বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড-এর সমাপ্ত উন্নয়ন প্র দের তথ্য
সমাপ্ত প্র ে
ক্রঃ নং
১।

২।

৩।

৪।

প্রকল্পের নাম
প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ
‘পটুয়াখালীদত বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ডর প্ররশক্ষণ
। ১x প্রশাসরন ভবন
ঘাঁটি রনমডাণ’ শীর্ ড প্র ে
খ। ০১x কেরনস ব্যারা
গ। ০১x কেরনাং স্কুল রবরডাং
ঘ। ০১x মান্ড্যান্ট বাাংদলা
ঙ। ০১x অরিসাস ড কররসদর্ন্স-১
চ। ০১x অরিসাস ড কররসদর্ন্স-২
ড
ছ। ০১x নারব রনবাস (৮০০ বগফুট)
ড
জ। ০১x নারব রনবাস (৬০০ বগফুট)
ঝ। ০১x অরিসাস ড কমস
ঞ। ০১x মসরজে
ট। ০১x গার্ড রুম
ঠ। ০১x রিল কশর্
র্। ০১x ফুদয়ল কশর্
ঢ। ০১x এমটি কশর্
ণ। ০১x সাব-কস্টশন রবরডাং
ত। ০১x প্যাদরর্ গ্রাউন্ড্
থ। ০১x কেরনস ক াট ড
‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ডদ শরিশালী রণ’
। ১x প্রশাসরন ভবন
শীর্ ড প্র ে
খ। ১x নারব রনবাস
গ। ০১x সাব-কস্টশন রবরডাং
ঘ। ০২x হারবার প্যাদোল কবাট (এইচরপরব)
ঙ। ১০x হাইরির্ কবাট (এইচএসরব)
চ। ০৪x পন্টুন (বড়)
‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ডর জন্য সমুদ্রগামী জলযান
। ২x ইনদশার প্যাদোল কভদসল (আইরপরভ)
সাংগ্রহ এবাং অন্যান্য অব াঠাদমা রনমডাণ’ শীর্ ড খ। ০২x িাস্ট প্যাদোল কবাট (এিরপরব)
প্র ে
গ। ০২x হারবার প্যাদোল কবাট (এইচরপরব)
ঘ। ০৪x পন্টুন
ঙ। ০২x অরিসাস ড কমস (পূব ড ও পরিম কজান)
চ। ০২x অরিসাস ড কররসদর্ন্স (পূব ড ও পরিম কজান)
ছ। ০৩x নারব আবারস ভবন (পূব ড ও পরিম কজান)
জ। ০৩x সাব-কস্টশন রবরডাং
ঝ। ০১x কজানাল মান্ড্ার বাাংদলা (পূব ড কজান)
‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ডর অব াঠাদমার পররসর
। ক াস্ট গার্ড সের েপ্তর ভবন উর্ধ্ডমুখী সম্প্রসারণ
বরধ ডত রণ (১ম সাংদশারধত)’ শীর্ ড প্র ে
খ। কভালা অরিসাস ড কমস রনমডাণ
গ। রবরসরজ বাথ ড পদতঙ্গায় অিদশার প্যােল কভদসল
(ওরপরভ) বারথ ডাং সুরবধার জন্য রিরজ যাল অব াঠাদমা
রনমডাণ

মমাট বরাদ্দ
৪৩৫৬.২৮ লক্ষ

প্রকে শুরুর তাররখ
জুলাই ২০০৯

প্রকে সমারির তাররখ
জুন ২০১৪

প্র ে পররচাল
মান্ড্ার কমাহাম্মে জরহরুল হ , (রস),
রবরসরজএমএস, রপএসরস, রবএন (রপ নাং
১০৭৫)
(বততমাল্পন কযাল্পেন)

মন্তব্য
-

১০৩১৩.৭৭ লক্ষ
(ব্যয়ঃ ৮০৪৯.১১
লক্ষ )

মাচ ড ২০১১

জানুয়ারর ২০১৫

কলঃ মান্ড্ার মুহাম্মে তানভীর কহাদসন
ভইূঁ য়া, (এল), রবএন (রপ নাং ১৮৭৫)

-

৪৩১১৪.৬১ লক্ষ
(ব্যয়ঃ ৪২৩৩৭.১৩
লক্ষ )

জুলাই ২০১৩

জুন ২০১৯

মান্ড্ার এম িজলুল াদের, (এল),
রপরসরজএমএস, রবএন (রপ নাং ১০৪৯)

-

২৪৯৩.০৬ লক্ষ
(ব্যয়ঃ ২৪২৮.০১৯৩
লক্ষ)

জানুয়ারর ২০১৬

রর্দসম্বর ২০১৯

কলঃ মান্ড্ার কমাস্তিা তারর হায়োর,
(ই), রপরসরজএমএস, রবএন (রপ নাং
২১৯৬)

-
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