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১. ভূবভকা 

প্রতযাবতআথ-ৃাভাবজকউন্নযনযঅনুকূর যেকই, বনযাদওভানম্মতড়কঅফকাঠাযভাএফাংভবন্বতআদৄবনকগণবযফণ

ব্যফস্থাগযড়যতারাযরযক্ষযড়কবফবাগবনযরকাজকযযমাযে।ড়কবফবাযগযআওতাধীনড়কযনেওাযকযৃঅফস্থাফতভৃাযন

যম যকানভযযযিযউন্নত।এযতড়ক বফবাযগযউযজনগযণযআস্থাদৃঢ়যযে।তদযেওবফদ্যভানড়কযনেওাকৃআযও

উন্নতএফাংVision-2021এযাযথাভঞ্জস্যপূণৃকযাযবনবভত্তবফদ্যভানড়কযনেওাযকযৃরাগাতাযাংযক্ষণওযভযাভতএফাং

ম্প্রাযণওউন্নযনযকাজিরযে। 

ড়কবফবাগএফাংযতুবফবাগবনযযমাগাযমাগভন্ত্রণারগঠিত।ড়কবফবাযগযআওতাধীনঅবধদপ্তয/কর্তৃক্ষ/াংস্থামূযেেঃ 

 ড়কওজনথ(ওজ)অবধদপ্তয 

 ঢাকাবযফণভন্বকর্তৃক্ষ(বিটিবএ) 

 ফাাংরাযদড়কবযফণকর্তৃক্ষ(বফআযটিএ) 

 ফাাংরাযদড়কবযফণকযাৃযযন(বফআযটিব) 

বনম্নফবণতৃববনওবভনঅজযৃনড়কবফবাযগযাবফকৃকামকৃ্রভযকযঢযরাজাযনাযযে।নতুনঅনুবফবাগ,অবধাখাওাখাসৃবি

কযযকাযজয প্রকৃবতও ধযযণয াযথ াভঞ্জস্য যযযখাখা/অবধাখাযকামকৃ্রভপুনেঃফন্টনকযা যযে। এযতকাযজয গবতীরতা

এযযেএফাংযমযকানবফলযতাৎক্ষবণককামকৃযব্যফস্থাগ্রণকযাম্ভফযে। 

২. ববন 

প্রতযাবতআথ-ৃাভাবজকউন্নযনযঅনুকূর যেকই, বনযাদওভানম্মতড়কঅফকাঠাযভাএফাংভবন্বতআদৄবনকগণবযফণ

ব্যফস্থাগযড়যতারা 

৩. বভন 

 ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযআওতাধীনড়কযনেওাযকযৃাংস্কায,যভযাভতওাংযক্ষণ 

 জাতীওআঞ্চবরকভাড়কএফাংযজরাড়কমূযযউন্ননওম্প্রাযণ 

 অথনৃনবতকদৃবিযকাণযথযকজাতীগুরুত্বপূণৃনতুনড়কবনভাৃণপ্রকল্পগ্রণওফাস্তফান 

 আদৄবনকওবিবজোরযভােযমানব্যফস্থানাওবনন্ত্রণদ্ধবতপ্রফতনৃওম্প্রাযণ 

 বনযাদড়কবনবিতকযণ 

 আদৄবনকগণবযফণব্যফস্থাপ্রফতনৃওম্প্রাযণ 

 আন্তজাৃবতকরুযেফাাববৃম্প্রাযণ 

 াফবরকপ্রাইযবোেনৃাযী(ববব)বববত্তযতড়কযনেওাকৃএফাংআদৄবনকগণবযফণব্যফস্থাযউন্ননওম্প্রাযণ 

 

৪. প্রাবনককামকৃ্রভ 

৪.১সুান 

কামবৃফবধভারা১৯৯৬,বিফারবনযদৃভারা২০০৮এফাংাংবিিআইন/বফবধভারা/নীবতভারাঅনুমাীড়কবফবাযগযকরকামকৃ্রভ

বযিারনাবনবিতকযাযযে।এযতসুানপ্রবতবষ্ঠতযযে,জনগযণযযাবনব্যাকবাযফহ্রাযযযেওতদবফযকযাযপূযফইৃ

কাজম্পন্নওায যযওাজিালুযযে।ভাননীভন্ত্রীওবিফমাৃয যম যকাননবথযত২৪ঘন্টাযভযে বদ্ধান্তপ্রদাযনযিিাৃও

সুপ্রবতবষ্ঠতযযে।

৪.২প্রাবনকাংস্কায 

কাযজযপ্রকৃবতওধযযণযাযথাভঞ্জস্যযযযখনতুনঅনুবফবাগ,অবধাখাওাখাসৃবিকযাযযে।নাযভযাযথপ্রবতটিাখায

কাযজযঙ্গবতযযযখপুনগঠৃিতাখা/অবধাখাযকামকৃ্রভপুনেঃফন্টনকযাযযে।এযতকাযজগবতীরতাএযযেএফাংযমযকানবফল

তাৎক্ষবণকবাযফখ ুঁযজবনযকামকৃযব্যফস্থাগ্রণকযাম্ভফযে।ড়কবফবাযগযআওতাধীনাংস্থামূযযম্পবত্তযক্ষণাযফক্ষণও

ব্যফস্থানাআযওকামকৃযএফাংযকাযযযবফরুযদ্ধদাযযকৃতভাভরাগুযরামথামথবাযফপ্রবতদ্ববিতাকযযযকাবযম্পবত্তওম্পদ
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যক্ষাযবনবভত্তউযদ্যাগগ্রণকযাযযে।দ্রুতনবথবনষ্পবত্তযরযক্ষযআবথকৃওপ্রাবনকক্ষভতাবফযকন্দ্রীকযযণযউযদ্যাগগ্রণকযা

যযে।অবিযযইমুবিতআকাযযাংযাবধতআবথকৃওপ্রাবনকক্ষভতাম্পবকতৃপুবস্তকাপ্রকাকযাযফ।ড়কবফবাযগদীঘবৃদন

মাফৎশূন্য২৩টিদপুযণকযাযযে। 

৪.৩ভানফম্পদউন্নন 

২০০৯ যথযক২০১২ারমনৃ্তড়ক বফবাগওআওতাধীনঅবধদপ্তয/কর্তৃক্ষ/াংস্থায  যভাে২৬৫জনকভকৃতাৃ বফযদযপ্রবক্ষণ/

বা/ যবভনায/ ওাকৃ/ বযম্পাবজাভ ইতযাবদযত অাংগ্রণ

কযযযেন।যদযযঅবযন্তযযআযাবজতপ্রবক্ষণকভসৃূবিযতপ্রবক্ষণ

গ্রণকাযীকভকৃতাৃ/কভিৃাযীযাংখ্যা৫৩২৪৫জন।এবফবাযগযভাে

২৩জন (১ভ যেণী-১জন, ৩ যেণী-১২জন, ৪থৃ যেণী-১০জন)

কভকৃতাৃ/কভিৃাযী বনযাগ প্রদান কযা যযে এফাং তাযদয

প্রবক্ষযণয আযাজন কযা যযে। এোড়াও যদযয অবযন্তযয

আযাবজত ২২৮টি যবভনায/ওাকৃ/ বযম্পাবজাযভ যভাে

১৬৩৭০৪জনকভকৃতাৃঅাংগ্রণকযযযেন। বিবজোরফাাংরাযদ

বফবনভাৃযণ কবম্পউোযয ওািৃ প্রযবাং, ইউবনযকাি, ইন্টাযযনে

ব্রাউবজাং এফাং ই-পাইবরাং প্রবক্ষযণয ব্যফস্থা কযা যযে। ড়ক

বফবাযগবনবভতঅবযন্তযীণ/বযযোযপ্রবক্ষণযদাযে। 

৫. বিবজোরকামকৃ্রভ 

৫.১অবপঅযোযভনসুযেিালু 

বিবজোরফাাংরাযদফাস্তফাযনযরযক্ষযড়ক বফবাগ যাযযরস্অবপ বযযফমাত্রাশুরুকযযযে।প্রধানভন্ত্রীযকামাৃরযযA2I 

প্রকযল্পযআওতাঅবপঅযোযভনসুযেব্যফাযকযযএ বফবাযগয দাপ্তবযক যমাগাযমাগও নবথআদান প্রদাযন প্রিবরতদ্ধবতয

াাাব‘‘এইিআযব্যফস্থানা’’এফাং‘‘ই-পাইবরাং’’দ্ধবতিালুকযাযযে। 

 

ই-পাইবরাংকামকৃ্রভ 

 

৫.২বিবজোরাভগ্রীাংগ্র 

করকভকৃতাৃযজন্যপ্রযাজনী াংখ্যককবম্পউোয, বপ্রন্টায,ল্যাে,স্কযানায এফাং প্রযজক্টযাংগ্রওযফযাকযা যযে।

বববিওকযাযভযাওবিবজোরকযাযভযাাংগ্রকযাযযে। 

 

আইবটি বফলক প্রবক্ষণ কামকৃ্রভ 
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৫.৩ই-গবণযৃভন্টপ্রবকউযযভন্ট(ই-বজব) 

Central Procurement Technical Unit (CPTU) এয বনন্ত্রণাধীন www.eprocure.gov.bd ওযফাইযে ড়ক

বফবাযগযUser Access যযযে। এUser Access ব্যফায কযয বনবদিৃ আবথকৃ ীভায উযযয ক্র কামকৃ্রভ অনরাইযন

ম্পাদযনযকরপ্রবক্রাম্পন্নকযাযযে।ফতভৃাযনভন্ত্রীওবিফমাৃযঅনরাইযনদযত্রঅনুযভাদনকযযকামাৃযদপ্রদানকযা

যে। গত ২৪ বিযম্বয ২০১২তাবযযখভাননী যমাগাযমাগ ভন্ত্রী প্রথভভন্ত্রী বযযফঅনরাইযন বতনটিদযযত্রযআনুষ্ঠাবনক চূড়ান্ত

অনুযভাদনবদযযেন। 

২৪বিযম্বয২০১২তাবযখভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীকর্তকৃঅনরাইযনবতনটিদযযত্রযআনুষ্ঠাবনকঅনুযভাদনপ্রদান 

৫.৪ওযফাইেকামকৃ্রভ 

নতুনআবঙ্গযকগতজানুাবয/২০১২ভাযতড়কবফবাযগযএকটিমৃদ্ধওযফাইেিালুকযাযযে,মাপ্রবতবনতারনাগাদ

কযাএফাংএযতাযষ্পাবযকতথ্যআদানপ্রদাযনযসুযমাগযযযে।ড়কবফবাযগযবনজস্বআইবটিইউবনেওযফাইেটিযদাবযত্ব

যযযে।ড়কবফবাযগযবফববন্নকামকৃ্রযভযাযথওযফাইযেযভােযভজনঅাংগ্রযনযদ্বাযউমু্মক্তযযে।ড়কবফবাগএফাংএয

অধীনস্থপ্রবতষ্ঠানগুযরাযবদ্ধান্তগ্রযনজনগযণযঅববভতঅতযন্তগুরুযত্বযাযথ বফযফিনাকযাযে।ওযফাইযেযভােযভপ্রাপ্তযম

যকান ভতাভত ও যাভৃ গুরুত্ব বফযফিনা এযন খবতয যদখা । ড়ক বফবাযগ আইবটি ইউবনে যত অধীনস্থ 

অবধদপ্তয/কর্তৃক্ষ/াংস্থায ওযফাইে াংযক্ষণ ও ারনাগাদ যাখযত াতাপ্রদান কযা য থাযক। যফাৃচ্চ নাগবযক সুবফধা প্রদাযনয 

রযক্ষয ওযফাইেটিযত প্রবতবনত নতুন নতুন বপিায াংযমাজন কযা যে। 
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ড়কবফবাযগযওযফাইে 

ড়ক ও জনথ অবধদপ্তযযয ক্ষবতগ্রস্ত ড়ক ও যতুমূযয তথ্য ও বিত্র ভাঠমাৃ যত ওযফাইযে প্রদাযনয ব্যফস্থা যাখা যযে 

এফাং যভযাভযতয য পুনযা বিত্র প্রবতযফদন প্রদান কযযত । এযত অন-রাইন ভবনেবযাং কযা প্রকৃত অযথইৃ ম্ভফ যে। 

াভাবজক যমাগাযমাযগয জনবপ্র ওযফাইে যপবুকযক ড়ক বফবাযগয ওযফাইযেয াযথ াংমৄক্ত কযা যযে। এযত যম যকান 

ভ জনগণ ভতাভত এফাং যাভ ৃপ্রদাযনয সুযমাগ াযেন । ড়ক বফবাগ প্রথভ বফবাগ বযযফ এ উযদ্যাগটি গ্রণ কযযযে, মা 

ফতভৃাযন অযনক ভন্ত্রণার/বফবাগ অনুযণ কযযে। 

  

             যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারযয যপইবুক যইজ         ওযফাইযে অন রাইযন ভতাভত প্রদাযনয ব্যফস্থা  

ড়ক বফবাগ এফাং এযঅধীনস্থ অবধদপ্তয/কর্তৃক্ষ/াংস্থামূযয  করকভকৃতাৃ          PDS প্রস্তুতও াংযক্ষযণযকামকৃ্রভ

িরযে।ইযতাভযেড়কওজনথঅবধদযপ্তযযকরকর্রভকৃতাৃযPDS অবধদপ্তযযযাযথভন্বকযযব্যফাযকযাযে। ড়ক 

যনেওাযকযৃ GIS Map, বফদ্যভান যদী-বফযদী News Paper এফাং অধীনস্থ কর াংস্থায ওযফ াইযেয াযথ ড়ক বফবাযগয 

ওযফাইযেয বরাংক স্থান কযা যযে। 
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একটি বিবজোর রাইযব্রযী িালুকযা যযে, যমখাযন প্রযাজনী কর আইন/বফবধ/নীবতভারা াংযক্ষণ কযা এফাং এ বফবাযগয 

কাযজয াযথ ম্পবকতৃ আইন/বফবধ/নীবতভারা ও যকাবয বফববন্ন পযভ াংযবক্ষত আযে। 

৬. ড়কভবনেবযাং 

ড়কবফবাযগপ্রথভফাযযযভতজাতীওআঞ্চবরকভাড়কএফাংযজরাড়যকযযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণএফাংউন্ননওম্প্রাযণ

কামকৃ্রভ বযফীক্ষযণয জন্য ২১টি স্থাী ভবনেবযাং েীভ গঠন কযা যযে। এ েীযভ ড়ক বফবাযগয কভকৃতাৃ, ড়ক ও জনথ

অবধদপ্তযযয কভকৃতাৃ এফাং াংবিি অন্যান্যকভকৃতাৃ অন্তর্ভকৃ্ত থাযকন। ড়ক বফবাযগয দাবত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী যথযক শুরু কযয কাযী

বিফ/কাযীপ্রধানমনৃ্তকযরবনবভতড়যকযযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণএফাংউন্ননওম্প্রাযণকাজভবনেবযাংকযাবফগত

ফলাৃযভৌসুযভওধভীঅনুষ্ঠানমূযঘযমুযখাভানুলবনযাদওবনবফযৃেগন্তযব্যআা-মাওাকযযতযযযযেন।এব্যফস্থাফতভৃাযনও

অব্যাতআযেএফাংববফষ্যযতওথাকযফ।ভবনেবযাংেীযভযবযদনৃপ্রবতযফদনএফাংঊর্ধ্ৃতনকর্তৃযক্ষযবযদনৃমযৃফক্ষণঅনুমাী

তাৎক্ষবনকপ্রবতকাযমূরকব্যফস্থাগ্রযণযজন্যযভৌবখক/বরবখতবনযদৃনাপ্রদানকযাযথাযক। 

৭. আন্তেঃযদীওআঞ্চবরকযমাগযমাগযনেওাকৃপ্রবতষ্ঠা  

বফশ্বানওঅফাধতথ্যপ্রফাযযএমৄযগআন্তেঃযদীওআঞ্চবরক যমাগাযমাগব্যফস্থাস্থানকযাঅবযামৃঅনুঙ্গ।আন্তেঃযদী

াংযমাগ স্থাযনয ভােযভ ইউযযা ভাযদযয যদমূআজ একই বযফাযযয দস্য য উন্নযনয অগ্রমাত্রা াবভর যযে।

এবাযবফববন্নযদযওআন্তেঃযদীওআঞ্চবরকযমাগাযমাগস্থানকযযযে।যমাগাযমাগযনেওাকৃস্থাযনযএঅগ্রমাত্রাঅাংগ্রণনা

কযাযঅথৃউন্নযনযসুযমাগযতবনযজযকফবঞ্চতকযা।এদৃবিযকাণযথযকফতভৃানযকাযদাবত্বগ্রনকযাযযআন্তেঃযদীও

আঞ্চবরকযমাগাযমাগস্থাযনযউযগুরুত্বাযযাকযযযে। 

ফাাংরাযদ১০আগস্ট২০০৯The Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network এক্ষর্ভক্ত

যযে।এইক্ষর্ভবক্ত৮নযবম্বয২০০৯যতকামকৃযযযে।এচুবক্তযতক্ষর্ভক্তফাযপযর১,৪১,০০০বকযরাবভোযদীঘৃএবান

াইওযয ভােযভ এবায ৩২টি যদ ও ইউযযাযয াযথ ড়কযথ ফাাংরাযদযয যমাগযমাগ স্থাযনয দ্বায উযমাবিত যযে।

ফাাংরাযদযযবনম্নবরবখত৩টিড়করুেএবানাইওযযনেওাযকৃঅন্তভূকৃ্তযযযেেঃ 

আন্তজৃাবতকরুে 

(১)AH-1:যফনাযার-মযায-বাাংগা-ঢাকা-কাঁিপুয-বযরে-তাভাবফর:৪৯৫বকযরাবভোয 

(২)AH-2: ফাাংরাফান্দা-াবতকাভরুর-োঙ্গাইর-ঢাকা-কাঁিপুয-বযরে-তাভাবফর:৮০৫বকযরাবভোয 

AH-1রুেজাান যথযকশুরুযদবক্ষণ যকাবযা,উত্তয যকাবযা, িীন, ববযতনাভ,কযম্বাবিা,থাইল্যান্ড,ভাানভায,

বাযত, ফাাংরাযদ, াবকস্তান, আপগাবনস্তান, ইযান, তুযস্ক য বুরযগবযা ীভাযন্ত যল যফ। AH-2 ইযন্দাযনবা,

বঙ্গাপুয,ভারযবা,থাইল্যান্ডভাানভায,বাযত,ফাাংরাযদ,াবকস্তানযইযাযনয যতযাযনAH-1রুেএযাযথ

াংমৄক্তযফ। 

উ-আঞ্চবরকরুে 

(৩) AH-41 :  ভাংরা-খরনা-মযায-াকী-াবতকাভরুর-ঢাকা-কাঁিপুয-কুবভল্লা-িট্টগ্রাভ-কক্সফাজায-যেকনাপ : ৭৫২

বকযরাবভোয 

৮. প্রণীত/প্রণনাধীনআইন/বফবধভারা/নীবতভারা 

ড়কবফবাগগতিাযফেযযবনম্নফবণতৃবতনটিআইনপ্রণন/াংযাধনকযযযেেঃ 

 ঢাকাবযফণভন্বকর্তৃক্ষআইন,২০১২ 

 ঢাকাবযফণভন্বকর্তৃক্ষ(াংযাধনী)আইন,২০১২ 

 The Motor Vehicles Rules, 1984 এ  rule 70 এ      rule 70A, 70B, 70C, 70D, 70E স   ব    

    ছ,    ০২      ২০১১        ব           জ           স                ছ। এছ    rule 59 ও 60 

স               ছ,    ০৮     ব  ২০১২        ব           জ           স                ছ। 
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নীযিযদু’টিআইনওদু’টিবফবধভারাপ্রণনাধীনআযেেঃ 

 ড়ক      ব   তবফর যফািৃ আইন, ২০১৩ গত ১১.০২.২০১৩ তাবযখ ভবন্ত্রবা বফঠযক      অনুযভাদন যযযে।

যরবজযরটিবও াংদ বফলক বফবাযগয  যবটিাং গ্রনকযযজ     স স    ব                  ব      জ     

ব          স  ব      ৮২                 ব                                        এ  স     

স  স        ৩১.০৩.২০১৩           ব     যপ্রযণকযাযযে। 

 ড়কবযফণওট্রাবপকআইন-২০১৩এযখড়াচূড়ান্তযযে। যস্টকযাল্ডাযযদযভতাভতগ্রণকযাযযে।এাংক্রান্ত

াফ-কবভটিয ভতাভযতয বনবযযখ খড়া আইনটি াংযাধন ও বযভাজযৃনয কাজ িরযে। আন্তেঃভন্ত্রণার বায ভােযভ

আইনটিচূড়ান্তকযাযফ। 

 ফাাংরাযদ যযাি ট্রান্সযােৃ অথবযটি (কভকৃতাৃ ও কভিৃাযী) বনযাগ বফবধভারা ২০১২ জনপ্রান ভন্ত্রণারযয ভতাভযতয

আযরাযকবযভাজযৃনযকাজিরযে।বফবধভারাটিঅবিযযচূড়ান্তকযাযফ। 

                             The Motor Vehicles Rules, 1984 এফাংThe Motor Vehicles Rules, 

1940 এ         ব   স                  ছ।  

এোড়া- 

 যভােযমাযনযএযক্সরযরািযকন্দ্রবযিারনাাংক্রান্তনীবতভারা,২০১২প্রণীতযযে। 

 জাতী ভবন্বত ফহুভােভ বববত্তক বযফণ নীবতভারা ২০১৩ (National Integrated Multimodal Transport 

Policy 2013)এযখড়াআন্তেঃভন্ত্রণারাফ-কবভটিকর্তকৃচূড়ান্তকযাযযে।আন্তেঃভন্ত্রণারবাযভােযভচূড়ান্তকযয

ভবন্ত্রবাবফঠযকযদঅনুযভাদযনযজন্যনীবতভারাটিঅবিযযইভবন্ত্রবযলদবফবাযগযপ্রযণকযাযফ। 

এোড়াড়কওজনথঅবধদপ্তযযযঅধীনড়ক,যতুওযপযীযউযবদযিরািরকাযীমানফাযনযযোরআদাযযায

বনধাৃযণওদ্ধবতাংক্রান্তনীবতভারা,ড়কবফবাযগযঅধীনস্থঅবধদপ্তয/কর্তৃক্ষ/াংস্থাযএকীভূতভূবভব্যফস্থানানীবতভারা

এফাং ড়ক যভযাভত ও যক্ষণাযফক্ষণ খাযত ফযাদ্দকৃত অযথযৃ মথামথ ব্যফায বনবিত কযায রযক্ষয ড়ক যভযাভত ও 

যক্ষণাযফক্ষণ নীবতভারা প্রণনাধীনআযে। 

 

৯. ফাবলকৃউন্ননকভসৃূবি 

২০০৮-২০০৯অথৃফেযযাংযাবধতফাবলকৃউন্ননকভসৃূবিযত১৪৭টিপ্রকযল্পযঅনুকূযরফযাদ্দবের১৯১২.১১ যকাটিোকাএফাং   

যযে১৪৫৪.৩৫যকাটিোকা,মাফযাযদ্দয৭৬.০৬%।২০০৯-১০অথফৃেযযফাবলকৃউন্ননকভসৃূবিযত১৪৯টিপ্রকযল্পযজন্যফযাযদ্দয

বযভাণ৩০৩৮.১৫ যকাটিোকাএফাংব্যযযে২৩১০.৮১যকাটিোকা,মাফযাযদ্দয৮৬%।২০১০-১১অথৃফেযযফাবলকৃউন্নন

কভসৃূবিযত১৫৭টিপ্রকযল্পযঅনুকূযরফযাদ্দবের২৫১৯.৯২ যকাটিোকাএফাংব্যযযে১৯১৬.৬৫যকাটিোকা,মাফযাযদ্দয৮৩%।

২০১১-২০১২অথৃফেযযাংযাবধতফাবলকৃউন্ননকভসৃূবিযত১৭২টিপ্রকযল্পযঅনুকূযরফযাদ্দবের২৮৯৭.০৭যকাটিোকাএফাংব্য

যযে২৬২০.৫১যকাটিোকা,মাফযাযদ্দয৯০.৪৫%।২০১২-১৩অথফৃেযযফাবলকৃউন্ননকভসৃূবিযত১৫৩টিপ্রকযল্পযজন্যফযাযদ্দয

বযভাণ২৫৬২.১০ যকাটিোকাএফাংপ্রথভেভাযব্যযযে১১৭২.১২ যকাটিোকা,মাফযাযদ্দয ৪৫.৭৫%।এব্যগতঅথৃ

ফেযযয(৩৪.২২%)যিয১১.৫৩%যফীএফাংএভযযজাতীঅগ্রগবতয(২৮%)তুরনা১৮%যফী। 

 

১০. ব             

 স    ব    ব         সব                /      /          /ব  ব        ছ: 

 ২০ বছ                         

             ও                  এ             

    জ                        স  

      -                ,     ও                       (  এ     )     ও    জ       জ     

স         
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  ব    স ব  স  -       স    

           ব স স    স 

         জ     (  )   জ       ব   ব         জ         Bus Rapid Transit (BRT) 

      ৩     জ      ব                  Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 

  -          বযাংাউজ 

 মযতাজারার(যেঃ)আন্তজাৃবতকবফভানফন্দযযতবিরবভরমনৃ্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 

 



 

9 
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১. ভূবভকা 

যকাযযযএকটিঅন্যতভপ্রধানযফাপ্রদানকাযীাংস্থাবযযফড়কওজনথ(ওজ)অবধদপ্তযভগ্রযদযজাতীওআঞ্চবরক

ভাড়কএফাংযজরাড়যকযভন্বযগঠিতড়কযনেওাকৃাংযক্ষণওযভযাভতএফাংম্প্রাযণওবনভাৃযণমুখ্যভূবভকাারন

কযযআযে।ওজঅবধদপ্তযযযব্যফস্থাধীযনবফববন্নযেণীযযভােপ্রা২১,৫৭১বকযরাবভোযড়কযযযে।তমযেজাতীভাড়ক

৩,৫৭০বকযরাবভোয,আঞ্চবরকভাড়ক৪,৩২৩বকযরাবভোযএফাংযজরাড়ক১৩,৬৭৮বকযরাবভোয।এোড়াওজঅবধদপ্তযযয

বনন্ত্রণাধীনড়ক যনেওাযকৃ বফববন্নপ্রকাযযয৪,৫০৭টি যতুএফাং১৩,৭৫১টিকারবােৃযযযে।অবধকন্তু৬০টিযপযীঘাযে বফববন্ন

প্রকাযযযযভাে১৫৩টিযপযীমানফানাযাাযকযযে।ওজঅবধদপ্তযভাঠমাৃযয৯টিযজান,২০টিাযকরৃএফাং৬৫টিবফবাযগয

ভােযভকামকৃ্রভবযিারনাকযযথাযক। 

২ উন্ননওঅনুন্ননখাযতবফগত২০০৮-০৯,২০০৯-১০,২০১০-১১,২০১১-১২এফাং২০১২-১৩

(বিযম্বয/২০১২মনৃ্ত)অথফৃেযযফযাদ্দ,ব্যওকাযজযতুরনামূরকবফফযণী 

 

২০০৮-২০০৯যথযক২০১২-২০১৩অথফৃেযয(বিযম্বযমনৃ্ত)উন্ননপ্রকল্পমূযযফযাদ্দ,ব্যওঅগ্রগবত 

যকাটিোকা 

অথফৃেয প্রকল্পাংখ্যা ফযাদ্দ ব্য অগ্রগবত(%) 

২০০৮-২০০৯ ১৪৭ ১৯১২.১১ ১৪৫৩.২০ ৭৬.০৬ 

২০০৯-২০১০ ১৪৯ ৩০৩৮.১৫ ২৬১২.৮০ ৮৬.০০ 

২০১০-২০১১ ১৫২ ২০৬৩.৬১ ১৮৪২.৫৯ ৮৯.২৯ 

২০১১-২০১২ ১৬৮ ২৪৩০.৯০ ২৩১৫.২৮ ৯৪.৯৪ 

২০১২-২০১৩ 

(বিযম্বয/২০১২মনৃ্ত) 

১৪৮ ২৪৪০.৮০ ১০৬৭.৪১ ৪৩.৭৩ 

 

 
ফযাদ্দওব্যযযযরখবিত্র 

 

ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযআওতা২০০৮-০৯অথৃফেযয২০টি,২০০৯-১০অথৃফেযয১৯টি,২০১০-১১অথৃফেযয১৩টি,২০১১-

১২অথৃফেযয১৬টি,ফযৃভাে৬৮টিপ্রকল্পফাস্তফাযনযকাজভাপ্তযযে।ওজউন্ননপ্রকল্পমূযযআওতাগত২০০৮-০৯যত

২০১১-১২অথৃফৎযমনৃ্ত৮৬৮বকযরাবভোযনতুনড়কবনভাৃণকযাযযে।২৬০৪বকযরাবভোযড়কপ্রস্তকযণওভজবুতীকযণ 
এফাং২৮৪৯২বভোযকনবক্রেযতুবনভাৃণকযাযযে। 
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২০০৮-২০০৯যথযক২০১২-২০১৩অথফৃেযয(বিযম্বযমনৃ্ত)ভাপ্তউন্ননকাযজযতুরনামূরকবফফযণী 

অর্ থবছর ভাপ্তপ্রকল্প 

সংখ্যা 

নতুনড়কবনভাৃণ 

(বকযরাবভোয) 

ড়কপ্রস্তকযণও

ভজবুবতকযণ

(বকযরাবভোয) 

কনবক্রেযতু 

(বভোয) 

২০০৮-২০০৯ ২০ ২১৫.০৮ ৫২৩.৮৫ ৪৪৭৩.২৫ 

২০০৯-২০১০ ১৯ ৩৪৮.৬৬ ৮৪৯.২১ ৭২৫১.৪৫ 

২০১০-২০১১ ১৩ ২৭৩.১০ ৭০২.৭০ ১২৭২১.২৬ 

২০১১-২০১২ ১৬ ৩০.৫০ ৫২৮.৯৩ ৪০৪৬.৬৮ 

২০১২-২০১৩ 

(বিযম্বয/১২মনৃ্ত) 

৩ - - - 

যভাে ৭১ ৮৬৭.৩৪ ২৬০৪.৬৯ ২৮৪৯২.৬৪ 

 

অনুন্ননযভযাভতখাযত২০০৮-০৯যত২০১২-১৩অথফৃেযয(বিযম্বযমনৃ্ত)যক্ষণাযফক্ষণকাযজআবথকৃফযাদ্দওব্য 

অথফৃেয ফযাদ্দ 

(যকাটিোকা) 

ব্য 

(যকাটিোকা) 

