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মাট জওিব িপ.এ. মাট জওিব িপ.এ. মাট জওিব িপ.এ. মাট জওিব িপ.এ.

িবিনেয়াগ ক :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0২১ ট ##### ##### ০ ২৯৭২.০৫ ২৯৭২.০৫ ০.০০ ১ ট ১০৩৭ ১০৩৭ ০ ৪.৮২ ৪.৮২ ০.০০

0 ০ ০ ০ ৬.৯৩% ৬.৯৩% ০ ট ০.০০ ######## ####### ০.৪৬% ০.৪৬%
0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০৬ ট ##### ৭০১১৪ ##### ######## ৩১৮.৫১ ####### মাট িবিনেয়াগ ক ৪০ ট ###### ####### ###### ######### ১৫৯৪৭.৩৪ ########

(০ ট) ০ ০ ০ ২.৭১% ০.৪৫% ৩.৪৬% 0 ০ ট ০.০০ ৩.৫৪% ৩.৯৯% ৩.২৭%
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(০ ট) ০ ০ ০ ২.৬৬% ২.৬৬% (ঞ) কািরগির সহায়তা ( টএ) ক :
0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০২ ট ##### ১৩১৩০ ৪৪০০ ৯৭০২.৭২ ৮৮২৮.৭২ ৮৭৪.০০ এিডিব অথায়ন ক ৩ ট ৯২৮৫ ১৯১৭ ৭৩৬৮ ৫.৯১ ৫.৯১ ০.০০

(০ ট) ০ ০ ০ ৫৫.৩৫% ৬৭.২৪% ১৯.৮৬% 0 ০ ট ০ ০ ০ ০.০৬% ০.৩১% ০.০০%
0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০১ ট ##### ২৪৮ ##### ৭২.২৬ ৭.০২ ৬৫.২৪ 0 ০ ট ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

0 ০ ০ ০ ০.২৫% ২.৮৩% ০.২৩% 0 ০ ট ০ ০ ০ #DIV/0! #DIV/0!
0 0 ০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০(চ) এলওিস অথায়ন ক৫ ট ##### ১৬৯১৭ ##### ######## ১৩৬.০৮ ####### মাট টএ ক ৩ ট ৯২৮৫ ১৯১৭ ৭৩৬৮ ৫.৯১ ৫.৯১ ০.০০

(ভারতীয় রা য় ঋণ 0 ৯৩৯১ ০ ০ ১০.৫০% ০.৮০% ১১.৮৯% 0 ০ ট ০.০০ ######## ####### ০.০৬% ০.৩১% ০.০০%
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১ ট ##### ১৬১৫ ##### ০.০০ ০.০০ ০.০০ সবেমাট ৪৩ ট ###### ৪০১৪৪২ ###### ######### ######## ########
0 ০ ০ ০ ০.০০% ০.০০% ০.০০% (িবিনেয়াগ ও টএ) (০ ট) ০.০০ ৩.৫১% ৩.৯৭% ৩.২৪%

১ ট ##### ##### ##### ৩১৩৩.৪১ ৩১৩৩.৪১ ০.০০ পূববত  বছর = ৪৩ ট ###### ####### ###### ######### ######## ########
০ ট ০.০০ ###### ###### ০.৫৯% ১.৩৪% ০.০০% (উপ- ক সহ) ০ ট ০.০০ ৮.২৮% ৪.৫৪% ১০.৬২%

0 ০.০০%
*  ইিডিসএফ ক  = ইেকােনািমক ডেভলপেম  কা-অপােরশন ফা । জলুাই-২০১৮ হেত সে র-২০১৮ পয  আরএিডিপ (২০১৭-১৮) বা বায়েনর জাতীয় ৮.২৫%

ক  
সংখ া

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর 
এিডিপ বরা

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর অ গিত

অ সমূহ ল  টাকায় অ সমূহ ল  টাকায়

রলপথ ম ণালয়
 বাংলােদশ রলওেয় কতৃক বা বায়নাধীন ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর এিডিপ ক সমূেহর িববরণ এবং অে াবর-২০১৮ পয  আিথক অ গিতর সার-সংে প।

#############
#############
#############

(জ) চায়না 
অথায়ন ক ###############

(খ) এিডিব 
অথায়ন ক ###############

(গ) িডআর জএ 
অথায়ন ক

(ঘ) জাইকা 
অথায়ন ক

(ঙ) ইিডিসএফ 
অথায়ন ক

(ছ) ভারতীয় 
সরকার কতৃক 
অথায়ন ক

###############

(ক) জওিব 
অথায়ন ক

(ঝ) ট ারাস 
ফাইনা ং ক

অেথর উৎস ক
 

সংখ া

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর 
এিডিপ বরা

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর 
অ গিত

অেথর উৎস



মাট মাট মাট মাট % মাট
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জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ
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৩৪৭৩১.৪৫ ১ ০.০০ ৫.২৩% ০.০০ ০.০০% ####### ২৭৭২৭.৫২ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৩৪৭৩১.৪৫ ১ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ২৭৭২৭.৫২ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

২১১০২৬.৯২ ১৬০৮২ ৮০৪১.০০ ০.৬০% ২২৯.৩০ ১% ৯৫.২১% ######### ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

২১১০২৬.৯২ ১৬০৮২ ৮০৪১.০০ 0.00% ২২৯.৩০ ১% ০.০০% ######### 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

৩। বাংলােদশ রলওেয়র 
কালুখালী-ভা টয়াপাড়া 
সকশেনর পুনবাসন এবং 

কািশয়ানী- গাপালগ -
টি পাড়া নতন রলপথ 
িনমাণ (২য় সংেশািধত)। 
( জওিব), ০১.১০.২০১০ 
হেত ৩১.১২.২০১৮, িসই 
(প ম), মাঃ রমজান 
আলী, মাবা: 
০১৭১১৫০৬১০২

িস া : (ক) ক ট উে াধেনর লে  িরত ‘সার-সংে প’ 
অিবলে  ধানম ীর কাযালেয় রণ করেত হেব; 
(খ) যা ীবাহী ন পিরচালনার লে  তু জআইিবআর-এর 
অনুেমাদন হণ করেত হেব; এবং 
(গ) কে র আওতায় এ াে াচ রাড, ব ালাি ং ও কােপ টংসহ 
অবিশ  সমুদয় কায ম তু স  িন ত করেত হেব। 
বা বায়ন: ক) কে র উে াধেনর লে  'সার সংে প' 
২৪.০৯.২০১৮ তািরেখ রলপথ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 
খ) যা ীবাহী ন পিরচালনার লে  ০১.১০.২০১৮ তািরেখ 
জআইিবআর মেহাদয় কতৃক অনুেমাদন দয়া হেয়েছ।
গ) কে র আওতায় এ াে াচ রাড, ব ালা ং ও কােপ টংসহ 
অবিশ  সমুদয় কায ম তু স  করা হেব।

১।  খুলনা রলওেয় শন ও 
ইয়াড িরমেডিলং এবং 
বনােপাল রলওেয় 

শেনর অপােরশনাল 
সুিবধািদর উ য়ন (২য় 
সংেশািধত)। ( জওিব), 
০১.০৭.২০০৭ হেত 
৩১.১২.২০১৮, িডইএন-১ 
(পাকশী), মাঃ িরয়াদ 
আহেমদ, মাবা: 
০১৭১১৬৯১৫৯১

িস া : (ক) ক ট উে াধেনর লে   িরত ‘সার-সংে প’ 
অিবলে  ধানম ীর কাযালেয় রণ করেত হেব; 
(খ) াটফম সেডর িত  অংশসহ অবিশ  কায ম তু 
মরামত/স  িন ত করেত হেব; এবং 

(গ) ক ট উে াধেনর া ােল রলপথ ম ণালয় হেত 
সেরজিমন পিরদশন কায ম স  করেব। 
বা বায়ন: (ক) ক ট উে াধেনর 'সার-সংে প' রণ করা 
হেয়েছ;
(খ) াটফরম সেডর িত  অংশসহ অবিশ  কায ম 
ইেতামেধ  মরামত/স  করা হেয়েছ; এবং
(গ) ক ট উে াধেনর া ােল রলপথ ম ণালয় হেত 

২। পাচঁিরয়া-ফিরদপুর-ভা া 
রলপথ পুনবাসন ও িনমাণ 

(২য় সংেশািধত)। ( জওিব), 
০১.০৭.২০১০ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, অিত: ধান 

েকৗশলী ( াক, প ম), 
মাঃ আবু জাফর িমঞা, 

িস া : (ক) কে র অনুকূেল অথ চািহদার াব ম ণালেয় 
রণ করেত হেব; এবং 

(খ)  নতন প ােকেজর ট ার কায ম তু স  করেত হেব।
বা বায়ন: ক) কে র অনুকূেল অথ চািহদার াব গত 
০৩.১০.২০১৮ তািরেখ রলপথ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।
খ) কে র নতন প ােকেজর দরপ  গত ০১.১০.২০১৮ তািরেখ 
আহবান করা হেয়েছ এবং দরপ  দািখেলর তািরখ ৩১.১০.২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথবছের বাংলােদশ রলওেয়র উ য়ন ক সমূেহর অে াবর পয  বা বায়ন (আিথক ও বা ব) অ গিত
িম

ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

পৃ া  1



মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

######### ১ ০.০০ ১.৮৪% ০.০০ ০% ####### ######### ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

######### ১ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০% ০.০০% ######### 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ১৫৯১ ৩৯৭.৭৫ ০.০০% ২০.২৩ ১% ০.৫০% ৩৬২.৯৪ ০.১৯%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

######### ১৫৯১ ৩৯৭.৭৫ 0.00% ২০.২৩ ১% ০.০০% ৩৬২.৯৪ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

২৯৬৯.৪১ ৫৯৫ ০.০০ ###### ৫২০.১৪ ৮৭.৪২% ####### ২৮৫৯.৪০ ######

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%
২৯৬৯.৪১ ৫৯৫ ০.০০ 0.00% ৫২০.১৪ ৮৭.৪২% ০.০০% ২৮৫৯.৪০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪। ঈ রদী থেক পাবনা হেয় 
ঢালারচর পয  নতন 
রলওেয় লাইন িনমাণ (১ম 

সংেশািধত)। ( জওিব), 
০১.১০.২০১০ হেত 
৩০.০৬.২০১৮, অিত: িসই 
( ীজ, প ম), আছাদুল 
হক, মাবা: 
০১৭১১৬৯১৫৭৪

িস া : (ক) কে র আরিডিপিপ অনুেমাদন কায ম একেনক 
সভার পুন:িবেবচনার জন  পুনরায় উপ াপেনর লে  সাব িণক 
যাগােযাগ র া করেত হেব;

(খ) কে র চলমান বা ব কাজ িডেস র, ২০১৮ ি ঃ-এর মেধ  
স  করার জন  সংি  ঠকাদারী িত ান/ িত ানসমূহ- ক 
তািগদ দান করেত হেব। 
বা বায়ন: ক) কে র আরিডিপিপ অনুেমাদন কায ম 
একেনক সভায় পুনঃ িবেবচনার জন  পুনরায় উপ াপেনর লে  
সাব িণক যাগােযাগ র া করা হে ।

৫। বাংলােদশ রলওেয়র জন  
৭০ ট িমটার গজ িডেজল 
ইেলক ক লােকােমা টভ 
সং হ ক । ( জওিব), 
১০.০৭.২০১১ হেত 
৩০.০৬.২০১৮, িসএমই 
( ক ), আ লু মিতন 
চৗধুরী, মাবা: 

০১৭১১৬৯২৯৮১

িস া : (ক) কে র আরিডিপিপ পুনগঠনপূবক তু ম ণালেয় 
রণ করেত হেব; এবং 

(খ) কে র Loan Negotiation কায ম তু স  করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) িপইিস সভার কাযিববরণী মাতােবক 
আরিডিপিপ পুনগঠন কায ম য়াধীন রেয়েছ।
(খ) বািণ জ ক ঋেণর শতাবিল চূড়া করেণর লে  সবেশষ গত 
১০.০৯.২০১৮ তািরেখ আ :ম ণালয় সভা অনু ত হয়। কে র 
Loan Negotiation তু স  করার লে  ইআরিড কতৃক গ ঠত 
কিম টর মাধ েম কায ম অব াহত রেয়েছ।
উে খ  য, অ  কে র মালামাল েয়র িবপরীেত ১০.১০.২০১৮ 
তািরেখ হণেযাগ  দরদাতা M/s. Hyundai Rotem Company, Korea 
এর সােথ চ  া িরত হেয়েছ।৬। বাংলােদশ রলওেয়র ঈ রদী-

জয়েদবপুর সকশেনর ৪ ট 
শেন নবিনিমত ৩য় 

লাইন েলােত ক উটার 
বইজ ্ড ই ারলিকং ব ব ার 

স সারণ (১ম সংেশািধত)। 
( জওিব), ০১.০৭.২০১৪ হেত 
৩১.১২.২০১৮, িসএস টই 
(প ম), অসীম কুমার 
তালুকদার, মাবা: 

িস া : (ক) কে র চ ভূ  অবিশ   িসগন ািলং মালামাল/ 
য পািত সং হপূবক অনুেমািদত ময়ােদর মেধ  ক  বা বায়ন 
িন ত করেত হেব;  এবং 
(খ) কে র আওতায় চলমান অবিশ  ২ ট শেনর কিমশিনং 
কাজ  তু স  করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) কে র চ ভূ  অবিশ   িসগন ািলং মালামাল/ 
য পািত সং হপূবক অনুেমািদত ময়ােদর মেধ  ক  বা বায়ন 
কাজ স  হেয়েছ।
(খ) কে র আওতায় চলমান অবিশ  ২ ট শেনর কিমশিনং 
কাজ স  করা হেয়েছ।
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মাট মাট মাট মাট % মাট
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জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

৪৯৩৩.৯৫ ২৬০০ ১৩০০.০০ ৯.২০% ৪১১.৬০ ১৫.৮৩% ৫৭.২০% ২৭৪২.৮৩ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪৯৩৩.৯৫ ২৬০০ ১৩০০.০০ ০ ট ৪১১.৬০ ১৫.৮৩% ০.০০% ২৭৪২.৮৩ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪৭৮৪.০০ ১০০০ ৫০০.০০ ১১.৬৪% ৩৭০.৪৭ ৩৭% ৭৭.০৮% ৩৪১৩.৩২ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪৭৮৪.০০ ১০০০ ৫০০.০০ ০ ট ৩৭০.৪৭ ৩৭% ০.০০% ৩৪১৩.৩২ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৫৮৪.৫৩ ১৬০ ১৫৮.৫০ ২২.০০% ০.০০ ০% ####### ১৬৮.৬৭ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৫৮৪.৫৩ ১৬০ ১৫৮.৫০ ০ ট ০.০০ ০% ০.০০% ১৬৮.৬৭ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৭। বাংলােদশ রলওেয়র 
পূবা েলর লেভল িসং 
গইটসমূেহর পুনবাসন ও 

মান উ য়ন। ( জওিব), 
০১.০৭.২০১৫ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, এ ইএন 
(িপএ িড) (পূব), আতাউল 
হক ভঁূঞা, মাবা: 
০১৭১১৬৯২৮৩০

িস া : (ক) কে র আওতায় সকল গইেটর বা ব কাজ তু 
স  করেত হেব; 
(খ) কে র আওতায় অবিশ  ২৫০ জন ‘ গইট কীপার’ িনেয়ােগর 
জন  িব ি  জারী করেত হেব; এবং 
(গ) ‘ গইট কীপার’ পদসমূহ রাজ  বােজেট অ ভ র লে  
সরকাির িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় কায ম অব াহত রাখেত 
হেব। 
বা বায়ন: (ক) কে র আওতায় সকল গইেটর বা ব কাজ 

তু স  করার েচ া অব াহত আেছ।
(খ) কে র আওতায় অবিশ  ২৫০ জন ‘ গইট কীপার’ িনেয়ােগর 
পরবত  কায ম য়াধীন।
(গ) ' গট কীপার' পদসমূহ রাজ  বােজেট অ ভূ র লে  

৮। বাংলােদশ রলওেয়র 
প মা েলর লেভল 

িসং গইটসমূেহর 
পুনবাসন ও মান উ য়ন। 
( জওিব), ০১.০৭.২০১৫ 
হেত ৩০.০৬.২০১৯, 
এ ইএন (িপএ িড) 
(প ম), মাঃ 
মা ািফজরু রহমান, 
মাবা: ০১৭১১৬৯২৮৭০

িস া : (ক) কে র আওতায় সকল গইেটর বা ব কাজ তু 
স  করেত হেব; 
(খ)  কে র আওতায় অবিশ  ‘ গইট কীপার’ িনেয়ােগর জন  
িব ি  জারী করেত হেব; এবং
(গ) ‘ গইট কীপার’ পদসমূহ রাজ  বােজেট অ ভ র লে  
সরকাির িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় কায ম অব াহত রাখেত 
হেব।
বা বায়ন: ক) কে র আওতায় সকল গইেটর বা ব কাজ তু 
স  করার েচ া অব হত রেয়েছ।
খ) কে র আওতায় অবিশ  ' গইট িকপার' িনেয়ােগর জন  
িব ি  সহসাই জারী করা হেব।
গ) ' গইট িকপার' পদসমূহ রাজ  বােজেট অ ভূ র লে  ৯। নারায়ণগ -জয়েদবপুর 

সকশেন 
ওভারপাস/আ ারপাস 
িনমােণর জন  স াব তা 
সমী া। ( জওিব), 
০১.০৪.২০১৬ হেত 
৩০.০৯.২০১৮, পিরচালক 
(সং হ), মামুনুল ইসলাম, 

িস া : সভার িস া  মাতােবক Draft Feasibility Study 
Report- চূড়া করত: অিবলে  ম ণালেয় দািখল করেত হেব।
বা বায়ন: কে র Final Report দািখল কেরেছ। যা ম ণালেয় 

রণ য়াধীন।

পৃ া  3



মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
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ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

