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  বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্াৃদলাচনার বববরণ : 

 

১. ‘ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংহ াতধি)’  ীর্ ষক প্রকল্প 

 

প্রকহল্পর নাম  : “ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংহ াতধি)”  ীর্ ষক প্রকল্প 

প্রকল্প এলাকা  : উপহেলা-বক ীগঞ্জ, জেলা- োমালপুর 
প্রকহল্পর উহেশ্য : ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দহরর মাধ্যহম বাংলাহে  ও ভারহির মহধ্য আমোতন-রপ্তাতন 

মালামাল সংরক্ষণ ও পাতকষং সুতবধার উন্নয়ন 
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাহে  স্থলবন্দর কর্তষপক্ষ। 
প্রকল্প ব্যয়  : ৫৯৩০.০০ লক্ষ টাকা (তেওতব) 
প্রকহল্পর অনুহমাতেি জময়াে : ০১/০৭/২০১৮ েহি ৩০/০৬/২০২৩ তি: 
অনুহমােহনর িাতরখ : ০৪/১০/২০১৮ তিিঃ 

 

প্রকহল্পর প্রধানপ্রধানঅহেরতববরণ: েতম অতধগ্রেণ (১৫.৮০ একর) , ভূতম উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর , অভযন্তরীণ রাস্তা, ওহপন 

স্ট্যাক ইয়ার্ ষ, পাতকষং ইয়ার্ ষ, ওয়যারোউে, ভবন, জেহনে তসহস্ট্ম, টয়হলট কমহেক্স , ওহয়ব্রীে সে অন্যান্য অবকাঠাহমা ।  

 
প্রকহল্পর আওিায় চলমান তবতভন্ন প্যাহকহের তববরণ :  

ক্রম. প্যাহকহের তববরণ চুতি মূল্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অগ্রগতি(হভৌি) 

১ 

Construction of Boundary Wall Land Development 

R.C.C Drain, Toilet Complex, Guard Room at Dhanua 

kamalpur Land Port, Bokshiganj, Jamalpur. 

 

৫৮৯.৬০ 

 

৯০.০০% 

২ 

Construction of Open Stack Yard Parking Yard & Road 

Including Land development at Dhanua kamalpur Land 

Port, Jamalpur. 

 

১০০৩.০০ 

 

 

১০০.০০% 

৩ 

 

Construction of Warehouse, Transshipment Shed, 

Building and watch tower at Dhanuakamalpur Land 

Port, Jamalpur. 

৬৬৬.৯২ 

 

৬৮.০০% 

৪ 

 

External Electrification and Fire Fighting equipment at 

Dhanua-kamalpur Land port ১০২.২৪ 
 

৫১.০০% 

৫ 

Construction of 100 MT Pitless Digital System Road 

vehicle Weigh Bridge Scale at Dhanua Kamalpur Land 

Port Jamalpur. 

৯১.৪৪ 

 

১০০.০০% 

৬ Construction of Parking Yard ,Road, Boundary Wall, RCC 

Drain and Land Development of Dhanua kamalpur Land 

Port, Jamalpur. 

২৩৫১.৫৯ ৪৪.০০% 

৭ Construction of 100 MT Pitless Digital System Road 

vehicle Weigh Bridge Scale at Dhanua Kamalpur Land 

Port ,Jamalpur. 

৬৫.১৫ ১০০.০০% 

 

প্রকহল্পর সাতব ষক অগ্রগতির তববরণ : 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর বরাে: ২২৬৭.০০লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষছাড়: ৮৫০.১২ লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষব্যয়: ১৪৮.৩৮ লক্ষ টাকা 

 োনুয়াতর’২০২৩ পর্ ষন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ৩৪৪৩.১৬৩ লক্ষ টাকা 
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 ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ৫৮.০৬% 

 ক্রমপুতঞ্জি জভৌি অগ্রগতি: ৬৮.০০% 

২. তবহলাতনয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (তবহ র্ সংহ াতধি)  ীর্ ষক প্রকল্প 
 