অগ্রগবত 

২০০৮-০৯ ৬৫১.৩২ ৬৫১.৩২ ১০০% 

২০০৯-১০ ৬১০.০০ ৬১০.০০ ১০০% 

২০১০-১১ ৬৬৭.৮০ ৬৬৭.৮০ ১০০% 

২০১১-২০১২ ৭০৪.৯০ ৭০১.৭৮ ৯৯.৫৬% 

২০১২-১৩ ৯৮০.৯৪৪ ২৪৫.০৪(বিযম্বয/১২মনৃ্ত) ২৪.৯৮% 
 

 

অনুন্ননযভযাভতখাযত২০০৮-০৯যত২০১১-১২অথফৃেযয(বিযম্বযমনৃ্ত)ড়কযক্ষণাযফক্ষনকাযজযবফফযনী 

অথৃফেয কাযটৃিাংও

ীরযকাে

(বকযরাবভোয) 

যভযাভতও

ীরযকাে

(বকযরাবভোয) 

বিবফএটি 

(বকযরাবভোয) 

ওবাযযর 

(বকযরাবভোয) 

যতুওকারবােৃ

পূনবনভাৃণ 

২০০৮-০৯ ৬৯০.৭২ ১০২১.৪৯ ৩০০.৪৬ ১৮৫.৮৪ যতুেঃ৪টি 

কারবােেৃঃ৮১টি 

২০০৯-১০ ৫৫৮.৪১ ১৩৫৭.৭৫ ৩৬৭.২৭ ৩২০.৯২ যতুেঃ৮টি 

কারবােেৃঃ১০৬টি 

২০১০-১১ ৬১২.৯১ ১৫৬৪.১২ ১৭৯.১৫ ৪৩৪.১৫ যতুেঃ১০টি 

কারবােেৃঃ১১৭টি 

২০১১-১২ ৭২১.০০ ১২৪৬.৪৯ ৯০.৪৪ ৩৪২.৬১ যতুেঃ৯টি 

কারবােেৃঃ১১০টি 

যভাে ২৫৮৩.০৪ ৫১৮৯.৮৫ ৯৩৭.৩২ ১২৮৩.৫২ যতুেঃ৩১টি 

কারবােেৃঃ৪১৪টি 
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৩. ২০০৮-০৯অথৃফেযযযঅজৃন 
৩.১ উন্ননখাত 

২০০৮-২০০৯ অথৃ ফেযয ওজ অবধদপ্তয এয আওতা ১৪৭টি প্রকল্প ফাস্তফানাধীন বের। উক্ত প্রকল্পমূযয আওতা ২১৫.০৮

বকযরাবভোয নতুন ড়ক বনভাৃণ, ৫২৩.৮৫ বকযরাবভোয ড়ক প্রস্তকযণও ভজবুতীকযণ এফাং ৪৪৭৩.২৫ বভোযকনবক্রে যতু
বনভাৃণকযা। ২০০৮-২০০৯অথৃফেযযবনযম্নাক্ত২০টিপ্রকযল্পযফাস্তফানকাজভাপ্তেঃ 

(১) মমুনাব্রীজএযক্সযযািপ্রকল্প(যজবফআইবঅাং) 

(২) জাতীওআঞ্চবরকভাড়যকাংকীণৃযতুওকারবােৃমূএযপ্রািপুনেঃবনভাৃণ 

(৩) কুবিা-যভযযপুযড়কযকআঞ্চবরকভাড়যকউন্নীতকযণ 

(৪) জাভারপুয-যযপুয-ফনগাঁওড়যকয২বকযরাবভোযযব্রহ্মপুত্রনদীযউয৪৫২.৬৮বভোযদীঘৃববগািাৃযযতু

বনভাৃণ 

(৫) ড়কযক্ষণাযফক্ষণওউন্ননপ্রকল্প 

(৬)            ব    স স          

(৭) যফতগ্রাভ-তারা-াইকগাো-কযাড়কপ্রস্তকযণ 

(৮) ফগুড়াযযযফনানীযতভাটিিারীড়কউন্নন(যস্টনযযািাংযমাগ) 

(৯) বফানীফাজায-যগারাগঞ্জড়কবনভাৃণ 

(১০) যকানাযখারা-যখারাযভাড়া-মযতপুয-ইোবাো-যভাযতপুযড়কবনভাৃণ 

(১১) যনত্রযকানা-ভদন(আেগ্রাভাংযমাগ)ড়কউন্নন 

(১২) যিৌদ্দগ্রাভ-রাকাভ-মুদাফ্পযগঞ্জ-বিযতালী-যাভগঞ্জড়কউন্নন 

(১৩) কাভড়াপুয-দৄবরাখার-াইকাড়া-নযতপুযড়কউন্নন 

(১৪) ঢাকা-আবযিাজাতীভাড়যকযাবায-নফীনগযড়কাাং৪-যরযনউন্নীতকযণ 

(১৫) বভযাইর-ইবযজি-নাযানগঞ্জড়কউন্নন 

(১৬) যভাযতপুয-বাংগাইয-ভাবনকগঞ্জ ড়কযক ৪ যরইযন উন্নীতকযণ (যভাযতপুয-ধল্লা যতু অাং) (দ্মা কযান

যথযকবযণধাযাাংযমাগ) 

(১৭) বযরেযযয০৩টিগুরুত্বপূণৃড়কউন্নন 

(১৮) কনযাবরযিটিাংএন্ডযপ্রাযেকটিাংএরাং-োভৃইনযবস্টযভন্ট(ববএরআই)ইনআযএইিবিএন্ডকযাাবটিবফবল্ডাং

ইনদ্যাটিএবঅফপ্লাবনাংকবভন 

(১৯) যেকবনকযারএবযেন্সপযবদযিবারযভন্টঅফট্রান্সযােৃকবযযিাযপযযট্রিপযাববরযেন(২মাৃ) 

(২০) মমুনাব্রীজএযক্সযযাি-কাবরানকযফাইাড়কবনভাৃণ 

৩.১.১২০০৮-২০০৯অথফৃেযযভাপ্তউযল্লখযমাগ্যপ্রকযল্পযবফফযণেঃ 

আখাউড়াযফাইাড়ক 

 
আখাউড়া য ফাইা ড়কটিযযয মানজেএবড়য মাত্রীও ন্যফাী মান যাবযআখাউড়া স্থরফন্দযয বনবফযৃে মাতাাযতয

যক্ষযত্রগুরুত্বপূণৃভূবভকাযাখযে।ফাইাড়কটিঢাকা-আখাউড়া-যনাযফাবদড়যকযাযথসুরতানপুয-বিনইযড়কদ্বযযাংযমাগ

াধনকযযে।প্রা২.৮৬বকযরাবভোযবদযঘযৃযআযরািযড়কটি১০.২৮যকাটিোকাব্যযআঞ্চবরকড়কভাযনবনভাৃণকযাযযে।

বত্রপুযা বাযযতয পূফাৃঞ্চরী যাজযগুযরায াযথব্যফা ফাবনজয বৃবদ্ধ ঢাকা-আগযতরা রুযে মাত্রীফাব ফা িরািযর এই বফকল্প

ড়কটিঅফদানযাখযে।ড়কটিবনভাৃযণযপযরস্থানীজনগযণযকভৃাংস্থাযনযসুযমাগসৃবিযযেএফাংআবৃবদ্ধযযযে। 
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ফগুড়াযস্থফনানী-ভাটিিারী(যিনযযাি)ড়কউন্ননপ্রকল্প 
 

ঢাকা-ফগুড়া-যাংপুযজাতীভাড়কটিযফগুড়াযস্থঅাংযযপ্রস্ততাবের৫.৪ বভোয।এভাড়যকমানফাযনযঘনত্ববফযফিনা

কযয ফগুড়া য ১ভ ফাইা ড়কটি বনভাৃণ কযা যবের। ১ভ ফাইা ড়ক বনভাৃণ যেও ফনানী-ভাটিিারী ড়কাাং বদয

প্রবতবদনবফপুরাংখ্যকমানফানিরািরকযত।যবফযফিনাড়কপ্রস্তকযণএউন্ননপ্রকল্পটিগ্রণকযাযবের।প্রকল্পটি

৭৮.১৪যকাটিোকাব্যযফাস্তফানকযা।এপ্রকযল্পযআওতাপ্রা৮.০ বকযরাবভোযড়ক৫.৪ বভোযযতবিবাইিায৪

যরযনউন্নীতকযাযযে।াতভাথাযতযযরযিনাংযমাগকযযফগুড়ায১ভফাইাড়কমনৃ্তএকটিাংযমাগড়কবনভাৃণ

কযা।এযতফগুড়াযযযমানজেফহুরাাংযহ্রাযযযে। 
 

  

ফগুড়াযস্থফনানী-ভাটিিারী(যস্টনযযাি)ড়কউন্ননবিত্র 

মমুনাব্রীজএযক্সযযাি-কাবরানকযফাইাড়কবনভাৃণ 

কাবরানকযফাইাড়কটি১৯৯৯াযরযজবফআইবঅথাৃযনফাস্তফাবতমমুনাযতুএযক্সযযািপ্রকযল্পযএকটিকযম্পাযনযন্টয

আওতা বনভাৃণ কযা । ফাইা ড়কটিয বদঘযৃ ৩.২ বকযরাবভোয এফাং যভাে বনভাৃণ ব্য ৭১.৬০ যকাটি োকা। উক্ত ড়ক

এরাইযভযন্টযতরযদযনযভ/অযগ্যাবনকমৃবত্তকা বফদ্যভানথাকা ফাাংরাযদপ্রযকৌর বফশ্ববফদ্যারকর্তকৃজযীকাজকযা ।

তদানুমাীনযভমৃবত্তকাউন্ননউযমাগীবিজাইনপ্রননকযা।পযরড়কবনভাৃণব্যবকছুোবৃবদ্ধা।এইপ্রকযল্পযআওতা

৪৩৫বভোযদীঘৃযযরওবাযব্রীজবনবভতৃমাড়কবনযাত্তাবৃবদ্ধযতাকযযে।ফাইাড়কটিবনভাৃযণযপযরঢাকাযাযথ

ফঙ্গফন্ধুযতুউত্তযফযঙ্গযমাতাাতবনবফেৃযযে।ব্যস্ততভকাবরানকযযফাজাযএরাকাটিফাইাকযাযপযরমাতাাত

ভঅযনকগুযনহ্রাযযযে। 

৩.২ অনুন্নন(যভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ)খাত 

ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযআওতাধীনড়কওযতুমূযযাংস্কাযওযভযাভযতযকাজযাজস্বফাযজযেযআওতাঅনুন্ননখাত

যতবনফাৃকযা।২০০৮-০৯অথৃফেযযড়কযতুযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাযতফযাদ্দবের৬৫১.৩২যকাটিোকা।ফযাযদ্দয

বফফযণবনম্নরূেঃ 
(যকাটিোকা) 

অথনৃনবতক

যকাি 
বফফযণ ফযাদ্দ অগ্রগবত 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবড়ক) ৩৭৫.০০  
 

১০০% 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবযতু) ৫০.০০ 

৪৯৩৬ জরুযীযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ ১০.০০ 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সড়কওযতু ১২৪.৩২ 

৪৯৩৬ রুটিনযভইনযেন্যান্স ৩০.০০ 

৪৯৩৬ বফযলকাজ ৬২.০০  

 যভাে ৬৫১.৩২  
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ফযাদ্দকৃতঅযথৃাযাযদযবনযম্নাক্তকাজগুবরকযাযযেেঃ 

 ৬৯০.৭২বকযরাবভোযকাযটৃিাংীরযকাে 
 ১৮৫.৮৪বকযরাবভোযওবাযযর 
 ৩০০.৪৬বকযরাবভোযবিবফএটি 
 ১০২১.৪৯বকযরাবভোযীরযকাে 
 ৪টিযতুও৮১টিকারবােৃপুনেঃবনভাৃণ 

 

৪. ২০০৯-১০অথৃফেযযযঅজৃন 

৪.১ উন্ননখাত 

২০০৯-২০১০ অথৃ ফেযয ওজ অবধদপ্তয এযআওতা ১৪৯টি প্রকল্প ফাস্তফানাধীন বের। উক্ত প্রকল্পমূযযআওতা ৩৪৮.৬৬

বকযরাবভোযনতুনড়কবনভাৃণকযাযযে।এোড়া৮৪৯.২১বকযরাবভোযড়কপ্রস্তকযণওভজবুতীকযণ এফাং৭২৫১.৪৫বভোয
কনবক্রেযতুবনভাৃণকযাযযে। ১৪৯টিপ্রকযল্পযভযেউক্তঅথফৃেযযবনযম্নাক্ত১৯টিপ্রকযল্পযফাস্তফানকাজভাপ্তেঃ 

(১) ফবযার-যবারা-রক্ষীপুযড়কবনভাৃণ 

(২) বযফনযমাগ্যইস্পাতযতুবনভাৃণপ্রকল্প 

(৩) ফগুড়া২যফাইাড়কবনভাৃণ(াংযাবধত) 

(৪) যপনী-যশুযাভ-বফযরাবনাড়কযকআঞ্চবরকভাড়যকউন্নীতকযণ(২াংযাবধত) 

(৫) রক্ষীপুয-িযআযরকযজন্ডায-যানাপুয-ভাইজদী(যনাাখারী)ড়কযকআঞ্চবরকভাড়যকউন্নন(াংযাবধত) 

(৬) ফাইগুনী-দূগাৃােড়যকয২টিযতুঅভাপ্তকাজভাপ্তকযণ 

(৭) ীভান্ত(ন্ধ্যাকুড়া-াবতাগাড়-ালুাঘাে)ড়যকযবাগাইনদীযউযযবাগাইযতুবনভাৃণ(াংযাবধত) 

(৮) ফাযকযগঞ্জ-ািীবফপুয-কাঠারতরী-সুবফদখারী-িান্দুখারী-ফযগুনাড়কউন্ননপ্রকল্প 

(৯) বজানগযফযরশ্বযনদীযউযযতুবনভাৃণ(াংযমাগড়ক) 

(১০) যাজািাবতরা-যাভিন্দ্রপুয-াঁিবকত্তাড়কউন্নন(াংযাবধত) 

(১১) র্ভরতা-আড়াইাজায-ফাঞ্ছাযাভপুযড়যকযবফনন্দীযভঘনাঘােমনৃ্তড়কউন্নন(যগাারদীফাজাযাংযমাগ) 

(১২) বফযদ্যযফাজায-যানাযগাঁও-যভাগড়াাড়া-কাইকাযযেক-নফীগঞ্জড়কউন্নন(াংযাবধত) 

(১৩) কুবভল্লা-ারাড়া-বুবড়িাং-ব্রাহ্মণাড়া-ভীযপুযড়কবনভাৃণ(াংযাবধত) 

(১৪) বফপুয-দুরারপুয-রাকপুযড়কউন্নন 

(১৫) বিনাইদযাভদা-বফবকবল্পনগযীফাোবভনৃারফাইাড়কবনভাৃণ 

(১৬) েঙ্গী-কাবরগঞ্জ-যঘাড়াার-াঁিযদানাড়যকয১ভবকযরাবভোযযেঙ্গীযযরক্রবাংস্থযরফ্লাইওবাযবনভাৃণ 

(১৭) যক.বফ.াদাযড়ক[পৄরগাজী(মুন্সীযাে)-যপনী(পাবজরপুয)]উন্নন 

(১৮) কুবভল্লাযযযদবক্ষণ-বিভকবযযিাযউন্নন 

(১৯) মুবন্সগঞ্জ-(াবতভাযা)-শ্রীনগযড়কউন্নন(াংযাবধত) 
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৪.১.১ ২০০৯-২০১০অথফৃেযযভাপ্তউযল্লখযমাগ্যপ্রকযল্পযবফফযণ 

 

কুবভল্লা-ারাড়া-বুবড়িাং-ব্রাহ্মণাড়া-ভীযপুযড়কবনভাৃণ 
 

কুবভল্লা-ারাড়া-বুবড়িাং-ব্রাহ্মণাড়া-ভীযপুযড়কটিএকটিগুরুত্বপূণৃআঞ্চবরকভাড়ক।আযরািযপ্রকযল্পযআওতা৩২.৩২যকাটি

োকাব্যয৩৪বকযরাবভোযড়কআঞ্চবরকভাড়কভাযনবনভাৃণকযা।এোড়াপ্রকল্পটিযআওতা৮৬.৪৯বভোযআযবব

যতুবনভাৃণ(৩টি),১৫৫বভোযআযববকারবােৃবনভাৃণ(২৩টি),১০বভোযকারবােৃবনভাৃণকযাযযে।প্রকল্পটিফাস্তফাযনযপযর

কুবভল্লা-ারাড়া-বুবড়িাং-ব্রাহ্মণাড়া-ভীযপুযযতকুবভল্লা(ভনাভবত)-ব্রাহ্মণফাবড়া(যাইর)যাবযড়কাংযমাগস্থানকযযযে। 

বফপুয-দুরারপুয-রাকপুয-াবতযবদাড়কউন্ননপ্রকল্প 
 

বফপুয-দুরারপুয-রাকপুয-াবতযবদাড়কটিএকটিগুরুত্বপূণৃযজরাড়ক।২৮.০০বকযরাবভোযবদঘযৃবফবিড়কটি২৪.৬৮যকাটি

োকাব্যযবনভাৃণকযা।ড়কটিবফপুযউযজরাযতশুরুযকযকটিগু ত্বপূণৃফাজাযওস্থানঅবতক্রভকযযএকবদযক

রাউযজরাঅন্যবদযকভযনাযদীউযজরাইোযখারা-ভঠযখারা-কটিাদীআঞ্চবরকভাড়যকযাযথ বভবরতযযে।প্রকল্পটি

স্থানীজনগণতথাযদযযমাতাাতওঅথনৃনবতকউন্নযনযজন্যখফইগুরুত্বপূণৃভূবভকাারনকযযে।এরাকাকৃবলণ্য,াকফবজ

ওকরাইতযাবদঢাকাযদযযবফববন্নস্থাযনবযফযনযজন্যড়কটিব্যফহৃতযে। 

েঙ্গী-কাবরগঞ্জ-যঘাড়াার-াঁিযদানাড়যকয১ভ বকযরাবভোযযেঙ্গী যযরক্রবাংস্থযরফ্লাইওবায বনভাৃণ (ীদআান

উল্লাভাস্টাযউড়ারযতুবনভাৃণ) 

েঙ্গী-কাবরগঞ্জ-যঘাড়াার-াঁিযদানা ড়যকয ১ভ বকযরাবভোযয যভাে ২০.৭৩ যকাটি োকা ব্যয ৫৫০ বভোয বদঘযৃ বফবি ীদ

আানউল্লাভািায উড়ার যতু বনভাৃণকযা । গাজীপুয যজরাধীন েঙ্গী-কাবরগঞ্জ-যঘাড়াার ড়কটিমূরতেঃএকটিআঞ্চবরক

ভাড়ক। ফঙ্গফন্ধু যতু ও যঘাড়াাযরয াঁিযদানা যতু িালু ওায য যদযয উত্তযাঞ্চর এফাং দবক্ষন ও দবক্ষন পূফাৃঞ্চর এ

িরািরকাযী মানফান মূ ঢাকা যযয অনী মানজে এড়াফায রযক্ষয উক্ত ড়কটি ব্যফায কযযে। উক্ত ড়যকয ১ভ

বকযরাবভোযযঅফবস্থতেঙ্গীবৃত্তভবল্পঅঞ্চযরযযযরথক্রবাংস্থযরঅাংখ্যবাযী,ারকাওবফববন্নধযযনযমানফানিরািরকযয

থাযক।েঙ্গীজাংনওেঙ্গীবল্পএরাকাযযযরথক্রবাংস্থযরবদবনকপ্রা৬০ফাযযযরমাতাাতকযযথাযক।পযরউক্তযযন্ট

প্রা ১.৫ বকযরাবভোয দীঘৃ মানজে প্রবতবনত সৃবি । ফ্লাইওবাযটি বনভাৃযণয পযর উক্ত ড়যক মানজে উযল্লখযমাগ্যবাযফ হ্রা

যযযে। উযল্লখ্য যম নফবনবভতৃ জযদফপুয-উলুযখারা-ভদনপুয ড়ক (ঢাকা ফাইা ড়ক) উক্ত ড়যকয াযথ াংমৄক্ত যযে।

প্রকল্পটিফাস্তফাযনযপযরএতদাঞ্চযরযজনগযনযআথ-ৃাভাবজকউন্নযনইবতফািকবযফতনৃযযেএফাংদুযাল্লাভারবযফযনয

যক্ষযত্রভওব্যহ্রাযযযে। 

৪.২ অনুন্ননখাত(যভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাত) 

২০০৯-১০অথৃফেযযড়কযতুযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাযতফযাদ্দবের৬১০.০০যকাটিোকা।ফযাযদ্দযবফফযণবনম্নরূেঃ 

(যকাটিোকা) 
অথনৃনবতকযকাি বফফযণ ফযাদ্দ অগ্রগবত 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবড়ক) ২২০.০০  
 

১০০% 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবযতু) ৩০.০০ 

৪৯৩৬ জরুযীযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ ১০.০০ 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সড়কওযতু ২১৩.০০ 

৪৯৩৬ রুটিনযভইনযেন্যান্স ৩০.০০ 

৪৯৩৬ বফযলকাজ ৫৭.০০ 

৪৯৩৬ ফযকা ৫০.০০ 

 যভাে ৬১০.০০  
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ফযাদ্দকৃতঅযথৃাযাযদযবনযম্নাক্তকাজগুবরকযাযযেেঃ 

 ৫৫৮.৪১বকযরাবভোযকাযটৃিাংীরযকাে 
 ৩২০.৯২বকযরাবভোযওবাযযর 
 ৩৬৭.২৭বকযরাবভোযবিবফএটি 
 ১৩৫৭.৭৫বকযরাবভোযীরযকাে 
 ৮টিযতুও১০৬টিকারবােৃপুনেঃবনভাৃণ 

৫. ২০১০-১১অথৃফেযযযঅজৃন  

৫.১ উন্ননখাত 

২০১০-২০১১অথৃফেযযওজঅবধদপ্তযএযআওতা১৫২টিপ্রকল্পফাস্তফানাধীনবের।উক্তপ্রকল্পমূযযআওতা২৭৩.১০বকযরাবভোযনতুন

ড়ক বনভাৃণ, ৭০২.৭০ বকযরাবভোয ড়কপ্রস্তকযণও ভজবুতীকযণ এফাং ১২৭২১.২৬ বভোযকনবক্রে যতু বনভাৃণ কযা যযে। ১৫২টি
প্রকযল্পযভযে২০১০-২০১১অথফৃেযযবনযম্নাক্ত১৩টিপ্রকযল্পযফাস্তফানকাজভাপ্তেঃ 

(১) জরুযীদুযমাৃগক্ষক্ষবতপুনফাৃন(ড়কবযফন)২০০৭ 

(২) ফক্সীগঞ্জ-ানন্দাফাড়ী-িযযাবজফপুযড়যকয২৭তভবকযরাবভোযযবজবঞ্জযাভনদীযউযানন্দাফাড়ীযতুবনভাৃণ 

(৩) ভাধফপুয-যাজািাবতরাড়কউন্নন(াংযাবধত) 

(৪) ইবরেগঞ্জ-মুযাদনগয-যাভিন্দ্রপুয-শ্রীকাইর-নফীপুযড়কউন্নন 

(৫) গল্লাভাযী-ফটিাঘাো-দাযকাড়যকয৭তভবকযরাবভোযযবরভাযীনদীযউযফটিাঘাোযতুবনভাৃণ(৩

াংযাবধত) 

(৬) কযাযেনবরকড়কউন্নন(াংযাবধত) 

(৭) কারাভপুয-কাউবরাাড়া-ফাবরা(াটুবযাাংযমাগ)ড়কউন্নন 

(৮) াঁিবকত্তা-নাযগযকাবন্দড়কউন্নন(াংযাবধত) 

(৯) াগরাীয-িাবরা-বতস্তাব্যাযযজড়কউন্নন 

(১০) াফনা-াকীনদীফন্দয(রারনাহ্যতুএযপ্রাি-ঈশ্বযদীইবযজি)ড়কবনভাৃণ 

(১১) Preparing the Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Corridor 

(১২) াফনাযথযকফাঁযধযােবাানাবজযগঞ্জযপযীঘােযযাজফাড়ীযজরাযাযথাংযমাগড়কবনভাৃণ(াংযাবধত) 

(১৩) কাীনাথপুয-কাবজযােড়কউন্ননএফাংকাবজযােযপযীঘােএযপ্রািড়ক৮বনভাৃণ 

 

৫.১.১ ২০১০-২০১১অথফৃেযযভাপ্তউযল্লখযমাগ্যপ্রকযল্পযবফফযণ 

জরুযীদুযমাৃগক্ষক্ষবতপুণফৃান(ড়কবযফন)২০০৭ 

আযরািযপ্রকযল্পযভােযভঢাকা বফবাযগযগাজীপুয,ভাবনকগঞ্জ,মুন্সীগঞ্জ, যনত্রযকানা,ঢাকা,ভাদাযীপুযওবযতপুযযজরা,িট্টগ্রাভ

বফবাযগযকুবভল্লা,যনাাখারী,ব্রাহ্মনফাবড়াওরহ্মীপুযযজরা,যাজাীবফবাযগযাফনা,বযাজগঞ্জ,জপুযাে,ফগুড়া,গাইফান্ধ্াও

কুবড়গ্রাভযজরাএফাংবযরেবফবাযগযসুনাভগঞ্জওবযরেযজরাযঅন্তগতৃ৬৯৭বকযরাবভোযড়ক,৬৪৪বভোযব্রীজও৪৭২বভোয

কারবােৃপুণফৃানকযা।উক্তপ্রকযল্পবফযদবকাাযেযবযভানবের৩৫৯.৪২যকাটিোকাএফাংফাাংরাযদযকাযযযোকায

বযভান বের ৮১.৩৬ যকাটি। ২০০৭ াযর ফন্যা ড়ক ও জনথ অবধদপ্তযযয অধীন ড়ক, ভাড়ক, ব্রীজ ও কারবােৃ মূ

ভাযাত্মকবাযফ ক্ষবতগ্রস্থ । উক্ত প্রকযল্পয ভােযভ ফন্যা ক্ষবতগ্রস্থ অফকাঠাযভা বনভাৃযণয ভােযভ প্রতযক্ষ ও যযাক্ষবাযফ দবযি

জনযগাবষ্ঠযকভৃাংস্থাযনযব্যফস্থাকযাঅথনৃনবতককভকৃান্ডস্বাবাবফকঅফস্থাবপবযযআনাম্ভফযযে। 

 

 

 



স   ও জ           

17 

াগরাীয-িাবরা-বতস্তাব্যাযযজড়কউন্নন 

 

াগরাীয-িাবরা-বতস্তাব্যাযযজড়কটিএকটিগুরুত্বপূনৃআঞ্চবরকভাড়ক।ড়কটিযাংপুয,নীরপাভাযীওরারভবনযােযজরায

ভােযভ বুবড়ভাবয স্থরফন্দযযয াংযগ াংযমাগ স্থান কযযযে। আযরািয প্রকল্পটিয আওতা ৩২.৩৩ যকাটি োকা ব্যয ৫৭.০০

বকযরাবভোযড়কযকআঞ্চবরকভাড়যকযভাযনবনভাৃণকযা।বুবড়ভাযীস্থরফন্দযবদযআভদানীওযপ্তানীকৃতন্যস্থানী

উৎাবদত ণ্যমূ এ ড়কটিয ভােযভ যদযয বফববন্ন স্থাযন বযফন কযা । এোড়া িাবরা যথযক আযণকৃত াথয ও

উন্নতভাযনয ফালু এ ভাড়ক বদয যদযয বফববন্ন স্থাযন বযফন কযা । প্রকল্পটি ফাস্তফাযনয পযর যাংপুয, নীরপাভাযী ও

রারভবনযাে যজরায বৃৎ জনযগাষ্ঠীয আথৃাভাবজক অফস্থায উন্নন ঘযেযে এফাং বুবড়ভাযী স্থরফন্দযযয ভােযভ আন্তজৃাবতক

ব্যফাবকাংযমাগপ্রাযরাবকযযযে। 

 

াগরাীয-িাবরা-বতস্তাব্যাযযজড়কউন্নন 

কাীনাথপুয-কাবজযােড়কউন্ননএফাংকাবজযােযপযীঘােএযপ্রািড়কবনভাৃণ 

ফঙ্গফন্ধুযতুযবফকল্পবযযফযদযযবিভাাংযযাযথউত্তযাাংযযড়কযমাগাযমাযগযভােভযেআবযিা-নগযফাড়ী যপযীঘাে।

এখনওউযল্লখযমাগ্যাংখ্যকমানফানএযপযীঘােব্যফাযকযযে।বফববন্নভযমমুনানদীযতিযযযজন্যBIWTA যপযীঘােটি

নগযফাড়ী যথযককাবজযাে,নাোযখারাএফাংনাবতফপুযযযেস্থানান্তযকযযত।যফবতযৃতমমুনানতুনিযযযকাযযণযপযী

ঘােটিখাযযিযযস্থানান্তযকযযত।এঅফস্থাস্থানান্তবযতযপযীঘাযেযাযথড়কযমাগাযমাগস্থাযনযরযক্ষয১৭.৬৬যকাটিোকা

ব্যযাফনা যজরায  যফড়াউযজরা ১৩ বকযরাবভোযকাীনাথপুয-কাবজযােড়কএফাং ২ বকযরাবভোযকাবজযাে যপযীঘাে

এযপ্রাি ড়ক বনভাৃণ কযা । এযত কাীনাথপুয-কাবজযাে ড়যকয ভান উন্নন যযে এফাং কাবজযাে যপযীঘাযেয াযথ

বনযফবেন্নড়কযমাগাযমাগস্থাবতযযে। 

৫.২ অনুন্ননখাত(যভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাত) 

২০১০-১১অথৃফেযযড়কযতুযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাযতফযাদ্দবের৬৬৭.৮০যকাটিোকা।ফযাযদ্দযবফফযণবনম্নরূেঃ 

(যকাটিোকা) 
অথনৃনবতকযকাি বফফযণ ফযাদ্দ অগ্রগবত 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবড়ক) ২৯০.০০  
 

১০০% 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবযতু) ৩৫.০০ 

৪৯৩৬ জরুযীযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ ১৫.০০ 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সড়কওযতু ২২৩.৮০ 

৪৯৩৬ রুটিনযভইনযেন্যান্স ৩৫.০০ 

৪৯৩৬ বফযলকাজ ৬৯.০০  

 যভাে ৬৬৭.৮০  
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ফযাদ্দকৃতঅযথৃাযাযদযবনযম্নাক্তকাজগুবরকযাযযেেঃ 

 ৬১২.৯১বকযরাবভোযকাযটৃিাংীরযকাে 
 ৪৩৪.১৫বকযরাবভোযওবাযযর 
 ১৭৯.১৫বকযরাবভোযবিবফএটি 
 ১৫৬৪.১২বকযরাবভোযীরযকাে 
 ১০টিযতুও১১৭টিকারবােৃপুনেঃবনভাৃণ 

 