৫৯৩০.০০ ২৫৬১ ১২৮০.৫০ ১০.০০% ৪৫০.৭৮ ১৮% ৮০.০০% ৩৩৫৭.৭৫ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৫৯৩০.০০ ২৫৬১ ১২৮০.৫০ ০ ট ৪৫০.৭৮ ১৮% ০.০০% ৩৩৫৭.৭৫ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪২৯৯.৭১ ১৮১৬ ৪৫৪.০০ ৯.২৫% ১৪১.৮৫ ৮% ####### ৬১৪.১৭ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪২৯৯.৭১ ১৮১৬ ৪৫৪.০০ ০ ট ১৪১.৮৫ ৮% ০.০০% ৬১৪.১৭ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

১২২০.৮৬ ১০৩৯ ৫১৯.৫০ ৯.০০% ২৩.৭০ ২% ####### ১৯৯.৪২ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

১২২০.৮৬ ১০৩৯ ৫১৯.৫০ ০ ট ২৩.৭০ ২% ০.০০% ১৯৯.৪২ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

১১। িবশদ নকশা ণয়ন ও 
দরপ  দিলল তসহ 
ভা া জংশন (ফিরদপুর) 
হেত বিরশাল হেয় পায়রা 
ব র পয  রললাইন 
িনমােণর জন  স াব তা 
সমী া। ( জওিব), 
০১.০৭.২০১৬ হেত 
৩০.০৬.২০১৮, জিড জ 
(ই িনয়ািরং), আল ফা াহ 
মাঃ মাসউদুর রহমান, 

িস া : (ক) পরামশক িত ান কতৃক দািখলকৃত Inception &  
Interim Report-এর ওপর অিবলে  ম ণালেয় Power Point 
Presentation আেয়াজন করেত হেব; এবং
(খ) িবদ মান সরকাির পিরপে র আেলােক সমী া ােবর 
ময়াদ বৃ র াব দািখল/িবেবচনা করেত পাের। 

বা বায়ন: (ক) প ােকজ নং SD-1 এর আওতায় পরামশক 
িত ান (DOWHA-TYPSA-DDC-JV) কতৃক দািখলকৃত Inception এর 

ওপর গত ১১.১০.২০১৮ তািরেখ Presentation অনু ত হেয়েছ। 
প ােকজ নং SD-2 এর আওতায় পরামশক IWM কতৃক Inception 
Report এর ওপর ১৬.০৫.২০১৮ তািরেখ এবং Interim Report এর 
ওপর ০৪.১০.২০১৮ তািরেখ Power Point Presentation অনু ত 

১২। জানালীহাট শন-চেয়ট-
কা াই পয  ডেয়লেগজ 
রললাইন িনমােণর জন  

স াব তা সমী া। 
( জওিব), ০১.০১.২০১৭ 
হেত ৩১.১২.২০১৮, িসই 
(পূব), মাঃ আ লু জিলল, 
মাবা: ০১৭১১৫০৬১০১

িস া : (ক) পরামশক িত ােনর িনকট হেত  Draft feasibility 
study Report- াি র অব বিহত পেরই  ম ণালেয় Power point-এর 
মাধ েম Presentation করেত হেব; এবং 
(খ) সমী া ােবর ময়াদ বৃ  িবেবচনা না কের বরং িনধািরত 
অনুেমািদত ময়ােদর মেধ  কায ম স  িন ত করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) িনেয়া জত পরামশক িত ান গত ৩০.০৯.২০১৮ 
তািরেখ ০১ (এক) কিপ Draft feasibility study Report দািখল 
কেরেছন। অবিশ  কিপ দািখেলর য়া চলমান রেয়েছ। পুণা  
Draft feasibility study Report দািখেলর পেরই ম ণালেয় Power point-
এর মাধ েম presentation করা হেব।
(খ) িনধািরত ময়ােদর মেধ  সমী া কায ম স করেণর 

েচ া অব হত রেয়েছ।

১০। বাংলােদশ রলওেয়র জন  
১০০ ট িমটার গজ 
যা ীবাহী ক ােরজ 
পুনবাসন। ( জওিব), 
০১.০৭.২০১৫ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, িডএস 
(ডি উ),  (পাহাড়তলী), 
ফিকর মাঃ মিহউ ন, 
মাবা: ০১৭১১৫০৬১৩৫

িস া : (ক) কে র আওতায় অবিশ  ২১ ট গাড়ীর পুনবাসন 
কায ম তু স  করেত হেব; এবং 
(খ) ক ট ২০১৮-১৯ অথ বছেরর মেধ  আবিশ কভােব সমা  
করেত হেব। 
বা বায়ন: ক) কে র আরিডিপিপ পুনগঠন কের 
১৫.১০.২০১৮ ি . তািরেখ রলপথ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 
আরিডিপিপ ট অনুেমািদত হেল অবিশ  ২০ ট গাড়ী তু মরামত 
করা স ব হেব।
খ) ক ট ২০১৮-১৯ অথবছের সমা  করার লে  মিনটিরং 
বাড়ােনা হেয়েছ এবং ক ভূ  য সকল গাড়ী রািনং িবভাগ 
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

১০০৫৯.২৯ ৯৫৬০ ২৩৯০.০০ ৬.০০% ৪৯৩.৭৬ ৫% ১১.০০% ৯৯৬.৪২ ৯.৯১%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

১০০৫৯.২৯ ৯৫৬০ ২৩৯০.০০ ০ ট ৪৯৩.৭৬ ৫% ০.০০% ৯৯৬.৪২ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪৮৯.০১ ৩০৯ ১৫৪.৫০ ৬.০০% ৭.৩৭ ২% ####### ১৪২.৩৫ ২৯.১১%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪৮৯.০১ ৩০৯ ১৫৪.৫০ ০ ট ৭.৩৭ ২% ০.০০% ১৪২.৩৫ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৯০৮.৬৬ ৭৪১ ০.০০ ###### ২৫০.০০ ৩৪% ৯০.০০% ৪১০.০০ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৯০৮.৬৬ ৭৪১ ০.০০ ০ ট ২৫০.০০ ৩৪% ০.০০% ৪১০.০০ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

২৯৭২.৩৮ ২২৪১ ০.০০ ১১.০০% ১.৭০ ০% ১৮.০০% ৩.৫০ ০.১২%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

২৯৭২.৩৮ ২২৪১ ০.০০ ০ ট ১.৭০ ০% ০.০০% ৩.৫০ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪৯৫.০০ ৩৭৩ ১৮৬.৫০ ৯.০০% ৩৫.৭৬ ১০% ২৯.০০% ১১৯.২১ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪৯৫.০০ ৩৭৩ ১৮৬.৫০ ০ ট ৩৫.৭৬ ১০% ০.০০% ১১৯.২১ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

১৫। জয়েদবপুর-ময়মনিসংহ-
জামালপুর সকশেন িবদ মান 
িমটারেগজ রল লাইেনর 
সমা রাল এক ট ডেয়লেগজ 
রললাইন িনমােণর জন  

স াব তা সমী া। ( জওিব), 
০১.১১.২০১৭ হেত 
৩০.০৮.২০১৮, পিরচালক 

িস া : পরামশক িত ান কতৃক দািখলকৃত 2nd Interim Report-
এর ওপর শী ই  ম ণালেয় Power point-এর মাধ েম Presentation 
করেত হেব।
বা বায়ন: পরামশক িত ান কতৃক দািখলকৃত 2nd Interim 
Report-এর ওপর শী ই  ম ণালেয় Power point-এর মাধ েম 
Presentation করা হেব।

১৬। ঢাকা শহেরর চতিদেক 
বৃ াকার রলপথ িনমােণর 
জন  স াব তা সমী া 
কায ম। ( জওিব), 
০১.০১.২০১৮ হেত 
৩০.০৯.২০১৯, পিরচালক 

িস া : পরামশক িনেয়ােগর লে  দািখলকৃত াব 
মূল ায়নকরতঃ অিবলে  এ কায ম স  করেত হেব। 
বা বায়ন: গত ০৩.১০.২০১৮ তািরেখ Proposal Submit করা হয়, 
যা াব মূল ায়ন কিম ট কতৃক মূল ায়েনর য়াধীন আেছ।

১৩। ঢাকা-চ াম ভায়া 
কুিম া/লাকসাম তু গিতর 
রলপথ িনমােণর জন  

স াব তা সমী া এবং 
িবশদ িডজাইন। ( জওিব), 
০১.০১.২০১৭ হেত 
৩১.০৩.২০১৯, ক  
পিরচালক, মাঃ কাম ল 
আহসান, মাবা: 
০১৭১১৫০৬১০৫

িস া : (ক) পরামশক িত ােনর িনকট হেত Draft feasibility 
study Report- াি র অব বিহত পেরই  ম ণালেয় Power point-এর 
মাধ েম Presentation করেত হেব; 
(খ) কে র স াব তা সমী া ও িবশদ িডজাইন চূড়া  করার 
জন  ( ময়াদ বৃ সহ) সংেশাধন াব িবেবচনা করেত পাের। 
বা বায়ন: (ক) পরামশক িত ােনর িনকট হেত Draft feasibility 
study Report- াি র অব বিহত পেরই ম ণালেয় Power Point-এর 
মাধ েম Presentation করা হেব।
(খ) কে র স াব তা সমী া ও িবশদ িডজাইন চূড়া  করার 
জন  ( ময়াদ বৃ সহ) সংেশাধন াব ত করা হে ।

