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ফতযবণকা  

ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ ওফায়ল র কাযদয গত ০৫ বডযম্বয ২০১১ তাবযযখ যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারযয়য দাবয়ত্ববায গ্রণ কযযন। যমাগাযমাগ 

ভন্ত্রণারযয়য ল ’টি বফবাগ যে ড়ক বফবাগ ও যতু বফবাগ। ভাননীয় ভন্ত্রী দাবয়ত্ববায গ্রযণয ব্যফবত য যথযকআ   , জফাফবদবমূরক, 

ল নীবতমুক্ত, বযযফ ফান্ধফ কভৃবযযফ ও টীভ ওয়াযকযৃ ভাধ্যযভ কাযজ গবতীরতা অনয়ন ড়ক বফবাগ এফং এয অওতাধীন 

বধদপ্তয/কর্তৃে/ংস্থামূযয বাফমুবত ৃঈন্নয়যন যচষ্ট ন। 

য ভযয় বফদ্যভান ড়যকয যফারদা যথযক ঈত্তযযণয রযেে ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী াযা যদযয ড়যকয ফস্থা স্বচযে নুধাফযনয 

জন্য ব্যাকবাযফ জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়ক এফং যজরা ড়কমূ যযজবভন বযদনৃ শুরু কযযন। ২০১২ াযর ভাননীয় ভন্ত্রী ৫৯টি 

যজরা এফং ২১০টি ঈযজরায ড়ক যনটওয়াক ৃএকাবধকফায বযদনৃ কযয প্রযয়াজনীয় বদক বনযদৃনা বদযয় ড়ক বফবাযগয অওতাধীন 

ড়কমূযয প্রভূত ঈন্নবত াধযন ফদান যযযখযছন। ফতভৃাযন ড়ক বফবাযগয অওতাধীন ড়ক যনটওয়াযকযৃ ফস্থা অযগয যচযয় যনক 

ঈন্নত। এযত ড়ক বফবাযগয ঈয জনাধাযযণয অস্থা ঈত্তযযাত্তয বৃবি াযে। তদযেও ড়ক যনটওয়াক ৃঅযও ঈন্নত এফং Vision-
2021 এয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ৃকযায বনবভত্ত বফদ্যভান ড়ক যনটওয়াযকযৃ রাগাতায ংযেণ ও যভযাভত এফং ম্প্রাযণ ও ঈন্নয়যনয কাজ 

চরযছ। ড়কযথ জনাধাযযণয মাতায়াত অযও বনবফঘৃ্ন ও বনযাদ কযায জন্য গত থ ৃফছযযয ংযাবধত ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বনজ ঈযদ্যাযগ বতবযক্ত ফযাদ্দ প্রদান কযায় এ াপল্য জনৃ ত্বযাবিত যয়যছ। 

ভাননীয় ভন্ত্রীয ঈযদ্যাযগ ড়ক ল ঘটৃনা যযাধকযে ঢাকা-অবযচা ভাড়যক ১০টি এফং যকযানীাট-ফান্দযফান ভাড়যক ৩টি     

যরীকযণ ও প্রস্ত কযা যয়যছ। পরশ্রুবতযত ঈবয় ভাড়যক গত এক ফছযয ড়ক ল ঘটৃনা ব্যাকবাযফ হ্রা যযয়যছ। এ াপল্যযক 

াভযন যযযখ চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায ভাড়যক ৩টি ও ঢাকা-বযরট ভাড়যক ৩টি ফাঁক যরীকযণ ও প্রস্তকযযণয ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ। 

এছাড়া ১৬১ টি বচবিত ল ঘটৃনাপ্রফণ এরাকা যরীকযণ ও প্রস্তকযযণয রযেে একটি পৃথক প্রকে গ্রণ কযা যয়যছ। 

ড়ক ঈন্নয়যনয তদাযবক ছাড়াও ভাননীয় ভন্ত্রী এ বফবাযগয অওতাধীন ড়ক ও জনথ (ওজ) বধদপ্তয, ফাংরাযদ ড়ক বযফণ 

কর্তৃে (বফঅযটিএ) এফং ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব) এয ল নীবত হ্রা কযয জনগযণয য়যাবন রাঘযফ প্রধান 

কামাৃরয় ভাঠ মাৃযয়য বপগুযরা অকবিক বযদনৃ কযয কযণীয় বনধাৃযণ ও প্রযয়াজনীয় যাভ ৃ প্রদান কযযযছন। পরশ্রুবতযত 

বফঅযটিএ-যত ল নীবত হ্রা যযয়যছ, যাজস্ব অয় বৃবি যযয়যছ এফং েভযয়য ভযধ্য জনগণ যফা যযত শুরু কযযযছন। বফঅযটিব ফযয 

নতুন গাড়ী ও রুট ংযমাজন কযয বফঅযটিব’যক একটি রাবজন প্রবতষ্ঠাযন বযণত কযা যয়যছ। বৃত্তয ঢাকায বযফণ ব্যফস্থাযক সুষ্ঠু, 

বযকবেত, ভবন্বত ও অদৄবনকায়যনয রযেে ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, মুন্পীগঞ্জ, ভাবনকগঞ্জ, গাজীপুয এফং নযবংদী যজরাযক ন্তর্ভকৃ্ত কযয 

‘ঢাকা মানফান ভন্বয় যফাড’ৃ বফলুপ্ত কযয তদস্থযর ‘ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে’ (বডটিবএ) প্রবতষ্ঠা কযয বডটিবএ যক একটি কামকৃয 

প্রবতষ্ঠাযন রূান্তয কযা যয়যছ।  
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াযংযে 

ড়ক বফবাগ এফং যতু বফবাযগয ভন্বযয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারয় গঠিত। ড়ক বফবাযগয অওতাধীন বধদপ্তয/কর্তৃে/ংস্থা যে- ড়ক 

ও জনথ (ওজ) বধদপ্তয, ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কর্তৃে (বফঅযটিএ), ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব) এফং  

ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে (বডটিবএ)।  

প্রতোবত অথ-ৃাভাবজক ঈন্নয়যনয নুকূর যটকআ, বনযাদ ও ভানম্মত ড়ক ফকাঠাযভা এফং ভবন্বত অদৄবনক গণবযফণ ব্যফস্থা 

গযড় যতারায রযেে ড়ক বফবাগ বনযর কাজ কযয মাযে। ২০১২ াযর ড়ক বফবাযগ বনবফড় তদাযবক, প্রাবনক ংস্কায, ভানফ ম্পদ 

ঈন্নয়ন ও বফবধবফধাযনয মথামথ প্রযয়াযগয ভাধ্যযভ সুান বনবিত কযয জনগণযক ঈন্নত যফা প্রদাযন ব্যক ঈযদ্যাগ গৃীত যয়যছ।  

বডবজটার ফাংরাযদ ফাস্তফায়যনয রযেে একটি তথ্য মৃি ও Interactive ওযয়ফাআট চালু এ বফবাযগ বপ যটাযভন সুেট 

ব্যফায কযয দাপ্তবযক যমাগাযমাগ ও নবথ অদান প্রদাযন প্রচবরত িবতয াাাব ‘এআচ অয ব্যফস্থানা’ এফং ‘ আ-পাআবরং’ িবত চালু 

কযা যয়যছ। বনবদষৃ্ট অবথকৃ ীভায ঈযযয ক্রয়কামকৃ্রভ নরাআযন আ-বজব এয ভাধ্যযভ ম্পাদন কযা যে।  

বফগত থফৃছযযয তুরনায় চরবত থফৃছযয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত ফযাযদ্দয বযভাণ বৃবি যযয়যছ। ২০১১-২০১২ থ ৃফছযয ংযাবধত 

ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত ফযাযদ্দয ৯০.৪৫% ব্যয় কযা যয়যছ। ২০১২-১৩ থ ৃফছযয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত প্রথভ  ছয় ভায ব্যয় 

ফযাযদ্দয ৪৫.৭৫%। এ ব্যয় গত থ ৃফছযযয এ ভযয়য (৩৪.২২%) যচযয় ১১.৫৩% যফী এফং এ ভযয়য জাতীয় গ্রগবত (২৮%) যত 

১৭.৭৫% যফী। ীবভত ম্পদ বদযয় গ্রাবধকায বনধাৃযণপূফকৃ অওতাধীন ড়কমূযয যেণাযফেণ ও যভযাভত এফং জাতীয় ও 

থনৃনবতক গুরুত্বপূণ ৃড়কমূযয ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ কযা যে। 

ড়ক বফবাযগ প্রথভফাযযয ভত জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়ক এফং যজরা ড়যকয যভযাভত ও যেণাযফেণ এফং ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

কামকৃ্রভ বযফীেযণয জন্য স্থায়ী ভবনটবযং টীভ গঠন কযা যয়যছ। ড়ক বফবাযগয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী যথযক শুরু কযয কাযী 

বচফ/কাযী প্রধান মনৃ্ত কযর বনয়বভত ড়যকয যভযাভত ও যোযফেণ এফং ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ কাজ ভবনটবযং কযায় বফগত ফলাৃ 

যভৌসুযভ ও ধভীয় নুষ্ঠানমূয ঘযমুযখা ভানুল বনযাদ ও বনবফযৃঘ্ন গন্তযব্য অা-মাওয়া কযযত যযযযছন। 

ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কর্তৃে (বফঅযটিএ) 

একটি অদৄবনক, বনযাদ, যটকআ ও অআটি বনবযৃ ড়ক বযফণ ব্যফস্থা গযড় যতারায রযেে ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কর্তৃযেয 

প্রাবতষ্ঠাবনক ও কাবযগবয দেতা বৃবি কযা যয়যছ । ফতভৃাযন ৫৩টি াযকরৃ বপযয ভাধ্যযভ াযাযদয ৬৪টি যজরাযতআ বফঅযটিএ’য 

কামকৃ্রভ ম্প্রাবযত কযয গ্রাক যফা ম্প্রাযন কযা যয়যছ। 

যভাটযমাযনয কয ও বপ অদাযয় ন-রাআন ব্যাংবকং বযেভ চালু কযায বযযপ্রবেযত গ্রাক যফায ভাযনান্নয়যনয াাাব ংবিষ্ট খাযত 

যকাযযয যাজস্ব অদায় বৃবি যযয়যছ। বযফণ যক্টযয াবফকৃ শংখরা বপবযযয় অনযত যভাটযমাযনয যযযরা-বযযেবক্টব নাম্বাযযেট, যযবডও 

বিক্যেযয়বন্প অআযডনটিবপযকন (অযএপঅআবড) ট্যাগ, বডবজটার যযবজযেন াটিবৃপযকট প্রফতনৃ কযা যয়যছ। আযরক্ট্রবনক বচমৄক্ত 

বডবজটার স্মাট ৃ কাড ৃ ড্রাআববং রাআযন্প চালু ওয়ায যপ্রবেযত র্ভয়া/জার/নফধ ড্রাআববং রাআযন্প ব্যফাযযয প্রফণতা ফহুরাংয হ্রা 

যযয়যছ।  

বতবযক্ত বএনবজ যটাবযকা চালু, বফঅযটিএ’য ডাটা যন্টায স্থান, যভাটযমান বযদনৃ যকন্দ্র (ববঅআব) স্থান, জনফর বনযয়াগ ও 

নতুন াযকরৃ বপ চালু, ড্রাআববং আনোক্টয রাআযন্প ও ড্রাআববং স্কুর যযবজযেন কামকৃ্রভ ব্যাত অযছ। ড়ক ল ঘটৃনা হ্রা ও ঢাকা 

ভানগযীয মানজট বনযযন বফঅযটিএ স্বে, ভধ্য ও দীঘ ৃযভয়াদী কামকৃ্রভ গ্রণ কযযযছ।  

ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে (বডটিবএ) 

বৃত্তয ঢাকায বযফণ ব্যফস্থাযক সুষ্ঠু, বযকবেত, ভবন্বত ও অদৄবনকায়যনয রযেে ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, মুন্পীগঞ্জ, ভাবনকগঞ্জ, গাজীপুয এফং 

নযবংদী যজরাযক ন্তর্ভকৃ্ত কযয ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে (বডটিবএ) প্রবতষ্ঠা কযা যয়যছ। Strategic Transport Plan 

(STP) এয অওতায় বৃত্তয ঢাকায় গৃীত কর বযফণ ংবিষ্ট প্রকেমূ বডটিবএ ভন্বয় াধন কযযছ।   

Strategic Transport Plan (STP)-এ ঢাকা ভানগযীয গণবযফণ ব্যফস্থা ঈন্নয়যনয রযেে ৩টি Mass Rapid Transit এফং 

৩টি Bus Rapid Transit যভাট ৬টি রুট বনভাৃযণয সুাবয যযয়যছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনযদৃনায় গাজীপুয যথযক মযত াজারার 

(যঃ) অন্তজাৃবতক বফভানফন্দয মনৃ্ত একটি বফযল BRT Line বনভাৃযণয কাজও ড়ক ও জনথ বধদপ্তয গ্রণ কযযযছ। ঢাকা যয 

MRT Line-6 (যভযরা যযর) বনভাৃযণয রযেে JICA এয থাৃয়যন Dhaka Mass Rapid Transit Development Project 
ফাস্তফায়নাধীন অযছ। MRT Line-6 এয রুটটি র: ঈত্তযা ৩য় যপআজ-ল্লফী-যযাযকয়া যবণয বিভ া বদযয় খাভাযফাড়ী যয় 
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পাভযৃগট-যাযটর যানাযগাঁও-াফাগ-টিএব-যদাযয়র চত্বয-যতাখানা যযাড-ফাংরাযদ ব্যাংক মনৃ্ত। প্রকযেয প্রাক্কবরত ব্যয় ফযৃভাট 

২১,৯৮৫.০৭ যকাটি টাকা। তন্যধ্য বজওবফ খাযত ৫,৩৯০.৪৮ যকাটি টাকা এফং প্রকে াায্য খাযত ১৬,৫৯৪.৫৯ যকাটি টাকা। MRT 

Line-6 এয দদঘেৃ প্রায় ২০.১ বকযরাবভটায এফং প্রস্তাবফত যেযনয ংখ্যা ১৬টি। প্রস্তাবফত MRT Line-6 প্রকেটি ম্পূণ ৃএবরযবযটড। 

এটি যফ ফাংরাযদযয ১ভ দ্রুতগবত ও ঈচ্চ েভতাম্পন্ন গণবযফণ ব্যফস্থা। এটি ফাস্তফাবয়ত যর প্রবত ঘন্টায় একবদযক অনুভাবনক 

৩০,০০০ (বত্র াজায) মাত্রী বযফণ কযা ম্ভফ যফ। এযত ঢাকা যযয মাত্রী বযফণ ব্যফস্থা ঈন্নত ও অদৄবনক যফ, মানজট 

যনকাংয হ্রা াযফ এফং বযযফযয ব্যাক ঈন্নয়ন যফ। তবাগ যকাবয ভাবরকানাধীন একটি যকাম্পানী (Dhaka Mass Transit 

Company Limited, DMTCL) Mass Rapid Transit Line-6 (MRT Line-6) বযচারনা, ব্যফস্থানা ও যেণাযফেণ 

কযযফ।  

BRT Line-3 ফাস্তফায়যনয রযেে বফশ্বব্যাংযকয থাৃয়যন মযত াজারার (যঃ) অন্তজাৃবতক বফভানফন্দয যত ভাখারী-ভগফাজায-

যভনা-গুবরস্তান-নয়াফাজায-বঝরবভর মনৃ্ত রুযটয ভীো ও প্রাথবভক নকা চূড়ান্ত কযা যয়যছ। এয দদঘেৃ প্রায় ২২ বকযরাবভটায এফং 

প্রস্তাবফত যেযনয ংখ্যা ১৬টি। এ প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত যর একবদযক প্রবতঘন্টায় ১৫,০০০ জন মাত্রী বযফণ ম্ভফ যফ। BRT Line-3 
প্রকেটিয Feasibility Study & Preliminary Design এয কাজ ভাপ্ত যয়যছ। প্রকযেয Detail Engineering Design এয 

EOI মূল্যায়ন ভাপ্ত যয়যছ এফং বফশ্বব্যাংযকয ম্মবতয জন্য যপ্রযণ কযা যয়যছ। BRT Line-3 ফাস্তফায়যনয জন্য ঋণ ায়তা প্রাবপ্তয 

ঈযদ্যাগ গ্রযণয জন্য আঅযবডযক নুযযাধ কযা যয়যছ। 

বফশ্বব্যাংযকয ায়তায় ঢাকা ফা যনটওয়াক ৃপূণগঠৃন ও যযগুযরটবয বযপভ ৃভীো কামকৃ্রভ ভাপ্ত যয়যছ। Japan International 

Cooperation Agency (JICA) এয ায়তায় বডটিবএ এয তোফধাযন e-Ticketing এয জন্য Clearing House প্রবতষ্ঠায 

কামকৃ্রভ াযত যনয়া যয়যছ। বফশ্বব্যাংযকয থাৃয়যন বডটিবএ যাজীবফ গাড়ীচারকযদয দেতা ও যচতনতা বৃবিয রযেে বনয়বভত 

প্রবেণ কামকৃ্রযভয অযয়াজন কযযছ। ড়ক বযফণ ও রাবপক অআন-২০১৩ এয খড়া চূড়ান্ত যয়যছ। যেকযাল্ডাযযদয ভতাভত গ্রণ 

কযা যয়যছ। ভতাভযতয বনবযযখ খড়া অআনটি অন্তঃভন্ত্রণারয় বায ভাধ্যযভ চূড়ান্ত কযা যফ। 

ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব) 

ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব) একটি যাষ্ট্রীয় বযফণ ংস্থা। ম্প্রবত বফঅযটিব’য মানফযয নতুনবাযফ অদৄবনক 

ফা ংযমাবজত যয়যছ। বফঅযটিব’য মানফযয ফতভৃাযন যভাট ১৪১৪টি ফা এফং ১৬২টি রাক যযয়যছ। তন্যধ্য ২০১২ াযর ২৯০টি নতুন 

ফা ক্রয় কযা যয়যছ এফং অযযা ৫০টি অটিকৃ্যযরযটট ফা ১০০টি এব ফা ভাচ,ৃ ২০১৩ এয ভযধ্য বফঅযটিব ফযয মৄক্ত যফ। 

বফঅযটিব’য রাকগুযরা তীফ পুযাতন বফধায় ঈন্নয়ন প্রকযেয অওতায় নতুন ৫০০টি রাক ংগ্রযয ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ। ঢাকা যদযয 

ন্যান্য ঞ্চযরয জনগযণয চাবদায বফযফচনায় অযযা ৩১০টি বিতর ফা ংগ্রযয কামকৃ্রভ চরভান। মানফাযনয ংখ্যা পূযফযৃ তুরনায় 

বৃবি াওয়ায় বফঅযটিব ১,০০০টি চারযকয দ সৃবষ্ট কযয আযতাভযধ্য ৬০৬টি যদ যরাক বনযয়াগ ম্পন্ন কযযযছ।  

বফঅযটিব’য াববৃ অদৄবনকায়যনয রযেে আ-টিযকটিং বযেযভয অওতায় ৩টি রুযট আ-টিযকটিং িবত চালু কযা যয়যছ। জাান 

আন্টাযন্যানার যকা-াযযন এযজবন্প (জাআকা) এয যমাবগতায় Digital বযেযভয ভাধ্যযভ অআবটি যপয়ায কাযরকযনয অওতায় 

এা (SPASS) কাড ৃ প্রফতনৃ কযা যয়যছ। এযত মাত্রী াধাযণ বীলণবাযফ ঈকৃত যেন এফং বফঅযটিব’য মাত্রীযফায ভান 

ঈন্নয়ন যাজস্ব অযয়য বযভান বৃবি যযয়যছ।  

ঠিক এফং ভযয়াযমাগী দযেযয যপ্রবেযত বফঅযটিব’যত ফতভৃাযন মানফাযনয ংখ্যা বৃবি াওয়ায় াভবয়কবাযফ ফন্ধ থাকা 

বডযামূ পুনযায় চালু কযা ম্ভফ যয়যছ। ঢাকা যদযয ন্যান্য যবববত্তক এরাকাগুযরাযত বফঅযটিব ফাযয ক্রভফধভৃান চাবদায 

কাযযণ নতুন নতুন রুট চালু কযয বফঅযটিব’য মাত্রীযফা ২০% ফাড়াযনা যয়যছ। 

বফববন্ন যকাবয ংস্থায ণ্য াভগ্রী বফঅযটিব’য রাযক যদযয বফববন্ন স্থাযন বযফণ কযা যে। যতার-ধভঘৃট ন্যান্য নাকাংবখত 

বযবস্থবতয ভযয় বফঅযটিব জনস্বাযথ ৃরাক ব্যফায কযয ণ্য বযফণ ব্যাত যাযখ। 

ফবধতৃ চাবদায যপ্রবেযত ফতভৃাযন বফঅযটিব’য স্কুর/োপ ফাযয ংখ্যা বৃবি কযা যয়যছ। শুদৄ ভবরাযদয জন্য ১০টি ‘‘ভবরা ফা 

াববৃ’’ ঢাকায বফববন্ন স্থাযন অা-মাওয়া কযযছ। জ্জ, বফশ্ব আজযতভা, ইদ আতোবদ ঈরযে বফঅযটিব যোর ফা াববৃ চালু 

কযযযছ। বফববন্ন প্রবতষ্ঠাযনয বো পয/অনন্দ ভ্রভণ/ফনযবাজন বফববন্ন াভাবজক নুষ্ঠাযনয জন্য বফঅযটিব সুরব মূযল্য ফা প্রদান 

কযয থাযক। ফতভৃাযন বফঅযটিব ঢাকা-যকারকাতা-ঢাকা এফং ঢাকা-অগযতরা-ঢাকা রুযট ফা াববৃ বযচারনা কযয অযছ।  

যদযয বফববন্ন যজরায় বফঅযটিব’য তোফধাযন বযচাবরত ১৭টি প্রবেণ যকযন্দ্রয ভাধ্যযভ যআবন্টং, যডবন্টং, ওযয়বল্ডং ও ড্রাআববং যায় 

প্রবেণ যদয়া যয়যছ। ২০১২ াযর প্রায় ৮,৫০০ জন প্রবেণাথীযক প্রবেণ প্রদান কযা যয়যছ। তন্যধ্য ভবরা প্রবেণাথী প্রায় ১,০০০ 

জন।  
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ড়ক ও জনথ (ওজ) বধদপ্তয 

ওজ বধদপ্তযযয ব্যফস্থাধীযন যদব্যাব যভাট প্রায় ২১,৫৭১ বকযরাবভটায ড়ক যযয়যছ। তন্যধ্য জাতীয় ভাড়ক ৩,৫৭০ বকযরাবভটায, 

অঞ্চবরক ভাড়ক ৪,৩২৩ বকযরাবভটায এফং যজরা ড়ক ১৩,৬৭৮ বকযরাবভটায। এ কর ড়যকয বফববন্ন স্থাযন ৪,৫০৭ টি যতু, 

১৩,৭৫১ টি কারবাট ৃএফং ৬০টি যপযী ঘাট যযয়যছ। ২০১১-১২ থফৃছযয এ বধদপ্তযয যাজস্ব অয় যয়যছ ফযৃভাট ৪২৬.৯২ যকাটি টাকা। 

এফং ২০১২-১৩ থফৃছযয বডযম্বয, ২০১২ মনৃ্ত যাজস্ব অয় ২১৫.৮২ যকাটি টাকা। 

২০১১-১২ থ ৃফছযয ওজ বধদপ্তয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচয অওতায় ফযৃভাট ১৬৯টি প্রকযেয ভযধ্য ১৬টি প্রকযেয ফাস্তাফায়ন কাজ 

ভাপ্ত কযযযছ। ঈক্ত ভযয় ৩০.৫০ বকযরাবভটায ড়ক নতুন বনভাৃণ, ৫২৮ বকযরাবভটায ড়ক প্রস্ত ও ভজবুতীকযণ, ২৩৭২ বকযরাবভটায 

ড়ক াযপবৃং এফং ৪০৪৬ বভটায কনবক্রট যতু বনভাৃণ কযা যয়যছ। ২০১২-১৩ থ ৃ ফছযযয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত ৩১টি প্রকে 

ভাবপ্তয জন্য বনধাৃযণ কযা যয়যছ। প্রাপ্ত ফযাদ্দ ও কাযজয ফতভৃান ফস্থা বফযফচনায় ফতভৃান থফৃছযয ৩১টি প্রকযেযআ কাজ ভাপ্ত কযা 

ম্ভফ যফ ফযর অা কযা মায়।  

দ্য ভাপ্ত প্রকেগুযরায ভযধ্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বত ম্প্রবত ১৪২০ বভটায দীঘ ৃচট্টগ্রাভ ফন্দয ংযমাগ ঈড়ার যতু, যংপুয-ক্যবড়গ্রাভ 

জাতীয় ভাড়যক বতস্তা নদীয ঈয বনবভতৃ ৭৫০ বভটায দীঘ ৃবতস্তা যতু এফং ফান্দযফান যজরায াঙ্গু নদীয ঈয বনবভতৃ ২১৭.১৫ বভটায 

দীঘ ৃরুভা যতু ও ২১৬.৪৪ বভটায দীঘ ৃথানবচ যতু মান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন।গত ২৭ বডযম্বয’১২ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফনানী যযর 

ওবাযা মান চরাচযরযয জন্য ঈমু্মক্ত কযযযছন। ভাননীয় যমাগাযমাগভন্ত্রী ম্প্রবত যংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুয ড়যক মমুযনশ্বযী নদীয ঈয 

বনবভতৃ ১২৬ বভটায দীঘ ৃমমুযনশ্বযী যতু ও কাঁচপুয যতুয বনযচ বদযয় বফকে যথ চরাচযরয জন্য বনবভতৃ ৮৬০ বভটায দীঘ ৃাকৃ্যরায ড়ক 

এফং ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয ২৫তভ বকযরাবভটাযয যভাগযাাড়া যচৌযাস্তায় বনবভতৃ পৄটওবায ব্রীজ জনাধাযযণয চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত 

কযযযছন। 

ভাপ্ত ও ঈযিাধন কযা যফ এযকভ ঈযল্লখযমাগ্য স্থানায ভযধ্য যযয়যছ- টাঙ্গাআযরয এরাবন নাভক স্থাযন ধযরশ্বযী নদীয ঈয ৫১৫.১২ 

বভটায দীঘ ৃ এরাবন যতু, কক্সফাজাযযয খুরুক্যর-যচৌপরদন্ডী-ইদগাঁও ড়যকয ৩৪৬বভটায যচৌপরদন্ডী যতু, যংপুয ও বদনাজপুযযয 

ভধ্যফতী াল ল্লাপুয (ভাদাযগঞ্জ)-ীযগঞ্জ-নফাফপুয ড়যক কযযতায়া নদীয ঈয ৩০৩.৩২ বভটায দীঘ ৃ ওয়াযজদ বভয়া যতু, বযাজগঞ্জ 

যজরায যানতরাঘাযট কযযতায়া নদীয ঈয ৩৪৭.৫ বভটায দীঘ ৃ যানতরা যতু, খুরনায যফতগ্রাভ-তারা-াআকাগাছা-কয়যা ড়যক 

৩৪৬.৭৬ বভটায দীঘ ৃ বফা যতু এফং ২২৩.৪৬ বভটায দীঘ ৃকয়যা যতু, বফবযববয-শ্যাভগঞ্জ ড়যক শুকনাক্যবড় নদীয ঈযয ২২৪.১১ 

বভটায দীঘ ৃশুকনাক্যুঁবড় যতু এফং অযএনঅআএভব-২ প্রকযেয অওতায় ৫৩.১০ বকযরাবভটায দীঘ ৃঞ্চগড়-ফাংরাফান্দা ড়ক।  

ফাস্তফায়নাধীন গুরুত্বপূণ ৃপ্রকযেয ভযধ্য ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকযেয যভাট গ্রগবত ৩৫.০৫%। এ প্রকযে বডযম্বয 

২০১৩ মনৃ্ত ১৯২.৩ বকযরাবভটায ড়ক বনভাৃণ কযায জন্য বনধাৃবযত অযছ। জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ড়ক ঈন্নয়ন প্রকযেয অওতায় ৮৮ 

বকযরাবভটায ড়কযক ৪-যরযন ঈন্নীতকযযণয াবফকৃ গ্রগবত ২৪.৪৫% (প্রায়)। প্রকেটি বডযম্বয ২০১৩ এয ভযধ্য ম্পন্ন যফ ফযর অা 

কযা মায়। যগৌযনদী-অনগরঝাড়া-য়াযাট-যকাটারীাড়া-যগাারগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন প্রকযেয অওতায় ৪৭.৮৩ বকযরাবভটায দীঘ ৃড়ক 

ঈন্নয়যনয কাজ এবগযয় চরযছ। বডযম্বয, ২০১২ মনৃ্ত াবফকৃ গ্রগবত ৬০%। আোণ ৃফাংরাযদ ব্রীজ আভপ্রুবযভন্ট প্রযজক্ট (আবফবফঅআব) 

এয অওতায় ফাংরাযদযয পূফাৃঞ্চযরয জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়যক ফবস্থত ১১৭টি েবতগ্রস্ত যতু পুনঃবনভাৃণ কযা যে। প্রকযেয এ 

মনৃ্ত ক্রভপুবঞ্জভূত গ্রগবত ২৪.৫৪%। ১৬ বকযরাবভটায দীঘ ৃনফীনগয-বডআবযজড-চন্দ্রা ড়ক ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকেটিযত এবপ্রর ২০১৩ 

এয ভযধ্য ১০০% ফাস্তফ কাজ ভাপ্ত কযা মাযফ ভযভ ৃঅা কযা মাযে। বযযাজপুয-যগাারগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন এফং যখ লুৎপয যভান 

যতু (াটগাতী যতু) বনভাৃণ প্রকযেয অওতায় ৩৯১.৫৪ বভটায দীঘ ৃযখ লুৎপয যভান যতুয কাজ ভাবপ্তয মাৃযয় যযয়যছ। ফাংরাযদ 

যনাফাবনী কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন বভযপুয বফভান ফন্দয ড়যক োআওবায বনভাৃণ প্রকেটি কাজ ভাবপ্তয মাৃযয় যযয়যছ। ভগ্র যদযয যজরা 

ড়ক ঈন্নয়যনয রযেে এবডব'যত চরভান ৮টি যজানার যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকযেয ২০১২ মনৃ্ত ৫০% ভাপ্ত যয়যছ এফং জুন ২০১৩ এয 

ভযধ্য ভাপ্ত কযায রেেভাত্রা বনধাৃযণ কযা যয়যছ। ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক যনটওয়াযক ৃ ন্তর্ভকৃ্ত যতুমূযয 

ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ প্রকযেয অওতায় যভাট ৪৮টি ভাপ্ত যতুয ফবষ্ট কাজ ম্পাদযনয ব্যফস্থা যনয়া যয়যছ। প্রকেটিয ১৭টি 

যতুয বনভাৃণ কাজ আযতাভযধ্য ভাপ্ত যয়যছ এফং ৩১টি যতুয কাজ চরভান যযয়যছ। টুয়াখারী-ক্যয়াকাটা ড়যক অন্ধাযভাবনক নদীয 

ঈয ৮৯১.৭৬ বভটায দীঘ ৃীদ যখ কাভার যতুয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ৩৫%, যানাতরা নদীয ঈয ৪৮২.৩৭ বভটায দীঘ ৃীদ যখ 
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জাভার যতুয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ২০% এফং খাড়াবাঙ্গা নদীয ঈয ৪০৮.৩৬ বভটায দীঘ ৃীদ যখ যাযর যতুয ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

৬৫.৫০%। অা কযা মায় বডযম্বয ২০১৩ এয ভযধ্য যতু ৩টিয বনভাৃণ কাজ ভাপ্ত কযা ম্ভফ যফ।  

ফাংরাযদ যনাফাবনী কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন প্রকযেয ভযধ্য যযয়যছ যভঘনা ও যগাভতী যতু পূণফাৃন প্রকে (ক্রভপুবঞ্জত গ্রগবত 

৬০.৮০%), বভযপুয-এয়াযযাট ৃ যযাযড োআওবায বনভাৃণ প্রকে (প্রায় ভাবপ্তয মাৃযয়), কক্সফাজায-যটকনাপ যভবযন-ড্রাআব ২য় মাৃয় 

(ক্রভপুবঞ্জত গ্রগবত ৩৯.১৩%), াফতৃে চট্টগ্রাভ ঞ্চযর ৬টি ড়ক বনভাৃণ/ঈন্নয়ন প্রকে (প্রায় ভাবপ্তয মাৃযয়) এফং জয়যদফপুয-

ভয়ভনবং ড়ক ঈন্নয়ন প্রকযেয প্যাযকজ-১ ও ২ ফাস্তফায়ন। 

ম্প্রবত গৃীত গুরুত্বপূণ ৃ প্রকযেয ভযধ্য ফবযার-টুয়াখারী ভাড়যক ায়যা নদীয ঈয ায়যা যতু (যরবুখারী যতু), যভাস্তপাপুয-