৬ ২০১১-১২অথৃফেযযযঅজৃন 
 

৬.১ উন্ননখাত 

২০১১-২০১২অথৃফেযযওজঅবধদপ্তযএযআওতা১৬৮টিপ্রকল্পফাস্তফানাধীনবের।উক্তপ্রকল্পমূযযআওতা৩০.৫০বকযরাবভোযনতুন

ড়ক বনভাৃণ, ৫২৮.৯৩ বকযরাবভোয ড়ক প্রস্তকযণ ও ভজবুতীকযণ এফাং ৪০৪৬.৬৮ বভোয কনবক্রে যতু বনভাৃণ কযা যযে। উক্ত
অথফৃেযযবনযম্নাক্ত১৬টিপ্রকযল্পযফাস্তফানকাজভাপ্তেঃ 

(1) যফতগ্রাভ-তারা-াইকগাো-কযা ড়যকয ৩৩তভ বকযরাবভোযয বফা নদীয উয বফা যতু ও ৫১তভ

বকযরাবভোযযকযাযতুবনভাৃণপ্রকল্প 

(2) নাযাণগঞ্জাংযমাগড়কযক৪যরযনউন্নীতকযণ 

(3) বিমু্বক-থানিীএফাংবদঘীনারা-ভাবযশ্যাড়যকযঅফবিকাজ 
(4) বফবযববয-শ্যাভগঞ্জড়যকযাযভশ্বযী,শুকনাকুবড়ওজবযাযতুএফাংযনত্রযকানা-করভাকান্দাড়যকদাদাযও

করভাকান্দাযতুবনভাৃণ 

(5) ফাঘাইাে-ভাারাং-াযজকড়কবনভাৃণ 
(6) ড়কযনেওাকৃউন্ননওযক্ষণাযফক্ষণপ্রকল্প-১ 

(7) বদগাইত-বযলাফাড়ীড়যকয৯ভবকযরাবভোযযফাউবযতুবনভাৃণওবদগাইত-বযলাফাড়ীতাযাকাবন্দড়কউন্নন 

(8) সুনাভগঞ্জ-কাবিযগাবত-বফশ্বম্ভযপুযড়কবনভাৃণ 

(9) বযযাজপুয(হুরাযাে)-শ্রীযাভকাঠী-স্বরূকাঠিড়কউন্নন 
(10) বযাজগঞ্জ-যাগঞ্জড়কউন্নন 

(11) ঞ্চগড়বিবনকর-যফাংাযী-ভাবিা-ারিাঙ্গা-যদফীগঞ্জড়কউন্নন 

(12) রারভাই-রাকাভ-ভাইজদীড়কউন্নন 

(13) রাঙ্গযরযােযতুয(৯৩.০২বভোয)অভাপ্তকাজভাপ্তকযণ 

(14) যদৌরবদা-পবযদপুয-ভাগুযা-বিনাইদ-মযায-খরনা-ভাংরা (বদগযাজ) ড়যকয ১১তভ বকযরাবভোযয অফবস্থত

(খানখানাপুয)৩৬.৬০বভোযববগািাৃযযতুপুনেঃবনভাৃণ  
(15) বিনাখড়া-সুজানগযড়কপ্রস্তকযণওউন্ননপ্রকল্প 

(16) াতক্ষীযা-আাশুবনড়কউন্নন 

 

৬.১.১ ২০১১-২০১২অথফৃেযযভাপ্তউযল্লখযমাগ্যপ্রকযল্পযবফফযণ 

নাযানগঞ্জাংযমাগড়কযক৪যরযনউন্নীতকযণ 

৮ বকযরাবভোয বদঘযৃ বফবিনাযানগঞ্জাংযমাগড়কটি২ যরন যথযক৪ যরযনউন্নীতকযায বনবভযত্তপ্রস্তকযাযযে।৫৫.৭৪

যকাটিোকাব্যযফাস্তফাবতউক্তপ্রকযল্পযআওতা যফ্লবক্সফরড়ক বনভাৃণওািযৃাল্ডায বনভাৃণকযা।এোড়া ৪টিফা-যফ,

পৄোথ/যেন৩ বকযরাবভোয,৪টিফক্সকারবােৃ বনভাৃণ,ড়কবভবিানএফাংএকটিইন্টাযযকনবনভাৃণকযা।উক্তড়কটি

ঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়যকয৬ষ্ঠবকযরাবভোযযস্থাবতাইনযফািৃযথযকশুরুযনাযানগঞ্জযযযিালাড়াযাংযগাংমৄক্তযযে।

ড়কটিঢাকাযাংযগনাযানগঞ্জযজরাযাংবক্ষপ্তাংযমাগবাযফব্যফহৃতযে।ড়কটিযতপ্রবতবনতবফপুরমানফানিরািরকযয
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থাযক।উযল্লখ্যযমনাযাণগঞ্জযজরাটিবল্পনগযীওাএখাযনফহুকরকাযখানাবফদ্যভানএফাংপ্রবতবনতভারফাীএফাংমাত্রীফাী

মানফানিরািরকযযথাযক।ড়কটি৪যরযনউন্নীতকযাযপযরমানজেবনযনযযেএফাংদূঘেৃনাফহুরাাংযকযভযগযে,জনগযনয

িরািরসুগভযযে। 

ড়কযনেওাকৃউন্ননওযক্ষণাযফক্ষণপ্রকল্প-১ 

যদযযউত্তয-বিভঅঞ্চর(ঞ্চগড়,নীরপাভাযী,বদনাজপুয,যাংপুয,রারভবনযাে,কুবড়গ্রাভএফাংগাইফান্ধ্া)এফাংভেউত্তযঅঞ্চর

(যযপুয,জাভারপুয,ভভনবাংওযনত্রযকানা)এযআঞ্চবরকওযজরাড়কমূউন্নযনযরযক্ষযএীউন্ননব্যাাংযকয(ADB) 
আবথকৃ াতা ‘‘ড়ক যনেওাকৃ উন্নন ও যক্ষণাযফক্ষণ প্রকল্প-১’’ ফাস্তফান কযা । উক্ত প্রকযল্পয আওতা যভাে ৪টি

কযম্পাযনন্টযযযে।ড়কউন্ননকযম্পাযনযন্টযআওতাভভনবাংওযাংপুযঅঞ্চযরযযভাে১৭৪বকযরাবভোযআঞ্চবরকওযজরা

ড়কউন্ননকযা। ববযবিকযযািযভইনযেন্যান্সকযম্পাযনযন্টযআওতা৪০০ বকযরাবভোযড়যকযযক্ষণাযফক্ষণকাজকযা

।রুটিনযযািযভইনযেন্যান্সকযম্পাযনযন্টযআওতা‘াযপযম্যান্সযফইজ্িকণ্ট্রাক্ট’এযবববত্তযত৫০বকযরাবভোযআঞ্চবরকওযজরা

ড়কউন্ননকযা।যযািযইপটিওএযক্সর-যরািকনযট্রারকযম্পাযনযন্টযআওতাপ্রকযল্পযআওতাধীনওআওতাযফাবযযবকছু

বনফাৃবিতড়যকযদুঘেৃনা-প্রফণএরাকাফাব্ল্যাকস্পেউন্ননকযাএফাংএযক্সর-যরািবযভাকমন্ত্রস্থানকযা।এপ্রকল্পটিয

ড়কউন্ননকযম্পাযনযন্টযআওতাভূক্তড়কমূবনযম্নউযল্লখকযারেঃ 

1. ভভনবাং-নান্দাইর(৪৭বকবভ) 

2. মুক্তাগাো-যিচুা(১০বকবভ) 
3. জাভারপুয-যদওানগঞ্জ(৪১বকবভ) 

4. বভোপুকুয-ভোড়া(২৪বকবভ) 

5. ঠাঁকুযগাঁও-যানীাংকাইর(৩৭বকবভ) 

6. বদপুয-াফতৃীপুয(১৫বকবভ) 

রারভাই-রাকাভ-ভাইজদীড়কউন্নন 

রারভাই-রাকাভ-ভাইজদী ড়কটি একটি গুরুত্বপূণৃ আঞ্চবরক ভাড়ক। আযরািয প্রকযল্পয আওতা ৮৫.১৩ যকাটি োকা ব্যয

৫৮.৪০বকযরাবভোযড়কআঞ্চবরকভাড়কভাযনবনভাৃণকযা।এোড়াপ্রকল্পটিযআওতা৩৭.০৩বভোযযতুবনভাৃণ(১টি),

১৫বভোযফক্সকারবােৃবনভাৃণ(৩টি)কযাযযে।উক্তআঞ্চবরকভাড়কটিবনভাৃযণযপযরযফগভগঞ্জ-যানাইমুবড়-যাভগঞ্জওযপনী-

দাগনর্ভ ুঁঞা-যফগভগঞ্জ-ভাইজদীজাতীভাড়যকযাযথাংযমাগস্থাবতযযে।পযরবৃত্তয যনাাখারী যজরাযজনগনযাজধানী

ঢাকা ও িট্টগ্রাভ াযাযদযয াযথ যজ ও স্বল্প ভয ড়ক যথ যমাগাযমাগ কযযত াযযে।  এোড়া যনাাখারী যজরাধীন

যনাাখারীদয,যফগভগঞ্জ,যানাইমুবড়উযজরাওকুবভল্লাযজরাধীনরাকাভ,রাঙ্গরযকােৃওভযনাযগঞ্জউযজরাযাযথঢাকাও

কুবভল্লা যজরাদযযযযাবযড়কযমাগাযমাগস্থাবতযযে।উক্তএরাকাযজনগযনযস্বাস্থযযফা, বক্ষাও কৃবলন্যবযফযন

ড়কটিগুরুত্বপূণৃভূবভকাযাখযে।প্রকল্পটিফাস্তফাযনযপযরএতদঞ্চযরযজনগযনযদাবযদ্যবফযভািনআথৃাভাবজকঅফস্থাযপ্রভূত

উন্নবতাবধতযযে। 

৬.২ অনুন্ননখাত(যভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাত) 

২০১১-১২অথৃফেযযড়কযতুযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাযতফযাদ্দবের৭০৪.৯০যকাটিোকা।ফযাযদ্দযবফফযণবনম্নরূেঃ 
(যকাটিোকা) 

অথনৃনবতকযকাি বফফযণ ফযাদ্দ অগ্রগবত 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবড়ক) ১৮৫.০০  

 
৯৯.৫৬% 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবযতু) ৫০.০০ 
৪৯৩৬ জরুযীযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ ২০.০০ 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সড়কওযতু ৩৯৯.৯০ 
৪৯৩৬ রুটিনযভইনযেন্যান্স ৫০.০০ 

 যভাে ৭০৪.৯০  
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ফযাদ্দকৃতঅযথৃাযাযদযবনযম্নাক্তকাজগুবরকযাযযেেঃ 

 ১৪০.৫৩বকযরাবভোযড়কপুনফৃান(াযপবৃাংব্যতীত) 
 ৭২১.০০বকযরাবভোযকাযটৃিাংীরযকাে 
 ৩৪২.৬১বকযরাবভোযওবাযযর 
 ৯০.৪৪বকযরাবভোযবিবফএটি 
 ১১০৫.৯৬বকযরাবভোযীরযকাে 
 ৯টিযতুও১১০টিকারবােৃপুনেঃবনভাৃণ 
 ৫৪০বভোয(২২টি)যফইরীযতুাংগ্র 

 

৭. ২০১২-১৩অথৃফেযযয(বিযম্বয/২০১২মনৃ্ত)অজৃন 

৭.১ উন্ননখাত 

২০১২-২০১৩অথৃফেযযওজঅবধদপ্তযএযআওতা১৪৮টিপ্রকল্পফাস্তফানাধীনযযযে।উক্তপ্রকল্পমূযযআওতা৮৫৮.১০বকযরাবভোয

যপবক্সফরযবযভন্ট(াযপবাংব্যতীত)বনভাৃণকাযজযরক্ষযভাত্রাবনধাৃযণকযাযযে।এোড়া৯৫০.৮৩বকযরাবভোযড়কাযপবাং,৭৭.৮৬

বকযরাবভোয ড়ক ওবাযযর এফাং ৯৩২২.৪৮ বভোয কনবক্রে যতু বনভাৃণ কযা যফ ফযর আা কযা যে। ২০১২-২০১৩ অথৃ ফেযয
ফাস্তফানাধীন১৪৮টিপ্রকযল্পযভযেবনযম্নাক্ত৩০টিপ্রকযল্পযফাস্তফানকাজভাবপ্তযজন্যবনধাৃবযতআযেেঃ 

1.  কুযতপাযন্ডযআওতাীদবুবদ্ধজীবফযতু(৩বুবড়গঙ্গা),২ীতরক্ষযাওবতস্তাযতুবনভাৃণ(২াংযাবদত) 

2.  স      ও          ও      ব      -২, (১) সওজ     

3.  োঙ্গাইর-এরাবননাভকস্থাযনধযরশ্বযীনদীযউযযতুবনভাৃণ(াংযাবধত) 

4.  িট্রগ্রাভ-কাপ্তাইড়যকযতুওকারবােৃবনভাৃণ 

5.  বযরে-জবকগঞ্জ(িযখাই-জবকগঞ্জ)ড়কউন্নন(াংযাবধত) 

6.  বকযাযগঞ্জ-বনকরীড়কউন্নন(যভাযযকাণাাংযমাগ) 

7.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(যাংপুযযজান)(১ভাংযাবধত) 

8.  যপনী-যনাাখারীজাতীভাড়যকযযিৌমুহুনীফাজাযঅাং৪যরযনউন্নীতকযণ 

9.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(ফবযারযজান)(১ভাংযাবধত) 

10.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(যাজাীযজান) 

11.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(িট্টগ্রাভযজান) 

12.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(বযরেযজান) 

13.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(কুবভল্লাযজান) 

14.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(খরনাযজান)(১ভাংযাবধত) 

15.  যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(ঢাকাযজান) 

16.  ভভনবাংযফাইাড়যকযঅফবিকাজভাপ্তকযণ 

17.  বযরে-ালুটিকয-যকাম্পানীগঞ্জ-যবারাগঞ্জড়যকয১০টিযতুবনভাৃণ 

18.  াদুল্লাপুয-নফাফগঞ্জড়যকয২৭বকযরাবভোযয(কাঁিদঘাযে)কযযতাানদীযউযবপ্র-যেিগািাৃযযতুবনভাৃণ 

19.  পবযদপুযযস্থওজঅবধদপ্তযযযড়কউন্নন 

20.  বভযপুযবফভানফন্দযড়যকফ্লাইওবাযএফাংফনানীযযরক্রবাং-এওবাযাবনভাৃণ 

21.  ভাবনকগঞ্জড়কবফবাগাধীনযগারড়া-াটুবযাড়যকযবফববন্নবকযরাবভোযয৬টিযতুবনভাৃণ 

22.  নফীনগয-বিইবযজি-িন্দ্রাড়কযক৪যরযনউন্নীতকযণ 

23.  াফনাযযযবফদ্যভানড়যকযযবযভন্টপ্রস্তকযণওবভবিানবনভাৃণ(ফাোবভনৃারযথযকখাাড়া) 

24.  যযপুয-দৄনে-কাজীপুয-বযাজগঞ্জড়যকয৯ভবকযরাবভোযযফথুাফাড়ীযতুবনভাৃণ 

25.  ১.০২৫বকযরাবভোযবদঘযৃবফবিযদৌরতবদাযপযীঘােএযাযপ্রািড়কবনভাৃণএফাংযদৌরতবদা-পবযদপুয-ভাগুড়া-বিনাইদ-

মযায-খরনাভাড়যকযপ্রথভ২.৫০বকযরাবভোযড়কাাং২যরনযত৪যরযনউন্নীতকযণ 
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26.  আতাইকুরা-সুজানগযড়কপ্রস্তকযণওউন্নন(যতুবনভাৃণ) 

27.  কুবভল্লা-বুবড়িাং-ব্রাহ্মণাড়া-বভযপুযড়যকয৩বকবভএববগািাৃযযতু(ারাড়াযতু)বনভাৃণ 

28.  যাংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুযড়কপ্রস্তকযণ(১ভাংযাবধত)

29.  Technical Assistance for Road Safety Improvement Programs 

30.  বফদ্যভানযভঘনাওযগাভতীযতুপুনফাৃনপ্রকল্প 

৭.১.১ ২০১২-২০১৩অথফৃেযযভাপ্তউযল্লখযমাগ্যপ্রকযল্পযবফফযণ 

ড়কযনেওাকৃউন্ননওযক্ষণাযফক্ষণপ্রকল্প-২ 

যাংপুয,ঢাকাওিট্টগ্রাভঅঞ্চযরয১৪৫.১৮বকযরাবভোযড়কউন্নযনযভােযভউক্তঅঞ্চযরএকটিউচ্চভানম্পন্নওদীঘৃযভাদী

খযিােীড়ক যনেওাকৃ গযড় যতারাযরযক্ষযড়ক যনেওাকৃউন্ননওযক্ষণাযফক্ষণপ্রকল্প-২গ্রণকযা ।এীউন্নন

ব্যাাংযকয৫৪.৫৪যকাটিোকাআবথকৃাতাযভাে৯৮০.৩৪যকাটিোকাব্যযপ্রকল্পটিফাস্তফানকযা।উক্তপ্রকযল্পযআওতা

৪টি কযম্পাযনন্ট যযযে। ড়ক উন্নন কযম্পাযনযন্টযআওতা যভাে ১৪৫ বকযরাবভোয ড়ক বনভাৃণ কযা । ববযবিক যযাি

যভইনযেন্যান্সকযম্পাযনযন্টযআওতা৪৪৯বকযরাবভোযড়কযক্ষণাযফক্ষণওপূনফাৃনকযা।াযপযম্যান্সযফইজ্িরুটিনযযাি

যভইনযেন্যান্সকযম্পাযনযন্টযআওতা ১০৫ বকযরাবভোযড়কযক্ষণাযফক্ষণকাজএফাং যযাি যপটিকযম্পাযনযন্টযআওতা ১৯৫

বকযরাবভোযড়কউন্ননকাজম্পাদনকযা। 

পবযদপুযযস্থওজঅবধদপ্তযযযড়কউন্নন 

পবযদপুযযস্থওজঅবধদপ্তযএযড়কউন্ননপ্রকযল্পযআওতানদীগযফলণাইনবিটিউেযতযাজফাড়ী যাস্তায যভাড়এফাং

বাাংগাযাস্তায যভাড়যতএ,এ,ঘােমনৃ্ত যভাে১১.০৯৬ বকযরাবভোযড়ক৪৯.৪০ যকাটিোকাব্যযপ্রস্তকযণ,াঁকাকযণ,

পৄোত-কাভ-যেনবনভাৃণ,কারবােৃবনভাৃণওবিবাইিাযিাযযরযনউন্নীতকযাযযে।প্রকল্পফাস্তফাযনযপযরপবযদপুযযযয

ড়যক সৃি জরাফদ্ধতায বনযন যযে, পবযদপুয যযয ভেবদয বনবফযৃে ও সুশৃঙ্খরবাযফ মান িরাির কযযত াযযে। এযত

পবযদপুযযযযমানজেদূযযযে।পৄোতবনভাৃযণযপযরড়যকথিাযীযদযদূঘেৃনাকফবরতওাযপ্রফনতাকযভযে।পবযদপুয

যযযপ্রাফকটিস্কুর,কযরজএইড়যকযাযশৃ্বঅফবস্থত।ড়কাযশৃ্বপৄোতওবিবাইিাযবনবভতৃওাবক্ষাথীযদযিরাির

বনযাদ যযে। ড়ক বিবাইিায বনভাৃণ ও বিবাইিাযয দৃবিনন্দন উবিযদয িাযা যযাযনযপযর যযয যৌন্দেৃ ফহুরাাংয বৃবদ্ধ

যযযেএফাংবযযফযযবাযাম্যযক্ষাভূবভকাযাখযে। 

যাংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুযড়কপ্রস্তকযণ 

যাংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুয ড়কটিএকটি গুরুত্বপূনৃ ড়ক। ড়কটি যাংপুয ও বদনাজপুয যজরাযক বফকল্প রুযে স্বল্প দুযযত্ব (৬৮.০০

বকযরাবভোয)মৄক্তকযযযে।ড়কটিযযাংপুযপ্রাযন্ত৬৬,দাবতকবিববন(যাংপুযযনাবনফা)এফাংাফতৃীপুযপ্রাযন্তফীযউত্তভীদ

ভাাবুফ (যখারাাটি) যনাবনফা অফবস্থত। যনাবনফা ২টিয বফববন্ন ইউবনযেয বাযী মানফান ও যনামান ড়কটি ব্যাকবাযফ

ব্যফায কযয থাযক।আযরািয প্রকল্পটি ৪৬.০৭ যকাটি োকা ব্যয যাংপুয যত ফদযগঞ্জ য াফতৃীপুয (বদনাজপুয) মনৃ্ত ৩৭.০০

বকযরাবভোযযাস্তাআঞ্চবরকভাড়যকযভাযনপ্রস্তকযাযযে।এোড়াপ্রকল্পটিযআওতা৩৩.০০বভোযআযববকারবাে,ৃ১টি

১২৬.০০ বভোয যতু বনভাৃণকযা যযেএফাংফাজাযঅাংয৬.৯০ বকযরাবভোয যাস্তা ৭.৩০ বভোযপ্রস্তকযা যযে।প্রকল্পটি

ফাস্তফাযনযপযরযাংপুযও বদনাজপুয যজরাযএকটি বফারঅাংযযজনাধাযযনয বফযলকযযফাাংরাযদ যনাফাবনীযিরািযর

ব্যাকসুবফধাযসৃবিযযে। 
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যাংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুযড়কপ্রস্তকযণপ্রকযল্পযআওতাবনবভতৃযতু 

৭.২ অনুন্নন(যভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ)খাত 

২০১২-১৩অথফৃেযযড়কযতুযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণখাযতফযাযদ্দযবযভাণ৯৮০.৯৪যকাটিোকা।উবল্লবখতঅথৃবনযম্নাক্ত

উখাযতফন্টনকযাযযেেঃ 

(যকাটিোকা) 

অথনৃনবতকযকাি বফফযণ ফযাদ্দ 

৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবড়ক) ৫৫০.০০ 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সযপ্রাগ্রাভ(বএভবযতু) ৫০.০০ 
৪৯৩৬ জরুযীযভযাভতওযক্ষণাযফক্ষণ ১৭.০০ 
৪৯৩৬ ববযবিকযভইনযেন্যান্সড়কওযতু ৩১৩.৯৪৪ 
৪৯৩৬ রুটিনযভইনযেন্যান্স ৫০.০০ 

যভাে ৯৮০.৯৪৪ 

ফতভৃানঅথফৃেযযএখাযতগতঅথফৃেযযত২৭৬.০৪৪যকাটিোকাযফীফযাদ্দাওাযগযে।তযফিরভানকাজভাপ্তকযযত

আযওঅবতবযক্তফযাদ্দপ্রযাজন।ফযাদ্দকৃতঅযথৃাযাযদযবনযম্নাক্তকাজগুবরফাস্তফাযনযদযক্ষযনাযযেেঃ 

 ১৫০বকযরাবভোযড়কপুনফাৃন(াযপবৃাংব্যবতত) 
 ৪০০বকযরাবভোযকাযটৃিাংীরযকাে 
 ৮৫০বকযরাবভোযওবাযযর 
 ১০০বকযরাবভোযবিবফএটি 
 ১২০০বকযরাবভোযীরযকাে 
 ১০টিযতুও১১০টিকারবােৃপুনেঃবনভাৃণ 

গৃীতঅবধকাাংকাজএবপ্রর/২০১৩ভাযযভযেভাবপ্তযজন্যবনধাৃবযতআযে। 

বফগত ফলাৃ ঈদ-উর-বপতয, ঈদ-উর-আমা এফাং দূগাৃপুজা াযাযদযয ড়ক যনেওাকৃ াংস্কায ও যভযাভত কযয ঘযমুযখা

জনাধাযযণযমাতাাতবনবফেৃযাখাযযে।ফতভৃাযনওজঅবধদপ্তযযযআওতাধীনড়কযনেওাযকযৃঅফস্থাআযগযযিযঅযনক

উন্নত। 
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যক্ষণাযফক্ষণখাযতযআওতাবনবভতৃভাবনকগঞ্জযজরায 

ফাবনা-জুবয-বিেকা-বভাযতপুযড়যকববগািাৃযযতু 

যক্ষণাযফক্ষণখাযতযআওতাবনবভতৃকাবনাথপুয-দাসুবযা-

নাযোয-যাজাী-াফনাড়কাাং 

৭.২.১  যক্ষণাযফক্ষণখাযতযআওতাড়কবনযাত্তাকামকৃ্রভ 

ড়কদুঘেৃনাপ্রবতযযাযধক্রভান্বযফজাতীভাড়কযকিাযযরযনউন্নীতকযণযযািবিবাইিাযস্থানকযাযফ।ইযতাভযে

ঢাকা-িট্রগ্রাভভাড়যক৩১টি,ঢাকা-ভভনবাংভাড়যকয১০টিস্থাযনযযািবিবাইিাযিাযযরযনউন্নীতকযযণযকাজাংবিি

উন্ননপ্রকযল্পযআওতািরভানযযযে।এোড়াওনফীনগয-িন্দ্রা,িট্রগ্রাভ-াোজাযীওবফবাগীযযাংপুযযযযািবিবাইিায

ড়ক িায যরযন উন্নীতকযযণযকাজঅগ্রযভান। উযল্লখ্যদুঘেৃনা প্রফণএফাংঝুঁবকপূণৃ ঢাকা-আবযিা ভাড়যকয ১০টি ফাঁকএফাং

যকযানীযাে-ফান্দযফানড়যকয৩টিদুঘেৃনাপ্রফণফাঁকবিবাইিাযযরীকযণওপ্রস্তকযযণযকাজযলযযে।এোড়ািট্টগ্রাভ-

কক্সফাজাযভাড়যক৩টিওঢাকা-বযরেভাড়যক৩টিফাঁকপ্রস্তওযরীকযযণযবযকল্পনাগ্রণকযাযযে। 

 

ঢাকা-আবযিাভাড়যকযফাঁকপ্রস্তকযণকাজ 
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৮. ভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃবফগত৪ফেযযউযদ্বাধনকৃতউযল্লখযমাগ্যস্থানামূ 

ীদবুবদ্ধজীবফযতু(৩বুবড়গঙ্গাযতু) 

ঢাকাভানগযীযবিভাাংযযাযথবুবড়গঙ্গাতীযফতীযকযানীগযঞ্জযমাতাাতজকযাযজন্যকুযতপাযন্ডযাতা৮৪যকাটি

োকাব্যযবনবভতৃীদবুবদ্ধজীবফযতু(৩বুবড়গঙ্গাযতু)গত২৯বিযম্বয২০০৯তাবযযখমানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযযদা

যযে।এযতুযকযানীগঞ্জদবক্ষঞ্চারগাভীমানফানিরািযরযযক্ষযত্রনতুনবদগন্তউযমাি কযযযে। 

 
ভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃীদবুবদ্ধজীফীযতু(ফবরা)উযদ্বাধন 

 

ঢাকাফাইাড়ক(জযদফপুয-যদফগ্রাভ-বালুকা-নাপুযফাজায-ভদনপুয) 

জযদফপুযযত যদফগ্রাভ-র্ভরতা-নাপুযফাজাযযঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়যকযভদনপুযমনৃ্ত৪৮ বকযরাবভোযদীঘৃঢাকাফাইা

ড়কটি৫২যকাটিোকাব্যযপুনেঃবনভাৃণকযাযযে।ভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃ২৪যপব্রুাবয২০১০তাবযখঢাকাফাইাড়ক

উযদ্বাধযনয ভােযভ ঢাকা যযয মানজে অযনকাাংয রাঘফ যযে। এই ফাইা বদয নযবাংদী, ব্রাহ্মনফাবড়া, বৃত্তয বযরে

যজরামুযথযকমানফানঢাকাযযপ্রযফনাকযযযদযযউত্তযাঞ্চযরমাতাাতকযযে। 

 

 

ঢাকাফাইাড়ক(জযদফপুয-যদফগ্রাভ-বালুকা-নাপুযফাজায-ভদনপুযড়ক) 
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ীদআানউল্লাভাস্টাযউড়ারযতু 

েঙ্গী-কাবরগঞ্জ-যঘাড়াার-াঁিযদানা ড়যকয ১ভ বকযরাবভোযয েঙ্গী যযরক্রবাং স্থযর ২৪ যকাটি োকা ব্যয ীদআান উল্লা

ভাস্টাযউড়ার যতুগত ২৩যভ ২০১০তাবযখভাননী প্রধানভন্ত্রীকর্তকৃমান িরািযরযজন্যউমুক্তকযয যদা ।উযল্লখ্য, েঙ্গী

যযরওযজাংনওেঙ্গীবল্পএরাকাযযযরথক্রবাংস্থযরবদবনকপ্রা৬০ফাযযযরমাতাাতকযযথাযক।পযরউক্তযযন্টপ্রা

১.৫বকযরাবভোযদীঘৃমানজেপ্রবতবনতসৃবিত।ফ্লাইওবাযটিবনভাৃযণযপযরউক্তড়যকমানজেউযল্লখযমাগ্যবাযফহ্রাযযযে। 

 

েঙ্গী-কারীগঞ্জ-যঘাড়াার-াঁিযদানাড়যকয১ভবকবভেঙ্গীযযরক্রবাংস্থযরীদআানউল্লাভাস্টাযউড়ারযতু 

 

সুরতানাকাভারযতু 

বৃত্তযবযরে,বকযাযগঞ্জ,ব্রাহ্মনফাবড়াগাভীমানফাযনযঢাকাপ্রযফওবনগভৃনজকযাযরযক্ষযকাঁিপুযযতুযবফকল্পীতরক্ষযা

নদীযউযকুযতপাযন্ডযাতা ৭৬ যকাটিোকাব্যযসুরতানাকাভার যতু  (২ীতরক্ষযা যতু) ২৬জুন২০১০তাবযখ

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃউযদ্বাধযনযযমানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযযদাযযে। 

 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃ২৬জুন২০১০তাবযখসুরতানাকাভারযতু(২ীতরক্ষাযতু)উযদ্বাধন 
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সুরতানাকাভারযতু(২ীতরক্ষাযতু) 

মযতাআভানত(যেঃ)যতু 

দবক্ষনিট্টগ্রাভ, ফান্দযফনাফতৃয যজরাওমেৃন যজরাকক্সফাজাযযযাযথমাতাাতজওসুগভকযাযরযক্ষযকুযতপাযন্ডয

াতা৫৯০যকাটিোকাব্যযকণপৃৄরীনদীযউযমযতাআভানত(যেঃ)যতুবনভাৃণকযাযযেএফাংগত০৮যযেম্বয

২০১০তাবযখ                                     মানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযযদাযযে।         াআভানত

(যেঃ) যতু    ব    জ         স    স   দ         ,  ব      জ   ব   ব   এব            ক ব জ     স    শুদৄ 

          স জ                           ও       ব        ছ। 

 

িট্টগ্রাভ-কক্সফাজাযভাড়যকঅফবস্থত               (   )যতু(৩কণপৃৄরীযতু) 

