
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ার্র িও প্রর্ঢবতদ 

২০১৮-২০১৯  

 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক 

ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডাম 

 



 

 

        

০৭        ২০১৯ 

 

      

                          

 

          

                

                                

 

               

                    

                                       

 

            

১                                   

২                            

৩                                  

৪                               

৫                              

৬                              

 

 

                              

 

 



 

 

 

 

 

সূর্ঘধত্র 

 

 

র্র পৃষ্ঠা 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক (আভটিএইঘর্ট) ০৫ 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ (চ) ৩২ 

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওর্তিধক্ষ )র্আভটিএ(  ১৪৯ 

ঠাওা ধর্ভলদ ফন্ব ওর্তিধক্ষ )র্টটির্এ(  ১৫৬ 

ঠাওা ম্যা ট্রাদর্চঝ সওাম্পাদী র্মর্ফবঝট (র্টএফটির্এম) ১৬৫ 

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ )র্আভটির্(  ১৯১ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক 
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রূপকল্প 

সঝওই ফলাড়ও সদঝাওি এাং র্দভাধত ড়ও ধর্ভলদ ব্যস্থা 

অর্পমক্ষয 

ফলাড়ও সফভাফঢ, াংস্কাভ  ভক্ষডাবক্ষড এাং উন্নদ  ম্প্রাভবডভ ফাধ্যবফ চদকবডভ আণ ি-াফার্চও উন্নবদভ মবক্ষয 

সঝওই, র্দভাধত  ফাদম্মঢ ফলাড়ও অওাঞাবফা এাং ফর্ন্বঢ আদৄর্দও কডধর্ভলদ ব্যস্থা কবড় সঢামা 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক  

                              -২০২১ এ      অচিদ ,চার্ঢাংবখভ সঝওই উন্নদ অপীষ্ট ২০৩০ এাং ফাদ্ধ 

ওফ িধর্ভওল্পদা ২০৪১ াস্তাবদ  র্দভন্তভ ওাচ ওবভ বাবে। এ র্পাক ৮টি অনুর্পাক, ১৭টি অর্থযাঔা  ৪৩টি যাঔা/ইউর্দঝ ফন্বব 

কঠিঢ। 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ আঢাথীদ ৫টি তপ্তভ/ াংস্থা ভববঙ, বা র্দম্নরূধ: 

 ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ (চ) 

 াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওর্তিধক্ষ (র্আভটিএ) 

 ঠাওা ধর্ভলদ ফন্ব ওর্তিধক্ষ (র্টটির্এ) 

 াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ (র্আভটির্) 

 ঠাওা ম্যা ট্রাদর্চঝ সটবপমধবফন্ট সওাম্পাদী র্মর্ফবঝট (র্টএফটির্এম) 

 

ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘ 

২০১৮-১৯         ১৯৫      াস্তাবদভ র্দর্ফ্ ১৯,৮০২.৬১ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ র্ঙম। ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ সফাঝ ব্য 

১৯৭৫৬.৮৮ সওাটি ঝাওা। ার্ িও াস্তাদ অগ্রকর্ঢ ৯৯.৭৭ যঢাাংয। এওই অণ িঙবভ াংবযার্থঢ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘবঢ র্চর্ 

অণ িাবদ ১৬৫টি, ববতর্যও লাঢা ১৭টি  ওার্ভকর্ভ লাঢা ১৩টিল সফাঝ ১৯৫টি প্রওল্প অন্তর্ভ িক্ত র্ঙম। এওই ফব ৩২টি 

প্রওল্প নমপাব ফাপ্ত লববঙ এাং উন্নবদভ থাভাার্লওঢা ভক্ষাবণ ি ৫৬টি দতুদ প্রওল্প গ্রলড ওভা লববঙ। 

প্রযার্দও ওাব িক্রফ 

 

সুযাদ 

           ,                  ,                                                     ১৯৯৬,         

           ২০১৪ এ            /        /                                                       

               ।                                             ।                                    ২০১৪ 

এ                                        । 
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কডশুদাদী 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভ প্রথাদ ওাব িাম  ফাঞ ধব িাব র্র্পন্ন সেওবলাল্ডাভ  স্থাদী 

চদপ্রর্ঢর্দর্থ, কণ্যফান্য ব্যর্ক্তক ি  াথাভড চদকবডভ উধর্স্থর্ঢবঢ                              মবক্ষয কডশুদাদী 

