Project Name: Vertical Extension of International Training Complex of BPATC

Project Director: Syed Mizanur Rahman, ndc
Email: syed1963@gmail.com
Mobile: 01732098308 (M)

DPD: Dr. Moshiur Rahman
Email: moshiur.patc07@yahoo.com
Mobile: 01716536726

a) Project Title: Vertical Extension of International Training Complex of BPATC
b) Sponsoring Ministry/Division: Ministry of Public Administration, Dhaka
c) Executing Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka

2.1 প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লক্ষ্যমাত্াাঃ

ক) বাাংলাল্পেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষ্ণ লকল্পের ল ৌত অবকাঠাল্পমা সুশবধা শনমমাণ কল্পর প্রশশক্ষ্ণ সক্ষ্মতা বৃশির মাধ্যল্পম শসশ ল
সাশ সম কমমকতমাল্পের প্রশশক্ষ্ণ প্রোন কল্পর েক্ষ্ জনবল শিল্পসল্পব গল্পে লতালা।
খ) শ শন-২০২১, সপ্তম পঞ্চ-বাশষ মকী পশরকেনা এবাং লেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্া এর লক্ষ্য ও উল্পেযশ্য অজমল্পনর জন্য
জনপ্রশাসল্পনর েক্ষ্তা বৃশি।
গ) আন্তজমাশতক প্রশশক্ষ্ণ কমল্পেল্পে শবশ ন্ন পর্ মাল্পয়র ববল্পেশশক প্রশশক্ষ্ণ কমমসূশি আল্পয়াজল্পনর মাধ্যল্পম শবশপএটিশস-লক প্রশশক্ষ্ল্পণ
”লেষ্ঠল্পের লকে” শিল্পসল্পব গল্পে লতালা।
2.2

Estimated Cost of the Project (tk. Lakh):

i) Total: 4500.00
ii) GoB : 4500.00
iii) P.A: N/A

2.3

Mode of Financing with Source:

GoB

2.4

Project Implementation Period:

i) Date of Commencement: 01-07-2016
ii) Date of Completion: 30-06-2019 (first
revised)

2.5 Cumulative Progress up to June 2018 (Financial): Tk. 2467.49 lakh (54.83%)
2.6 Cumulative Progress up to June 2018 (Physical) : 73.27%
2.7 Fund allocation financial year (2018-19)

: 1961.00 lakh

1

2.8. প্রকল্পের কল্পপাল্পনন্ট সমূিাঃ
ক্রশমক
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

Components

Tk. (In lakh)
4.62
3.10
19.82
77.92
158.80
439.61
1163.29
2604.65
28.19

মূল লবতন
োশয়ে াতা
সাধারণ সরবরাি
র্ন্ত্রপাশত ও সরঞ্জামাশে
কশপউোর এবাং আনুষশিক
আসবাবপত্ ক্রয়
ববদ্যযশতক সরঞ্জামাশে
অনাবাশসক বন সমূি
প্রাইস কনটিনল্পজশি
সব মল্পমাে=

4,500

2.9 প্ররকল্পের জনবলাঃ
ক্রশমক

কমমকতমা/কমমিারীর নাম

পেবী

১

বসয়ে শমজানুর রিমান এনশিশস
এমশিএস, এমএন্ডশি
(যুগ্ম সশিব)
িাঃ মশশউর রিমান
উপ-পশরিালক

প্রকে পশরিালক

প্রকল্পে লর্াগোল্পনর
তাশরখ
২০/০৬/২০১৮

উপ-প্রকে পশরিালক

০৩/০১/২০১৮

জনাব লমাাঃ জাশকর লিাল্পসন
সাঁে-মুদ্রাক্ষ্শরক কাম
কশপউোর অপাল্পরের
লমাাঃ জািািীর আলম
শিসাব সিকারী

শপএ
টু
পশরিালক

০১/০৭/২০১৮

উচ্চমান সিকারী কাম
কশপউোর অপাল্পরের

১৪/০৬/২০১৭

লমাাঃ রশিদ্যল ইসলাম
শনম্নমান সিকারী কাম
কশপউোর

অশ স সিকারী

২০/০৭/২০১৭

২

৩

৪

৫

প্রকে

2

ল ান নম্বর, ই-লমইল আইশি
৭৪৪৫০২৬,
০১৭৩২০৯৮৩০৮
Syed1963@gmail.com
০১৭১৬৫৩৬৭২৬
Moshiur.patc07@yahoo.c
om
০১৭৯৫৮৮৬৩৬৭
ইন্টরকম ৪২৯৫
০১৭৯৫৫৫৮০৩৪
ইন্টরকম ৪২৭৭
jahangir23051983
০১৭২১৫৮৪৭১৮
ইন্টরকম ৪২৯৫
rislam5377@yahoo.com

মন্তব্য

