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বাাংলাদেশ  মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদরর অযথন সমূদের তথ্যাক্তেিঃ 

 

প্রশাসন ক্তবভাগ : 

পাদস থাদনল  শাখা 

যনবল সাংক্রান্তিঃ 

➣ মমাট ৩৬ যন কম থকতথা, কম থচাারীদক ক্তপআরএল প্রোন করা েদেদছ; 

➣ মমাট ৩৪ যন কম থকতথা, কম থচাারীদক পদোন্নক্তত প্রোন করা েদেদছ; 

 ➣ বাাংলাদেশ  মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রধান কা থালদের যন্য ২২৯ যনবল কাঠাদমা পুনগ থঠন 

করা েদেদছ; 

➣ বাাংলাদেশ  মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর কম থবন্টন পুনগ থঠন করা েদেদছ ; 

➣ ০৩ টি প্রকদের যন্য ০৩ যন প্রদকৌশলী চুক্তি ক্তভক্তিক ক্তনদোগ মেো েদেদছ; 

➣ ০৫ টি ক্তবভাগীে মামলা ক্তনস্পক্তি করা েদেদছ; 

➣ ০১ টি ভাড়া চুক্তি সম্পােন করা েদেদছ। 

 

ভূক্তম ও আইন শাখা 

ভূক্তম সাংক্রান্তিঃ 
 

 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর ট্রাদস্টর ২৩টি প্রক্ততষ্ঠাদনর সরকাদরর ধা থকৃত ভূক্তম উন্নেন কর 

পক্তরদশাধ কদর োলনাগাে োক্তখলা সাংগ্রে করা েে; 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর ২৩টি প্রক্ততষ্ঠাদনর মপৌর কর পক্তরদশাধ কদর স্ব-স্ব মোক্তডাং এর নাদম 

ক্তরক্তসট সাংগ্রে করা েে; 

➣ ট্রাদস্টর সম্পক্তি সাংক্রান্ত ক্তবক্তভন্ন মমৌযার ক্তসএস, এসএ, আরএস, মোনগর পচা থার সক্তে মমাের 

নকল উদিালণ করা েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর ০২(দুই)টি ভাড়াটিোর চুক্তির মমোে উিীণ থ েওোে তার ভাড়া বৃক্তদ্ধসে চুক্তি 

নবােন করা েে; 
 চলমান পাতা/২ 
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পাতা/২ 

আইন ও মামলা সাংক্রান্তিঃ 

➣ ট্রাদস্টর পদে-ক্তবপদে মামলা-মমাকদ্দমার সাংখ্যা ক্রমান্বদে বৃক্তদ্ধ পাওোে মামলাে 

গক্ততশীলতা আনােদনর যন্য  ২০১৫-১৬ অর্ থ  বছদর ৪(চাার) যন নতুন প্যাদনল আইনযীবী 

ক্তনদোগ প্রোন করা েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর শ্রম ক্তবষেক আোলদত ৪(চাার)টি মামলা ক্তনস্পক্তি েে।  ার মমে ৩(ক্ততন)টি 

মামলার রাে ট্রাদস্টর পদে েে এবাং ১(এক)টি মামলার রাে ট্রাদস্টর ক্তবপদে মগদল তার 

ক্তবরুদদ্ধ আপীল োদের করা েে; 

 ➣ উি অর্ থ বছদর ট্রাদস্টর ক্তবরুদদ্ধ যয মকাদট থ  (ঢাকা, নারােনগঞ্জ, গাযীপুর) মেওোনী ক্তবষেক 

০৭(সাত)টি মামলা রুজু েে এবাং ট্রাদস্টর পদে প্যাদনল আইনযীবী ক্তনদোগসে আইনগত 

পেদেপ মনো েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর মযলা যয আোলদত আপীল ক্তবষেক ০২(দুই)টি মামলা ও নামযারী 

ক্তবষেক ০১(এক)টি মামলা ট্রাদস্টর পদে ক্তনস্পক্তি েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর ট্রাদস্টর পদে বদকো আোে ও যক্তমর মরকর্ থ সাংদশাধনীর যন্য ২(দুই)টি 

মামলা প্যাদনল আইনযীবীর মােদম রুজু করা েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর মোমান্য োইদকাদট থ ট্রাদস্টর ক্তবরুদদ্ধ ১২(বার)টি ক্তরট মামলা ও ০১(এক)টি 