আব্দুযযফযযবনাফাতযতু(দদবা) 

ঢাকা-ফবযার-টুাখারীভাড়যককীতনৃযখারানদীযউযকুযতপাযন্ডযাতা২৯৮যকাটিোকাব্যযবনবভতৃীদআব্দুয

যফযযবনাফাত(দদবা)যতুগত২২যপব্রুাযী২০১১তাবযখভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃমানিরািযরযজন্যউমুক্তকযা।

ফবযার যযয উকযে ীদ আব্দুয যফ যযবনাফাত যতু (দদবা) যকফর কীতনৃযখারা নদীয দু’তীযযয ভানুযলয ভাযি

যতুফন্ধ্নইযিনাকযযবন,জাবগযতুযরযেঅথনৃনবতকউন্নযনযঅাযম্ভাফনা।নান্দবনক  স         এযতুযউযদ্বাধযনযপযর

এতদঞ্চযরযআথ-ৃাভাবজককভকৃাযন্ড নতুন গবত ঞ্চায    ছ এফাং বল্পাযনয বফকা, বফযকন্দ্রীকযণ,আফানওমেৃন যক্ষযত্র
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বযফতযৃনয সূিনা    ছ।তাোড়া দবক্ষণঅঞ্চযরযাযথ ঢাকায যমাগাযমাগ জ ও ভােী    ছ বফধা যদযয াবফকৃ

উন্নযনওএযতুগুরুত্বপূণৃঅফদানযাখ ছ। 

 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীকর্তকৃফবযার-টুাখারীভাড়যকীদআব্দুযযফযযবনাফাতযতু(দদবা)উযদ্বাধন 

িট্টগ্রাভফন্দযাংযমাগউড়ারযতু 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীগত২৮ভািৃ২০১২তাবযখিট্টগ্রাভফন্দযযট্রিপযাববরযেনপ্রকযল্পযআওতাঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়যকযাযথ

যােৃ একয ড়যকয ভােযভ িট্টগ্রাভ ফন্দযযয াংযমাগ স্থাযনয রযক্ষয ৭১.১৬ যকাটি োকা ব্যয বনবভতৃ ১৪২০ বভোয দীঘৃ

ফ্লাইওবাযটি মানফান িরািযরয জন্য উমুক্ত কযযন। ফ্লাইওবাযযয প্রস্থতা ১০.৬০ বভোয এফাং স্পযান াংখ্যা ৩১টি। প্রকল্পটি

ফাস্তফাযনযপযরিট্টগ্রাভফন্দযযতণ্যফাীট্রাক/রযীযজইিট্টগ্রাভযােৃএকযড়যকযাবযিযরআযতাযযে।এযপযর

িট্টগ্রাভ-যতঙ্গাবফভানফন্দযড়যকিরািরকাযীমানফানওমাত্রীিরািরসুগভযযেএফাংমানজেফহুরাাংযহ্রাযযযে। 

     

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযখাবনা২৮যভািৃ২০১২তাবযখফন্দযাংযমাগউড়ারযতুটিমানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযন 

বতস্তাযতু 

বতন-যতুবনভাৃণপ্রকযল্পযআওতাযাংপুয-কুবড়গ্রাভজাতীভাড়যকয২১তভবকযরাবভোযযবতস্তানদীযউয৭৫০বভোযদীঘৃ১৫

স্পযানবফবিবতস্তাযতুটি১২২.০৯৭২যকাটিোকাব্যযবনবভতৃযযে।ভাননীপ্রধানভন্ত্রী২২যযেম্বয২০১২তাবযখবতস্তাযতুটি

মানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযন। বতস্তা যতু বনভাৃযণযপযরবফবাগীযযাংপুযাযাযদযযাযথকুবড়গ্রাভওরারভবনযাে

যজরায যমাগাযমাগ সুগভ যযে। এোড়া বুবড়ভাযী স্থর ফন্দযযয ভােযভ ফাাংরাযদযয াযথ বাযত, যনার ও র্ভোযনয যদী ও
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আন্তজাৃবতকণ্যবফবনভএফাংফাবণযজযযপ্রাযঘেযে।উযল্লখ্যযম,ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযখাবনা০১জুরাই২০০১তাবযখযতুটিয

বববত্তপ্রস্তযস্থানকযযবেযরন। 

 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রী২২যযেম্বয২০১২তাবযখবতস্তাযতুমানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযন 

 

বতস্তাযতু 
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ফান্দযফানাফতৃযযজরাাঙ্গুনদীযউযরুভাওথানবিযতু 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীগত১৭নযবম্বয২০১২তাবযযখফান্দযফনযজরাযাঙ্গুনদীযউযবনবভতৃদু’টিযতু(রুভাওথানবিযতু)মানফান

িরািযরযজন্যউমুক্তকযযন।বিমু্বক-রুভাড়যক২১৭.১৫বভোযদীঘৃরুভাযতুএফাংবিমু্বক-থানবিড়যক২১৬.৪৪বভোযদীঘৃথানবি

যতু দু’টি ফাাংরাযদ যনাফাবনীযতোফধাযন যভাে ৩৩.৬০ যকাটি োকাব্যয বনবভতৃ । যতু দু’টি বনভাৃযণযপযর ফান্দযফান

াফতৃয যজরাযরুভাউযজরাওথানবিউযজরাদযযযাযথযাবযড়কযমাগাযমাগস্থাবতযযে।এযতফান্দযফান যজরায

মেৃযনযব্যাকপ্রাযঘেযফওজনাধাযযণযআথ-ৃাভাবজকঅফস্থাযউন্ননযফ। 

 
ভাননীপ্রধানভন্ত্রী১৭নযবম্বয২০১২তাবযখফান্দযফানযজরারুভাযতুউযদ্বাধনকযযন 

 
 

     স  
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ভাননীপ্রধানভন্ত্রী১৭নযবম্বয২০১২তাবযখফান্দযফানযজরাথানবিযতুউযদ্বাধনকযযন 

 
       স  
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ফনানীযযরক্রবাংএওবাযাবনভাৃণ 

বভযপুয-এাযযােৃ যযাযি ফ্লাইওবায ও ফনানী যযরক্রবাংয ওবাযা বনভাৃণ প্রকল্পটি ৩৬০.০০ যকাটি োকা প্রাক্কবরত ব্যয

ভাি/ৃ২০১০যতজুন/২০১৩যভাযদএবিবর্ভক্ত।এপ্রকযল্পযআওতা৮০৪ বভোযদীঘৃফনানী যযরওযওবাযাও২৩৫৩

বভোয দীঘৃ বভযপুয-বফভান ফন্দয ড়ক ফ্লাইওবায বনভাৃণ বনধাৃবযত বের। প্রকযল্পয ফনানী যযরওয ওবায া অাংটি ভাননী

প্রধানভন্ত্রীগত২৭/১২/২০১২তাবযখমানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযন।ফনানীযযরক্রবাংবদযবদবনকগযড়৭২টিযট্রনিরািরকযযমা

মানজেসৃবিযঅন্যতভকাযণবের।ওবাযাটিবনভাৃযণযপযরযট্রনিরািরজবনতমানজেদুযীর্ভতযযে। 

 
 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রী২৭বিযম্বয২০১২তাবযখফনানীযযরক্রবাংএওবাযাউযদ্বাধনকযযন 

৯. ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীকর্তকৃবফগত৪(িায)ফেযযউযদ্বাধনকৃতউযল্লখযমাগ্যস্থানামূ 

মমুযনশ্বযীযতু 

যাংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুযড়কপ্রস্তকযণপ্রকযল্পযআওতামমুযনশ্বযীনদীযউয১২৬বভোযদীঘ,ৃ৯.১বভোযপ্রস্থও৫স্পযান

বফবিমমুযনশ্বযীযতুটিযবনভাৃণকাজ২০১১-১২অথফৃেযযম্পন্ন।ইযতাভযেড়যকযমূরকাজওম্পন্নযযে।পযরযাংপুয

যজরাযযঙ্গফদযগঞ্জওাফতৃীপুযয বদনাজপুয যজরায যমাগাযমাগব্যফস্থাপ্রবতবষ্ঠতযযেএফাংদুযত্বওপ্রা১২ বকযরাবভোয

কযভএযযে।তাোড়াএড়কযাংপুযযনাবনফাওফীযউত্তভীদভাাবুফযনাবনফাযকড়কযথাংমৄক্তকযযযে।এড়যকয

ভােযভ াফতৃীপুয-বদপুয এফাং াফতৃীপুয-পৄরফাড়ী ড়যকয াযথও যমাগাযমাগ স্থাবত যযে। এোড়া, ফদযগঞ্জ ও াফতৃীপুয

উযজরাযজনাধাযণযাংপুযযযাযথযমাগাযমাযগযযক্ষযত্রএড়কটিব্যফাযকযযথাযক।ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীযাংপুযপযকাযর

১৮যপব্রুাবয২০১২তাবযখমমুযনশ্বযীযতুমানফানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযন। 
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ারাড়াযতু 

ভাননী যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ২৫ যভ ২০১২ তাবযখ কুবভল্লা-বুবড়িাং-ব্রাহ্মণাড়া-বভযপুয ড়যকয ৩ বকযরাবভোযয ১৫৬ বভোয দীঘৃ

ারাড়াযতুযবনভাৃণকাযজযবববত্তপ্রস্তযস্থানকযযন।১৪.৭০যকাটিোকাপ্রাক্কবরতব্যযএযতুটিজুন২০১৩এযভযেভাবপ্তয

জন্যবনধাৃবযতআযে। 

 

 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রী২৫যভ২০১২এারাড়াযতুযবববত্তপ্রস্তযস্থানকযযন 
 

কাঁিপুযাকৃুরাযড়ক 

কাঁিপুযজাংনযযন্ট মানজে বনযযনযরযক্ষযকাঁিপুয যতুয বনযি বদয বফকল্পযথ িরািযরযজন্য৮৬০ বভোয দীঘৃ একটি

াকৃুরাযড়কবনভাৃণকযাযযে।এযপযরিট্টগ্রাভপ্রান্তযতআগতবযরেগাভীমানফানমূজাংযনঅযক্ষানাকযযব্রীযজয

নীিবদযযাবযবযরেভাড়যকযমযতাযযে।এযতকাঁিপুযজাংযনমানজেফহুরাাংযহ্রাযযযে।ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রী

২১অযক্টাফয২০১২তাবযখকাঁিপুযাকৃুরাযড়কটিমানফানিরািযরযজন্যউমুক্তকযযন। 

 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রী২১অযক্টাফয২০১২তাবযখকাঁিপুয াকৃুরাযড়কমানফান িরািযরযজন্যউমুক্তকযযন 
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যভাগযাাড়াযিৌযাস্তাপৄেওবাযব্রীজ 

ঢাকা-িট্টগ্রাভ ভাড়যকয ২৫তভ বকযরাবভোযয যভাগযাাড়া

যিৌযাস্তাপৄেওবাযব্রীজ২১অযক্টাফয২০১২তাবযযখভাননী

যমাগাযমাগভন্ত্রীউযদ্বাধনকযযজনাধাযযণযাযাাযযযজন্য

উমুক্তকযযযেন।উবল্লবখতস্থাযন ১টিপৄেওবায ব্রীজ বনভাৃযণয

জন্যস্থানীজনগযণযদীঘৃবদযনযদাফীবের।পৄেওবাযব্রীজটি

বনভাৃযণয পযর জনগণ বনযাযদ ঢাকা-িট্টগ্রাভ ভাড়ক

াযাাযযতাযযেন। 

 
 
 

পৄেওবাযব্রীজ,যভাগযাাড়া,নাযাণগঞ্জ 

 

বযবনযযেকগাফতরীাংযমাগড়যকগাফতরীযতুযবনযিইউ-লুবনভাৃণ 

বযবনযযেকগাফতরীাংযমাগড়যকযগাফতরীযতুযবনিবদয৩যকাটিোকাব্যয৫০০বভোযদীঘৃএকটিইউ-লুবনভাৃণকযা

যযে।ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রী২৯ বিযম্বয২০১২তাবযযখগাফতরীইউ-লুটিমানফানিরািযরযজন্যউমু্মক্তকযযন।এযপযর

গাফতরী-যাাযীঘাে ও গাফতরী-বযবনযযেক ড়যকয যাবয াংযমাগ স্থাবত যযে এফাং ঢাকা-আবযিা ভাড়যকয গাফতরী

অাংযযমানজেহ্রাযযযে। 

  
 
 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীকর্তকৃগাফতরীইউ-লুউযদ্বাধন 
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এযক্সরযরািকযরারযস্টন 

ঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়যকযভঘনাযতুড়কএযযপ্রাি,যগাভতীযতুড়কএযযপ্রাি,ীতাকুযন্ডযফড়দাযযাগাযােএফাংঢাকা-আবযিা

ড়যকয ফাথুরীযত স্থাবত এযক্সর যরাি কযরার যস্টনমূ দীঘৃ বদন মাফত অির য যড় বের। উক্ত এযক্সর যরাি কযরার

যস্টনমূইযতাভযেিালুকযাযযে।যভােযমাযনযএযক্সরযরািযকন্দ্রবযিারনাাংক্রান্তনীবতভারা,২০১২ইযতাভযেকামকৃয

কযাউক্তনীবতভারাযবববত্তযতড়যকযউযওবাযযরাযিিমানফাযনযিরািরবনন্ত্রণকযাযে।এোড়াভনাভবত-ব্রাহ্মণফাবড়া

ড়যকয ভনাভবত যযন্ট, িট্টগ্রাভ-কক্সফাজায ড়যক যকযাবনযাে যযন্ট এফাং ঢাকা-বযরে জাতী ভাড়যকয জগদীপুযয

(মুবক্তযমাদ্ধািেযবফগঞ্জ)একটিকযযযাযেফৃরএযক্সরযরািকযরারযস্টনিালুকযাযযে।আযও৮টিস্থাযনএযক্সরযরািকযরার

যস্টনস্থাযনযউযদ্যাগযনাযযে।  

 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীকর্তকৃীতাকুযন্ডফড়দাযযাগাযাযে২নযবম্বয২০১২তাবযখএযক্সরযরািকযরারযস্টনউযদ্বাধন 

 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীকর্তকৃকক্সফাজাযযভবযিযাফাজাযয৪নযবম্বয২০১২তাবযখএযক্সরযরািকযরারযস্টনউযদ্বাধন 
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১০.াইভাপ্তযফএযকভউযল্লখযমাগ্যপ্রকল্প 

এরাবনযতু 

আবযিা-বঘওয-োঙ্গাইর ড়যকয এরাবন নাভক স্থাযন

ধযরশ্বযী নদীয উয ৯৬ যকাটি োকা প্রাক্কবরত ব্যয

৫১৫.১২বভোযদীঘৃযতুবনভাৃণকাজভাপ্তযযে।এযপ্রাি

ড়যকয ভাটিয কাযজয ৮০% ভাপ্ত যযে। এযপ্রাি

ড়যকয যফ্লবক্সফর যবযভন্ট আনুলাংবগক কাজ আগাভী

জুন২০১৩এযভযেভাপ্তকযযযতুটিমানিরািযরযজন্য

উমুক্তকযাযফভযভৃআাকযামাযে। 
 

 

 
োঙ্গাইরযজরাধযরশ্বযীনদীযউযএরাবনযতু 

 

যিৌপরদন্ডীবব্রজ 

ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযআওতাধীনড়কযনেওাযকৃ

অন্তর্ভকৃ্ত যতুমূযয অভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ প্রকযল্পয

আওতা কক্সফাজায যজরায খরুকুর-যিৌপরদন্ডী-ঈদগাঁও

ড়যকয ৯ভ বকযরাবভোযয যিৌপরদন্ডী িযাযনযরয উয

৮.৪৭ যকাটি োকা প্রাক্কবরত ব্যয ৩৪৬.০০ বভোয দীঘৃ

যতুয কাজ ভাপ্ত কযা যযে। এযপ্রাি ড়যকয বনভাৃণ

কাজ ও আনুলাংবগক কাজ আগাভী জুন ২০১৩ এয ভযে

ভাপ্ত কযয যতুটি মান িরািযরয জন্য উমুক্ত কযা যফ

ভযভৃআাকযামাযে। 
 

যিৌপরদন্ডীবব্রজ,কক্সফাজায 

ওাযজদবভাযতু 

াদুল্লাপুয(ভাদাযগঞ্জ)-ীযগঞ্জ-নফাফপুযড়যকয২৭তভ

বকযরাবভোযযকাঁিদঘাযেকযযতাানদীযউয৩০৩.৩২

বভোয দীঘৃ ওাযজদ বভা যতু জুরাই ২০০৯ যত জুন

২০১৩যভাযদ২২.৬৩যকাটিোকামূযল্যবনভাৃণকযাযে।

যতুটি বনবভতৃযরযাংপুয যজরাযীযগঞ্জউযজরাএফাং

বদনাজপুযযজরাযনফাফগঞ্জউযজরাযকড়কযথযাবয

মৄক্ত কযযফ। এযত বদনাজপুয যজরা যত াদুল্লাপুয য

গাইফান্ধ্া যজরায যঙ্গও ড়ক যমাগাযমাগ স্থাবত যফ।

াইবনভাৃণকাজভাপ্তকযযযতুটিমানফানিরািযরয

জন্যউমুক্তকযাম্ভফযফভযভৃআাকযামা। 
 
 

 
 

বনভাৃণাধীনওাযজদবভাযতু 
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বভযপুয-বফভানফন্দযড়যকফ্লাইওবাযবনভাৃণ 

মযত াহ্জারার (যেঃ)আন্তৃজাবতক বফভান ফন্দয যত ফনানী- যযরক্রবাং-যযন্টয ভেফতী স্থাযন প্রকল্পটিযঅফস্থান। প্রকল্পটি

৩৬০.০০যকাটিোকাপ্রাক্কবরতব্যযভাি/ৃ২০১০যতজুন/২০১৩যভাযদএবিবর্ভক্ত।প্রকযল্পযআওতা৮০৪বভোযদীঘৃফনানী

যযরওযওবাযা,২৩৫৩বভোযদীঘৃবভযপুয-বফভানফন্দযড়কফ্লাইওবাযবনভাৃণবনধাৃবযতআযে।ফনানীযযরক্রবাংওবাযা

অাংটিযবনভাৃণকাজইযতাভযেভাপ্তযযে।গত২৭/১২/২০১২ভাননীপ্রধানভন্ত্রীওবাযাঅাংটিমানিরািযরযজন্যউমুক্ত

কযযযেন।২৪৭.১৮যকাটিোকাপ্রাক্কবরতব্যযযফ্লাইওবাযটিযএকপ্রান্তযনাবনফাএরাকাযমুরড়কএফাংঅযপ্রান্তবফভানফন্দয

ড়কস্পৃ কযযযে। বভযপুয-ফনানী যথয মাত্রীযদয সুবফধায জন্য ফ্লাইওবায এফাং ফনানী যযরক্রবাং ওবাযাযয ভযে একটি

াংযমাগযতুবনভাৃণকযাযযে।এাংযমাগযতুযবদঘযৃ৫৬০বভেঃ,মুরফ্লাইওবাযযযবদঘযৃ১৭৯৩বভেঃফ্লাইওবাযঅাংযযবনভাৃণ

কাজভাি/ৃ১৩এযভযেভাপ্তযফভযভৃআাকযামা।ফ্লাইওবাযটিবনবভতৃযরবভযপুযফাীতথাএযযাস্তামাতাাতকাযীগণ

প্রধানভন্ত্রীযকামাৃরযযমু্মখবদযদীঘৃ১১বকযরাবভোযযাস্তাবযাযকযযভাত্র৩বকযরাবভোযযাস্তাঅবতক্রভকযযফাধাীনবাযফ

১৫-২০বভবনযেযভযেবফভানফন্দযড়যকযৌুঁোযতক্ষভযফ। 

ঞ্চগড়-যেঁতুবরা-ফাাংরাফান্ধ্াএফাংযফাদা-যদফীগঞ্জড়কউন্নন 

এীউন্ননব্যাাংযকযআবথকৃাতাড়কযনেওাকৃউন্ননওযক্ষণাযফক্ষণপ্রকল্প-২এযআওতাদুটিচুবক্তযভােযভ৫৩.১০

বকযরাবভোযদীঘৃঞ্চগড়-যেঁতুবরা-ফাাংরাফান্ধ্াজাতীভাড়ক(যেঁতুবরাফাইা)১৮৭.৩৪যকাটিোকাব্যযএফাং২৬.৩০

বকযরাবভোযদীঘৃযফাদা-যদফীগঞ্জআঞ্চবরকভাড়ক(যফাদাফাইা)৮৪.৪৯যকাটিোকাব্যযবনবভতৃযযে।উযল্লখ্যযম,এক

যরনবফবিযফাদা-যদফীগঞ্জযজরাড়কটিএপ্রকযল্পযভােযভদুইযরনবফবিআঞ্চবরকভাড়যকউন্নীতকযাযযে। 

ল্যান্ডরকিযদযনারওভূোনযকফাাংরাযদযযিট্টগ্রাভওভাংরামুিফন্দযব্যফাযযযসুযমাগপ্রদাযনড়কদুটিভূবভকাযাখযফ।

উযল্লখ্য, ড়ক দুটি দবক্ষণ এী উ-আঞ্চবরক যমাবগতা (SASEC) এয বিবিত ড়ক রুে। বনবভতৃ এ ড়ক দুটি এবান

াইওয-২এযরুেবযযফওবফযফবিত।ড়কদুটিবনবভতৃওািট্টগ্রাভওভাংরাফন্দযএফাংযাজধানীঢাকাযাযথফাাংরাফান্ধ্ায

দূযত্ব ১৫ বকযরাবভোয হ্রা যযযে।এযপযরফাাংরাফান্ধ্াস্থরফন্দযযযভােযভআভদানীও যপ্তাবনব্যাক প্রাযযযসুযমাগসৃবি

যযেএফাংভওখযযিযােযে। 

যানতরাযতু 

যবৌগবরকবাযফ গুরুত্বপূণৃ ১৬.৫০ বকযরাবভোয দীঘৃ বযাজগঞ্জ যজরায উল্লাাড়া-যফরকুবি ড়কটি ঢাকা-আবযিা-নগযফাড়ী-ফগুড়া-

ফাাংরাফান্ধ্াজাতীভাড়কএফাংাদাফাদ-এনাযতপুযড়কযকাংমৄক্তকযযযে।গুরুত্বপূণৃওাযেওযানতরা যতুএফাং

উল্লাাড়া-যফরকুবিড়যকযপ্রতযাবতউন্নযনযজন্যজনগণযকদীঘবৃদনঅযক্ষাকযযতযযে। ফতভৃানযকায ৫৪.৪৫ যকাটি

োকাব্যযকযযতাানদীযউয৩৪৭.২৯বভোযদীঘৃযানতরাযতুটিযবনভাৃণকাজশুরুওভাপ্তকযযযে।এোড়া,উল্লাাড়া-

যফরকুবিড়কটিযকপ্রস্তকযযণযভােযভযজরাড়কযথযকআঞ্চবরকভাড়যকউন্নীতকযাযরযক্ষয৮১.৩৫যকাটিোকাযএকটি

পুনগঠৃিত বিবব ইযতাভযে একযনককর্তকৃঅনুযভাবদত যযে। এ যতুটি উমুক্তকযযণয াযথ াযথই যফরকুবি, এনাযতপুয,

উল্লাাড়া,াজাদপুযযযাযথাশৃ্বফতীাফনাওকুবিাযজরাযদযযদবক্ষণ-বিভাঞ্চযরযযজরামূযযড়কযথবনবফড়

যমাগাযমাগস্থাবতযফ। প্রা ২ রক্ষ১০ াজায স্তওমন্ত্রিাবরততাঁত বযল্পযাযথাংবিিপ্রা ৩রক্ষ৭০ াজাযভানুযলয

উৎাবদত তােঁ ফস্ত্র এফাং রাখ কৃলযকয উৎাবদত দুগ্ধ ও কৃবলজাত ণ্য ঢাকা যদযয বফববন্ন এরাকা বযফণ ও

ফাজাযজাতকযণ জতয যফ। তাঁযদয জীফন-জীবফকাযব্যাক ইবতফািক বযফতনৃ ঘেযফ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী াই যতুটি

উযদ্বাধনকযযফনভযভৃআাকযামাযে। 
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যানতরাযতু 

ীদযখপজলুরকভবনযতু 

েগড়া-ইন্দুযকানী-ফাবরাড়া-করাযন-ন্নযাীড়যকয২বকযরাবভোযযফযরশ্বযনদীযউয৩৮৭.৩১বভোযদীঘৃও১০বভোযপ্রস্ত

ীদযখপজলুরকভবনযতুযবনভাৃণকাজইযতাভযেযলযযে। যতুটিবনভাৃযণ৩৬.১৬যকাটিোকাব্যযযে।যতুটি

বনভাৃযণযপযরইন্দুযকানীউযজরাযাযথবযযাজপুয,ফাযগযাে,খরনাওযগাারগঞ্জযজরাযাযথবনযবফবেন্নযমাগাযমাগস্থাবত

যফ। যইাযথিযখারী যপযীযিারকাঠিওফবযাযরযাযথড়কযমাগাযমাগব্যফস্থাজতযযফ।গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাযদ

যকাযযযভাননীপ্রধানভন্ত্রীীঘ্রইযতুটিযশুবউযদ্বাধনকযযফনফযরআাকযামাযে। 

 
েগড়া-ইন্দুযকানী-ফাবরাড়া-করাযন-ন্নযাীড়যকফযরশ্বযনদীযউযীদযখপজলুরকভবনযতু 
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১১. ফাস্তফানাধীনগুরুত্বপূণৃপ্রকযল্পযবফফযণ 

ঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়ক৪-যরযনউন্নীতকযণপ্রকল্প 

জাতী গুরুত্বপূণৃঅগ্রাবধকাযপ্রাপ্ত প্রকল্প বযযফ ঢাকা-িট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-যরযন উন্নীতকযণ প্রকল্প- এযআওতা দাউদকাবন্দ যত

িট্টগ্রাভবটিযগইেমনৃ্ত১৯২.৩০বকযরাবভোযবফদ্যভান২যরনড়কযক৩১৯০.২৯যকাটিোকাব্যযজানুাবয২০০৬যতবিযম্বয

২০১৪ যভাযদ ৪ যরযনউন্নীতকযযণযকাজিরভানআযে। এপ্রকযল্প২ যরন বফবিড়ক বনভাৃণ োড়াও ২৩টি যতু,  ২৪৪টি

কারবাে,ৃ ৩টি যযর ওবাযা, ১৪টি ড়ক ফাইা (৩২.১৩৭ বকযরাবভোয), ৩৩টি স্টীর পৄে ওবায ব্রীজ,  ২টি (৩৪ বভোয)

আন্ডাযা,৬১টিফাস্টযজবনভাৃণকযাযফ। 

ড়যকযযবযভযন্টযবফববন্নস্তযযযবনভাৃণকাজশুরুযযে।বিযম্বয২০১২মনৃ্তপ্রকযল্পযড়কফাঁধবনভাৃণকাজপ্রাযলমাৃয

যযযে।ভাটিযকাজ১২৯রক্ষঘনবভোযযযভযে১০৮রক্ষঘনবভোযযযকাজভাপ্তযযে(৮৩.৪৯%)।১৯২বকযরাবভোযড়যকয

ভযে৪৭বকযরাবভোযযযাফ-যফইএযকাজভাপ্তযযে(২৪.৪৮%)।১৭টিযতুযভযে২টিযবনভাৃণকাজভাপ্তযযে,অফবি

ব্রীজ-এয কাজ িরভান যযযে (৬৩.৫%)। ২৪৪টি কারবাযেযৃ ভযে ২২০টি কারবাযেযৃ বনভাৃণ কাজ (৯১.৩৭%) ভাপ্ত যযে।

অফবিকারবােগৃুযরাযকাজিরভানযযযে।এোড়াওপ্রকযল্পযভূবভঅবধগ্রযণযকাজ৯০%ভাপ্তযযে।ড়কম্প্রাযযণয

প্রযাজযনপ্রকল্পএরাকা১৩টিস্কুর,৬টিভবজদ,২টিভবন্দযও৪টিকফযস্থানস্থানান্তযওবনভাৃযণযকাজওফাস্তফানাধীনযযযে।এ

প্রকল্পফাস্তফাবতযরফন্দযনগযীিট্টগ্রাযভযাযথযাজধানীঢাকাযড়কযথযমাগযমাগজ,দ্রুত,মানজেমুক্তওউন্নততযযফ।

জাতী অথনৃনবতক উন্নযন ব্যাক ভূবভকা ফনকাযী এ প্রকযল্প গত অথফৃেয মনৃ্ত ৬৪৭.৪০ যকাটি োকা ব্য যযে। ফতভৃান

অথফৃেযয৫০০.০০যকাটিোকাফযাদ্দআযে।২৮বিযম্বয২০১২যতঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়ক৪-যরযনউন্নীতকযণপ্রকযল্পড়যকয

বফটুবভনাাযপবৃাংএযকামকৃ্রভশুরুযযে। 

  

ঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়ক৪যরযনউন্নীতকযণপ্রকযল্পযফাস্তফকাযজযবিত্র 

যগৌযনদী-আনগরিাড়া-াযােযকাোরীাড়া-যগাারগঞ্জড়কউন্ননপ্রকল্প 

ফবযার যজরায যগৌযনদী-আনগরিড়া-াযাে য যকাোরীাড়া-যগাারগঞ্জ মনৃ্ত ড়ক এ প্রকযল্পয আওতার্ভক্ত। প্রকল্পটি

১৬৩.৯৯যকাটিোকাপ্রাক্কবরতব্যযজানুাযী/২০০৯যতজুন/১৩যভাযদএবিবর্ভক্ত।যফতীযতাংযাবধতযপ্রকযল্পযব্য

দাড়াঁ২১৭.৬৩যকাটিোকা।প্রকযল্পযআওতা৪৭.৮৩বকযরাবভোযবফদ্যভানড়কএযভযে৩২.৪৯বকেঃবভোযড়কপ্রস্তকযণ

ওউন্নন,১৫.৩৪বকযরাবভোযনতুনড়ক,৯টিব্রীজএফাং২টিকারবােৃবনভাৃণবনধাৃবযতযযযে। 

অগ্রগবতেঃ 

(১)ভাটিযকাজ-৪৭.৮৩বকবভএযভযে৩৬বকবভম্পন্ন(৭৫.২৬%)। 

(২)াফ-যফইজ-৪৭.৮৩বকবভএযভযে৩০বকবভম্পন্ন(৬২.৭৩%)। 

(৩)যফইজোই-১৪৭.৮৩বকবভএযভযে১৪.৫০বকবভম্পন্ন(৩০.৩২%)। 

(৪)াযপবৃাং-৪৭.৮৩বকবভএযভযে৩০বকবভম্পন্ন(৬২.৭৩%)। 
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(৫)ব্রীজ-৯টিযভযে৫টিম্পন্ন৪টিিরভান। 

(৬)কারবাে-ৃ১২টিযভযে৩টিম্পন্ন৯টিিরভান। 

(৭)াবফকৃঅগ্রগবত৬০%। 

  

