ বাট

সমি % ৩ ৪০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৯] ই (০২) 
ওয়াক বাট য়

[১.৯.১] য়ত
ওয়াক বাট

সমি % ৩ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২] রাজ খােত
বেরর তম
িবধািদর উয়ন।

১৯

[২.১] িজ টাইপ
টাইপ িবিং এর
১তলা পয  িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত
িবিং

সমি বগ ট ৩ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০

[২.২] বেরর
নবিনিম ত আবািসক
এলাকার জ ২৯
ল বগ ট িম
উয়ন

[২.২.১] উয়নত
িম

মিত বগ ট ৩ ২৫০০০০ ৫০০০০০ ৪২৫০০০ ৪০০০০০ ৩৭৫০০০ ৩৫০০০০

[২.৩] ই াফ
কায়াটােরর
ফাউেশন
লেভেলর ড িবম
পয  িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত
ড িবম

সমি বগ ট ৩ ১১০০০ ৯৯০০ ৮৮০০ ৭৭০০ ৬৬০০

[২.৪] আষািক
িবধািদসহ
কম কতােদর জ
িরেশন াব িনম াণ
(২য় তলা) পয 

[২.৪.১] িনিম ত
িরেশন াব

সমি বগ ট ৩ ১২০০০ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৭২০০

[২.৫] বেরর নন
আবািসক এলাকার
৭০০ িমটার
বাউাির ওয়াল
িনম াণ

[২.৫.১] িনিম ত
িরেটইিনংওয়ালসহ
বাউাির ওয়াল

সমি িমটার ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৩০০

[২.৬] ২*৫০০
কিভএ জনােরটর
য়

[২.৬.১] য়ত
জনােরটর

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] পায়রা বেরর
িজং কায ম।

১৬

[৩.১] রাবনাবাদ
চােনেলর
ইিিনয়ািরং
ািডর মােম
চােনেলর িডজাইন
ড়াকরণ

[৩.১.১] ড়াত
িডজাইন

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৩.২] কািপটাল
িজং কায ম

[৩.২.১]
িজংত পিল

সমি
িমিলয়ন
ঘন
িমটার

৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩২

[৩.৩] পাইলট
ভেসল িনম ােণর
লে দরপ
আান করা

[৩.৩.১]
আানত দরপ

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২৩ ১০.০৫.২৩ ২০.০৫.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৩.৪] সােভ  ভেসল
িনম ােণর লে
দরপ আান করা

[৩.৪.১]
আানত দরপ

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২৩ ১০.০৫.২৩ ২০.০৫.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৪] পায়রা বেরর
কায ম পিরচালনার
লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর
উয়ন।

১০

[৪.১] পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল
িতেদর
নব াসন
(আমািনক ৩৪২৩

[৪.১.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ৫ ৭২০ ১০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[৪.২] ৬,৫৬২.২৭
একর িম অিধহণ

[৪.২.১]
অিধহণত িম

সমি একর ৫ ৩৮১৮.৭২৫ ৯১৭.২৭৫ ৯৫০ ৮৫৫ ৭৬০ ৬৬৫ ৫৭০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, পায়রা বর কপ, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব চয়ারান, পায়রা বর কপ-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
পায়রা বর কপ

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ নৗপম নৗ-পিরবহন মণালয়

২ পাবক পায়রা বর কপ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] পায়রা বেরর থম টািম নােলর িডজাইন ও
পারিভশন

[১.১.১] িডজাইন ও পারিভশনত
কায ম

ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.২] পািন িবকরণ াের জলাধার িনম াণ [১.২.১] িনিম ত জলাধার
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.৩] টািম নাল এলাকার ৬.৩৫ িকঃ িমঃ (৪+২) লন
সংেযাগ সড়েকর RL ২.৫ িমটার পয 
Pavement িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত Pavement
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.৪] সংেযাগ সড়ক (৪+২ লন) থেক বানািতপাড়া
বাজার পয  ৭০০ িমটার সড়ক িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত সড়ক (বানািতপাড়া
পয )

ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.৫] ১,৩০০ িমটার ইেনজ অবকাঠােমা িনম াণ [১.৫.১] িনিম ত ইেনজ
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.৬] ইয়াড  িনম াণ (৩.২৫ ল বগ  িমটার) [১.৬.১] িনিম ত ইয়াড 
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প।

