যুব ও

ীড়া ম ণালয়াধীন িবিভ দ র/সং া কতৃক

ম ণালয়/িবভােগর নামঃ যুব ও

িরত

ািবত িবিভ

ক /কমসূিচসমূেহর তথ ঃ

ীড়া ম ণালয়।
(ল

িমক
নং
০১

ক /কমসূিচর নাম

া িলত ব য়
(ল টাকায়)
০৩

০২

বা বািয়তব

টাকায়)

ধান ধান অং সমূহ
০৪

যুব উ য়ন অিধদ রঃ
০১

০২

‘‘ শখ হািসনা জাতীয় যুব কে র চলমান
কায ম অব াহত রাখা এবং অবকাঠােমা
সং ার ও
মরামত’’ শীষক
ক
(জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৯ পয )।
‘‘৬৪িট জলায় কি উটার ল াব াপন’’ শীষক
ক (জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৯ পয )।

০৩

‘‘যানবাহ চালনা ও মরামত িশ ণ’’ শীষক
ক (জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৯ পয )।

০৪

‘‘যুব উ য়ন অিধদ েরর কমদ তা বৃি এবং
িশ ণ িবধা উ ীতকরণ’’ শীষক ক
(জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৭ পয )।
‘‘উপেজলা পযােয় কি উটার
িশ ণ
স সারণ’’ শীষক ক (জুলাই/২০১৪ হেত
জুন/২০১৯ পয )।
‘‘ বকার
যুবেদর
কমসং ান
ও
আ কমসং ােনর েযাগ সৃি র লে কািরগরী
িশ ণ’’ শীষক ক
(জুলাই/২০১৪ হেত
জুন/২০১৯ পয )।
‘‘মাদকাশি
িনরাময় ও কাউি িলং ক
াপন’’ শীষক ক (জুলাই/২০১৪ হেত জুন
২০১৯ পয )।
‘‘ টকেনালিজ এমপাওয়ারেম ট স টার অন
ইলস ফর আ ডারি িভেলজড রাল ইয়াং
িপপল অব বাংলােদশ’’ শীষক
ক
(জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৯ পয )।

০৫

০৬

০৭

০৮

১৯৫০.০০ (১) িশ ণ দান, (২) িশ ণ য পািত
য়,
(৩) আসবাবপ
য়, (৪) অবকাঠােমা মরামত
ইত ািদ।
২৭৬৩.২২ (১) িশ ণ দান, (২) িশ েণর জ কি উটার ও
য পািত য়, (৩) য পািত য়, (৪) আসবাবপ
য়
ইত ািদ।
৮৭৩৯.৮৬ (১) যানবাহন চালনা ও মরামত িবষেয় িশ ণ দান,
(২)
িশ ণ য পািত ও যানবাহন
য়,
(৩) আসবাবপ
য়, (৪) ওয়াকসপ াপন ইত ািদ।
১৮৮৮৭.৭৩ (১) জলা পযােয় অিফস াপন, (২) িশ ণ য পািত
য়, (৩) জিম অিধ হণ, (৪) অবকাঠােমা ময়ামত,
(৫) আসবাবপ
য় ইত ািদ।
১৭০৯৮.০২ উপেজলা পযােয় (১) িশ ণ দান, (২) িশ েণর
জ কি উটার ও য পািত য়, (৩) য পািত য়,
(৪) আসবাবপ
য় ইত ািদ।
১০৩৩৭.৬৮ (১) িশ ণ দান, (২) িশ ণ য পািত
য়,
(৩) আসবাবপ
য় ইত ািদ।

৪৭৭৮.০১ (১) মাদকাশি িনরাময় ক িনমাণ, (২) য পািত
য়, (৩) আসবাবপ
য়, (৪) মাদকাশি িনরামেয়
পরামশ দান করা ইত ািদ।
১৯৩৭.৪২ (১) িশ ণ ভ ান য়, (২) িশ ণ য পািত য়,
(৩) িশ ণ দান ইত ািদ।

জাতীয়
০৯
১০

১১

‘‘ ডেভলপেম ট অব বাংলােদশ ফুটবল’’ শীষক
ক (জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৭ পয )।
‘‘উপেজলা পযােয়
িডয়ােমর
াথিমক
অবকাঠােমা
িনমাণ’’
শীষক
ক
সে র/২০১৩ হেত জুন/২০১৫ পয ।
‘‘িকেশারগ
জলায় সয়দ নজ ল ইসলাম
িডয়াম উ য়ন এবং ভরব উপেজলায়
িডয়াম
িনমাণ’’
শীষক
ক
(নেভ র/২০১৩ হেত জুন/২০১৫ পয )।