১৪। জামালপুর অথৈনিতক 
অ েল রল লাইন সংেযােগর 
জন  স াব তা সমী া এবং 
িবশদ িডজাইন। ( জওিব), 
০১.১১.২০১৭ হেত 
৩০.১০.২০১৮, িসই (পূব), 

িস া : পরামশক িত ান কতৃক দািখলকৃত 2nd Interim Report-
এর ওপর অিবলে  ম ণালেয় Power point-এর মাধ েম Presentation 
করেত হেব। 
বা বায়ন: িনেয়া জত পরামশক িত ান কতৃক দািখলকৃত 2nd 
Interim Report-এর ওপর ম ণালেয় Power point-এর মাধ েম 

১৭।  িমরসরাই- ফনী অথৈনিতক 
অ েল রললাইন িনমােণর 
জন  স াব তা সমী া এবং 
িবশদ িডজাইন। ( জওিব), 
০১.০১.২০১৮ হেত 
৩০.১২.২০১৮, িসই (পূব), মাঃ 

িস া : পরামশক িত ান কতৃক দািখলকৃত Draft feasibility study 
িরেপােটর ওপর অিবলে  ম ণালেয় Power point-এর মাধ েম Presentation 
করেত হেব।
বা বায়ন: িনেয়া জত পরামশক িত ান এখেনা Draft feasibility study 
Report-দািখল কেরিন। Draft feasibility study Report-দািখেলর পেরই 
ম ণালেয় Power point-এর মাধ েম Presentation করা হেব।
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

৯৯১.৮৩ ৪৯৬ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ১০% ০.০০% ০.০০ ০.০০%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৯৯১.৮৩ ৪৯৬ ০.০০ ০ ট ০.০০ ১০% ০.০০% ০.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
১২০২৪৯.৩৫ ০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০% ০.০০% ০.০০ ০.০০%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

১২০২৪৯.৩৫ ০ ০.০০ ০ ট ০.০০ ০% ০.০০% ০.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪৫২.৭৬ ০ ০.০০ ০.০০% ০.০০  ০.০০% ০.০০ ০.০০%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪৫২.৭৬ ০ ০.০০ ০ ট ০.০০  ০.০০% ০.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৩৩৫৯৭.০৩ ৫০০০ ২৫০০.০০ ৮.৮৬% ২৪৯৭.০০  ৮.৮৬% ২৪৯৭.০০ ৭.৪৩%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৩৩৫৯৭.০৩ ৫০০০ ২৫০০.০০ ০ ট ২৪৯৭.০০  ০.০০% ২৪৯৭.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
######### ৪২৮৮২ ######## ০.০০% ২৯৭২.০৫ ৫০% ০.০০% ######### ######

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%
######### ৪২৮৮২ ######## ০ ট ২৯৭২.০৫ ৫০% ০.০০% ######### 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

১৯। মধুখালী হেত কামারখালী 
হেয় মা রা শহর পয  

ডেগজ রলপথ িনমাণ। 
( জওিব), ০১.০৫.২০১৮ 
হেত ৩০.০৪.২০২২, , , 
মাবা:

িস া : (ক) ক  পিরচালক িনেয়ােগর াব অিবলে  
ম ণালেয় রণ করেত হেব; 
(খ) ২০১৮-১৯ অথ বছের বরা  াব করেত হেব; এবং
(গ) পরামশক িনেয়াগ কায ম তু স  করেত হেব।
বা বায়ন: ক) ক  পিরচালক িনেয়ােগর াব গত 
০৫.০৯.২০১৮ তািরেখ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।
খ) ২০১৮-১৯ অথ বছের অথ বরাে র াব গত ০৮.১০.২০১৮ 
তািরেখ রলপথ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।
গ) পরামশক িনেয়ােগর লে  ০৪.১০.২০১৮ তািরেখ RFP 
document ইসু  করা হেয়েছ।২০। চ াম পেত ায় ািবত 

ব-টািমনােল রলওেয় 
সংেযােগর জন  স াব তা 
সমী া।  ( জওিব), 
০১.০৪.২০১৮ হেত 
৩১.০৩.২০১৯, , মাঃ 
আ লু জিলল, মাবা: 
০১৭১১৫০৬১০১

িস া : (ক) ক  পিরচালক িনেয়ােগর াব অিবলে  
ম ণালেয় রণ করেত হেব; 
(খ) ২০১৮-১৯ অথ বছের বরা  াব করেত হেব; এবং
(গ) পরামশক িনেয়াগ কায ম তু স  করেত হেব।
বা বায়ন: ক) ক  পিরচালক িনেয়াগ করা হেয়েছ।
খ) ২০১৮-১৯ অথ বছের অথ বরাে র াব গত ০৮.১০.২০১৮ 
তািরেখ রলপথ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।
গ) পরামশক িনেয়ােগর কায ম তু স ে র েচ া অব াহত 

১৮। প মা েলর পূণ 
ক সমূেহর স াব তা 

সমী া। ( জওিব), 
০১.০১.২০১৮ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, , মাঃ আবু 
জাফর িমঞা, মাবা: 

িস া : (ক)  ক  পিরচালক িনেয়ােগর াব অিবলে  
ম ণালেয় রণ করেত হেব; এবং 
(খ) পরামশক িনেয়াগ কায ম তু স  করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) ক  পিরচালক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ।
(খ) পরামশক িনেয়ােগর লে  ০৪.১০.২০১৮ তািরেখ RFP 
document ইসু  করা হেয়েছ।

২১। পপুর পারমানিবক িবদু ৎ 
কে র জন  

িসগন ািলংসহ রল লাইন 
সং ার ও িনমাণ। (িব ান 
ও যু  ম ণালেয়র 
অথায়েন) ( জওিব), 
০১.০৪.২০১৮ হেত 

িস া : িব ান ও যু  ম ণালেয়র অথায়েন বা বািয়ত 
কে র কায ম তু স ে র লে  সবা ক েচ া অব াহত 

রাখেত হেব।
বা বায়ন: িব ান ও যু  ম ণালেয়র অথায়েন বা বািয়ত 

কে র কায ম তু স ে র লে  সবা ক েচ া অব াহত 
রেয়েছ।

০। উপেরা  মাট 'ক' =
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

0 (খ) এিডিব অথায়ন ক 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00%
৩১৩৩৯.৫৬ ২১৭৫ ৭৬২.৫০ ০.০৫% ১২.৮৮ ০.৫৯% ৯১.৭২% ২১৯১৯.১৯ ######
২২৫২৩.৯১ ৬৫০ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ১৬২৬১.৬৭ 0.00%
৮৮১৫.৬৫ ১৫২৫ ৭৬২.৫০ 0.00% ১২.৮৮ ০.৮৪% ০.০০% ৫৬৫৭.৫২ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ১৪৫০০০ ১২৬২.০০ ৪.০০% ৩২৯৭.৫৯ ২% ১৩.০০% ######### ######
######### ৯৭৫০০ ০.০০ 0.00% ৩২৩৪.৫৭ ৩.৩২% 0.00% ######### 0.00%
######### ৪৭৫০০ ১২৬২.০০ 0.00% ৬৩.০২ ০% ০.০০% ######### 0.00%

0.00 ০ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ৭৭৫৭৩ ######## ৩.০০% ৩৫০৯.৮৬ ৪.৫২% ৫৪.০০% ######### ######
######### ৭০০০০ ০.০০ 0.00% ৩৩১৪.২৬ ৪.৭৩% 0.00% ######### 0.00%
######### ৭৫৭৩ ######## 0.00% ১৯৫.৬০ ২.৫৮% ০.০০% ২৮৩৪১.০৯ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

১৩৭৪৫০.৪১ ৪২০৮৬ ১৫৮.০০ ০.০০% ৭৮১.২৬ ১.৮৬% ২৫.০০% ২৬৭৬০.১৯ ১৯.৪৭%

২২। বাংলােদশ রলওেয়র স র 
ইম্ ুভেম  ক : 
বাংলােদশ রলওেয়র 
সং ার (১ম সংেশািধত)। 
(এিডিব), ০১.০৭.২০০৬ 
হেত ৩০.০৬.২০১৯, িপিড 

িস া : আরিডিপিপ ও ময়াদ বৃ র াব অনুেমাদেন লে  
যুগপৎ পিরক না কিমশেনর ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, 
আইএমইিড ও ইআরিড ( েযাজ  ে )-এর সােথ যাগােযাগ 
র া করেত হেব। 
বা বায়ন: কে র ময়াদ গত ০৫.০৯.২০১৮ তািরেখ জনু 
২০১৯ পয  ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ কতৃক বৃ  করা হেয়েছ।

২৩। দাহাজারী হেত রামু হেয় 
ক বাজার এবং রামু হেত 
মায়ানমােরর িনকেট 

নদুম পয   িসে ল 
লাইন ডেয়লেগজ াক 
িনমাণ। (১ম সংেশািধত) 
(এিডিব), ০১.০৭.২০১০ 
হেত ৩০.০৬.২০২২, ক  
পিরচালক ( দাহাজারী-ক  
বাজার), মাঃ মিফজরু 
রহমান, মাবা: 
০১৭৫৫৫০০৪৬৮

