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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৯৩.১৪.৪২৮.১৮.১৩০ তািরখ: 
০৬ �ফ�য়াির ২০২৩

২৩ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: এলিজইিড ক��ক বা�বায়নাধীন “�হ�র ঢাকা �ামীণ অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�-৪ (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র �য় �ি� �িতেরেক �ময়াদ

�ি� সং�া�।

উপ� �� িবষেয় পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, উে��, এলিজইিড ক��ক বা�বায়নাধীন “�হ�র ঢাকা �ামীণ অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�-৪” শীষ �ক �ক��

স�ণ িজওিব অথ �ায়েন �মাট 797.48 �কা� (সাতশত সাতান�ই �কা� আটচি�শ ল�) টাকা �া�িলত �য় এবং �সে��র ২০১8 হেত �ন ২০২2 পয ��

�ময়ােদ বা�বায়েনর জ� গত 04/11/২০১8 তািরেখ একেনক ক��ক অ�েমািদত হয়। পরবত�েত �ক��র ১ম সংেশািধত িডিপিপ �মাট ৭৯৭.৪৪ (সাতশত

সাতান�ই �কা� �য়াি�শ ল�) টাকা �া�িলত �য় এবং �সে��র ২০১৮ হেত �ন ২০২৩ পয �� �ময়ােদ বা�বায়েনর জ� গত ২১/০৬/২০২২ তািরেখ

অ�েমািদত হয়। িডেস�র ২০২২ পয �� �ক��র �ম�ি�ত �ভৗত অ�গিত ৪৭.৩৮% এবং আিথ �ক অ�িগত ৩১৮.৫৮ �কা� টাকা (৩৯.৬৯%)।

২।         বা�বায়ন পয �ােয় কেরানা মহামারীর কারেণ �কে�র কাজ ব� থাকা, অ�েমািদত িডিপিপ’র বছরিভি�ক বরা� িবভাজন অ�যায়ী বরা� না পাওয়া,

�যাগােযাগ �িবধার �ফল িনি�ত করেণর জ� িডিপিপ�� কিতপয় সড়ক �নটওয়াট � �ীেজর কাজ স�� করার লে�� অিতির� সমেয়র �েয়াজনীয়তা ইত�ািদ

কারেণ �ক�� িনধ �ািরত �ময়ােদ সমা� হেব না িবধায় এলিজইিড �ক��র �য় �ি� �িতেরেক ০২ বছর অথ �াৎ �ন ২০২৫ পয �� �ময়াদ �ি�র �েয়াজন।

উে��, গত ১২/০১/২০২৩ তািরেখ অ�ি�ত �েজ� ি�য়ািরং কিম�র (িপএসিস) সভায় আেলাচ� �কে�র �য় �ি� �িতেরেক ০২ বছর �ময়াদ �ি�র �পিরশ

করা হয় (সং�ি�-১)।

৩।         এমতাব�ায়, এলিজইিড ক��ক বা�বায়নাধীন “�হ�র ঢাকা �ামীণ অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�-৪ (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র �য় �ি� �িতেরেক

�ময়াদ ০২ (�ই) বছর অথ �াৎ �সে��র ২০১৮ হেত �ন ২০২৩ এর পিরবেত� �সে��র ২০১৮ হেত �ন ২০২৫ পয �� �ি�র পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�

িনেদ �শ�েম অ�েরাধ জানােনা হেলা।

সং�ি�ঃ �রণ�ত �ময়াদ �ি�র িনধ �ািরত ছক ০১ (এক) ��।

৬-২-২০২৩

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়):

১)  সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ

২) সদ�, �িষ পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ (সদ�)-এর দ�র, 
পিরক�না কিমশন

�মা: �ের আলম
উপসিচব

�ফান: ৫৫১০১৩২৮

ইেমইল: lgplan1@lgd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৯৩.১৪.৪২৮.১৮.১৩০/১(৬) তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৯

০৬ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) �ধান �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

৩) ��সিচব, পিরক�না অিধশাখা-১, �ানীয় সরকার িবভাগ

৪) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ
৬) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ



৬-২-২০২৩

�মা: �ের আলম

উপসিচব