ভাদাযীপুয-বযয়তপুয-চাঁদপুয ড়যক অবড়য়ারখাঁ নদীয ঈয ৭ভ ফাংরাযদ চীন দভত্রী যতু (কাজীযযটক যতু), যপযী ও ন্টুন 

বনভাৃণ/পূণফাৃন এফং যগ্রটায ঢাকা াযটআযনফর অযফান রান্পযাট ৃপ্রকে  ঈযল্লখযমাগ্য। যগ্রটায ঢাকা াযটআযনফর অযফান রান্পযাট ৃ

প্রকযেয অওতায় ফাংরযদয এ প্রথভ মযত াজারার অন্তজাৃবতক বফভানফন্দয যত গাজীপুয মনৃ্ত ২০ বকযরাবভটায Bus Rapid 

Transit (BRT) ড়ক বনবভতৃ যফ। বফঅযটি বযেযভ বক অওয়াযয ঘন্টায় প্রবত যরযন প্রবত বদযক ২০,০০০ মাত্রী মাতায়াত কযযত 

াযযফ। ২০৩৯.৮৪ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয়য এ প্রকেটি ২০ নযবম্বয ২০১২ তাবযযখ একযনক কর্তকৃ নুযভাবদত যয়যছ।  

Upcoming প্রকযেয ভযধ্য ঈযল্লখযমাগ্য প্রকেমূ র- জাআকায ায়তায় বিতীয় কাঁচপুয, বিতীয় যভঘনা ও বিতীয় যগাভতী যতু 

বনভাৃণ, এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংযকয ায়তায় জয়যদফপুয-চন্দ্রা-টাঙ্গাআর-এযরংগা ৪ যরন ড়ক বনভাৃণ এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংযকয থাৃয়যন 

যটকবনকোর এবট্যান্প পয যযাড যপটি আম্প্রুবযভন্ট যপ্রাগ্রাভ। 

ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক ও যতুমূযয ংস্কায ও যভযাভযতয কাজ যাজস্ব ফাযজযটয অওতায় নুন্নয়ন খাত যত 

বনফাৃ কযা য়। চরবত থফৃছযয াআওযয় যডযবরযভন্ট এন্ড ম্যাযনজযভন্ট (এআচবডএভ) যভথড নুমায়ী প্রস্ত্ত্ততকৃত Need 

Assessment Report এয বববত্তযত এ খাযত বনণীত চাবদা ৭০৯১.৩৮ যকাটি এফং প্রাবপ্ত ৯৮০.৯৪ যকাটি টাকা। ফতভৃান থফৃছযয এ 

খাযত গত থফৃছয যত ২৭৬.০৪৪ যকাটি টাকা যফী ফযাদ্দ াওয়া বগযয়যছ। তযফ চরভান কাজ ভাপ্ত কযযত অযও বতবযক্ত ফযাদ্দ 

প্রযয়াজন। ফযাদ্দকৃত যথ ৃাযাযদয ১৫০ বকযরাবভটায ড়ক পুনফৃান, ৪০০ বকযরাবভটায কাযটৃিং ীরযকাট, ৮৫০ বকযরাবভটায 

ওবাযযর, ১০০ বকযরাবভটায বডবফএটি , ১৫০০ বকযরাবভটায ীরযকাট, ১০টি যতু ও ১১০টি কারবাট ৃ পুনঃবনভাৃযণয দযে যনয়া 

যয়যছ। গৃীত বধকাং কাজ এবপ্রর/২০১৩ ভাযয ভযধ্য ভাবপ্তয জন্য বনধাৃবযত অযছ।  

২০১১-১২ থ ৃফছযয ড়ক যতু যভযাভত ও যেণাযফেণ খাযত ফযাদ্দ বছর ৭০৪.৯০ যকাটি টাকা।  ফযাদ্দকৃত যথ ৃাযাযদয ১৪০.৫৩ 

বকযরাবভটায ড়ক পুনফৃান, ৭২১.০০ বকযরাবভটায কাযটৃিং ীরযকাট, ৩৪২.৬১ বকযরাবভটায ওবাযযর, ৯০.৪৪ বকযরাবভটায 

বডবফএটি, ১১০৫.৯৬ বকযরাবভটায ীরযকাট, ৯টি যতু ও ১১০টি কারবাট ৃপুনঃবনভাৃণ এফং ৫৪০ বভটায (২২টি) যফআরী যতু ংগ্র কযা 

যয়যছ। 

ফাথুরী, যভঘনা যতু, যগাভতী যতু, অঈকাবন্দ, ীতাক্যন্ড, ভয়নাভবত, ভবযচো ফাজায ও জগদীপুয এরাকায় ড়ক/ভাড়যকয ঈয 

যভাট ৮টি ওবাযযরাড কযরার যেন স্থাবত যয়যছ। াাাব যবাগযা, নওয়াাড়া, ঞ্চগড় , ফড়খাতা , কয়রাফাবড়, যফনাযার, 

ভাস্থানগড়, খাগাআর আতোবদ গুরুত্বপূণ ৃস্থাযন অযও ৮টি ওবাযযরাড কযরার যেন স্থাযনয কামকৃ্রভ াযত যনয়া যয়যছ। 

যকাবয খাযতয াাব যফযকাবয খাযতয ং গ্রযণয ভাধ্যযভ বযফণ ব্যফস্থা ঈন্নয়যনয রযেে ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয 

অওতায় ১৩টি জাতীয় গুরুত্বপূণ ৃ ড়ক প্রকে ববব’য বববত্তযত ফাস্তফায়যনয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছ। এয ভযধ্য বতনটি প্রকে 

[Upgrading of Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur (Dhaka Bypass) Road into 4 lane, Upgrading 

of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road into 4 lane,  Upgrading of Jatrabari-Sultana Kamal Bridge-

Tarabo Road into 4 lane] থনৃনবতক বফলয় ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি কর্তকৃ নীবতগত নুযভাদন যদয়া যয়যছ এফং ১টি প্রকে 

(Construction of Dhaka-Chittagong Expressway) নীবতগত নুযভাদযনয জন্য াআ ঈস্থান কযা যফ।  

যকায কর্তকৃ নরাআযন যটন্ডায কামকৃ্রভ ম্পাদন কযায রযেে আ-প্রবকঈযযভন্ট এয অওতায় স্থাবত আ-বজব যাটাৃযর বনফাৃবচত ৪টি 

াআরট এযজবন্পয ভযধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তয ন্তর্ভকৃ্ত অযছ। আযতাভধ্য ওজ বধদপ্তযয ৭৬টি আ-যটন্ডায অফান কযা যয়যছ। 
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বযফবততৃ বযবস্থবতয বনবযযখ ওজ বধদপ্তযযয প্রধান কামাৃরয় বনভাৃযণয বযকেনা গ্রণ কযা যয়যছ। SASEC প্রকযেয অওতায় 

এবডবফ থাৃয়যন ম্মত যয়যছ। ওজ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক যনটওয়াক ৃঈন্নয়ন ও ংযেযণয রযেে ২০ ফছয যভয়াদী একটি ড়ক 

ভাবযকেনা (Road Master Plan) প্রণয়ন কযা যয়যছ।  

জাতীয় ফাযজযট যযাড যক্টযযয ফযাযদ্দয ং ক্রভাগত হ্রা এফং এভটিবফএপ গাআড রাআন মথামথবাযফ নুযণ না ওয়ায়  ঈন্নয়ন প্রকে 

ফাস্তফায়যন ভস্যা যে। জাতীয় ফাযজযট এ যক্টযযয ফযাদ্দ বৃবি অফশ্যক। বৃৎ প্রকে এভটিবফএপর্ভক্ত থাকায় এ কর প্রকযে এবডব ’য 

বংবাগ থ ৃফযাদ্দ প্রদান কযযত য়। পযর যছাট ও ভাঝাযী প্রকেগুযরা ফযাযদ্দয বাযফ মথাভযয় ভাপ্ত কযা মায় না। তাআ বৃৎ 

প্রকযেয ফযাদ্দ অরাদাবাযফ প্রদান কযা প্রযয়াজন। ঈন্নয়ন খাযত ভাপ্ত/ফাদড়া ফা ন্য ংস্থায় স্তান্তবযত ড়যক দীঘবৃদযনয ক্রভপুবঞ্জভূত 

ফযকয়া প্রায় ২৫০.০০ যকাটি টাকা। একআবাযফ ‘‘ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন েবতগ্রস্ত ড়কমূযয জরুযী পুনফাৃন’’ প্রকযে 

ফাস্তফাবয়ত কাযজয বযযাবধত টাকা যযয়যছ। থ ৃভন্ত্রণারয় যত যথাক ফযাদ্দ থফা ঈন্নয়ন প্রকে খাত যত বফযল ফযাযদ্দয ভাধ্যযভ এ 

থ ৃবযযাধ কযা প্রযয়াজন। এছাড়া ওজ বধদপ্তযয ফতভৃাযন কভযৃত ৭০৫৯ জন ওয়াকচৃাজডৃ কভচৃাযীযক বনয়বভত যাজস্ব ংস্থাযন 

অনয়ন প্রযয়াজন। 
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ভূবভকা 

ড়ক বফবাগ এফং যতু বফবাগ বনযয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারয় গঠিত। ড়ক বফবাযগয অওতাধীন বধদপ্তয/কর্তৃে/ংস্থা যে- ড়ক ও 

জনথ (ওজ) বধদপ্তয, ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কর্তৃে (বফঅযটিএ), ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব), ঢাকা 

বযফণ ভন্বয় কর্তৃে (বডটিবএ)। ড়ক বফবাগ বনযনাক্ত ববন ও বভন জযৃন রাগাতায বনযর কাজ কযয মাযে। 

ববন 

প্রতোবত অথ-ৃাভাবজক ঈন্নয়যনয নুকূর যটকআ, বনযাদ ও ভানম্মত ড়ক ফকাঠাযভা এফং ভবন্বত অদৄবনক গণবযফণ ব্যফস্থা 

গযড় যতারা 

বভন 

 ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক যনটওয়াযকযৃ ংস্কায, যভযাভত ও ংযেণ 

 জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়ক এফং যজরা ড়কমূযয ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

 থনৃনবতক দৃবষ্টযকাণ যথযক জাতীয় গুরুত্বপূণ ৃনতুন ড়ক বনভাৃণ প্রকে গ্রণ ও ফাস্তফায়ন 

 অদৄবনক ও বডবজটার যভাটযমান ব্যফস্থানা ও বনয়ন্ত্রণ িবত প্রফতনৃ ও ম্প্রাযণ 

 বনযাদ ড়ক বনবিতকযণ 

 অদৄবনক গণবযফণ ব্যফস্থা প্রফতনৃ ও ম্প্রাযণ 

 অন্তজাৃবতক রুযট ফা াববৃ ম্প্রাযণ 

 াফবরক প্রাআযবট াটনৃাযী (ববব) বববত্তযত ড়ক যনটওয়াক ৃএফং অদৄবনক গণবযফণ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

ক. প্রাবনক কামকৃ্রভ 

সুান 

কামবৃফবধভারা ১৯৯৬, বচফারয় বনযদৃভারা ২০০৮ এফং ংবিষ্ট অআন/বফবধভারা/নীবতভারা নুমায়ী ড়ক বফবাযগয কর কামকৃ্রভ 

বযচারনা বনবিত কযা যয়যছ। এযত সুান প্রবতবষ্ঠত যয়যছ, জনগযণয য়যাবন ব্যাকবাযফ হ্রা যযয়যছ ও তদবফয কযায পূযফআৃ 

কাজ ম্পন্ন ওয়ায যযওয়াজ চালু যয়যছ। ভাননীয় ভন্ত্রী ও বচফ মাৃযয় যম যকান নবথযত ২৪ ঘন্টায ভযধ্য বিান্ত প্রদাযনয চচাৃও 

সুপ্রবতবষ্ঠত যয়যছ। 

প্রাবনক ংস্কায 

বনধাৃবযত ববন ও বভন জযৃনয রযেে ড়ক বফবাযগয াবফকৃ কামকৃ্রভযক যঢযর াজাযনা যয়যছ। প্রবতটি াখা/বধাখায কাযজয 

প্রকৃবত ও ধযযণয াযথ াভঞ্জস্য যযযখ াখা/বধাখায নাভ পুনবফনৃ্যা কযা যয়যছ। নাযভয াযথ প্রবতটি াখায কাযজয ঙ্গবত 

যযযখ পুনগঠৃিত াখা/বধাখায কামকৃ্রভ পুনঃফন্টন কযা যয়যছ। এযত কাযজ গবতীরতা এযযছ এফং যম যকান বফলয় 

তাৎেবণকবাযফ খু ুঁযজ বনযয় কামকৃয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ম্ভফ যে। ড়ক বফবাযগয অওতাধীন ংস্থামূযয ম্পবত্ত যেণাযফেণ ও 

ব্যফস্থানা অযও কামকৃয এফং যকাযযয বফরুযি দাযয়যকৃত ভাভরাগুযরা মথামথবাযফ প্রবতিবিতা কযয যকাবয ম্পবত্ত ও ম্পদ 

যোয বনবভত্ত াংগঠবনক কাঠাযভা পুনবফনৃ্যাযয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছ। বফলয়টি ফতভৃাযন চূড়ান্ত মাৃযয় যযয়যছ। দ্রুত নবথ 

বনষ্পবত্তয রযেে অবথকৃ ও প্রাবনক েভতা বফযকন্দ্রীকযযণয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছ। বচযযআ মুবিত অকাযয ংযাবধত অবথকৃ 

ও প্রাবনক েভতা ম্পবকতৃ পুবস্তকা প্রকা কযা যফ। ড়ক বফবাযগ দীঘবৃদন মাফৎ শূন্য ২৩টি দ পুযণ কযা যয়যছ। 

ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন 

২০১২ াযর ড়ক বফবাগ ও অওতাধীন বধদপ্তয/কর্তৃে/ংস্থায  যভাট ৭২ জন কভকৃতাৃ 

বফযদয প্রবেণ/বা/যবভনায/ওয়াকৃ/বযম্পাবজয়াভ আতোবদযত ংগ্রণ কযযযছন। 

যদযয বেন্তযয অযয়াবজত প্রবেণ কভসৃূবচযত প্রবেণ গ্রণকাযী কভকৃতাৃ/কভচৃাযীয 

ংখ্যা ১৯৯২১ জন। এ বফবাযগ যভাট ২৩ জন (১ভ যেণী-১ জন, ৩য় যেণী-১২ জন, ৪থ ৃ

যেণী-১০) কভকৃতাৃ/কভচৃাযী বনযয়াগ প্রদান কযা যয়যছ তন্যধ্য ৭ জন কভচৃাযীয জন্য এক 

ভাযয যভৌবরক প্রবেযণয অযয়াজন কযা যয়যছ। ফবষ্টযদযও মাৃয়ক্রযভ প্রবেযণয 

ব্যফস্থা কযা যফ। এছাড়াও যদযয বেন্তযয অযয়াবজত ১১১টি যবভনায/ওয়াকৃ/ 
অআবটি বফলয়ক প্রবেণ কামকৃ্রভ 
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বযম্পাবজয়াযভ যভাট ১১১ জন কভকৃতাৃ ংগ্রণ কযযযছন। বডবজটার ফাংরাযদ বফবনভাৃযণ কবম্পঈটাযয ওয়াড ৃ প্রযবং, 

আঈবনযকাড, আন্টাযযনট ব্রাঈবজং এফং আ-পাআবরং প্রবেযণয ব্যফস্থা কযা যয়যছ। ড়ক বফবাযগ বনয়বভত বেন্তযীণ/বযযিায 

প্রবেণ যদয়া যে। 

খ. বডবজটার কামকৃ্রভ 

বপ যটাযভন সুেট চালু 

বডবজটার ফাংরাযদ ফাস্তফায়যনয রযেে ড়ক বফবাগ যাযযরস্ বপ বযযফ মাত্রা শুরু কযযযছ। প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরযয়য A2I 

প্রকযেয অওতায় বপ যটাযভন সুেট ব্যফায কযয এ বফবাযগয দাপ্তবযক যমাগাযমাগ ও নবথ অদান প্রদাযন প্রচবরত িবতয 

াাাব ‘‘এআচ অয ব্যফস্থানা’’ এফং ‘‘আ-পাআবরং’’ িবত চালু কযা যয়যছ।  

 

আ-পাআবরং 

বডবজটার াভগ্রী ংগ্র 

কর কভকৃতাৃয জন্য প্রযয়াজনীয় ংখ্যক কবম্পঈটায, বপ্রন্টায, ল্যাট, স্কোনায এফং প্রযজক্টয ংগ্র ও যফযা কযা যয়যছ। 

বববডও কোযভযা ও বডবজটার কোযভযা ংগ্র কযা যয়যছ। 

আ-গবণযৃভন্ট প্রবকঈযযভন্ট (আ-বজব)  

Central Procurement Technical Unit (CPTU) এয বনয়ন্ত্রণাধীন www.eprocure.gov.bd ওযয়ফাআযট ড়ক 

বফবাযগয User Access যযয়যছ। এ User Access ব্যফায কযয বনবদষৃ্ট অবথকৃ ীভায ঈযযয ক্রয় কামকৃ্রভ নরাআযন 

ম্পাদযনয কর প্রবক্রয়া ম্পন্ন কযা যয়যছ। ফতভৃাযন ভন্ত্রী ও বচফ মাৃযয় নরাআযন দযত্র নুযভাদন কযয কামাৃযদ প্রদান কযা 

যে। গত ২৪ বডযম্বয ২০১২ তাবযযখ ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী প্রথভ ভন্ত্রী বযযফ নরাআযন বতনটি দযযত্রয অনুষ্ঠাবনক চূড়ান্ত 

নুযভাদন বদযয়যছন। 

ওযয়ফাআট কামকৃ্রভ 

নতুন অবঙ্গযক গত জানুয়াবয/২০১২ ভা যত ড়ক বফবাযগয একটি মৃি ওযয়ফাআট চালু কযা যয়যছ, মা প্রবতবনয়ত ারনাগাদ 

কযা য় এফং এযত াযষ্পাবযক তথ্য অদান প্রদাযনয সুযমাগ যযয়যছ। ড়ক বফবাযগয বনজস্ব অআবটি আঈবনট ওযয়ফাআটটিয দাবয়যত্ব 

যযয়যছ। ওযয়ফাআযটয ভাধ্যযভ প্রাপ্ত যম যকান ভতাভত ও যাভ ৃগুরুত্ব বফযফচনায় এযন খবতযয় যদখা য়। ড়ক বফবাযগ অআবটি 

আঈবনট যত ধীনস্থ বধদপ্তয/কর্তৃে/ংস্থায ওযয়ফাআট ংযেণ ও ারনাগাদ যাখযত ায়তা প্রদান কযা যয় থাযক। যফাৃচ্চ 

নাগবযক সুবফধা প্রদাযনয রযেে ওযয়ফাআটটিযত প্রবতবনয়ত নতুন নতুন বপচায ংযমাজন কযা যে। 
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ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয েবতগ্রস্ত ড়ক ও যতুমূযয তথ্য ও বচত্র ভাঠমাৃয় যত ওযয়ফাআযট প্রদাযনয ব্যফস্থা যাখা যয়যছ 

এফং যভযাভযতয য পুনযায় বচত্র প্রবতযফদন প্রদান কযযত য়। এযত ন-রাআন ভবনটবযং কযা প্রকৃত যথআৃ ম্ভফ যে। 

াভাবজক যমাগাযমাযগয জনবপ্রয় ওযয়ফাআট যপবুকযক ড়ক বফবাযগয ওযয়ফাআযটয াযথ ংমৄক্ত কযা যয়যছ। এযত যম যকান 

ভয় জনগণ ভতাভত এফং যাভ ৃ প্রদাযনয সুযমাগ াযেন । ড়ক বফবাগ প্রথভ বফবাগ বযযফ এ ঈযদ্যাগটি গ্রণ কযযযছ, মা 

ফতভৃাযন যনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ নুযণ কযযছ। 

  

যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারযয়য যপআবুক যআজ     ওযয়ফাআযট ন রাআযন ভতাভত প্রদাযনয ব্যফস্থা  

ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয কভকৃতাৃগযণয PDS, ড়ক যনটওয়াযকযৃ GIS Map, বফদ্যভান যদী-বফযদী News Paper এফং 

ধীনস্থ কর ংস্থায ওযয়ফ াআযটয াযথ ড়ক বফবাযগয ওযয়ফাআযটয বরংক স্থান কযা যয়যছ। 

একটি বডবজটার রাআযব্রযী চালু কযা যয়যছ, যমখাযন প্রযয়াজনীয় কর অআন/বফবধ/নীবতভারা ংযেণ কযা য় এফং এ বফবাযগয 

কাযজয াযথ ম্পবকতৃ অআন/বফবধ/নীবতভারা ও যকাবয বফববন্ন পযভ ংযবেত অযছ। 

ড়ক বফবাযগয ওযয়ফাআট 
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গ. ড়ক ভবনটবযং 

ড়ক বফবাযগ প্রথভফাযযয ভত জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়ক এফং যজরা ড়যকয যভযাভত ও যেণাযফেণ এফং ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

কামকৃ্রভ বযফীেযণয জন্য ১৯টি স্থায়ী ভবনটবযং টীভ গঠন কযা যয়যছ। এ টীযভ ড়ক বফবাযগয কভকৃতাৃ, ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয 

কভকৃতাৃ এফং ংবিষ্ট ন্যান্য কভকৃতাৃ ন্তর্ভকৃ্ত থাযকন। ড়ক বফবাযগয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী যথযক শুরু কযয কাযী বচফ/কাযী প্রধান 

মনৃ্ত কযর বনয়বভত ড়যকয যভযাভত ও যেণাযফেণ এফং ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ কাজ ভবনটবযং কযায় বফগত ফলাৃ যভৌসুযভ ও ধভীয় 

নুষ্ঠানমূয ঘযমুযখা ভানুল বনযাদ ও বনবফযৃঘ্ন গন্তযব্য অা-মাওয়া কযযত যযযযছন। এ ব্যফস্থা ফতভৃাযনও ব্যাত অযছ এফং 

ববফষ্যযতও থাকযফ। 

  

ড়ক যভযাভত ও যেণাযফেণ কামকৃ্রভ ভবনটবযং 

ভবনটবযং টীযভয বযদনৃ প্রবতযফদন এফং ঊর্ধ্ৃতন কর্তৃযেয বযদনৃ মযৃফেণ নুমায়ী তাৎেবনক প্রবতকাযমূরক ব্যফস্থা গ্রযণয 

জন্য যভৌবখক/বরবখত বনযদৃনা প্রদান কযা যয় থাযক।  

ঘ. অআন/বফবধভারা/নীবতভারা  

১)  প্রণীত অআন  

 ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে অআন, ২০১২ 

 ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে (ংযাধনী) অআন, ২০১২ 

 

২)  প্রণয়নাধীন অআন 

 ড়ক তবফর যফাড ৃঅআন, ২০১২ গত ০৯.১০.২০১২ তাবযখ ভবন্ত্রবা দফঠযক নীবতগত নুযভাদন যযয়যছ। ফতভৃাযন যরবজযরটিব 

ও ংদ বফলয়ক বফবাযগ অআনটি যবটিং এয জন্য যপ্রযণ কযা যয়যছ। 

 ড়ক বযফণ ও রাবপক অআন-২০১৩ এয খড়া চূড়ান্ত যয়যছ। যেকযাল্ডাযযদয ভতাভত গ্রণ কযা যয়যছ। ভতাভযতয বনবযযখ 

খড়া অআনটি অন্তঃভন্ত্রণারয় বায ভাধ্যযভ চূড়ান্ত কযা যফ। 

৩)  প্রণীত নীবতভারা 

 যভাটযমাযনয এযক্সর যরাড যকন্দ্র বযচারনা ংক্রান্ত নীবতভারা, ২০১২ 

৪)  প্রণয়নাধীন নীবতভারা 

 জাতীয় ভবন্বত ফহুভাধ্যভ বববত্তক বযফণ নীবতভারা (National Integrated Multimodal Transport Policy) এয 

খড়ায ঈয প্রাপ্ত ভতাভযতয বনবযযখ অন্তঃভন্ত্রণারয় বা নুবষ্ঠত য়। অন্তঃভন্ত্রণারয় বায বিাযন্তয অযরাযক খড়াটি অযও 

বযভাজনৃ, ংযাধন ও ারনাগাদ কযায জন্য একটি অন্তঃভন্ত্রণারয় ঈ-কবভটি গঠন কযা যয়যছ। আযতাভযধ্য ঈ-কবভটিয ০৯টি 

বা নুবষ্ঠত যয়যছ। বচযযআ এ নীবতভারায খড়া চূড়ান্ত কযা যফ। 
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 ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয ধীন ড়ক, যতু ও যপযীয ঈয বদযয় চরাচরকাযী মানফাযনয যটার অদাযয়য ায বনধাৃযণ ও 

িবতয খড়া নীবতভারা চূড়ান্তকযযণয বনবভত্ত একটি কবভটি গঠন কযা যয়যছ। আযতাভযধ্য কবভটিয ০৯ (নয়)টি বা নুবষ্ঠত 

যয়যছ। ীঘ্রআ এ নীবতভারায খড়া চূড়ান্ত কযা যফ। 

 ড়ক বফবাযগয ধীনস্থ বধদপ্তয/কর্তৃে/ংস্থায একীভূত ভূবভ ব্যফস্থানা নীবতভারা প্রণয়যনয রযেে একটি কবভটি গঠন কযা 

যয়যছ। আযতাভযধ্য কবভটিয ০২ (ল আ) টি বা নুবষ্ঠত যয়যছ। বচযযআ এ নীবতভারায খড়া চূড়ান্ত কযা যফ। 

 সড়         ও   ণ    ণ                                               সড়         ও   ণ    ণ 

          ণ          স    (    )’                       গঠ           ।               ৩  স   

           । বচযযআ এ নীবতভারায খড়া চূড়ান্ত কযা যফ। 

৫) প্রণয়নাধীন বফবধভারা 

 ফাংরাযদ যযাড রান্পযাট ৃথবযটি (কভকৃতাৃ ও কভচৃাযী) বনযয়াগ বফবধভারা ২০১২ প্রণয়যনয রযেে খড়া বফবধভারা প্রণয়ন কযয 

জনপ্রান ভন্ত্রণারযয় যপ্রযণ কযা যয়যছ। জনপ্রান ভন্ত্রণারয় বফলয়টি খবতযয় যদখযছ। 

 

ঙ. ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচ 

২০১১-২০১২ থ ৃফছযয ংযাবধত ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত ১৭২ টি প্রকযেয নুকূযর ফযাদ্দ বছর ২৮৯৭.০৭ যকাটি টাকা এফং ব্যয় 

যয়যছ ২৬২০.৫১ যকাটি টাকা, মা ফযাযদ্দয ৯০.৪৫%। ২০১২-১৩ থফৃছযয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত ১৫৩ টি প্রকযেয জন্য ফযাযদ্দয 

বযভাণ ২৫৬২.১০ যকাটি টাকা এফং প্রথভ ছয় ভায ব্যয় যয়যছ ১১৭২.১২ যকাটি টাকা, মা ফযাযদ্দয ৪৫.৭৫%। এ ব্যয় গত থ ৃফছযযয 

(৩৪.২২%) যচযয় ১১.৫৩% যফী এফং এ ভযয়য জাতীয় গ্রগবতয (২৮%) তুরনায় ১৮% যফী। ঈযল্লখ্য যম, ২০১১-২০১২ থফৃছযয 

ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত প্রকে ংখ্যা বছর ১৬৯টি, ফযাদ্দ বছর ২৪৪০.৫১ যকাটি টাকা, ব্যয় যয়যছ 

২৩১৭.১৪ যকাটি টাকা, মা ফযাযদ্দয ৯৪.৯৪%। 
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টভূবভ 

যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারযয়য ড়ক বফবাযগয ধীন ফাংরাযদ যযাড রান্পযাট ৃথবযটি (বফঅযটিএ) একটি যকাবয প্রবতষ্ঠান। একটি অদৄবনক, 

বনযাদ, স্বে, ভয় ােয়ী, বযযফ ফান্ধফ, যটকআ ও অআটি বনবযৃ ড়ক বযফণ ব্যফস্থা গযড় যতারায রযেে ফাংরাযদ ড়ক 

বযফণ কর্তৃযেয প্রাবতষ্ঠাবনক ও কাবযগবয দেতা বৃবি কযা যয়যছ এফং এ ঈযদ্যাগ ব্যাত অযছ। ফতভৃাযন ৫৩টি াযকরৃ বপযয 

ভাধ্যযভ াযাযদয ৬৪টি যজরাযতআ বফঅযটিএ’য কামকৃ্রভ ম্প্রাবযত কযয গ্রাক যফায বযবধ বৃবি কযা যয়যছ। 

ক. যভাটযমাযনয কয ও বপ অদাযয় নরাআন ব্যাংবকং িবত প্রফতনৃ 
যভাটযমাযনয কয ও বপ অদাযয় ন-রাআন ব্যাংবকং িবত শুরু কযায বযযপ্রবেযত গ্রাক যফায ভাযনান্নয়যনয াাাব যভাটযমান কয 

ও বপ, বোট এফং যভাটযমান ফাফদ নুবভত অয়কয ও বগ্রভ অয়কয ফাফদ যকাযযয যাজস্ব অদায় বৃবি যযয়যছ। যকফর যভাটযমাযনয 

নুবভত অয়কয ও বগ্রভ অয়কয ফাফদ ২০১১ াযর অদায় যয়বছর ৭৪ যকাটি টাকা যযেযত্র ২০১২ াযর অদায় যয়যছ  যকাটি 

 রে ৩  াজায  টাকা। এয পযর যাজস্ব বৃবিয ায  গুযণয বধক।  

খ. যযযরা-বযযেবক্টব নাম্বাযযেট, যযবডও বিক্যেযয়বন্প অআযডনটিবপযকন (অযএপঅআবড) ট্যাগ, বডবজটার 

যযবজযেন াটিবৃপযকট প্রফতনৃ 

ফতভৃাযন যভাটযমাযন ব্যফহৃত নাম্বাযযেযট যকাযনা বনযাত্তা ব্যফস্থা না থাকায় একআ নাম্বাযযেট বফববন্ন গাবড়যত ব্যফায ফা র্ভয়া নাম্বাযযেট 

ব্যফাযযয ভাধ্যযভ যাজস্ব পাঁবক, গাবড় চুবয/বছনতাআ বফববন্ন যাধ ংঘটিত যে। এ যেযত্র অআন প্রযয়াগকাযী ংস্থা কর্তকৃ অআনানুগ 

ব্যফস্থা গ্রণ কযাও তেন্ত ল রূ যয় ড়যছ। প্রচবরত নাম্বাযযেযটয এ ফ সুবফধা দূয কযয ড়ক বযফণ যক্টযয াবফকৃ শংখরা 

বপবযযয় অনযত এফং ফতভৃান যকাযযয বডবজটার ফাংরাযদ গড়ায কামকৃ্রযভয ং বযযফ বফঅযটিএ কর্তকৃ যভাটযমাযন যযযরা-

বযযেবক্টব নাম্বাযযেট ব্যফায ফাধ্যতামূরক কযা গ্রাকযক যযবডও বিক্যেযয়বন্প অআযডনটিবপযকন (অযএপঅআবড) ট্যাগ ও বডবজটার 

যযবজযেন াটিবৃপযকট প্রদাযনয কামকৃ্রভ গ্রণ কযা যয়যছ। ৩১ যক্টাফয ২০১২ তাবযযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ এ কামকৃ্রযভয শুব 

ঈযিাধযনয য গত ০৭ নযবম্বয ২০১২ তাবযখ যথযক যভাটযমাযন যযযরা-বযযেবক্টব নাম্বাযযেট, অযএপঅআবড ট্যাগ ংযমাজযনয কাজ শুরু 

যয়যছ এফং ২০১২ াযর ফযৃভাট ১০, টি গাবড়যত যযযরা-বযযেবক্টব নাম্বাযযেট, অযএপঅআবড ট্যাগ ংযমাজন ম্পন্ন যয়যছ। 

প্রবতবদন  জন গাবড়য ভাবরকযক এএভএ এয ভাধ্যযভ বনবদষৃ্ট তাবযযখ তাযদয গাবড়যত নাম্বাযযেট ংযমাজযনয জন্য নুযযাধ কযা 

যে। যভাটযমাযনয যযযরা-বযযেবক্টব নাম্বাযযেট, যযবডও বিক্যেযয়বন্প অআযডনটিবপযকন (অযএপঅআবড) ট্যাগ, বডবজটার যযবজযেন 

াটিবৃপযকট প্রফতযৃনয পযর যভাটযমাযনয এনযপাযৃভন্ট কামকৃ্রভ বডবজটার িবতয অওতায় এযযছ এফং ড়ক বযফণ যক্টযয এক 

নতুন বদগযন্তয সূচনা যয়যছ।  

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ৩১ যক্টাফয ২০১২ তাবযযখ যযযরা-বযযেবক্টব নাম্বাযযেট, অযএপঅআবড ট্যাগ ও  

বডবজটার যযবজযেন াটিবৃপযকট কামকৃ্রযভয শুব ঈযিাধন কযযন 
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গ. বডবজটার স্মাট ৃকাড ৃড্রাআববং রাআযন্প প্রফতনৃ 