প্রকহল্পর নাম  : “তবহলাতনয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (তবহ র্ সংহ াতধি)”  ীর্ ষক প্রকল্প 

প্রকল্প এলাকা  : উপহেলা- পরশুরাম, জেলা- জেনী 
প্রকহল্পর উহেশ্য : তবহলাতনয়া স্থলবন্দহরর মাধ্যহম বাংলাহে  ও ভারহির মহধ্য আমোতন-রপ্তাতন মালামাল 

সংরক্ষণ ও পাতকষং সুতবধার উন্নয়ন 
বাসত্মবায়নকারী সংস্থা : বাংলাহে  স্থলবন্দর কর্তষপক্ষ। 
প্রকল্প ব্যয় (তবহ র্ সংহ াতধি): ৩৮৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা (তেওতব) 
প্রকহল্পর (তবহ র্ সংহ াতধি) অনুহমাতেি জময়াে: ০১/০১/২০১৭ েহি ৩০/০৬/২০২৩ তি: 
অনুহমােহনর িাতরখিঃ ২১/০১/২০১৮ তিিঃ 

 

প্রকহল্পর প্রধান প্রধান অহের তববরণ: েতম অতধগ্রেণ (১০.০০ একর), ভূতম উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর , অভযন্তরীণ রাস্তা, ওহপন 

স্ট্যাক ইয়ার্ ষ, পাতকষং ইয়ার্ ষ, ওয়যারোউে, ভবন, জেহনে তসহস্ট্ম, টয়হলট কমহেক্স , ওহয়ব্রীে সে অন্যান্য অবকাঠাহমা ।  

প্রকহল্পর আওিায় চলমান তবতভন্ন প্যাহকহের তববরণ :  

 

ক্রতমক নং প্যাহকহের তববরণ চুতি মূল্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অগ্রগতি(হভৌি) মন্তব্য 

১ 
Construction of Boundary Wall & R.C.C 

Drain at Belonia Land Port, Feni. 
৫৮৪.১২ 

১০০.০০% ১৫০ গহের মহধ্য 

র্াবিীয় কাে 

সম্পন্ন েহয়হছ। 

ঠিকাোহরর সাহর্ 

চুতি তনস্পতি 

করা েহয়হছ।  

২ 

Construction of Open Stack Yard Parking 

Yard, Parking Yard & Road Including Land 

development at Belonia Land Port, Feni. 

১১৩৮.৭৭ 

 

 

৭১.০০% ১৫০ গহের মহধ্য 

র্াবিীয় কাে 

সম্পন্ন েহয়হছ 

৩. Construction of  Office Building, Dormitory 

Building, Barrack Building, Watch Tower, 

Toilet Complex, Transshipment Shed, 

External Electrification &Fire fighting at 

Belonia Land Port, Feni. 

১০৬৭.৮১ ৬৫.০০% ১৫০ গহের মহধ্য  

অতেস ভবন বাহে 

অন্যান্য কাে 

চলহছ 

৪. Construction of 100 MT Pitless Digital 

System Road vehicle Weigh Bridge Scale 

at Belonia Land Port, Feni. 

১২৭.৭৪ ১০০.০০% কাে সম্পন্ন 

েহয়হছ।  

 

প্রকহল্পর সাতব ষক অগ্রগতির তববরণ : 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর বরাে: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষছাড়: ১৮৭.৫০ লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষব্যয়: ৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা 

 জানুয়াবর’২০২৩ পর্ ষন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ২০৬২.০১ লক্ষ টাকা 

 ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ৫৩.৩৬% 
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 ক্রমপুতঞ্জি জভৌি অগ্রগতি: ৬৫.০০৩% 

 

 

৩. ‘জবনাহপালস্থলবন্দহর কাহগ ষা জভতেকযাল টাতম ষনাল তনম ষাণ’  ীর্ ষক প্রকল্প 

 

