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“শখ াসনায দ শন 

ফ ভানুষলয উন্নয়ন” 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা 
www.most.gov.bd 

স্মাযক নাং-৩৯.০০.০০০০.০০২.১৬.০১০.১৮-১৩৯                       তাবযখ:                                        
  ২৩ বফাখ ১৪২৫ 

    ০৬  শভ ২০১৮ 

 

বফলয়: ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনদদ েনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রবতদফদন  

 

সূত্র:  প্রধানভন্ত্রীয কাম োরদয়য ত্র াংখ্যা ০৩.৫৬.০৭৫.০২৭.০০.০০.০০৫.২০১২ (অাং-১)-৭৭  তাবযখ: ৪ মভ, ২০১৬ 

 
উযু েি বফলদয় সূদত্রাি দত্রয বযদপ্রবিদত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তেক গত ৩০ এবপ্রর ২০১৪ তাবযদখ বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

ভন্ত্রণারয় বযদ েনকাদর প্রদত্ত ানুগ্র বনদদ েনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয প্রবতদফদন ( বনধ োবযত ছক-২ অনুমায়ী) বনদদ েক্রদভ বনদে প্রদত্ত 

দরা:   

                

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ক্রবভক 

নাং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সনষদ শনা সনষদ শনা ফাস্তফায়ষন গৃীত ব্যফস্থা ও অগ্রগসত সফস্তাসযত সরখষত ষফ 

(শমভন সিসস প্রণয়ন ষে/আংসক ফাস্তফায়নাধীন/ প্রাথসভক 

উষযাগ গৃীত/শেন্ডায আফান কযা ষয়ষছ ইতযাসদ সুসনসদ শষ্টবাষফ 

উষেখ অথফা ফাস্তফাসয়ত ষর তা সরখষত ষফ) 

বনদদ েনা ফাস্তফায়দন 

প্রবতফন্ধকতা/ভস্যা 

(মবদ থাদক) 

ভন্তব্য  

ক জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

জাদুঘদযয বফদ্যভান পুযাতন এফাং 

ঊর্ধ্েমুখী ম্প্রাযদণয অনুদমাগী 

বফন অাযণ কদয একটি 

আধুবনক, ভানম্মত ও দৃবিনন্দন 

বফন বনভ োণ কদয বফশ্বভাদনয 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘয স্থান 

কযদত দফ; 

আধুবনক, ভানম্মত ও দৃবিনন্দন বফন বফশ্বভাদনয বফজ্ঞান ও 

প্রযুবি জাদুঘয স্থাদনয রদিে প্রণীত বডবব’য ওয গত 

০১/০১/২০১৮ তাবযখ বযকল্পনা কবভদন প্রকল্প মূল্যায়ন কবভটিয 

বা এফাং ০৮/০১/২০১৮ তাবযখ অথ ে বফবাদগ জনফদরয ধযণ ও 

াংখ্যা বনধ োযণ বা অনুবিত দয়দছ। সইস বা ও জনফর 

সনধ শাযণী বায সদ্ধাষেয আষরাষক পুনগ শঠিত সিসস অনুষভাদষনয 

জন্য গত ০৮/০৪/২০১৮ তাসযখ সযকল্পনা কসভষন শপ্রযণ কযা 

ষয়ষছ। 

  

খ ফঙ্গফন্ধু মখ মুবজবুয যভান 

নদবাবথদয়টায বফবাগীয় ম োদয় 

ম্প্রাযদণয উদদ্যাগ বনদত দফ; 