প্রকল্পটিঅগ্রাবধকাযবববত্তযতফাস্তফানযে।আগাভীজুন/১৩এযভযেপ্রকল্পটিযফাস্তফানম্পন্নযফভযভৃআাকযামা।প্রকল্পটি

ফাস্তফানযরফবযারওযগাারগযঞ্জযভযেড়কদুরুত্ব১০.০০বকযরাবভোযকযভমাযফ।যগাারগঞ্জ-ভাদাযীপুয-বযতপুয-িাঁদপুয

যভাংরাওিট্টগ্রাভএযভেকাযযমাগাযমাগজতযযফমাজাতীউন্নযনগুরুত্বপূণৃভূবভকাযাখযফ। 

জযদফপুয-ভভনবাংড়কউন্ননপ্রকল্প 

প্রকল্পটিয আওতা জযদফপুয যিৌযাস্তা যত ভভনবাং যভবিযকর কযরজ যভাড় মনৃ্ত ৮৮.১৮ বকযরাবভোয বফদ্যভান ২-যরন

ড়কযক ৪-যরযন উন্নীতকযা যে। প্রকল্পটি ৯৯২.১০ যকাটি োকা প্রাক্কবরত ব্যয ৪টিপ্যাযকযজয ভােযভ ফাস্তফানকযা যে।

ইযতাভযে২টিপ্যাযকজWI-3 : ননপুয(ভাওনা)যথযকযাভবনমনৃ্ত২৯.৬০বকযরাবভোযওWI-4 : যাভবনযথযকভভনবাং

মনৃ্ত২৭.৩২৯বকযরাবভোযড়কবনভাৃণকাযজযফাস্তফানকামকৃ্রভিরভানআযে।প্রকল্পর্ভক্তঅয২টিপ্যাযকজ(WI-1ওWI-

2)এযবনভাৃণকাজবফববন্নজটিরতাযকাযযণবনধাৃবযতভযশুরুকযামাবন।ক্রকবভটিযঅনুযভাদনবনযপূযফযৃচুবক্তফাবতরকযয

যাস্তাটিদ্রুতবনভাৃযণযস্বাযথৃফাাংরাযদযনাফাবনীযকএপ্যাযকজ২টিফাস্তফাযনযদাবত্বপ্রদানকযাযযে। 

WI-3 ওWI-4 প্যাযকজদ্বয ৫৬.৯৩ বকযরাবভোয ড়যকয ভযে ৫টি যতু, ৯৬টি কারবােৃ ও থিাযীযদয বনযাযদ যাস্তা

াযাাযযযজন্য৩টিস্টীরপৄেওবাযব্রীজবনভাৃণকযাযফ। 

এঅাংযইযতাভযে১২.৬০রক্ষঘনবভোযভাটিযকাযজযভযে৭.৮০রক্ষঘনবভোয(প্রা৬০%)কাজযলযযে।যবযভযন্টয

বফববন্নস্তযযযISG৪.৮০রক্ষঘনবভোযএযভযে১.২০রক্ষঘনবভোয,াফ-যফইজ১৯বক.বভ.,যফইজ-II ৫বক.বভ.,যফইজ-I৩

বক.বভ.ও বফটুবভনাকাজ(Black top) ১.৫ বক.বভ.ইযতাযভযেযলযযে। ৫টিযতুযপাউযন্ডনওাফ-োকিাযযযকাজ

ম্পন্নযযে।৭০টিগািাৃযযযভযে১৬টিবনবভতৃযযে(৬৮%)।ফাকীগুযরাযকাজিরভানআযে।৯৬টিকারবাযেযৃভযে৩৬টিয

কাজম্পূণবৃাযফম্পন্নযযে।অফবিকারবাযেযৃবনভাৃণকাজিরভানযযযে।জযদফপুয-ভভনবাংড়কউন্ননপ্রকযল্পএবপ্রর

২০১৩মনৃ্ত৩০বকযরাবভোযড়যকযযবযভন্টবনভাৃণকাজএফাংজুন২০১৩এযভযেযতুওকারবাযেযৃতবাগকাজভাবপ্তয

জন্যবনধাৃবযতআযে।  

এইপ্রকল্পযলযরবৃত্তযভভনবাংওবৃত্তযবযরেএযবিভাঞ্চযরযভযেযাজধানীঢাকাযযমাগাযমাগব্যফস্থাযব্যাকউন্নন,

মাতাাতত্বযাবন্বতও বনযাদযফএফাংপ্রকল্পএরাকাযকৃবলণ্যও বল্পকাযখানাউৎাবদতণ্য দ্রুতবযফযণযসুবফধাবৃবদ্ধ

াযফ।পযরএতদঅঞ্চযরযআথ-ৃাভাবজকঅফস্থাযউন্নবতাবধতযফ। 

   

জযদফপুয-ভভনবাংভাড়ক৪যরযনউন্নীতকযণপ্রকযল্পযফাস্তফকাযজযবিত্র 
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ইস্টাণৃফাাংরাযদব্রীজইভপ্রুবযভন্টপ্রযজক্ট(ইবফবফআইব) 

ফাাংরাযদযযপূফাৃঞ্চযরযঅথাৃৎড়কওজনথঅবধদপ্তযযযঢাকাযজান,কুবভল্লাযজান,বযরেযজানএফাংিট্টগ্রাভযজাযনযআওতাধীন

জাতীওআঞ্চবরকভাড়যকযরুএফাংক্ষবতগ্রস্থযতুমূমূরতেঃপূনবনভাৃযণযজন্য৬৯০.৯০যকাটিোকাব্যয(জাইকা৫০১.৫৪

যকাটিোকাওবজওবফ১৮৯.৩৬যকাটিোকা)জুরাই২০০৯যতবিযম্বয২০১৩যভাযদপ্রকল্পটিাযতযনাযযে। 

প্রকযল্পযআওতা১১৭টিযতুও৩২.৬০বক.বভ.এযপ্রািড়কবনবভতৃযফ।জাইকাযঅথাৃযন৩০বভোযযযঅবধকবদযঘযৃয৬৩টি

যতুএফাংবজওবফঅথাৃযন৩০বভোযযযকভবদযঘযৃয৫৪টিযতুবনভাৃণকযাযে।যতুমূযযযভােবদঘযৃ৪৭৬২বভোয।যমভস্ত

জাতীওআঞ্চবরকভাড়যকযতুমূবনবভতৃযেতার:(১) বজনবজযা-যদাায-শ্রীনগয(২)োঙ্গাইর-ভদৄপুয-জাভারপুয(৩)

বকযাযগঞ্জ-ববযফ (৪) ব্রাহ্মনফাবড়া-কুবভল্লা (৫) ভাইজবদ-যাজগঞ্জ-িন্দ্রগঞ্জ (৬) রারভাই-িাঁদপুয-যাপুয (৭) বযরে-যগাারগঞ্জ-

জবকগঞ্জ(৮)বযরে-সুনাভগঞ্জ(৯)কক্সফাজায-যেকনাপ(১০)িট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি(১১)াোজাবয-পটিকেবড়-খাগড়ােবড়(১২)টিা-

আযনাাযা-ফাঁখারীড়ক।যতুমূ১৩টিযজরাও৩৮টিউযজরাঅফবস্থত। 

যতুমূ রু/ক্ষবতগ্রস্থ থাকা ফবণতৃ গুরুত্বপূণৃ ড়কমূয অযনকস্থাযন মানজে, দুঘেৃনা সৃবি দীঘকৃার মানফান িরািযর বফে

বের।প্রকল্পটিফাস্তফাযনযভােযভঢাকা,কুবভল্লা, বযরেওিট্টগ্রাভযজানতথাযদযযপূফাৃঞ্চযরযড়কযমাগাযমাগযনেওাযকযৃ

প্রভূতউন্নবতাবধতযফ। 

অগ্রগবত 
 ঢাকা,কুবভল্লাওবযরেযজাযনয৭১টিযতুযকাজিরযে। 
 অফবি৪৬টিযতুযদযত্রঅনুযভাদনপ্রবক্রাধীনযযযে,মাযকামাৃযদীঘ্রইপ্রদানকযাযফ। 
 ৩টিযতুও২টিকারবােৃবনভাৃণম্পন্নযযে। 
 ১৫টিযতুযাফষ্ট্রাকিাযবনভাৃণযলযযে। 
 িরভান৭১টিযতুযঅবধকাাংইবিযম্বয/১৩এযভযেম্পন্নযফ। 
 ক্রভপুবঞ্জভূতঅগ্রগবত২৪.৫৪%। 

নফীনগয-বিইবযজি-িন্দ্রাড়ক৪যরযনউন্নীততকযণপ্রকল্প 

ঢাকা-আবযিাজাতীভাড়যকযনফীনগযযন্টযতইবযজিযজযদফপুয-োঙ্গাইরজাতীভাড়যকযগাজীপুযযজরাযিন্দ্রা

মনৃ্ত ১৬ বকযরাবভোয যাস্তা বফদ্যভান ২ যরন যত ৪ যরযন উন্নীতকযযণযজন্যপ্রকল্পটি গ্রণকযা যযে।  ৯৫.৬০ যকাটি োকা

প্রাক্কবরতব্যয১/৭/২০১০যথযক৩০/৬/২০১৩যভাযদপ্রকল্পটিঅনুযভাবদত।যফতীযতাংযাবধতযব্যযযবযভান১৩০.৮৩

যকাটিোকাদাঁড়া।প্রকযল্পযআওতা১৬বকযরাবভোযড়কপ্রস্তকযণওউন্নন,২টিযতু,২৫টিকারবাে,ৃ৪টিপৄেওবাযব্রীজ,

১০বকযরাবভোযযেনপৄোতএফাং১০বকযরাবভোযাববৃযরইনবনভাৃণবনধাৃবযতআযে। 

অগ্রগবতেঃ 

 যবযভন্ট-১৪বকযরাবভোযযযভযে১৩.৭৫বকযরাবভোযম্পন্নযযে(৭৪%)। 
 াযপবৃাং-১৬বকযরাবভোযযযএযভযে২বকযরাবভোযম্পন্নযযে(১৫%)। 
 যতু-২টিযভযে২টিম্পন্নযযে(১০০%)। 
 কারবাে-ৃ২৫টিযভযে২৫টিম্পন্নযযে(১০০%)। 
 পৄেওবাযব্রীজ-৪টিযভযে২টিম্পন্নযযে(৫০%)। 
 যেনপৄোত-১০বকযরাবভোযযযভযে৮বকযরাবভোযম্পন্নযযে(৮০%)। 
 াববৃযরইন-১০বকযরাবভোযযযভযে৮বকযরাবভোয(াযপবৃাংফাযদ)ম্পন্নযযে(৬০%)। 
 াবফকৃঅগ্রগবতেঃ৭২%। 

প্রকল্পটিযতবাগকাজজুন/১৩এযভযেম্পন্নকযামাযফভযভৃআাকযামাযে।প্রকল্পটিফাস্তফাবতযরপ্রকল্পএরাকাঅনী

মানজেভস্যাযভাধানযফ।পযরযদযযউত্তযঞ্চযরযাযথঢাকাভানগযীযযমাগাযমাগব্যফস্থাজতযযফ।যইাযথবযফন

ব্যওবযফনভহ্রাাওাজাতীউন্ননত্বযাবিতযফ। 
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বযযাজপুয-যগাারগঞ্জড়কউন্ননএফাংযখলুৎপযযভানযতু(ােগাতীযতু)বনভাৃণ 

বযযাজপুয-যগাারগঞ্জআঞ্চবরকভাড়যকয৪০তভবকযরাবভোয-এভদৄভবতনদীযউযযখলুৎপযযভানযতু(ােগাবতযতু)এ

প্রকযল্পযআওতাঅগ্রাবধকায বববত্তযত বনবভতৃ যে।ম্পূণৃপ্রকল্পটি৭২.৬৫ যকাটিোকাব্যযআগি/২০০৯ যতজুন/১৩ যভাযদ

এবিবযআওতাফাস্তফানাধীনযযযে।৭টিস্পানবফবিযতুটিযযভােবদঘযৃ৩৯১.৪৯১বভোয।যতুটিযভাযিযস্পাযন১০১.০৩৫

বভোযদীঘৃস্টীরট্রাস্থাযনযাংস্থানযযযে। 

অগ্রগবতেঃ 

 াইর-১৪৪টিযভযে১৪৪টিম্পন্নযযে 
 এফােযৃভন্ট-২টিযভযে২টিম্পন্নযযে 
 াইায-কযা৬টিযভযে৪টিম্পন্নযযে 
 গািাৃয-৩০টিযভযে১০টিম্পন্নযযে 
 াবফকৃঅগ্রগবতেঃ৫০%। 
 যতুটি বনবভতৃযর বযযাজপুযওফাযগযাে যজরাযকযকটিদুগভৃএরাকাযজনগণ যগাারগঞ্জওঢাকা যদযযঅন্যান্য

অঞ্চযরযজমাতাতকযযতাযযফ। 

যজরাড়কউন্ননপ্রকল্প(৮টি) 

ভগ্রযদযযযজরাড়কউন্নযনযরযক্ষয৮টিযজানারযজরাড়কউন্ননপ্রকল্পফাস্তফানাধীনআযে।এ৮টিপ্রকযল্পফযৃভাে২৪২টি

যজরাড়কবনভাৃণ/উন্নযনযাংস্থানযযযে।৮টিপ্রকযল্পযযভােবিববমূল্য২০১৮.৩৭যকাটিোকা।জুন/১২মনৃ্তএপ্রকল্পগুবরয

৪৬%কাজভাপ্তযযে।িরবতঅথফৃেযযএপ্রকল্পগুবরযত৩১৩.৮৬ যকাটিোকাফযাদ্দযযযে। যজরাড়কউন্ননপ্রকল্পগুযরা

জুন/১৩এযভযেভাপ্তকযাযজন্যবনধাৃবযতআযে। 

অভাপ্তযতুমূযযকাজভাপ্তকযণপ্রকল্প 

প্রকল্পটিয ভােযভ ড়ক ও জনথ অবধদপ্তযযয আওতাধীন বফববন্ন ভাড়ক ও ড়কমূয যভাে ৪৮টি অভাপ্ত যতুয (নদঘযৃ

৫৮৫২.৪৫বভোয)অফবিকাজম্পাদযনযব্যফস্থাযনাযযে।প্রকল্পটিয১৭টিযতুযবনভাৃণকাজইযতাভযেভাপ্তযযেএফাং

৩১টিযতুযকাজিরভানযযযে।প্রকল্পটিযঅনুযভাবদতপ্রাক্কবরতব্য৩০৬.৩৫যকাটিোকা।২০১২াযরএপ্রকযল্পযবনম্নবরবখত৯টি

যতুমানফানিরািযরযজন্যউমুক্তকযাযযেেঃ 

(১) যগৌযনদী-আনগরিাড়া-াযাে-যকাোরীাড়া-যগাারগঞ্জড়যকয৫ভবকযরাবভোযযযথযখারাযতু 
(২) যগৌযনদী-আনগরিাড়া-াযাে-যকাোরীাড়া-যগাারগঞ্জড়যকয৮ভবকযরাবভোযযআনগরিাড়াযতু 
(৩)যগৌযনদী-আনগরিাড়া-াযােড়যকয১৮তভবকযরাবভোযযাযােযতু 
(৪) ফবযার(তারতরী)-াযস্তাফাদ-পবকযাফাড়ীড়যকয৩বকযরাবভোযযতারতরীযতু 
(৫) ফাঁযধযাে-কাবজযাে-নবতফপুযড়যকভযাদ্মানদীযউযকাবজযােযতু 
(৬) একদবযা-যাড়াবদা-আগযপুযড়যকয১৬তভবকযরাবভোযযআবড়ারখাঁযতু 
(৭) আবযিা-বঘওয-যদৌরতপুয-োঙ্গাইরড়যকাযরীযতু 
(৮) কুবভল্লাযাংরগ্নযগাভতীনদীযউযটিক্কাযিযযতু 
(৯) াজীবদআরীযপবাোড়যকবরকযতু 
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১২. ফাাংরাযদযনাফাবনীকর্তকৃফাস্তফানাধীনপ্রকল্প 

যভঘনাওযগাভতীযতুপূণফাৃন 

ঢাকা-িট্টগ্রাভজাতীভাড়যকয২৫তভবকযরাবভোয১৯৯১যন৯৩০বভোযদীঘৃযভঘনাব্রীজটিমানিরািযরযজন্যউমুক্ত।

দীঘবৃদনঅবফযাভব্যফাযযযপযর ব্রীজটিযঅফস্থাআঙ্খাজনকঅফস্থা যৌুঁযে। ফড় ধযযনয বফমৃ যথযক যক্ষা াওাজন্য

জরুযীবববত্তযতবিযাবজেওৃাকবযযফফাাংরাযদযনাফাবনীযভােযভপ্রকল্পটিগ্রণকযা।প্রকল্পটি১৪৯.৯৫যকাটিোকা

ব্যয বিযম্বয, ২০১১ যত বিযম্বয, ২০১২ যভাযদ এবিবর্ভক্ত । বফদ্যভান যগাভতী যতুয ফতভৃান অফস্থায বফযফিনা এ

যতুটিওপুনফাৃনঅবযামৃযড়াযভঘনাযতুযপুনফাৃনপ্রকযল্পযাযথএকযত্রযভঘনাওযগাভতীযতুযপুনফাৃযনযরযক্ষয

একটিাংযাবধত প্রস্তাফ ৪৪৬.৯৬ যকাটি োকাএকযনকবাঅনুযভাবদত যযে। যগাভতী যতুটি ঢাকা-িট্টগ্রাভ ভাড়যকয

৪২তভ বকযরাবভোয-এ১৪১০ বভোয দীঘৃ যতুটি১৯৯৫যন

মানিরািযরয জন্য উমুক্ত । বফদ্যভান যভঘনা যতুয

পুনফাৃন প্রকল্পটিয অগ্রগবত ৬০.৮০%। প্রকল্পটিয আওতা

বঞ্জবফাবযাংওএক্সাননজযন্টএযঅস্থাীযভযাভতকাজ

ইযতাভযেযলযযে।যতুযস্থাীযভযাভতকাজ১ভফৃ৪

বিযম্বয-৮বিযম্বয২০১২ভযযভযেম্পন্নযযে।২

যফযৃকাজ১৬যপব্রুাযীযত২২যপব্রুাযী২০১৩এফাং৩

ও যলযফযৃকাজ১৫ভািৃ যথযক২১ভািৃ২০১৩তাবযযখয

ভযে ভাবপ্তয জন্য বনধাৃবযত আযে। জুন/২০১৩ এয ভযে

স্কাউবযাংযভযাভতপ্রকযল্পযঅন্যান্যকরকাজভাপ্তযফ

ফযরআাকযামা।এযভযাভযতযপযরযতু২টিযতআগাভী

১০ফেযযআযযকানফড়ধযযনযযভযাভযতযপ্রযাজনযফনা। 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীযযভঘনাযতুযপূণফাৃনকাজবযদনৃ 

বভযপুয-এাযযােৃযযাযিফ্লাইওবাযওফনানীযযরক্রবাংযওবাযাবনভাৃণপ্রকল্প 

মযতাহ্জারার(যেঃ)আন্তৃজাবতকবফভানফন্দযযতফনানী-যযরক্রবাং-যযন্টযভেফতীস্থাযনপ্রকল্পটিযঅফস্থান।প্রকল্পটি

৩৬০.০০ যকাটিোকা প্রাক্কবরতব্যযভাি/ৃ২০১০ যতজুন/২০১৩ যভাযদএবিবর্ভক্ত।প্রকযল্পযআওতা৮০৪ বভোয দীঘৃ

ফনানী যযরওয ওবায া এফাং ২৩৫৩ বভোয দীঘৃ বভযপুয-বফভান ফন্দয ড়ক ফ্লাইওবায বনভাৃণ বনধাৃবযত আযে। ফনানী

যযরক্রবাংওবাযাঅাংটিযবনভাৃণকাজইযতাভযেভাপ্তযযে।গত২৭/১২/২০১২ভাননীপ্রধানভন্ত্রীওবাযাঅাংটি

মান িরািযরয জন্য উমুক্ত কযযযেন। এবপ্রর/১৩ এয ভযে

প্রকযল্পযফাকীকাজভাপ্তযফভযভৃআাকযা মা।প্রকল্প

এরাকাটিঢাকাভানগযীযএকটিমানজেপ্রফনএরাকা।ফনানী

যযরক্রবাংএবদবনকগযড়৭২টিযট্রনিরািরকযযমামানজে

সৃবিয অন্যতভ কাযণ। ওবায াটি বনভাৃযণয পযর যট্রন

িরািরজবনতমানজেদুযীর্ভতযযে।এোড়াওওবাযাটি

বনভাৃযণয পযর যাস্তায ধাযণ ক্ষভতা বৃবদ্ধ যযযে। পযর

াংবিি এরাকা মানজে ফহুরাাংয হ্রা যযযে। প্রকযল্পয

ফাকীকাজভাপ্তযরমানজেবযবস্থবতযউযল্লখযমাগ্যউন্নবত

যফ। 

 

বভযপুযএাযযােৃযযাযিবনভাৃণাধীনফ্লাইওবায 
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কক্সফাজায-যেকনাপযভবযন-োইব২মাৃ(ইনাবনযথযকবরখারীমনৃ্ত)ড়ক(াংযাবধত)প্রকল্প 

কক্সফাজায যথযক যেকনাপমনৃ্ত বফস্তৃতঅপূফৃ বনবগকৃ যাবাভবন্ডতপৃবথফীয দীঘতৃভঅবফবেন্নফালুকাভমুি বকযতযজন্য

গবফতৃফাাংরাযদ।মূযিযআগ্রাীযেউযযআঘাযতহুমুবকযমুযখঅাযম্ভাফনাযআধাযএমুিবকত।ননাবফযাভএবকত

যক্ষাযজন্যকক্সফাজায-যেকনাপযভবযন-োইব২মাৃ(ইনাবনযথযকবরখারীমনৃ্ত)ড়ক(াংযাবধত)প্রকল্পটিগ্রণকযা।

ইনানীযথযকীরখারীমনৃ্ত২৪বকযরাবভোযদীঘৃবকতড়কএপ্রকযল্পযআওতাধীন।প্রকল্পটি১৬৯.২৯যকাটিোকাব্যয২০০৮-

০৯ যথযক২০১২-১৩ যভাযদএবিবর্ভক্তযযে। ৪৭০.১৯ যকাটিোকাব্যযএফাং ২০১৫-১৬ যভাযদযজন্যপ্রকল্পটিয বিবব

াংযাধযনয প্রস্তাফ প্রবক্রাধীন যযযে। প্রকযল্পযআওতা ২৪ বকযরাবভোয াকা ড়ক, ৯টিআযবব ব্রীজ, ২৬টিআযবব

কারবাে,ৃ ৩২টি াই কারবােৃ এফাং যক্ষাপ্রদ কাজ বনধাৃবযতআযে। এ প্রকযল্পয ১ভ মাৃ (করাতরী যথযক ইনানী মনৃ্ত ২৪

বকযরাবভোয)এযকাজফাাংরাযদযনাফাবনীকর্তকৃইযতাভযেম্পন্নযযে।এতদাংক্রান্তযক্ষণাযফক্ষযণযদাবত্বফাাংরাযদ

যনাফাবনীারনকযযে। 

অগ্রগবতেঃ 

(১)ড়কফাঁধ-১০.৬২রক্ষঘনবভোযএযভযে-৫.৩০৮রক্ষঘনবভোযম্পন্ন(৪৯.৯৮%)। 

(২)যফ্লবক্সফরযবযভন্ট-২৩.৫২বকযরাবভোযযযভযে৭.২৪বকযরাবভোযম্পন্ন(৩০.৭৮%)। 

(৩)কাযটৃিাং/বরযকাোযপবৃাং-২৩.৫১বকযরাবভোযযযভযে৬.৫৪বকযরাবভোযম্পন্ন(২৭.৮০%)। 

(৪)আযববযতু-৯টিযভযে৪টিযকাজভাপ্তযযেএফাং৫টিযকাজিরভানযযযে। 

(৫)আযববকারবােৃ-২৬টিযভযে৯টিযকাজভাপ্তযযেএফাং১৬টিযকাজিরভানযযযে। 

(৬)যক্ষাপ্রদকাজ- 

(ক)১১২৫বভোযবজওযেক্সোইরওববফস্দক/াগযতীযযযযক্ষাপ্রদকাজএযভযে১৫৭.৫৭বভোযম্পন্ন(১৪%)। 

(খ)১.৪রক্ষঘনবভোযোবপাৃংকাযজযভযে১.৩৬রক্ষঘনবভোযকাজম্পন্ন(৯৭%)। 

(৭)াবফকৃঅগ্রগবত-৩৭.২৫%। 

প্রকল্পটিভাপ্তযরপ্রকল্পএরাকামেৃন বযল্পযপ্রাযঘেযফএফাংকভৃাংস্থাযনযসৃবিযফ।এটিজাতীউন্নযনউযল্লখযমাগ্য

অফদানযাখযফ। 

ঘ.াফতৃযিট্টগ্রাভঅঞ্চযর৬টিড়কবনভাৃণ/উন্ননপ্রকল্প 

জুরাই ১৯৯৯ যত জুন ২০১৩ যভাযদ াফতৃয িট্টগ্রাভঅঞ্চযরয ৬টি ড়ক  ২৮৪.৩৩ যকাটি োকা প্রাক্কবরত মূযল্য ফাাংরাযদ

যনাফাবনীবিযাবজেওাকৃবযযফবনভাৃণ/পুনেঃবনভাৃণকযযে।প্রকল্পটিযআওতাবনযম্নাক্ত৫টিড়কবনভাৃণ/পুনেঃবনভাৃণম্পন্ন

যযেেঃ 

 িট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটিড়ক; 
 ফাঙ্গারাবরা-যাজস্থবরড়ক; 
 যাঙ্গাভাটি-িন্দ্রযঘানা-ফান্দযফানড়ক; 
 বদঘীনারা-যোেযভরুাং-রাংগদুড়কএফাং 
 খাগড়ােবড়-ফাঘাইােড়ক। 

 
আরীকদভ-থানবিড়যকযড়কফাঁধবনভাৃযণযকাজইযতাভযেভাপ্তযযে।অন্যান্যকাজবিববপুনগঠৃনকযযম্পন্নকযায

উযদ্যাগযনাযযে। 

জযদফপুয-ভভনবাংড়কউন্ননপ্রকল্প 

জযদফপুয-ভভনবাং ড়ক উন্নন প্রকল্পর্ভক্তW1-I প্যাযকযজ জযদফপুয যথযক যাযজন্দ্রপুয মনৃ্ত ১২.৬৫ বকযরাবভোয ও

W1-II প্যাযকযজ যাযজন্দ্রপুয যথযক ভাওনা মনৃ্ত ১৭.৬০ বকযরাবভোয দীঘৃ ড়যকয বনভাৃণ কাজ বফববন্ন জটিরতায কাযযণ

বনধাৃবযতভযশুরুকযামাবন।এবযবস্থবতযতউত্তযযণযরযক্ষযএফাংযাস্তাটিদ্রুতবনভাৃযণযস্বাযথৃফাাংরাযদ যনাফাবনীযক

বিযাবজেওাযকযৃভােযভএপ্যাযকজ২টিফাস্তফাযনযদাবত্বপ্রদানকযাযযে। 
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১৩. ম্প্রবতগৃীতগুরুত্বপূণৃপ্রকল্প 

াযাযতু(যরবুখারীযতু) 

যদযয দবক্ষণ অঞ্চযরয াযথ ঢাকায আঞ্চবরক যমাগাযমাগ বৃবদ্ধয রযক্ষয ঢাকা-ভাওা-বাঙ্গা-টুাখারী ড়যক (১৮৯তভ

বকযরাবভোযয)এফাংফবযার-টুাখারী(এন-৮)ড়যক২৬তভবকযরাবভোযযাযানদীযউযাযাযতু(যরবুখারীযতু)বনভাৃণ

প্রকল্পটিগৃীত যযে। াযা নদীয উযপ্রস্তাবফত যতুটি বনবভতৃ যর ঢাকা-ভাওা-বাঙ্গা-ফবযার-টুাখারী-কুাকাো ড়কটি

বনযফবেন্নড়ক বযযফগযড়উঠযফ। ফাস্তফানাধীনএ যতুয বদঘযৃ ১৪৭০ বভোয। প্রকযল্পযপ্রাক্কবরতব্য ৪১৩.২৮ যকাটিোকা।

ফাস্তফানকারএবপ্রর২০১২যতবিযম্বয২০১৬মনৃ্ত।প্রকযল্পযযাভকৃবনযাযগযপ্রবক্রাম্পন্নকযযাইযতুযফাস্তফকাজ

শুরুকযাযফ। 

৭ভফাাংরাযদিীনবভত্রীযতু(কাজীযযেকযতু) 

ঢাকাযাযথভাদাযীপুযওযীতপুযযিাঁদপুযযযাযথদবক্ষণাঞ্চযরযবনযফবেন্নড়কযমাগাযমাগস্থানএফাংমাত্রীাধাযযণযদ্রুত

মাতাাযতয জন্য িীন যকাযযয াতা ভাদাযীপুয (যভাস্তপাপুয)-যীতপুয-িাঁদপুয ড়যকয আবড়ার খাঁ নদীয উয ৭ভ

ফাাংরাযদ-িীন বভত্রী যতু (কাজীযযেক যতু) আযও ৩টি

যতু (যেযকযাে, টুভিয ও আঙ্গাবযা) বনভাৃণ প্রকল্পটি গ্রণ

কযাযযে।৭ভফাাংরাযদিীনবভত্রীযতু(কাজীযযেকযতু)

বনভাৃণপ্রকল্পটি২৭৫.২৭ যকাটিোকাপ্রাক্কবরতমূযল্যযভ২০১২

যত জুন ২০১৪ যভাযদ ফাস্তফাযনয জন্য বনধাৃবযত আযে।

প্রকযল্পযআওতা৬৯৪.৩৬বভোযদীঘৃকাজীযযেকব্রীজ,৩১৬

বভোযদীঘৃ৩টিযতুএফাং৫৩বভোযদীঘৃবভবিাভস্পযানব্রীজ

বনভাৃণকযাযফ।প্রকল্পটিফাস্তফাযনযজন্যগত০৩.০১.২০১২

তাবযযখ িীনা বনভাৃণ প্রবতষ্ঠাযনয াযথ ড়ক ও জনথ

অবধদপ্তযযয চুবক্ত স্বাক্ষবযত যযে। বনভাৃণ প্রবতষ্ঠান কর্তকৃ

প্রকযল্পযকাযজযজন্যবনভাৃণাভগ্রীপ্রকল্পাইযেআনাযযে।

যতুযবনভাৃণকাজাইশুরুকযাযজন্যপ্রস্তুতযযযে। 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীযউবস্থবতযতকাবজযযেকযতুবনভাৃযনযজন্যচুবক্তস্বাক্ষয 
যপযীওন্টুনবনভাৃণ/পূণফাৃন 

