
যবু ও ীড়া ম ণালয়াধীন িবিভ  দ র/সং া কতকৃ বা বািয়ত িবিভ  সমা  ক /কমসিূচসমেূহর (২০০৯ হেত ২০১৪ পয ) তথ ঃ 
ম ণালয়/িবভােগর নামঃ যবু ও ীড়া ম ণালয়। 
 
 

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

ক /কমসিূচর নাম ক /কমসচূীর 
অ েমািদত ব য় 
 (ল  টাকায়) 

কতৃ 
বা বায়ন ব য়  
(ল  টাকায়) 

ধান ধান অ সমহূ 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 
(ক) যবু উ য়ন অিধদ রঃ 
 

০১ ‘‘অবিশ  ৪১িট জলায় ইেলকি ক াল এ ড হাউস 
ওয় ািরং, ৫৫িট জলায় ইেলক িন , ৫৫িট জলায় 
এয়ারকি ডশিনং এ ড রি জােরশন িশ ণ কাস 
স সারণ’’ শীষক ক , ৩য় সংেশািধত 
(জলুাই/২০০৫ হেত জনু/২০১১ পয )। 

৪২৮০.০০ ৩৯৮২.২২ (১) ৪১িট জলায় ইেলকি ক াল এ ড 
হাউজওয় ািরং,  
(২) ৫৫িট জলায় ইেলক িন , 
এয়ারকি ডশিনং এ ড রি জােরশন িবষেয় 

িশ ণ দান। 
০২ ‘‘ইেনােভিটভ ম ােনজেম ট অব িরেসােসস ফর 

পভারিট এিলিভেয়শন  কি েহি ভ টকেনালিজ 
(ইমপ া )’’ শীষক ক , সংেশািধত 
(জলুাই/২০০৬ হেত জনু/২০১১ পয )। 

২০০০.০০ ১৯৮৯.১০ (১) ০৪িট জলায় বােয়া- গ াস া ট াপন। 

০৩ ‘‘ইয়থু এমপাওয়ারেম ট  লাইফ ীলস এডেুকশন 
এ-  লাইভিল ড অপরচিুনিটজ’’ শীষক ক , 
সংেশািধত (জলুাই/২০০৬ হেত জনু/২০১২ পয )। 

৭৮৮.৬৬ ৭৩৬.০৮ (১) িকেশার- িকেশারীেদর জনন া  
অিধকার স েক সেচতন করা, (২) িকেশার-
িকেশারীেদর সামািজক ও অথৈনিতকভােব  
জীবন- যাপেন তােদর স ম কের গেড় তালা। 

০৪ ‘‘ েজ  অন কমনওেয়লথ ইয়থু া াম 
টকেনালিজ এমপাওয়ারেম ট স টার 

(িসওয়াইিপেটক) অন ইলস ফর িডেসন া াইজড 
রাল ইয়ং িপপল অব বাংলােদশ’’ শীষক ক  

সংেশািধত, (জলুাই/২০০৮ হেত িডেস র/২০১২ 
পয )। 

১৮৮.৩৫ ১৮৪.৭৪ (১) তথ  যিু  খােত ামা েলর দির  
বকার যবুেদর স ৃ  করা,  

(২) তথ  যিু  খােত বকার যবুেদর 
িনেয়াগেযাগ তা বিৃ  করা এবং  
(৩) তথ  যিু  িশ ায় ামা েলর দির  
বকার যবুেদর উৎসািহত করা। 

০৫ ‘‘যবু উ য়ন অিধদ র ও বসরকারী চছােসবী যবু 
সংগঠেনর মেধ  কমসিূচ িভি ক নটওয়ািকং 
জারদারকরণ’’ শীষক ক , সংেশািধত, 

(জলুাই/২০০৮ হেত জনু/২০১৩ পয )। 

৪০০০.০০ ৩৮৬৯.১৯ (১) কি উটার ও সামািজক িবিভ  িবষেয় 
সেচতনতাবিৃ মলূক িশ ণ। 

(খ) জাতীয় ীড়া পিরষদঃ 
 

০৬ ‘‘ গাপালগ  জলায় ইিমংপলু ও িজম াসিয়াম 
িনমাণ, শখ কামাল িডয়ােমর উ য়ন, পরুাতন 
জলা িডয়ােমর সং ার এবং মিহলা ীড়া 