(১) যাজাী সফবাগ:  যাজাী সফবাষগ নষবাসথষয়োয স্থাষনয 

রষযয শবৌত অফকাঠাষভা সনভ শাষণয জন্য গণপুতশ অসধদপ্তয কর্তশক 

দযত্র আফানপূফ শক প্রাপ্ত দযত্রমূ মূল্যায়ণ কষয অনুষভাদষনয 

জন্য গৃায়ন ও গণপুতশ ভন্ত্রণারষয় শপ্রযণ কযা ষয়ষছ।   

(২) ফসযার সফবাগ: ফবযাদর নদবাবথদয়টায স্থাদনয রদিে প্রণীত 

বডবব’য ওয গত ১২/১২/২০১৭ তাবযখ বইব বা এফং গত ১৯ 

এসপ্রর ২০১৮ তাসযখ অথ শ ভন্ত্রণারষয় জনফর কসভটিয বা অনুসিত 

ষয়ষছ। উি বায বদ্ধান্ত অনুমায়ী বডবব পুনগ েঠন কযা ষে। 

(৩) খুরনা সফবাগ: খুরনায় নদবাবথদয়টায স্থাদনয রদিে 

বপবজবফবরটি স্টাবড ম্পাদন  কষয ম অনুমায়ী বডবব প্রণয়ন কযা 

ষে।  

(৪) যংপুয সফবাগ: যাংপুয নদবাবথদয়টায স্থাদনয রদিে ২১ জুন 

২০১৮-এয ভদে বপবজবফবরটি স্টাবড ম্পন্ন কযায জন্য কাম োদদ 

প্রদান কযা দয়দছ। বপবজবফবরটি স্টাবড ম্পাদদনয য ম অনুমায়ী 

বডবব প্রণয়ন কযা ষফ। 
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(৫) সষরে সফবাগ: সষরষে নষবাসথষয়োয স্থাষনয রষযয ২৩ শভ 

২০১৮ তাসযষখয ভষে সপসজসফসরটি স্টাসি ম্পাদষনয জন্য 

কাম শাষদ প্রদান কযা ষয়ষছ। বপবজবফবরটি স্টাবড ম্পাদদনয য 

ম অনুমায়ী বডবব প্রণয়ন কযা ষফ। 

 (৬) চট্টগ্রাভ সফবাগ: িট্রগ্রাভ বফবাদগ নদবাবথদয়টায স্থাদনয 

সপসজসফসরটি স্টাসি ম্পাদষনয জন্য দযত্র আহ্বান কযা ষে। 

(৭) ভয়ভনসং সফবাগ: ভয়ভনসং সফবামগ নদবাবথদয়টায 

স্থাদনয সপসজসফসরটি স্টাসি ম্পাদষনয জন্য দযত্র আহ্বান কযা 

ষে। 

গ বফববন্ন বিা প্রবতিাদনয ছাত্র-

ছাত্রীদদয নদবাবথদয়টায দ েদনয 

রদিে এফাং নদবাবথদয়টায-এয 

কভ েকতো-কভ েিাযীদদয মাতায়াদতয 

জন্য বফআযটিব মথদক বাড়ায় ফা 

াংগ্র কযা মমদত াদয; 

ফাস্তফাবয়ত 

 

  

ঘ জাতীয় মুদ্র গদফলণা ইনবস্টটিউট 

এরাকায় একটি আন্তজোবতক 

ভাদনয মভবযন একুয়াবযয়াভ 

বনভ োদণয উদদ্যাগ বনদত দফ; 

মভবযন একুেয়াবযয়াভ বনভ োদণয জন্য প্রণীত বডবব ’য ওয গত 

১৪/০৩/২০১৮ তাসযষখ অথ শ সফবাষগ জনফর কসভটিয বা এফং 

২৫/০৩/২০১৮ তাসযখ সইস বা অনুসিত ষয়ষছ। উক্ত বায 

সদ্ধাে অনুমায়ী Environmental Impact Assessment 

(EIA) ম্পাদষনয জন্ম ০৩ শভ ২০১৮ তাসযখ সযষফ অসধদপ্তয 

ফযাফয ত্র শপ্রযণ কযা ষয়ষছ।  

  

ঙ ফঙ্গফন্ধু মপদরাব কভ েসূবিদক 

স্থায়ী কযায জন্য একটি ট্রাস্ট 

গঠদনয রদিে প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ 

বনদত দফ। 

 

ফাস্তফাবয়ত 

 

 

  

চ রূপুয াযভাণবফক বফদুেৎ মকন্দ্র 

স্থান প্রকদল্পয কাজ ভয়াফদ্ধ 

কভ েবযকল্পনা অনুমায়ী মথাভদয় 

ম্পন্ন কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রূপুয াযভাণসফক সফদ্যযৎ শকন্দ্র স্থান (১ভ  শমায়) প্রকষল্পয কাজ  

শল ষয়ষছ। General Contract-এয আওতায় প্রকষল্পয কাজ 

চরভান যষয়ষছ। 

অন্যান্ম অগ্রগসত: 