িস া : (ক) অে াবর, ২০১৮ এর মেধ  ভূিম অিধ হণ কায ম 
স ে র লে  চ াম ও ক বাজার জলা শাসেনর সােথ 
যাগােযাগ অব াহত রাখেত হেব; 

(খ) ঠকাদার িত ান- ক Work plan দািখল করার জন  অনুেরাধ 
জানােত হেব; এবং 
(গ) মাঠ পযােয় কে র বা ব কাজ আরে র লে  েয়াজনীয় 
Equipment & Manpower িনেয়াগ রাি ত করার জন  তািগদ দান 
করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) অে াবর, ২০১৮ এর মেধ  ভূিম অিধ হণ 
কায ম স ে র লে  চ াম ও ক বাজার জলা শাসেনর 
সােথ িনিবড় যাগােযাগ অব াহত আেছ।
(খ) ঠকাদার িত ান ইেতামেধ  work plan দািখল কেরেছ।
(গ) মাঠ পযােয় কে র বা ব কাজ আরে র লে  েয়াজনীয় 
Equipment & Manpower ইেতামেধ  িনেয়াগ দয়া হেয়েছ এবং মাঠ 

২৪। আখাউড়া থেক লাকসাম 
পয  ডেয়লেগজ ডাবল 
রললাইন িনমাণ এবং 

িবদ মান রল লাইনেক 
ডেয়লেগেজ পা র। 
(এিডিব ও ইআইিব), 
০১.০৭.২০১৪-
৩০.০৬.২০২০, জএম 
(এএলিডএলিপ), ধীের  
নাথ মজমুদার, মাবা: 
০১৭১১৫৬৪৫৭৫

িস া :  কে র এ ালাইনেমে  Utility Shifting কায েমর জন  
ইেতাপূেব পিরেশাধকৃত অথ সম য়/ ফরত দােনর েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেত হেব।
বা বায়ন: কে র এ ালাইনেমে  Utility Shifting কায েমর 
জন  ইেতাপূেব পিরেশাধকৃত অথ সম য়/ ফরৎ দােনর িনিম  
যথাযথ কতৃপ েক প  দান করা হেয়েছ।

২৫। বাংলােদশ রলওেয়র জন  
িমটারেগজ ও ডেগজ 

িস া : (ক) কাচ তকারী িত ান M/s PT. INKA, Indonesia -
ক অিবলে  েয়াজনীয় য়াস সং হকরতঃ কাচ সরবরােহর 

পৃ া  7



মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

######### ৩০৫৭০ ০.০০ 0.00% ৭৫৮.৭৫ ২.৪৮% 0.00% ২১৪৫৮.৭০ 0.00%
৩৭৩৬৩.৯৩ ১১৫১৬ ১৫৮.০০ 0.00% ২২.৫১ ০.২০% ০.০০% ৫৩০১.৪৯ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৭৩৩৬০.৬৩ ১৪২০০ ১০০০.০০ ০.০০% ২৪.৫১ ০.১৭% ০.০০% ১৪৮৪০.৯৮ ######
৫৩৩৪৭.৬৪ ১২২০০ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ১১৪৮৪.৯৭ 0.00%
২০০১২.৯৯ ২০০০ ১০০০.০০ 0.00% ২৪.৫১ ১.২৩% ০.০০% ৩৩৫৬.০১ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

### বাংলােদশ রলওেয়র জন  
লােকােমা টভ, িরিলফ 

ন এবং লােকােমা টভ 
িসমুেলটর সং হ। (এিডিব), 
০১.০৭.২০১৫ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, ক  
পিরচালক, মাহা দ হাসান 
মনসুর, মাবা: 
০১৭১১৬৯১১৫০

িস া : (ক) চ  মাতােবক লােকােমা টভ, িরিলফ ন এবং 
িসমুেলটর সং েহর লে  ঠকাদারী িত ােনর সােথ যাগােযাগ 
র া করেত হেব; এবং 
(খ)  কে র সািবক িবষয়ািদ িনেয় অে াবর, ২০১৮-এর মেধ  
Power point-এর মাধ েম Presentation করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) অ  কে র Package-1, 2 & 3 ৩ এর আওতায় 
ইেতামেধ  া িরত চ  মাতােবক ১০ ট এম জ লােকােমা টভ, 
৪ ট িরিলফ ন ও ১ সট লােকােমা টভ িসমুেলটর যথাসমেয় 

াি র লে  ঠকাদারী িত ােনর সােথ যাগােযাগ অব াহত 
আেছ।
(খ) কে র সািবক িবষয়ািদর ওপর গত ১২ আগ , ২০১৮ তািরেখ 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় সিচব, রলপথ 
ম ণালয় এর সভাপিতে  অনু ত সভায় Power Point এর মাধ েম 

িমটারেগজ ও ডেগজ 
প ােস ার ক ােরজ সং হ। 
(এিডিব), ০১.০৯.২০১৫ 
হেত ৩০.০৬.২০১৯, 
িসএমই (উ য়ন), মাঃ 
হা ন-অর-রশীদ, মাবা: 
০১৭১১৫০৬৯৪৪

ক অিবলে  েয়াজনীয় য়াস সং হকরতঃ কাচ সরবরােহর 
লে  ম ণালেয় ির-িসিডউল  দািখল করেত হেব; 
(খ)  ক  কতৃপ  1st Shipment তু সরবরাহ করার লে  
ঠকাদারী িত ােনর সােথ িনিবড় যাগােযাগ র া করেব।
বা বায়ন: (ক) তকারী ত ান M/s. PT.INKA, Indonesia ক 

েয়াজনীয় য়াস সং হ করতঃ কাচ সরবরােহর লে  ির-
িসিডউল রেণর জন  অনুেরাধ করা হেয়েছ যা াি  সােপে  
ম ণালেয় রণ করা হেব।
(খ)  1st Shipment তু সরবরাহ করার লে  ঠকাদারী িত ােনর 
সােথ সাব িণক যাগােযাগ র া করা হে ।
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

######### ০ ০.০০ ০.০০% ০.০০  ০.০০% ০.০০ ০.০০%

######### ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৭৬২৫২.৭২ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  ০.০০% ০.০০ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ২৮১০৩৪ ৬০৫০.৭৫ ০.০০% ৭৬২৬.০৯ ২.৭১% ০.০০% ######### ######
######### ২১০৯২০ ০.০০ 0.00% ৭৩০৭.৫৮ ৩.৪৬% 0.00% ######### 0.00%
৭৩৭০১৮.১৫ ৭০১১৪ ৬০৫০.৭৫ 0.00% ৩১৮.৫১ ০.৪৫% ০.০০% ######### 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%0 (গ) িডআর জএ অথায়ন ক 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00%
৩১৮২৫.৫৪ ১৬৭৮ ০.০০ ৬.০০% ০.০০ ০.০০% ####### ২০০১১.৮৫ ######
৮৬৫০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ৮৬৫০.০০ 0.00%

২৩১৭৫.৫৪ ১৬৭৮ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ১১৩৬১.৮৫ 0.00%
৮৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৩৭৮৬৫.৫৭ ১৮৮৬৭ ######## ৪.৮০% ৫৪৬.৭৩ ২.৯০% ####### ৭৭০৫.৯৬ ######
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৩৭৮৬৫.৫৭ ১৮৮৬৭ ######## 0.00% ৫৪৬.৭৩ ২.৯০% ০.০০% ৭৭০৫.৯৬ 0.00%
২৪৯৫৪.৫১ ০.০০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

০। ৬৯৬৯১.১১ ২০৫৪৫.০০ ৩৩৮৮.৭৫ 0.00% ৫৪৬.৭৩ ২.৬৬% 0.00% ২৭৭১৭.৮১ ৩৯.৭৭%
০। ৮৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ৮৬৫০.০০ 0.00%
০। ৬১০৪১.১১ ২০৫৪৫.০০ ৩৩৮৮.৭৫ 0.00% ৫৪৬.৭৩ ২.৬৬% 0.00% ১৯০৬৭.৮১ 0.00%
০। ০ ০০ ০ ০ ০০

২৭।  বাংলােদশ রলওেয়র 
রািলং ক অপােরশন 

উ য়ন ( রািলং ক 
সং হ)। (এিডিব), 
০১.০৭.২০১৭ হেত 
৩০.০৬.২০২১, , আ লু 
মিতন চৗধুরী, মাবা: 
০১৭১১৬৯২৯৮১

িস া : (ক) কে র আওতায় লােকােমা টভ, লােগজ ভ ান ও 
ওয়াগন সং েহর িডজাইন চূড়া  হওয়ার পর Power point-এর 
মাধ েম Presentation করেত হেব; 
(খ) লােকােমা টভ, লােগজ ভ ান ও ওয়াগন সং েহর ট ার তু 
আ ান করেত হেব; এবং 
(গ) কে র আওতায় ািবত লােগজ ভ ােন িবিভ  আইেটেমর 
Perishable product/Goods বহেনর জন  িবিভ  তাপমা ার কাচ 
সংেযাজেনর Specification-এ অ ভ র িবষয় ট িবেবচনা করা 
যেত পাের। 