কমে  িনমাণ’’ শীষক ক  (জা য়াির/২০১১ 
হেত িডেস র/২০১৩ পয )। 

১০৪৪৪.৬৩ ১০৩৯৪.১৩ গাপালগ  জলায় (১) ইিমংপলু িনমাণ,   
(২) িজম ািসয়াম িনমাণ, (৩) শখ কামাল 

িডয়ােমর চারতলা প ািভিলয়ন ভবন,     
(৪) িমিডয়া স টার, (৫) গ ালারী িনমাণ ৮০০ 
ফুট, (৬) ি লার িসে মসহ খলার মাঠ 
উ য়ন, (ছ) াড লাইট াপন, (৭) এলইিড 
জােয় ট ার বাড, (৮) চয়ার াপন ইত ািদ 
কাজ, (৯) পরুাতন জলা িডয়াম সং ার-
উ য়ন (১০) মিহলা ীড়া কমে  ( হাে ল 
িবি ং, ইিমংপলু, িজম ািসয়াম িনমাণ কাজ 
ইত ািদ। 

  



০৭ ‘‘গাজীপরু ট ী  িটএসএস মােঠ িডয়াম িনমাণ’’ 
শীষক ক  (জলুাই/২০১২ হেত জনু/২০১৪ 
পয )। 

৭৬৯.৪০ ৭৬৯.৪০ (১) প ািভিলয়ন ভবন (৯০ ফুট/৬০ফুট),      
(২) েনজ িসে েম খলার মাঠ উ য়ন,    
(৩) খলার মােঠর চািরিদেক ীল ফি ং,   
(৪) সীমানা াচীর িনমাণ ইত ািদ। 

০৮ ‘‘পাবনা জলার শহীদ অ াডেভােকট আিমন উি ন 
িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন’’ শীষক ক  

(এি ল/২০১৩ হেত জনু/২০১৪ পয )। 

৯৯৫.৪৭ ৯৯৫.২৫ (১) খলার মাঠ উ য়ন, (২) দাতালা 
প ািভিলয়ন ভবন িনমাণ, (৩) গ ালারী িনমাণ-
৬০০ ফুট ইত ািদ। 

০৯ ‘‘১১তম সাউথ এিশয়ান গমস উপলে  ঢাকা 
শহেরর ীড়া অবকাঠােমাসমেূহর সং ার, মরামত, 
আধিুনকায়ন ও পণুঃিনমাণ এবং ীড়া য পািত ও 
সর ামািদ সং হ’’ শীষক ক  (জলুাই/২০০৮ 
হেত জনু/২০১০ পয )। 

৪৮৮৪.৯৫ ৪৮৪৮.৩৬ (১) ব ব  ু জাতীয় িডয়াম সং ার,        
(২) মওলানা ভাসানী হিক িডয়াম সং ার ও 
উ য়ন, (৩) মাহা দ আলী বি ং িডয়াম 
িনমাণ, (৪) কাবািড িডয়াম িনমাণ,        
(৫) উেডন ার িজম ািসয়াম, প ন িনমাণ, 
(৬) া ডবল িডয়াম িনমাণ, (৭) জাতীয় 

ীড়া পিরষদ িজম ািসয়াম, িমরপরু 
ইিমংপলু, ধানমিন ড মিহলা ীড়া কমে , 

ধানমি ড আবহানী মাঠ ও মাঠ সংল  
িজম ািসয়াম, কমলাপরু শহীদ িসপাহী 
মাহা দ মা ফা কামাল িডয়াম, িমরপরু 

শহীদ সারাওয়াদী ইনেডার িডয়াম, িমরপরু 
ীড়া প ী সং ার ও উ য়ন কাজ, (৮) ীড়া 

সাম ী য় ইত ািদ। 
১০ ‘‘আইিসিস মানস  ি েকট িডয়ােম পা েরর 

জ  িমরপরু শর- ই- বাংলা িডয়াম সং ার ও 
উ য়ন’’ শীষক ক  (জলুাই/২০০৯ হেত 
জনু/২০১১ পয )। 
 