প্রকহল্পর নাম   : ‘জবনাহপাল স্থলবন্দহর কাহগ ষা জভতেকযাল টাতম ষনাল তনম ষাণ’  ীর্ ষক প্রকল্প 

প্রকল্প এলাকা   : উপহেলা- া ষা, জেলা-র্হ াের  

 

প্রকহল্পর উহেশ্য : জবনাহপাল স্থলবন্দহরর মাধ্যহম আমোতনকৃি কাহগ ষা জভতেকযাল সংরক্ষণ;  

আমোতন-রপ্তাতন কাহে গতি ীলিা আনয়ন এবং বন্দর এলাকার র্ানেট তনরসন 

করা। 

 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা  : বাংলাহে  স্থলবন্দর কর্তষপক্ষ। 

প্রকল্প ব্যয়  : ২৮৯৬৮.১৫ লক্ষ টাকা (তেওতব) 

প্রকহল্পর অনুহমাতেি জময়ােকাল : ০১/০৭/২০১৯ েহি ৩০/০৬/২০২৩ 

অনুহমােহনর িাতরখ  : ২৬/০১/২০২০ 

 

প্রকহল্পর প্রধান প্রধান অহের তববরণ 

(লক্ষটাকা) 

ক্রম অহেরতববরণ পতরমাণ টাকা 

১. েতম অতধগ্রেণ ২৯.১০একর ১০৮৩৩.১৩২ 

২. ভূতম উন্নয়ন ২১২০০০.০০ঘ.তম. ১২৭৬.২৪ 

৩. সীমানা প্রাচীর ২১০০.০০০ ১২৩৪.৮০ 

৪. অভযন্তরীণ রাস্তা ৬০০০.০০ব.তম. ৫৮৬.৮০ 

৫. ওহপন ইয়ার্ ষ ১০৪৭০০.০০ব.তম. ১০২৩৯.৬৬ 

৬. ভবন তনম ষাণ ১৭৪৭ব.তম. ৭২৬.২৭ 

৭. জেন ১৬৫০.০০রা.তম. ৩৯৬.০০ 

৮. টয়হলট কমহেক্স ৩টি ১৫০.০০ 

৯. ওহয়ব্রীে জেল ২টি ২৮৮.০০ 

১০. জমইনহগট, জগটোউে ওতসতকউটিতর তসহস্ট্ম ২টি ৬০.০০ 

১১. পুকুর খনন ১৭০০৩.০০ঘ.তম. ৬০.৮৭ 

১২. ববদ্যযতিকরণ জর্াক ৪০০.০০ 

১৩. ওয়াচটাওয়ার ৪টি ৩২.০০ 

১৪. োয়ারোইটিং ১টিপ্যাহকে ৭০০.০০ 
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প্রকহল্পর আওিায় চলমান তবতভন্ন প্যাহকহের তববরণ :  

 

ক্রতমক 

নং 

প্যাহকহের তববরণ চুতি মূল্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অগ্রগতি(হভৌি) 

১. Construction of Parking Yard, Road & 

Land Development at Benapole Land 

Port, Jashore. 

 

৯৪০২.২৬ ৪০.০০% 

২. Construction of Boundary wall, Drain, 

excavation of pond including Land 

Development at Benapole Land Port. 

২৮৫৭.৫০ ৩২.০০% 

৩. Construction & Installation of 

Weighbridge at Benapole Land Port. 

১৫৭.৫৯ চুতিপত্র সম্পাতেি েহয়হছ। 

ভারিীয় কর্তষপক্ষ কর্তষক ২য় 

জের্ জগট তনম ষাণ কাে আরম্ভ 

বরা েহল এ কােটি তনম ষাণ 

করা সম্ভব েহব। 

৪. Construction of 

Building,Toiletcomplex,Maingate,Gate 

house &Security system 

১২৫৬.৫৮ ৩০.০০% 

 

  

 

২০২২-২৩ অর্ ষবছহরর বাতর্ ষক ক্রয় পতরকল্পনায় অন্তভূ ষি প্যাহকহের তববরণ: 

 

 

ক্রতমক 

নং 

প্যাহকহের তববরণ প্রাক্কতলি মূল্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অগ্রগতি(হভৌি) 

১ External Electrification & Watch 

tower. 