আযরক্ট্রবনক বচমৄক্ত বডবজটার স্মাট ৃকাড ৃড্রাআববং রাআযন্প চালু ওয়ায যপ্রবেযত র্ভয়া/জার/নফধ ড্রাআববং রাআযন্প ব্যফাযযয প্রফণতা 

ফহুরাংয হ্রা যযয়যছ। পরশ্রুবতযত দফধ প্রবক্রয়ায় রাআযন্প গ্রযণয ংখ্যা ব্যাকবাযফ বৃবি যযয়যছ। ঈন্নত প্রমৄবক্তয এ রাআযন্প প্রফতনৃ 

ওয়ায পযর ড্রাআববং রাআযন্প নকর কযায প্রফণতা কযভযছ। বফগত ২০১১ াযর যভাট ১,৩৭,২৭৭টি ড্রাআববং রাআযন্প আসুে কযা য় 

যযেযত্র ২০১২ াযর এ ংখ্যা দাঁবড়যয়যছ ২,৭০,০৩৩টি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

আযরক্ট্রবনক বচমৄক্ত বডবজটার স্মাট ৃকাড ৃড্রাআববং রাআযন্প প্রস্তুত কামকৃ্রভ 

ঘ. ট্যাবক্সকোফ াববৃ 

ঢাকা ভানগযী এফং াশৃ্বফতী এরাকায় মাত্রী াধাযযণয চরাচযরয জন্য ফতভৃান ট্যাবক্সকোফ াববযৃয দদন্যদা দূয কযয ট্যাবক্সকোফ 

াববৃ গাআডরাআন, ২০১০ এয অযরাযক অদৄবনক, মৄযগাযমাগী ও বযযফ ফান্ধফ ট্যাবক্সকোফ াববৃ প্রফতযৃনয ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ এফং 

বফঅযটিএ য রযেে কাজ কযয মাযে। ট্যাবক্সকোফ াববৃ চালু কযায জন্য যফযকাবয ঈযদ্যাক্তাযদয ঈৎাবত কযা যে। 

ঙ. বতবযক্ত বএনবজ যটাবযকা চালুকযণ  
ঢাকা ভানগযীযত ১৩,০০০ বএনবজ/যযরার চাবরত ৪-যোক বি-হুআরায যটাবযকা চরভান অযছ। মাত্রীযফা জনগযণয যদাযযগাড়ায় 

যৌুঁযছ যদয়া ও মাত্রীযদয চাবদা বফযফচনা কযয এ ফছয ঢাকায় যযবজবেকৃত ২,৬৯৬টি বভশুযকয বযফযত ৃভংখ্যক বএনবজ/যযরার 

চাবরত ৪-যোক বাড়ায় চাবরত বি-হুআরায যটাবযকা প্রবতস্থাযনয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছ।  

চ. বফঅযটিএ’য ডাটা যন্টায স্থান 
যকাবযয়ান অন্তজাৃবতক যমাবগতা ংস্থা (Korean International Cooperation Agency (KOICA) এয অবথকৃ নুদান ও 

কাবযগবয ায়তায় বফঅযটিএ-যত তোদৄবনক ডাটা যন্টায স্থান কযায ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছ। এ ঈযদ্যাগ ফাস্তফাবয়ত যর 

বফঅযটিএ’য বফববন্ন বডবজটার াববৃ (নরাআন ব্যাংবকং, বডবজটার ড্রাআববং রাআযন্প, বডবজটার যযবজযেন াটিবৃপযকট, বফঅযটিএ  

ম্যাযনজযভন্ট আনপযযভন বযেভ আতোবদ) এয ডাটামূ অন্তজাৃবতক ভাযনয যকন্দ্রীয় ডাটাযন্টাযয (ব্যাক-অ) বনযাদ ও সুযবেত 

থাকযফ। এছাড়া বফঅযটিএ’য কবতয় যফা ঘযয ফযআ াওয়া ম্ভফ যফ।  

ছ. যভাটযমান বযদনৃ যকন্দ্র (ববঅআব) 
গাবড়য বপটযন াটিবৃপযকট ম্যানুযয়র িবতয বযফযত ৃস্বয়ংবক্রয়বাযফ প্রদাযনয রযেে চাযটি বফবাগীয় যয ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রাযভ 

১টি, যাজাীযত ১টি ও খুরনায় ১টি) যভাটযমান বযদনৃ যকন্দ্র (ববঅআব) ১৯৯৮ াযর স্থান কযা যরও দ্যাফবধ তা চালু কযা ম্ভফ 

য়বন। ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী যমাগদাযনয য এ ববঅআবগুযরা যভযাভতপূফকৃ চালু কযায ঈযদ্যাগ গ্রণ কযযযছন। ববঅআবগুযরা চালু 

কযা মায় বকনা তা আযতাভযধ্য ফাংরাযদ যনাফাবনী বযচাবরত ফাংরাযদ যভবন টুরস্ পোক্টযী (বফএভটিএপ) বরবভযটড এয ভাধ্যযভ 

যীো কযা যে।  
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জ. জনফর বনযয়াগ ও নতুন াযকরৃ বপ চালু 
জনফর ংকযটয কাযযণ দীঘবৃদন কর যজরায় বফঅযটিএ’য াযকৃর বপ চালু কযা ম্ভফ য়বন। ২০১২ াযর নতুন জনফর বনযয়াগ কযয 

১৪টি নতুন াযকরৃ চালুয ভাধ্যযভ ১৭টি যজরায় বফঅযটিএ’য নতুন বপ চালু কযা যয়যছ। পযর ফতভৃাযন ৫৩টি াযকরৃ বপযয 

ভাধ্যযভ াযাযদয ৬৪টি যজরাযতআ বফঅযটিএ’য কামকৃ্রভ ম্প্রাবযত কযয গ্রাক যফায বযবধ বফস্তৃত কযা যয়যছ। পরশ্রুবতযত 

বফঅযটিএ’য যফায ভান বৃবি যযয়যছ এফং জনল যবাৃগ কযভযছ। জনফর ংকট বনযযনয রযেে ২০১২ াযর ৮২টি নতুন দ সৃজযনয 

ভাধ্যযভ বফঅযটিএ’য াংগঠবনক কাঠাযভাযত দংখ্যা বৃবি কযয ৬৫৫-যত ঈন্নীত কযা য়। ২০১২ াযর ৭৭ জন কভকৃতাৃ ও কভচৃাযীযক 

বনযয়াগ প্রদান কযা যয়যছ। বনযয়াগকৃত দগুযরায ভযধ্য প্রথভ যেণীয ১৭টি, বিতীয় যেণীয ৯টি, র্ততীয় যেণীয ৫১টি দ যযয়যছ। পযর শূন্য 

যদয ংখ্যা হ্রা যযয় ২১২-যত দাঁবড়যয়যছ। বধকন্তু, ৪৮টি শূন্য যদ জনফর বনযয়াযগয প্রবক্রয়া ব্যাত যযয়যছ। এছাড়া, জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও থ ৃবফবাযগয ম্মবত মাফতীয় অনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযয ১৪৯টি বফববন্ন যেণীয নতুন দ সৃজন কযা যয়যছ। ফাংরাযদ 

যযাড রান্পযাট ৃথবযটি (কভকৃতাৃ ও কভচৃাযী) বনযয়াগ বফবধভারা, ১৯৯২ এয বযফযত ৃফাংরাযদ যযাড রান্পযাট ৃথবযটি (কভকৃতাৃ ও 

কভচৃাযী) বনযয়াগ বফবধভারা, ২০১২ প্রণয়ন কযয তা নুযভাদযনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারযয় যপ্রযণ কযা যয়যছ। 

ঝ. যভাফাআর যকাট ৃবযচারনা 
বযফণ যক্টযয বধকতয শংখরা বপবযযয় অনায রযেে এফং নফধ ও ত্রুটিপূণ ৃ মানফান াযণ কযয ঢাকা ভানগযীয মানজট 

বনযনকযে বফঅযটিএ’য বনফাৃী ম্যাবজযেটগণ বনয়বভতবাযফ যভাফাআরযকাট ৃবযচারনা কযয অযছন। ২০১২ াযর যভাটযমান ধ্যাযদ, 

১৯৮৩ এয অওতায় বযচাবরত যভাফাআর যকাযটযৃ ভাধ্যযভ ১৮৩৭টি ভাভরা রুজু কযয ২৪ রে ৭৬ াজায ৫৫০ টাকা জবযভানা অদায় কযা 

যয়যছ, ৯১ জন অাভীযক কাযাগাযয যপ্রযণ কযা যয়যছ এফং ১৯২টি মানফান ডাবম্পং যেযন যপ্রযণ কযা যয়যছ। এছাড়া ঢাকা যজরা 

প্রাযনয ায়তায় যভাটযমান ধ্যাযদ, ১৯৮৩ এয অওতায় ঢাকা ভানগযীযত প্রবতভায ন্যেনতভ ০২টি যত ০৫টি যভাফাআরযকাট ৃ

বনয়বভতবাযফ বযচারনা কযা যে। াাাব যদব্যাী কর যজরা প্রাযকয দপ্তয যত একআ রযেে বনয়বভতবাযফ যভাফাআর যকাট ৃ

বযচারনা কযা যে। 

ঞ. ড়ক ল ঘটৃনা হ্রায গৃীত কামকৃ্রভ  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বদকবনযদৃনায অযরাযক ড়ক ল ঘটৃনা হ্রা, বযফণ যক্টযয শঙ্খরা অনয়ন ও ঢাকা ভানগযীযক মানজটমুক্ত কযায 

রযেে বফঅযটিএ বনয়বভতবাযফ যাজীফী গাবড়চারকযদয দেতা ও যচতনতা বৃবিমূরক প্রবেণ প্রদান কযয অযছ। এ ধাযাফাবকতায় 

২০১২ াযর াযাযদয ২৫,০০০ জন গাবড়চারকযক প্রবেণ প্রদান কযা যয়যছ এফং ৬০টি যবভনায/ওয়াকৃ/কভৃারায ভাধ্যযভ প্রায় 

১ রে মাত্রী, থচাযী ও ড়ক ব্যফাযকাযীযক যচতন কযা যয়যছ। বফববন্ন জাতীয় দদবনক বত্রকায় কভযে ৪০০ ফায ড়ক বনযাত্তা 

ংক্রান্ত বফজ্ঞবপ্ত প্রচায কযা যয়যছ এফং ড়ক বনযাত্তা ম্ববরত ১,৫০,০০০টি বরপযরট ও ৩,০০,০০০টি যাোয/বেকায বফতযণ কযা 

যয়যছ। ঢাকা ভানগযীযত চরাচরকাযী মানফাযনয সুবফধাযথ ৃএফং রাবপক অআন, াআন, বগন্যার ও যরন ব্যফাযযয বনয়ভ যভযন চরায 

জন্য জনযচতনতা সৃবষ্টয ঈযদ্দযশ্য ফাংরাযদ যফতায ন্যান্য যযবডও চোযনযরয এপএভ ব্যাযন্ড রাবপক ম্প্রচায কামকৃ্রযভ মানজট 

বনযন, ড়ক বনযাত্তামূরক বফজ্ঞবপ্ত ও অযরাচনা ব্যাকবাযফ ম্প্রচায কযা যে। এছাড়া বফঅযটিএ’য নুযযাযধয বযযপ্রবেযত ম্প্রবত 

বফঅযটিএ ও বফঅযটিবয যমাবগতায় প্রবতটি যজরায় যজরা বযলযদয থাৃয়যন ড্রাআববং প্রবেণ কামকৃ্রযভয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছ। 

স্থানীয় যকায বফবাগ যত আযতাভযধ্য যজরা বযলদমূযক এ বফলযয় প্রযয়াজনীয় বনযদৃনাও যদয়া যয়যছ। যদয প্রথভফাযযয ভত 

যকাবয-যফযকাবয প্রবতষ্ঠাযনয যমাবগতায় ৬০০ জন দে যাদায ভবরা গাবড়চারক দতযীয ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ এফং ২০১২ াযর 

৬৪ জন মৄফ ভবরা ড্রাআববং প্রবেণ যল কযয নদত্র গ্রণ কযযযছন। 

ট. জাতীয় ভাড়যক নবভন, কবযভন, বটবটি চরাচর বনবলিকযণ 
জাতীয় ড়ক বনযাত্তা কাঈবন্পযরয যাভ ৃনুমায়ী জাতীয় ভাড়যক নবভন, কবযভন, বটবটি, ভযন্দ্র, আবজফাআক আতোবদ মানফান 

মাযত চরাচর কযযত না াযয যজন্য ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ যত স্থানীয় মাৃযয় ভাননীয় ংদ দস্যগণযক ঈযদষ্টা কযয যজরা প্রাযকয 

যনর্তযত্ব ংবিষ্ট কযরয ভন্বযয় প্রবতটি যজরায় একটি কবভটি গঠন কযা যয়যছ। কবভটি বফলয়টি ফাস্তফায়ন কযযছ। 
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ঠ. ড্রাআববং আনোক্টয রাআযন্প ও ড্রাআববং স্কুর যযবজযেন কামকৃ্রভ 
যদয মাৃপ্ত ড্রাআববং স্কুর ও আনোক্টয না থাকায় প্রযয়াজনীয় ংখ্যক দে গাবড়চারক দতবয যে না। ড্রাআববং আনোক্টয দতবযয রযেে 

বফঅযটিএ’য থাৃয়যন যনাফাবনীয বনয়ন্ত্রণাধীন রাে যটকবনকোর যরবনং আনবেটিঈট (টিটিটিঅআ) এয ভাধ্যযভ ২০১২ াযর ৭০ জন এফং 

ব্র্যাক যরবনং আনবেটিঈযটয ভাধ্যযভ ৯৯ জনযক প্রবেণ যদয়া যয়যছ। এ ভযয় বনযটার-টাটা ভটযস্ ড্রাআবা ৃযরবনং স্কুর ৩৭টি ড্রাআববং 

স্কুরযক যযবজযেন যদয়া যয়যছ এফং ৭৩ জনযক ড্রাআববং আনোক্টয রাআযন্প প্রদান কযা যয়যছ। 

ড. বফঅযটিএ’য দয কামাৃরয় বফন বনভাৃণ 
ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কর্তৃযেয বনজস্ব দয কামাৃরয় বফন না থাকায় যতু বফন ংরগ্ন ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয খাবর জায়গায় 

বফঅযটিএ’য দয কামাৃরয় বফণ বনভাৃযণয ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ। 

ঢ. ঢাকা ভানগযীয মানজট বনযন 
ঢাকা ভানগযীয মানজট বনযন কযায রযেে ১৩টি স্বে যভয়াদী কামকৃ্রভ গ্রণ কযা যয়যছ (বযবষ্ট-ক)। এগুযরায ফাস্তফায়ন কামকৃ্রভ 

একটি অন্তঃভন্ত্রণারয় কবভটিয ভাধ্যযভ বনবফড়বাযফ ভবনটবযং কযা যে। ঈযল্লখ্য যম, আযতাভযধ্য ২টি বিান্ত ম্পূণ ৃফাস্তফাবয়ত যয়যছ। 

ন্যান্য কামকৃ্রযভয ফাস্তফায়ন গ্রগবত যন্তালজনক। 
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বযবষ্ট-ক 

ঢাকা ভানগযীযক মানজটমুক্ত কযায রযেে গৃীত ১৩টি স্বে যভয়াবদ কামকৃ্রভ 

 

(১) ড়যকয ঈয ফবস্থত নফধ স্থানা ও দখর াযণ কযয বভযপুয যকন -১ যগারচত্বয, বভযপুয যকন-২ যগারচত্বয, বখরযেত 

ড়ক, যাভপুযা ফাজায ড়ক ও কাটাফন-াবতযপুর ফাজায-আোন ৃোজা-াক ৃযপায়াড়া মনৃ্ত ড়যকয ধাযণ েভতা বৃবি কযা। 

(২) গাফতরী ব্রীজ যত বযবনযযটক মনৃ্ত ড়ক এফং ঢাকা মানফান ভন্বয় কর্তৃে (বডটিবএ) এয বযযাযট ৃ ঈবল্লবখত ড়ক 

বডবাআডাযযয  পাঁকমূযয ভযধ্য প্রথভ মাৃযয় প্রথভ ৪০টি ড়ক বডবাআডাযযয পাঁক স্থায়ীবাযফ ফন্ধ কযা। 

(৩) যানাযগাঁও যাযটর যভাড়, পাভযৃগট যভাড়,  াআন্পল্যাফযযটযী যভাড়, বনঈভাযকটৃ যভাড় এরাকায় ড়যকয ঈবয় াযশৃ্বয পৄটাযতয 

পোবন্পং বনভাৃণ কযা। 

(৪) মাত্রাফাড়ী ভাযছয অড়ত নফবনবভতৃ ফাজাযয স্থানান্তয এফং মাত্রাফাড়ী যভাড় যত ভাযছয অড়যতয যল প্রান্ত মনৃ্ত চট্টগ্রাভ ববমুখী 

ড়যকয ঈবয় াযশ্বৃ যদয়ার বনভাৃণ। 

(৫)  গাবড় চারকযদয ফাবণবজেক রাআযন্প প্রদাযন সৃষ্ট বযবস্থবত মাৃযরাচনা কযয ঈত্তযযণয  সুাবয প্রদান। 

(৬) আযত্তপাক-ভবতবঝর-ফাংরাযদ ব্যাংক-দদবনক ফাংরা-ল্টন মনৃ্ত ড়যকয (বদরক্যা ফাবণবজেক এরাকা) ঈবয় াযশ্বৃ ফবস্থত 

বফনমূযয াবকংৃ এয জায়গায বফদ্যভান যদাকানাট/বফকে ব্যফায ফযন্ধ ঈিায ববমান বযচারনা কযয তদ স্থযর এফং ড়যকয 

বনধাৃবযত স্থাযন গাবড় াবকংৃ বনবিত কযা। 

(৭) ববকারুবন্না ন্যন স্কুর ও কযরযজয প্রধান াখায় ছাত্রী ঈঠানাভায জন্য অগত গাবড় যাস্তায় াক ৃনা কযয ফাধ্যতামূরকবাযফ স্কুযরয 

যফআজযভযন্ট াকৃ কযা।  

(৮) দযঘাট যথযক গাফতরী (যফবড়ফাঁধ) মনৃ্ত ড়যকয নফধ দখরীয় জায়গা ঈিায, যাস্তায ঈযয কাবাড ৃবোযন পর বফবক্র ফন্ধ এফং 

চরাচযর সৃষ্ট ন্যান্য প্রবতফন্ধকতা দূয কযা। 

(৯) গাফতরী-বযবনযযটক ড়যকয অবভন ফাজায বব্রযজয নীচ বদযয় মানফান চরাচযরয জন্য যম ড়ক বনভাৃণ কযা যয়যছ তায ম্পূণ ৃ

কাজ ম্পন্ন কযয মানফান চরাচযরয পূণ ৃঈযমাগী কযা। 

(১০) গাফতরী-বযবনযযটক ড়যকয অবভন ফাজায বব্রযজয নীযচয যাস্তায় ও এযপ্রাচ যযাযড যকান রাক াবকৃং কযযত না যদয়া এফং বব্রযজয 

নীযচ ও তদংরগ্ন এরাকায ভয়রা অফজনৃা ংগ্র কযয বনধাৃবযত ডাবম্পং স্থাযন যপরা। 

(১১) পৄটওবাযবব্রজ-এ প্রযফ গাআড কযায জন্য যাস্তায ঈবয় াযশৃ্ব বনবভতৃ পোবন্পং এয বাঙা/েবতগ্রস্ত ং বজযযা যয়ন্ট যত যপ্রক্লাফ-

াফাগ-পাভযৃগট-ভাখারী যয় ফনানী যযরক্রবং মনৃ্ত ংস্কায/যভযাভত এফং স্থাবত বফরযফাড/ৃবনয়ন াআন আতোবদ াযণ কযা 

(ফাস্তফাবয়ত)। 

(১২) বজযযা যয়ন্ট যত যপ্রক্লাফ-াফাগ-পাভযৃগট-ভাখারী যয় ফনানী যযরক্রবং মনৃ্ত যাস্তায ঈয বনবভতৃ পৄটওবাযবব্রজ ব্যফায 

যভাফাআর যকাট ৃবযচারনায ভাধ্যযভ বনবিত কযা। 

(১৩) যফআরী যযাড ড়যকয জরুবয যভযাভত ও ংস্কায এফং জরাফিতা বনযন কযা (ফাস্তফাবয়ত)। 



 

 20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে 



ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে (বডটিবএ) 

 21 

ভূবভকা 

বৃত্তয ঢাকায বযফণ ব্যফস্থাযক সুষ্ঠু, বযকবেত, ভবন্বত ও অদৄবনকায়যনয রযেে ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, মুন্পীগঞ্জ, ভাবনকগঞ্জ, গাজীপুয এফং 

নযবংদী যজরাযক ন্তর্ভকৃ্ত কযয ‘ঢাকা মানফান ভন্বয় যফাড’ৃ বফলুপ্ত কযয ‘ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃে’ (বডটিবএ) প্রবতষ্ঠা কযা 

যয়যছ। ফতভৃাযন এ কর্তৃযেয অওতার্ভক্ত এরাকা র ৭,৪০০ ফগ ৃ বকযরাবভটায, মা পূযফ ৃ বছর ১,৫২৮ ফগ ৃ বকযরাবভটায। Strategic 

Transport Plan (STP) এয অওতায় বৃত্তয ঢাকায় গৃীত কর বযফণ ংবিষ্ট প্রকেমূ বডটিবএ ভন্বয় াধন কযযছ  

বডটিবএ গঠিত ওয়ায য এয ১ভ যফাড ৃবভটিং গত ৩০ যযন্ফম্বয ২০১২ তাবযখ ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রীয বাবতযত্ব নুবষ্ঠত য়। এ 

যফাড ৃবায় ন্যান্য বিাযন্তয ভযধ্য Dhaka Mass Transit Company (DMTC) প্রবতষ্ঠায জন্য Articles of Association 

(AOA) এফং Memorandum of Association (MOA) নুযভাবদত য়।  

 

ঢাকা বযফণ ভন্বয় কর্তৃযেয বযচারনা বযলযদয ১ভ বায় ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী বাবতত্ব কযযছন। 

ক. Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 

Strategic Transport Plan (STP)-এ ঢাকা ভানগযীয গণবযফণ ব্যফস্থা ঈন্নয়যনয রযেে ৩টি Mass Rapid Transit এফং 

৩টি Bus Rapid Transit যভাট ৬টি রুট বনভাৃযণয সুাবয যযয়যছ (বযবষ্ট-ক)। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনযদৃনায় গাজীপুয যথযক 

মযত াজারার (যঃ) অন্তজাৃবতক বফভানফন্দয মনৃ্ত একটি 

বফযল BRT Line বনভাৃযণয কাজও ড়ক ও জনথ 

বধদপ্তয গ্রণ কযযযছ। ঢাকা যয MRT Line-6 (যভযরা 

যযর) বনভাৃযণয রযেে JICA এয থাৃয়যন Dhaka Mass 

Rapid Transit Development Project ফাস্তফায়নাধীন 

অযছ। MRT Line-6 এয রুটটি র: ঈত্তযা ৩য় যপআজ-

ল্লফী-যযাযকয়া যবণয বিভ া বদযয় খাভাযফাড়ী যয় 

পাভযৃগট-যাযটর যানাযগাঁও-াফাগ-টিএব-যদাযয়র চত্বয-

যতাখানা যযাড-ফাংরাযদ ব্যাংক মনৃ্ত। প্রকযেয প্রাক্কবরত 

ব্যয় ফযৃভাট ২১,৯৮৫.০৭ যকাটি টাকা। তন্যধ্য বজওবফ খাযত 

৫,৩৯০.৪৮ যকাটি টাকা এফং প্রকে াায্য খাযত ১৬,৫৯৪.৫৯ 

যকাটি টাকা। MRT Line-6 এয দদঘেৃ প্রায় ২০.১ 
প্রস্তাবফত যভযরাযযযরয প্রযেবত ছবফ 
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বকযরাবভটায এফং প্রস্তাবফত যেযনয ংখ্যা ১৬টি। প্রস্তাবফত MRT Line-6 প্রকেটি ম্পূণ ৃএবরযবযটড। এটি যফ ফাংরাযদযয ১ভ 

দ্রুতগবত ও ঈচ্চ েভতাম্পন্ন গণবযফণ ব্যফস্থা। এটি ফাস্তফাবয়ত যর প্রবত ঘন্টায় একবদযক অনুভাবনক ৩০,০০০ (বত্র াজায) মাত্রী 

বযফণ কযা ম্ভফ যফ। এযত ঢাকা যযয মাত্রী বযফণ ব্যফস্থা ঈন্নত ও অদৄবনক যফ, মানজট যনকাংয হ্রা াযফ এফং বযযফযয 

ব্যাক ঈন্নয়ন যফ। তবাগ যকাবয ভাবরকানাধীন একটি যকাম্পানী (Dhaka Mass Transit Company Limited, 

DMTCL) Mass Rapid Transit Line-6 (MRT Line-6) বযচারনা, ব্যফস্থানা ও যেণাযফেণ কযযফ। যভযরাযযর 

াযযযনয জন্য বফল েৎ বফবাগ যত বনযবফবেন্ন বফল েৎ যফযাযয বনিয়তা াওয়া বগযয়যছ।  

খ. Bus Rapid Transit (BRT) Line-3  

BRT Line-3 ফাস্তফায়যনয রযেে বফশ্বব্যাংযকয থাৃয়যন মযত 

াজারার (যঃ) অন্তজাৃবতক বফভানফন্দয যত ভাখারী-ভগফাজায-

যভনা-গুবরস্তান-নয়াফাজায-বঝরবভর মনৃ্ত রুযটয ভীো ও প্রাথবভক 

নকা চূড়ান্ত কযা যয়যছ। এয দদঘেৃ প্রায় ২২ বকযরাবভটায এফং 

প্রস্তাবফত যেযনয ংখ্যা ১৬টি। এ প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত যর একবদযক 

প্রবতঘন্টায় ১৫,০০০ জন মাত্রী বযফণ ম্ভফ যফ। BRT Line-3 
প্রকেটিয Feasibility Study & Preliminary Design এয 

কাজ ভাপ্ত যয়যছ। BRT Line-3 ফাস্তফায়যনয রযেে ঋণ ায়তা 

প্রাবপ্তয ঈযদ্যাগ গ্রযণয জন্য আঅযবডযক নুযযাধ কযা যয়যছ।  

 

২ যক্টাফয ২০১২ তাবযযখ BRT Line-3 ভীোয চূড়ান্ত কভৃারায ঈযিাধন কযযনঃ ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী জনাফ ওফায়ল র কাযদয, এভব 

 

 

 

প্রস্তাবফত BRT Line-3 এয ভগফাজায ং (প্রযেবত) 
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গ. প্রবেণ 

বফশ্বব্যাংযকয থাৃয়যন বডটিবএ কর্তকৃ যাজীবফ গাড়ীচারকযদয দেতা ও যচতনতা বৃবিয রযেে বনয়বভত প্রবেণ কামকৃ্রযভয 

অযয়াজন কযা যে । থচাযী এফং গাবড়চারকযদয যচতনতা বৃবিয জন্য বপ্রন্ট ও আযরকরবনক বভবডয়ায় বনয়বভত বফযবতযত প্রচায 

কামকৃ্রভ ব্যাত অযছ। 

 

গাড়ী চারকযদয প্রবেণ ও কভৃারায শুব ঈযিাধন - ২০ ভাচ ৃ২০১২ 

ঘ. Road Transport and Traffic Act (RTTA), 2013   

১৯৩৯ াযর প্রণীত এফং ১৯৮৩ াযর ংযাবধত যভাটযমান ধ্যাযদযয বযফযত ৃঅদৄবনক ও মৄযগাযমাগী Road Transport and 

Traffic Act (RTTA), 2013 এয চূড়ান্ত খড়া দতবয কযা যয়যছ। এ খড়া অআনটিয বফলযয় Stakeholder-যদয কাছ যথযক 

ভতাভত গ্রণ কযা যয়যছ। ভতাভযতয অযরাযক খড়া অআনটি ফতভৃাযন চূড়ান্ত কযায যোয় যযয়যছ।  
 

ঙ. Clearing House (CH) 
 

Japan International Cooperation Agency (JICA) এয ায়তায় বডটিবএ এয তোফধাযন e-Ticketing এয জন্য 
Clearing House প্রবতষ্ঠায কামকৃ্রভ াযত যনয়া যয়যছ। Clearing House প্রবতষ্ঠায পযর বফববন্ন বযফণ ভাধ্যযভ 

(BRTC/BRT/MRT/BR/Commuter Train/BIWTC/Private Bus Company etc.) Smart card বদযয় 

ঝাযভরামুক্ত ও বনযফবেন্নবাযফ মাতায়াত কযা মাযফ। বফববন্ন ‘বযফন ভাধ্যভ’ এয টিযকযটয মূল্য ংক্রান্ত মাফতীয় তথ্যাবদ াবাৃযয জভা 

যফ, মা বফববন্ন াযযটযযদয ভযধ্য যফতী বদনআ Transfer কযা যফ। 
 

চ. ঢাকা ফা যনটওয়াক ৃপুনবফনৃ্যা  

ঢাকা বযফন ভন্বয় কর্তৃযেয ধীযন বফশ্বব্যাংযকয ায়তায় ঢাকা ফা রুট যনটওয়াকৃ পুনবফনৃ্যা এফং পুনবফনৃ্যাকৃত যনটওয়াকযৃক 

০৫টি  প্যাযকযজ বফবক্তকযযণয সুাবয কযা যয়যছ। প্রাপ্ত সুাবযমূ যেকযাল্ডাযযদয াযথ ভতবফবনভযয়য ভাধ্যযভ মাৃয়ক্রযভ 

ফাস্তফায়ন কযায ঈযদ্যাগ যনয়া যফ। 
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বযবষ্ট-ক 

 

Bus Rapid Transit (BRT)  

BRT Line-1:  টঙ্গী-ঈত্তযা-ক্যবড়র-ফাড্ডা-যাভপুযা-ভাবরফাগ-কভরাপুয-াযয়দাফাদ।  

           দদঘেৃঃ ২৩ বকযরাবভটায। 

BRT Line-2:  গাফতরী-যটকবনকোর-শ্যাভরী-ধানভবন্ড-পৄরফাড়ীয়া-াযয়দাফাদ।  

দদঘেৃঃ ১৪ বকযরাবভটায। 

BRT Line-3:  এয়াযযাট-ৃক্যবড়র-ভাখারী-ভগফাজায-যভনা-      -দযঘাট।  

দদঘেৃঃ ২০ বকযরাবভটায। 

 

Mass Rapid Transit (MRT)  

MRT Line-4:  ঈত্তযা-ক্যবড়র-ভাখারী-যতজগাঁও-কভরাপুয-াযয়দাফাদ। 

দদঘেৃঃ ২২ বকযরাবভটায। 

MRT Line-5:  গুরান-কাকরী-বভযপুয-যভাাম্মদপুয-ভাবরফাগ-যাভপুযা-গুরান।  

দদঘেৃঃ ২৩ বকযরাবভটায। 

MRT Line-6:  ঈত্তযা ৩য় যপজ- ফী-যযাযকয়া যণীয বিভ া বদযয় খাভাযফাড়ী যয় পাভযৃগট-যাযটর যানাযগাঁও-াফাগ-

টিএব-যদাযয়র চত্বয-যতাখানা যযাড-ফাংরাযদ ব্যাংক ম ৃ।  

দদঘেৃঃ ২০.১০ বকযরাবভটায।
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ভূবভকা  

ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব) ১৯৬১ াযর প্রবতবষ্ঠত একটি যাষ্ট্রীয় বযফণ ংস্থা। জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু যখ 

মুবজবুয যভান এয একক প্রযচষ্টায় স্বাধীনতা মৄযিয য এ প্রবতষ্ঠানটি নতুন অবঙ্গযক মাত্রা শুরু কযয। ম্প্রবত জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু’য 

সুযমাগ্য কন্যা এফং গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাযদ যকাযযয ফতভৃান ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বদক বনযদৃনায় বফঅযটিব’য মানফযয নতুনবাযফ 

অদৄবনক ফা ংযমাবজত যয়যছ। পরশ্রুবতযত বফঅযটিব’য মাত্রীযফায বযবধ ২০% বৃবি যযয়যছ এফং প্রবতষ্ঠানটি ফতভৃাযন 

রাবজনকবাযফ বযচাবরত যে। ঈযল্লখ্য, বফঅযটিব’য ফতভৃান মানফযয যভাট ১৪১৪ টি ফা এফং ১৬২ টি রাক যযয়যছ। তন্যধ্য ২০১২ 

াযর ২৯০ টি নতুন ফা ংযমাবজত যয়যছ এফং অযযা ৫০ টি অটিকৃ্যযরযটড ফা এফং ১০০ টি এব একতরা ফা ভাচ ৃ২০১৩ এয ভযধ্য 