বা বায়ন: (ক) কে র আওতায় লােকােমা টভ, লােগজ ভ ান 
ও ওয়াগন সং েহর িডজাইন চূড়া  হওয়ার পর Power Point এর 
মাধ েম Presentation করা হেব;
(খ) লােকােমা টভ এবং লােগজ ভ ান সং েহর ট ার ইেতামেধ  
আহবান করা হেয়েছ। ওয়াগন সং েহর ট ার তু আহবান করা 

২৯। ঢাকা-নারায়ণগ  সকশেন 
িবদ মান িমটারেগজ রল 
লাইেনর সমা রাল এক ট 
ডেয়লেগজ রল লাইন িনমাণ। 
(িডআর জএ), ০১.০৭.২০১৪ 
হেত ৩০.০৬.২০১৯, জিড জ 
(ই িনয়ািরং), আল ফা াহ 
মাঃ মাসউদুর রহমান, মাবা: 

িস া : (ক) কে র আরিডিপিপ তু ম ণালেয় রণ করেত হেব; 
(খ) ভূিম সং া  মামলা িন ি র উেদ াগ হণ করেত হেব; এবং 
(গ)  উে দ কায ম চলমান রাখার পাশাপািশ মাঠ পযােয় কে র বা ব 
কাজ রাি ত করেত হেব।
বা বায়ন: (ক) কে র খসড়া আিরিডিপিপ ণয়ন করা হেয়েছ, যা শী ই 
পিরক না কােষর মাধ েম ম ণালেয় রণ করা হেব।
(খ) ভূিম সং া  মামলা িন ি র উেদ াগ হণ করা হেয়েছ।
(গ) উে দ কায ম চলমান আেছ। মাঠ পযােয় কে র বা ব কাজ উপেরা  মাট 'গ' =

০। উপেরা  মাট 'খ' = 0.00

২৮। ঢাকা-চ াম রলপথ 
উ য়ন ক : (১) 
পাহাড়তলী ওয়াকসপ 
উ য়ন (২য় সংেশািধত)। 
(িডআর জএ), 

িস া : ক ট িনধািরত অনুেমািদত ময়ােদর মেধ  সমা  করার 
লে  তু েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব। 
বা বায়ন: সংেশািধত কে র মূল প ােকজ েয়র চ র 
ভিরেয়শনকৃত কাজসমূহ এবং নতন দু ট প ােকেজর কাজসমূহ ২ 

মােসর মেধ  স াদন করা কান েমই স ব নয় িবধায় কে র 
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

0 (ঘ) জাইকা অথায়ন ক 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
১৮১৯৫৪.৯৫ ৯৬৯০ ০.০০ ০.০০% ৮৫৫৯.১৮ ####### ১০০% ######### ######

৫২৭৬৪.২৭ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ৫২৭৬৪.১৯ 0.00%
######### ৯৬৯০ ০.০০ 0.00% ৮৫৫৯.১৮ ####### ০.০০% ######### 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৯৭৩৪০৭.০০ ৭৮৪০ ৮৬০.০০ ০.৩০% ১১৪৩.৫৪ ১৪.৫৯% ৬% ১৭৪৪৭.৬৯ ১.৭৯%
######### ৪৪০০ ০.০০ 0.00% ৮৭৪.০০ ১৯.৮৬% 0.00% ১৩৪১৯.৩১ 0.00%
২০০৯৭৪.৫০ ৩৪৪০ ৮৬০.০০ 0.00% ২৬৯.৫৪ ৭.৮৪% ০.০০% ৪০২৮.৩৮ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ১৭৫৩০ ৮৬০.০০ 0.00% ৯৭০২.৭২ ####### 0.00% ######### ######
######### ৪৪০০ ০.০০ 0.00% ৮৭৪.০০ ১৯.৮৬% 0.00% ######### 0.00%

৯.০০ ১৩১৩০ ৮৬০.০০ 0.00% ৮৮২৮.৭২ ৬৭.২৪% 0.00% ######### 0.00%
০ ০০ ০ ০ ০০0 (ঙ) ইিডিসএফ অথায়ন ক 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00%

১৭৯৯১০.৫৩ ২৮৭৪৮ ০.০০ ০.০০% ৭২.২৬ ০.২৫% ০.০০% ১৪৫.৬৭ ০.০৮%
১৪১৪৬৭.৮৮ ২৮৫০০ ০.০০ 0.00% ৬৫.২৪ ০.২৩% 0.00% ১২৯.৮২ 0.00%
৩৮৪৪২.৬৫ ২৪৮ ০.০০ 0.00% ৭.০২ ২.৮৩% ০.০০% ১৫.৮৫ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

১৭৯৯১০.৫৩ ২৮৭৪৮ ০.০০ ০.০০% ৭২.২৬ ০.২৫% ০.০০% ১৪৫.৬৭ ০.০৮%
১৪১৪৬৭.৮৮ ২৮৫০০ ০.০০ 0.00% ৬৫.২৪ ০.২৩% 0.00% ১২৯.৮২ 0.00%
৩৮৪৪২.৬৫ ২৪৮ ০.০০ 0.00% ৭.০২ ২.৮৩% ০.০০% ১৫.৮৫ 0.00%

০ ০০ ০ ০ ০০

0.00উপেরা  মাট 'ঙ' =০।

০। উপেরা  মাট 'ঘ' =

৩২। বাংলােদশ রলওেয়র জন  
২০ ট িমটারেগজ 
লােকােমা টভ এবং ১৫০ ট 

িমটারেগজ যা ীবাহী 
ক ােরজ সং হ। 
(ইিডিসএফ), ০১.০৭.২০১৭ 
হেত ৩০.০৬.২০২১, িসএমই 

িস া :  (ক) কে র ট ার মূল ায়ন কায ম তু স  
করেত হেব; এবং 
(খ) লােকােমা টভ ও ক ােরজ সং েহর Specification তু চূড়া  
করেত হেব। 
বা বায়ন: লােকােমা টভ ও ক ােরজ এর Specification তু 
চূড়া করণ য়া চলমান আেছ।

৩০। ঢাকা-চ াম রলপথ 
উ য়ন ক : (২) লাকসাম 
এবং িচনকী আ ানার মেধ  
ডাবল লাইন াক িনমাণ 
(৩য় সংেশািধত)। (জাইকা), 
৩০.০৭.২০০৮ হেত 
৩১.১০.২০১৮, এিড জ 
(আই), মাঃ আেনায়া ল 
হক, মাবা: 
০১৭১১৫০৫৩০১

িস া : (ক) ভিরেয়শন াব অিবলে  িসিস জিপেত রণ 
করেত হেব; 
(খ) অথ বরাে র জন  পিরক না কিমশেনর সােথ যাগােযাগ 
র া করেত হেব; এবং 
(গ) কে র অনুেমািদত ময়ােদর মেধ  ঠকাদার ও পরামশেকর 
পাওনা পিরেশাধ করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) য় াব ২৬.০৯.২০১৮ তািরেখ িসিস জিপ' ত 
অনুেমাদন হেয়েছ।
(খ) অথ বরা  পাওয়া িগেয়েছ। অথ বরাে র ১ম ও ২য় িক  ব য় 
করা হেয়েছ। ািবত ৩য় ও ৪থ িক র অথছাড় হেলই ব য় ৩১। ব ব ু  রলওেয় সত 

িনমাণ। (জাইকা), 
০১.০১.২০১৬ হেত 
৩১.১২.২০২৩, 
মহাব ব াপক/ ক  
পিরচালক, মাঃ কাম ল 
আহসান, মাবা: 
০১৭১১৫০৬১০৫

িস া : (ক) কে র Bid document এর ওপর জাইকার 
Concurrence াি র লে  জাইকার সােথ যাগােযাগ র া 
করেত হেব; এবং 
(খ) ব ব ু  ীেজর পূব পােশর জিম ব বহােরর লে  তু 

েয়াজনীয় কায ম/উেদ াগ হণ করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) কে র Bid document এর ওপর ১১.১০.২০১৮ 
তািরেখ জাইকা'র concurrence পাওয়া গেছ।
(খ) ব ব ু  ীেজর পূব এবং প ম পােশর জিম ব বহােরর লে  

কে র নকশা এবং ট িসিডউলসমূহ সত িবভােগ রণ করা 
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

0 (চ) এলওিস অথায়ন ক 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00%
######### ৯০০০০ ২৫০০.০০ ৭.৫০% ######## ১৫.৬৩% ৪৩.০০% ######### ######

২৩৭১৩৪.৯৯ ৮০০০০ ০.০০ 0.00% ১৩৯৪২.২৭ ১৭.৪৩% 0.00% ৬১৬২৪.১০ 0.00%
######### ১০০০০ ২৫০০.০০ 0.00% ১২৫.০৮ ১.২৫% ০.০০% ৯৩৩১৪.৩৪ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৬৭৮৫০.৭৯ ১৯৪১৪ ১৩২.০০ ০.৪০% ০.০০ ০.০০% ১১.৭০% ৬৩৯৪.৩১ ৯.৪২%
৫৫৫৯৮.৭৬ ১৪১৪৩ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ৬১২৬.৪৬ 0.00%
১২২৫২.০৩ ৫২৭১ ১৩২.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ২৬৭.৮৫ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৩৪। বাংলােদশ রলওেয়র 
কুলাউড়া-শাহবাজপুর 
সকশেনর পুনবাসন। 