ীড়া পিরষদঃ
১১৯৩১.৮৪ (১) িশ ণ দান, (২) অবকাঠােমা িনমাণ ইত ািদ।
১০৬০৮.১০

িতিট উপেজলায় খলার মাঠ উ য়ন,
আরিসিস ব িনমাণ।

১৯৯৯.৯৩ িকেশারগ

জলায় সয়দ নজ ল ইসলাম

‘‘িকেশারগ
জলায়
ইিমংপুল
ও
িজম ািসয়াম
িনমাণ’’
শীষক
ক
(নেভ র/২০১৩ হেত জুন/২০১৫ পয )।

ম,

িডয়াম

উ য়নঃ
(১) সাধারণ গ ালারী িনমাণ, (২) খলার মাঠ তরী এবং
উ য়ন, (৩) ভূিম উ য়ন, (৪) িমিডয়া স টার িনমাণ,
(৫) মরামত কাজ ও অভ রীন সরক িনমাণ
(আরিসিস), (৬) শৗচাগার িনমাণ, ইত ািদ।
ভরব উপেজলায়

১২

িসং

িডয়াম িনমাণঃ

(১) ভূিম উ য়ন, (২) ি তল িবিশ প ািভিলয়ন ভবন
িনমাণ (ি তল িভি সহ), (৩) সাধারণ গ ালারী িনমাণ
(ি তল িভি সহ), (৪) সীমানা ািচর িনমাণ, (৫) মূল
ফটক িনমাণ, (৬) অভ রীন সড়ক িনমাণ, ইত ািদ।
১৯০৯.৩৭ িকেশারগ জলায় ইিমংপুলঃ
(১) ইিমংপুল িনমাণ, (২) ভূিম উ য়ন, (৩) সীমানা
াচীর িনমাণ, (৪) পাটাতনসহ ইিমংপুল িনমাণ
(টাইলস), (৫) ি তল িবিশ প ািভিলয়ন ভবন িনমাণ,
(৬) সাধারণ গ ালারী িনমাণ, (৭) গভীর নল প িনমাণ
ইত ািদ।
িজম ািসয়াম িনমাণঃ

১৩

১৪

‘‘গাইবা া এবং নােটার জলায় ইনেডার
িডয়াম
িনমাণ’’
শীষক
ক
(নেভ র/২০১১ হেত জুন/২০১৫ পয )।
‘‘রাজশাহী শহীদ কাম
ামান িবভাগীয়
িডয়ামেক আ জািতক মােনর ি েকট
িডয়ােম
পা রকরণ’’ শীষক
ক
(জুলাই/২০১৩ হেত জুন/২০১৫ পয )।

(১) িজম ািসয়াম িনমাণ, (২) সীমানা াচীর িনমাণ,
(৩) পাইিলংসহ িভি িনমাণ, (৪) ব ািতক সংেযাগ ও
াড লাইট াপন, (৫) িজম ািসয়াম সর াদী,
আসবাবপ াপন ইত ািদ।
১৬৪৮.৩৮ (১) গাইবা া এবং নােটার জলায় ০১িট কের ইনেডার
িডয়াম িনমাণ।
৩২১৯.৩৪ (১) িমিডয়া স টার িনমাণ, (২) মরামত ও সং ার
কাজ, (৩) গ ালারী চয়ার াপন, (৪) খলার মাঠ
উ য়ন, (৫) সড ও ক ােমরা পা ফম উ য়ন, (৬)
অভ রীন সড়ক ও গািড় পািকং, (৭) এল.ই.িড ীন
ইেলক িনক
ার বাড াপন, (৮) াড লাইট
সং ার, (৯) প ািভিলয়ন ভবন বিধতকরণ, ৪থ তলা
(১৪০’×৬০’), (১০) সৗ য বধণমূলক কাজ ইত ািদ।

১৫

১৬

১৭

‘‘০৬ (ছয়) িট উপেজলায়
িডয়াম িনমাণ’’
শীষক ক (জুলাই/২০১৩ হেত জুন/২০১৫
পয )।
(মাননীয় ধানম ীর িত িত)
‘‘নীলফামারী ও ন েকানা জলা
িডয়াম
উ য়ন এবং রংপুর িবভােগ মিহলা
ীড়া
কমে
িনমাণ’’ শীষক ক (এি ল/২০১৪
হেত জুন/২০১৬ পয )।