ড়কওজনথঅবধদপ্তযএয৫১টিযপবযঘাে,১৩৫টিযপবযএফাং১৫৯টিন্টুযনযঅবধকাাংইফহুফেযযযপুযাতনওাএগুযরায

পুনেঃবনভাৃণএফাংযভযাভতআফশ্যকযযড়যে।এোড়াওকযকটিনতুনযপবযওন্টুযনযপ্রযাজনথাকাাংবিিকাযজযজন্যএ

প্রকল্পটিাযতযনাযযে।১২৯যকাটিোকাব্যযজুরাই/১২যথযকবিযভফয/২০১৪যভাযদপ্রকল্পটিঅনুযভাবদতযযে।প্রকযল্পয

আওতা৫১টি যপবযও৩১টিন্টুনপুনেঃ বনভাৃণকযা যফ। ১০টি যপবযও৬টিন্টুননতুন বনভাৃণকযা যফ। ১৭টিনতুনইবঞ্জন

যপ্রাারনইউবনোংগ্রকযাযফএফাং১৫টিইবঞ্জনওবায যাবরাংকযাযফ।প্রকযল্পযজন্যইযতাভযে২ যকাটিোকাফযাদ্দ

াওাবগযযে।প্রকযল্পযবফববন্নঅাংযযজন্যইযতাভযেদযত্রআফানকযাযযে।প্রকল্পটিফাস্তফাবতযরওজঅবধদপ্তযএয

যপবযাববযৃযভানমযথিউন্নতযফ। 

যগ্রোযঢাকাাযেইযনফরআযফানট্রান্সযােৃ(BRT)প্রকল্প 

ফাাংরাযদযএই প্রথভ মযত াজারারআন্তজাৃবতক বফভানফন্দয যত গাজীপুয মনৃ্ত ২০ বকযরাবভোযBus Rapid Transit 

(BRT) ড়ক বনবভতৃ যফ। প্রকযল্পয আওতা প্রধানত ১৫.৫ বকযরাবভোয At Grade বফআযটি ড়ক, ৪.৫ বকযরাবভোয

Elevated বফআযটিড়ক,৮ যরনেবঙ্গ যতু বনভাৃণ, ৭টিফ্লাইওবায,৩১টি যিন,৫০টিআটিকৃুযরযেিএবফাক্র,ড়যকয

দু’ায উচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন যেইন বনভাৃণ (High capacity drain), ১৪১টি াংযমাগ ড়ক, ১টি বফআযটি ফা বিযা এফাং

এাযযাযেৃ ববব বববত্তযত ভাবিযভািার াফ বনবভতৃ যফ। অতযাদৄবনকGPS বববত্তক Intelligent Transport System 

(ITS) এযাতাকযরারোওাযএযভােযভম্পূনৃ বফআযটিবযস্টভReal Time এবযিারনাকযাযফ।উন্নতবফযশ্বয

যভযট্রা যযযরযভযতাইযরকযট্রাবনকটিযকেওইযরকযট্রাবনকমাত্রীইনপযযভনঅন্যান্যআদৄবনকসুযমাগসুবফধাযভন্বয যিন

বনবভতৃযফ।ফবণতৃবফআযটিবযস্টযভবকআওাযযঘন্টাপ্রবতযরযনপ্রবতবদযক২০,০০০মাত্রীমাতাাতকযযতাযযফ।প্রবত৩
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বভবনেযযবফআযটিফািরািরকযযফ।গাজীপুযযতএাযযােৃমনৃ্তমাতাাযতযফতভৃানভঅযধযৃকযনযভআযফ।প্রকল্পটি

ফাস্তফাবতযরমানজেবনযযনবযফনব্যফস্থানতুনম্ভাফনাযদ্বাযউযমাবিতযফ। 

বজওবফখাযত৩৮৯.১৫যকাটিোকাএফাংপ্রকল্পাােখাযত১৬৫০.৬৯যকাটিোকাযভাে২০৩৯.৮৪যকাটিোকাপ্রাক্কবরতব্যযযএ

প্রকল্পটি২০ নযবম্বয ২০১২তাবযযখএকযনককর্তকৃঅনুযভাবদত যযে। প্রকল্পটিওজঅবধদপ্তয, ফাাংরাযদ যতুকর্তৃক্ষএফাং

এরবজইবিকর্তকৃযমৌথবাযফফাস্তফাবতযফ।ওজঅবধদপ্তযবরিাংস্থাবযযফপ্রকল্পটিফাস্তফানকযযফ। 

প্রকযল্পয বিজাইন এফাং ফাস্তফাযনয জন্য ৩টি যাভকৃ প্রবতষ্ঠান বনফাৃিনকযা যযে এফাং তাযদয াযথ যনযগাবযন ম্পন্ন

যযে।আাকযামাভাি-ৃ২০১৩ভাযবিজাইযনযকাজশুরুকযামাযফ।ADB এফাংGEF এযাযথগত১৭বিযম্বযঋণচুবক্ত

স্বাক্ষবযতযযে।AFD’যাযথ ২৭জানুাবয ২০১৩তাবযযখঋণচুবক্তস্বাক্ষযযযকভসৃূিী যযযে।BRT System বযিারনা,

ব্যফস্থানাএফাংযক্ষণাযফক্ষযণযজন্যতবাগযকাযীভাবরকানাধীনঢাকাBRT নাযভএকটিযকাম্পানীপ্রবতবষ্ঠতযফ।এযকাম্পানী

প্রবতষ্ঠাযরযক্ষযভবন্ত্রবাযনীবতগতঅনুযভাদনইযতাভযোওাবগযযে। 

 ৩ীতরক্ষযাযতুবনভাৃণপ্রকল্প 

প্রস্তাবফত৩ীতরক্ষযা যতুনাযানগঞ্জ যজরাদযযযাযথ যানাযগাঁওওফন্দযউযজরাযযাবযজতযড়ক যমাগাযমাগ

স্থানকযযফ।প্রকল্পটিবফগত০৯.১১.২০১০তাবযখএকযনককর্তকৃঅনুযভাবদত।যতুটিযপ্রস্তাবফতবদঘযৃ১২৯০.০০বভোযএফাং

এযাংযমাগড়যকয বদঘযৃ৪.৫০ বকযরাবভোয।প্রকল্পটিযপ্রাক্কবরতব্য৩৭৭.৬৩ যকাটিোকা।তমযেফাাংরাযদযকাযকর্তকৃ

অথাৃন৬৫.৯৮ যকাটিোকাএফাং যৌবদউন্ননতবফর (SFD) এযপ্রকল্পাতা বাযফ৩১১.৬৫ যকাটিোকাাওা মাযফ।

প্রকল্পটিযফাস্তফানযভাদ৩ফেয।প্রকল্পটিফাস্তফাবতযরনাযানগঞ্জযজরাদযযযকাঁিপুযযতুব্যফাযনাকযযযানাযগাঁওও

ফন্দযউযজরাযযাবযযমাগাযমাগস্থাবতযফ।অথাৃৎফাস্তফানাধীন৩ীতরক্ষযাযতুপ্রকল্পটিএন-১,এন-২ওএন-৮ভাড়ক

মুযযবফকল্পথবাযফঢাকাযযযমানজেবনযযনাকভূবভকাারনকযযফ।ফতভৃাযনপ্রকল্পটিযConsultant বনযাযগয

কাজপ্রবক্রাধীনআযে।মথাম্ভফদ্রুততাযাযথConsultantবনযাগম্পন্নকযযঠিকাদাযবনযাযগযদযত্রআফানপ্রবক্রাশুরু

কযাযফ। 

১৪. Upcomingপ্রকল্প 

বদ্বতীকাঁিপুয,বদ্বতীযভঘনাওবদ্বতীযগাভতীযতুবনভাৃণ 

ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযআওতাধীনঢাকা-িট্টগ্রাভজাতীভাড়যকযকাঁিপুয, যভঘনাওযগাভতী যতুবদযমাতাাতকাযী

ক্রভফধভৃান ট্রাবপকববরউযভয বফলটি বফযফিনাকযয বফদ্যভান৩টি যতুাংস্কাযও যভযাভযতযভােযভপুনফাৃনএফাং ৪ যরন

বফবিবদ্বতীকাঁিপুয,বদ্বতীযভঘনাওবদ্বতীযগাভতীযতুবনভাৃযণযরযক্ষযজাইকাযাতাএকটিপ্রকল্পগ্রণকযাযযে।

ম্ভাব্যতা ভীক্ষায ভােযভ এ প্রকযল্পয যভাে ব্য বনধাৃযণ কযা যযে ৮৭০৬.৫১ যকাটি োকা (তমযে জাইকায াতা

৬৮৫৩.৯৫ যকাটি োকা এফাং বজওবফ ১৮৫২.৫৬ যকাটি োকা)। এ প্রকযল্পয অথাৃযন জাইকা ম্মবত জ্ঞান কযযযে এফাং

কনারযেন্টবনযাযগযEOI আহ্বাযনম্মতযযে।আাকযামাযপব্রুাবয২০১৩ভাযকনারযেন্টবনযাযগযEOI আহ্বান

কযাযফ।ভািৃ২০১৩এযভযেজাইকাযাযথঋনচুবক্তস্বাক্ষযকযাম্ভফযফ। িরবতঅথফৃেযযইযতুগুযরাযবিযেইলিবিজাইন
কাজশুরুকযাযফ। 

প্রকযল্পযআওতাগৃীতপ্রধানপ্রধানকামকৃ্রভেঃ 
 

 কাঁিপুযযতুবনভাৃণেঃ৩৯৬.৫০বভোযযতু,৭০৩.৫০বভোযএযপ্রািড়কবনভাৃণ 

 যভঘনাযতুবনভাৃণেঃ৯৩০বভোযযতু,৮৭০বভোযএযপ্রািড়কবনভাৃণ 

 যগাভতীযতুবনভাৃণেঃ১৪১০বভোযযতু,১০১০বভোযএযপ্রািড়কবনভাৃণ 

 কাঁিপুয,যভঘনাওযগাভতীযতুযাংস্কাযওপুনফাৃন 
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জযদফপুয-িন্দ্রা-োঙ্গাইর-এযরাংগা৪যরনড়কবনভাৃণপ্রকল্প 

এবউন্ননব্যাাংযকয(এবিবফ)াতাSASEC Road Connectivity Projectঅনুযভাদযনযজন্যপ্রবক্রাধীন।প্রকযল্পয

প্রাক্কবরত যভােব্য২৯৫৯.৫৫ যকাটিোকা (বজওবফ১০০৯.৫৯ যকাটিোকাএফাংপ্রকল্পাাে১৯৪৯.৯৬ যকাটিোকা)।প্রকল্পটিয

বিবববযকল্পনাকবভনকর্তকৃসুাবযকৃতযযে।এপ্রকযল্পযআওতাধীনপ্রধানপ্রধানকামকৃ্রভরেঃ 

 ৭০ বকযরাবভোয জযদফপুয-িন্দ্রা-োঙ্গাইর-এযরঙ্গা ড়ক বনভাৃণ। এ বনভাৃণ কাযজয আওতা ৩৭.৩৮ রক্ষ ঘনবভোয

ভাটিযকাজ,৭০বকযরাবভোযযবযভন্ট,১৯২৪.৭০বভোযযতু,৩১০০বভোযফ্লাইওবায/ওবাযাএফাং৩৯২.৫বভোয

কারবােৃবনভাৃণ ;এফাং 

 ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযপ্রধানকামাৃরআদৄবনকানএফাংপ্রাবতষ্ঠাবনকউন্নযনযকভৃবযকল্পনাগ্রণাযথৃমন্ত্রাবতও

যাভকৃযফাযাংস্থান। 
 

এপ্রকযল্পযভােযভবনবভতৃব্যভাড়কটিএবানাইওযনম্বয২(ফাাংরাফান্দা-াবতকাভরুর-ঢাকা-কাঁিপুয-বযরে-তাভাবফর)এফাং

াকৃ াইওয কবযিয নম্বয ৪ (কাঠভন্ডু-কাকড়াববো-পৄরফাড়ী-ফাাংরাফান্ধ্া-ভাংরা-িট্টগ্রাভ) ও কবযিয নম্বয ৮ (বথম্পু-পৄনযাবরাং-

জগাঁও-বুবড়ভাবয-যাংপুয-ভাংরা-িট্টগ্রাভ)এযঅাংযফ।ইযতাভযেএীউন্ননব্যাাংকএযাযথঋণযনযগাবযনপূফকৃএবিবফ’য

যফািৃকর্তকৃঋণঅনুযভাদনকযাযযে।মথাম্ভফস্বল্পভযযভযেপ্রকল্পপ্রস্তাফটিএকযনককর্তকৃঅনুযভাদন যরইএবিবফ’যাযথ
ঋণচুবক্তস্বাক্ষবযতযফ। 

ঢাকা-িট্টগ্রাভএক্সযপ্রওযবনভাৃণপ্রকল্প 

ঢাকা-িট্টগ্রাভকবযযিাযয বনযফবেন্নওদ্রুতমাত্রীওভারাভারবযফনসুবনবিতকযাযরযক্ষযম্প্রবতফাাংরাযদযকাযযকাযী

যফযকাযীঅাংীদাবযযত্বঢাকা-িট্টগ্রাভএক্সযপ্রওযবনভাৃযণযউযদ্যাগগ্রনকযযযে।এরযক্ষযএবিবফঅথাৃযনগৃীতএকটিকাবযগযী

াতাপ্রকযল্পযআওতাম্ভাব্যতামািাই ভীক্ষাও বফস্তাবযতনকাপ্রনযনযজন্যকনারযেন্ট বনযাযগয বফলটিপ্রবক্রাধীন

যযযে।ভািৃ২০১৩যতআগি২০১৬যভাযদকাবযগযীাতাপ্রকল্পটিফাস্তফানকযাযফ।কাবযগযীাতাপ্রকযল্পযআওতা

মূরতেঃ৪টিবফকল্পরুেফাoption এযভযেফাৃযক্ষাযমাগ্যরুেবনফাৃিনকযতেঃউক্তরুেএযবফস্তাবযতনকাপ্রননকযাযফ।

পযরপ্রকযল্পযআওতাবনভাৃণকাজওব্যম্পযকৃসুবনবদিৃধাযনাাওামাযফ।বফকল্পরুে/অনগুযরাযরােঃ i) At-grade 

alignment along a new right of way (ii) Elevated alignment within the ROW of the national 

highway (iii) At-grade and elevated alignment along the national highway (iv) Elevated alignment 

in a new ROW. 

ঢাকা-িট্টগ্রাভএক্সযপ্রওযবনভাৃণযফএমাফতকাযরযফবৃৃৎপ্রকল্পফাMega Project।অফকাঠাযভাবনভাৃযণযাাাবব্যাক

জবভঅবধগ্রযনযপ্রযাজনযফ।পযরবফারজনযগাবষ্ঠযপুনফাৃন,আথৃাভাবজকউন্ননওবযযফগতউন্নযন বফববন্নদযক্ষ

গ্রনকযাপ্রযাজনযফ।এতদ্বযতীতনদীফহুরএইরুযেড়কঅফকাঠাযভা বনভাৃণঅতযন্তব্যফহুরওিযাযরবঞ্জাং।ইবতপূযফৃঢাকা-

িট্টগ্রাভএক্সযকযরারি৪যরনাইওযবনভাৃযণযরযক্ষয২০০৮াযরএকটিম্ভাব্যতামািাইভীক্ষাম্পাদনকযাএফাংধাযনা

নকা প্রননকযা । তায বববত্তযত এক্সযপ্রওয প্রকযল্পযব্য ধযা যযেআনুভাবনক ২২০ বফবরন োকা (At grade-২১৫

বকযরাবভোয)যত৫০০বফবরন(Elevated-২৩০বকযরাবভোয)োকা। 

ঢাকা-িট্টগ্রাভকাবযযিাযযযভােযভফাৃবধকমাত্রীওভারাভারবযফন যথাযক।২০০৮াযরযভীক্ষাঅনুমাীঢাকা-িট্টগ্রাভ

ড়যকগযড়৩৫,০০০যত৪৫,০০০PCU বফববন্নধযযনযমাবন্ত্রকওঅমাবন্ত্রকমানফানিরািরকযযথাযক।উক্তরুযেএক্সযপ্রওয

বনভাৃযণয পযর খফ দ্রুত মাত্রী ও ভারাভার বযফন ম্ভফ যফ। পযর ভব্য উল্লখযমাগ্যবাযফ হ্রা াযফ। ফতভৃাযন উক্ত রুযে

বযফনিাবদাদ্রুতওক্রভান্বযবৃবদ্ধাযে।আঞ্চবরকযমাবগতাযআওতাবাযত,যনারওভূোনকর্তকৃিট্টগ্রাভফন্দযব্যফায

শুরুযরএইকবযযিাযযবযফনিাআযওবৃবদ্ধাযফ।২০১৬ারনাগাদএক্সযপ্রওযবনভাৃণকাজশুরুযফফযরআাকযামা।

প্রকল্পটিফাস্তফানযরএতদঞ্চযরযবৃৎজনযগাবষ্ঠযআথ-ৃাভাবজকউন্নযনবফপ্লবফকঅফদানযাখযফ।াাাবজাতীওআঞ্চবরক

ব্যফা-ফাবণজযফহুগুযনবৃবদ্ধাওাযপযরজাতীআবৃবদ্ধাযফ। 
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যযািযপটি 

ওজঅবধদপ্তযযযঅধীযনএীউন্ননব্যাাংযকয অথাৃযনযেকবনকযারএবট্যান্সপযযযািযপটিইম্প্রুবযভন্টযপ্রাগ্রাভীলকৃ

একটি প্রকল্প গ্রণ কযা যযে। উক্ত প্রকযল্পয আওতা ফাাংরাযদযয বফববন্ন জাতী ভাড়যকয প্রা ১,০০০ বকযরাবভোয

ড়কাাংয ড়ক দুঘেৃনায কাযণ অনুন্ধ্ান ও প্রবতকায বফধানকযল্প াযবৃ কাজ ম্পন্ন কযা যযে। বফদজনক স্থান মূয

প্রবতকাযমূরকব্যফস্থাবযযফCounter Measure Designএযকাজশুরুযযে। 

Accident Research Institute (ARI)ও Roads & Highwaysকর্তকৃবনধাৃবযতযভাে২২৭টি(২০৯ +১৮)Black 

Spot এযভেযত২৫টিBlack Spot-এযক্ষণাযফক্ষণতবফরযতCounter Measureপ্রদানকযাযযে।জযদফপুয-

ভভনবাংভাড়যক১০টিএফাংঢাকা-িট্টগ্রাভ৪ যরনপ্রকযল্প৩১টিযভাে৪১টিBlack Spotাংবিিপ্রকল্পযতAddress

কযাযে। ফাকী ১৬১টিBlack SpotএযCounterMeasure/ Interventionএযজন্য১৭৮ যকাটিোকাব্যযএকটি

DPPপ্রণনকযযবযকল্পনাকবভযনযপ্রযণকযাযযে। 

ইযতাভযেদুঘেৃনাপ্রফণএফাংঝুঁবকপূণৃঢাকা-আবযিাভাড়যক১০টিএফাংযকযানীাে-ফান্দযফানভাড়যক৩টিব   যরীকযণ

ওপ্রস্তকযাযযে।পরশ্রুবতযতউবভাড়যকগতএকফেযযড়কদুঘেৃনাব্যাকবাযফহ্রাযযযে।এাপল্যযকাভযন

যযযখিট্টগ্রাভ-কক্সফাজাযভাড়যক৩টিওঢাকা-বযরেভাড়যক৩টিফাঁকযরীকযণওপ্রস্তকযাযউযদ্যাগযনাযযে। 

 

ভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীঢাকা-আবযিাভাড়যকফাঁকযরীকযযণযফাস্তফানকাজবযদৃনকযযেন 

১৫. ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযপ্রবতশ্রুতপ্রকল্প 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযপ্রবতশ্রুতপ্রকযল্পযভযেওজঅবধদপ্তযযয৫১টিপ্রকল্পযযযে।১৩টিপ্রকযল্পযকাজম্পূণরৃূয,৪টিপ্রকযল্পযকাজ

আাংবকবাযফিরভানএফাংকাবযগযীাতাপ্রকযল্পযআওতা ২টিপ্রকল্পভীক্ষাধীনযযযে। (বযবি-ক)।বযকল্পনাকবভযন

১৯টি প্রকযল্পয বিবব প্রবক্রাধীন যযযে (বযবি-খ)। তম্মযে ২টি বিবব ২টি প্রবতশ্রুবতয অাং বফযল। ড়ক ও জনথ

অবধদপ্তযয ১৪টি বিবব প্রবক্রাধীন যযযে (বযবি-গ)। তম্মযে ২টি বিবব ২টি প্রবতশ্রুবতযঅাং বফযল। এোড়া প্রধানভন্ত্রীয

কামাৃরযযবববযযরপ্রবক্রাধীন১টি,ড়কবফবাযগপ্রবক্রাধীন১টিএফাংগাজীপুযযজরাযজন্য১টিপ্রবতশ্রুবতযযযে।িরভান

[১৩টিম্পূণ+ৃ৪টিআাংবক]প্রকল্পগুযরাবফযলবাযফতোফধানওভবনেবযাংকযযফাস্তফানকযাযে। 
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১৬. বফবফধ 

১৬.১এযক্সরযরািকযরারযস্টন 

ইযতাভযোযাযদযবনযম্নফবণতৃ৮টিস্থাযন এযক্সরযরািকযরারযস্টনকামকৃযকযা যযেেঃ 

 ফাথুরী,ভাবনকগঞ্জ 
 যভঘনাযতু,নাযানগঞ্জ 
 যগাভতীযতু,দাউদকাবন্দ,কুবভল্লা 
 আউকাবন্দ,বফগঞ্জ 
 ীতাকুন্ড,িট্টগ্রাভ 
 ভনাভবত-ব্রাহ্মণফাড়ীাড়যকযভনাভবতএরাকা,কুবভল্লা 
 কক্সফাজায-যেকনাপভাড়যকযভবযিযাফাজাযএরাকা,কক্সফাজায 
 ঢাকা-বযরেজাতীভাড়যকযজগদীপুয 

 

যভােযমাযনযএযক্সরযরািবনন্ত্রণযকন্দ্রবযিারনাাংক্রান্তনীবতভারা-২০১২অনুমাীএযক্সরযরািযস্টনগুযরাবযিারনাকযাযে। 
বনযম্নফবণতৃআযও৮টিস্থাযনএযক্সরযরািকযরারযস্টনস্থাযনযকামকৃ্রভাযতযনাযযেেঃ 

 ঢাকা-ভভনবাংজাতীভাড়যকযযবাগযা 
 যদৌরতবদা-পবযদপুয-মযায-খরনা-ভাংরাভাড়যকযনওাাড়া 
 ঞ্চগড়-ফাাংরাফান্ধ্াজাতীভাড়যকযঞ্চগড় 
 বুবড়ভাবড়-রারভবনযােজাতীভাড়যকযফড়খাতা 
 নফাফগঞ্জ-বফগঞ্জ-যানাভবজদ-ফাবরাদীবঘড়যকযকরাফাবড় 
 মযায-যফনাযারভাড়যকযযফনাযার 
 ঢাকা-উথুবর-কাীনাথপুয-ফগুড়া-যাংপুযভাড়যকযভাস্থানগড় 
 বযরে-যকাম্পানীগঞ্জ-যবারাগযঞ্জযখাগাইর 

১৬.২  ববব(Public Private Partnership)কামকৃ্রভ 

বযফণ যক্টযয যকাবয খাযতয াাব যফযকাবয খাযতযঅাং গ্রযণয ভােযভ ড়ক যনেওাকৃ উন্নযনয রযক্ষয ড়কও

জনথঅবধদপ্তযযযআওতাবনম্নফবণতৃ১৩টিড়কপ্রকল্পববব’যবববত্তযতফাস্তফাযনযউযদ্যাগগ্রণকযাযযেেঃ 

1. Construction of Dhaka-Chittagong Expressway  

2. Upgrading of Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur (Dhaka Bypass) Road into 4 lane  

3. Dhaka Eastern Bypass (Demra-Tongi) 4 lane Road 

4. Construction of Dhaka Western Bypass (Kodda-Baliarpur-Ruhitpur-Bourvita-Mukterpur) 

5. Construction of Bourvita-Fatullah-Madanpur 4 lane Road  

6. Upgrading of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road into 4 lane 

7. Development of Mynamati-B.Baria Sarail-Akhaura Road to 4 lane 

8. Elevated Expressway from Oxygen Morh to Hathazari, Chittagong 

9. Development of Jhenaidah-Jessore-Khulna-Mongla Highway to 4 Lane 

10. Upgrading of Jatrabari-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road into 4 lane 

11. Upgrading of Dhaka-Sylhet-Tamabil road into 4-Lane 

12. Construction of Multi-Modal Hub Terminal at Shah Jalal International Airport 

13. Construction of Sylhet- Bholagonj Road 
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উবল্লবখত ১৩টি প্রকযল্পয ভযেঅথনৃনবতক বফল াংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটিক্রবভক ২, ৬ ও ১০ এ ফবণতৃ প্রকল্প ৩টি-যত নীবতগত

অনুযভাদনপ্রদানকযযযে।ক্রবভক১এযপ্রকল্পটিঅথনৃনবতকবফলাংক্রান্তভবন্ত্রবাকবভটিযনীবতগতঅনুযভাদযনযজন্যউস্থান

কযাযযে। 

১৬.৩ e-GP(ইযরকট্রবনকগবণযৃভন্টপ্রবকউযযভন্ট) 

াফবরকপ্রবকউযযভন্টআইন২০০৬এযধাযা৬৫এফাংাফবরকপ্রবকউযযভন্টবফবধভারা২০০৮এযবফবধ১২৮অনুযযণগণপ্রজাতন্ত্রী

ফাাংরাযদযকাযঅনরাইযনযেন্ডাযকামকৃ্রভম্পাদনকযাযরযক্ষযই-বজবযাোৃরস্থানকযযযে।এযাোৃযরঅনরাইনযেন্ডায

কামকৃ্রভ ম্পাদযনয উযদ্দযশ্য বনফাৃবিত ৪টি াইরে এযজবন্সয ভযে ড়ক ও জনথ অবধদপ্তয অন্তর্ভকৃ্তআযে। ইযতাভযে ওজ

অবধদপ্তযয৭৬টিই-যেন্ডাযআফানকযাযযে।তম্মযে১৬টিযকামাৃযদপ্রদানকযাযযে।৩১টিযমূল্যানপ্রবক্রািরযেএফাং

২৯টিদযত্রএখনওগৃীতবন।ইযতাভযেভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীওড়কবফবাযগযবিফএযই-বজবএকাউন্টযখারাযযে।

গত২৪বিযম্বয২০১২তাবযখভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীe-GP এযভােযভ৩টিদযযত্রযঅনুযভাদনবদযযেন। 

১৬.৪ ড়কওজনথঅবধদপ্তযযযপ্রধানকামাৃরপুনেঃবনভাৃণ 

বযফবততৃ বযবস্থবতযতওজঅবধদপ্তযযযপ্রধানকামাৃর যতজগাঁওস্থড়কওজনথঅবধদপ্তযযয যকন্দ্রীওাকৃকভাউযন্ড

বনজস্বভূবভযতবনভাৃযণযবযকল্পনাগ্রণকযাযযে।এরযক্ষযনকাপ্রণযনযজন্যযাভকৃবনযাযগযপ্রবক্রািরভানযযযে।

এবিবফ’যঅথাৃযন SASECRoad Connectivity Project-এয অাংবাযফ১৩৫.৯১ যকাটিোকাপ্রাক্কবরতব্যয১৬০০০

ফগবৃভোযড়কওজনথঅবধদপ্তযপ্রধানকামাৃরবফনবনভাৃণকযাযফ। 

১৬.৫ যযািভাস্টাযপ্লান 

এব উন্নন ব্যাাংযকয যমাবগতা ওজ অবধদপ্তযযয

আওতাধীন জাতী ওআঞ্চবরক ভাড়ক এফাং যজরা ড়যকয

ব্য ােী বনযাদ বযযফ ফান্ধ্ফ ভবন্বত ড়ক যনেওাকৃ

উন্নন ও াংযক্ষযণয রযক্ষয ২০ ফেয যভাদী একটি ড়ক

ভাবযকল্পনা (Road Master Plan) প্রণন কযা । য

অনুমাীমাৃক্রযভবফববন্নড়যকযউন্ননওাংযক্ষণকাজগ্রণ

কযা যে।গত ১২ যযেম্বয২০১২তাবযখঅনুবষ্ঠতএাংক্রান্ত

একটি যবভনাযয ভাননী যমাগাযমাগ ভন্ত্রী যযাি ভাস্টায প্লান

অনুযণকযাযজন্যএফাংভভপ্রযাজনভাবপকউক্তযযাি

ভাস্টাযপ্লানআযিেকযাযজন্যবনযদৃনাপ্রদানকযযন। 

 

১৭ ীভাফদ্ধতা 

১৭.১ এভটিবফএপগাইিরাইনমথামথবাযফঅনুযনাওা 

অথৃবফবাগপ্রবতঅথফৃেযযযশুরুযতএভটিবফএপফাযস্কযেযমফযাদ্দপ্রদানকযযথাযক,বযকল্পনাকবভনযথযকযবযভাণ

অথৃ ফযাদ্দ াওা মানা বফধা কভৃবযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফান কযা ম্ভফয না। ২০১২-২০১৩

অথফৃেযযঅথৃবফবাগযতউন্ননফাযজযে৩১২২.৭০যকাটিোকাএভটিবফএপফযাদ্দপ্রদানকযাযরওবযকল্পনাকবভন

যতফযাদ্দযদাযযে২৪০৯.৮০যকাটিোকা,মাএভটিবফএপফাযজেযত৭১২.৯০যকাটিোকাকভ। 

১৭.২ উন্ননখাযতযফযকা 

উন্ননখাযতভাপ্ত/ফাদড়াফাঅন্যাংস্থাস্তান্তবযতড়যকযবফযীযতদীঘবৃদযনযক্রভপুবঞ্জভূতফযকাআযে,মাপ্রা

২৫০.০০ যকাটি োকা। এ ফযকা বযযাযধয রযক্ষয ঠিকাদাযগণ প্রাই তাবগদ প্রদান কযযন। বফববন্ন ভয বফজ্ঞ

আদারযতযওআেগ্রণকযাযে।অথৃভন্ত্রণারযতযথাকফযাযদ্দযভােযভএফযকাবযযাধকযাপ্রযাজন। 

 

যযািভাস্টাযপ্লানযবভনাযযভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রী 
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১৭.৩ জনফর 

ওজঅবধদপ্তযযয ৩ও ৪থৃ যেণীয যভাে শুন্যযদয াংখ্যা৬১৯৬। ফতভৃাযনকভযৃতওাকিৃাজৃিকভিৃাযীয াংখ্যা

৭০৫৯। তমযে ৬৭১ জন ওাকিৃাজিৃ কভিৃাযীয িাকযীয যভাদ ২৫ ফেয এফাং ৬৩৩৮ জন ওাকিৃাজিৃ কভিৃাযীয

