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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড-এর চলমান উন্নয়ন প্র দের তথ্য  

 

চলমান প্র ে 

ক্রঃ নং প্রকল্পের নাম প্রকল্পের অঙ্গ মমাট বরাদ্দ প্রকে শুরুর তাররখ প্রকে সমারির তাররখ প্র ে পররচাল  মন্তব্য 

১। ‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ ডর ০৩ টি কস্টশদন 

প্রশাসরন  ভবন ও নারব  রনবাস রনম ডাণ’ শীর্ ড  

প্র ে 

ক। ৩x প্রশাসরনক ভবন (কে নাফ, ক খালী ও লক্ষ্মীপুর) 

খ। ৩x নারবক রনবাস (কে নাফ, ক খালী ও লক্ষ্মীপুর) 

গ। ৩x সাব-ল্পেশন ভবন (কে নাফ, ক খালী ও লক্ষ্মীপুর) 

৪৬২৯.০৯ লক্ষ জুলাই ২০১৫ জুন ২০২১  মান্ডার এ টি এম আরতকুল্যাহ, (এল), 

রবএন (রপ নাং ১১৩৮) 

PCR প্ররিয়াধীন 

২। ‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ ডর জন্য লরজরস্ট স্ ও 

রিে কমইনদেন্যান্স ফযারসরলটিস গদে কতালা’ 

শীর্ ড  প্র ে 

 । ২x ২০০ রম: কেদ্ ডযর ০২ লাইন রবরশষ্ট রিপওদয়  

রনম ডাণ  

খ। ৫x ১৫৮১ ব: রম: আয়তদনর ওয়া ডশপ রনম ডাণ 

গ। ১x ১৩৭৫ ব: রম: আয়তদনর ওয়যার হাউজ রনম ডাণ 

্। ১x ১৫৮১ ব: রম: আয়তদনর ইয়ার্ ড সারভ ডস রনম ডাণ 

ঙ। ৩৪২ রম: কেদ্ ডযর নেীরক্ষা বাঁধ রনম ডাণ 

চ। ১x  জওদয়, কবইরল রিজ ও পন্টুন কজটি রনম ডাণ 

ছ। ১x ১৪০০ ব: রম: আয়তদনর কবাে ইয়ার্ ড রনম ডাণ 

জ। ৪৬৭০ টি যন্ত্রপারত ও সরঞ্জাম িয় 

ঝ। ৩৩x১২ রম: আয়তদনর ২টি পন্টুন িয় 

ঞ। ৮৩১৪.১৩ ব: রম: আয়তদনর ১১তলা রবরশষ্ট 

প্রশাসরন  ভবন রনম ডাণ 

ে। ৪৬৪৫.১১  ব: রম: আয়তদনর ১০তলা রবরশষ্ট 

অরফসাস ড কমস রনম ডাণ 

ঠ। ৪৪২২.১৫  ব: রম: আয়তদনর ১০তলা রবরশষ্ট 

সাদপাে ড ইউরনে ভবন রনম ডাণ 

র্। ২x ৩৩৪৪.৪৮ ব: রম: আয়তদনর ০৬তলা রবরশষ্ট 

ব্যারা  রনম ডাণ 

ণ। ১৯৮৮.১১ ব: রম: আয়তদনর ০৪ তলা রবরশষ্ট 

কসন্ট্রাল  যারিন রনম ডাণ 

ত। ২x ২৩২.২৬ ব: রম: আয়তদনর সাব কস্টশন রনম ডাণ 

থ। ৩৪৬২৪.৬৮ ব.রম. রাস্তা (আররসরস) রনম ডাণ 

ে। ০১x অরি রনব ডাপনী ব্যবস্থা স্থাপন 

৪৪৮৪৭.০০ লক্ষ 

(৫৮৪৪০.৭০ লক্ষ 

প্রস্তারবত 

সাংদশাধনীদত) 

জুলাই ২০১৮ জুন ২০২১  যাদেন কমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান, 

(ই), রপএসরস, রবএন (রপ নাং ১০৬০) 

সাংদশাধনীদত ২ বছর কময়াে বৃরির জন্য 

আদবেন  রা হদয়দছ (জুলাই ২০১৮ - জুন 

২০২৩) 

৩। ‘এনহযান্সদমি অফ অপাদরশনাল  যাপারবরলটি 

অব বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড’ শীর্ ড  প্র ে 

ক। ৩x ইনদশার প্যাট্রল কভদসল (আইরপরভ) 