৩০০.৫০ চুতিপত্র সম্পাতেি েহয়হছ। 

২ Fire Fighting System ৭০০.০০ চুতিপত্র সম্পাতেি েহয়হছ। 

 

 

 সাতব ষক অগ্রগতির তববরণ :  

 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর বরাে: ১০০০০.০০লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষছাড়:  ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষ ব্যয়: ১১৬২.৪৪ লক্ষ টাকা 

 জানুয়াবর’২০২৩ পর্ ষন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ৪৯৪৭.৩০ লক্ষটাকা 

 ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ১৭.১৭% 

 ক্রমপুতঞ্জি জভৌি অগ্রগতি: ৩৫.০০% 
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৪.“বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন”  ীর্ ষক প্রকল্প 

 

প্রকহল্পর নাম  : “বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন”  ীর্ ষক প্রকল্প 

প্রকল্প এলাকা  : উপহেলা-চুনারুঘাট, জেলা-েতবগঞ্জ 
প্রকহল্পর উহেশ্য : বাল্লা স্থলবন্দহরর মাধ্যহম বাংলাহে  ও ভারহির মহধ্য আমোতন-রপ্তাতন মালামাল সংরক্ষণ 

ও পাতকষং সুতবধার উন্নয়ন 
বাসত্মবায়নকারী সংস্থা : বাংলাহে  স্থলবন্দর কর্তষপক্ষ। 
প্রকল্প ব্যয়  : ৪৮৯০.৪৯ লক্ষ টাকা (তেওতব) 
প্রকহল্পর অনুহমাতেি জময়াে : ০১/০৭/২০১৭ েহি ৩০/০৬/২০২৩ 
অনুহমােহনর িাতরখ : ১১/০৫/২০১৭ তিিঃ 

 

প্রকহল্পর প্রধান প্রধান অহের তববরণ 

ক্রম. অহের তববরণ  পতরমাণ টাকা 

(লক্ষ টাকা) 

১. েতম অতধগ্রেণ  ২১.০০ একর ৫৬৩.৮২৬৯ 

২. ভূতম উন্নয়ন  ৫৫৮০০ ঘ.তম ৩৩৫.৯১৬ 

৩. সীমানা প্রাচীর  ১৮০০ ব.তম ৪১৪.০০ 

৪. অভযন্তরীণ রাস্তা  ৬০০০ ব.তম. ৪৬২.০০ 

৫. ওহপন স্ট্যাক ইয়ার্ ষ  ৬০০০ ব.তম. ৪৬২.০০ 

৬. পাতকষং ইয়ার্ ষ (রপ্তাতন টাতম ষনাল ২৭৮৮ ব.তম. 

বাংলাহে  োক টাতম ষনাল -২৭৮৮ ব.তম., ভারিীয় 

োক টাতম ষনাল ২৭৮৮ ব.তম.) 

 ৮৩৬৪.০০ 

ব.তম. 

৬৪৪.০২৮ 

৭. ওয়যারোউে  ৩৭২ ব.তম. ৭৪.০০ 

৮. োনত পহমন্ট জ র্  ৭০০ ব.তম. ৮৬.১০ 

৯. ভবন তনম ষাণ (অতেস ভবন ১১২৪ ব.তম., র্রতমটরী 

ববন ৬০০ ব.তম., ব্যারাক ভবন ১৮৭ 

ব.তম.,পাওয়ার োউে ৫৬ ব.তম.) 