িাকযীযযভাদ১০ফেযযযউযর্ধ্ৃ।উক্তকভিৃাযীযদযবনবভতযাজস্বাংস্থাযনআননপ্রযাজন। 

১৭.৪ বৃৎপ্রকযল্পযফযাদ্দএভটিবফএপ-এঅন্তর্ভকৃ্তথাকা 

বৃৎপ্রকযল্পযফযাদ্দএভটিবফএপ-এঅন্তর্ভকৃ্তনাকযযআরাদাবাযফপ্রদানকযাপ্রযাজন।বৃৎপ্রকল্পএভটিবফএপর্ভক্তথাকা

একরপ্রকযল্পএবিবএযবাংবাগঅথৃফযাদ্দপ্রদানকযযত।এযতাযাযদযযবফববন্নস্থাযনযগৃীতযোেওভািাযী

প্রকল্পগুযরাফযাযদ্দযঅবাযফমথাভযভাপ্তকযামানা। 
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বযবি-ক 

 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযপ্রবতশ্রুতিরভান১৭টিপ্রকল্প(১৩টিপ্রবতশ্রুবতম্পূণরৃূযও৪টিপ্রবতশ্রুবত

আাংবকবাযফিরভান)এফাংকাবযগযীাতািরভান২টিভীক্ষাপ্রকল্প 

 

1.  বফবযববয-বফজপুযস্থরফন্দযড়কবনভাৃণ(ভাদুাড়াাংযমাগ) 

2.  জযদফপুয-ভভনবাংড়ক৪যরযনউন্নীতকযণ 

3.  ঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়যকযববদ্ধযগঞ্জওযানাযগাঁওউযজরাযযন্টদুটিপৄেওবাযব্রীজবনভাৃণ 

4.  টুাখারী-কুাকাোড়যকয(২২.০০বকযরাবভোয)অভাপ্তকাজভাপ্তকযণ(যখপুাড়া-কুাকাোঅাং) 

5.  াযানদীযউযাযাযতু(যরবুখারীযতু)বনভাৃণ 

6.  সুনাভগঞ্জ-ভদনপুয-বদযাই-াল্লা-আজবভযীগঞ্জ-বফগঞ্জআঞ্চবরকভাড়কবনভাৃণপ্রবতশ্রুবতযভদনপুয-বদযাই-াল্লা

ড়ক,ফাবনািাং-আজবভযীগঞ্জড়কাাংএফাংফাবনািাং-বফগঞ্জড়ক(প্রবতশ্রুবতযআাংবক)উন্নন 

7.  খরনা-চুকনগয-াতক্ষীযাড়যকযযিইযনজ৩৮+০০যথযক৪২+৫০০বকযরাবভোযমনৃ্তড়কউঁচুুঁকযণওপুনেঃবনভাৃণ

এফাং৭টিআযববফক্সকারবােৃবনভাৃণ 

8.  নাযানগঞ্জদযওফন্দযউযজরাযভযেযাবযযমাগাযমাগস্থাযনযরযক্ষযর্ততীীতরক্ষযাযতুবনভাৃণ 

9.  ালুাঘাে-মুবন্সযাে-যধাফাউড়াড়কউন্নন 

10.  ঢাকা-োঙ্গাইর ভাড়ক ৪-যরযন উন্নীতকযণ প্রবতশ্রুবতয নফীনগয-বিবইযজি-িন্দ্রা ড়কাাং উন্নন (প্রবতশ্রুবতয

আাংবক) 

11.  টুাখারীযজরাযকরাাড়াউযজরাআন্ধ্াযভাবনকনদীযউযীদযখকাভারযতুবনভাৃণ 

12.  টুাখারীযজরাযকরাাড়াউযজরাাজীপুযনদীযউযীদযখজাভারযতুবনভাৃণ 

13.  টুাখারীযজরাযকরাাড়াউযজরাআন্ধ্াযভাবনকনদীযউযীদযখযাযরযতুবনভাৃণ 

14.  বফগঞ্জ-রাখাই-যাইর-নাবযনগযড়যকযফরবিনদীযউযযতুবনভাৃণ 

15.  াগরা-জগন্নাথপুয-যাণীগঞ্জ-আউকাবন্দড়কবনভাৃণ 

16.  যনত্রযকানা-ধভৃাা-জাভারগঞ্জ-সুনাভগঞ্জ-বযরে য ীভান্ত ড়ক বনভাৃণ প্রবতশ্রুবতয যনত্রযকানা ড়ক বফবাগাধীন

যনত্রযকানা-ধভৃাা-জাভারগঞ্জড়কাাংউন্নন(প্রবতশ্রুবতযআাংবক) 

17.  গল্লাভাযী-ফটিাঘাো-দাযকা-নবরানড়কবনভাৃণএফাংিিবাওঢাকীনদীযউযব্রীজবনভাৃণপ্রবতশ্রুবতয

গল্লাভাযী-ফটিাঘাো-দাযকা-নবরানড়কবনভাৃণ(প্রবতশ্রুবতযআাংবক) 

18.  ফবযার-পবযদপুযভাড়কিাযযরযনউন্নীতকযণ(ভীক্ষাপ্রকযল্পযআওতাবপবজবফবরটিস্টাবি) 

19.  ভাংরানদীযউযঝরন্তযতুবনভাৃণ(ভীক্ষাপ্রকযল্পযআওতাবপবজবফবরটিস্টাবি) 
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বযবি-খ 

 
ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযপ্রবতশ্রুতবযকল্পনাকবভযনপ্রবক্রাধীন১৯টি(১৭টি+২টিআাংবক)প্রকল্প 

 

1.  যনত্রযকাণা-বফবউড়া-ঈশ্বযগঞ্জড়কউন্নন 

2.  যনত্রযকাণা-ভদনড়কউন্নন(আোড়াাংযমাগ) 

3.  ভদন-খাবরাজুযীাফভাযজৃফরড়কবনভাৃণ 

4.  যনত্রযকাণা-ভদন-খাবরাজুযীড়যকয৩৭তভবকযরাবভোযযফারাইনদীযউযববগািাৃযযতুবনভাৃণ 

5.  রক্ষীপুয-বযতপুযড়কবনভাৃণ 

6.  বফলখারীনদীযউযআমুাব্রীজবনভাৃণ 

7.  ব্রাহ্মণফাবড়াযযযযভৌযাইযরযযরওযওবাযাবনভাৃণ 

8.  নফীনগয-আশুগঞ্জড়কবনভাৃণ 

9.  ফাংীনদীযউযদৄনেনাভকস্থাযনব্রীজবনভাৃণ 

10.  যগৌযীপুয-যাভনাআঞ্চবরকড়কটিবযরোইওযমনৃ্তম্প্রাযণ২বকযরাবভোযয১১২.৬১বভোযববগািাৃযযতু

(যগৌযীপুযযতু)বনভাৃণ 

11.  যনত্রযকাণা-ধভৃাা-জাভারগঞ্জ-সুনাভগঞ্জীভান্তড়কবনভাৃণপ্রবতশ্রুবতযসুনাভগঞ্জড়কবফবাগাধীনজাভারগঞ্জ-সুনাভগঞ্জ

ীভান্তড়কবনভাৃণঅাং(প্রবতশ্রুবতযআাংবক) 

12.  বযরে-সুনাভগঞ্জড়কযকজাতীভাড়যকউন্নীতকযণ 

13.  ভবনযাভপুযফাইাড়কবনভাৃণ 

14.  যনাাাড়াযফাইাবনভাৃণ 

15.  খরনা(রূা)-শ্রীপরতরা-যতযখাদাড়কউন্নন(যযনযফাজাযাংযমাগড়ক) 

16.  নফাফগঞ্জ-বফগঞ্জ-যানাভবজদযাস্তাপুনেঃবনভাৃণওপ্রস্তকযণএফাংকানাে-যনপুয-যবারাােড়কপুনেঃবনভাৃণও

প্রস্তকযণ 

17.  ত্নীতরা-াাায-যাড়া-যনপুযড়কপুনেঃবনভাৃণওপ্রস্তকযণ 

18.  বযপুযফাইাযভাড়যতফনযফরঘবযাযভাড়মনৃ্তনাযোযযযযপ্রধানড়কটি৪যরযনউন্নীতকযণ 

19.  ঢাকা-োঙ্গাইরভাড়ক৪যরযনউন্নীতকযণ প্রবতশ্রুবতযজযদফপুয-িন্দ্রা-োঙ্গাইর-এযরঙ্গাড়কিাযযরযনউন্নীতকযণ

(প্রবতশ্রুবতযআাংবক) 
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বযবি-গ 

 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রীযপ্রবতশ্রুতওজঅবধদপ্তযযপ্রবক্রাধীন১৪টিপ্রকল্প(১২টি+২টিআাংবক) 

1.  াগরা-জগন্নাথপুয-যাণীগঞ্জ-আউকাবন্দভাড়যকযযাণীগযঞ্জকুবাযানদীযউযযতুআঞ্চবরকভাড়কবনভাৃণ 

2.  িট্রগ্রাভা-আভানতবফভানফন্দযযথযকাআভানতযতুযকক্সফাজাযমনৃ্তউকূরফতীঅঞ্চরবদযযভবযনোইববনভাৃণ 

3.  সুনাভগঞ্জ-ভদনপুয-বদযাই-াল্লা-আজবভযীগঞ্জ-বফগঞ্জআঞ্চবরকভাড়কবনভাৃণপ্রবতশ্রুবতযাল্লা-জরশুকা ড়কঅাংযযউন্নন
(প্রবতশ্রুবতযআাংবক) 

4.  ীতাকুন্ডযথযকভহুযীযিপ্রকল্পমনৃ্তউকূরীযফড়ীফাঁযধযউযবফকল্পড়কবনভাৃণ 

5.  ঢাকা-িট্টগ্রাভভাড়যকযভীযযাইফাজাযযএকটিফ্লাইওবাযবনভাৃণ 

6.  ভদনগঞ্জ-ভদনপুযএফাংবদপুয-ঞ্চফটিড়কযক৪যরনবফবিড়যকউন্নীতকযণ 

7.  রাঙ্গরফন্দ-কাইকাযযেক-নফীগঞ্জড়কবনভাৃণ 

8.  োাংগাফিাকফাাংযরাএফাংগাজীপুযযোকইউবনযনযভাযিফানাযনদীযউযযতুবনভাৃণ 

9.  নফাফগঞ্জ-আভনুযাড়কপুনেঃবনভাৃণওপ্রস্তকযণ 

10.  খরনা(গল্লাভাযী)-ফাটিাঘাো-দাযকা-নবরানপযযস্টড়কবনভাৃণএফাংিিবাওঢাকীনদীযউযব্রীজবনভাৃণপ্রবতশ্রুবতয

িিবাওঢাকীনদীযউযব্রীজবনভাৃণ(প্রবতশ্রুবতযআাংবক) 

11.  জপুযােযযথযকববরস্থরফন্দযমনৃ্তড়কউন্নন 

12.  িট্টগ্রাভযজরাযিীউযজরাযযদযরাাযখাঁড়কউন্নন 

13.  জরফায়ুট্রাস্টপাযন্ডযঅথাৃযনিী-যকাম্পানীগঞ্জড়কফাঁধবনভাৃণ 

14.  ফাউপরউযজরাযফগানদীযউযযতুবনভাৃণ 
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১. ভূবভকা 

এ        ,       ,     ব  ব ন্ধ্ফ ও তথ্য            স      ব   ওবনন্ত্রণ ব   গযড়             ব        স      ব   

                  ও             গতিাযফেযযক্রভান্বযব্যাকবাযফ             ছ এব  এ               ছ। াযকযৃরয

াংখ্যাবৃবদ্ধকযয স         ব   এ’         বফস্তৃতকযাযযে। যভযযপুয,ঞ্চগড়,রারভবনযাে,যীতপুয,নড়াইর,িারকাঠিও

ফযগুনাযজরানতুনাযকরৃঅবপস্থাযনযবযকল্পনাযযযে। 

২. যভােযমাযনযকযওবপআদাবফফযণ(যাজস্বআদা) 

১৪       ২০১০                         ও            -                                          সব   

        যযে।                     ,   ,      এব           ব ব             ও           ব ব  স       

  জ               ছ। গত৪ফেযযযাজস্ব      যবফফযণবনযম্নযদখাযনারেঃ 

(         ) 

বছ                 জ            

    স  

                   

(%) 

২০০৮-২০০৯ ৩১০.১৫ ২৪৫.২১ ১৮.৫৫ ৭২.৯১ ৬৪৬.৮২ - 

২০০৯-২০১০ ২৬৯.৬১ ২৭৯.৫৫ ২৫.০২ ৬৮.৩২ ৬৪২.৫০ (০.৬৭) 

২০১০-২০১১ ৩৩৬.০০ ২৪০.০০ ৩০.০০ ৭৯.০০ ৬৮৫.০০ ৬.৬১ 

২০১১-২০১২ ৩৬৩.৬৪ ১৬৯.০৯ ৩৫.৪৭ ৭৩.৮২ ৬৪২.০২ (৬.২৭) 

২০১২ (   স  ) ১৬৮.৩১ ৭১.২০ ২২.০২ ৩৫.৬০ ৩৪২.২৮ - 

২০১০-২০১১ স           ২০১১-২০১২ স                  জ       স           ব   স   ও              জ  

         ৭০                  ।     স  ব      ব   জ           ৪৩             স    ।  

 

  -         -                            ও    জ        
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৩. যযযট্রা-বযযফ্লবক্টব নাম্বাযযপ্লে, যযবিও বেকুযযবন্স আইযিনটিবপযকন (আযএপআইবি) ট্যাগ ও

বিবজোরযযবজযেনাটিবৃপযকেপ্রফতনৃ 

ব                  ব                           মূরক  ব            এ             ব           ব               

        ব              জ      ,         / ছ    স   ব          স        । এ                    স    

             ব          ও         ।                  এ সব    ব          স      ব    স    স  ব    

                     ৩১     ব  ২০১২                                      -                ,     ও 

                      (  এ     )     ও    জ       জ     স                                     ।  

                -                ,     ও                       (  এ     )    ,    জ       জ     

স          ব                     এ    স                জ           ও    এ স ছ এব  স      ব    স    এ  

                    ছ। ৩১ বিযম্বয ২০১২ মনৃ্ত যভাে ৮৯,৯৭৭টি      -                 ও     ও          

             (  এ     )    প্রদানকযাযযে।  

 

 

 

৪. বিবজোরস্মােৃকািৃোইববাংরাইযন্সপ্রফতনৃ 

   ১৭     ব  ২০১১                         জ                         স       ও       /জ  /  ব         

    স   ব       ব    ব         স      ছ।          ব             স        স           ব          ছ। 

          এ     স   ব     ও                   স            ব        ছ। বিবজোর স্মােৃ কািৃ োইববাং

রাইযন্সপ্রফতযৃনযযবিযম্বয২০১২মনৃ্তইসুযকৃতোইববাংরাইযযন্সযবফফযণবনম্নরূেঃ 

বছ          

(   ) 

        

(     ) 

        

(   ) 

         

(     ) 

                  

         

সব       

২০১১ ১৮,৭৪৮ ২১ ১৪,৫৯৯ ৬৩৫ ১,৮৭৬৯ ১৫,২৩৪ ৩৪,০০৩ 

২০১২ ১,৪৪,৩২৯ ১৫৪ ১,২৩,৫৭৬ ৩,৩০৪ ১,৪৪,৪৮৩ ১,২৬,৮৮০ ২,৭১,৩৬৩ 

ভাননীপ্রধানভন্ত্রী৩১অযক্টাফয২০১২তাবযযখযযযট্রা-বযযফ্লবক্টবনাম্বাযযপ্লে,আযএপআইবিট্যাগও 

বিবজোরযযবজযেনাটিবৃপযকেকামকৃ্রযভযশুবউযদ্বাধনকযযন 
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                     স    জ  ছ ব        ছ   ও    জ             Kvh©µg 

৫. বএনবজঅযোবযকা 

               ১৩,০০০  সএ  জ/             ৪-       -                        ছ।         স্বাচ্ছ্ন্দন্দয  ব ব        

         জ     ২৬৯৬            ব    স স     সএ  জ/             ৪-                   -                

               যনা     ছ। এ রযক্ষয গত ২২ জুরাই ২০১২ তাবযখ বএনবজ/যযট্রার িাবরত ৪-যোক বি-হুইরায াববৃ

নীবতভারা,২০০৭াংযাধনপূফকৃপ্রজ্ঞানজাযীকযাযযে,মা২৭আগস্ট২০১২তাবযখফাাংরাযদযগযজযেযঅবতবযক্তাংখ্যা

প্রকাবতযযে।  

৬. যভাফাইরযকােৃবযিারনা 

   ব    স                           ,   ব  ও          ব      স   ,দুঘেৃনাহ্রাএফাংঅবতবযক্তবাড়াআদাযয

প্রফণতা যযাযধ  ব   এ’    ব         জ     এফাং যজরাম্যাবজযেযেযকামাৃরযকভযৃত   ব         জ               ব 

   ব                       স ছ ।গত৪ফেযযবযিাবরতযভাফাইরযকাযেযৃকামকৃ্রযভযবফফযণবনযম্নযেযকযদখাযনারেঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ব   এ    ব         জ       ব                      ছ । 

বছ         

স    

জ            

(    ) 

       

     

            

     

      

     

         

জ  

২০০৯ ২,০৭২ ৩২,৫৮,৯১২ ২ ১১৯ - - 

২০১০ ১২,৮২৮ ৭৬,৭৭,৫০৮ ৯২ ১৪৮ ৪ - 

২০১১ ৬,০০৯ ৫৭,১১,২৪০ ৩৪৬ ৪৮৭ - ১৬ 

২০১২ ৬,৩৩৬ ৬২,০৭,৮৫৬ ১০৮ ২৫৭ - - 
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৭. ড়কদুঘেৃনাহ্রাযগৃীতকামকৃ্রভ 

স          হ্রাযয      ব   এ          ব     জ ব                   ও স          এফাংমাত্রী,থিাযীওড়ক

ব্যফাযকাযীযদযযিতনকযাযবনবভত্ত                স ছ। গত৪ফেযযযপ্রবক্ষণওপ্রিাযকামকৃ্রযভযবফফযণবনযম্নউযল্লখ

কযারেঃ 
 

   বছ       ও স       

             

 স     /ও    স /স   ব       ও  ব     

প্রবক্ষযণয

াংখ্যা 

          

স    

 স     /ও    স / 

স   ব  এ  স    

            

স    

                   / 

      

       

      

২০০৮-২০০৯  ৩০০০ ২১ ২৬,০০০ ১৫০ ২৫,০০০ ২,০০০ ২  

২০০৯-২০১০ ৪৯ ৮,২৫০ ৩৭ ৪৫,০০০ ৩২০ ৩৪,০০০ ২,০০০ ১  

২০১০-২০১১ ৮৪ ১৮,০০০ ৭৩ ৯৫,০০০ ৪১১ ৫২,০০০ ১০,০০০ ২  

২০১১-২০১২ ১৪১ ২৫,১০০ ৮০ ১,৫৫.০০০ ৫০০ ৩,২৫,০০০ ৬,২৫,০০০ ১  

২০১২-২০১৩  

(   স       ) 

১২২ ৮,০০০ ৫ ২০,০০০ ৯৫ ৫০,০০০ ১,০০,০০০ - 

ড়কব্যফাযকাযীযদয ভযে যিতনতা বৃবদ্ধয রযক্ষয ফাাংরাযদ যফতায অন্যান্য যফযকাযী িযাযনযরয এপএভব্যাযন্ড ট্রাবপক

ম্প্রিাযকামকৃ্রভ বনবভতপ্রিাবযতযে।         ব       ২০১২াযর স     - বস      যমৌথউযদ্যাযগ               

                             ছ।৩১ বিযম্বয২০১২মনৃ্ত যভাে৬০জন যাদাযভবরা গাবড়িারকপরবাযফপ্রবক্ষণ

ভাপ্তকযযোইববাংরাইযন্সগ্রণকযযযেন।একামকৃ্রভঅব্যাতআযে। 

 

                                                    স    ব    

৮. জাতীভাড়যকনবভন,কবযভন,বেবটিিরািরবনবলদ্ধকযণ 

জ     স                                  জ        স      স  ,      ,     ,     ,   জব           

   ব                             সজ            ব        স    যজরায        স স  স                  

 জ      স          স     স     স           জ    এ        গত ২৪জুরাই ২০১২তাবযখ  ঠ          ছ। 

      ব    ব  ব   ওবযফীক্ষণ    ছ। 
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৯. োইববাংইনোক্টযরাইযন্সওোইববাংস্কুরযযবজযেনকামকৃ্রভ 

                     ও                     জ    স                           ।                          

 ব   এ’           স  ব                                             (     ) এ        ২০১২ স   ৭০ জ  

এব                            ১০০ জ                   ছ। এ স          -               স           স  

৮৯                 জ              ছ এব  ১২৭ জ                      স               ছ। 

১০. ট্যাবক্সকযাফাববৃ 

ঢাকাভানগযীএফাংাশৃ্বফতীএরাকামাত্রীাধাযযণযিরািযরযজন্যফতভৃানট্যাবক্সকযাফাববযৃযবদন্যদাদূযকযযট্যাবক্সকযাফ

াববৃগাইিরাইন,২০১০এযআযরাযকআদৄবনক,মৄযগাযমাগীওবযযফফান্ধ্ফট্যাবক্সকযাফাববৃপ্রফতযৃনযউযদ্যাগযনাযযে

এফাংবফআযটিএযরযক্ষযকাজকযযমাযে।ট্যাবক্সকযাফাববৃিালুকযাযজন্যযফযকাবযউযদ্যাক্তাযদযউৎাবতকযাযে।

১১. বফআযটিএ’যিাোযন্টাযস্থান

যকাবযানআন্তজাৃবতকযমাবগতাাংস্থাKorean International Cooperation Agency (KOICA)এযআবথকৃঅনুদান

ওকাবযগবযাতাবফআযটিএ-যতঅতযাদৄবনকিাোযন্টাযস্থানকযাযরযক্ষযগত৩১বিযম্বয২০১২তাবযখKOICAএয

াযথRecords of Discussion (RoD) স্বাক্ষবযতযযে।একভসৃূিীযভােযভবফআযটিএ’যবফববন্নবিবজোরাববৃ(অনরাইন

ব্যাাংবকাং, বিবজোরোইববাংরাইযন্স, বিবজোরযযবজযেনাটিবৃপযকে, বফআযটিএম্যাযনজযভন্টইনপযযভনবযস্টভইতযাবদ)

এযিাোমূআন্তজাৃবতকভাযনয যকন্দ্রীিাোযন্টাযয (ব্যাক-আ) বনযাদওসুযবক্ষতথাকযফ।এোড়া বফআযটিএ’যকবত

যফাঘযযফযইাওাম্ভফযফ।

১২. যভােযমানবযদনৃযকন্দ্র(ববআইব)

গাবড়য বপেযন াটিবৃপযকেম্যানুযর দ্ধবতয বযফযতৃ স্বাংবক্রবাযফ প্রদাযনয রযক্ষয িাযটি বফবাগী যয ৫টি (ঢাকা ২টি,

িট্টগ্রাযভ১টি,যাজাীযত১টিওখরনা১টি)যভােযমানবযদনৃযকন্দ্র(ববআইব)১৯৯৮াযরস্থানকযাযরওঅদ্যাফবধতািালু

কযাম্ভফবন।বফআযটিএ-যতিাোযন্টাযস্থাযনযাাাববভযপুযস্থববআইবটিপুনেঃিালু/প্রবতস্থাযনযজন্যগত৩১বিযম্বয

২০১২তাবযখKOICAএযাযথRecords of Discussion (RoD) স্বাক্ষবযতযযে।মাৃক্রযভঅন্যান্যববআইবগুযরাও

অনুরূবাযফপুনেঃিালু/প্রবতস্থাযনযব্যফস্থাযনাযফ। 

১৩. জনফর

জনফরাংকেবনযযনযরযক্ষয২০১২াযর৮২টিনতুনদসৃজযনযভােযভ বফআযটিএ’যাাংগঠবনককাঠাযভাযতদাংখ্যাবৃবদ্ধ

কযয৬৫৫-যতউন্নীতকযা।একইাযর৭৭জনকভকৃতাৃওকভিৃাযীযকবনযাগপ্রদানকযাযযে।ফাাংরাযদযযািট্রান্সযােৃ

অথবযটি (কভকৃতাৃওকভিৃাযী) বনযাগ বফবধভারা, ১৯৯২এযবযফযতৃ ফাাংরাযদ যযাি ট্রান্সযােৃঅথবযটি (কভকৃতাৃওকভিৃাযী)

বনযাগবফবধভারা,২০১২প্রণযনযউযদ্যাগগ্রণকযাযযে। 
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১. ভূবভকা 

বৃত্তয ঢাকায বযফণ ব্যফস্থাযক সুষ্ঠ,ু বযকবল্পত, ভবন্বত ও আদৄবনকান কযায রযক্ষয ঢাকা, নাযাণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ভাবনকগঞ্জ, গাজীপুয এফাং 

নযবাংদী যজরাযক অন্তর্ভকৃ্ত কযয‘ঢাকামানফানভন্বযফাি’ৃবফলুপ্তকযযতদস্থযর ‘ঢাকা বযফণ ভন্ব কর্তৃক্ষ’ (বিটিবএ)০২যযেম্বয

২০১২ তাবযযখ প্রবতষ্ঠা কযা যযে। বিটিবএ’য আওতাভূক্ত এরাকা বযফণ াংবিি মাফতী কামকৃ্রভ বিটিবএ ভন্ব াধন কযযে।

বিটিবএ’যপ্রথভযফািৃবাগত৩০যযেম্বয২০১২তাবযখভাননীযমাগাযমাগভন্ত্রীযবাবতযত্বঅনুবষ্ঠতযযে।  

২. Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 

ঢাকা যয Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (যভযট্রা যযর) বনভাৃযণয রযক্ষয Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project গত ১৮.১২.২০১২ তাবযখ ECNEC কর্তকৃ অনুযভাবদত য ফতভৃাযন ফাস্তফাযনয কাজ িরভান

যযযে। MRT Line-6 এয যকায অনুযভাবদত রুে যে: উত্তযা ৩ যপইজ– ল্লফী - যযাযকা যবণয বিভ া বদয 

খাভাযফাড়ী য পাভযৃগে-যাযের যানাযগাঁও–াফাগ–টিএব-যদাযর িত্বয-যতাখানা যযাি-ফাাংরাযদ ব্যাাংক মনৃ্ত। 

প্রকযল্পয প্রাক্কবরত ব্য ফযৃভাে ২১,৯৮৫.০৭ যকাটি োকা। তমযে বজওবফ ৫৩৯০.৪৮ যকাটি োকা এফাং Japan International 

Cooperation Agency (JICA) এযপ্রকল্প াাে ১৬৫৯৪.৫৯ যকাটি োকা। MRT Line-6 এয বদঘযৃ ২০.১ বকযরাবভোয 

এফাং প্রস্তাবফত যস্টযনয াংখ্যা ১৬টি।এটি যফ ফাাংরাযদযয ১ভ দ্রুতগবত ও উচ্চ ক্ষভতাম্পন্ন গণবযফণ ব্যফস্থা। এটি ফাস্তফাবত 

যর প্রবত ঘন্টা উববদযক আনুভাবনক ৬০,০০০ (লাে াজায) মাত্রী বযফণ কযা মাযফ। এযত ঢাকা যযয মাত্রী বযফণ ব্যফস্থা 

উন্নত ও আদৄবনক যফ, মানজে অযনকাাংয হ্রা াযফ এফাং বযযফযয ব্যাক উন্নন যফ। তবাগ যকাবয ভাবরকানাধীন একটি 

যকাম্পানী Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) MRT Line-6 বযিারনা, ব্যফস্থানা ও 

যক্ষণাযফক্ষণ কযযফ।  

৩১বিযম্বয২০১২মনৃ্তঅগ্রগবতেঃ 

 DMTCগঠযনযরযক্ষযMemorandum of AssociationএফাংArticle of Associationগত১৩বিযম্বয২০১২

তাবযখঅনুবষ্ঠতবিফকবভটিযবাঅনুযভাবদতযযে।ফতভৃাযনDMTCL গঠযনযযফতীকামকৃ্রভপ্রবক্রাধীনযযযে। 

 Detail Design ও Construction Supervisionএযজন্যGeneral Consultantবনযাযগযজন্য EOI মূল্যান

যযলJICA’যম্মবতযজন্যযপ্রযণকযাযযে। 

 প্রকযল্পযক্ষবতগ্রস্তব্যবক্তযদয পুনফাৃযনয রযক্ষয Resettlement Assistance Consultant (RAC) বনযাযগয জন্য 

EOI মূল্যানযযলJICA’যম্মবতযজন্যযপ্রযণকযাযযে। 

 Institutional Development Consultant (IDC) বনযাযগযজন্য EOI মূল্যান যযল JICA’য ম্মবতয জন্য

যপ্রযণকযাযযে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রস্তাবফতযভযট্রাযযরএযবিত্র(প্রযক্ষবত) 
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৩. Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 

BRT Line-3 ফাস্তফাযনয রযক্ষয বফশ্বব্যাাংযকয অথাৃযন মযত াজারার (যেঃ) আন্তজাৃবতক বফভানফন্দয যত ভাখারী-

ভগফাজায-যভনা-গুবরস্তান-নাফাজায-বিরবভর মনৃ্ত রুযেয ভীক্ষা ও প্রাথবভক নকা চূড়ান্ত কযা যযে, মায বদঘযৃ প্রা ২২ 

বকযরাবভোয এফাং প্রস্তাবফত যস্টযনয াংখ্যা ১৬টি। উববদযক প্রবতঘন্টা ৩০,০০০ মাত্রী বযফণ কযামাযফ। 

৩১বিযম্বয২০১২মনৃ্তঅগ্রগবত 

 Detail Engineering Design এযযাভকৃবনযাযগযজন্যগত২৩বিযম্বয২০১২তাবযখRFP ইসুযকযাযযে। 
 

 গাজীপুযযতমযত াজারার (যেঃ) আন্তজাৃবতক বফভানফন্দয মনৃ্ত২০.০০বকযরাবভোযBRTবনভাৃযণযকাজশুরুযযে।

BRT Line-3এফাংগাজীপুযযতমযত াজারার (যেঃ) আন্তজাৃবতক বফভানফন্দয মনৃ্ত BRTরুযেযআন্তেঃাংযমাযগয

ব্যফস্থাযাখাযেমাযতবনযফবেন্নবাযফগাজীপুযযতদযঘােমনৃ্তBRT System ব্যফাযকযযমাতাাতকযাম্ভফ। 

 

 

BRT-3 এযভগফাজাযঅাংযযবিত্র(প্রযক্ষবত) 

 

BRT-3 এযভাখারীবিযাএযবিত্র(প্রযক্ষবত) 
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৪. Road Transport and Traffic Act (RTTA)-2012  