ক্তসক্তভল ক্তরক্তভশন মামলা োদের েে এবাং ট্রাদস্টর পদে আইনযীবী ক্তনদোগসে আইনগত 

পেদেপ মনো েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর োইদকাদট থ ০১(এক)টি ক্তসক্তভল ক্তরক্তভশন মামলা ট্রাদস্টর পদে রাে েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর মোমান্য োইদকাদট থ পূদব থর ০৫(পাঁচা)টি মামলা (ক্তরট ও ক্তসক্তভল ক্তরক্তভশন) 

ট্রাদস্টর ক্তবপদে রাদের ক্তবরুদদ্ধ উচ্চ আোলদত আপীল োদের করা েে; 

➣ উি অর্ থ বছদর ভাতা সাংক্রান্ত পূদব থর ০৮(আট)টি লীভ টু আপীল মামলা ক্তনস্পক্তি েে এবাং 

পুনরাে শুনানীর যন্য োইদকাদট থ মেরত পাঠাে; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পাতা/৩ 

 ানবােন শাখা 
 

 ানবােন সাংক্রান্তিঃ 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর ব্যবস্থাপনা পক্তরচাালক মদোেে কর্তথক ব্যবহৃত গাক্তড় নাং-ঢাকা-মমদট্রা-ঘ-

১৩-৫৩১৬ এর রেণাদবেন বাবে ১,৩৭,২৮৯/- (এক লে সাতক্তিশ োযার দুইশত ঊননব্বই) টাকা 

খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর পক্তরচাালক (কল্যাণ) কর্তথক ব্যবহৃত গাক্তড় নাং-ঢাকা-মমদট্রা-গ-১৪-১৯৭৮ 

এর রেণাদবেন বাবে ৬০,৫৭৫/-(ষাট োযার পাঁচাশত পঁচাাির) টাকা খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর পক্তরচাালক (ক্তশে ও বাক্তণযি) কর্তথক ব্যবহৃত ঢাকা-মমদট্রা-গ-১১-২৫৭৪ এর 

রেণাদবেন বাবে ৫৩,৭৩৪/-(ক্ততপান্ন োযার সাতশত মচাৌক্তিশ) টাকা খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর পক্তরচাালক (অর্ থ) কর্তথক ব্যবহৃত ঢাকা-মমদট্রা-গ-১২-৭৫৩২ এর 

রেণাদবেন বাবে ৯৮,১৯৫/-(আটানব্বই োযার একশত পঁচাানব্বই) টাকা খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর সক্তচাব কর্তথক ব্যবহৃত ঢাকা-মমদট্রা-গ-১১-২৫৭৫ এর রেণাদবেন বাবে 

১,৩২,৬৭৫/-(একলে বক্তিশ োযার ছেশত পঁচাাির) টাকা খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর মোব্যবস্থাপক (ক্তশে ও বাক্তণযি) কর্তথক ব্যবহৃত ঢাকা-মমদট্রা-খ-১১-

০৯৮৬ এর রেণাদবেন বাবে ৩৩,৩২২/-(মততক্তিশ োযার ক্ততনশত বাইশ) টাকা খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর প্রধান প্রদকৌশলী এবাং উপ-প্রধান প্রদকৌশলী কর্তথক ব্যবহৃত ঢাকা-মমদট্রা-

গ-১১-১৫৮৩ এর রেণাদবেন বাবে ৭৬,৬৫৭/-(ক্তছোির োযার ছেশত সাতান্ন) টাকা খরচা 

েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর উপ-মোব্যবস্থাপক (কল্যাণ) ও উপ-মোব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবাং 

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কর্তথক ব্যবহৃত গাক্তড় নাং-চাট্ট-মমদট্রা-গ-১১-০৭১৪ রেণাদবেন বাবে 

৮৬,২৭৪/-(ক্তছোক্তশ োযার দুশত চুোির) টাকা খরচা েদেদছ। 

➣ ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছদর মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষেক মন্ত্রণালদে সাংযুি গাক্তড় নাং-ঢাকা-মমদট্রা-গ-১২-৭৫৩৩  

রেণাদবেন বাবে ৩০,৯০০/-(ক্তিশ োযার নেশত) টাকা খরচা েদেদছ। 

 

 

 



পাতা/৪ 

অর্ থ  ক্তবভাগ : 

অর্ থ  ক্তবভাদগর গুরুত্বপূণ থ কা থক্রদমর অযথন সমূদের তথ্যাক্তেিঃ 

➣ ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা, শেীে মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবার ও মৃত যুদ্ধােত 