 ১৯৬৭.০০ ব.তম. ৭১৫.৪১৭৫ 

১০. জেন  ১৩৪৫ রা.তম. ২৬৯.০০ 

১১. টয়হলট কমহেক্স  ৩ টি ৪৫.০০ 

১২. ওহয়ব্রীে জেল  ১ টি ১২০.০০ 

১৩. জমইন জগই, জগট োউে ও তসতকউতরটি তসহস্ট্ম  ২ ট ৫০.০০ 

১৪. পুকুর খনন  ৯০৬১ ঘ.তম. ১৭.৭৫৯ 

১৫. পাতন সরবরাে  - ২০.০০ 

১৬. ববদ্যযতিকরণ  - ১০০.০০ 

১৭. ওয়াচ টাওয়ার  ৪ টি ২৮.০০ 

১৮. োয়ার োইটিং  ১ টি ৫.০০ 
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প্রকহল্পর আওিায় চলমান তবতভন্ন প্যাহকহের তববরণ :  

 

ক্রতমক নং প্যাহকহের তববরণ চুতি মূল্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অগ্রগতি(হভৌি) 

১ 

Construction of Open Stack Yard, 

Internal Road and Parking Yard at 

Balla Land Port, Hobigonj.  

১৪৭৭.৯৩ 

 

৪৫.০০% 

২ 

Construction of Boundary wall with 

Drain, Guard room, Gate and Land 

Development  atBalla Land Port, 

Hobigonj.  

৯৩৭.৯২ 

 

 

৯৪.০০% 

৩ 

Construction & Installation of 

Weighbridge Scale at Balla Land Port, 

Hobigonj.  

১৩৪.৬৮ ৫২.০০% 

৪ 

Construction of Toilet Complex, Water 

Supply, Excavation pond & Fire 

Fighting System at Balla Land Port, 

Hobigonj.  

৮৪.৩৭ ৬০.০০% 

৫ 

Construction of Warehouse, 

Transshipment Shed and Watch 

Tower at Balla Land Port, Hobigonj.  

৩০১.৬৩ ৬০.০০% 

৬ 

Construction ofOffice Building, 

Dormitory Building, Barrack & Power 

House at Balla Land Port, Hobigonj. 

১০২৪.৮১ ৫৫% 

 

২০২২-২৩ অর্ ষবছহর অন্তভূ ষি বাতর্ ষক ক্রয় পতরকল্পনা অন্তভূ ষি প্যাহকহের তববরণ: 

 

ক্রতমক নং প্যাহকহের তববরণ চুতিমূল্য 

(লক্ষ টাকায়) 

অগ্রগতি 

১ External Electrification at Balla Land 

Port, Hobigonj.  

১০৮.১৩ 
চুতিপত্র সম্পাতেি েহয়হছ। 

 

 

 

সাতব ষক অগ্রগতির তববরণ : 

‡ ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর বরাে: ২৩১৬.০০লক্ষ টাকা 

            ‡ ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষছাড়:৮৬৮.৫০ লক্ষ টাকা 

‡ ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষব্যয়: ৪২৮.৩৫ লক্ষ টাকা 

            ‡ জানুয়াবর’২০২৩ পর্ ষন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ২৯০২.০৬ লক্ষ টাকা 

            ‡ ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ৫৯.৩৪% 

‡ ক্রমপুতঞ্জি জভৌি অগ্রগতি: ৭০.০০% 
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৫. বাংলাহে  তরতেওনাল কাহনতিতভ টিপ্রহেি: ১ জ ওলা, জভামরা ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং 

জবনাহপাল স্থলবন্দহরর তনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়ন (১মসংহ াতধি)  ীর্ ষক প্রকল্প। 

   
প্রকহল্পর নাম : বাংলাহে  তরতেওনাল কাহনতিতভটি প্রহেি: ১ জ ওলা, জভামরা ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন 

এবং জবনাহপাল  স্থলবন্দহরর তনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়ন (১মসংহ াতধি)”  ীর্ ষক প্রকল্প। 

 

প্রকল্প এলাকা  :  (১) জভামরা স্থলবন্দর, সের, সািক্ষীরা,(২) জ ওলা স্থলবন্দর, তবয়ানীবাোর, তসহলট, (৩)      
 রামগড় স্থলবন্দর, রামগড়, ক্ষাগড়াছতড়, (৪) জবনাহপাল স্থলবন্দর,  া ষা, র্হ াের। 