‘‘ক বাজার জলায় আ জািতকমােনর ি েকট
িডয়াম
িনমাণ’’
শীষক
ক
(জা য়াির/২০১৪ হেত জুন/২০১৬ পয )।

বাংলােদশ
১৮

১৯

‘‘িবেকএসিপ’র িবদ মান
ীড়া িবধাবলীর
আধুিনকীকরণ ও তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা
অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ দান’’ শীষক
ক (জুলাই/২০১৩ হেত জুন/২০১৭ পয ।

‘‘বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর আওতায়
চ াম ও রাজশাহীেত ীড়া ল
ু
িত া’’
শীষক ক (জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৭
পয )।

৩০৩৮.৬৭ (১) িমিডয়া স টার িনমাণ, (২) ভূিম অিধ হণ ও
উ য়ন, (৩) প ািভিলয়ন ভবন িনমাণ (১৪০’×৬০’), (৪)
সীমানা াচীর িনমাণ, (৫) গ ালারী িনমাণ, (৫) েবশ
সড়ক ইত ািদ।
৭১৭০.৪২ নীলফামারী জলা িডয়াম উ য়নঃ
(১) পুরাতন অবকাঠােমা অপসারণ করা, (২)
প ািভিলয়ন ভবন িনমাণ, (৩) সাধারণ গ ালারী িনমাণ,
(৪) খলার মাঠ ও ভূিম উ য়ন, (৫) সীমানা াচীর
িনমাণ, (৬) িবদ ামান গ ালারী মরামত ও সং ার
ইত ািদ।
১৫১৭৩.৩১ (১) ভূিম উ য়ন, (২) ৫ম তলা প ািভিলয়ন ভবন িনমাণ,
(৩) গ ালারী িনমাণ, (৪) খেলায়ার হাে ল িনমাণ,
(৫) িমিডয়ােস টার িনমাণ, (৬) াড লাইট াপন, (৭)
খলার মােঠর েনজ প িত িনমাণ, (৮) এল.ই.িড
জেয় ট ার বাড াপন, (৯) ইনেডার প াকিটস সড
িনমাণ, (১০) গ ালারী চয়ার াপন, (১১) সংেযাগ
সড়ক িনমাণ, (১২) ইিমং ট াংক িনমাণ ইত ািদ।

ীড়া িশ া িত ানঃ
৪৯৮৪.০০ (১) িবেকএসিপ’র ৪িট ি েকট মােঠর ১িট মােঠ াড
লাইট াপন, (২) িবেকএসিপ’র ২িট হিক মােঠর ১িট
মােঠ াড লাইট াপন, (৩) িবেকএসিপ’র ৩িট ফুটবল
মােঠর ১িট মােঠ াড লাইট াপন, (৪) িবেকএসিপ’র
বাে টবল, টিনস ও শূ িটং মােঠর আধুিনকীররণ।
িবেকএসিপ’র িব িবদ ালেয় উ ীতকরেণর জ ৬
প বািষক পিরক নায় ধরা আেছ। স ল মা া
অজেনর জ
উে িখত িবধাবলীর উ য়ন একা
েয়াজন।
৮৯০০.০০ (১) জিম অিধ হণ ও উ য়ন, (২) শাসিনক ভবন
িনমাণ, (৩) িনজ হাে ল িনমাণ, (৪) অিফসাস
কায়াটার ও াফ ডরেমেটারী িনমাণ, (৫) মাি
াটস িবি ং িনমাণ, (৬) একােডিমক িবি ং িনমাণ,
িপচসহ খলার মাঠ (ফুটবল ও ি েকট) এবং মাি
াটস ইনেডার িসনেথিটক ার াপন ইত ািদ।
৬

২০

‘‘বিরশাল, চ াম, িদনাজপুর, খুলনা ও
িসেলেট অবি ত িবেকএসিপ’র আ িলক
িশ ণ কে র িবধাবলীর উ য়ন’’ শীষক
ক (জুলাই/২০১৪ হেত জুন/২০১৭ পয )।

প বািষক পিরক নায় সকল িবভােগ আ িলক
িশ ণ ক ধরা আেছ। এ কে র মাধ েম তা
অজন করা যােব।
৫০০০.০০ (১) শাসিনক ভবন িনমাণ, (২) িজম ািসয়াম ভবন ও
ইিমংপুল িনমাণ ইত ািদ।