বফঅযটিব ফযয মৄক্ত যফ।  

১. ঈন্নয়নমূরক কভকৃান্ড 

আযকাযনাবভক যডযবরযভন্ট যকা-াযযন পান্ড (EDCF) এয অওতায় বএনবজ একতরা এব/নন-এব ফা 

ংগ্র  

ল লণমুক্ত বযযফ সৃবষ্টয রযেে ঈন্নয়নমূরক এ প্রকযেয অওতায় যভাট ২৫৫টি বএনবজ একতরা এব/নন-এব ফা দবেণ যকাবযয়া 

যথযক ংগ্র কযা য়। এ ফাগুযরা প্রধানতঃ বটি এক্সযপ্র বযযফ ব্যফায কযায কথা থাকযরও জনগযণয চাবদা বফযফচনায় ঢাকা 

যযয ফাআযযও বফববন্ন যয মাত্রীযফায় বনযয়াবজত যযয়যছ।  

নযবডক যডযবরযভন্ট পান্ড (NDF) এয অওতায় ফা ংগ্র 

বফঅযটিব ফাযয ক্রভঃফবধতৃ চাবদায যপ্রোযট যকায চীন যথযক ২৭৫টি বএনবজ চাবরত বযঙ্গর যডকায ফা ংগ্র কযযযছ। 

ফাগুযরা বফঅযটিব’য বফববন্ন রুযট জনবযফযণ বনযয়াবজত অযছ। 

আবন্ডয়ান ডরায যক্রবডট রাআন (IDCL) এয অওতায় মানফান ংগ্র 

ক)  বিতর ফা ংগ্র 

আবন্ডয়ান ডরায যক্রবডট রাআন প্রকযেয অওতায় ২০১২ াযর ফযৃভাট ২৯০টি বিতর ফা ংগ্র কযা যয়যছ। বযবট ডাৃযযয ভাধ্যযভ 

অযযা ৩১০ টি বিতর ফা ংগ্রযয কামকৃ্রভ চরভান যযয়যছ।  

 

বিতর বফঅযটিব ফা ঈযিাধনী নুষ্ঠাযন বফঅযটিব’য যচয়াযম্যাযনয কাযছ চাবফ স্তান্তয কযযছন 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাযদ যকাযযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াবনা 
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৮যভ ২০১২ তাবযযখ বিতর বফঅযটিব ফাযয মাত্রা শুরুয প্রাক্কাযর 

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ওফায়ল র কাযদয যভানাজাযত ং গ্রণ কযযন 

খ)  অটিকৃ্যযরযটড এফং এব ফা ংগ্র 

আবন্ডয়ান ডরায যক্রবডট রাআন প্রকযেয অওতায় ৫০টি অটিকৃ্যযরযটড এফং ৮৮টি একতরা এব ফা ংগ্রযয কামকৃ্রভ বফঅযটিব গ্রণ 

কযযযছ। ঈক্ত ফাগুযরা ২০১২-২০১৩ থফৃছযযআ বফঅযটিবয ফা ফযয মৄক্ত যফ ফযর অা কযা মায় ।    ড়  ১০০টি এব বটি ফা 

ও ১২    স   স     ট               স      ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা      । 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 
 

 

বাযযত অটিকৃ্যযরযটড ফা বযদযৃন ড়ক বফবাযগয বচফ জনাফ এভ, এ,এন, বছবদ্দক ও ন্যান্য কভকৃতাৃগণ 
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গ)  রাক ংগ্র 

তীযত বফঅযটিব’য রাক িাযা যকাবয ও যফযকাবয প্রবতষ্ঠাযনয ভারাভার বযফযণয ভাধ্যযভ যাজস্ব অযয়য বংবাগ বজতৃ 

যতা। স্বে ংখ্যক পুযাতন রাক বনযয় ফতভৃাযন বফঅযটিব’য ঢাকা এফং চট্টগ্রাভ রাক বডযা বযচাবরত যে। অআবডবএর ঈন্নয়ন 

প্রকযেয অওতায় ৫০০টি রাক ংগ্রযয বফলয়টি প্রবক্রয়াধীন যযয়যছ। আযতাভযধ্য ঈক্ত রাকগুযরা ংগ্রযয বফলযয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

নীবতগত ম্মবত াওয়া যগযছ।  

২. প্রবেণ কামকৃ্রযভয ঈন্নয়ন  
জনাধাযযণয কাযছ ফতভৃান যকাযযয ন্যতভ ঙ্গীকায যে ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন এফং যফকাযত্ব বনযন। য রেেযক াভযন যযযখ 

যদযয যফকায মৄফ ম্প্রদায় এফং ল ঃস্থ ভবরাযদয যভাটয ড্রাআববং, যভাটয যভকাবনক ও ওযয়বল্ডং আতোবদ বফলযয়য ঈয প্রবেণ 

প্রদাযনয রযেে যদযয বফববন্ন যজরায় প্রবেণ যকন্দ্র বযচাবরত যে। বফঅযটিব’য তোফধাযন বযচাবরত ১৭টি প্রবেণ যকযন্দ্র ২০০৯ 

ার যত ২০১২ ার মনৃ্ত ১৬,৪১৭ জন প্রবেণাথীযক যআবন্টং, যডবন্টং, ওযয়বল্ডং ও ড্রাআববং যায় প্রবেণ যদয়া যয়যছ। ঈযল্লখ্য, 

২০১২ াযর ৮,৫০০ জন প্রবেণাথীযক প্রবেণ প্রদান কযা যয়যছ, তন্যধ্য ভবরা প্রবেণাথী ১,০০০ জন।  

টুংগীাড়া ড্রাআববং প্রবেণ আনবেটিঈট 
কাবযগবয বো বফযল কযয দে চারযকয ক্রভফধভৃান চাবদায বযযপ্রবেযত আযতাভযধ্যআ বফঅযটিব’য ১৭তভ ড্রাআববং প্রবেণ 

আনবেটিঈট ‘‘টুংগীাড়া ড্রাআববং প্রবেণ আনবেটিঈট’’ স্থাযনয বফলয়টি একযনক-এ নুযভাবদত যয়যছ এফং ঈক্ত প্রবেণ 

আনবেটিঈট-এয অফকাঠাযভা বনভাৃযণয কামকৃ্রভ শুরু কযা যয়যছ। এ কাবযগবয প্রবেণ প্রবতষ্ঠান স্থাযনয ভাধ্যযভ স্থানীয় জনগযণয 

দীঘবৃদযনয প্রতোা পূযণ যফ।  

যানাপুয যরবনং আনবেটিঈট  
যনায়াখারী যজরায যানাপুয ফা বডযা পূফ ৃযথযকআ বফঅযটিব কর্তকৃ স্বে বযযয বযচাবরত যতা। যানাপুযযয স্থানীয় যফকায মৄফক 

এফং ল ঃস্থ ভবরাযদয যফকাযত্ব দূযীকযণ ের জীফন মাযনয তাবগযদ তাযদয িাযপ্রাযন্ত কাবযগবয প্রবেণ বফলয়ক সুবফধাবদ যৌুঁযছ 

যদয়ায রযেে ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী’য বদক বনযদৃনায় যানাপুয ফা বডযাযত ফতভৃাযন ড্রাআববং প্রবেযণয কামকৃ্রভ মথামথবাযফ 

বযচাবরত যে। ফতভৃাযন যানাপুয ফা বডযা এফং যরবনং আনবেটিঈট ফবধতৃ কযরফযয স্থানীয় জনগনযক যফা বদযয় অযছ।  

কাবযগবয এফং ড্রাআববং প্রবেণ পুনঃ চালু  
যদযয বফববন্ন স্থাযন বফঅযটিব কর্তকৃ বযচাবরত বডযাগুযরাযত পূযফ ৃ মাত্রীযফা প্রদাযনয াাাব স্বে বযযয কবতয় যায 

কাবযগবয বফযল কযয ড্রাআববং প্রবেণ বযচারনা কযা যতা। বকন্তু জনফযরয স্বেতা, অনুলবঙ্গক যরবনং যঞ্জাভাবদ ও জায়গায স্বেতা 

এফং বফযল কযয প্রবেযণ ব্যফহৃত মানফাযনয স্বেতায কাযযণ ঈক্ত প্রবেণ কামকৃ্রভ াভবয়কবাযফ ফন্ধ বছর। ফতভৃাযন ঈক্ত 

ভস্যাগুযরা ভাধানকযে ৫ টি যরবনং কায বফববন্ন আনবেটিঈযট যফযা কযা যয়যছ।  

ড্রাআববং প্রবেযণ পুযযনা মানফাযনয ব্যফায  
ড্রাআববং প্রবেযণয ন্যতভ প্রবতফন্ধকতা বছর মানফাযনয প্রতুরতা। বযফণ পুযরয ভাধ্যযভ বনরাযভ বফবক্রত পুযযনা গাবড়মূ ক্রয় 

কযয বফঅযটিব’য বনজস্ব ওয়াকৃয স্বে থাৃয়যন প্রযয়াজনীয় যভযাভত কযয ঈক্ত গাবড়গুযরা ংবিষ্ট প্রবেণ কামকৃ্রযভ ব্যফায কযা 

যে। এযত পুযযনা গাবড়য পুনঃব্যফায বনবিত এফং বফঅযটিব’য মযথষ্ট যথযৃ ােয় যে।  

৩.  জাআকা প্রকযেয অওতায় অআবটি যপয়ায কাযরকন বযেভ চালুকযণ  
 

ক) আ-টিযকটিং বযেভ 
বফঅযটিব’য াববৃ অদৄবনকায়যনয রযেে গত জুরাআ/২০০৯ ভা যথযক ১৮টি টিবকট কাঈন্টাযযয ভাধ্যযভ যভাট ৩টি রুযট আ-টিযকটিং 

বযেভ চালু কযা যয়যছ এফং চরভান অযছ। এয বযযপ্রবেযত ংস্থায অবথকৃ স্বেতা ও জফাফবদবতা বৃবি যযয়যছ। এ বযেযভয 

ঈকাবযতা ঈরবি কযয ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী’য বদক বনযদৃনায় ফতভৃাযন আ-টিযকটিং বযেযভয অওতায় রুযটয ংখ্যা বৃবি কযা 

যয়যছ।  
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 ) SPASS কাড ৃ(অআবটি বডবাআ কাড)ৃ  

 

জাান আন্টাযন্যানার যকা-াযযন এযজবন্প (জাআকা) 

এয যমাবগতায় Digital বযেযভয ভাধ্যযভ অআবটি 

যপয়ায কাযরকযনয অওতায় এা (SPASS) কাড ৃ

ব্যফাযযয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা য়। গত ১৮ এবপ্রর ২০১২ 

তাবযযখ ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী এা (SPASS) 

কাড ৃব্যফায বফলয়ক াআরট প্রযজক্ট-এয ঈযিাধন কযযন। 

আ-টিযকটিং বযেভ এফং এা (SPASS) কাড ৃ

ব্যফায কযায যপ্রবেযত মাত্রী াধাযণ ঈকৃত যেন এফং 

পূযফযৃ তুরনায় বফঅযটিব’য মাত্রীযফায ভান ও অয় বৃবি 

যযয়যছ। জাআকা’য যমাবগতায় বযচাবরত াআরট 

প্রযজযক্টয যভয়াদ গত ৩১ যক্টাফয ২০১২ যল ওয়ায য 

ফতভৃাযন বফঅযটিব অআবটি যপয়ায কাযরকন 

বযেযভয ধীযন রুট এফং ফা ংখ্যা বৃবি কযয ম্পূণ ৃ

বনজস্ব ব্যফস্থানায় বডবজটার িবতযত মাত্রীযফা প্রদান 

ব্যাত যযযখযছ।  

৪. ফন্ধ থাকা ফা বডযা পুনঃ চালু 

বফঅযটিব ফযয মানফান স্বেতায কাযযণ যদযয বফববন্ন ঞ্চযর জনাধাযযণয চাবদা থাকা যেও বফঅযটিব কর্তকৃ বযচাবরত যনক 

বডযা াভবয়কবাযফ ফন্ধ যয় মায় এফং যফ বকছু বডযায মাত্রীযফায কামকৃ্রভ ীবভত যয় যড়। ফতভৃান যকাযযয ঠিক এফং 

ভযয়াযমাগী দযেযয যপ্রবেযত বফঅযটিব’যত ফতভৃাযন মানফাযনয ংখ্যা বৃবি াওয়ায় াভবয়কবাযফ ফন্ধ থাকা বডযামূ পুনযায় 

চালু কযা যয়যছ। তন্যধ্য প্রায় ৮৫টি মানফান বনযয় নাযায়ণগঞ্জ ফা বডযা পুনঃচালুকযযণয ভাধ্যযভ মাত্রীযফা প্রদাযনয বফলয়টি 

প্রবণধানযমাগ্য। এছাড়াও স্বে বযযয বযচাবরত বডযামূযয কামকৃ্রভ মানফাযনয ংখ্যা ফাবড়যয় যনকাংয বৃবি কযা যয়যছ।   

৫. মাত্রীযফা ফাড়াযনায রযেে নতুন রুট চালু 

অআবটি যপয়ায কাযরকন বযেযভয অওতায় এা (SPASS) কাড ৃব্যফায ঈরযেে 

অযয়াবজত ঈযিাধনী নুষ্ঠাযন ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ওফায়ল র কাযদয ও ন্যান্য কভকৃতাৃবৃন্দ 

এা (SPASS) কাড ৃব্যফায িবত খবতযয় যদখযছন ড়ক বফবাযগয বচফ জনাফ 

এভ,এ,এন, বছবদ্দক এফং বফঅযটিব’য যচয়াযম্যান যভজয (ফঃ) এভ,এভ, আকফার 
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ফতভৃাযন বফঅযটিব’য মানফাযনয ংখ্যা পূযফযৃ তুরনায় বৃবি াওয়ায় যফায ভান ঈন্নত যয়যছ। ঢাকা যয বফঅযটিব বযচাবরত এব 

ফা ন্যান্য ফাযয চাবদা তেবধক। ঢাকা য ছাড়াও যদযয ন্যান্য যবববত্তক এরাকাগুযরাযত বফঅযটিব ফাযয চাবদা 

ফতভৃাযন যনকাংয বৃবি যযয়যছ বফধায় ভাননীয় ভন্ত্রীয বনযদৃনা নুমায়ী ঢাকা যদযয ন্যান্য ঞ্চযর ন্যতন রুট ংযমাজন কযয 

যভাট ১৭৫ টি রুট (বযবষ্ট-ক) চালুয ভাধ্যযভ বফঅযটিব’য মাত্রীযফা ২০% ফাড়াযনা যয়যছ। এছাড়া, ৭৮টি রুযট বফববন্ন বো প্রবতষ্ঠাযনয 

বোথী বযফযণ ও বফববন্ন বপযয োপ ফা বযযফ বফঅযটিব’য ফা চরাচর কযযছ। 

৬. যকাবয ণ্য বযফযণ রাক ব্যফায 
বফঅযটিব’য ফতভৃান রাকফযযয ফস্থা খুফআ নাজুক বফধায় রাযকয ংখ্যা বৃবিয জন্য যকায আযতাভযধ্য ঈযদ্যাগ গ্রণ কযযযছ। তথাব 

ফতভৃাযনয এ স্বে ংখ্যক রাক বদযয় যোকৃত সুরব বাড়ায় বফঅযটিব বফববন্ন যকাবয ংস্থায ণ্য বযফযণয যেযত্র বফযল ভূবভকা 

ারন কযয অযছ। ফাংরাযদ খাদ্য বফবাগ, সুগায বভর, বফএবডব, যনাফাবনী, বফববন্ন বো যফাড,ৃ প্রাথবভক ও গণবো বধদপ্তয, 

স্বাস্থে বধদপ্তয, যকাবয ঔলধ, ত্রাণ াভগ্রী, ফাংরাযদ বক্সযজন যকাম্পানী বরবভযটড এফং বফববন্ন স্কুর কযরযজয ফআ ত্রাবদ বযফণ 

অযযা যনক যকাবয ংস্থায ণ্য াভগ্রী বফঅযটিব’য রাযক যদযয বফববন্ন স্থাযন যপ্রযণ কযা যে। বফযল কযয যতার-ধভঘৃট 

ন্যান্য নাকাংবখত বযবস্থবতয ভযয় যদযয ন্যান্য বযফণ ংস্থা ফন্ধ থাকযরও বফঅযটিব জনস্বাযথ ৃ রাক ব্যফায কযয ণ্য 

বযফণ ব্যাত যাযখ। 

৭. বডএএর (Debt Service Liability) বযযাধ 
বফববন্ন যদ/ঈন্নয়ন যমাগী’য Preferential Soft Loan ব্যফায কযয বফঅযটিব’য মানফান ক্রযয়য বযযপ্রবেযত যম Debt 

Service Liability (DSL) বনধাৃযণ কযা য় তা মথাভযয় বযযাধ কযা ফাঞ্চনীয়। তাযআ ধাযাফাবকতায় বফঅযটিব কর্তকৃ দীঘবৃদন 

য গত ২০১১-২০১২ থফৃছযয ২,০০,০০,০০০/- (ল আ যকাটি) টাকা এফং ২০১২-২০১৩ থফৃছযযয বডযম্বয মনৃ্ত ৮০,০০,০০০/- (অব 

রে) টাকা বযযাধ কযা যয়যছ।   

৮. ফা ংখ্যা বৃবিয বযযপ্রবেযত চারযকয ংখ্যা বৃবি 

মানফাযনয ংখ্যা পূযফযৃ তুরনায় বৃবি যযয়যছ বফধায় দে চারযকয ংখ্যাও বৃবি কযা বযাম ৃ । জনপ্রান ভন্ত্রণারয় আযতাভযধ্য 

২,০২১ জন নতুন চারযকয দ সৃবষ্টয বফলযয় ম্মবত প্রদান কযযযছ। যফবতযৃত থ ৃবফবাযগয ম্মবত বনযয় প্রথভ মাৃযয় ১,০০০টি চারযকয 

দ সৃবষ্ট কযয বধকাং যদ যরাক বনযয়াগ ম্পন্ন কযা যয়যছ। ফবষ্ট ১,০২১টি চারযকয দ সৃজযনয প্রস্তাযফয ভযধ্য ৬০০ চারযকয দ 

সৃবষ্টয ম্মবত াওয়া বগযয়যছ। 

৯. অদকারীন মাত্রীযফা এফং ণ্য বযফণ 

বফববন্ন কাযযণ যফযকাবয বযফণ ংস্থাগুযরা ফন্ধ থাযক। এ ধযযণয ঝুঁবকপূণ ৃ বযবস্থবতযত বফঅযটিব মাত্রীযফা এফং ণ্য বযফণ 

কামকৃ্রভ ফন্ধ না কযয মথামথবাযফ বযচারনা কযয থাযক। বফঅযটিব’য গাবড় চারনায ংযগ ংমৄক্ত কভচৃাযীগণ াযীবযকবাযফ রাবিত 

এফং মানফাযন অগুন রাগাযনা বাংচুয ওয়ায ভত প্রচুয ঘটনা ঘটা যেও জীফযনয ঝুঁবক বনযয় বফঅযটিব মাত্রীযফা এফং গুরুত্বপূণ ৃ

ণ্য যফযায এক বফযল ভূবভকা ারন কযয অযছ। এযত জনল যবাৃগ রাঘফ য় বফধায় যদযয কযরয কাযছ বফঅযটিব’য বাফমূবতযৃ 

ঈন্নবত জনবপ্রয়তা বদন বদন বৃবি াযে।     

 
 

 

 

 

 

 

 

১০. অন্তজাৃবতক মাৃযয় ফা াববৃ 

চট্টগ্রাভ যলারযয গত ১৮.১১.২০১২ তাবযযখ ঈদ্ভতূ 

বস্থবতীর বযবস্থবতযত বাংচুযকৃত বফঅযটিব’য বিতর ফা   
০৯.১২.২০১২       গ             ড়    স      

বস্থবতীর বযবস্থবতযত    ড়     বফঅযটিবয        স 

   স     
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বফঅযটিব কর্তকৃ বযচাবরত ভবরা ফা াববৃ 

যদযয অথ-ৃাভাবজক বযভন্ডর বফস্তৃবতয ঈযদ্দযশ্য ফতভৃাযন বফঅযটিব ঢাকা-যকারকাতা-ঢাকা এফং ঢাকা-অগযতরা-ঢাকা ফা াববৃ 

বযচারনা কযয অযছ। প্রবতবনয়ত এয চাবদা বৃবি াযে। বফঅযটিব’য মানফযয এব যকাচ বচযযআ ংমৄক্ত যত মাযে। যযেযত্র 

চাবদা নুমায়ী ঈক্ত রুযট ফাযয ংখ্যা বৃবিয বফলয়টি বক্রয় বফযফচনায় যযয়যছ। এছাড়াও যমাগাযমাগ ব্যফস্থায ঈন্নবতয াযথ াভঞ্জস্য 

যযযখ াশৃ্বফতী ন্যা ন্য যদয বফঅযটিব ফা রুট বৃবিয বফলয়টিও বক্রয় বফযফচনাধীন যযয়যছ।   

১২. মানফাযনয পুযযনা টায়াযযয পুনঃব্যফায 
বফঅযটিব’য জয়যদফপুয আবন্টযগ্রযটড যরার ওয়াকৃ (অআবডবিঈ) এ পুযযনা টায়ায বযযরবডং এয ভাধ্যযভ পুনযায় বফঅযটিব’য 

মানফাযন ব্যফায কযা যয় থাযক। ন্যান্য ংস্থাও যথযৃ বফবনভযয় বফঅযটিব যথযক এ যফা বনযয় থাযক। ঈযল্লখ্য যম, ফাংরাযদ 

যনাফাবনী যথযক প্রবতফছযআ প্রচুয ংখ্যক পুযযনা টায়ায বনরাভকৃত মূযল্য ংগ্র কযয তা বযযরবডং এয ভাধ্যযভ বফঅযটিব’য মানফাযন 

ব্যফায কযা যে। এযত বফঅযটিব’য থ ৃােয় যে। 

১৩. স্কুর/োপ ফা াববযৃয ংখ্যা বৃবি 
বচফারয় বফববন্ন যকাবয/যফযকাবয প্রবতষ্ঠান, বফশ্ববফদ্যারযয়য ছাত্র-ছাত্রী এফং ব্যাংযকয কভকৃতাৃ ও স্কুর-কযরযজয ছাত্র-ছাত্রীযদয 

অনা-যনয়ায জন্য বফঅযটিব ফাযয চাবদা প্রবতবদন বৃবি াযে। এ বফযফচনায় তীযতয যচযয় ফতভৃাযন ছাত্র-ছাত্রী ন্যান্য করযক 

অনা-যনয়ায জন্য স্কুর/োপ ফাযয ংখ্যা বৃবি কযা যয়যছ এফং ববফষ্যযত ফাযয ংখ্যা ও চাবদা বফযফচনায় প্রযয়াজযন অযযা বৃবি কযা 

যফ। ঈযল্লখ্য যম, ফতভৃাযন ১৭০টি োপ ফা ও ১৪টি স্কুর ফা বফঅযটিব কর্তকৃ বযচারনা কযা যে।  

১৪. ভবরা ফা াববযৃয ংখ্যা বৃবি 
প্রবতবনয়তআ ঘয ফবমুখৃী কভবৃ্যস্ততায কাযযণ ভবরাযদয বফববন্ন স্থাযন 

মাতায়াযতয ংখ্যা যফযড় চযরযছ। এ যপ্রবেযত শুদৄ ভবরাযদয জন্য 

পূযফযৃ তুরনায় ংখ্যা ফাবড়যয় ফতভৃাযন ১০টি ‘‘ভবরা ফা াববৃ’’ 

ঢাকায বফববন্ন স্থাযন রাবজনক না ওয়া যেও অা-মাওয়া কযযছ।  

১৫. ভবরা ও প্রবতফন্ধীযদয জন্য ফায অরাদাবাযফ 

অন ংযেণ 

ভবরাযদয জন্য বফঅযটিবয পৃথক ফা াববৃ থাকা যেও 

ফাংরাযদযয ধভীয় ও াভাবজক যপ্রোট বফযফচনায় প্রবতটি ফায 

পূযফযৃ ংখ্যা ফাবড়যয় ১৩টি অন অরাদাবাযফ ভবরা ও প্রবতফন্ধীযদয 

জন্য ংযেণ কযা যে।  

১৬. বফযল যফা  
বনয়বভত মাত্রীযফায াাাব জনাধাযযণয বফযল প্রযয়াজযন মানফান যফযাযয ভাধ্যযভ বফঅযটিব বনযনাক্ত বফববন্ন ধযযণয যফা 

প্রদান কযয থাযকঃ 

 জ্জ মাত্রীযদয জন্য মাৃপ্ত ংখ্যক বফযল কমুেটায াববৃ;  

 ইদ-ঈর-বপতয ও ইদ-ঈর-অমা ঈরযে বফযল ইদ াববৃ; 

 বফশ্ব আজযতভা ঈরযে যোর ফা াববৃ এফং 

 স্কুর/কযরজ/যকাবয-যফযকাবয বফববন্ন প্রবতষ্ঠাযন বো পয/অনন্দ ভ্রভণ/ফনযবাজন বফববন্ন াভাবজক নুষ্ঠাযন মাতায়াযতয 

জন্য সুরব ফা াববৃ। 
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বযবষ্ট-ক 

বফঅযটিব বনজস্ব বযচাবরত ফা ও রুট-এয বফফযণ 
         

ক্রভ বডযায নাভ 
রুযটয 

ক্রবভক  
রুট 

রুযটয 

ক্রবভক  
রুট 

যভাট রুট 

ংখ্যা 

গাড়ীয 

ংখ্যা 

১। 

 ভবতবঝর  

ফা বডযা 

(কভরাপুয) 

১ গুবরস্তান-ফাড্ডা ১২ ঢাকা-বভযকাবদভ * ২১টি ১৩৪টি 

২ ঢাকা-করভাকান্দা ১৩ ঢাকা-তাড়াআর 

৩ বখরগাঁও-তারতরা  

(ভবরা াববৃ) 
১৪ ঢাকা-ভযনাযদী * 

৪ ঢাকা-ভদন ১৫ ঢাকা-অখাঈড়া 

৫ ঢাকা-যভানগঞ্জ ১৬ ঢাকা-যানাপুয-চযজফফয 

৬ ঢাকা-ভাওয়া  ১৭ ঢাকা-রেীপুয-ভজু যচৌদৄযী ঘাট * 

৭ ঢাকা-বফ-ফাড়ীয়া * ১৮ যডভযা-চন্দ্রা-াবায-নফীনগয * 

৮ ঢাকা-নাবছযগঞ্জ ১৯ যডভযা-চন্দ্রা-যাভপুযা-পোন্টাব * 

৯ ঢাকা-ক্যটিযচৌমুনী * ২০ ঢাকা-বফবযববয 

১০ ঢাকা-নাবরতাফাড়ী ২১ ঢাকা-ইশ্বযগঞ্জ 

১১ ঢাকা-যনত্রযকাণা   

২।  কল্যাণপুয  

ফা বডযা 

১ অবজভপুয-টঙ্গী ৫ ঢাকা-কাবরয়ানকয ৭টি ১৯৮টি 

২ যভাাম্মদপুয-ফাড্ডা * ৬ গাফতরী-ভবতবঝর * 

৩ নফীনগয-ভবতবঝর * ৭ বঝগাতরা-নতুনফাজায * 

৪ ঢাকা-অবযচা   

৩। বিতরফা বডযা 

বভযপুয-১২ 

১ বভযপুয-ভবতবঝর ৬ রুনগয-ভবতবঝর * ১০টি ১৯১টি 

২ বভযপুয-ফাড্ডা ৭ ঢাকা-দবযফ * 

৩ বভযপুয-১২-ভবতবঝর ৮ গাফতরী- ফনশ্রী * 

৪ ঢাকা-বকযাযগঞ্জ * ৯ গাঈবছয়া-গুবরস্তান 

৫ বভযপুয-১২-অবজভপুয * ১০ বভযপুয-১২-ভবতবঝর  

(ভবরা ফা াববৃ) * 

৪। যজায়াযাাযা 

ফা বডযা 

১ কচুযেত-ভবতবঝর ৪ বফফাড়ী-ভবতবঝর * ৬টি ১৬৩টি 

২ অব্দুল্লাপুয-অবজভপুয * ৫ অব্দুল্লাপুয-ভবতবঝর  

(ভবরা ফা াবব) 

৩ অব্দুল্লাপুয-ভবতবঝর বায়া 

পাভযৃগট * 

৬ ফালুঘাট-ভবতবঝর বায়া পাভযৃগট * 

৫। যংপুয ফা 

বডযা 

১ বযপুয-চাাআ ১৫ যংপুয-বুবড়ভাযী (১) ২৭ টি ৪৭টি 

২ ঞ্চগড়-ঢাকা ১৬ যংপুয-বুবড়ভাযী (২) 

৩ ঞ্চগড়-যনত্রযকানা ১৭ টুবনযাট-গাআফান্ধা 

৪ ঞ্চগড়-চাাআ ১৮ বচরভাযী-যদফীগঞ্জ, 

৫ ঞ্চগড়-খুরনা, ১৯ যদফীগঞ্জ-ক্যবভল্লা, 

৬ যংপুয-ঞ্চগড়, ২০ যংপুয-সুন্দযগঞ্জ-গাআফান্ধা 

৭ যংপুয-যেঁতুবরয়া, ২১ ঞ্চগড়-রেীাা * 

৮ ঞ্চগড়-গাআফান্ধা, ২২ ঞ্চগড়-যনত্রযকানা 

৯ যংপুয-বচরাাটি ২৩ াঠিফাড়ী-গাআফান্ধা 

১০ যংপুয-যানীংনকর ২৪ যংপুয-শ্যাভনগয 

১১ যংপুয-ফবযার ২৫ যংপুয-ঢাকা 

  ১২ যংপুয-বচরভাযী ২৬ যংপুয-াযকায়া,   
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ক্রভ বডযায নাভ 
রুযটয 

ক্রবভক  
রুট 

রুযটয 

ক্রবভক  
রুট 

যভাট রুট 

ংখ্যা 

গাড়ীয 

ংখ্যা 

১৩ যংপুয-দআ খাওয়া ২৭ বডভরা-ঢাকা * 

১৪ যংপুয-ধামুযাট   

 

৬। ক্যবভল্লা  

ফা বডযা 

১ ক্যবভল্লা-ঢাকা * ৪ রেীপুয-বযরট ৫টি ৬৪টি 

২ ক্যবভল্লা-সুনাভগঞ্জ ৫ ক্যবভল্লা-জাপরং * 

৩ ক্যবভল্লা-কক্সফাজায *   

 

৭। বযরট  

ফা বডযা 

১ বযরট-যপনী ৫ বযরট-ভয়ভনবং ৮টি ২৭টি 

২ সুনাভগঞ্জ-পবযদঞ্জ ৬ বযরট-যানাপুয 

৩ বযরট-তাযাকাবন্দ ৭ বযপুয  গ্যা বপল্ড 

৪ বযরট-পবযদগঞ্জ ৮ বযরট-ঘাটাআর 

 

৮। াফনা  

ফা বডযা 

১ াফনা-বদনাজপুয ১১ যাজাী-অমুয়া ১৯টি ৩৯টি 

২ াফনা-নওগাঁ ১২ চাাআ-াথযঘাটা 

৩ াফনা-বরী াঁচ বফবফ ১৩ যাজাী-যদফীগঞ্জ 

৪ াফনা-বযযাজপুয ১৪ যাজাী-সুন্দযগঞ্জ 

৫ াফনা-চাাআ ১৫ যাজাী-নওগাঁ 

৬ যাজাী-াাায ১৬ াফনা-ক্যয়াকাটা 

৭ মুবজফনগয-যাজাী ১৭ যগাারগঞ্জ-যংপুয 

৮ চাাআ-খবররপুয ১৮ যাজাী-াচবফবফ 

৯ যাজাী-ফাঘা ১৯ যংপুয-যাজফাড়ী 

১০ যনত্রযকানা-ভংরা   

 

০৯। ফগুড়া  

ফা বডযা 

১ ঞ্চগড়-খুরনা ১৬ ফগুড়া-খুরনা ২৯টি ৬৫টি 

২ যংপুয-বকযাযগঞ্জ * ১৭ ফগুড়া-ঝারকাঠি 

৩ ফগুড়া-বদনাজপুয ১৮ ফগুড়া-াাায 

৪ ঈরীপুয-াতেীযা * ১৯ ফগুড়া-যনপুয 

৫ ফগুড়া-মযায ২০ ফগুড়া-বদনাজপুয 

৬ ফগুড়া-যতাফগঞ্জ ২১ নাতীপুয-যাজাী 

৭ ক্যবড়গ্রাভ-যগাারগঞ্জ ২২ ফগুড়া-কানলাট 

৮ ক্যবড়গ্রাভ-বযযাজপুয ২৩ ফগুড়া-নওগা 

৯ ফগুড়া-জয়পুযাট ২৪ বদনাজপুয-বচরভাযী 

১০ বদনাজপুয-যংপুয ২৫ যনপুয-যবারাযাট 

১১ বদনাজপুয-র্ভরুঙ্গাভাযী ২৬ ফগুড়া-মুবজফনগয, 

১২ যাজাী-াাায ২৭ যাজাী-যতাফগঞ্জ 

১৩ যাজাী-র্ভরুঙ্গাভাযী ২৮ ঞ্চগড়-ফবযার 

১৪ ফগুড়া-ফাংরাফান্ধা ২৯ ক্যবড়গ্রাভ-খুরনা * 

১৫ সুন্দযগঞ্জ-চরগ্রাভ   

১০। চট্টগ্রাভ  

ফা বডযা 

১ চরগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি  ৫ চরগ্রাভ-চযপোন ৭টি ৬৫টি 