 
প্রকহল্পর উহেশ্য : (১) জ ওলা, জভামরা ও রামগড় স্থলবন্দহরর মাধ্যহম আমোতন-রপ্তাতন কার্ ষক্রম সম্পােহনর লহক্ষয 

জভৌি অবকাঠাহমা তনম ষাণ; (২) তসতসটিতভ ও এযাকহসস কহরাল স্থাপহনর মাধ্যহম জবনাহপাল 

স্থলবন্দহরর তনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়ন; (২) বাংলাহে  ও ভারহির মহধ্য  কাহনতিতভটি সম্প্রসারণ; 

(৪) স্থলপহর্র মাধ্যহম প্রতিহব ী জেহ র সাহর্ ব্যবসা-বাতণেয সম্প্রসারণ।  

  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাহে  স্থলবন্দর কর্তষপক্ষ। 
প্রকল্প ব্যয় (সংহ াতধি)  : ৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা (তেওতব- ১৩৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা, তপএ- ৫৯২৫০.০০ লক্ষ টাকা-তবশ্বব্যাংক) 
প্রকহল্পর অনুহমাতেি জময়াে (সংহ াতধি): ০১/০৭/২০১৭ েহি ৩০/০৬/২০২৩ তি: 
প্র াসতনক অনুহমােহনর িাতরখ: ১১/১০/২০১৭ তিিঃ 

জলান চুতি কার্ ষকহরর িাতরখ: ০৮/০১/২০১৮ তি: 

SGA স্বাক্ষহরর িাতরখ : ১৮/০৯/২০১৮ তি: 

 
প্রকহল্পর প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম: 

ক্রম. কার্ ষক্রম প্রাক্কতলি ব্যয়(লক্ষ 

টাকা) 

১. ২২.০২ একর েতম অতধগ্রেণসে জ ওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন ১৩৮৪৬.২৯ 

২. ১০.০০ একর েতম অতধগ্রেণসে রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন ২০৩৩৩.৮৪ 

৩. ৯.৮৩৫ একর েতম অতধগ্রেণসে জভামরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ২৮৯৩৭.৭৪ 

৪. জবনাহপাল স্থলবন্দহরর তনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়ন ৬০৩০.০০ 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:  

ক্রয় কার্ ষক্রহমর অগ্রগতির তববরণ : 

(ক) জসবা :   

ক্রতমক 

নং 

কার্ ষক্রহমর তববরণ অগ্রগতি 

১. একক পরাম ষক -৬ েন তনহয়াগ সম্পন্ন েহয়হছ(১০০%)  

২. Consultancy Services for Performing Feasibility 

Study of Ramgarh Land Port and Detail Design of 

Ramgarh&Bhomra Land Port. 

বাস্তবাতয়ি (১০০%) 

৩. Project Implementation Consultant 

 

তনহয়াগ সম্পন্ন েহয়হছ। কার্ ষক্রম 

চলমান। 
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(খ) পণ্য  :   

ক্রতমক 

নং 

কার্ ষক্রহমর তববরণ অগ্রগতি 

১. জবনাহপাল স্থলবন্দহরর তনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়হনর লহক্ষয 

তসতসটিতভ ও এযাকহসস কহরাল স্থাপন। 

 তসতসটিতভ  স্থাপন কাে 

সম্পন্ন েহয়হছ ।  

 এযাকহসস কহরাল এর 

মালামাল আনা েহয়হছ।  

 

(গ) কার্ ষ :   

ক্রতমক 

নং 

কার্ ষক্রহমর তববরণ অগ্রগতি 

১. জ ওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন। প্রায় ৭০% কাে সম্পন্ন েহয়হছ।  

২. জবনাহপাল স্থলবন্দহরর তনরাপিা প্রাচীর তনম ষাণ। প্রায়  ৪০% কােসম্পন্ন েহয়হছ। 

৩. রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন। রামগড় স্থলবন্দহর ১২০০০ বগ ষফুহটর 