[১.৭] জ িনম াণ (৬৫০ িমটার) [১.৭.১] িনিম ত জ
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.৮] ই (০২)  টাগ বাট য় [১.৮.১] য়ত টাগ বাট
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[১.৯] ই (০২)  ওয়াক বাট য় [১.৯.১] য়ত ওয়াক বাট
ক পিরচালক, পায়রা স বেরর ১ম টািম নাল এবং
আষািক িবধািদ িনম াণ।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[২.১] িজ টাইপ টাইপ িবিং এর ১তলা পয  িনম াণ [২.১.১] িনিম ত িবিং

[২.২] বেরর নবিনিম ত আবািসক এলাকার জ ২৯
ল বগ ট িম উয়ন

[২.২.১] উয়নত িম েকৗশল িবভাগ
চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন প, এিপএ সংা িবেশষ সভার
কায িববরণী ও সংি অা মাণক

[২.৩] ই াফ কায়াটােরর ফাউেশন লেভেলর
ড িবম পয  িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত ড িবম েকৗশল িবভাগ
চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন প, এিপএ সংা িবেশষ সভার
কায িববরণী ও সংি অা মাণক

[২.৪] আষািক িবধািদসহ কম কতােদর জ
িরেশন াব িনম াণ (২য় তলা) পয 

[২.৪.১] িনিম ত িরেশন াব েকৗশল িবভাগ
চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন প, এিপএ সংা িবেশষ সভার
কায িববরণী ও সংি অা মাণক

[২.৫] বেরর নন আবািসক এলাকার ৭০০ িমটার
বাউাির ওয়াল িনম াণ

[২.৫.১] িনিম ত িরেটইিনংওয়ালসহ
বাউাির ওয়াল

েকৗশল িবভাগ
চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন প, এিপএ সংা িবেশষ সভার
কায িববরণী ও সংি অা মাণক
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৬] ২*৫০০ কিভএ জনােরটর য় [২.৬.১] য়ত জনােরটর েকৗশল িবভাগ
চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন প, এিপএ সংা িবেশষ সভার
কায িববরণী ও সংি অা মাণক

[৩.১] রাবনাবাদ চােনেলর ইিিনয়ািরং ািডর
মােম চােনেলর িডজাইন ড়াকরণ

[৩.১.১] ড়াত িডজাইন
িম পিরচালক, পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল ও
রণােবণ িজং

PSC/SIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িম পিরচালেকর তয়ন প

[৩.২] কািপটাল িজং কায ম [৩.২.১] িজংত পিল
িম পিরচালক, পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল ও
রণােবণ িজং

PSC/SIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িম পিরচালেকর তয়ন প

[৩.৩] পাইলট ভেসল িনম ােণর লে দরপ আান
করা

[৩.৩.১] আানত দরপ
িম পিরচালক, পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল ও
রণােবণ িজং

PSC/SIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িম পিরচালেকর তয়ন প

[৩.৪] সােভ  ভেসল িনম ােণর লে দরপ আান
করা

[৩.৪.১] আানত দরপ
িম পিরচালক, পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল ও
রণােবণ িজং

PSC/SIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িম পিরচালেকর তয়ন প

[৪.১] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর
নব াসন (আমািনক ৩৪২৩

[৪.১.১] নব ািসত পিরবার
ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম পিরচালনার লে
েয়াজনীয় অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প

[৪.২] ৬,৫৬২.২৭ একর িম অিধহণ [৪.২.১] অিধহণত িম
ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম পিরচালনার লে
েয়াজনীয় অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও সংি অা ডেম এবং
িপিডর তয়ন প
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
টািম নাল এলাকার ৬.৩৫ িকঃ িমঃ (৪+২) লন সংেযাগ সড়েকর RL ২.৫ িমটার পয 
Pavement িনম াণ

িনিম ত Pavement সড়ক ও জনপথ অিধদর যৗথ সভা ও প যাগােযাগ

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন (আমািনক ৩৪২৩ নব ািসত পিরবার জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী যৗথ সভা ও প যাগােযাগ

৬,৫৬২.২৭ একর িম অিধহণ অিধহণত িম জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী যৗথ সভা ও প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