মুক্তিদ াদ্ধা পক্তরবাদরর মমাট ৬৯৮৯ যনদক রাষ্ট্রীে সম্মানী ভাতা প্রোন করা েদেদছ 

১১৮,৬৩,৮৮,০১৭/-(একশত আঠার মকাটি মতষক্তট্ট লে আটাক্তশ োযার সদতর) টাকা। 

➣ 
২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধাদক মেদশ/ক্তবদেদশ ক্তচাক্তকৎসা সুক্তবধা বাবে প্রোন করা 

েদেদছ ২,২০,৬৭,৯১০/-(দুই মকাটি ক্তবশ লে সাতষক্তট্ট োযার নেশত েশ) টাকা।  

➣ ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর মুক্তিদ াদ্ধার সন্তান ও পরবতী প্রযদের ১৭১৭ যনদক বঙ্গবন্ধু ছািবৃক্তি 

প্রোন করা েদেদছ ২,১৮,১৬,১১৯/-(দুই মকাটি আঠার লে মষাল োযার একশত ঊক্তনশ) টাকা। 

 

➣ ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর গণবাক্তেণীর মখতাবপ্রাপ্ত ১২৬ যন মুক্তিদ াদ্ধা/তাদের উিরাক্তধকারীদক 

মখতাবপ্রাপ্ত মুক্তিদ াদ্ধাদের নীক্ততমালা-২০১৩ অনু ােী ভাতা প্রোন করা েদেদছ 

১,১৩,০১,৫৭৯/-(এক মকাটি মতর লে এক োযার পাঁচাশত ঊনআক্তশ) টাকা। 

➣ ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধার ৯০ যন কন্যা সন্তানদক ক্তববাে ভাতা প্রোন করা 

েদেদছ ১৭,৩২,৮৭৫/-(সদতর লে বক্তিশ োযার আটশত পঁচাাির) টাকা। 

 

➣ ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধার ৪৪৯ যন সন্তানদক ক্তশো অনুোন প্রোন করা 

েদেদছ ৭,১৮,৪৭০/-(সাত লে আঠার োযার চাারশত সির) টাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পাতা/৫ 

কল্যাণ বিভাগ 

 

কল্যাণ বিভাগগর গুরুত্বপূণ ণ কার্ ণক্রগের অর্ণন সমূগের তথ্যাব িঃ 

 

১. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা, শেী  মুবিগর্াদ্ধা পবরিার ও মৃত যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা 

পবরিাগরর মোট ৬৯৮৯ র্নগক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্র ান করা েগয়গে। 

২. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা, শেী  মুবিগর্াদ্ধা পবরিার ও মৃত যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা 

পবরিাগরর মোট ২২৩৪৫ র্ন স গের র্ন্য মরশন সুবিধা প্র ান করা েগয়গে। 

৩.  ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর ৩৬২ র্ন যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধাগক ম গশ/বিগ গশ বিবকৎসা সুবিধা প্র ান করা 

েগয়গে। 

৪. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর ২২৮ র্ন যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধাগক স্মাট ণ আইবি কাি ণ প্র ান করা েগয়গে। 

৫. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর মুবিগর্াদ্ধার সন্তান ও পরিতী প্রর্গের স্নাতক/স্নাতগকাত্তর বিবকৎসা/প্রগকৌশল 

শাখার বশক্ষার্ীগ র োবসক ১৫০০/- টাকা োগর ১৯৩ র্নগক এিং সাধারন বশক্ষার্ীগ র োবসক ১০০০/- 

টাকা োগর ১৩২৪ র্নগক সি ণগোট ১৭১৭ র্নগক িঙ্গিন্ধু োত্রবৃবত্ত প্র ান করা েগয়গে। 

৬. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর গণিাবেনীর মখতািপ্রাপ্ত ১২৬ র্ন মুবিগর্াদ্ধা/তাগ র উত্তরাবধকাবরগক " 

মখতািপ্রাপ্ত মুবিগর্াদ্ধাগ র ভাতা প্র ান নীবতোলা-২০১৩ অনুর্ায়ী ভাতা প্র ান করা েগয়গে। 

৭. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধার ৯০ র্ন কন্যা সন্তানগক বিিাে অনু ান প্র ান করা েগয়গে। 

৮. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধার ৪৪৯ র্ন সন্তানগক বশক্ষা অনু ান প্র ান করা েগয়গে। 

৯. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর হুইল মচাোদর চালাচালকারী যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধাগ র আিোওয়া পবরিতণগনর র্ন্য ৮ 