১। গত ২৪-২৬ এবপ্রর ২০১৮ তাবযখ Preliminary Safety 

Analysis Report (PSAR)-এয ওয ওয়াকে াংক্রান্ত 

একটি বা অনুবিত য়। 

২। খড়া  Communication Plan-2018 চূড়ান্ত কযায রদিে 

গত ১০ এফাং ১৬ এবপ্রর ২০১৮ তাবযখ ২টি বা অনুবিত য়। 

৩। প্রকদল্পয Soil Mass Stabilization Safety Status 

Report, Working Documents এফাং Work Execution 

Plan ম্পবকেত িকুষভন্টমূ সযসবউ াংক্রান্ত একটি বা গত ২০-

২১ তাবযখ অনুবিত য়। 

৪। জনফর প্রবিদণয জন্য গঠিত Joint Training Advisory 

Commission (JTAC)-এয একটি মমৌথ বা গত ০৩-০৬ 

এবপ্রর ২০১৮ তাবযখ অনুবিত য়। 

৫। প্রকদল্পয Construction and Erection Works 

মূল্যায়দনয জন্য কাবযগবয কবভটিয একটি বা গত ৫ এবপ্রর ২০১৮ 

তাবযখ অনুবিত য়। 
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এদিদত্র প্রদয়াজদন পৃথক আইন 

প্রণয়ন কযদত দফ। 

৬। প্রকদল্পয Long Term Manufacturing Equipment 

(LTME)-নং ২১ ও ২২ সফলয়ক ভাইরদস্টান মািাই কযায বনবভত্ত 

একটি বা গত ১০ এবপ্রর ২০১৮ তাবযখ অনুবিত য়। 

৭। প্রকদল্প বনদয়াবজত জনফদরয মফতন-বাতাবদয াদথ অবতবযি 

বফদল বাতা প্রদান বফলদয় অথ ে বফবাদগ একটি বা গত ১৬ এবপ্রর 

২০১৮ তাবযখ অনুবিত য়। 

ফাস্তফাবয়ত 

 

 

 

 

 

 
 

ছ মদদয দবিণাঞ্চদর আযও একটি 

াযভাণবফক বফদুেৎ মকন্দ্র স্থাদনয 

উদদ্যাগ বনদত দফ। 

“ফাংরাষদষয দসযণাঞ্চষর সনউসিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সনভ শাষণয 

ম্ভাব্য স্থান সনফ শাচষনয ভীযা” ীল েক প্রকষল্পয ংষাসধত 

এসিসষত ২০০.০০ রয োকা ফযাদ্দ প্রদান কযা ষয়ষছ। প্রকষল্পয 

কভ শসযকল্পনা অনুমায়ী প্রকষল্পয কাজ ফাস্তফায়ন কযা ষে। 

  

 

 

 

 
(শভাোঃ আসছয উদ্দীন যদায) 

 উবিফ 

 ৯৫৪০৩৮৩                                                                                 
E-mail: section2@most.gov.bd 

ববনয়য বিফ  

প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয়  

পুযাতন ংদ বফন, ঢাকা। 

(দৃৃঃ আৃঃ জনাফ মভাাম্মদ াভীভ আরভ, বযিারক-৮) 
 

অনুবরব: জ্ঞাতাদথ ে ও কাম োদথ ে 
 

১। শচয়াযম্যান, ফাংরাষদ যভাণু সক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তেি, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

২। শচয়াযম্যান, ফাংরাষদ যভাণু সক্ত কসভন, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

৩। প্রকল্প বযিারক, রূপুয াযভাণবফক বফদুেৎদকন্দ্র স্থান প্রকল্প (১ভ ম োয়), যভাণু বি মকন্দ্র, ঢাকা।  

৪। ভাসযচারক, জাতীয় সফজ্ঞান ও প্রযুসক্ত জাদ্যঘয , আগাযগাঁও, ঢাকা। 

৫। ভাসযচারক, ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভান নষবাসথষয়োয, সফজয় যসণ, ঢাকা। 

৬। ববনয়য কাযী প্রধান, াখা-১৬ বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা। 
৭। বিদফয একান্ত বিফ, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা। 
৮। শপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা। 
৯। অসতসযক্ত সচফ (াসফ)-এয ব্যসক্তগত কভ শকতশা, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা। 
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