(এলওিস), ০১.০৭.২০১১ 
হেত ৩০.০৬.২০১৯, অিত: 
িসই ( াক, পূব), মাঃ 
তানিভ ল ইসলাম, মাবা: 
০১৭১১৬৯১৫২৯

িস া : (ক) ঠকাদারী িত ান- ক েয়াজনীয় লাকবল িনেয়াগ 
ও য াংশ মািবলাইজ ্ড করার জন  তািগদ দান করেত হেব; 
এবং 
(খ) মাঠ পযােয় তু বা ব কাজ আর  করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) ঠকাদারী িত ান ইেতামেধ  ৩৫ জন Key Expert 
এর মেধ  ১৩ জনেক সাইেট মািবলাইজড কেরেছ। কােজর 

েয়াজেন আেরা ািনং ই িনয়ার-১ জন, এমব াকেম  
ই িনয়ার-১ জন, ফাউে শন ই িনয়ার-১ জন, াকচার 
ই িনয়ার ( ীজ)-৩ জন, াকচার ই িনয়ার (িব ং)-২ জন, 

াক ই িনয়ার-৩ জন জ ির িভি েত সাই ট মািবলাইজ করার 
জন  ঠকাদারী িত ানেক তািগদপ  রণ করা হেয়েছ।
এছাড়া ঠকাদারী িত ান াম াক-২০ ট, ওয়াটার াক-১০ ট, 
কােগা াক-১০ ট, এ েভটর-২ ট, ন-১ ট সাইেট মািবলাইজ 
কেরেছ। চ পে র সং ান অনুযায়ী অন ান  ইকুপেম /য াংশ 
মািবলাইজ করার জন  ঠকাদারী িত ানেক তািগদপ  রণ 

করা হেয়েছ।
(খ) ইেতামেধ  ঠকাদারী িত ান শাহবাজপুর-শাহবাজপুর বাডার 
সকশেনর ৪.২৫ িক:িম: রল লাইন Dismantle কেরেছ। উ  
সকশেনর ৪ ট সতর গাডার অপসারণ ও Brick masonry 

### খুলনা হেত মংলা পাট 
পয  রলপথ িনমাণ (১ম 
সংেশািধত)। (এলওিস), 
০১.১২.২০১০ হেত 
৩০.০৬.২০১৮, জএম 
( ক ), মাঃ আফজাল 
হােসন, মাবা: 

০১৭১১৫০৫৩১৩

িস া : (ক) পরামশক িনেয়ােগর াব অিবলে  িসিস জিপ- ত 
রণ করেত হেব; 

(খ) কে র ময়াদ বৃ র লে  েভৗত অবকাঠােমা িবভােগর 
সােথ যাগােযাগ র া করেত হেব; এবং 
(গ) মংলা ব র কতৃপে র ৯০ একর জিমর জন  দাবীকৃত ২৫৩ 
কা ট টাকার িবষয় ট িন ি র লে  ‘আ :ম ণালয় সভা’ 

আ ান করেত হেব।
বা বায়ন: ক) পরামশক িনেয়ােগর য় াব গত 
১০.১০.২০১৮ তািরেখ িসিস জিপ কতৃক অনুেমািদত হেয়েছ। তেব 
এখেনা কাযিববরনী পাওয়া যায়িন।
খ) পিরক না কিমশন কতৃক কে র ময়াদ ৩০.০৬.২০২০ 
পয  বিধত করা হেয়েছ।
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

######### ২৪৬৭১ ০.০০ ০.৫০% ১১.০০ ০.০৪% ৮.০০% ৭৫৪.৬২ ০.৬৮%
৯০২৬৩.৪১ ২৩০৭৫ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ৫২০.১২ 0.00%
২০৪১৬.৬৭ ১৫৯৬ ০.০০ 0.00% ১১.০০ ০.৬৯% ০.০০% ২৩৪.৫০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ৫০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ০.০০ ০.০০%

######### ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৩১৫৯৭.২১ ৫০ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ০.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
######### ০ ০.০০ ০.০০% ০.০০  ০.০০% ০.০০ ০.০০%
######### ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%
৮১৬৮২.৬৯ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  ০.০০% ০.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ১৩৪১৩৫ ২৬৩২.০০ ৮.৪০% ######## ১০.৫০% ####### ######### ######
######### ১১৭২১৮ ০.০০ ০.০০% ১৩৯৪২.২৭ ১১.৮৯% 0.00% ######### 0.00%
######### ১৬৯১৭ ২৬৩২.০০ ০.০০% ১৩৬.০৮ ০.৮০% 0.00% ######### 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%০। (ছ) ভারতীয় সরকার কতৃক অথায়ন ক ০ ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ০.০০ ০.০০%
৪৭৭৮১.১৮ ১৮৬৮১ ০.০০ ১.৭৫% ০.০০ ০.০০% ২৪.০০% ৬২৩০.৪২ ######

৪২০৭৫.৯৬ ১৭০৬৬ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ৬২২৩.১৫ 0.00%
৫৭০৫.২২ ১৬১৫ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ৭.২৭ 0.00%

### বাংলােদশ রলওেয়র ঢাকা-ট ী 
সকশেনর ৩য় ও ৪থ ডেয়ল 
গজ লাইন এবং ট ী-

জয়েদবপুর সকশেন ডেয়ল 
গজ ডাবল লাইন িনমাণ (১ম 

সংেশািধত)। (এলওিস), 
০১.০৭.২০১২ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, ক  

িস া : প ােকজ WD-1-এর কােজর জন  া িরত চ পে র 
ওপর এ ম ব াংক, ই য়ার Concurrence- াি র লে  

েয়াজনীয় যাগােযাগ র া করেত হেব। 
বা বায়ন: প ােকজ WD1 এর জন  া িরত চ পে র ওপর 
এ ম ব াংক, ই য়ার Concurrence াি র লে  যাগােযাগ 
অব াহত রেয়েছ।

0 উপেরা  মাট 'চ' =

### আখাউড়া-আগরতলা 
ডেয়লেগজ রল সংেযাগ  
িনমাণ (বাংলােদশ অংশ)।   
( জওআই), ০১.০৭.২০১৬ 
হেত ৩১.১২.২০১৮, ক  
পিরচালক , মাঃ শহীদুল 
ইসলাম, মাবা: 
০১৭১৫৩১৩৫১০

িস া : (ক) ঠকাদারী িত ান- ক অিধ হণকৃত সম  
জিম/ ক  সাইট বু ঝেয় িদেত হেব; 
(খ) ঠকাদারী িত ান- ক েয়াজনীয় লাকবল িনেয়াগ ও য াংশ 
মািবলাইজ ্ড করার জন  তািগদ দান করেত হেব;  এবং 

(গ) মাঠ পযােয় তু বা ব কাজ আর  করেত হেব।
বা বায়ন: (ক) সংি  ঠকাদারেক অিধ হণকৃত জিম/ ক  
সাইট ইেতামেধ  বু ঝেয় দয়া হেয়েছ।
(খ) ঠকাদার েয়াজনীয় লাকবল ও য াংশ মািবলাইজ করা 

 কেরেছ।
(গ) অিধ হণকৃত ভূিমর আংিশক মািলকগণ কাজ  করেত 
বাধা দান করেছ। অন ান  অংেশ কাজ চলমান আেছ। কে র 

### বাংলােদশ রলওেয়র 
পাবতীপুর হেত কাউিনয়া 
পয  িমটারেগজ রলওেয় 
লাইনেক ডেয়লেগেজ 

পা র। (এলওিস), 
০১.০১.২০১৮ হেত 

িস া : (ক) ক  পিরচালক িনেয়াগ কায ম তু স  
করেত হেব; এবং 
(খ)  কে র ট ার আ ান কায ম অিবলে  স  করেত 
হেব।
বা বায়ন: ক) ক  পিরচালক িনেয়ােগর াব ০৩.০৫.২০১৮ 
তািরেখ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।

৩৭। বাংলােদশ রলওেয়র খুলনা-
দশনা ডাবল লাইন িনমাণ 

ক । (এলওিস), 
০১.০১.২০১৮ হেত 
৩১.১২.২০২২, , , মাবা:

িস া : (ক) ক  পিরচালক িনেয়াগ কায ম তু স  
করেত হেব; এবং 
(খ)  কে র ট ার আ ান কায ম অিবলে  স  করেত 
হেব।
বা বায়ন: ক) ক  পিরচালক িনেয়ােগর াব গত 
০৮.১০.২০১৮ তািরেখ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।

পৃ া  12



মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

০। (জ) চায়না অথায়ন 
ক

0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00%
######### ৫৩৩০৩৭ ০.০০ ১.১০% ৩১৩৩.৪১ ০.৫৯% ১৬.১০% ######### ######
######### ৩০০০০০ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ######### 0.00%
######### ২৩৩০৩৭ ০.০০ 0.00% ৩১৩৩.৪১ ১.৩৪% ০.০০% ######### 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