(রবরসরজএস কসানার বাাংলা, স্বাধীন বাাংলা ও 

অপরাদজয় বাাংলা) 

খ। ১x কিাটিাং কিন (৭০ েন উদতালন ক্ষমতাসম্পন্ন) 

গ। ৬x হাইরির্ কবাে (বে)  

৪৬৮২২.৭০ লক্ষ 

(৩৪৮৯৯.৬৬ লক্ষ 

প্রস্তারবত 

সাংদশাধনীদত) 

জানুয়ারর ২০১৫ জুন ২০২১  মান্ডার এম নাজমুল হ , (ই), রবএন 

(রপ নাং ১২২৬) 

 । সাংদশাধনীদত ১ বছর কময়াে বৃরির 

জন্য আদবেন  রা হদয়দছ (জানুয়ারর 

২০১৫ - জুন ২০২২)। 

খ। গত ২০ জুন ২০১৯ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  

আইরপরভসমূহ আনুষ্ঠারন ভাদব গ্রহণ  রা 

হয় এবাং রবগত ১৫ নদভম্বর ২০২০ 

তাররদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  র্তড  

 রমশরনাং  রা হয়। 
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ক্রঃ নং প্রকল্পের নাম প্রকল্পের অঙ্গ মমাট বরাদ্দ প্রকে শুরুর তাররখ প্রকে সমারির তাররখ প্র ে পররচাল  মন্তব্য 

গ। কিাটিাং কিন ও হাইরির্ কবাে 

রনম ডাণাধীন রদয়দছ।  

৪। ‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ ডর জন্য রবরভন্ন প্র ার 

জলযান রনম ডাণ’ শীর্ ড  প্র ে 

 । ২x ইনদশার প্যাদট্রাল কভদসল (আইরপরভ) 

(রবরসরজএস অপূব ড বাাংলা ও জয় বাাংলা) 

খ। ২x োগ কবাে (রবরসরজটি প্রতযয় ও প্রমত) 

গ। ৬x হাইরির্ কবাে (বে) 

্। ২x হাইরির্ কবাে (কফরর) 

ঙ। ২x হাইরির্ কবাে (র্াইরভাং)  

৪৩৭৬২.১৩ লক্ষ জুলাই ২০১৬ জুন ২০২১  মান্ডার কমাোঃ মাহতাব আলী, (ই), রবএন 

(রপ নাং ১৩০৭) 

সাংদশাধনীদত ১ বছর কময়াে বৃরির জন্য 

আদবেন  রা হদয়দছ (জুলাই ২০১৬ - জুন 

২০২২) 

 

৫। বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ ডর জন্য ‘THE 

PROJECT FOR THE IMPROVEMENT 
OF RESCUE CAPACITIES IN THE 
COASTAL AND INLAND WATERS’ 

শীর্ ড  প্র ে 

 । ২০x ১০ রমোর করসর উ কবাে 

খ। ০৪x ২০ রমোর করসর উ কবাে  

২৮৭১২.৫০ লক্ষ জুলাই ২০১৮ জুন ২০২১  মান্ডার এম ইমাম হাসান আজাে, 

(রস), রপএসরস, রবএন (রপ নাং ১০৩৭) 

 । সাংদশাধনীদত ১ বছর কময়াে বৃরির 

জন্য আদবেন  রা হদয়দছ (জুলাই ২০১৮ 

- জুন ২০২২) 

খ। ২০টি ১০ রমোর করসর উ কবাদের 

মদে ১ম ধাদপ গত ২৩ রর্দসম্বর ২০২০,  

১০টি এবাং ২য় ধাদপ ৩০ জুন ২০২১ ১০টি 

কবাে বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর রন ে 

হস্তান্তর  রা হদয়দছ। 

গ। অবরশষ্ট ০৪টি ২০ রমোর করসর উ 

কবাে ৩০ জুন ২০২১ এর মদে বাাংলাদেশ 

ক াস্ট গার্ ড এর রন ে হস্তান্তদরর চুরি 

থা দলও রবরাজমান ক ারভর্-১৯ এর 

পরররিরতর  ারদন নতুন রসরর্উল 

অনুযায়ী নদভম্বর ২০২১ এর মদে 

সরবরাহ  রদব বদল সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

 র্তড  জানাদনা হয়। 

 

 

 

 

 

 