প্যাহসঞ্জার টাতম ষনাল ভবন তনম ষাণ করা 

েহয়হছ।উি ভবহনর মাধ্যহম 

প্রতিহব ী জেহ  র্াত্রী গমনাগমন এবং 

আমোনী-রপ্তানী কার্ ষক্রম চালু করা 

সম্ভব েহব। 

 

 

প্রকহল্পর সাতব ষক অগ্রগতির তববরণ : 

 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর বরাে: ৩০২৪০.০০(প্রকল্প সাোয্য-৩০০০০.০০+তেওতব-২৪০.০০) লক্ষ টাকা 

 ২০২২-২০২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষছাড়: ৩০১২০.০০ লক্ষ টাকা (তেওতব-১২০.০০ লক্ষ টাকা ও 

প্রকল্প সাোয্য-৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা) 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর জানুয়াবর পর্নৃ্ত অর্ ষব্যয় : ১৬৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাোয্য- ১৫৯০.১৫+তেওতব-

৫৩.২০)  

 জানুয়াবর’২০২৩ পর্ ষন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ২৮৭৯০.২৯ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাোয্য-১৫২৭৪.৭৬+তেওতব-

১৩৫১৫.৫৩)  

 ক্রমপুতঞ্জি আতর্ ষক অগ্রগতি: ৩৯.৩৪% 

 ক্রমপুতঞ্জি জভৌি অগ্রগতি: ৫০.০০% 
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৬. South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Integrated Trade 

Facilitation Sector Development Project: Bangladesh Land Port Authority 

(BLPA) Part. 

   
প্রকহল্পর নাম : South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) 

Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: 

Bangladesh Land Port Authority (BLPA) Part. 

 

প্রকল্প এলাকা  :  (১) িামাতবল স্থলবন্দর, তসহলট (২) আখাউড়া স্থলবন্দর, তব-বাতড়য়া। 

 
প্রকহল্পর উহেশ্য : To improve boarder infrastructure and trade facilitaiton 

environment of Bangladesh throuth development of well 

equipped modern land ports at Akhaura and Tamabil 

boarder crossing points (BCPs). 

  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাহে  স্থলবন্দর কর্তষপক্ষ। 

উন্নয়ন সেহর্াগী সংস্থা : Asian Development Bank (ADB) 
প্রকল্প ব্যয়    : ২১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা (তনেস্ব অর্ ষায়ন ৩০০০.০০ এবং প্রকল্প সাোয্য (এতর্তব) ১৮৭০০.০০) 
প্রকহল্পর অনুহমাতেি জময়াে  : ২২/০৭/২০২২ েহি ৩০/০৬/২০২৫ তি: 
প্র াসতনক অনুহমােহনর িাতরখ: ২০/০৯/২০২২ তিিঃ 

জলান চুতির িাতরখ  : ১৫ জুন’২০২২  

 
প্রকহল্পর প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম: 

ক্রম. কার্ ষক্রম প্রাক্কতলি ব্যয়(লক্ষ 

টাকা) 

১. Constuction of other building & Structure. ১৭০৮০.০০ 

২. ICT Equipment purchase ৪৫২.১১ 

৩. Office Equipment ৫৮.৬৭ 

৪. Furniture ৬৬.১০ 

৫. Ohter Mach. And Equip.purchase  ৬৯৬.০১ 

 

 

 

প্রকহল্পর সাতব ষক অগ্রগতির তববরণ : 

 ২০২২-২৩ অর্ ষবছহর বরাে: চলতি অর্ ষবছহর জকান বরাে জনই।  

 তনেস্ব অহর্ ষর েন্য ব্যাংক একাউন্ট জখালা েহয়হছ। 

 প্রকল্প সাোহেযর ব্যাংক একাউন্ট জখালার েন্য ২২/১১/২০২২ িাতরহখ মন্ত্রণালহয় প্রস্তাব করা েহয়হছ।  

 

 

 