(ঝ) ট ারাস ফাইনা ং 
ক ৯২৭৫১.৬৯ ১০৩৭ ৪৬৭.৫০ ০.০০% ৪.৮২ ০.৪৬% ০.০০% ৯.৩৬ ০.০১%

৭১৩৫১.৯২ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%
২১৩৯৯.৭৭ ১০৩৭ ৪৬৭.৫০ 0.00% ৪.৮২ ০.৪৬% ০.০০% ৯.৩৬ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

######### ১০৭৭৬২৯ ######## ০.০০% ######## ৩.৫৪% 0.00% ######### ২১.৭৭%

######### ৬৭৮১০৪ ০.০০ ######## ৩.২৭% 0.00% ######### 0.00%

######### ৩৯৯৫২৫ ######## ০.০০% ১৫৯৪৭.৩৪ ৩.৯৯% 0.00% ######### 0.00%

০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০

০। উপেরা  মাট িবিনেয়গ 
ক

(ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+
ঝ) =

৩৯। প া সত রল সংেযাগ। 
(চায়না), ০১.০১.২০১৬ হেত 
৩০.০৬.২০২২, ক  
পিরচালক 
(িপিবআরএলিপ), গালাম 
ফখ ন আহেমদ 
চৗধুরী, মাবা: 

০১৭৭০৭৯৯৮৯৯

িস া : (ক) কে র আওতায় ‘মাওয়া-ভা া পয ’ বা ব কাজ 
স াদেনর জন  পরামশক ও ঠকাদারী িত ােনর িনকট হেত 
কম-পিরক না আ ান করেত হেব; 
(খ) কে র  বা বায়ন অ গিত পযােলাচনার লে  অিবলে  
িপআইিস সভা আ ান করেত হেব; এবং 
(গ) অবিশ  জিম হ া েরর েয়াজনীয় কায ম স  করেত 
হেব। 
বা বায়ন: (ক) ঠকাদারী িত ােনর িনকট হেত খসড়া কম-
পিরক না দািখল করা হেয়েছ যা পরামশক ও ক  দ র কতৃক 
পযােলাচনা কের শী ই চূড়া  করা হেব।
(খ) ১৩.০৯.২০১৮ তািরখ েজ  ইমি েম শন কিম ট 

৪০। বাংলােদশ রলওেয়র জন  
২০০ ট িমটার গজ 
প ােস ার ক ােরজ সং হ। 
( ট ারাস ফাইনা ং), 
০১.০৭.২০১৬ হেত 
৩০.০৬.২০২০, িসএমই 
(প ম), মৃণাল কাি  
বিনক, মাবা: 
০১৭১১৫০৬১১২

িস া : (ক) ক  কতৃপ  Loan Negotiation কায ম স ে র 
েয়াজনীয় উেদ াগ হণ করেব; এবং 

(খ) Loan Proposal -এর ওপর FABA কতৃক দ  পযেব ণ-এর 
জবাব অিবলে  ইআরিড- ত রেণর লে  ম ণালেয় দািখল 
করেত হেব। 
বা বায়ন: (ক) কে র Loan Negotiation কায ম তু স  
করার িবষয় ট য়াধীন রেয়েছ। উে খ , ০৯.১০.২০১৮ তািরেখ 
দরদাতা CRRC Sifang ক কে র কাযােদশ (NOA) দান করা হয়।
(খ) Loan Proposal এর ওপর FABA এর পযেব ণ-এর জবাব 
রলপথ ম ণালয় থেক ০৩.১০.২০১৮ তািরেখ ইআরিড- ত রণ 

করা হয়।
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মাট মাট মাট মাট % মাট
িপএ িপএ আরিপএ িপএ % িপএ
জওিব জওিব জওিব জওিব % জওিব

িডআর জএ

ভৗত আিথক ভৗত আিথক
%

অ সমূহ ল  টাকায়

িম
ক

কে র কাড ও নাম, 
বা বায়ন কাল, ক  

পিরচালেকর পদবী, নাম ও 
মাবাইল ন র।

া িলত ব য় এিডিপ 
বরা  

অথ ছাড়২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অে াবর পয  অ গিতঅে াবর-২০১৮ পয  মপু ত অ গিত

১৩.০৯.২০১৮ তািরেখর সভার িস া  ও বা বায়ন

(ঞ) কািরগির সহায়তা ( টএ) ক : 0 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00%
২১২৬৪.৩১ ৮৯১৩ ৯৫৬.৫০ ৬.০০% ৫.৯১ ০.০৭% ৫৯.০০% ৫০৭৯.২৫ ######
১৬৩৩৪.৯০ ৭০০০ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ৩৯৮৭.১২ 0.00%

৪৯২৯.৪১ ১৯১৩ ৯৫৬.৫০ 0.00% ৫.৯১ ০.৩১% ০.০০% ১০৯২.১৩ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৭৯০.০০ ৩৭২ ০.০০ ৪.০০% ০.০০ ০.০০% ####### ৪৫৮.৭৯ ######
৭৭৮.০০ ৩৬৮ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% 0.00% ৪৫৮.৭৯ 0.00%

১২.০০ ৪ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ০.০০ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

২১২৬৪.৩১ ০ ০.০০ ০.০০% ০.০০  ০.০০% ০.০০ ০.০০%

১৬৩৩৪.৯০ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  0.00% ০.০০ 0.00%

৪৯২৯.৪১ ০ ০.০০ 0.00% ০.০০  ০.০০% ০.০০ 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪৩৩১৮.৬২ ৯২৮৫ ৯৫৬.৫০ ০.০০% ৫.৯১ ০.০৬% ০.০০% ৫৫৩৮.০৪ ######
৩৩৪৪৭.৮০ ৭৩৬৮ ০.০০ 0.00% ০.০০ ০.০০% ০.০০% ৪৪৪৫.৯১ 0.00%

৯৮৭০.৮২ ১৯১৭ ৯৫৬.৫০ 0.00% ৫.৯১ ০.৩১% ০.০০% ১০৯২.১৩ 0.00%
০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%######### ######### ######## ০.০০% ######## ৩.৫১% 0.00% ######### ######

######### ######### ০.০০ ######## ৩.২৪% 0.00% ######### 0.00%
######### ######### ######## 0.00% ######## ৩.৯৭% 0.00% ######### 0.00%

০.০০ ০ ০.০০ 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

৪১। ঢাকা-চ াম-ক বাজার 
রল ক  স্ত্তিতমূলক 

সুিবধার জন  কািরগরী 
সহায়তা ক । (এিডিব), 
০১.০৭.২০১৫ হেত 
৩০.০৬.২০১৯, অিত: 

ধান েকৗশলী 
(এএলিডএলিপ), মাঃ 
সাইদুর রহমান, মাবা: 

িস া : (ক) Draft Feasibility Study িরেপাট-এর ওপর অিবলে  
Power point presentation-এর আেয়াজন করেত হেব; এবং 
(খ)  চূড়া  িতেবদন াি র পর পুনরায় এক ট ওয়াকসপ 
আেয়াজন করেত হেব। 
বা বায়ন: ক) Draft Feasibility Study Report-এর ওপর গত 
০৮.১০.২০১৮ তািরেখ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  অনু ত 
সভায় পরামশক কতৃক এক ট িব ািরত Power point presentation 
উপ াপন করা হেয়েছ।
খ) চড়া  Feasibility Study Report াি র পর যথাসমেয় আরও 

0 উপেরা  মাট 'ঞ' =

0 উপেরা  সবেমাট 
ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+

ঞ =

৪২। ক  বা বায়েনর জন  
বাংলােদশ রলওেয়র 
দ তা উ য়েনর জন  
কািরগরী সহায়তা। 
(এিডিব), ০১.০৭.২০১৫ 
হেত ৩০.০৬.২০১৯, জএম 
(এএলিডএলিপ), ধীের  
নাথ মজমুদার, মাবা: 

িস া : কে র বা বায়ন ময়াদ বৃ র কায ম- ক 
িন ৎসািহতকরতঃ িনধািরত ব য় ও ময়ােদর মেধ  বা বায়ন 
িন ত করার জন  এিডিব- ক অবিহত করেত হেব।
বা বায়ন: টিপিপ'র িনধািরত সময় মাতােবক ক  সমাি র 

েয়াজনীয় ব ব া নওয়া হে ।

৪৩।  দাহাজারী হেত রামু হেয় 
ক বাজার এবং রামু হেত 
মায়ানমােরর িনকেট নদুম 
পয   িসে ল লাইন ডেয়লেগজ 

াক িনমাণ কে র বা বায়ন 
ব ব াপনায় বাংলােদশ 
রলওেয়র সামথ  বৃ র লে  

কািরগির সহায়তা। (এিডিব), 
০১.০১.২০১৮ হেত 

িস া : (ক) কে র ক  পিরচালক িনেয়াগ কায ম তু স  
করেত হেব; এবং 
(খ) ২০১৮-১৯ অথ বছেরর এিডিপ- ত বরাে র জন  ম ণালেয় তু 

াব করেত হেব।
বা বায়ন: (ক) কে র টিপিপ অনুসাের ' দাহাজারী হেত রামু হেয় 
ক বাজার এবং রামু হেত মায়ানমােরর িনকেট নদুম পয   িসে ল 
লাইন ডেয়লেগজ াক িনমাণ' িবিনেয়াগ কে র ক  পিরচালকই 
এ কে র িপিড িহেসেব দািয়  পালন করেবন।
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