১৯৩৯ াযর প্রণীত এফাং ১৯৮৩ াযর াংযাবধত যভােযমান অোযদ এয বযফযত ৃআদৄবনক ও মৄযগাযমাগী Road Transport 

and Traffic Act (RTTA), 2012 এয চূড়ান্ত খড়া বতবয কযা যযে। ফতভৃাযন Stakeholder-যদয কােযথযকভতাভত

গ্রণকযাযযেএফাংখড়াআইনটিফতভৃাযনচূড়ান্তকযাযঅযক্ষাআযে। 

৫. প্রবক্ষণ  

বফশ্বব্যাাংযকযঅথাৃযনবিটিবএকর্তকৃগাড়ীিারকযদযদুঘেৃনাযযাযধএফাংযিতনতাবৃবদ্ধযরযক্ষযপ্রাথবভকবাযফ৫০০জনযাজীবফ

গাড়ীিারকযকদক্ষতাওযিতনতাবৃবদ্ধযরযক্ষযপ্রবক্ষণকামকৃ্রভিরভানআযে। ৩ বদনব্যাব যাজীবফগাড়ীিারযদযপ্রবক্ষণ

যদওাযযে।প্রকযল্পযআওতা২০১২াযর১২০জনযাজীবফগাড়ীিারকযকপ্রবক্ষণযদওাযযে। 

যাজীবফগাড়ীিারকযকদক্ষতাওযিতনতাবৃবদ্ধযরযক্ষযপ্রবক্ষণকভসৃূিী 

৬. Clearing House (CH) 

 

Japan International Cooperation Agency (JICA) এযাতা বিটিবএএযতোফধাযনe-Ticketing এযজন্য 
Clearing House প্রবতষ্ঠায কামকৃ্রভ াযত যনা যযে। Clearing House প্রবতষ্ঠায পযর বফববন্ন বযফণ ভােযভ
(BRTC/BRT/MRT/BR/Commuter Train/BIWTC/Private Bus Company etc.) Smart card বদয
িাযভরামুক্তওবনযফবেন্নবাযফমাতাাতকযামাযফ। বফববন্ন‘বযফনভােভ’এযটিযকযেযমূল্যাংক্রান্তমাফতীতথ্যাবদাবাৃযয

জভাযফ,মাবফববন্নঅাযযেযযদযভযেযফতীবদনইTransfer কযাযফ। 
 

৭. ঢাকাফাযনেওাকৃপুনবফনৃ্যা 

ঢাকা বযফণ ভন্ব কর্তৃযক্ষয অধীযন বফশ্বব্যাাংযকয াতা ঢাকা ফা রুে যনেওাকৃ পুনবৃফন্যা এফাং পুনবৃফন্যাকৃত

যনেওাকযৃক৬টিপ্যাযকযজবফবক্তকযযনযসুাবযকযাযযে।এোড়াওফাযনে(Bus Net)যকাম্পানীগঠন,ফাঅাযযেযযদয

দক্ষতাবৃবদ্ধ, ফা বফ্লেনফান,আদৄবনকএফাংউন্নতটিযকটিাং বযস্টভপ্রফতনৃ,উন্নতমাত্রী যফা বনবিতকযল্পফাস্টএফাংমাত্রী

োউবনবনভাৃণ,যকাযওফাঅাযযেযযদযভযেব্যফাবকঝুঁবকযমৌথবাযফফনইতযাবদবফলযবফস্তাবযতসুাবযকযাযযে।

প্রাপ্তসুাবযগুযরাযস্টকযাল্ডাযবাউস্থানকযযপ্রাপ্তভতাভযতযবববত্তযতাংযাধনকামকৃ্রভিরভানযযযে। 
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১. ভূবভকা

১৯৬১ াযর প্রবতবষ্ঠত ফাাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফআযটিব) একটি যাষ্ট্রী বযফণ াংস্থা। স্বাধীনতা মৄযদ্ধয য জাবতয জনক 

ফঙ্গফন্ধু যখ মুবজবুয যভান এয একক প্রযিিা নতুন আবঙ্গযক প্রবতষ্ঠানটিমাত্রা শুরু কযয। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাযদ যকাযযযফতভৃান ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয বদক বনযদৃনা বফআযটিব’য মানফযয নতুনবাযফ আদৄবনক ফা াংযমাবজতযযেও যে।  

২. নতুনফাাংগ্র 

৩১বিযম্বয২০১২তাবযযখবফআযটিব’য মানফযয যভাে ১৪৪২টি ফা এফাং ১৬২টি ট্রাক যযযে।তমযেফতভৃানযকাযযযআভযর৮২০টিফা

আভদানীকযাযযে।২০১০ াযর ২৭৫টি বএনবজ একতরা ফািানা যথযক আভদানী কযা । ২০১১ াযর ২৫৫টি বএনবজ একতরা ফা 

(১৫০টি এব এফাং ১০৫ নন-এব) যকাবযা যথযক াংগ্র কযা । ২০১২ াযর ২৯০টিবদ্বতর ফা বাযতযথযকআভদানী কযা ।িরভানঅথৃ

ফেযয৫০টিআটিকৃুযরযেিফাএফাং৮৮টিএকতরাএবআন্তেঃযজরাফাবফআযটিবফযযমৄক্তযফভযভৃআাকযামাযে। 

 

বদ্বতরবফআযটিবফাউযদ্বাধনীঅনুষ্ঠাযনবফআযটিব’যযিাযম্যাযনযকাযেিাবফস্তান্তযকযযেন 

গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাযদযকাযযযভাননীপ্রধানভন্ত্রীযখাবনা 
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৩. ট্রাকফয

ফতভৃাযনঢাকাওিট্টগ্রাযভ২টিট্রাকবিযাযভােযভ১৬২টিপুযাতনট্রাকদ্বাযাণ্যবযফনযফাযদাযে।বফআযটিব’য ফতভৃান 

ট্রাকফযয ট্রাযকযাংখ্যািাবদাযতুরনাঅপ্রতুর বফধা ট্রাযকয াংখ্যা বৃবদ্ধযবফলটি যকাযবক্রবাযফবফযফিনাকযযে। বফদ্যভান 

ট্রাকফয বদযই তুরনামূরক কভ বাড়া বফআযটিব বফববন্ন যকাবয াংস্থায ণ্য বযফযণ বফযল ভূবভকা ারন কযযে। যতার-

ধভঘৃে অন্যান্য অনাকাাংবখত বযবস্থবতযত বফআযটিব জনস্বাযথ ৃঝুঁবকবনযণ্য বযফণ অব্যাত যাযখ। 

৪. বটিাববৃ 

ফতভৃাযনবফআযটিব’যমানফাযনযাংখ্যাপূযফযৃতুরনাবৃবদ্ধাওাযফাযভানউন্নতযযে।ঢাকাযযবফআযটিববযিাবরত

এবফাঅন্যান্যফাযযিাবদাঅতযবধক।ঢাকাযযফতভৃাযনযভাে১৮০টি(স্টাপফা)রুযেফযৃভাে৫৯৩টিফাপ্রবতবদন

মাত্রীযফাবনযাবজতযযযে।উযল্লখ্যযম,২০০৮াযরযপূযফৃঢাকাযযিরভানফাযযাংখ্যাবের৩৭২টি।

৫. আন্তেঃযজরাাববৃ 

ঢাকাযোড়াওযদযযঅন্যান্যযবববত্তকএরাকাগুযরাযতবফআযটিবফাযযিাবদাফতভৃাযনঅযনকাাংযবৃবদ্ধযযযেবফধা

ঢাকাযফাইযযফতভৃাযনঅন্যান্যপ্রা১৬টিযজরাযভাে৩৭১টিফাাববৃিালুযযযে। 

৬. আন্তজৃাবতকফাাববৃ

আন্তেঃযদী যমাগাযমাগ সুরব ও জ কযায বনবভত্ত বফআযটিব ঢাকা-যকারকাতা-ঢাকা এফাং ঢাকা-আগযতরা-ঢাকা ফা াববৃ

বযিারনাকযযআযে।প্রবতবনতএযিাবদাবৃবদ্ধাযে।বফআযটিবঅবিযযইএবযকািাংযমাজনকযযএযফাযকামকৃ্রভআযযা

ম্প্রাযণ কযযত মাযে। যমাগাযমাগ ব্যফস্থায উন্নবতয াযথ াভঞ্জস্য যযযখ াশৃ্বফতী অন্যান্য যদয বফআযটিব ফা রুে বৃবদ্ধয

বফলটিওবক্রবফযফিনাধীনযযযে। 

৭. ফাবিযাযকামকৃ্রভবৃবদ্ধ 
মানফাযনয স্বল্পতায কাযযণ যদযয বফববন্ন অঞ্চযর জনাধাযযণয িাবদা থাকা যেও বফআযটিব কর্তকৃ বযিাবরত অযনক বিযা 

াভবকবাযফ ফন্ধ্ কযা যবের এফাং যফ বকছু বিযায মাত্রী যফায কামকৃ্রভ ীবভত আকাযয প্রদান কযা বের। ফতভৃান যকাযযয 

ঠিক এফাং ভযাযমাগী দযক্ষযয যপ্রবক্ষযত বফআযটিব’যত ফতভৃাযন মানফাযনয াংখ্যা বৃবদ্ধ াওা াভবকবাযফ ফন্ধ্ থাকা 

বাযযতএকতরাএবফাবযদযৃনড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফএফাংঅন্যান্যকভকৃতাৃগণ 
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বিযামূ পুনযা িালু কযা যযে, তমযে নাযাণগঞ্জ ফা বিযা উযল্লখযমাগ্য। এোড়া নযবাংদী, যভাাম্মদপুয, উথরী ও

যানাপুয৪টিবিযাপুনেঃিালুকযাযযে।গাজীপুযয০১টিনতুনফাবিযাপ্রবতষ্ঠাকযাযযেএফাংগাফতরীযতএকটিবিযা

প্রবতষ্ঠাযপ্রবক্রািরযে।স্বল্প বযযয বযিাবরত বিযামূয মানফাযনয াংখ্যা ফাবড়য কামকৃ্রভ বৃবদ্ধ কযা যযে।    

৮. স্কুর/স্টাপফাাববৃ

বিফারবফববন্নযকাবয/যফযকাবযপ্রবতষ্ঠাযনযকভকৃতাৃ/কভিৃাযীএফাংস্কুর,কযরজওবফশ্ববফদ্যারযযোত্র-োত্রীযদযবফআযটিব

আনা-যনাকযযে।ক্রভান্বযএাববযৃযিাবদাবৃবদ্ধাযে।ববফষ্যযতফাযযাংখ্যাবফযফিনাপ্রযাজযনএাববৃবৃবদ্ধকযাযফ।

বনযম্নযেযকফেযবববত্তকবফফযণীযদওারেঃ 

ফেয প্রবতষ্ঠাযনযাংখ্যা ফাযযাংখ্যা 

২০০৯ ১৯ ১২২ 

২০১০ ২৬ ১৪৪ 

২০১১ ২৮ ১৬২ 

২০১২ ৩৫ ২১২ 

 

 

৯. ভবরাফাাববৃ

কভবৃ্যস্ততায কাযযণ ভবরাযদয ফবমুখৃী মাতাাত প্রবতবনত যফযড় 

িযরযে। ভবরাযদযমাতাাযতযজন্যভবরাফাাববৃ২০০৯এযপূযফৃ

অস্থাীবাযফবের।বকন্তুফতভৃানযকাযক্ষভতাআাযযযভবরাফা

াববযৃযগুরুত্বঅনুধাফনকযযগত১৩.০৫.২০০৯তাবযখযতভবরাযদয

মাতাাযতযজন্যএাববৃটিস্থাীবাযফিালুকযয।ফতভৃাযনভবরাযদয

জন্য১০টিভবরাফাাববৃঢাকাযবফববন্নরুযেিরািরকযযে।  

 

 

১০. ভবরাওপ্রবতফন্ধ্ীযদযজন্যফাযআরাদাবাযফআনাংযক্ষণ 

বফআযটিব কর্তকৃ ভবরাযদয জন্য আরাদাবাযফ ফা াববৃ থাকা যত্বও ফাাংরাযদযয ধভী ও াভাবজক যপ্রক্ষাে বফযফিনা প্রবতটি 

ফায পূযফযৃ৯টিযথযক ফাবড়য ১৩টি আন আরাদাবাযফ ভবরা ও প্রবতফন্ধ্ীযদয জন্য াংযক্ষণ কযা যে।   

১১. প্রবক্ষণকামকৃ্রযভযউন্নন

জনাধাযযণয কাযে ফতভৃান যকাযযয অন্যতভ অঙ্গীকায যে ভানফ ম্পদ উন্নন এফাং যফকাযত্ব বনযন।যইবদকবনযদৃনাযক

াভযনযযযখযদযযযফকাযমৄফম্প্রদাএফাংদুেঃস্থভবরাযদযযভােযোইববাং,যভােযযভকাবনকওওযবল্ডাংইতযাবদবফলযযউয

প্রবক্ষণপ্রদাযনযরযক্ষযযদযযবফববন্নযজরাবফআযটিব’যতোফধাযনযভাে১৭টিপ্রবক্ষণযকন্দ্রবযিাবরতযে। বনযম্নফেযবববত্তক

প্রবক্ষযণযতথ্যাবদযদারেঃ 

 

ফেয প্রবক্ষণাথীযাংখ্যা 

২০০৯ ৬৫৯৫ 

২০১০ ৫৮০৭ 

২০১১ ৬৯৭০ 

২০১২ ৫৮৯০ 

যভাে- ২৫২৬২ 

বফআযটিবকর্তকৃবযিাবরতভবরাফাাববৃ 
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১২. আইবটিযপাযকাযরকনবযস্টভিালুকযণ(ই-টিযকটিাংবযস্টভ)

ফতভৃানযকাযযঘাবলতবিবজোরফাাংরাযদকভসৃূিীফাস্তফানওবফআযটিব’যাববৃআদৄবনকাযনযরযক্ষযগতজুরাই/২০০৯ভা

যথযক১৮টিটিবকেকাউন্টাযযযভােযভযভাে৩টিরুযেই-টিযকটিাংবযস্টভিালুকযা।বিযম্বয২০১২ভাযরুযেযাংখ্যা৪টিএফাং

টিবকেকাউন্টাযযযাংখ্যা৪০টিযতউন্নীতযযে।এই বযস্টযভয উকাবযতা উরবি কযয ফতভৃাযন ই-টিযকটিাং বযস্টযভয আওতা 

রুযেয াংখ্যা আযযাবৃবদ্ধ কযাযবযকল্পনাযযযে।  

 

আইবটিযপাযকাযরকনবযস্টযভযআওতাএা(SPASS)কািৃব্যফাযউরযক্ষযআযাবজতউযদ্বাধনীঅনুষ্ঠাযনভাননীযমাগাযমাগ

ভন্ত্রীজনাফওফাদুরকাযদযওড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দক 

 

আইবটি যপায কাযরকযনয আওতা এবপ্রর ২০১২

যথযকএা (SPASS) কাি ৃব্যফায কযাযে।ঢাকা

ভানগযীয বভযপুয-ভবতবির এফাংআব্দুল্লাপুয-ভবতবির

রুযে বটি ফা াববযৃয ৯২টি ফায ICT Reader 

device  স্মােৃ কািৃ াববৃ িালু কযা যযে। ই-

টিযকটিাং বযস্টভ এফাং এা (SPASS) কাি ৃব্যফায 

কযায যপ্রবক্ষযত মাত্রী াধাযণ উকৃত যেন এফাং পূযফযৃ 

তুরনা মাত্রী যফায ভান উন্ননও যাজস্ব আযয বযভাণ 

বৃবদ্ধ যযযে।   

 

 

 

 

SPASSকািৃব্যফাযদ্ধবতউযদ্বাধনকযযেনড়কবফবাযগযবিফ

জনাফএভ,এ,এন,বেবদ্দক। 
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১৩. বিএএর(Debt Service Liability) বযযাধ
বফববন্ন যদ কর্তকৃ প্রদানকৃত Preferential Soft Loan ব্যফায কযয বফআযটিব’য মানফান ক্রযয বযযপ্রবক্ষযত যম Debt 

Service Liabilities (DSL) বনধাৃযণ কযা  তা মথাভয বযযাধ কযা ফাঞ্চনী। তাযই ধাযাফাবকতা বফআযটিব ২০১২

ারমনৃ্তযভাে ২,৮৫,০০,০০০/- (দুই যকাটি পঁিাব রক্ষ) োকা বিএএর বযযাধ কযযযে। 

১৪. িারযকযাংখ্যাবৃবদ্ধ 
মানফাযনয াংখ্যা পূযফযৃ তুরনা বৃবদ্ধ যযযে বফধা দক্ষ িারযকয াংখ্যা বৃবদ্ধ কযা প্রযাজনযযড়।এযপ্রক্ষাযে ২০০৯যথযক

২০১২ারমনৃ্ত বফআযটিবযত িারক বফববন্নযদ ১৩০৮জন যরাক বনযাগ যদা যযে। এযত যফকাযত্বহ্রা যযযেএফাং

বফআযটিব’যপ্রাবনকওকাবযগযীকাযজযগবতবৃবদ্ধযযযে।আভদানীকৃতগাড়ীমূমথামথবাযফবযিারনাকযামাযে। 

১৫. আদকারীনমাত্রীযফাএফাংণ্যবযফণ 

বফববন্ন অবস্থবতীর বযবস্থবতযত অবধকাাং যফযকাবয বযফণ াংস্থায মানফান িরাির ফন্ধ্ থাযক। এ ধযযণয ঝুঁবকপূণ ৃ

বযবস্থবতযতও বফআযটিবজনস্বাযথ ৃমাত্রী যফা এফাং ণ্য বযফণ কামকৃ্রভঅব্যাতযাযখ। এভয গাবড় িারনায াযথ ম্পৃক্ত 

বফআযটিব’যকভিৃাযীগণঅযনকযক্ষযত্র াযীবযকবাযফ রাবঞ্ছতন। অযনকভ বফআযটিব’যফাও ট্রাযকঅবগ্নাংযমাগকযা । 

প্রােঃইবাাংচুযযযঘেনা ঘযে। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িট্টগ্রাভযলারযযগত১৮.১১.২০১২তাবযযখউিতূঅবস্থবতীরবযবস্থবতযতবাাংচুযকৃতবফআযটিব’য

বদ্বতরফা 

০৯.১২.২০১২ তাবযখ গাজীপুযযয বফফাড়ী ফাস্টযাযন্ড অবস্থবতীরবযবস্থবতযতযাড়াযনা বফআযটিবয

বদ্বতর ফা ফাযয দৃশ্য 
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১৬.  বক্ষাপ্রবতষ্ঠাযনঅনুদানবযযফফাপ্রদান 
বফববন্ন বক্ষাপ্রবতষ্ঠাযনযোত্র-োত্রীযদযমাতাাযতযসুবফধাযথৃ বফআযটিব’যফাফয যথযকভাননীপ্রধানভন্ত্রীফাউাযপ্রদান

কযযথাযকন।বফগত৪ফেযযবফববন্নবক্ষাপ্রবতষ্ঠাযনযঅনুকূযর৪০টিফাভাননীপ্রধানভন্ত্রীউাযপ্রদানকযযযেন।বফফযণীবনযম্ন

প্রদানকযারেঃ 

 

ক্রবভক বক্ষাপ্রবতষ্ঠা        ফাযযাংখ্যা 

1.  ঢাকাবফশ্ববফদ্যার,ঢাকা ০৬টিফা(িানাবএনবজ)(৪টিস্বল্পবাড়া) 

2.  জাাঙ্গীযনগযবফশ্ববফদ্যার,ঢাকা ০৬টিফা(িানাবএনবজ)(৪টিস্বল্পবাড়া) 

3.  জগন্নাথবফশ্ববফদ্যার,ঢাকা ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

4.  ইযিনবফশ্ববফদ্যারকযরজ,ঢাকা ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

5.  যফগভফদরুযন্নোযকাযীভবরাকযরজ,ঢাকা ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

6.  যকাযীযতারাযাভকযরজ,নাযানগঞ্জ ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

7.  ফাাংরাযদকযরজঅফযরদাযইবঞ্জেঃএন্ডযেকযনারবজ ০১টিফা(িানাবএনবজ) 

8.  ঢাকাকযরজ,ঢাকা ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

9.  ঢাকাটিিাৃযট্রবনাংকযরজ,ঢাকা ০১টিফা(িানাবএনবজ) 

10.  ফঙ্গফন্ধুযখমুবজবুযযভানকৃবলবফশ্ববফদ্যার,গাজীপুয ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

11.  ফাাংরাযদইউবনবাবটৃিঅফইবঞ্জবনাবযাংএন্ডযেকযনারবজ,ঢাকা ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

12.  যযযফাাংরাকৃবলবফশ্ববফদ্যার,ঢাকা ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

13.  িট্টগ্রাভবফশ্ববফদ্যার,িট্টগ্রাভ ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

14.  যফগভযযাযকাবফশ্ববফদ্যার,যাংপুয ০২টিফা(িানাবএনবজ) 

15.  যকাযীযদযফন্দ্রকযরজ,ভাবনকগঞ্জ ০১টিফা(িানাবএনবজ) 

16.  বযরেকৃবলবফশ্ববফদ্যার,বযরে ০১টিফা(িানাবএনবজ) 

17.  ফাাংরাযদইউবনবাবটৃিঅফপ্রযপনার(বফইউব),ঢাকা ০১টিফা(িানাবএনবজ) 

18.  বভবরোবযইনবস্টটিউেঅফাইন্সএন্ডযেকযনারবজ(MIST) ০১টিফা(িানাবএনবজ) 

19.  ফঙ্গফন্ধুযখমুবজফযভবিযকরবফশ্ববফদ্যার,ঢাকা ০২টিফা(যকাবযানবএনবজ) 

20.  যাজাীবফশ্ববফদ্যার,যাজাী ০২টিফা(পুযাতনবদ্বতরফা) 

    -    ৪২   

১৭. পুযাতনমানফানযভযাভত 

ফতভৃানযকাযযযদাবত্বগ্রযণযশুরুযতইপুযাতনমানফানযভযাভযতযউযদ্দযশ্যবফআযটিব’যক০৮যকাটিোকাঋণপ্রদানকযা।

এঋযণযবফযীযত২০০৯াযর২০টি,২০১০াযর৬৯টি,২০১১াযর১৮টিএফাং২০১২াযর০৪টিফযৃভাে১১১টিপুযযনামানফান

যভযাভতকযযমাত্রীযফাবনযাবজতকযাযযে। 


১৮. বফযলযফা

বনবভত মাত্রীযফাযফাবযয জনাধাযযণয প্রযাজযন বফআযটিব বনযম্নাক্তবফযল যফা প্রদান কযয থাযকেঃ 

 মুবক্তযমাদ্ধা/মৄদ্ধাতমুবক্তযমাদ্ধাযদযজন্যবফআযটিবযফাযবফনাবাড়ামাতাাযতযসুবফধা। 

 ঈদ,জ্জ্ব,বফশ্বইজযতভাওযদযযযমযকানদূযমাৃগকারীনভযবফযলফাাববৃ। 

 One Stop াববযৃযআওতাোইববাংপ্রবক্ষণপ্রদানএফাংরাইযন্সপ্রদাযনবফআযটিএ’যকযমাবগতাপ্রদান। 

 ভবরা,মুবক্তযমাদ্ধাওপ্রবতফন্ধ্ীযদযজন্য১০%হ্রাকৃতবপযতপ্রবক্ষণপ্রদান। 

 স্কুর/কযরজ/যকাবয-যফযকাবয বফববন্ন প্রবতষ্ঠাযন বক্ষা পয/আনন্দ ভ্রভণ/ফনযবাজন বফববন্ন াভাবজক অনুষ্ঠাযন 

মাতাাযতযজন্য বফযলসুরবাববৃ 

 



ব        স      ব             

71 

১৯. অফকাঠাযভাগতউন্নন 

 কাবযগযীদক্ষতাম্পন্নজনফরগড়াযরযক্ষযযগাারগযঞ্জযটুবঙ্গাড়াএকটিযট্রবনাংইনবস্টটিউেস্থাযনযকাজিরযে। 

 বফআযটিব’যযকন্দ্রীযস্টাযওযিবনভাৃণ, বদ্বতরফাবিযাযইািৃউন্নযনযকাজদ্রুতএবগযিরযে। 

 গাজীপুযস্থবফআযটিবযকন্দ্রীপ্রবক্ষণইনবস্টটিউযেভবরাযদযপ্রবক্ষযণযসুবফধাযথৃোত্রীবনফািালুকযাযযে। 

 যাংপুযয স্থাী ফা বিযাস্থাযনযজন্যড়কওজনথঅবধদপ্তযপ্রদত্ত ৯২তকজাগা বিযা বনভাৃযণযকাজ িরভান

যযযে। 

 ঢাকাস্থগাফতরীফা বিযাম্প্রাযযণযজন্যড়কওজনথঅবধদপ্তযপ্রদত্ত০.৬৩৭৬একযজাগা বিযাম্প্রাযযণয

কাজিরযে। 

২০. যাজস্বআদা 

বফআযটিব’যগত৪(িায)অথফৃেযযযযাজস্বআযযবফফযণীবনম্নরূেঃ 

 

অথফৃেয যাজযস্বযবযভাণ 

(রক্ষোকা) 

আযযফেযওাযীায 

(বববত্তফেয২০০৮-০৯) 

২০০৮-২০০৯ ৯৯৬২.৬২ ১০০% 

২০০৯-২০১০ ৯৮৮১.১০ ৯৯.১৮% 

২০১০-২০১১ ১১৫১০.৭০ ১১৫.৫৩% 

২০১১-২০১২ ১৭৩৫৯.৮৪ ১৭৪.২৫% 
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বিযত্রড়কবফবাযগযবযদনৃ ওভবনেবযাংকামকৃ্রভ 

 

 

                     জ  ব ওব                     স          স    স   ও  স    ব স এ                  

স              ছ । 

 

                     জ  ব ওব           জ   ব          স              ছ । 



ড়কবফবাগ 
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                     জ  ব ওব                 ব    স         ব   -     -      -        -       স    

          জ                   ছ  

 

                     জ  ব ওব               ব    -         স    ৮                জ            ছ । 

 



ড়কবফবাগ 

74 

 

                     জ  ব ওব                 জ    স     ও              ব          স                । 

 

 
                     জ  ব ওব            ব   এ’                            ছ  



ড়কবফবাগ 
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                     জ  ব ওব           জ   ব  -     স      স   ৪                      জ            ছ  

 

 

                     ও স  ব  ব       ব     ও     স            ছ  



ড়কবফবাগ 

76 

 

                     ও স    ব             স  ব ব   ব ,     ও     ছ      ব    স              ছ  

 

 

                             ও                      ছ  



ড়কবফবাগ 

77 

 

                          -        স            জ            ছ  

 

 
                     জ  ব ওব              -      -ব       স     স      জ            ছ  



ড়কবফবাগ 

78 

 

 

                         -         স   ৪                      জ            ছ ।  

 

 
                          -        স                        জ     ব      ছ  



ড়কবফবাগ 
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                      স       জ ব জ      জ           জ            ছ  

 

                               ব    স       জ            ছ  



ড়কবফবাগ 
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                     জ  ব ওব           ব    -    স   ৪                      জ            ছ  

 
                     জ  ব ওব           াযদাফাদ-মাত্রাফাড়ীড়যকযক্ষবতগ্রস্থঅাংবযদনৃকযযেন 



ড়কবফবাগ 

81 

 
                     জ  ব ওব          বযযাজপুযওফাযগযাযেযক্ষবতগ্রস্থড়কবযদনৃকযযেন 

 
                     জ  ব ওব          যনাাখারীযবফববন্নড়কবযদনৃকযযেন 



ড়কবফবাগ 

82 

 

                      ব    স ব স                  ছ ।  

 

                          -                    ব      ছ  



ড়কবফবাগ 
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ড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দকযাইর-নাবযনগয-রাখাইড়যককুকুবযাযতুযবনভাৃণকাজবযদনৃ   ছ । 

 

 

ড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দকযাংপুযযবতস্তাযতুযবনভাৃণকাজবযদনৃ   ছ । 

 



ড়কবফবাগ 

84 

 

ড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দক৭  ব       -          স   (              স )বনভাৃণকাজবযদনৃ   ছ । 

 

 

ড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দক    -     জ        স  বযদনৃ   ছ । 



ড়কবফবাগ 

85 

 

ড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দক . ও   জ        স   এ     স  বযদনৃ   ছ । 

ড়কবফবাযগযবিফজনাফএভ.এ.এন.বেবদ্দকতুযযস্কযইস্তামু্বযরBRT Control Station বযদনৃ    । 



ড়কবফবাগ 

86 

 

ড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফজনাফ                           স বযদনৃকযযেন। 

 

 
ড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফজনাফ                          -          স            ব  এ                ছ  



ড়কবফবাগ 

87 

 
ড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফজনাফ                          - ব    স              ছ  

 

 
ড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফজনাফ                          ব     -      স       জ            ছ  



ড়কবফবাগ 

88 

 
ড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফজনাফ                        ব জ              স              ছ   

 
ড়কবফবাযগযঅবতবযক্তবিফজনাফ                     এ      -         -      স     ১৭                

                     স     স  স              কাজবযদনৃকযযেন। 



ড়কবফবাগ 

89 

 
ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃযাঙ্গাভাটিড়কবফবাযগযযাঙ্গাভাটি-ভাবনকেবড়-ভরেবড়ড়কবযদনৃ। 

 

 
ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃ‘িট্টগ্রাভ(অবক্সযজনযভাড়)-াোজাযীভাড়কবিবাইিাযপ্রস্তকযণ’প্রকযল্পযকাজবযদনৃ 



ড়কবফবাগ 

90 

 

স    ব                      ব      -       ব   স           

 

স    ব                            স    ব       ও      স           

 



ড়কবফবাগ 

91 

 

স    ব                            ব জ                ছ    স            জ         

 

 

স    ব                      স        জ ব জ    স            জ         



ড়কবফবাগ 

92 

 

ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃযযপুযড়কবফবাযগযনুবন্ন-ফনগাঁওড়যকযবনভাৃণকাজবযদনৃ 

 

স    ব                          -              স          ও         জ              ব   



ড়কবফবাগ 

93 

 
স    ব                             -     -ব    -        স   (ব        )         

 
ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃবিনাইদড়কবফবাযগযযখাড়া-বরকুা-রাঙ্গরফান্দড়কবযদনৃ। 

 



ড়কবফবাগ 

94 

 

ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃ      -          স            জবযদনৃ 

 

 

স    ব                        জব    -               স           



ড়কবফবাগ 

95 

 

ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃ     -      -       -       স  বযদনৃ 

 
স    ব                                      স           



ড়কবফবাগ 
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স    ব                              -      (           স     স ) স           

 

 

ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃ   জ    -      - স  জ     -      স            স             

 
 



ড়কবফবাগ 

97 

 

স    ব                        জ    স    ব       ও      স    -   জ   -     স   স           

 

ড়কবফবাযগযভবনেবযাংটিভকর্তকৃ  ও  -     স     ৬              ২৪.৭২               স         স            জ         
 

 