ব ন কক্সিার্ার সমুদ্র সসকগত ভ্রেগণর ব্যিস্থা করা েগয়গে। 

১০. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর হুইল মচাোদর চালাচালকারী ০১ যন যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধাগক প্রবত োগস ১৯০০/- 

টাকা োগর এিং ০৭ যনদক প্রবত োগস ১১০০/- টাকা কগর মোিাইল ম ান খরি প্র ান করা েগয়গে। 

১১. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর হুইল মচাোদর চালাচালকারী ০৮ যন যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা প্রগতেকগক পথ্য বেসাগি 

দুধ, েবরলক্স, োলগটািা ক্রয় িাি  প্রবত োগস ৩০০০/- টাকা কগর খরি প্র ান করা েগয়গে। 

১২. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর ঢাকাে অবস্থানরত যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা, শেী  মুবিগর্াদ্ধা পবরিার ও মৃত যুদ্ধােত 

মুবিগর্াদ্ধা পবরিাগরর র্ন্য িনগভার্গনর আগয়ার্ন করা েগয়গে।  

 



পাতা/৬ 

১৩. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর ঢাকাে অবস্থানরত যুদ্ধােত মুবিগর্াদ্ধা, শেী  মুবিগর্াদ্ধা পবরিার ও মৃত যুদ্ধােত 

মুবিগর্াদ্ধা পবরিাগরর র্ন্য ক্রীড়া প্রবতগর্াগীতার আগয়ার্ন করা েগয়গে।  

১৪. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর শেী  ব িস, স্বাধীনতা ও র্াতীয় ব িস, মুবর্িনগর ব িস র্র্াগর্াগ্য ের্ ণা ায় 

পালন করা েগয়গে।  

১৫. ২০১৫-১৬ অর্ ণ িৎসগর ১৭ই োি ণ র্াবতর র্নক িঙ্গিন্ধু মশখ মুবর্বুর রেোগনর র্ে ব ন ও ১৫ আগষ্ট 

শাো াৎ িাবষ ণকীগত র্াতীয় মশাক ব িস র্র্াগর্াগ্য ের্ ণা ায় পালন করা েগয়গে।  

১৬। The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (P.O.  No. 

94 of  1972) এর 2(h) ধারাে সুক্তবধাদভাগী  মুক্তিদ াদ্ধার সাংজ্ঞাে প্রক্ততরো, পুক্তলশ, মবসামক্তরক সশস্ত্র 

বাক্তেনীদত কম থরত সেস্য অর্বা সরকাক্তর মকান মপনশনদভাগী অর্বা  ার ক্তনেক্তমত আদের উৎস আদছ 

তাদেরদক  মুক্তিদ াদ্ধার সাংজ্ঞাে অন্তভূ থি না করাে বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণট্রাস্ট েদত প্রক্ততরো, 

পুক্তলশ, মবসামক্তরক সশস্ত্র বাক্তেনীদত কম থরত ক্তছদলন এমন যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা ও শেীে পক্তরবাদরর 

সেস্যগণদক ভাতা প্রোন করা সম্ভব েে না। গণবাক্তেনীর সেদস্যর ন্যাে প্রক্ততরো, পুক্তলশ, মবসামক্তরক 

সশস্ত্র বাক্তেনীর মুক্তিদ াদ্ধাদেরও  মুক্তিযুদদ্ধ অসামান্য অবোন রদেদছ। গণবাক্তেনীসে সকল বাক্তেনীর 

যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা ও শেীে পক্তরবারদক ভাতা প্রোদনর মেদি সমান সুদ াগ প্রোদনর লদেি ক্তপও ৯৪/৭২ 

এর 2(h) এ উক্তিক্তখত সুক্তবধাদভাগী মুক্তিদ াদ্ধার সাংজ্ঞা সাংদশাধদনর প্রস্তাব মপ্ররণ করা েদেদছ। 

১৭। যুদ্ধােত ও শেীে মুক্তিদ াদ্ধাদের পরবতী প্রযদের যন্য ভাতা মঞ্জুদরর মেদি The Bangladesh 

(Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (P.O.  No. 94 of  1972) এর 

2(d) ধারাে যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা এবাং শেীে মুক্তিদ াদ্ধার সন্তান  দের বেস ২১ বছদরর অক্তধক এবাং 

ক্তববাক্তেত কন্যাগণ যুদ্ধােত মুক্তিদ াদ্ধা ও শেীে মুক্তিদ াদ্ধার উপর ক্তনভ থরশীল বদল গণ্য নে। েদল ২১ 