৭৮৪৯.৬০ ৭৮৪৯.৩০ (১) িভআইিপ হসিপটািলিট এিরয়া,            
(২) আ জািতক মানস  িমিডয়া স টার,   
(৩) সাধারণ গ ালারী, (৪) াউ  য পািত,   
(৫) এলইিড জায়া ট ীন (িভিডও ার বাড) 
(৬) আধিুনক াড লাইট, (৭) গািড় পািকং ও 
অ া  িবধা, (৮) িডয়ােমর রংকরন ও 
স ায়ন, (৯) কেপােরট এলাকা ও হসিপটািলিট 
এলাকার উ য়ন (১০) অ া  সং ার ও 
উ য়ন ইত ািদ। 

১১ ‘‘আইিসিস ি েকট িব কাপ- ২০১১ এর উে াধনী 
অ ােনর জ  ব ব  ু জাতীয় িডয়াম এর 
সং ার ও উ য়ন’’ শীষক ক  (জলুাই/২০০৯ 
হেত জনু/২০১১ পয )। 
 

৩৫০৮.২২ ৩৪৩৯.৬৮ (১) ২০০০ িসেটর চয়ার, (২) আইিসিস 
হসিপটািলিট ব , (৩) িবিসিস হসিপটািলিট 
ব , (৪) আমি ত অিতিথেদর এিস লাউ  ও 
টয়েলট, (৫) ভ  অপােরশন স টার,        
(৬) হসিপটািলিট ব , (৭) িমিডয়া স টার,   
(৮) জনােরল গ ালারী ( ীল ম সড, 
গ ালারী চয়ার), (৯) এলইিড জায়া ট ীন, 
(১০) আউটেডার কার পািকং এিরয়া উ য়ন, 
(১১) াড লাইট আপে েডশন, (১২) গেটর 
কাজ, (১৩) িভতের ও বাইের সৗ য বধন 
(িব কাপ ি েকেটর লেগাসহ), (১৪) সাইেনজ 
ওয়াক, ইেভ ট মােক ডাইিজং, কনেসশন, 

িডয়াম িসং, ি িনং, কালািরং ইত ািদ। 
  



১২ ‘‘আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর ভ  
িহসােব চ াম জ র আহমদ চৗধরুী িডয়ােমর 
সং ার ও উ য়ন’’ শীষক ক  (জলুাই/২০০৯ 
হেত জনু/২০১১ পয )। 
 

৭১২৭.৭৮ ৭১২৭.৭৮ (১) খলার মাঠ উ য়ন ি ংলার ও 
িডপিটউবওেয়ল (২) আউটার েনজ িসে ম, 
(৩) আইিসিস হসিপটািলিট ব , (৪) িবিসিব 
হসিপটািলিট এিরয়া, (৫) খেলায়াড় এবং 
আ ায়ারেদর এলাকা উ য়ন, (৬) া ড 

া ড উইথ ফ ক ােনািপ, (৭) িমিডয়া 
স টার, (৮) ক ােমরা াটফম,  (৯) নতুন 

গ ালারী িনমান, (১০) গ ালারী, (১১) আধিুনক 
াড লাইট াপন, (১২) এলইিড জােয় ট ীন, 

(১৩) িডয়ােমর পািরপাি ক সৗ য বধন, 
(১৪) িডয়াম িসং ও কালািরং, (১৫) 
য পািত সর াম, (১৬) সাইেনজ ওয়াক 
ইত ািদ। 

১৩ ‘‘আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  
ভ  িহসােব নারায়নগ  খান সােহব ওসমান আলী 

িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন’’ শীষক ক  
(জলুাই/২০০৯ হেত জনু/২০১১ পয )। 
 

৬২৮২.০২ ৬২৮২.০২ (১) খলার মাঠ উ য়ন, (২) আউটার েনজ 
িসে ম, (৩) আইিসিস হসিপটািলিট ব ,  
(৪) িবিসিব হসিপটািলিট এিরয়া, (৫) খেলায়াড় 
এবং আ ায়ারেদর এলাকা উ য়ন, (৬) িমিডয়া 
স টার, (৭) ক ােমরা াটফম, (৮) িভআইিপ 

গ ালারী, (৯) জনােরল গ ালারী িনমান,  
(১০) আধিুনক াড লাইট, (১১) এলইিড 
জায়া ট ীন, (১২) িডয়ােমর পািরপািশবক 
সৗ য বধন, (১৩) য পািত সর াম,       