 

 

 

২ চট্টগ্রাভ-যাভগবত-চযজফফায * ৬ চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায * 

৩ চরগ্রাভ-যকাম্পানীগঞ্জ ৭ য াববৃ।    

৪ চট্টগ্রাভ-খাগড়াছবড়   



ফাংরাযদ ড়ক বযফণ কযাৃযযন (বফঅযটিব) 

 34 

ক্রভ বডযায নাভ 
রুযটয 

ক্রবভক  
রুট 

রুযটয 

ক্রবভক  
রুট 

যভাট রুট 

ংখ্যা 

গাড়ীয 

ংখ্যা 

 

১১। ফবযার  

ফা বডযা 

১ ফবযার-যংপুয ৮ ক্যয়াকাটা-খুরনা ১৩টি ৩৯টি 

২ ফবযার-চাাআ নফাফগঞ্জ ৯ ফবযার-মুবন্পগঞ্জ 

৩ ফবযার-াথযঘাটা-খুরনা ১০ ফবযার-যফনাযার 

৪ চযপোন-মযায ১১ ফবযার-ফযগুনা, 

৫ ফবযার-অমুয়া ১২ ফবযার-াথযঘাটা 

৬ ফবযার-কাওযাকাবন্দ ১৩ ফবযার-খুরনা 

৭ ফবযার-মটৃন।   

১২। খুরনা  

ফা বডযা 

১ খুরনা-ফবযার ৭ খুরনা-কাকবচযা ১১টি ২৫টি 

২ খুরনা-কাঠাবরয়া ৮ খুরনা-ফযগুনা 

৩ খুরনা-শ্যাভনগয ৯ যগাারগঞ্জ-যফনাপুর * 

৪ মযায-ক্যয়াকাটা ১০ খুরনা-ভঠফাড়ী 

৫ খুরনা-যাযয়ন্দা ১১ খুরনা-বকযাযগঞ্জ * 

৬ বযয়তপুয-মুন্পীগঞ্জ   

 

১৩। নযবংদী  

ফা বডযা 

১ নযবংদী-ঢাকা 

  

  ১টি ৪২টি 

১৪। 

 

 

নাযায়নগঞ্জ 

 ফা বডযা 

১ ঢাকা-নাযায়নগঞ্জ * ৪ গুবরস্তান-ফাবজতপুয * ৬টি ৯৬টি 

২ গুবরস্তান-গাঈবয়া * ৫ গুবরস্তান-ভাওয়া * 

৩ ঢাকা-যডভযা * ৬ বচটাগাং যযাড-াবায * 

 

১৫। ঈথুরী ফা বডযা ১ গুবরস্তান-যভঘনা ঘাট *   ১টি ৪০টি 

 

১৬। যানাপুয 

ফা বডযা 

১ যাভগবত-চট্টগ্রাভ * ৩ যানাপুয-চট্টগ্রাভ * ৩টি ৬টি 

২ চযজফফায-চট্টগ্রাভ *   

 

১৭। গাজীপুয 

ফা বডযা 
১ গুবরস্তান-যকাণাফাড়ী * 

  ১টি ১০টি 

* বচবিত রুটগুযরা নতুন । ফতভৃান যকাযযয অভযর চালু কযা যয়যছ। 

 ফযৃভাট =  ১৭৫টি ১২৫১টি 
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ভূবভকা 

ফাংরাযদযয াভবগ্রক যমাগাযমাগ ব্যফস্থায ন্যতভ ভাধ্যভ যে ড়ক। যকাযযয একটি প্রধান যফা প্রদানকাযী ংস্থা বযযফ ড়ক ও 

জনথ (ওজ) বধদপ্তয ভগ্র যদয জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়ক এফং যজরা ড়যকয ভন্বযয় একটি ব্যাক, ব্যয়ােয়ী, 

বযযফফান্ধফ, অযাভদায়ক ও বনযাদ ড়ক যনটওয়াক ৃবনভাৃণ এফং যেণাযফেযণ মুখ্য ভূবভকা ারন কযয অযছ। ওজ বধদপ্তযযয 

ব্যফস্থাধীযন বফববন্ন যেণীয যভাট প্রায় ২১,৫৭১ বকযরাবভটায ড়ক যযয়যছ। তন্যধ্য জাতীয় ভাড়ক ৩,৫৭০ বকযরাবভটায, অঞ্চবরক 

ভাড়ক ৪,৩২৩ বকযরাবভটায এফং যজরা ড়ক ১৩,৬৭৮ বকযরাবভটায। এ ছাড়া ওজ বধদপ্তযযয বনয়ন্ত্রণাধীন ড়ক যনটওয়াযক ৃবফববন্ন 

প্রকাযযয ৪,৫০৭টি যতু (যভাট দদঘেৃ ১৩০ বকযরাবভটায) এফং ১৩,৭৫১টি কারবাট ৃ(নদঘেৃ ৫৪০০০ বভটায) যযয়যছ। বধকন্তু ৬০টি যপযী 

ঘাযট বফববন্ন প্রকাযযয যভাট ১৫৩টি যপযী মান বযচারনায ভাধ্যযভ যপযী াযাায কামকৃ্রভ ম্পাবদত যে। ওজ বধদপ্তয ভাঠ মাৃযয়য 

৯টি যজান, ২০টি াযকরৃ এফং ৬৫টি বফবাযগয ভাধ্যযভ কামকৃ্রভ বযচারনা কযয থাযক । 

১. ঈন্নয়নখাত  

ক. ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচ (এবডব) ২০১২-১৩ থফৃছয 
(যকাটি টাকায়) 

প্রকে ংখ্যা ফযাদ্দ বডযম্বয ১২ মনৃ্ত 
বজওবফ প্রকে াায্য যভাট ব্যয় গ্রগবত 

১৪৮টি ২১৯৫.৪১ ২৪৫.৩৯ ২৪৪০.৮০ ১০৬৭.৪১ ৪৩.৭৩% 

 

 গত থ ৃফছযয এ ভযয় (বডযম্বয  ২০১১) ওজ বধদপ্তযযয াবফকৃ গ্রগবত বছর- ৩১.৬৬%।  
 বডযম্বয ২০১২ মনৃ্ত এবডব ফাস্তফায়যন জাতীয় গ্রগবতয ায ২৮% ভাত্র। 

খ. ২০১০-১১ যথযক ২০১২-১৩ (বডযম্বয/১২ মনৃ্ত) থ ৃফছযযয ঈন্নয়ন প্রকেমূযয ফাস্তফায়ন বচত্র 

 (যকাটি টাকায়) 
থফৃছয প্রকে ংখ্যা ফযাদ্দ ব্যয় ফাস্তফায়যনয ায (%) 

২০১০-২০১১ ১৫২টি ২০৬৩.৬১ ১৮৪২.৫৯ ৮৯.২৯ 

২০১১-২০১২ ১৬৯টি ২৪৪০.৫১ ২৩১৭.১৪ ৯৪.৯৪ 

২০১২-২০১৩ 

(বডযম্বয/১২ মনৃ্ত) 

১৪৮টি ২৪৪০.৮০ ১০৬৭.৪১ ৪৩.৭৩ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

(বডযম্বয ২০১২ মনৃ্ত) 

এবডব ফযাদ্দ/ব্যয় (যকাটি টাকা) 
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গ. এবডব ফাস্তফায়ন রেেভাত্রা 

 ড়ক ও জনথ বধদপ্তযয ২০১২-২০১৩ থ ৃফছযযয যযন্ফম্বয ২০১২, বডযম্বয ২০১২, ভাচ ৃ২০১৩ ও জুন ২০১৩-যত এবডব 

ফাস্তফায়ন রেেভাত্রা মথাক্রযভ ২০%, ৬৫%, ৯০% ও ১০০% বনধাৃযণ কযা য়। এ রেেভাত্রা জযৃন মথামথ দযে গ্রণ 

কযা যয়যছ। বডযম্বয, ২০১২ মনৃ্ত বজতৃ ফাস্তফায়ন গ্রগবত ৪৩.৭৩%।  
 রেেভাত্রা নুাযয এবডব ফাস্তফায়যনয জন্য ড়ক বফবাগ ও ড়ক ও জনথ বধদপ্তয ১৯টি যমৌথ ভবনটবযং টীভ গঠন কযযযছ 

এফং ফাস্তফায়ন কামকৃ্রভ বনবফড়বাযফ তদাযবক কযযছ। 

ঘ. ২০১১-১২ থ ৃফছযয এবডব ফাস্তফায়ন 

২০১১-১২ থ ৃফছযয ওজ বধদপ্তয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচয অওতায় ফযৃভাট ১৬৯টি প্রকযেয ভযধ্য ১৭টি প্রকযেয ফাস্তফায়ন কাজ 

ভাপ্ত কযযযছ। ঈক্ত ভযয় ৩০.৫০ বকযরাবভটায নতুন ড়ক বনভাৃণ কযা যয়যছ। এছাড়া ৫২৮ বকযরাবভটায ড়ক প্রস্তকযণ ও 

ভজবুতীকযণ, ২৩৭২ বকযরাবভটায ড়ক াযপবৃং এফং ৪০৪৬ বভটায কনবক্রট যতু বনভাৃণ কযা যয়যছ। ভাপ্ত ১৭টি প্রকযেয তাবরকা 

বনযন প্রদান কযা রঃ 

1. যফতগ্রাভ-তারা-াআকগাছা-কয়যা ড়যকয ৩৩তভ বকযরাবভটাযয বফা নদীয ঈয বফা যতু ও ৫১তভ বকযরাবভটাযয 

কয়যা যতু বনভাৃণ  
2. নাযায়নগঞ্জ ংযমাগ ড়কযক ৪ যরআযন ঈন্নীতকযণ 
3. বচমু্বক-থানচী এফং বদঘীনারা-ভাবযশ্যা ড়যকয ফবষ্ট কাজ  
4. বফবযববয-শ্যাভগঞ্জ ড়যক যাযভশ্বযী, শুকনাক্যবড় ও জাবযয়া যতু এফং যনত্রযকানা-করভাকান্দা ড়যক দদায ও 

করভাকান্দা যতু বনভাৃণ  
5. ফাঘাআাট-ভাারং-াযজক ড়ক বনভাৃণ  
6. ড়ক যনটওয়াক ৃঈন্নয়ন ও যেণাযফেণ প্রকে-১ 
7. বদগাআত-বযলাফাড়ী ড়যকয ৯ভ বকযরাবভটাযয ফাঈব যতু বনভাৃণ ও বদগাআত-বযলাফাড়ী তাযাকাবন্দ ড়ক ঈন্নয়ন 
8. সুনাভগঞ্জ-কাবচযগাবত-বফশ্বম্ভযপুয ড়ক বনভাৃণ  
9. বযযাজপুয (হুরাযাট)-শ্রীযাভকাঠী-স্বরূকাঠি ড়ক ঈন্নয়ন  
10. বযাজগঞ্জ-যায়গঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন 
11. ঞ্চগড় বচবনকর-যফংাযী-ভাযড়য়া-ারডাঙ্গা-যদফীগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন  
12. রারভাআ-রাকাভ-ভাআজদী ড়ক ঈন্নয়ন  
13. রাঙ্গযরয াট যতুয (৯৩.০২ বভটায) ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ 
14. যদৌরতবদয়া-পবযদপুয-ভাগুযা-বঝনাআদ-মযায-খুরনা-ভংরা (বদগযাজ) ড়যকয ১১তভ বকযরাবভটাযয ফবস্থত 

(খানখানাপুয) ৩৬.৬০ বভটায বব গাডাৃয যতু পুনঃবনভাৃণ  
15. বচনাখড়া-সুজানগয ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন  
16. াতেীযা-অাশুবন ড়ক ঈন্নয়ন 
17. ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন েবতগ্রস্থ ড়কমূযয জরুযী পুনফাৃন।  

 

ঙ. ২০১২-১৩ থ ৃফছযয ভাবপ্তয জন্য বনধাৃবযত প্রকে 

২০১২-১৩ থ ৃফছযযয ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূবচযত ন্তভূকৃ্ত ৩১টি প্রকে ভাবপ্তয জন্য বনধাৃযণ কযা যয়যছ (বযবষ্ট-ক)। ংযাবধত 

ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূচীযত ফযাদ্দ াওয়া যগযর কাযজয ফতভৃান ফস্থা বফযফচনায় ফতভৃান থফৃছযয ৩১টি প্রকেআ ভাপ্ত কযা ম্ভফ যফ 

ফযর অা কযা মায়।     
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চ. ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয কামকৃ্রযভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ম্পকৃ্ততা 

চ(১) টুয়াখারী-ক্যয়াকাটা ড়যক ীদ যখ কাভার যতু, ীদ যখ জাভার যতু ও ীদ যখ যাযর যতু বনভাৃণ  

াগয কন্যা খ্যাত ক্যয়াকাটায াযথ টুয়াখারী াযাযদযয বনযফবেন্ন ড়ক ংযমাযগয রযেে টুয়াখারী-ক্যয়াকাটা ড়যকয 

করাাড়া ঈযজরায় অন্ধাযভাবনক নদীয ঈয ীদ যখ কাভার যতু (যখপুাড়া যতু), যানাতরা নদীয ঈয ীদ যখ জাভার 

যতু (াজীপুয যতু) এফং খাড়াবাঙ্গা নদীয ঈয ীদ যখ যাযর যতু (ভবপুয যতু) বনভাৃযণয রযেে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত 

২৫ যপব্রুয়াবয ২০১২ তাবযখ টুয়াখারী যজরা পযকাযর এ ৩টি যতুয বববত্ত প্রস্তয স্থান কযযন। প্রকেটিয নুযভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় 

১৪৩.৪০ যকাটি টাকা। অন্ধাযভাবনক নদীয ঈয ৮৯১.৭৬ বভটায দীঘ ৃীদ যখ কাভার যতুয (যখপুাড়া যতু) ফাস্তফায়ন গ্রগবত 

৩৫%, যানাতরা নদীয ঈয ৪৮২.৩৭ বভটায দীঘ ৃ ীদ যখ জাভার যতুয (াজীপুয যতু) ফাস্তফায়ন গ্রগবত ২০% এফং 

খাড়াবাঙ্গা নদীয ঈয ৪০৮.৩৬ বভটায দীঘ ৃীদ যখ যাযর যতুয (ভীপুয যতু) ফাস্তফায়ন গ্রগবত ৬৫.৫০%। অা কযা 

মায় বডযম্বয ২০১৩ এয ভযধ্য যতু ৩টিয বনভাৃণ কাজ ভাপ্ত কযা ম্ভফ যফ। 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ীদ যখ কাভার যতুয বববত্ত প্রস্তয স্থান       ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ীদ যখ জাভার যতুয বববত্ত প্রস্তয স্থান 

 

 
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ীদ যখ যাযর যতুয বববত্ত প্রস্তয স্থান 
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চ(২) চট্টগ্রাভ ফন্দয ংযমাগ ঈড়ার যতু 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৮ ভাচ ৃ২০১২ তাবযখ চট্টগ্রাভ ফন্দয যরড পোববরযটন প্রকযেয অওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয াযথ 

যাট ৃ একয ড়যকয ভাধ্যযভ চট্টগ্রাভ ফন্দযযয ংযমাগ স্থাযনয রযেে ৭১.১৬ যকাটি টাকা ব্যযয় বনবভতৃ ১৪২০ বভটায দীঘ ৃ

োআওবাযটি মানফান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন। োআওবাযযয প্রস্ততা ১০.৬০ বভটায এফং েোন ংখ্যা ৩১টি। প্রকেটি 

ফাস্তফায়যনয পযর চট্টগ্রাভ ফন্দয যত ণ্যফাী রাক/রযী যজআ চট্টগ্রাভ যাট ৃএকয ড়যক যাবয চযর অযত াযযছ। এয 

পযর চট্টগ্রাভ-যতঙ্গা বফভান ফন্দয ড়যক চরাচরকাযী মানফান ও মাত্রী চরাচর সুগভ যয়যছ এফং মানজট ফহুরাংয হ্রা যযয়যছ। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াবনা ২৮য ভাচ ৃ২০১২ তাবযখ ফন্দয ংযমাগ ঈড়ার যতুটি মানচরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন 

চ(৩) বতস্তা যতু  

বতন-যতু বনভাৃণ প্রকযেয অওতায় যংপুয-ক্যবড়গ্রাভ জাতীয় ভাড়যকয ২১তভ বকযরাবভটাযয বতস্তা নদীয ঈয ৭৫০ বভটায দীঘ ৃ১৫ 

েোন বফবষ্ট বতস্তা যতুটি ১২২.০৯৭২ যকাটি টাকা ব্যযয় বনবভতৃ যয়যছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২২ যযন্ফম্বয ২০১২ তাবযখ বতস্তা 

যতুটি মানচরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন। বতস্তা যতু বনভাৃযণয পযর বফবাগীয় য যংপুয াযাযদযয াযথ ক্যবড়গ্রাভ ও 

রারভবনযাট যজরায যমাগাযমাগ সুগভ যয়যছ। এছাড়া বুবড়ভাযী স্থর ফন্দযযয ভাধ্যযভ ফাংরাযদযয াযথ বাযত, যনার ও র্ভটাযনয 

যদীয় ও অন্তজাৃবতক ণ্য বফবনভয় এফং ফাবণযজেয প্রায ঘটযছ। ঈযল্লখ্য যম, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াবনা ০১ জুরাআ ২০০১ 

তাবযখ যতুটিয বববত্ত প্রস্তয স্থান কযযবছযরন।  

  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২২ যযন্ফম্বয ২০১২ তাবযখ বতস্তা যতু মানচরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন 
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চ(৪) ফান্দযফান াফতৃে যজরায় াঙ্গু নদীয ঈয রুভা ও থানবচ যতু  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১৭ নযবম্বয ২০১২ তাবযযখ ফান্দযফন যজরায াঙ্গু নদীয ঈয বনবভতৃ ল ’টি যতু (রুভা ও থানবচ যতু) 

মানফান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন। বচমু্বক-রুভা ড়যক ২১৭.১৫ বভটায দীঘ ৃরুভা যতু এফং বচমু্বক-থানবচ ড়যক ২১৬.৪৪ বভটায 

দীঘ ৃথানবচ যতু ল ’টি ফাংরাযদ যনাফাবনীয তোফধাযন যভাট ৩৩.৬০ যকাটি টাকা ব্যযয় বনবভতৃ য়। যতু ল ’টি বনভাৃযণয পযর 

ফান্দযফান াফতৃে যজরায রুভা ঈযজরা ও থানবচ ঈযজরা দযযয াযথ যাবয ড়ক যমাগাযমাগ স্থাবত যয়যছ। এযত ফান্দযফান 

যজরায মটৃযনয ব্যাক প্রায ঘটযফ ও জনাধাযযণয অথ-ৃাভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন যফ। 

  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১৭ নযবম্বয ২০১২ তাবযখ ফান্দযফান যজরায় রুভা যতু ঈযিাধন কযযন 

  

  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১৭ নযবম্বয ২০১২ তাবযখ ফান্দযফান যজরায় থানবচ যতু ঈযিাধন কযযন 

চ(৫) ফনানী যযর ক্রবং এ ওবাযা বনভাৃণ  

৮০৪ বভটায দীঘ ৃ ফনানী যযরওযয় ওবায া গত 

২৭/১২/২০১২ তাবযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মান 

চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযযছন। ফনানী যযরক্রবং 

বদযয় দদবনক গযড় ৭২টি যরন চরাচর কযয মা 

মানজট সৃবষ্টয ন্যতভ কাযণ বছর। ওবায াটি 

বনভাৃযণয পযর যরন চরাচর জবনত মানজট ল যীর্ভত 

যয়যছ।  

 

 

 

 
 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২৭ বডযম্বয ২০১২ তাবযখ ফনানী 
যযর ক্রবং এ ওবাযা ঈযিাধন কযযন 
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ছ. ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী কর্তকৃ ঈযিাধনকৃত যতু, পৄটওবায ব্রীজ ও ন্যান্য স্থানা  

ছ(১) মমুযনশ্বযী যতু  

যংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুয ড়ক প্রস্তকযণ প্রকযেয অওতায় মমুযনশ্বযী নদীয ঈয ১২৬ বভটায দীঘ,ৃ ৯.১ বভটায প্রস্থ ও ৫ েোন 

বফবষ্ট মমুযনশ্বযী যতুটিয বনভাৃণ কাজ ২০১১-১২ থফৃছযয ম্পন্ন য়। আযতাভযধ্য ড়যকয মূর কাজও ম্পন্ন যয়যছ। পযর যংপুয 

যজরায যঙ্গ ফদযগঞ্জ ও াফতৃীপুয যয় বদনাজপুয যজরায যমাগাযমাগ ব্যফস্থা প্রবতবষ্ঠত যয়যছ এফং ল যত্বও প্রায় ১২ বকযরাবভটায 

কযভ এযযছ। তাছাড়া এ ড়ক যংপুয যনাবনফা ও ফীয ঈত্তভ ীদ ভাাবুফ যনাবনফাযক ড়ক যথ ংমৄক্ত কযযযছ। এ ড়যকয 

ভাধ্যযভ াফতৃীপুয-দয়দপুয এফং াফতৃীপুয-পৄরফাড়ী ড়যকয াযথও যমাগাযমাগ স্থাবত যয়যছ। এছাড়া ফদযগঞ্জ ও াফতৃীপুয 

ঈযজরায জনাধাযণ যংপুযযয াযথ যমাগাযমাযগয যেযত্র এ ড়কটি ব্যফায কযয থাযক। ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী যংপুয 

পযকাযর ১৮ যপব্রুয়াবয ২০১২ তাবযখ মমুযনশ্বযী যতু মানফান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন। 

        

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ১৮ যপব্রুয়াবয ২০১২ তাবযখ মমুযনশ্বযী যতু মানফান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন 

ছ(২) ারাড়া যতু  

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ২৫ যভ ২০১২ তাবযখ ক্যবভল্লা-বুবড়চং-ব্রাহ্মণাড়া-বভযপুয ড়যকয ৩য় বকযরাবভটাযয ১৫৬ বভটায দীঘ ৃ

ারাড়া যতুয বনভাৃণ কাযজয বববত্ত প্রস্তয স্থান কযযন। ১৪.৭০ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় এ যতুটি জুন ২০১৩ এয ভযধ্য ভাবপ্তয 

জন্য বনধাৃবযত অযছ।  

 

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ২৫ যভ ২০১২ এ ারাড়া যতুয বববত্ত প্রস্তয স্থান কযযন 
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ছ(৩) কাঁচপুয াকৃ্যরায ড়ক 

কাঁচপুয জংন যয়যন্ট মানজট বনযযনয রযেে 

কাঁচপুয যতুয বনযচ বদযয় বফকে যথ চরাচযরয 

জন্য ৮৬০ বভটায দীঘ ৃএকটি াকৃ্যরায ড়ক বনভাৃণ 

কযা যয়যছ। এয পযর চট্টগ্রাভ প্রান্ত যত অগত 

বযরটগাভী মানফানমূ জংযন যো না কযয 

ব্রীযজয নীচ বদযয় যাবয বযরট ভাড়যক যমযত 

াযযছ। এযত কাঁচপুয জংযন মানজট ফহুরাংয 

হ্রা যযয়যছ। ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ২১ যক্টাফয 

২০১২ তাবযখ কাঁচপুয াকৃ্যরায ড়কটি মানফান 

চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন। 

 

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ২১ যক্টাফয ২০১২ তাবযখ কাঁচপুয 
াকৃ্যরায ড়ক মানফান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযন 

ছ(৪) যভাগযাাড়া যচৌযাস্তায় পৄটওবায ব্রীজ  

ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয ২৫তভ বকযরাবভটাযয 

যভাগযাাড়া যচৌযাস্তায় পৄটওবায ব্রীজ ২১ যক্টাফয 

২০১২ তাবযযখ ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ঈযিাধন 

কযয জনাধাযযণয াযাাযযয জন্য ঈন্ুক্ত 

কযযযছন। ঈবল্লবখত স্থাযন ১টি পৄটওবায ব্রীজ 

বনভাৃযণয জন্য স্থানীয় জনগযণয দীঘ ৃ বদযনয দাফী 

বছর। পৄটওবায ব্রীজটি বনভাৃযণয পযর জনগণ 

বনযাযদ ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক াযাায যত 

াযযছন। 

 

পৄটওবায ব্রীজ, যভাগযাাড়া, নাযায়ণগঞ্জ 

ছ(৫) বযবনযযটক গাফতরী ংযমাগ ড়যক 

গাফতরী যতুয বনযচ আঈ-লু বনভাৃণ 

বযবনযযটক গাফতরী ংযমাগ ড়যকয গাফতরী 

যতুয বনচ বদযয় ৩ যকাটি টাকা ব্যযয় ৫০০ বভটায 

দীঘ ৃ একটি আঈ-লু বনভাৃণ কযা যয়যছ। ভাননীয় 

যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ২৯ বডযম্বয ২০১২ তাবযযখ 

গাফতরী আঈ-লুটি মানফান চরাচযরয জন্য ঈমু্মক্ত 

কযযন। এয পযর গাফতরী-যায়াযীঘাট ও গাফতরী-

বযবনযযটক ড়যকয যাবয ংযমাগ স্থাবত 

যয়যছ এফং ঢাকা-অবযচা ভাড়যকয গাফতরী 

ংযয মানজট হ্রা যযয়যছ।  

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী কর্তকৃ গাফতরী আঈ-লুটি ঈযিাধন 
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ছ(৬) এযক্সর যরাড কযরার যেন 

ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যক যভঘনা যতু ড়ক এেযপ্রাচ, যগাভতী যতু ড়ক এেযপ্রাচ,  ীতাক্যযন্ডয ফড় দাযযাগাযাট এফং ঢাকা-অবযচা 

ড়যকয ফাথুরীযত স্থাবত এযক্সর যরাড কযরার যেনমূ দীঘ ৃ বদন মাফত চর যয় যড় বছর। ঈক্ত এযক্সর যরাড কযরার 

যেনমূ আযতাভযধ্য চালু কযা যয়যছ। যভাটযমাযনয এযক্সর যরাড যকন্দ্র বযচারনা ংক্রান্ত নীবতভারা, ২০১২ আযতাভযধ্য কামকৃয 

কযায় ঈক্ত নীবতভারায বববত্তযত ড়যকয ঈয ওবাযযরাযডড মানফাযনয চরাচর বনয়ন্ত্রণ কযা যে। এছাড়া ভয়নাভবত-ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

ড়যকয ভয়নাভবত যয়যন্ট, চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায ড়যক যকযাবনযাট যয়যন্ট এফং ঢাকা-বযরট জাতীয় ভাড়যকয জগদীপুযয 

(মুবক্তযমািা চেয বফগঞ্জ) একটি কযয যাযটফৃর এযক্সর যরাড কযরার যেন চালু কযা যয়যছ। অযও ৮টি স্থাযন এযক্সর যরাড 

কযরার যেন স্থাযনয ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ।  

 

 

 

 

 

  

 

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী কর্তকৃ ীতাক্যযন্ড ফড় দাযযাগাযাযট 

২ নযবম্বয ২০১২ তাবযখ এযক্সর যরাড কযরার যেন ঈযিাধন 
ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী কর্তকৃ কক্সফাজাযয ভবযচোফাজাযয  

৪ নযবম্বয ২০১২ তাবযখ এযক্সর যরাড কযরার যেন ঈযিাধন 

আযতাভযধ্য াযা যদয বনযন ফবণতৃ স্থাযন  ৮টি ওবাযযরাড কযরার যেন স্থাবত যয়যছঃ 
(1) ঢাকা-অবযচা ভাড়যকয ফাথুরী, ভাবনকগঞ্জ  
(2) ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয যভঘনা যতু, নাযায়নগঞ্জ  
(3) ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয যগাভতী যতু, দাঈদকাবন্দ  
(4) ঢাকা-বযরট জাতীয় ভাড়যকয অঈকাবন্দ, বফগঞ্জ (চর) 
(5) ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয ফড় দাযযাগাযাট, চট্টগ্রাভ 
(6) ভয়নাভবত-ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ড়যকয ভয়নাভবত-ক্যবভল্লা এরাকা  
(7) চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায-যটকনাপ ভাড়যকয যকযাবনযাট এরাকা 

(8) ঢাকা-বযরট জাতীয় ভাড়যকয জগদীপুয (মুবক্তযমািা চেয বফগঞ্জ) 

বনযন ফবণতৃ অযও ৮টি স্থাযন ওবাযযরাড কযরার যেন স্থাযনয কামকৃ্রভ াযত যনয়া যয়যছঃ 

(১) ঢাকা-ভয়ভনবং জাতীয় ভাড়যকয যবাগযা 
(২) যদৌরতবদয়া-পবযদপুয-মযায-খুরনা-ভংরাভাড়যকয নওয়াাড়া 
(৩) ঞ্চগড়-ফাংরাফান্ধা জাতীয় ভাড়যকয ঞ্চগড়  
(৪) বুবড়ভাবড়-রারভবনযাট জাতীয় ভাড়যকয ফড়খাতা  
(৫) নফাফগঞ্জ-বফগঞ্জ-যানাভবজদ-ফাবরয়াদীবঘ ড়যকয কয়রাফাবড় 
(৬) মযায-যফনাযার ভাড়যকয যফনাযার 
(৭) ঢাকা-ঈথুবর-কাীনাথপুয-ফগুড়া-যংপুয ভাড়যকয ভাস্থানগড় 
(৮) বযরট-যকাম্পানীগঞ্জ-যবারাগযঞ্জয খাগাআর  
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জ. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত প্রকে 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত প্রকযেয ভযধ্য ওজ বধদপ্তযযয ৫১টি প্রকে যযয়যছ। ১৩টি প্রকযেয কাজ ম্পূণরৃূয, ৪টি প্রকযেয কাজ 

অংবকবাযফ চরভান এফং কাবযগযী ায়তা প্রকযেয অওতায় ২টি প্রকে ভীোধীন যযয়যছ (বযবষ্ট-খ)। বযকেনা কবভযন ১৯টি 

প্রকযেয বডবব প্রবক্রয়াধীন যযয়যছ (বযবষ্ট-গ)। তম্মযধ্য ২টি বডবব ২টি প্রবতশ্রুবতয ং বফযল। ড়ক ও জনথ বধদপ্তযয ১৪টি 

বডবব প্রবক্রয়াধীন যযয়যছ (বযবষ্ট-ঘ)। তম্মযধ্য ২টি বডবব ২টি প্রবতশ্রুবতয ং বফযল। এছাড়া প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরযয়য ববব 

যযর প্রবক্রয়াধীন ১টি, ড়ক বফবাযগ প্রবক্রয়াধীন ১টি এফং গাজীপুয যজরায জন্য ১টি প্রবতশ্রুবত যযয়যছ। চরভান [১৩টি+৪টি (অংবক)] 

প্রকেগুযরা বফযলবাযফ তোফধান ও ভবনটবযং কযয ফাস্তফায়ন কযা যে।  

ঝ. ফাস্তফায়নাধীন গুরুত্বপূণ ৃপ্রকযেয বফফযণ 

ঝ(১) ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকে 

জাতীয় গুরুত্বপূণ ৃগ্রাবধকাযপ্রাপ্ত প্রকে বযযফ ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকযেয অওতায় দাঈদকাবন্দ যত চট্টগ্রাভ 

বটি যগআট মনৃ্ত ১৯২.৩০ বকযরাবভটায বফদ্যভান ২ যরন ড়কযক ২৪১০.১৭ যকাটি টাকা ব্যযয় জানুয়াবয ২০০৬ যত বডযম্বয ২০১৩ 

যভয়াযদ ৪ যরযন ঈন্নীতকযযণয কাজ চরভান অযছ।  এ প্রকযে ২ যরন বফবষ্ট ড়ক বনভাৃণ ছাড়াও ২৩ টি যতু,  ২৩২ টি কারবাট,ৃ ৩টি 

যযর ওবাযা, ১৪টি ড়ক ফাআা (৩২.১৩৭ বকঃবভঃ), ৩৩টি েীর পৄট ওবায ব্রীজ,  ২টি (৩৪ বভটায) অন্ডাযা, ৬১টি ফা েযজ 

বনভাৃণ কযা যফ।  

ড়যকয যবযভযন্টয বফববন্ন স্তযযয  বনভাৃণ কাজ শুরু যয়যছ। বডযম্বয ২০১২ মনৃ্ত প্রকযেয ড়কফাঁধ বনভাৃণ কাজ প্রায় যল মাৃযয় 

