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স্মারক নাং - এলধজইধি/সিই/সিিঃইউিঃ/সি- ১৮৪/২০১২/১৬০০ তাধরখঃ ০৭/০১/২০১৬ ইাং 
 

প্রাপকঃ  
 ১। প্রকল্প পসরচালক (িকল) 
  স্থানীয় িরকার প্রককৌেল অসিদপ্তর 
 

 ২। সনববাহী প্রককৌেলী (িকল) 
  স্থানীয় িরকার প্রককৌেল অসিদপ্তর 
 

সবষয়িঃ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সনকদবেনা বাস্তবায়কনর লকযে এলসিইসি’র সনমবাণ কাকির প্রক ািে শযকে সিনকেসিক সিওকিক্সিাইল এর 
পসরবকতব েত ভাগ িুি সিওকিক্সিাইল বেবহার প্রিকে।  

 

িূেিঃ পাি অসিদপ্তকরর স্মারক নাং – ২৪.০১.০০০০.০০৪.০৭১.০০৩.১৫- ২৭২, তাসরখিঃ ০৩/১২/২০১৫ ইাং। 

 

 উপ ুবক্ত সবষয় ও িূকের শপ্রসযকত িানাকনা  াকে শ , মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অনুোিন/ সনকদবেনা বাস্তবায়কনর লকযে পাি পকণের 
অভেন্তরীণ বেবহার বসৃির িন্য এলসিইসি’র আওতািীন সনমবাণ কাকির প্রক ািে শযকে সিনকেসিক সিওকিক্সিাইকলর পসরবকতব েত ভাগ িুি 
সিওকিক্সিাইল বেবহার সনসিত করকত এলসিইসি’র Schedule of Rates, July 2015 –শত িুি সিওকিক্সিাইল অন্তবভকু্ত করা হকয়কে  া সনকে 
প্রদত্ত হকলা।  
   

Chapter Item Code Short Description Type of Work 

Chapter 3:  
Road Works 

3.11.24.01 JGT-RBP: Grade 627 gsm treated with Bitumen River Bank 
Protection 3.11.24.02 JGT-RBP: Grade 627 gsm treated with additive/ chemical 

3.11.25.01 JGT-HSM: Grade 500 gsm Hill Slope 
Management 3.11.25.02 JGT-HSM: Grade 600 gsm 

3.11.25.03 JGT-HSM: Grade 700 gsm 

Chapter 4:  
Bridge Works 

4.14.13.01 JGT-RRC: Grade 627 gsm Rural Road 
Construction 4.14.13.02 JGT-RRC: Grade 724 gsm 

4.14.14.01 JGT-RBP: Grade 627 gsm treated with Bitumen River Bank 
Protection 4.14.14.02 JGT-RBP: Grade 627 gsm treated with additive/ chemical 

4.14.15.01 JGT-HSM: Grade 500 gsm Hill Slope 
Management 4.14.15.02 JGT-HSM: Grade 600 gsm 

4.14.15.03 JGT-HSM: Grade 700 gsm 
  

 গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাকদে িরকার - এর বস্ত্র ও পাি মন্ত্রণালকয়র অিীণ িুি িাইভারসিসিককেন প্রকমােন শিন্িার (কিসিসপসি) কতৃবক 
সতনসি সভন্ন শযে তো, Rural Road Construction, River Bank Protection ও Hill Slope Management - এ িুি সিওকিক্সিাইল 
বেবহাকরর িন্য ইনস্টকলেন পিসত প্রণয়ন করা হকয়কে  া অেিাে িাং ুসক্ত আকাকর শপ্ররণ করা হকলা। 

 

 এমতাবস্থায়, বসণবত অবস্থার শপ্রসযকত এখন শেকক সিি, িড়কিহ প্রক ািে িকল শযকে শিসিসপসি কতৃবক প্রণীত ইনস্টকলেন পিসত 
অনুিরণ পূববক সিনকেসিক সিওকিক্সিাইকলর পসরবকতব েত ভাগ িুি সিওকিক্সিাইল বেবহাকরর প্রকয়ািনীয় বেবস্থা ্রহহকণর িন্য সনকদবে প্রদান 
করা হকলা।  
 

 সবষয়সি অতীব িরুরী 
 
িাং ুসক্তিঃ  

  শিসিসপসি কতৃবক প্রণীত িুি সিওকিক্সিাইল ইনস্টকলেন পিসত 

 
 

 ( শ্যামা প্রিাদ অসিকারী ) 
 প্রিান প্রককৌেলী 
 শিানিঃ +৮৮০ ২ ৯১২৪০২৭  
 ইকমইলিঃ ce@lged.gov.bd 
 

অনুসলসপিঃ 
 

১। অসতসরক্ত প্রিান প্রককৌেলী (িকল), স্থানীয় িরকার প্রককৌেল অসিদপ্তর। 

২। তত্ত্বাবিায়ক প্রককৌেলী (িকল), স্থানীয় িরকার প্রককৌেল অসিদপ্তর। 

http://www.lged.gov.bd/
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