(১৪) সাইেনজ ওয়াক,  (১৫) ইনেডার াকিটস 
িবধা, (১৬) িডিপিডিস এ ইেলকি ক াল পাল 
ানা র, (১৭) আউটার িডয়াম উ য়ন, 

(১৮) মইন রাড সহ ফুটপাত সং রন। 
১৪ ‘‘আইিসিস ি েকট িব কাপ ২০১১ এর িবক  

ভ  িহসােব খলুনায় অবি ত শখ আব ু নােসর 
িডয়ােমর সং ার ও উ য়ন’’ শীষক ক  

(জলুাই/২০০৯ হেত জনু/২০১১ পয )। 
 

৫৬৪৬.৭৮ ৫৬৩৮.৩২ (১) খলার মাঠ উ য়ন ি ংলার িসে ম,     
(২) আউটার েনজ িসে ম, (৩) আইিসিস 
হসিপটািলিট ব , (৪) িবিসিব হসিপটািলিট 
ব , (৫) খেলায়াড় এবং আ ায়ারেদর 
এলাকা উ য়ন, (৬) প ািভিলয়েন অ া  
জর রী অিফস সমহূ িনমাণ, (৭) গ ালারী 
িনমাণ চয়ারসহ, (৮) আধিুনক াড লাইট 
াপন, (৯) িমিডয়া স টার। 

(গ) বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ানঃ 
 

১৫ ‘‘বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর ইনেডার 
িশ েণর জ  িসনেথিটক টাফসহ বইলম ান 
াংগার িনমাণ’’ শীষক ক  (জা য়াির/২০১১ 

হেত  মাচ/২০১৪ পয )। 

৪৩৬৪.৬৪ ৪৩৪৭.২৩ 
 

(১) াটস িগয়াস, (২) ফেরন এ েপিরেয়  
শয়ািরং, াটস/িফটেনস ই পেম ট  এ ড 

এে সিরস, (৩) কি উটার ড ,             
(৪) ফািণচার, (৫) ইেলকি ক, (৬) ড , 
কন াকশন অব ীল াকচার, ইন েলশন অব 
িসে িটক টাফ, (৭) কন াকশন অব াস ম, 
(১২ িডিসি ন, কন াকশন অব অিডেটািরয়াম 
এ ড অিফস, (৮) াড লাইিটং উইথ ওয়ান-
সাব শন। 

  



১৬ ‘‘িবেকএসিপর িবদ মান ীড়া িবধাবলীর 
অিধকতর উ য়ন ও তণৃমলূ পযােয় ীড়া িতভা 
অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ দান’’ শীষক ক , 
িবেশষ সংেশািধত  (জা য়াির/২০০৯ থেক 
জনু/২০১৪ পয )। 

৭৪৭০.০৫ ৭৩৪২.১৫ (১) িশ ণ ব য়, খলার সাম ী, (২) স ানী 
িফ, শাসিনক ভবন, ছা  ও িশ ণাথী 
হাে েলর সং ার ও মরামত, (৩) কেলজ 

কমে  ভবন এবং কাভাড ি েকট স টােরর 
স সারণ ও উ য়ন, (৪) ইিমং কমে  
ভবেনর স সারণ ও মরামত, (৫) যানবাহন, 

াটস সাই  য পািত এবং অ া  সাম ী 
( ফাস াটফম), (৬) খলাধলূা িফটেনস 
য পািত এবং অ া  সাম ী (১০ িবভােগর 
জ ), (৭) জিম অিধ হণ, (৮) ফুটবল ও হিক 
মােঠ াস ম িনমাণ এবং ইমংপলু িনমাণ 
(২৫ িমঃ ৪ লন)। 

১৭ ‘‘বাংলােদশ ীড়া িশ া  িত ােন িবদ মান 
িসনেথিটক হিক টাফ িত াপন এবং াপনাসমেূহর 
সং ার ও উ য়ন’’ শীষক ক  (জুলাই/২০১২, 
হেত জনু/২০১৫ পয )। 

২১৪২.৪৭ ১৮৪১.৪৭ (১) অভ রীণ রা ার উ য়ন, ডরেমটরী 
(অিফসাস) িনমাণ, (২) িবেকএসিপ’র েনজ 
িসে েমর উ য়ন, (৩) পািন সরবরাহ লাইন 
াপন, (৪) পা  (২৫ অ  শি ),             

(৫) িসনেথিটক হিক টাফ াপন। 
 