যযয়যছ। ভাটিয কাজ ১২৯ রে ঘনবভটাযযয ভযধ্য ১০৮ রে ঘনবভটাযযয কাজ ভাপ্ত যয়যছ (৮৩.৪৯%)। ১৯২ বকযরাবভটায ড়যকয 

ভযধ্য ৪৭ বকযরাবভটাযযয াফ-যফআ এয কাজ ভাপ্ত যয়যছ (২৪.৪৮%)। ১৭টি যতুয ভযধ্য ২টিয বনভাৃণ কাজ ভাপ্ত যয়যছ, ফবষ্ট 

যতুয কাজ চরভান যযয়যছ (৬৩.৫%)। ২৩২টি কারবাযটযৃ ভযধ্য ২২০টি কারবাযটযৃ বনভাৃণ কাজ (৯১.৩৭%) ভাপ্ত যয়যছ। ফবষ্ট 

কারবাটগৃুযরায কাজ চরভান যযয়যছ। এ ছাড়াও প্রকযেয ভূবভ বধগ্রযণয কাজ ৯০% ভাপ্ত যয়যছ। ড়ক ম্প্রাযযণয প্রযয়াজযন 

প্রকে এরাকায় ১৩টি স্কুর, ৬টি ভবজদ, ২টি ভবন্দয ও ৪টি কফযস্থান স্থানান্তয ও বনভাৃযণয কাজও ফাস্তফায়নাধীন যযয়যছ। এ প্রকে 

ফাস্তফাবয়ত যর ফন্দয নগযী চট্টগ্রাযভয াযথ যাজধানী ঢাকায ড়ক যথ যমাগযমাগ জ, দ্রুত, মানজটমুক্ত ও ঈন্নততয যফ। জাতীয় 

থনৃনবতক ঈন্নয়যন ব্যাক ভূবভকা ফনকাযী এ প্রকযে গত থফৃছয মনৃ্ত ৬৪৭.৪০ যকাটি টাকা ব্যয় যয়যছ। ফতভৃান থফৃছযয 

৫০০.০০ যকাটি টাকা ফযাদ্দ অযছ। ২৮ বডযম্বয ২০১২ যত ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪-যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকযে ড়যকয বফটুবভনা 

াযপবৃং এয কামকৃ্রভ শুরু যয়যছ।   

  

ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়ক ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকযেয ফাস্তফ কাযজয বচত্র 
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ঝ(২) যগৌযনদী-অনগরঝড়া-য়াযাট-যকাটারীাড়া-যগাারগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন (যগাারগঞ্জ ফাটাবভনৃার ংযমাগ ড়ক) (১ভ 

ংযাবধত) ীলকৃ প্রকে 

ফবযার যজরায যগৌযনদী-অনগরঝড়া-য়াযাট যয় যকাটারীাড়া-যগাারগঞ্জ মনৃ্ত ড়ক এ প্রকযেয অওতার্ভক্ত। প্রকেটি 

১৬৩.৯৯ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় জানুয়াযী/২০০৯ যত জুন/১৩ যভয়াযদ এবডবর্ভক্ত য়। যফতীযত ংযাবধত যয় প্রকযেয ব্যয় 

দাড়াঁয় ২১৭.৬৩ যকাটি টাকা। প্রকযেয অওতায় ৪৭.৮৩ বকযরাবভটায বফদ্যভান ড়ক এয ভযধ্য ৩২.৪৯ বকযরাবভটায ড়ক 

প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন, ১৫.৩৪ বকযরাবভটায নতুন ড়ক, ৯টি ব্রীজ এফং ২টি কারবাট ৃবনভাৃণ বনধাৃবযত যযয়যছ।  

গ্রগবতঃ 

(১) ভাটিয কাজ- ৪৭.৮৩ বকবভ এয ভযধ্য ৩৬ বকবভ ম্পন্ন (৭৫.২৬%)। 

(২) াফ-যফআজ- ৪৭.৮৩  বকবভ এয ভযধ্য ৩০ বকবভ ম্পন্ন (৬২.৭৩%)। 

(৩) যফআজ টাআ-১ ৪৭.৮৩   বকবভ এয ভযধ্য ১৪.৫০ বকবভ ম্পন্ন (৩০.৩২%)। 

(৪) াযপবৃং- ৪৭.৮৩  বকবভ এয ভযধ্য ৩০ বকবভ ম্পন্ন (৬২.৭৩%)। 

(৫) ব্রীজ- ৯টিয ভযধ্য ৫টি ম্পন্ন ৪টি চরভান। 

(৬) কারবাট-ৃ ১২টিয ভযধ্য ৩টি  ম্পন্ন ৯টি চরভান। 

(৭) াবফকৃ গ্রগবত ৬০%। 

  

প্রকেটি গ্রাবধকায বববত্তযত ফাস্তফায়ন কযা যে। অগাভী জুন/১৩ এয ভযধ্য প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন যফ ভযভ ৃঅা কযা মায়। 

প্রকেটি ফাস্তফায়ন যর ফবযার ও যগাারগযঞ্জয ভযধ্য ড়ক ল রুত্ব ১০.০০ বকযরাবভটায কযভ মাযফ। যগাারগঞ্জ-ভাদাযীপুয-

বযয়তপুয-চাঁদপুয যয় ভংরা ও চট্টগ্রাভ এয ভধ্যকায যমাগাযমাগ জতয যফ মা জাতীয় ঈন্নয়যন গুরুত্বপূণ ৃভূবভকা যাখযফ। 

ঝ(৩) জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে 

প্রকেটিয অওতায় জয়যদফপুয যচৌযাস্তা যত ভয়ভনবং যভবডযকর কযরজ যভাড় মনৃ্ত ৮৭.১৮ বকযরাবভটায বফদ্যভান ২-যরন 

ড়কযক ৪-যরযন ঈন্নীত কযা যে। প্রকেটি ৯৯২.১০ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় ৪টি প্যাযকযজয ভাধ্যযভ ফাস্তফায়ন কযা যে। 

আযতাভযধ্য ২টি প্যাযকজ WI-3 : নয়নপুয (ভাওনা) যথযক যায়ভবন মনৃ্ত ২৯.৬০ বকযরাবভটায ও WI-4 : যায়ভবন যথযক 

ভয়ভনবং মনৃ্ত ২৭.৩২৯ বকযরাবভটায ড়ক বনভাৃণ কাযজয ফাস্তফায়ন কামকৃ্রভ চরভান অযছ। প্রকের্ভক্ত য ২টি প্যাযকজ 

(WI-1 ও WI-2) এয বনভাৃণ কাজ বফববন্ন জটিরতায কাযযণ বনধাৃবযত ভযয় শুরু কযা মায়বন। ক্রয় কবভটিয নুযভাদন বনযয় পূযফযৃ 

চুবক্ত ফাবতর কযয যাস্তাটি দ্রুত বনভাৃযণয স্বাযথ ৃফাংরাযদ যনাফাবনীযক এ প্যাযকজ ২টি ফাস্তফায়যনয দাবয়ত্ব প্রদান কযা যয়যছ।  

WI-3 ও WI-4 প্যাযকজিযয় ৫৬.৯৩ বকযরাবভটায ড়যকয ভযধ্য ৫টি যতু, ৯৬টি কারবাট ৃ ও থচাযীযদয বনযাযদ যাস্তা 

াযাাযযয জন্য ৩টি েীর পৄটওবায ব্রীজ বনভাৃণ কযা যফ। এ ংয আযতাভযধ্য ১২.৬০ রে ঘনবভটায ভাটিয কাযজয ভযধ্য ৭.৮০ 

রে ঘনবভটায (প্রায় ৬০%) কাজ যল যয়যছ। যবযভযন্টয বফববন্ন স্তযযয ISG ৪.৮০ রে ঘনবভটায এয ভযধ্য ১.২০ রে ঘনবভটায, 

াফ-যফআজ ১৯ বক.বভ., যফআজ-II ৫ বক.বভ., যফআজ-I ৩ বক.বভ. ও বফটুবভনা কাজ (Black top) ১.৫ বক.বভ. আযতাযভযধ্য যল 

যয়যছ।  ৫টি যতুয পাঈযন্ডন ও াফ-োকচাযযয কাজ ম্পন্ন যয়যছ। ৭০টি গাডাৃযযয ভযধ্য ১৬টি বনবভতৃ যয়যছ (৬৮%)। 

ফাকীগুযরায কাজ চরভান অযছ। ৯৬টি কারবাযটযৃ ভযধ্য ৩৬টিয কাজ ম্পূণবৃাযফ ম্পন্ন যয়যছ। ফবষ্ট কারবাযটযৃ বনভাৃণ কাজ 

চরভান যযয়যছ। জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ড়ক ঈন্নয়ন প্রকযে এবপ্রর ২০১৩ মনৃ্ত ৩০ বকযরাবভটায ড়যকয যবযভন্ট বনভাৃণ কাজ 

এফং জুন ২০১৩ এয ভযধ্য যতু ও কারবাযটযৃ তবাগ কাজ ভাবপ্তয জন্য বনধাৃবযত অযছ।    

এআ প্রকে যল যর বৃত্তয ভয়ভনবং ও বৃত্তয বযরট এয বিভাঞ্চযরয ভযধ্য যাজধানী ঢাকায যমাগাযমাগ ব্যফস্থায ব্যাক 

ঈন্নয়ন, মাতায়াত ত্বযাবন্বত ও বনযাদ যফ এফং প্রকে এরাকায কৃবল ণ্য ও বে কাযখানায় ঈৎাবদত ণ্য দ্রুত বযফযণয সুবফধা 

বৃবি াযফ। পযর এতদঞ্চযরয অথ-ৃাভাবজক ফস্থায ঈন্নবত াবধত যফ।  
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       জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ভাড়ক ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকযেয ফাস্তফ কাযজয বচত্র 

ঝ(৪) আোণ ৃফাংরাযদ ব্রীজ আভপ্রুবযভন্ট প্রযজক্ট (আবফবফঅআব) 

ফাংরাযদযয পূফাৃঞ্চযরয থাৃৎ ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয ঢাকা যজান, ক্যবভল্লা যজান, বযরট যজান এফং চট্টগ্রাভ যজাযনয 

অওতাধীন জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়যকয  রু এফং েবতগ্রস্থ যতুমূ মূরতঃ পূনবনভাৃযণয জন্য ৬৯০.৯০ যকাটি টাকা ব্যযয় 

(জাআকা ৫০১.৫৪ যকাটি টাকা ও বজওবফ ১৮৯.৩৬ যকাটি টাকা) জুরাআ ২০০৯ যত বডযম্বয ২০১৩  যভয়াযদ প্রকেটি াযত যনয়া 

যয়যছ।  

প্রকযেয অওতায় ১১৭টি যতু ও ৩২.৬০ বকযরাবভটায এযপ্রাচ ড়ক বনবভতৃ যফ। জাআকায থাৃয়যন ৩০ বভটাযযয বধক দদযঘেৃয 

৬৩টি যতু এফং বজওবফ থাৃয়যন ৩০ বভটাযযয কভ দদযঘেৃয ৫৪টি যতু বনভাৃণ কযা যে। যতুমূযয যভাট দদঘেৃ ৪৭৬২ বভটায। যম 

ভস্ত জাতীয় ও অঞ্চবরক ভাড়যক যতুমূ বনবভতৃ যে তা র : (১) বজনবজযা-যদাায-শ্রীনগয (২) টাঙ্গাআর-ভদৄপুয-জাভারপুয 

(৩) বকযাযগঞ্জ-দবযফ (৪) ব্রাহ্মনফাবড়য়া-ক্যবভল্লা (৫) ভাআজবদ-যাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ (৬) রারভাআ-চাঁদপুয-যায়পুয (৭) বযরট-যগাারগঞ্জ-

জবকগঞ্জ (৮) বযরট-সুনাভগঞ্জ (৯) কক্সফাজায-যটকনাপ (১০) চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি (১১) াটাজাবয-পটিকছবড়-খাগড়াছবড় (১২) 

টিয়া-অযনায়াযা-ফাঁখারী ড়ক। যতুমূ ১৩টি যজরা ও ৩৮টি ঈযজরায় ফবস্থত।  

যতুমূ রু/েবতগ্রস্থ থাকায় ফবণতৃ গুরুত্বপূণ ৃড়কমূয যনকস্থাযন মানজট, ল ঘটৃনা সৃবষ্ট দীঘকৃার মানফান চরাচযর বফঘ্ন 

বের। প্রকেটি ফাস্তফায়যনয ভাধ্যযভ ঢাকা, ক্যবভল্লা, বযরট ও চট্টগ্রাভ যজান তথা যদযয পূফাৃঞ্চযরয ড়ক যমাগাযমাগ যনটওয়াযকযৃ 

প্রভূত ঈন্নবত াবধত যফ। 

গ্রগবত 
 ঢাকা, ক্যবভল্লা ও বযরট যজাযনয ৭১টি যতুয কাজ চরযছ। 
 ফবষ্ট ৪৬টি যতুয দযত্র নুযভাদন প্রবক্রয়াধীন যযয়যছ, মায কামাৃযদ ীঘ্রআ প্রদান কযা যফ। 
 ৩টি যতু ও ২টি কারবাট ৃবনভাৃণ ম্পন্ন যয়যছ। 
 ১৫টি যতুয াফষ্ট্রাকচায বনভাৃণ যল যয়যছ। 
 চরভান ৭১টি যতুয বধকাংআ বডযম্বয/১৩ এয ভযধ্য ম্পন্ন যফ। 
 ক্রভপুবঞ্জভূত গ্রগবত ২৪.৫৪%। 

ঝ(৫)  নফীনগয-বডআবযজড-চন্দ্রা ড়ক ৪ যরযন ঈন্নীততকযণ প্রকে  

ঢাকা-অবযচা জাতীয় ভাড়যকয নফীনগয যয়ন্ট যত আবযজড যয় জয়যদফপুয-টাঙ্গাআর জাতীয় ভাড়যকয গাজীপুয যজরায 

চন্দ্রা মনৃ্ত ১৬ বকযরাবভটায যাস্তা বফদ্যভান ২ যরন যত ৪ যরযন ঈন্নীতকযযণয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা যয়যছ।  ৯৫.৬০ যকাটি 

টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় ১/৭/২০১০ যথযক ৩০/৬/২০১৩ যভয়াযদ  প্রকেটি নুযভাবদত য়। যফতীযত ংযাবধত যয় ব্যযয়য বযভান 

১৩০.৮৩ যকাটি টাকায় দাড়ায়। প্রকযেয অওতায় ১৬ বকযরাবভটায ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন, ২টি যতু, ২৫টি কারবাট,ৃ ৪টি 

পৄটওবায ব্রীজ, ১০ বকযরাবভটায যড্রন পৄটাত এফং ১০ বকযরাবভটায াববৃ যরআন বনভাৃণ বনধাৃবযত অযছ। 

গ্রগবতঃ 

(১) যবযভন্ট- ১৪ বকযরাবভটাযযয ভযধ্য ১৩.৭৫ বকযরাবভটায ম্পন্ন যয়যছ (৭৪%)। 

(২) াযপবৃং- ১৬ বকযরাবভটাযযয এয ভযধ্য ২ বকযরাবভটায ম্পন্ন যয়যছ (১৫%)। 
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(৩) যতু- ২টিয ভযধ্য ২টি ম্পন্ন যয়যছ (১০০%)। 

(৪) কারবাট-ৃ ২৫টিয ভযধ্য ২৫টি ম্পন্ন যয়যছ (১০০%)। 

(৫) পৄটওবায ব্রীজ- ৪টিয ভযধ্য ২টি ম্পন্ন যয়যছ (৫০%)। 

(৬) যড্রন পৄটাত- ১০ বকযরাবভটাযযয ভযধ্য ৮ বকযরাবভটায ম্পন্ন যয়যছ (৮০%)। 

(৭) াববৃ যরআন- ১০ বকযরাবভটাযযয ভযধ্য ৮ বকযরাবভটায (াযপবৃং ফাযদ) ম্পন্ন যয়যছ (৬০%)। 

(৮) াবফকৃ গ্রগবতঃ ৭২%। 

প্রকেটিয তবাগ কাজ যভ/১৩ এয ভযধ্য ম্পন্ন কযা মাযফ ভযভ ৃ অা কযা মাযে। প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত যর প্রকে এরাকায় 

নীয় মানজট ভস্যায ভাধান যফ। পযর যদযয ঈত্তযঞ্চযরয াযথ ঢাকা ভানগযীয যমাগাযমাগ ব্যফস্থা জতয যফ। যআ 

াযথ বযফন ব্যয় ও বযফন ভয় হ্রা াওয়ায় জাতীয় ঈন্নয়ন ত্বযাবিত যফ। 

ঝ(৬)  বযযাজপুয-যগাারগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন এফং যখ লুৎপয যভান যতু (াটগাতী যতু) বনভাৃণ  

বযযাজপুয-যগাারগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়যকয ৪০তভ বকযরাবভটাযয ভদৄভবত নদীয ঈয যখ লুৎপয যভান যতু (াটগাবত যতু) 

এ প্রকযেয অওতায় গ্রাবধকায বববত্তযত বনবভতৃ যে। ম্পূণ ৃ প্রকেটি ৭২.৬৫ যকাটি টাকা ব্যযয় অগষ্ট/২০০৯ যত জুন/১৩ 

যভয়াযদ এবডবয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন যযয়যছ। ৭টি োন বফবষ্ট যতুটিয যভাট দদঘেৃ ৩৯১.৪৯১ বভটায। যতুটিয ভাযঝয োযন 

১০১.০৩৫ বভটায দীঘ ৃেীর রা স্থাযনয ংস্থান যযয়যছ। 

গ্রগবতঃ 

(১) াআর- ১৪৪টিয ভযধ্য ১৪৪টি ম্পন্ন যয়যছ 

(২) এফাটযৃভন্ট- ২টিয ভযধ্য ২টি ম্পন্ন যয়যছ 

(৩) াআয়ায- কো ৬টিয ভযধ্য ৪টি ম্পন্ন যয়যছ 

(৪) গাডাৃয- ৩০টিয ভযধ্য ১০টি ম্পন্ন যয়যছ 

(৫) াবফকৃ গ্রগবতঃ ৫০%। 

যতুটি বনবভতৃ যর বযযাজপুয ও ফাযগযাট যজরায কযয়কটি ল গভৃ এরাকায জনগণ যগাারগঞ্জ ও ঢাকা যদযয ন্যান্য ঞ্চযর 

যজ মাতায়ত কযযত াযযফ।  

ঝ(৭)  বভযপুয বফভান ফন্দয ড়যক োআওবায বনভাৃণ  

মযত াহ্জারার (যঃ) অন্তৃজাবতক বফভান ফন্দয যত ফনানী যযর ক্রবং যয়যন্টয ভধ্যফতী স্থাযন প্রকেটিয ফস্থান। প্রকেটি 

৩৬০.০০ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় ভাচ/ৃ২০১০ যত জুন/২০১৩ যভয়াযদ এবডবর্ভক্ত য়। প্রকযেয অওতায় ৮০৪ বভটায দীঘ ৃ

ফনানী যযরওযয় ওবায া, ২৩৫৩ বভটায দীঘ ৃবভযপুয-বফভান ফন্দয ড়ক োআওবায বনভাৃণ বনধাৃবযত অযছ। ফনানী যযরক্রবং 

ওবায া ংটিয বনভাৃণ কাজ আযতাভযধ্য ভাপ্ত যয়যছ। গত ২৭/১২/২০১২ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওবায া ংটি মান 

চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযযছন। ২৪৭.১৮ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয়য োআওবাযটিয একপ্রান্ত যনাবনফা এরাকায মুর ড়ক 

এফং যপ্রান্ত বফভানফন্দয ড়ক ে ৃকযযযছ। বভযপুয-ফনানী যথয মাত্রীযদয সুবফধায জন্য োআওবায এফং ফনানী যযরক্রবং 

ওবাযাযয ভযধ্য একটি ংযমাগ যতু বনভাৃণ কযা যয়যছ। এ ংযমাগ যতুয দদঘেৃ ৫৬০ বভটায, মুর োআওবাযযয দদঘেৃ ১৭৯৩ 

বভটায। োআওবায ংযয  বনভাৃণ কাজ ভাচ/ৃ১৩ এয ভযধ্য ভাপ্ত যফ ভযভ ৃঅা কযা মায়। োআওবাযটি বনবভতৃ যর বভযপুয 

যথযক ফনানী ও বফভানফন্দয মাতায়াত জতয যফ, এটি মানজট বনযযনও বফযল ভূবভকা যাখযফ। 

ঝ(৮)  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (৮টি)  

ভগ্র যদযয যজরা ড়ক ঈন্নয়যনয রযেে এবডবযত ৮টি যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়নাধীন অযছ। এ ৮টি প্রকযে ফযৃভাট 

২৪২টি যজরা ড়ক বনভাৃণ/ঈন্নয়যনয ংস্থান যযয়যছ। ৮টি প্রকযেয যভাট বডবব মূল্য ২০১৮.৩৭ যকাটি টাকা। জুন/১২ মনৃ্ত এ 

প্রকে গুবরয ৪৬% কাজ ভাপ্ত যয়যছ। চরবত থফৃছযয এ প্রকেগুবরযত ৩১৩.৮৬ যকাটি টাকা ফযাদ্দ যযয়যছ। যজরা ড়ক ঈন্নয়ন 

প্রকেগুযরা  জুন/১৩ এয ভযধ্য ভাপ্ত কযায জন্য বনধাৃবযত অযছ।  
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ঝ(৯) ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক যনটওয়াযক ৃন্তর্ভকৃ্ত যতুমূযয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ প্রকে  

প্রকেটিয ভাধ্যযভ ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন বফববন্ন ভাড়ক ও ড়কমূয যভাট ৪৮টি ভাপ্ত যতুয (নদঘেৃ 

৫৮৫২.৪৫ বভটায) ফবষ্ট কাজ ম্পাদযনয ব্যফস্থা যনয়া যয়যছ। প্রকেটিয ১৭টি যতুয বনভাৃণ কাজ আযতাভযধ্য ভাপ্ত যয়যছ 

এফং ৩১টি যতুয কাজ চরভান যযয়যছ। প্রকেটিয নুযভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয় ৩০৬.৩৫ যকাটি টাকা। ২০১২ াযর এ প্রকযেয 

বননবরবখত ৯টি যতু মানফান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযা যয়যছঃ  

(১)  যগৌযনদী-অনগরঝাড়া-য়াযাট-যকাটারীাড়া-যগাারগঞ্জ ড়যকয ৫ভ বকযরাবভটাযয যথযখারা যতু 
(২) যগৌযনদী-অনগরঝাড়া-য়াযাট-যকাটারীাড়া-যগাারগঞ্জ ড়যকয ৮ভ বকযরাবভটাযয অনগরঝাড়া যতু 
(৩) যগৌযনদী-অনগরঝাড়া-য়াযাট ড়যকয ১৮তভ বকযরাবভটাযয য়াযাট যতু 
(৪)  ফবযার (তারতরী)-াযয়স্তাফাদ-পবকযাফাড়ী ড়যকয ৩য় বকযরাবভটাযয তারতরী যতু 
(৫) ফাঁযধযাট-কাবজযাট-নবতফপুয ড়যক ভযা দ্মা নদীয ঈয কাবজযাট যতু 
(৬) একদবযয়া-যাড়াবদয়া-অগযপুয ড়যকয ১৬তভ বকযরাবভটাযয অবড়য়ার খাঁ যতু 
(৭) অবযচা-বঘওয-যদৌরতপুয-টাঙ্গাআর ড়যক াযরী যতু 
(৮) ক্যবভল্লা য ংরগ্ন যগাভতী নদীয ঈয টিক্কাযচয যতু 
(৯) াজী দয়দ অরী যপ বাটা ড়যক বরক যতু 

২. ম্প্রবত গৃীত গুরুত্বপূণ ৃপ্রকে 

ক. ায়যা যতু (যরবুখারী যতু) 

যদযয দবেণ ঞ্চযরয াযথ ঢাকায যমাগাযমাগ বৃবিয রযেে ঢাকা-ভাওয়া-বাঙ্গা-টুয়াখারী ড়যকয ১৮৯তভ বকযরাবভটাযয 

এফং ফবযার-টুয়াখারী (এন-৮) ড়যক ২৬তভ বকযরাবভটাযয ায়যা নদীয ঈয ায়যা যতু (যরবুখারী যতু) বনভাৃণ প্রকেটি 

গৃীত যয়যছ। ায়যা নদীয ঈয প্রস্তাবফত যতুটি বনবভতৃ যর ঢাকা-ভাওয়া-বাঙ্গা-ফবযার-টুয়াখারী-ক্যয়াকাটা মাতায়াত 

জ যফ। ফাস্তফায়নাধীন এ যতুয দদঘেৃ ১৪৭০ বভটায। প্রকযেয প্রাক্কবরত ব্যয় ৪১৩.২৮ যকাটি টাকা। ফাস্তফায়নকার এবপ্রর 

২০১২ যত বডযম্বয ২০১৬ মনৃ্ত।  

খ. ৭ভ ফাংরাযদ চীন দভত্রী যতু (কাজীযযটক যতু ) 

ঢাকায াযথ ভাদাযীপুয ও যীয়তপুয যয় চাঁদপুযযয াযথ দবেণাঞ্চযরয বনযফবেন্ন ড়ক যমাগাযমাগ স্থাযনয জন্য চীন যকাযযয 

ায়তায় ভাদাযীপুয (যভাস্তপাপুয)-যীয়তপুয-চাঁদপুয ড়যকয অবড়য়ার খাঁ নদীয ঈয ৭ভ ফাংরাযদ-চীন দভত্রী যতু 

(কাজীযযটক যতু)  অযও ৩টি যতু (যটযকযাট, টুভচয ও অঙ্গাবযয়া) বনভাৃণ প্রকেটি গ্রণ কযা যয়যছ। ৭ভ ফাংরাযদ চীন 

দভত্রী যতু (কাজীযযটক যতু) বনভাৃণ প্রকেটি 

২৭৫.২৭ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত মূযল্য যভ ২০১২ যত 

জুন ২০১৪ যভয়াযদ ফাস্তফায়যনয জন্য বনধাৃবযত 

অযছ। প্রকযেয অওতায় ৬৯৪.৩৬ বভটায দীঘ ৃ

কাজীযযটক ব্রীজ, ৩১৬ বভটায দীঘ ৃ৩টি যতু এফং 

৫৩ বভটায দীঘ ৃ বভবডয়াভ েোন ব্রীজ বনভাৃণ কযা 

যফ। প্রকেটি ফাস্তফায়যনয জন্য গত ০৩.০১.২০১২ 

তাবযযখ চীনা বনভাৃণ প্রবতষ্ঠাযনয াযথ ড়ক ও 

জনথ বধদপ্তযযয চুবক্ত স্বােবযত যয়যছ। বনভাৃণ 

প্রবতষ্ঠান কর্তকৃ প্রকযেয কাযজয জন্য বনভাৃণ াভগ্রী 

প্রকে াআযট অনা যয়যছ। যতুয বনভাৃণ কাজ 

াআ শুরু কযায জন্য প্রস্তুত যযয়যছ। 

    ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রীয ঈবস্থবতযত কাবজযযটক ড়ক বনভাৃযনয জন্য চুবক্ত স্বােয 
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গ. যপযী ও ন্টুন বনভাৃণ/পূণফাৃন  

ড়ক ও জনথ বধদপ্তয এয ৫১টি যপবযঘাট, ১৩৫টি যপবয এফং ১৫৯টি ন্টুযনয বধকাংআ ফহু ফছযযয পুযাতন ওয়ায় 

এগুযরায পুনঃবনভাৃণ এফং যভযাভত অফশ্যক যয় যড়যছ। এছাড়াও কযয়কটি নতুন যপবয ও ন্টুযনয প্রযয়াজন থাকায় ংবিষ্ট 

কাযজয জন্য এ প্রকেটি াযত যনয়া যয়যছ। ১২৯ যকাটি টাকা ব্যযয় জুরাআ/১২ যথযক বডযম্বয/২০১৪ যভয়াযদ প্রকেটি নুযভাবদত 

যয়যছ। প্রকযেয অওতায় ৫১টি যপবয ও ৩১টি ন্টুন পুনঃ বনভাৃণ কযা যফ। ১০টি যপবয ও ৬টি ন্টুন নতুন বনভাৃণ কযা যফ। 

১৭টি নতুন আবঞ্জন যপ্রাারন আঈবনট ংগ্র কযা যফ এফং ১৫টি আবঞ্জন ওবায যাবরং কযা যফ। প্রকযেয জন্য আযতাভযধ্য 

২ যকাটি টাকা ফযাদ্দ াওয়া বগযয়যছ। প্রকযেয বফববন্ন ংযয জন্য আযতাভযধ্য দযত্র অফান কযা যয়যছ। প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত 

যর ওজ বধদপ্তয এয যপবয াববযৃয ভান মযথষ্ট ঈন্নত যফ। 

ঘ. যগ্রটায ঢাকা াযটআযনফর অযফান রান্পযাট ৃ(BRT) প্রকে  

ফাংরাযদয এআ প্রথভ মযত াজারার অন্তজাৃবতক বফভানফন্দয যত গাজীপুয মনৃ্ত ২০ বকযরাবভটায Bus Rapid Transit 

(BRT) ড়ক বনবভতৃ যফ। প্রকযেয অওতায় প্রধানত ১৫.৫ বকযরাবভটায At Grade বফঅযটি ড়ক, ৪.৫ বকযরাবভটায 

Elevated বফঅযটি ড়ক, ৮ যরন টবঙ্গ যতু বনভাৃণ, ৭টি োআওবায, ৩১টি যষ্টন, ৫০টি অটিকৃ্যযরযটড এব ফা ক্রয়, ড়যকয 

ল ’ায ঈচ্চ েভতা ম্পন্ন যড্রআন বনভাৃণ (High capacity drain), ১৪১টি ংযমাগ ড়ক, ১টি বফঅযটি ফা বডযা এফং 

এয়াযযাযট ৃববব বববত্তযত ভাবল্টযভাডার াফ বনবভতৃ যফ। তোদৄবনক GPS বববত্তক Intelligent Transport System 

(ITS) এয ায়তায় কযরার টাওয়ায এয ভাধ্যযভ ম্পূন ৃবফঅযটি বযেভ Real Time এ বযচারনা কযা যফ। ঈন্নত বফযশ্বয 

যভযরা যযযরয ভযতা আযরকযরাবনক টিযকট ও আযরকযরাবনক মাত্রী আনপযযভন ন্যান্য অদৄবনক সুযমাগ সুবফধায ভন্বযয় যষ্টন 

বনবভতৃ যফ। ফবণতৃ বফঅযটি বযেযভ বক অওয়াযয ঘন্টায় প্রবত যরযন প্রবত বদযক ২০,০০০ মাত্রী মাতায়াত কযযত াযযফ। প্রবত 

৩ বভবনট যয বফঅযটি ফা চরাচর কযযফ। গাজীপুয যত এয়াযযাট ৃমনৃ্ত মাতায়াযতয ফতভৃান ভয় যধযৃক যনযভ অযফ। 

প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত যর মানজট বনযযন বযফন ব্যফস্থায় নতুন ম্ভাফনায িায ঈযন্াবচত যফ।  

বজওবফ খাযত ৩৮৯.১৫ যকাটি টাকা এফং প্রকে াায্য খাযত ১৬৫০.৬৯ যকাটি টাকা যভাট ২০৩৯.৮৪ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয়য 

এ প্রকেটি ২০ নযবম্বয ২০১২ তাবযযখ একযনক কর্তকৃ নুযভাবদত যয়যছ। প্রকেটি ওজ বধদপ্তয, ফাংরাযদ যতু কর্তৃে এফং 

এরবজআবড কর্তকৃ যমৌথবাযফ ফাস্তফাবয়ত যফ। ওজ বধদপ্তয বরড ংস্থা বযযফ প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযযফ।  

প্রকযেয বডজাআন এফং ফাস্তফায়যনয জন্য ৩টি যাভকৃ প্রবতষ্ঠান বনফাৃচন কযা যয়যছ এফং তাযদয াযথ যনযগাবযয়ন ম্পন্ন  

যয়যছ। অা কযা মায় ভাচ-ৃ২০১৩ ভায বডজাআযনয কাজ শুরু কযা মাযফ। ADB এফং GEF এয াযথ গত ১৭ বডযম্বয 

ঋণচুবক্ত স্বােবযত যয়যছ। AFD’য াযথ ২৭ জানুয়াবয ২০১৩ তাবযযখ ঋণচুবক্ত স্বােযযয কভসৃূচী যযয়যছ। BRT System 

বযচারনা, ব্যফস্থানা এফং যেণাযফেযণয জন্য তবাগ যকাযী ভাবরকানাধীন ঢাকা BRT নাযভ একটি যকাম্পানী প্রবতবষ্ঠত 

যফ। এ যকাম্পানী প্রবতষ্ঠায রযেে ভবন্ত্রবায নীবতগত নুযভাদন আযতাভযধ্য াওয়া বগযয়যছ।  

৩.  Upcoming প্রকে 

ক. বিতীয় কাঁচপুয, বিতীয় যভঘনা ও বিতীয় যগাভতী যতু বনভাৃণ 

ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়যকয কাঁচপুয, যভঘনা ও যগাভতী যতু বদযয় মাতায়াতকাযী 