বছদরর অক্তধক বেদসর পুি সন্তান এবাং ক্তববাক্তেত কন্যা সন্তানগণ ভাতা প্রাক্তধকার প্রাপ্ত নন। এ অবস্থা 

ক্তনরসনকদে The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 

(P.O.  No. 94 of 1972) এর 2(d) ধারা সাংদশাধদনর প্রস্তাব মপ্ররণ করা েদেদছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



পাতা/৭ 

বশল্প ও িাবণর্ে বিভাগ 

প্রগকৌশল শাখার গুরুত্বপূণ ণ কার্ ণক্রগের অর্ণন সমূগের তথ্যাব িঃ 

ক্রঃ 

নং 

কাজের নাম কাে সম্পজের 

তাররখ 

২০১৫-১৬ অর্থ 

বছজরর কাে 

মন্তব্য 

১। বাংলাজেশ মুরিজ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাজের মারলকানাধীন 

চট্রগ্রাজমর আগ্রাবােস্থ বারনরেিক এলাকায় ৭১নং প্লজের 

০.১৯২৭ একর েরমর উপর ৪টি ববইেজমন্টসহ ২৯ তলা 

(৪রব+২৫) বারনরেিক ভবন রনমথাণ। 

২১/০৬/২০১৬ ৫ম তলা হজত ১২ 

তলা প থন্ত বেইম 

ট্রাকচার 

 

২। বাংলাজেশ মুরিজ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাজের মারলকানাধীন 

চট্রগ্রাজমর আগ্রাবােস্থ বারণরেিক এলাকায় ৩৬ নং প্লজের 

০.২৪০৯ একর েরমর উপর ২টি ববইেজমন্টসহ ১৯ তলা 

(২রব+১৭) বারনরেিক ভবন রনমথাণ। 

৩০/১০/২০১৬ ২য় তলা হজত ১৪ 

তলা প থন্ত বেইম 

ট্রাকচার 

 

৩। ঢাকার বপাস্তজ ালাস্থ ১২১,কররমুল্লাবাজ র ৪.২৩ একর 

েরমর উপর কার পারকং, করমরনউটি বসন্টার, 

রিপােথ জমন্টাল বটার, মসরেে, টিান্ডািথ  প্রার্রমক 

রবদ্যালয়, রচজেন পাকথ , বখলার মাঠ, ওয়াোর বরি 

ইতিারেসহ আবারসক কমজপ্লক্স রনমথাণ। 

২৭/১১/২০১৬ রােউক হজত 

বৃহোয়ন প্রকজের 

ছাড়পত্র পাওয়া 

ব জছ। 

 

৪। েঙ্গীস্থ বাংলাজেশ গ্লাস ইন্ডারিে (হাইসন্স) এর সমু্মজখর 

সীমানা প্রাচীর রনমথাণ। 

১৩/০৮/২০১৫ কাে সম্পে 

হজয়জছ। 

 

৫।  ােীপুজরর ববািথ  বাোরস্থ কুরনয়া বমৌোর েরমর বরাজির 

পাজবথর সীমানা প্রাচীর রনমথাণ। 

২১/২/২০১৬ কাে সম্পে 

হজয়জছ। 

 

৬। নারায়ন জের রনতাই েস্থ ১৫০-১৫২, রব,বক, বরাজির 

ব ািাউন ও অরিস বমরামত কাে 

১৩/০৮/২০১৫ কাে সম্পে 

হজয়জছ। 

 

৭। ২৭৩/২৭৬ বতে াাঁ ওস্থ রসরজকা বসাপ এন্ড বকরমকিাল 

ইন্ডারিে রলঃ-এ ম্যাক-আপ রুম রনমথাণ। 

২৫/০৮/২০১৫ কাে সম্পে 

হজয়জছ। 

 

৮। বমাহাম্মেপুজরর  েনবী বরািস্থ “মুরিজ াদ্ধা োওয়ার-১” 

এর ৬ষ্ঠ তলায় ববরসন সরবরাহ ও স্থাপন কাে 

০৩/০১/২০১৬ কাে সম্পে 

হজয়জছ। 

 

৯। চট্রগ্রামস্থ ২১৫/২১৬, নারসরাবাে রশে এলাকা, বাজয়রেে 

ববাস্তামী বরাি-এ অবরস্থত েরমর উপর বাক্সলী ওয়িার 

হাউে রনমথাণ (২য় ধাপ) 

কা থাজেজশর তাররখ 

১০/০৭/২০১৬ 

কাে সম্পজের 

তাররখ 

১১/০৩/২০১৭ 

প্রায় ২০% কাে 

সম্পে হজয়জছ। 

 

 