ক্রভফধভৃান রাবপক ববরঈযভয বফলয়টি বফযফচনা কযয বফদ্যভান ৩টি যতু ংস্কায ও যভযাভযতয ভাধ্যযভ পুনফাৃন এফং ৪ যরন 

বফবষ্ট বিতীয় কাঁচপুয, বিতীয় যভঘনা ও বিতীয় যগাভতী যতু বনভাৃযণয রযেে জাআকায ায়তায় একটি প্রকে গ্রণ কযা 

যয়যছ। ম্ভাব্যতা ভীোয ভাধ্যযভ এ প্রকযেয যভাট ব্যয় বনধাৃযণ কযা যয়যছ ৮৭০৬.৫১ যকাটি টাকা (তন্যধ্য জাআকায 

ায়তা ৬৮৫৩.৯৫ যকাটি টাকা এফং বজওবফ ১৮৫২.৫৬ যকাটি টাকা)। এ প্রকযেয থাৃয়যন জাআকা ম্মবত জ্ঞান কযযযছ এফং 

কনারযটন্ট বনযয়াযগয EOI অহ্বাযন ম্মত যয়যছ। অা কযা মায় যপব্রুয়াবয ২০১৩ ভায কনারযটন্ট বনযয়াযগয EOI 

অহ্বান কযা যফ। ভাচ ৃ ২০১৩ এয ভযধ্য জাআকায াযথ ঋন চুবক্ত স্বােয কযা ম্ভফ যফ। চরবত থফৃছযযআ যতুগুযরায 

বডযটআল ড বডজাআন কাজ শুরু কযা  যফ। 
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প্রকযেয অওতায় গৃীত প্রধান প্রধান কামকৃ্রভঃ 
 

 কাঁচপুয যতু বনভাৃণঃ  ৩৯৬.৫০ বভটায যতু, ৭০৩.৫০ বভটায এযপ্রাচ ড়ক বনভাৃণ 

 যভঘনা যতু বনভাৃণঃ  ৯৩০ বভটায যতু, ৮৭০ বভটায এযপ্রাচ ড়ক বনভাৃণ 

 যগাভতী যতু বনভাৃণঃ ১৪১০ বভটায যতু , ১০১০ বভটায এযপ্রাচ ড়ক বনভাৃণ 

 কাঁচপুয, যভঘনা ও যগাভতী যতুয ংস্কায ও পুনফাৃন 

 

খ. জয়যদফপুয-চন্দ্রা-টাঙ্গাআর-এযরংগা ৪ যরন ড়ক বনভাৃণ প্রকে  

এবয় ঈন্নয়ন ব্যাংযকয (এবডবফ) ায়তায় SASEC Road Connectivity Project  নুযভাদযনয জন্য প্রবক্রয়াধীন। 

প্রকযেয প্রাক্কবরত যভাট ব্যয় ২৯৫৯.৫৫ যকাটি টাকা (বজওবফ ১০০৯.৫৯ যকাটি টাকা এফং প্রকে াায্য ১৯৪৯.৯৬ যকাটি টাকা)। 

প্রকেটিয বডবব বযকেনা কবভন কর্তকৃ সুাবযকৃত যয়যছ। এ প্রকযেয অওতাধীন প্রধান প্রধান কামকৃ্রভ রঃ 

 ৭০ বকযরাবভটায জয়যদফপুয-চন্দ্রা-টাঙ্গাআর-এযরঙ্গা ড়ক বনভাৃণ। এ বনভাৃণ কাযজয অওতায় ৩৭.৩৮ রে ঘনবভটায 

ভাটিয কাজ, ৭০ বকযরাবভটায যবযভন্ট, ১৯২৪.৭০ বভটায যতু, ৩১০০ বভটায োআওবায/ওবাযা এফং ৩৯২.৫ 

বভটায কারবাট ৃ বনভাৃণ ; এফং  

 ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয প্রধান কামাৃরয় অদৄবনকায়ন এফং প্রাবতষ্ঠাবনক ঈন্নয়যনয কভৃবযকেনা গ্রণাযথ ৃমন্ত্রাবত 

ও যাভকৃ যফায ংস্থান। 
 

এ প্রকযেয ভাধ্যযভ বনবভতৃব্য ভাড়কটি এবয়ান াআওযয় নম্বয ২ (ফাংরাফান্দা-াটিকাভরুর-ঢাকা-কাঁচপুয-বযরট-তাভাবফর) 

এফং াকৃ াআওযয় কবযডয নম্বয ৪ (কাঠভন্ডু-কাকড়াববটা-পৄরফাড়ী-ফাংরাফান্ধা-ভংরা-চট্টগ্রাভ) ও কবযডয নম্বয ৮ (বথম্পু-

পৄনযাবরং-জয়গাঁও-বুবড়ভাবয-যংপুয-ভংরা-চট্টগ্রাভ) এয ং যফ। আযতাভযধ্য এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংক এয াযথ ঋণ 

যনযগাবযয়নপূফকৃ  এবডবফ’য যফাড ৃকর্তকৃ ঋণ নুযভাদন কযা যয়যছ। মথাম্ভফ স্বে ভযয়য ভযধ্য প্রকে প্রস্তাফটি একযনক কর্তকৃ 

নুযভাদন যরআ এবডবফ’য াযথ ঋণ চুবক্ত স্বােবযত যফ। 

গ. যযাড যপটি  

ওজ বধদপ্তযযয ধীযন এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংযকয  থাৃয়যন যটকবনকোর এবট্যান্প পয যযাড যপটি আম্প্রুবযভন্ট যপ্রাগ্রাভ 

ীলকৃ একটি প্রকে গ্রণ কযা যয়যছ। ঈক্ত প্রকযেয অওতায় ফাংরাযদযয বফববন্ন জাতীয় ভাড়যকয প্রায় ১,০০০ 

বকযরাবভটায ড়কাংয ড়ক ল ঘটৃনায কাযণ নুন্ধান ও প্রবতকায বফধানকযে াযব ৃকাজ ম্পন্ন কযা যয়যছ। বফদজনক 

স্থান মূয প্রবতকাযমূরক ব্যফস্থা বযযফ Counter Measure Design এয কাজ শুরু যয়যছ।  

Accident Research Institute (ARI) ও Roads & Highways কর্তকৃ বনধাৃবযত যভাট ২২৭টি (২০৯ + ১৮) 

Black Spot এয ভধ্য যত ২৫টি Black Spot-এ যেণাযফেণ তবফর যত Counter Measure প্রদান কযা যয়যছ। 

জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ভাড়যক ১০টি এফং ঢাকা-চট্টগ্রাভ ৪ যরন প্রকযে ৩১টি যভাট ৪১টি Black Spot ংবিষ্ট প্রকে যত 

Address কযা যে। ফাকী ১৬১টি Black Spot এয Counter Measure/ Intervention এয জন্য ১৭৮ যকাটি টাকা 

ব্যযয় একটি DPP প্রণয়ন কযয বযকেনা কবভযন যপ্রযণ কযা যয়যছ।  

আযতাভযধ্য ল ঘটৃনা প্রফণ এফং ঝুঁবকপূণ ৃ ঢাকা-অবযচা ভাড়যক ১০ টি এফং যকযানীাট-ফান্দযফান ভাড়যক ৩ টি     

যরীকযণ ও প্রস্ত কযা যয়যছ। পরশ্রুবতযত ঈবয় ভাড়যক গত এক ফছযয ড়ক ল ঘটৃনা ব্যাকবাযফ হ্রা যযয়যছ। এ 

াপল্যযক াভযন যযযখ চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায ভাড়যক ৩ টি ও ঢাকা-বযরট ভাড়যক ৩টি ফাঁক যরীকযণ ও প্রস্ত কযায 

ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ। 
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ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ঢাকা-অবযচা ভাড়যক ফাঁক যরীকযযণয ফাস্তফায়ন কাজ বযদৃন কযযছন 

 
৪. ফাংরাযদ যনাফাবনী কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন প্রকে 

ক. যভঘনা ও যগাভতী যতু পূণফাৃন 

ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভাড়যকয ২৫তভ বকযরাবভটাযয ১৯৯১ যন ৯৩০ বভটায দীঘ ৃযভঘনা ব্রীজটি মান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত 

য়। দীঘবৃদন বফযাভ ব্যফাযযয পযর ব্রীজটিয ফস্থা অংকাজনক ফস্থায় যৌযছ। ফড় ধযযনয বফময়ৃ যথযক যো াওয়ায় 

জন্য জরুযী বববত্তযত বডযাবজট ওয়ৃাক বযযফ ফাংরাযদ যনাফাবনীয ভাধ্যযভ প্রকেটি গ্রণ কযা য়। প্রকেটি ১৪৯.৯৫ যকাটি 

টাকা ব্যযয় বডযম্বয, ২০১১ যত বডযম্বয, ২০১২ যভয়াযদ এবডবর্ভক্ত য়। যগাভতী যতুয ফতভৃান ফস্থা বফযফচনায় এ যতুটিও 

পুনফাৃন বযাম ৃযয় ড়ায় যভঘনা যতুয পুনফাৃন প্রকযেয াযথ একযত্র যভঘনা ও যগাভতী যতুয পুনফাৃযনয রযেে একটি 

ংযাবধত প্রস্তাফ ৪৪৬.৯৬ যকাটি টাকায় একযনক বায় নুযভাবদত যয়যছ। যগাভতী যতুটি ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয ৪২তভ 

বকযরাবভটাযয ১৪১০ বভটায দীঘ ৃযতুটি ১৯৯৫ যন মানচরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত য়। বফদ্যভান যভঘনা যতুয পুনফাৃন প্রকেটিয 

গ্রগবত ৬০.৮০%। প্রকেটিয অওতায় বঞ্জবফয়াবযং ও 

এক্সানন জযয়ন্ট এয স্থায়ী যভযাভত কাজ আযতাভযধ্য 

যল যয়যছ। যতুয স্থায়ী যভযাভযতয ১ভ ফ ৃ ৪ - ৮ 

বডযম্বয, ২০১২ ভযয় ম্পন্ন যয়যছ এফং ২য় ও যল 

যফযৃ কাজ অগাভী ১৬ যপব্রুয়াযী যত ২৫ যপব্রুয়াযী 

২০১৩ তাবযযখয ভযধ্য ভাযপ্তয জন্য বনধাৃবযত অযছ। 

জুন/২০১৩ এয ভযধ্য স্কাঈবযং যভযাভত প্রকযেয ন্যান্য 

কর কাজ ভাপ্ত যফ ফযর অা কযা মায়। এ যভযাভযতয 

পযর যতু ২টিযত অগাভী ১০ ফছযয অয যকান ফড় ধযযনয 

যভযাভযতয প্রযয়াজন যফ না। 

 
ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রীয যভঘনা যতুয পূণফাৃন কাজ বযদনৃ 
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খ. বভযপুয-এয়াযযাট ৃযযাযড োআওবায ও ফনানী যযরক্রবংযয় ওবাযা বনভাৃণ প্রকে 

মযত াহ্জারার (যঃ) অন্তৃজাবতক বফভান ফন্দয যত ফনানী যযর ক্রবং যয়যন্টয ভধ্যফতী স্থাযন প্রকেটিয ফস্থান। প্রকেটি 

৩৬০.০০ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় ভাচ/ৃ২০১০ যত জুন/২০১৩ যভয়াযদ এবডবর্ভক্ত য়। প্রকযেয অওতায় ৮০৪ বভটায দীঘ ৃ

ফনানী যযরওযয় ওবায া ও ২৩৫৩ বভটায দীঘ ৃ বভযপুয-

বফভান ফন্দয ড়ক োআওবায বনভাৃণ বনধাৃবযত অযছ। ফনানী 

যযরক্রবং ওবায া ংটিয বনভাৃণ কাজ আযতাভযধ্য 

ভাপ্ত যয়যছ। গত ২৭/১২/২০১২ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওবায 

া ংটি মান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযযযছন। ভাচ/ৃ১৩ 

এয ভযধ্য প্রকযেয ফাকী কাজ ভাপ্ত যফ ভযভ ৃ অা কযা 

মায়। ফনানী যযরক্রবং এ দদবনক গযড় ৭২টি যরন চরাচর 

কযয মা মানজট সৃবষ্টয ন্যতভ কাযণ। ওবায াটি 

বনভাৃযণয পযর যরন চরাচর জবনত মানজট ল যীর্ভত যয়যছ। 

প্রকযেয ফাকী কাজ ভাপ্ত যর মানজট বযবস্থবতয 

ঈযল্লখযমাগ্য ঈন্নবত যফ।  
বভযপুয এয়াযযাট ৃযযাযড বনভাৃণাধীন োআওবায 

 

গ. কক্সফাজায-যটকনাপ যভবযন-ড্রাআব ২য় মাৃয় (আনাবন যথযক বরখারী মনৃ্ত) ড়ক (ংযাবধত) প্রকে 
কক্সফাজায যথযক যটকনাপ মনৃ্ত বফস্তৃত পূফ ৃ দনবগকৃ যাবাভবন্ডত পৃবথফীয দীঘতৃভ বফবেন্ন মুি দকযতয জন্য গবফতৃ 

ফাংরাযদ। মূযিয অগ্রাী যটঈযয়য অঘাযত হুমুবকয মুযখ ায ম্ভাফনায অধায এ মুি দকত। নয়নাববযাভ এ দকত যোয 

জন্য কক্সফাজায-যটকনাপ যভবযন-ড্রাআব ২য় মাৃয় (আনাবন যথযক বরখারী মনৃ্ত) ড়ক (ংযাবধত) প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

আনানী যথযক ীরখারী মনৃ্ত ২৪ বকযরাবভটায দীঘ ৃ দকত ড়ক এ প্রকযেয অওতাধীন। প্রকেটি ১৬৯.২৯ যকাটি টাকা ব্যযয় 

২০০৮-০৯ যথযক ২০১২-১৩ যভয়াযদ এবডবর্ভক্ত যয়যছ। ৪৭০.১৯ যকাটি টাকা ব্যযয় এফং ২০১৫-১৬ যভয়াযদয জন্য প্রকেটিয 

বডবব ংযাধযনয প্রস্তাফ প্রবক্রয়াধীন যযয়যছ। প্রকযেয অওতায় ২৪ বকযরাবভটায াকা ড়ক, ৯টি অযবব ব্রীজ, ২৬টি 

অযবব কারবাট,ৃ ৩২টি াআ কারবাট ৃএফং যোপ্রদ কাজ বনধাৃবযত অযছ। এ প্রকযেয ১ভ মাৃয় (করাতরী যথযক আনানী মনৃ্ত 

২৪ বকযরাবভটায) এয কাজ ফাংরাযদ যনাফাবনী কর্তকৃ আযতাভযধ্য ম্পন্ন যয়যছ। এতদংক্রান্ত যেণাযফেযণয দাবয়ত্ব 

ফাংরাযদ যনাফাবনী ারন কযযছ। 

গ্রগবতঃ 

(১) ড়ক ফাঁধ- ১০.৬২ রে ঘন বভটায এয ভযধ্য- ৫.৩০৮ রে ঘন বভটায ম্পন্ন (৪৯.৯৮%)। 

(২) যেবক্সফর যবযভন্ট - ২৩.৫২ বকযরাবভটাযযয ভযধ্য ৭.২৪বকযরাবভটায ম্পন্ন (৩০.৭৮%)। 

(৩) কাযটৃিং/বরযকাট াযপবৃং-২৩.৫১ বকযরাবভটাযযয ভযধ্য ৬.৫৪বকযরাবভটায ম্পন্ন (২৭.৮০%)। 

(৪) অযবব যতু -৯টিয ভযধ্য ৪টিয কাজ ভাপ্ত যয়যছ এফং ৫টিয কাজ চরভান যযয়যছ। 

(৫) অযবব কারবাট ৃ-২৬টিয ভযধ্য ৯টিয কাজ ভাপ্ত যয়যছ এফং ১৬টিয কাজ চরভান যযয়যছ। 

(৬) যোপ্রদ কাজ-  

(ক) ১১২৫ বভটায বজও যটক্সটাআর ও বব ফস্দক/াগয তীযযয যোপ্রদ কাজ এয ভযধ্য ১৫৭.৫৭ বভটায ম্পন্ন (১৪%)। 

(খ) ১.৪ রে ঘন বভটায টাবপংৃ কাযজয ভযধ্য ১.৩৬ রে ঘন বভটায কাজ ম্পন্ন (৯৭%)। 

(৭) াবফকৃ গ্রগবত- ৩৭.২৫%। 

প্রকেটি ভাপ্ত যর প্রকে এরাকায় মটৃন বযেয প্রায ঘটযফ এফং কভৃংস্থাযনয সৃবষ্ট যফ। এটি জাতীয় ঈন্নয়যন ঈযল্লখযমাগ্য 

ফদান যাখযফ। 
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ঘ. াফতৃে চট্টগ্রাভ ঞ্চযর ৬টি ড়ক বনভাৃণ/ঈন্নয়ন প্রকে 

জুরাআ ১৯৯৯ যত জুন ২০১৩ যভয়াযদ াফতৃে চট্টগ্রাভ ঞ্চযরয ৬টি ড়ক  ২৮৪.৩৩ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত মূযল্য ফাংরাযদ 

যনাফাবনী বডযাবজট ওয়াক ৃবযযফ বনভাৃণ/পুনঃবনভাৃণ কযযছ। প্রকেটিয অওতায় বনযনাক্ত ৫টি ড়ক বনভাৃণ/পুনঃবনভাৃণ ম্পন্ন 

যয়যছঃ 

 চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি ড়ক; 

 ফাঙ্গার াবরয়া-যাজস্থবর ড়ক;  

 যাঙ্গাভাটি-চন্দ্রযঘানা-ফান্দযফান ড়ক;  

 বদঘীনারা-যছাট যভরুং-রংগল  ড়ক এফং  

 খাগড়াছবড়-ফাঘাআাট ড়ক। 

 
অরীকদভ-থানবচ ড়যকয ড়ক ফাঁধ বনভাৃযণয কাজ আযতাভযধ্য ভাপ্ত যয়যছ। ন্যান্য কাজ বডবব পুনগঠৃন কযয ম্পন্ন কযায 

ঈযদ্যাগ যনয়া যয়যছ। 

 

ঙ. জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে  

জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ড়ক ঈন্নয়ন প্রকের্ভক্ত W1-I প্যাযকযজ জয়যদফপুয যথযক যাযজন্দ্রপুয মনৃ্ত ১২.৬৫ বকযরাবভটায ও 

W1-II প্যাযকযজ যাযজন্দ্রপুয যথযক ভাওনা মনৃ্ত ১৭.৬০ বকযরাবভটায দীঘ ৃ ড়যকয বনভাৃণ কাজ বফববন্ন জটিরতায কাযযণ 

বনধাৃবযত ভযয় শুরু কযা মায়বন। এ বযবস্থবত যত ঈত্তযযণয রযেে এফং যাস্তাটি দ্রুত বনভাৃযণয স্বাযথ ৃফাংরাযদ যনাফাবনীযক 

বডযাবজট ওয়াযকযৃ ভাধ্যযভ এ প্যাযকজ ২টি ফাস্তফায়যনয দাবয়ত্ব প্রদান কযা যয়যছ। 

 
 

৫. ভাপ্ত ও ঈযিাধন যফ এযকভ ঈযল্লখযমাগ্য প্রকে 

 
ক. এরাবন যতু  

অবযচা-বঘওয-টাঙ্গাআর ড়যকয এরাবন নাভক স্থাযন 

ধযরশ্বযী নদীয ঈয ৯৬ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় 

৫১৫.১২ বভটায দীঘ ৃ যতু বনভাৃণ কাজ ভাপ্ত যয়যছ। 

এযপ্রাচ ড়যকয ভাটিয কাযজয ৮০% ভাপ্ত যয়যছ। 

এযপ্রাচ ড়যকয যেবক্সফর যবযভন্ট অনুলংবগক 

কাজ অগাভী জুন ২০১৩ এয ভযধ্য ভাপ্ত কযয যতুটি 

মান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযা যফ ভযভ ৃঅা কযা 

মাযে। 

 

    টাঙ্গাআর যজরায় ধযরশ্বযী নদীয ঈয এরাবন যতুয 
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খ. যচৌপরদন্ডী বব্রজ  

ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক 

যনটওয়াযক ৃ ন্তর্ভকৃ্ত যতুমূযয ভাপ্ত কাজ 

ভাপ্তকযণ প্রকযেয অওতায় কক্সফাজায যজরায 

খুরুক্যর-যচৌপরদন্ডী-ইদগাঁও ড়যকয ৯ভ 

বকযরাবভটাযয যচৌপরদন্ডী চোযনযরয ঈয ৮.৪৭ যকাটি 

টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় ৩৪৬.০০ বভটায দীঘ ৃযতুয কাজ 

ভাপ্ত কযা যয়যছ। এযপ্রাচ ড়যকয বনভাৃণ কাজ ও 

অনুলংবগক কাজ অগাভী জুন ২০১৩ এয ভযধ্য ভাপ্ত 

কযয যতুটি মান চরাচযরয জন্য ঈন্ুক্ত কযা যফ ভযভ ৃ

অা কযা মাযে।                               যচৌপরদন্ডী বব্রজ, কক্সফাজায 

 

গ. ওয়াযজদ বভয়া যতু 

াল ল্লাপুয (ভাদাযগঞ্জ) - ীযগঞ্জ - নফাফপুয ড়যকয 

২৭তভ বকযরাবভটাযয কাঁচদঘাযট কযযতায়া নদীয ঈয 

৩০৩.৩২ বভটায দীঘ ৃওয়াযজদ বভয়া যতু জুরাআ ২০০৯ 

যত জুন ২০১৩ যভয়াযদ ২২.৬৩ যকাটি টাকা মূযল্য 

বনভাৃণ কযা যে। যতুটি বনবভতৃ যর যংপুয যজরায 

ীযগঞ্জ ঈযজরা এফং বদনাজপুয যজরায নফাফগঞ্জ 

ঈযজরাযক ড়কযথ যাবয মৄক্ত কযযফ। এযত 

বদনাজপুয যজরা যত াল ল্লাপুয যয় গাআফান্ধা যজরায 

যঙ্গও ড়ক যমাগাযমাগ স্থাবত যফ। াআ বনভাৃণ 

কাজ ভাপ্ত কযয যতুটি মানফান চরাচযরয জন্য 

ঈন্ুক্ত কযা ম্ভফ যফ ভযভ ৃঅা কযা মায়।  

 
বনভাৃণাধীন ওয়াযজদ বভয়া যতু 

ঘ. যানতরা যতু 

যবৌগবরকবাযফ গুরুত্বপূণ ৃ১৬.৫০ বকযরাবভটায দীঘ ৃবযাজগঞ্জ যজরায ঈল্লাাড়া-যফরক্যবচ ড়কটি ঢাকা-অবযচা-নগযফাড়ী-ফগুড়া-

ফাংরাফান্ধা জাতীয় ভাড়ক এফং ায়দাফাদ-এনাযয়তপুয ড়কযক ংমৄক্ত কযযযছ। গুরুত্বপূণ ৃওয়া যেও যানতরা যতু এফং 

ঈল্লাাড়া-যফরক্যবচ ড়যকয প্রতোবত ঈন্নয়যনয জন্য জনগণযক দীঘবৃদন যো কযযত যয়যছ। ফতভৃান যকায ৫৪.৪৫ যকাটি 

টাকা ব্যযয় কযযতায়া নদীয ঈয ৩৪৭.২৯ বভটায দীঘ ৃযানতরা যতুটিয বনভাৃণ কাজ শুরু ও ভাপ্ত কযযযছ। এছাড়া, ঈল্লাাড়া-

যফরক্যবচ ড়কটিযক প্রস্তকযযণয ভাধ্যযভ যজরা ড়ক যথযক অঞ্চবরক ভাড়যক ঈন্নীত কযায রযেে ৮১.৩৫ যকাটি টাকায 

একটি পুনগঠৃিত বডবব আযতাভযধ্য একযনক কর্তকৃ নুযভাবদত যয়যছ। এ যতুটি ঈন্ুক্তকযযণয াযথ াযথআ যফরক্যবচ, 

এনাযয়তপুয, ঈল্লাাড়া, াজাদপুযযয াযথ াশৃ্বফতী াফনা ও ক্যবষ্টয়া যজরা যদযয দবেণ-বিভাঞ্চযরয যজরামূযয 

ড়ক যথ বনবফড় যমাগাযমাগ স্থাবত যফ। প্রায় ২ রে ১০ াজায স্ত ও মন্ত্রচাবরত তাঁত বযেয াযথ ংবিষ্ট প্রায় ৩ রে ৭০ 

াজায ভানুযলয ঈৎাবদত তােঁ ফস্ত্র এফং রাখ কৃলযকয ঈৎাবদত ল গ্ধ ও কৃবলজাত ণ্য ঢাকা যদযয বফববন্ন এরাকায় 

বযফণ ও ফাজাযজাতকযণ জতয যফ। তাঁযদয জীফন-জীবফকায ব্যাক আবতফাচক বযফতনৃ ঘটযফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

াআ যতুটি ঈযিাধন কযযফন ভযভ ৃঅা কযা মাযে। 
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যানতরা যতু 

ঙ. বফা ও কয়যা যতু 

যফতগ্রাভ-তারা-াআকগাছা-কয়যা ড়যকয ৩৩তভ বকযরাবভটাযয ৪৩.৬৮ যকাটি টাকা ব্যযয় ৩৪৬.৭৬ বভটায দীঘ ৃ বফা যতু 

এফং ৫১তভ বকযরাবভটাযয ১৪.৩১ যকাটি টাকা ব্যযয় ২২৩.৪৬ বভটায দীঘ ৃকয়যা যতুয বনভাৃণ কাজ ম্প্রবত ভাপ্ত যয়যছ। 

আযতাভযধ্য মান চরাচর কযযছ। যতু ২টি বনভাৃযণয পযর তারা, াআকগাছা ও কয়যা ঈযজরায াযথ খুরনা যজরা দযযয 

যাবয ড়ক যমাগাযমাগ স্থাবত যয়যছ। এছাড়া ড়কটি াতেীযা যজরায অাশুবন ও শ্যাভনগয ঈযজরায াযথও খুরনা 

যযয যমাগাযমাগ স্থান কযযযছ।  

 

 

 

 

 

 

 

চ. শুকনাক্যুঁবড় যতু 

যনত্রযকানা যজরায বফবযববয-শ্যাভগঞ্জ ড়যকয ১১তভ 

বকযরাবভটাযয শুকনাক্যবড় নদীয ঈযয ২২৪.১১ বভটায দীঘ ৃ

বব গাডাৃয যতুয বনভাৃণ কাজ ৫.৩৭ যকাটি টাকা ব্যযয় 

ভাপ্ত যয়যছ। আযতাভযধ্য মান চরাচর কযযছ।  

 

     

বফবযববয-শ্যাভগঞ্জ ড়যক শুকনাক্যবড় যতু 
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চ.  ঞ্চগড়-যেঁতুবরয়া-ফাংরাফান্ধা জাতীয় ভাড়ক এফং যফাদা-যদফীগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়ক  

এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংযকয অবথকৃ ায়তায় ড়ক যনটওয়াক ৃঈন্নয়ন ও যেণাযফেণ প্রকে-২ এয অওতায় ল টি চুবক্তয ভাধ্যযভ 

৫৩.১০ বকযরাবভটায দীঘ ৃঞ্চগড়-যেঁতুবরয়া-ফাংরাফান্ধা জাতীয় ভাড়ক (যেঁতুবরয়া ফাআা) ১৮৭.৩৪ যকাটি টাকা ব্যযয় 

এফং ২৬.৩০ বকযরাবভটায দীঘ ৃ যফাদা-যদফীগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়ক (যফাদা ফাআা) ৮৪.৪৯ যকাটি টাকা ব্যযয় বনবভতৃ 

যয়যছ। ঈযল্লখ্য যম, এক যরন বফবষ্ট যফাদা-যদফীগঞ্জ যজরাড়কটি এ প্রকযেয ভাধ্যযভ ল আ যরন বফবষ্ট অঞ্চবরক ভাড়যক 

ঈন্নীত কযা যয়যছ।  

ল্যান্ড রক ড যদ যনার ও ভূটানযক ফাংরাযদযয চট্টগ্রাভ ও ভংরা মুি ফন্দযযক ব্যফাযযয সুযমাগ প্রদাযন ড়ক ল টি ভূবভকা 

যাখযফ। ঈযল্লখ্য, ড়ক ল টি দবেণ এীয় ঈ-অঞ্চবরক যমাবগতা (SASEC) এয বচবিত ড়ক রুট। বনবভতৃ এ ড়ক ল টি 

এবয়ান াআওযয়-২ এয রুট বযযফও বফযফবচত। ড়ক ল টি বনবভতৃ ওয়ায় চট্টগ্রাভ ও ভংরা ফন্দয এফং যাজধানী ঢাকায াযথ 

ফাংরাফান্ধায দূযত্ব ১৫ বকযরাবভটায হ্রা যযয়যছ। এয পযর ফাংরাফান্ধা স্থর ফন্দযযয ভাধ্যযভ অভদানী ও যপ্তাবন ব্যাক প্রাযযয 

সুযমাগ সৃবষ্ট যয়যছ এফং ভয় ও খযযচয ােয় যে।   

৬.  নুন্নয়ন খাত (যভযাভত ও যেণাযফেণ খাত) 

ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক ও যতুমূযয ংস্কায ও যভযাভযতয কাজ যাজস্ব ফাযজযটয অওতায় নুন্নয়ন 

খাত যত বনফাৃ কযা য়।  

ক. ২০১২-১৩ থফৃছয 

চরবত থফৃছযয এ খাযত ফযাযদ্দয বযভাণ ৯৮০.৯৪ যকাটি টাকা। ঈবল্লবখত থ ৃবনযনাক্ত ঈখাযত ফন্টন কযা যয়যছঃ  
             (যকাটি টাকায়) 

থনৃনবতক যকাড বফফযণ ফযাদ্দ 

৪৯৩৬ ববযয়বডক যভআনযটন্যান্প যপ্রাগ্রাভ (বএভব ড়ক) ৫৫০.০০ 
৪৯৩৬ ববযয়বডক যভআনযটন্যান্প যপ্রাগ্রাভ (বএভব যতু) ৫০.০০ 
৪৯৩৬ জরুযী যভযাভত ও যেণাযফেণ ১৭.০০ 
৪৯৩৬ ববযয়বডক যভআনযটন্যান্প ড়ক ও যতু ৩১৩.৯৪৪ 
৪৯৩৬ রুটিন যভআনযটন্যান্প ৫০.০০ 

যভাট ৯৮০.৯৪৪ 

ফতভৃান থফৃছযয এ খাযত গত থফৃছয যত ২৭৬.০৪৪ যকাটি টাকা যফী ফযাদ্দ াওয়া যগযছ। তযফ চরভান কাজ ভাপ্ত কযযত 

অযও বতবযক্ত ফযাদ্দ প্রযয়াজন। 

ফযাদ্দকৃত যথ ৃাযাযদয বনযনাক্ত কাজগুবর ফাস্তফায়যনয দযে যনয়া যয়যছঃ  

 ১৫০ বকযরাবভটায ড়ক পুনফাৃন (াযপবৃং ব্যবতত) 
 ৪০০ বকযরাবভটায কাযটৃিং ীরযকাট  
 ৮৫০ বকযরাবভটায ওবাযযর 
 ১০০ বকযরাবভটায বডবফএটি  
 ১২০০ বকযরাবভটায ীরযকাট 
 ১০টি যতু ও ১১০টি কারবাট ৃপুনঃবনভাৃণ  

গৃীত বধকাং কাজ এবপ্রর/২০১৩ ভাযয ভযধ্য ভাবপ্তয জন্য বনধাৃবযত অযছ।  
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খ. ২০১১-১২ থফৃছয 

২০১১-১২ থ ৃফছযয ড়ক যতু যভযাভত ও যেণাযফেণ খাযত ফযাদ্দ বছর ৭০৪.৯০ যকাটি টাকা, মায বফবাজন বননরূঃ 
 

(যকাটি টাকায়) 
থনৃনবতক যকাড বফফযণ ফযাদ্দ গ্রগবত 

৪৯৩৬ ববযয়বডক যভআনযটন্যান্প যপ্রাগ্রাভ (বএভব ড়ক) ১৮৫.০০  
 

৯৯.৫৬% 
৪৯৩৬ ববযয়বডক যভআনযটন্যান্প যপ্রাগ্রাভ (বএভব যতু) ৫০.০০ 
৪৯৩৬ জরুযী যভযাভত ও যেণাযফেণ ২০.০০ 
৪৯৩৬ ববযয়বডক যভআনযটন্যান্প ড়ক ও যতু ৩৯৯.৯০ 
৪৯৩৬ রুটিন যভআনযটন্যান্প ৫০.০০ 

               যভাট ৭০৪.৯০  
 

ফযাদ্দকৃত যথ ৃাযাযদয বনযনাক্ত কাজগুবর কযা যয়যছঃ  

 ১৪০.৫৩ বকযরাবভটায ড়ক পুনফৃান (াযপবৃং ব্যবতত) 
 ৭২১.০০ বকযরাবভটায কাযটৃিং ীরযকাট 
 ৩৪২.৬১ বকযরাবভটায ওবাযযর 
 ৯০.৪৪ বকযরাবভটায বডবফএটি 
 ১১০৫.৯৬ বকযরাবভটায ীরযকাট  
 ৯টি যতু ও ১১০টি কারবাট ৃপুনঃবনভাৃণ 
 ৫৪০ বভটায (২২টি) যফআরী যতু ংগ্র 

বফগত ফলাৃ ইদ-ঈর-বপতয, ইদ-ঈর-অমা এফং দূগাৃপুজায় াযাযদযয ড়ক যনটওয়াক ৃংস্কায ও যভযাভত কযয ঘযমুযখা 

জনাধাযযণয মাতায়াত বনবফঘৃ্ন যাখা যয়যছ। ফতভৃাযন ওজ বধদপ্তযযয অওতাধীন ড়ক যনটওয়াযকযৃ ফস্থা অযগয যচযয় 

যনক ঈন্নত।  

 

    যেণাযফেণ খাযতয অওতায় ঢাকা-ভাওয়া ভাড়যক ওবাযযর কাজ         যেণাযফেণ খাযতয অওতায় বনবভতৃ ফযগুনা ড়ক বফবাগাধীন 

টুয়াখারী-অভতরী-ফযগুনা-কাকবচড়া ড়যকয ৪৯তভ বকযরাবভটাযয 

২৮.০০ বভটায দীঘ ৃঅযবব গাডাৃয যতু 
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গ. যেণাযফেণ খাযতয অওতায় ড়ক বনযাত্তা কামকৃ্রভ 

ড়ক ল ঘটৃনা প্রবতযযাযধ ক্রভান্বযয় ফ জাতীয় ভাড়কযক 

চায যরযন ঈন্নীতকযণ  যযাড বডবাআডায স্থান কযা যফ। 

আযতাভযধ্য ঢাকা-চরগ্রাভ ভাড়যক ৩১টি, ঢাকা-ভয়ভনবং 

ভাড়যকয ১০টি স্থাযন যযাড বডবাআডায চাযযরযন 

ঈন্নীতকযযণয কাজ ংবিষ্ট ঈন্নয়ন প্রকযেয অওতায় চরভান 

যযয়যছ।এছাড়াও  নফীনগয-চন্দ্রা, চরগ্রাভ-াটাজাযী ও 

বফবাগীয় য যংপুযয যযাড বডবাআডায ড়ক চায যরযন 

ঈন্নীত কযযণয কাজ গ্রযভান। । ঈযল্লখ্য  ল ঘটৃনা প্রফণ এফং 

ঝুঁবকপূণ ৃঢাকা-অবযচা ভাড়যকয ১০টি ফাঁক এফং  যকযানীয 

াট-ফান্দযফান ড়যকয ৩টি ল ঘটৃনা প্রফণ ফাঁক বডবাআডায 

যরীকযণ ও প্রস্তকযযণয কাজ যল যয়যছ। এছাড়া চট্টগ্রাভ-

কক্সফাজায ভাড়যক ৩টি ও ঢাকা-বযরট ভাড়যক ৩টি 

ফাঁক প্রস্ত ও যরীকযযণয বযকেনা গ্রণ কযা যয়যছ।  
ঢাকা-অবযচা ভাড়যকয ফাঁক প্রস্তকযণ কাজ 

 

ঙ. াআওযয় যডযবরযভন্ট এন্ড ম্যাযনজযভন্ট (এআচবডএভ) 

াআওযয় যডযবরযভন্ট এন্ড ম্যাযনজযভন্ট (এআচবডএভ) Run নুমায়ী প্রস্তুতকৃত Need Assessment Report এয বববত্তযত 

ড়ক ংস্কায ও যভযাভযতয চাবদা বনণয়ৃ কযা য়। বফগত ৩(বতন) ফছযযয চাবদা ও প্রাবপ্ত বননরূঃ    
 (যকাটি টাকা) 

ার চাবদা প্রাবপ্ত 
২০১০-২০১১ ৪৭৪৫.০০ ৬৬৭.৮০ 
২০১১-২০১২ ৫১০০.০০ ৭০৪.৯০ 
২০১২-২০১৩ ৭০৯১.৩৮ ৯৮০.৯৪৪ 

 
চ. ওজ বধদপ্তযযয অয়  

 ২০১১-১২ থফৃছযয ড়ক ও জনথ বধদপ্তযয যাজস্ব অয় যয়যছ ফযৃভাট ৩৮২.৭৫ যকাটি টাকা। 

 ২০১২-১৩ থফৃছযয বডযম্বয মনৃ্ত যাজস্ব অয় যয়যছ ফযৃভাট ১৭৭.২৬ যকাটি টাকা।  

 

৭. ববব (Public Private Partnership) কামকৃ্রভ  

বযফণ যক্টযয যকাবয খাযতয াাব যফযকাবয খাযতয ং গ্রযণয ভাধ্যযভ বযফণ ব্যফস্থা ঈন্নয়যনয রযেে ড়ক ও জনথ 

বধদপ্তযযয অওতায় বননফবণতৃ ১৩টি ড়ক প্রকে ববব’য বববত্তযত ফাস্তফায়যনয ঈযদ্যাগ গ্রণ কযা যয়যছঃ 

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 
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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 

ঈবল্লবখত ১৩টি প্রকযেয ভযধ্য থনৃনবতক বফলয় ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটি ক্রবভক ২, ৬ ও ১০ এ ফবণতৃ প্রকে ৩টি-যত নীবতগত নুযভাদন 

প্রদান কযযযছ। ক্রবভক ১ এয প্রকেটি থনৃনবতক বফলয় ংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভটিয নীবতগত নুযভাদযনয জন্য াআ ঈস্থান কযা যফ।  

৮. e-GP (আযরকরবনক গবণযৃভন্ট প্রবকঈযযভন্ট) 

াফবরক প্রবকঈযযভন্ট অআন ২০০৬ এয ধাযা ৬৫ এফং াফবরক প্রবকঈযযভন্ট বফবধভারা ২০০৮ এয বফবধ ১২৮ নুযযণ গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাযদ যকায নরাআযন যটন্ডায কামকৃ্রভ ম্পাদন কযায রযেে আ-বজব যাটাৃর স্থান কযযযছ। এ যাটাৃযর নরাআন যটন্ডায 

কামকৃ্রভ ম্পাদযনয ঈযদ্দযশ্য বনফাৃবচত ৪টি াআরট এযজবন্পয ভযধ্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তয ন্তর্ভকৃ্ত অযছ। আযতাভযধ্য ওজ বধদপ্তযয 

৭৬টি আ-যটন্ডায অফান কযা যয়যছ। তম্মযধ্য ১৬টিয কামাৃযদ প্রদান কযা যয়যছ। ৩১টিয মূল্যায়ন প্রবক্রয়া চরযছ এফং ২৯টি দযত্র 

এখনও গৃীত য়বন। আযতাভযধ্য ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী ও ড়ক বফবাযগয বচফ এয আ-বজব একাঈন্ট যখারা যয়যছ। গত ২৪ বডযম্বয 

২০১২ তাবযখ ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী e-GP এয ভাধ্যযভ ৩টি দযযত্রয নুযভাদন বদযয়যছন।  

৯. ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয প্রধান কামাৃরয় পুনঃবনভাৃণ  

বযফবততৃ বযবস্থবতযত ওজ বধদপ্তযযয প্রধান কামাৃরয় যতজগাঁওস্থ ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয যকন্দ্রীয় ওয়াকৃ কভাঈযন্ড বনজস্ব 

ভূবভযত বনভাৃযণয বযকেনা গ্রণ কযা যয়যছ। এ রযেে নকা প্রণয়যনয জন্য যাভকৃ বনযয়াযগয প্রবক্রয়া চরভান যযয়যছ। এবডবফ’য 

থাৃয়যন SASEC Road Connectivity Project-এয ং বাযফ ১৩৫.৯১ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যযয় ১৬০০০ ফগবৃভটায ড়ক 

ও জনথ বধদপ্তয প্রধান কামাৃরয় বফন বনভাৃণ কযা যফ। 

১০. যযাড ভাোয োন  

এবয় ঈন্নয়ন ব্যাংযকয যমাবগতায় ওজ 

বধদপ্তযযয অওতাধীন জাতীয় ও অঞ্চবরক 

ভাড়ক এফং যজরা ড়যকয ব্যয় ােয়ী বনযাদ 

বযযফ ফান্ধফ ভবন্বত ড়ক যনটওয়াক ৃ ঈন্নয়ন ও 

ংযেযণয রযেে ২০ ফছয যভয়াদী একটি ড়ক 

ভাবযকেনা (Road Master Plan) প্রণয়ন কযা 

য়। য নুমায়ী মাৃয়ক্রযভ বফববন্ন ড়যকয ঈন্নয়ন ও 

ংযেণ কাজ গ্রণ কযা যে। গত ১২ যযন্ফম্বয 

২০১২ তাবযখ নুবষ্ঠত এ ংক্রান্ত একটি যবভনাযয 

ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী যযাড ভাোয োন নুযণ 

কযায জন্য এফং ভয় ভয় প্রযয়াজন ভাবপক ঈক্ত 

যযাড ভাোয োন অযডট কযায জন্য বনযদৃনা 

প্রদান কযযন। 

যযাড ভাোয োন যবভনাযয ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী 
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১১. ীভাফিতা 

ক. ঈন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়যন ভস্যা  

জাতীয় ফাযজযটয যযাড যক্টযযয ফযাদ্দ ক্রভাগত হ্রা াওয়া  
যদব্যাব ড়ক যনটওয়াক ৃক্রভাগত বৃবি াওয়া, জনগযণয চাবদায কাযযণ ওজ যনটওয়াক ৃ ফবভূতৃ ড়ক ওজ বধদপ্তযয 

ন্তর্ভকৃ্ত ওয়া, ড়যক রাবপযকয বযভাণ ফহুগুযণ বৃবি াওয়া, ড়যকয প্রস্ততা বৃবি জরুযী প্রযয়াজন ওয়া আতোবদ কাযযণ ব্যয় 

বৃবি যযরও জাতীয় ফাযজযটয বফযীযত যযাড যক্টযযয ফযাদ্দ ক্রভান্বযয় হ্রা াযে। যদখা মায় যম, ফতভৃান যকাযযয পূযফযৃ 

যভয়াযদয যল ফছযয জাতীয় ফাযজযটয বফযীযত এআ যক্টযযয ফযাদ্দ বছর ১৩.৫৭%, তা ক্রভাগত হ্রা যযয় চরবত থফৃছযয 

দাঁবড়যয়যছ ৪.৩৮%। 

এভটিবফএপ গাআড রাআন মথামথবাযফ নুযণ না ওয়া  
থবৃফবাগ প্রবত থফৃছযযয শুরুযত এভটিবফএপ ফাযস্কযট যম ফযাদ্দ প্রদান কযয থাযক, বযকেনা কবভন যথযক য বযভাণ থ ৃ

ফযাদ্দ াওয়া না মাওয়ায় নুযভাবদত প্রকযে ব্যয় বনফাৃ কযা ম্ভফ য় না। চরবত থফৃছযয থ ৃ বফবাগ যত ঈন্নয়ন ফাযজযট 

৩১২২.৭০ যকাটি টাকা এভটিবফএপ ফযাদ্দ প্রদান কযা যরও বযকেনা কবভন যত ফযাদ্দ যদয়া যয়যছ ২৪০৯.৮০ যকাটি টাকা, 

মা এভটিবফএপ ফাযজট যত ৭১২.৯০ যকাটি টাকা কভ।  

খ. বৃৎ প্রকযেয ফযাদ্দযক এভটিবফএপ-এ ন্তর্ভকৃ্ত না কযা 
বৃৎ প্রকযেয ফযাদ্দ এভটিবফএপ-এ ন্তর্ভকৃ্ত না কযয অরাদাবাযফ প্রদান কযা প্রযয়াজন। বৃৎ প্রকে এভটিবফএপর্ভক্ত থাকায় এ 

কর প্রকযে এবডবয বজওবফ যথযৃ বংবাগ ফযাদ্দ প্রদান কযযত য়। এযত াযাযদযয বফববন্ন স্থাযন গৃীত প্রায় যদড় তাবধক 

যছাট ও ভাঝাযী প্রকে ফযাযদ্দয বাযফ মথাভযয় ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়না।  

গ. ঈন্নয়ন খাযতয ফযকয়া 

ঈন্নয়ন খাযত ভাপ্ত/ফাদড়া ফা ন্য ংস্থায় স্তান্তবযত ড়যক দীঘবৃদযনয একটি ক্রভপুবঞ্জভূত ফযকয়া অযছ, মা প্রায় ২৫০.০০ 

যকাটি টাকা। এ ফযকয়া বযযাযধয রযেে ঠিকাদাযগণ প্রায়আ তাবগদ প্রদান কযযন। বফববন্ন ভয় ঈবকর যনাটিও প্রদান কযযছ। 

থ ৃভন্ত্রণারয় যত যথাক ফযাদ্দ থফা বফযল ফযাযদ্দয ভাধ্যযভ এ ফযকয়া বযযাধ কযা প্রযয়াজন।  

১৪১০ যকাটি টাকা প্রাক্কবরত মূযল্য ড়ক ও জনথ বধদপ্তযযয অওতাধীন েবতগ্রস্ত ড়কমূযয জরুযী পুনফাৃন প্রকেটি 

জানুয়াবয ২০১১ যত জুন ২০১২ যভয়াযদ ফাস্তফায়ন কযা যয়যছ।  ঈক্ত প্রকযে জুন ২০১২ মনৃ্ত ভযয় ৭৩৮ যকাটি টাকায যভযাভত 

ও পুনফাৃন কাজ কযা যয়যছ। তযফ গত ল আ থফৃছযয এ প্রকযে ৬০৭ যকাটি টাকা ফযাদ্দ াওয়া মায়। ফাস্তফাবয়ত কাযজয বফর 

বযযাযধয জন্য থ ৃবফবাযগয যথাক ফযাদ্দ থফা বফযল ফযাযদ্দয ভাধ্যযভ ১৩১ যকাটি টাকা ফযাদ্দ কযা প্রযয়াজন।  

ঘ. জনফর 
ওজ বধদপ্তযযয ৩য় ও ৪থ ৃ যেণীয যভাট শূন্য যদয ংখ্যা ৬১৯৬। ফতভৃাযন কভযৃত ওয়াকচৃাজৃড কভচৃাযীয ংখ্যা ৭০৫৯। 

তন্যধ্য ৬৭১ জন ওয়াকচৃাজডৃ কভচৃাযীয চাকযীয যভয়াদ ২৫ ফছয এফং ৬৩৩৮ জন ওয়াকচৃাজডৃ কভচৃাযীয চাকযীয যভয়াদ 

১০ ফছযযয ঈযিৃ। ঈক্ত কভচৃাযীযদয বনয়বভত যাজস্ব ংস্থাযন অনয়ন প্রযয়াজন। ওয়াকচৃাজডৃ কভচৃাযীযদয যনযক দীঘ ৃভয় ধযয 

কভযৃত থাকযরও যকাবয যাজস্ব খাযত ন্তর্ভকৃ্ত না ওয়ায় তাযদয ভযধ্য তাা বফযাজ কযযছ এফং কভযৃেযত্রও তায প্রবতপরন 

ঘটযছ। াযা জীফযনয চাক্যবযয বফযীযত জীফযনয যল ভয়টি স্ববস্তদায়ক যফ এ প্রতোা যত ওয়াকৃচাজডৃ কভীগণ যকাবয কযভ ৃ

যমাগ বদযয়বছর। জীফন ায়যি এ প্রতোাপূযণ একটি ভানবফক দাফী। 

ঙ. MTBF ফযাযদ্দয ভযধ্য প্রকেওয়াযী ফযাদ্দ ঈযমাজন কযায এখবতয়ায স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/বফবাগযক প্রদান 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এবডব/অযএবডব-যত প্রকৃত চাবদা বফযফচনায় প্রকে বববত্তক ফযাদ্দ প্র  ফ কযয থাযক। বকন্তু, যনক যেযত্র 

বযকেনা কবভন যত ভন্ত্রণারয়/বফবাযগয প্র  ফ বফযফচনায় না বনযয় বনজ ঈযদ্যাযগ প্রকে বববত্তক ফযাদ্দ বযফতনৃ কযয থাযক। 

এযত প্রকে ফাস্তফায়যন জটিরতায সৃবষ্ট যয় থাযক। ফাবলকৃ ঈন্নয়ন কভসৃূচীয গ্রগবতও ফাধাগ্রস্থ য়। এ ভস্যা ভাধাযনয রযেে 

MTBF ফযাদ্দ বযফবততৃ যযযখ প্রকেওয়াযী এবডব/অযএবডব এয ফযাদ্দ ঈযমাজন কযায এখবতয়ায স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগযক প্রদান কযা যমযত াযয। 
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বযবষ্ট-ক  

 
২০১২-১৩ থ ৃফছযয ভাবপ্তয জন্য বনধাৃবযত প্রকে 

 

1.  ক্যযয়ত পাযন্ডয অওতায় ীদ বুবিজীবফ যতু (৩য় বুবড়গঙ্গা), ২য় ীতরেো ও বতস্তা যতু বনভাৃণ (২য় ংযাবধত) 
2.  ড়ক যনটওয়াক ৃঈন্নয়ন ও যেণাযফেণ প্রকে-২ (ওজ ং) 

3.  টাঙ্গাআর-এরাবন নাভক স্থাযন ধযরশ্বযী নদীয ঈয যতু বনভাৃণ (ংযাবধত) 

4.  চরগ্রাভ-কাপ্তাআ ড়যক যতু ও কারবাট ৃবনভাৃণ 

5.  বযরট-জবকগঞ্জ (চযখাআ-জবকগঞ্জ) ড়ক ঈন্নয়ন (ংযাবধত) 

6.  বকযাযগঞ্জ-কবযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-বভঠাভআন ড়ক ঈন্নয়ন (বকযাযগঞ্জ চাভড়াঘাট ং) 

7.  বত্রার-নান্দাআর-তাড়াআর ড়যকয ১৩তভ বকযরাবভটাযয ব্রহ্মপুত্র নদীয ঈয ফাবরাড়া যতু বনভাৃণ 

8.  বকযাযগঞ্জ-বনকরী ড়ক ঈন্নয়ন (যভাযযকাণা ংযমাগ) 

9.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (যংপুয যজান) (১ভ ংযাবধত) 

10.  যপনী-যনায়াখারী জাতীয় ভাড়যকয যচৌমুহুনী ফাজায ং ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ 

11.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (ফবযার যজান) (১ভ ংযাবধত) 

12.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (যাজাী যজান) 

13.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (চট্টগ্রাভ যজান) 

14.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (বযরট যজান) 

15.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (ক্যবভল্লা যজান) 

16.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (খুরনা যজান) (১ভ ংযাবধত) 

17.  যজরা ড়ক ঈন্নয়ন প্রকে (ঢাকা যজান) 

18.  ভয়ভনবং য ফাআা ড়যকয ফবষ্ট কাজ ভাপ্তকযণ 

19.  বযরট-ালুটিকয-যকাম্পানীগঞ্জ-যবারাগঞ্জ ড়যকয ১০টি যতু বনভাৃণ 

20.  াল ল্লাপুয-নফাফগঞ্জ ড়যকয ২৭ বকযরাবভটাযয (কাঁচদঘাযট) কযযতায়া নদীয ঈয বপ্র-যেড গাডাৃয যতু বনভাৃণ 

21.  পবযদপুয যস্থ ওজ বধদপ্তযযয ড়ক ঈন্নয়ন 

22.  বভযপুয বফভান ফন্দয ড়যক োআওবায এফং ফনানী যযর ক্রবং-এ ওবাযা বনভাৃণ 

23.  ভাবনকগঞ্জ ড়ক বফবাগাধীন যগারড়া-াটুবযয়া ড়যকয বফববন্ন বকঃবভঃ এ ৬ টি যতু বনভাৃণ 

24.  নফীনগয-বডআবযজড-চন্দ্রা ড়কযক ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ  

25.  াফনা যযয বফদ্যভান ড়যকয যবযভন্ট প্রস্তকযণ ও বভবডয়ান বনভাৃণ (ফা টাবভনৃার যথযক খাাড়া)  

26.  যযপুয-দৄনট-কাজীপুয-বযাজগঞ্জ ড়যকয ৯ভ বকযরাবভটাযয ফথুয়াফাড়ী যতু বনভাৃণ 

27.  ১.০২৫ বকযরাবভটায দদঘেৃ বফবষ্ট যদৌরতবদয়া যপযীঘাট এোযপ্রাচ ড়ক বনভাৃণ এফং যদৌরতবদয়া-পবযদপুয-ভাগুড়া-বঝনাআদ-

মযায-খুরনা ভাড়যকয প্রথভ ২.৫০ বকযরাবভটায ড়কাং ২ যরন যত ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ 

28.  অতাআক্যরা-সুজানগয ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন (যতু বনভাৃণ)  

29.  ক্যবভল্লা-বুবড়চং-ব্রাহ্মণাড়া-বভযপুয ড়যকয ৩য় বকবভ এ বব গাডাৃয যতু (ারাড়া যতু) বনভাৃণ 

30.  যংপুয-ফদযগঞ্জ-াফতৃীপুয ড়ক প্রস্তকযণ (১ভ ংযাবধত) 

31.  Technical Assistance for Road Safety Improvement Programs 
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বযবষ্ট-খ  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত চরভান ১৭টি প্রকে (১৩টি প্রবতশ্রুবত ম্পূণরৃূয ও ৪টি প্রবতশ্রুবত  

অংবকবাযফ চরভান) এফং কাবযগযী ায়তায় চরভান ২টি ভীো প্রকে 

 

  বফবযববয-বফজয়পুয স্থরফন্দয ড়ক বনভাৃণ (ভাল াড়া ংযমাগ) 

  জয়যদফপুয-ভয়ভনবং ড়ক ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ  

  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয ববিযগঞ্জ ও যানাযগাঁও ঈযজরা যয়যন্ট ল টি পৄটওবায ব্রীজ বনভাৃণ  

  টুয়াখারী-ক্যয়াকাটা ড়যকয (২২.০০ বকযরাবভটায) ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ (যখপুাড়া-ক্যয়াকাটা ং) 

  ায়যা নদীয ঈয ায়যা যতু (যরবুখারী যতু) বনভাৃণ  

  সুনাভগঞ্জ-ভদনপুয-বদযাআ-াল্লা-অজবভযীগঞ্জ-বফগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়ক বনভাৃণ প্রবতশ্রুবতয ভদনপুয-বদযাআ- াল্লা 

ড়ক, ফাবনয়াচং-অজবভযীগঞ্জ ড়কাং এফং ফাবনয়াচং- বফগঞ্জ  ড়ক (প্রবতশ্রুবতয অংবক) ঈন্নয়ন  

  খুরনা-চুকনগয-াতেীযা ড়যকয যচআযনজ ৩৮+০০ যথযক ৪২+৫০০ বকযরাবভটায মনৃ্ত ড়ক উঁচুুঁকযণ ও পুনঃবনভাৃণ 

এফং ৭টি অযবব ফক্স কারবাট ৃবনভাৃণ 

  নাযায়নগঞ্জ দয ও ফন্দয ঈযজরায ভযধ্য যাবয যমাগাযমাগ স্থাযনয রযেে র্ততীয় ীতরেো যতু বনভাৃণ 

  ালুয়াঘাট-মুবন্পযাট-যধাফাঈড়া ড়ক ঈন্নয়ন  

  ঢাকা-টাঙ্গাআর ভাড়ক ৪-যরযন ঈন্নীতকযণ প্রবতশ্রুবতয নফীনগয-বডবআযজড-চন্দ্রা ড়কাং ঈন্নয়ন (প্রবতশ্রুবতয 

অংবক) 

  টুয়াখারী যজরায করাাড়া ঈযজরায় অন্ধাযভাবনক নদীয ঈয ীদ যখ কাভার যতু বনভাৃণ  

  টুয়াখারী যজরায করাাড়া ঈযজরায় াজীপুয নদীয ঈয ীদ যখ জাভার যতু বনভাৃণ  

  টুয়াখারী যজরায করাাড়া ঈযজরায় অন্ধাযভাবনক নদীয ঈয ীদ যখ যাযর যতু বনভাৃণ 

  বফগঞ্জ-রাখাআ-যাআর-নাবযনগয ড়যকয ফরবি নদীয ঈয যতু বনভাৃণ 

  াগরা-জগন্নাথপুয -যাণীগঞ্জ-অঈকাবন্দ  ড়ক বনভাৃণ 

  যনত্রযকানা-ধভৃাা-জাভারগঞ্জ-সুনাভগঞ্জ-বযরট যয় ীভান্ত ড়ক বনভাৃণ প্রবতশ্রুবতয যনত্রযকানা ড়ক বফবাগাধীন 

যনত্রযকানা-ধভৃাা-জাভারগঞ্জ ড়কাং ঈন্নয়ন (প্রবতশ্রুবতয অংবক) 

  গল্লাভাযী-ফটিয়াঘাটা-দাযকা-নবরয়ান ড়ক বনভাৃণ এফং ঝঝবয়া ও ঢাকী নদীয ঈয ব্রীজ বনভাৃণ প্রবতশ্রুবতয 

গল্লাভাযী-ফটিয়াঘাটা-দাযকা-নবরয়ান ড়ক বনভাৃণ (প্রবতশ্রুবতয অংবক) 

  ফবযার-পবযদপুয ভাড়ক চায যরযন ঈন্নীতকযণ (ভীো প্রকযেয অওতায় বপবজবফবরটি োবড ) 

  ভংরা নদীয ঈয ঝরন্ত যতু বনভাৃণ (ভীো প্রকযেয অওতায় বপবজবফবরটি োবড ) 
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বযবষ্ট-গ  

 
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত বযকেনা কবভযন প্রবক্রয়াধীন ১৯টি (১৭টি + ২টি অংবক) প্রকে 

 

1.  যনত্রযকাণা-বফবঈড়া-ইশ্বযগঞ্জ ড়ক ঈন্নয়ন   

2.  যনত্রযকাণা-ভদন ড়ক ঈন্নয়ন  (অটাড়া ংযমাগ) 

3.  ভদন-খাবরয়াজুযী াফভাযজফৃর ড়ক বনভাৃণ  

4.  যনত্রযকাণা-ভদন-খাবরয়াজুযী ড়যকয ৩৭তভ বকযরাবভটাযয ফারাআ নদীয ঈয বব গাডাৃয যতু বনভাৃণ 

5.  রেীপুয - বযয়তপুয ড়ক বনভাৃণ 

6.  বফলখারী নদীয ঈয অমুয়া ব্রীজ বনভাৃণ  

7.  ব্রাহ্মণফাবড়য়া যযয যভৌযাআযর যযরওযয় ওবাযা বনভাৃণ 

8.  নফীনগয-অশুগঞ্জ ড়ক বনভাৃণ 

9.  ফংী নদীয ঈয দৄনট নাভক স্থাযন ব্রীজ বনভাৃণ  

10.  যগৌযীপুয-যাভনা অঞ্চবরক ড়কটি বযরট াআওযয় মনৃ্ত ম্প্রাযণ ২য় বকযরাবভটাযয ১১২.৬১ বভটায বব গাডাৃয যতু 

(যগৌযীপুয যতু) বনভাৃণ 

11.  যনত্রযকাণা - ধভৃাা - জাভারগঞ্জ - সুনাভগঞ্জ ীভান্ত ড়ক বনভাৃণ প্রবতেনবতয সুনাভগঞ্জ ড়ক বফবাগাধীন জাভারগঞ্জ - 

সুনাভগঞ্জ ীভান্ত ড়ক বনভাৃণ  ং (প্রবতশ্রুবতয অংবক) 

12.  বযরট-সুনাভগঞ্জ ড়কযক জাতীয় ভাড়যক ঈন্নীতকযণ  

13.  ভবনযাভপুয ফাআা ড়ক বনভাৃণ  

14.  যনায়াাড়া য ফাআা বনভাৃণ  

15.  খুরনা (রূা)- শ্রীপরতরা - যতযখাদা ড়ক ঈন্নয়ন (যযনযফাজায ংযমাগ ড়ক) 

16.  নফাফগঞ্জ-বফগঞ্জ-যানাভবজদ যাস্তা পুনঃবনভাৃণ ও প্রস্তকযণ এফং কানাট-যনপুয-যবারাাট ড়ক পুনঃবনভাৃণ ও 

প্রস্তকযণ 

17.  ত্নীতরা -াাায - যাড়া - যনপুয ড়ক পুনঃবনভাৃণ ও প্রস্তকযণ 

18.  বযপুয ফাআা যভাড় যত ফনযফরঘবযয়া যভাড় মনৃ্ত নাযটায যযয প্রধান ড়কটি ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ  

19.  ঢাকা-টাঙ্গাআর ভাড়ক ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ প্রবতশ্রুবতয জয়যদফপুয-চন্দ্রা-টাঙ্গাআর-এযরঙ্গা ড়ক চায যরযন ঈন্নীতকযণ  

(প্রবতশ্রুবতয অংবক) 
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বযবষ্ট-ঘ  

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুত ওজ বধদপ্তযয প্রবক্রয়াধীন ১৪টি প্রকে (১২টি + ২টি অংবক) 

1.  াগরা-জগন্নাথপুয-যাণীগঞ্জ-অঈকাবন্দ ভাড়যকয যাণীগযঞ্জ ক্যবয়াযা নদীয ঈয যতু অঞ্চবরক ভাড়ক বনভাৃণ  

2.  চরগ্রাভ া-অভানত বফভান ফন্দয যথযক া অভানত যতু যয় কক্সফাজায মনৃ্ত ঈকূরফতী ঞ্চর বদযয় যভবযন ড্রাআব বনভাৃণ 

3.  সুনাভগঞ্জ-ভদনপুয-বদযাআ-াল্লা-অজবভযীগঞ্জ-বফগঞ্জ অঞ্চবরক ভাড়ক বনভাৃণ প্রবতশ্রুবতয াল্লা-জরশুকা  ড়ক ংযয ঈন্নয়ন 

(প্রবতশ্রুবতয অংবক) 

4.  ীতাক্যন্ড যথযক ভহুযী যচ প্রকে মনৃ্ত ঈকূরীয় যফড়ী ফাঁযধয ঈয বফকে ড়ক বনভাৃণ 

5.  ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাড়যকয ভীযযাআ ফাজাযয একটি োআওবায বনভাৃণ  

6.  ভদনগঞ্জ-ভদনপুয এফং দয়দপুয-ঞ্চফটি ড়কযক ৪ যরন বফবষ্ট ড়যক ঈন্নীতকযণ  

7.  রাঙ্গরফন্দ-কাআকাযযটক-নফীগঞ্জ ড়ক বনভাৃণ  

8.  টাংগাফ ডাকফাংযরা এফং গাজীপুয যটাক আঈবনয়যনয ভাযঝ ফানায নদীয ঈয যতু বনভাৃণ 

9.  নফাফগঞ্জ-অভনুযা ড়ক পুনঃবনভাৃণ ও প্রস্তকযণ 

10.  খুরনা (গল্লাভাযী)-ফাটিয়াঘাটা-দাযকা-নবরয়ান পযযে ড়ক বনভাৃণ এফং ঝঝবয়া ও ঢাকী নদীয ঈয ব্রীজ বনভাৃণ প্রবতশ্রুবতয 

ঝঝবয়া ও ঢাকী নদীয ঈয ব্রীজ বনভাৃণ (প্রবতশ্রুবতয অংবক) 

11.  জয়পুযাট য যথযক ববর স্থরফন্দয মনৃ্ত ড়ক ঈন্নয়ন   

12.  চট্টগ্রাভ যজরায িী ঈযজরায যদযরায়ায খাঁ ড়ক  ঈন্নয়ন 

13.  জরফায়ু রাে পাযন্ডয থাৃয়যন িী-যকাম্পানীগঞ্জ ড়ক ফাঁধ বনভাৃণ  

14.  ফাঈপর ঈযজরায ফগা নদীয ঈয যতু বনভাৃণ 
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১২. বচযত্র ভাননীয় যমাগাযমাগ ভন্ত্রী’য ড়ক বযদনৃ 

 

ঢাকা-চট্টগ্রান ৪ যরযন ঈন্নীতকযণ প্রকে বযদনৃ 

 

 

যগাারগঞ্জ ড়ক বফবাযগয ড়ক বনভাৃণ কাজ বযদনৃ 
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মযায-খুরনা ড়ক বনভাৃণ কাজ বযদনৃ 

 

 

যভঘনা যতুয ংস্কায কাজ বযদনৃ 
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ঢাকা আবযজড পৄটওবাযবব্রজ ঈযিাধন 

 

   

ভাননীয় ভন্ত্রী’য ফবযার যজরায় বফববন্ন ড়ক বযদনৃ 
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ঢাকা-অবযচা ভাড়যকয ড়ক ফাঁক প্রস্তকযণ কাজ বযদনৃ 

 

 

আবফবফঅআব প্রকযেয চুবক্ত স্বােয নুষ্ঠান 

 