ধর্ভঘার্মঢ ল। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এভ পাধর্ঢবে ০৫টি কডশুদাদী অনুর্ষ্ঠঢ ল। 

 

    ,                           এ                   

 

চাঢী শুদ্ধাঘাভ সওৌযম 

চাঢী শুদ্ধাঘাভ সওৌযম াস্তাবদভ মবক্ষয ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এাং এভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থা ২০১৮-

১৯ অণ িঙবভভ শুদ্ধাঘাভ ওফ ি-ধর্ভওল্পদা বদর্ঢওঢা ওর্ফটিভ            াস্তাদ       ।             

                           ৯৮ ।                                                      

                ১০০                             ৯৯ ৭৫                     ৯৭ ৫০        

                  ৯০  এ                                 ৮০ ০১ । ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ াস্তার্ঢ 

ওাব িক্রবফভ ফবধ্য উবেঔববাগ্য লম: বদর্ঢওঢা ওর্ফটিভ র্দর্ফঢ পা অনুষ্ঠাদ, উ্ফ ঘঘ িাভ ঢার্মওা প্রডদ ওবভ ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পাবক 

সপ্রভড, অাংযীচবদভ অাংযগ্রলবড পা অনুষ্ঠাদ,                                                       এ   

Highway Act (াংবযাথদ)-২০১৮ ঔড়া ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পাবকভ ধব িাবমাঘদা ওর্ফটিবঢ সপ্রভড  ঠাওা ধর্ভলদ ফম্ব ওর্তিধক্ষ এভ 

ওফ িঘার্ভ ঘাকুর্ভ প্রর্থাদফামা ২০১৮ চূড়ান্তওভড ইঢযার্ত। ২০১৮-১৯                         এ         ০৩              

                  ওভা লববঙ। 

অর্পববাক প্রর্ঢওাভ ব্যস্থাধদা 

ড়ও ধর্ভলদ                           Grievance Redress System (GRS)                     এ         

এ                                                           য ি                । ২০১৮-১৯         

     ৬৫                         বা। ৬৫                         ৬৫                                

                        ।              ভ লাভ যঢপাক।                এ   এ                             

                                              । 
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ঢথ্য অর্থওাভ 

চদকবডভ ঢথ্য অর্থওাভ র্দর্িঢ ওভাভ চন্য ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ বাইবঝ Right to Information (RTI) 

দাবফ এওটি সাক্স ভববঙ। ঢবথ্যভ চন্য সব সওাবদা আবতদ ঢথ্য অর্থওাভ আইদ সফাঢাবও র্দষ্পর্্ ওভা ল। ২০১৮-১৯ 

অণ িঙবভ চদাথাভবডভ র্দওঝ সণবও প্রাপ্ত আবতবদভ যঢপাক ঢথ্য প্রতাদ ওভা লববঙ।  

অর্টঝ 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এাং এভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থা তীখ ির্তবদভ অর্দষ্পন্ন অর্টঝ আধর্্মূল দ্রুঢ র্দষ্পর্্ভ স্বাবণ ি এ 

র্পাবকভ   -     অর্টঝ টিফ ওাচ ওবভ বাবে। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ অর্টঝ টিফ ওর্তিও ৪৭টি র্ত্র-ধক্ষী পা ওভা ল। ৮৯৩টি 

অর্গ্রফ আধর্্ভ ব্রটর্যঝ চা পূঢি অর্টঝ অর্থতপ্তভ  নাধাট এ সপ্রভড ওভা ল। ৩০৪টি অর্টঝ আধর্্ পূঢি অর্টঝ অর্থতপ্তভ  

নাধাট ওর্তিও র্দষ্পর্্ ওভা ল। 

উন্নদ সফমা 

ভওাবভভ গৃলীঢ                                                              ৪                  -

২০১৮           । ৪-৬        ২০১৮      ৪   ‘               -২০১৮’ এ               ।       এ         

                    /                                ১১        ১       ১৯        ২      এ   ৭  

      ৩                      ।  

 

৪                  , ২০১৮-এ                                              

র্আভটিএ সা সওন্দ্র 

াাংমাবতয র্ঘামস্থ ৭ দম্বভ পবদভ দীঘঢমা ৭  ৮ দম্বভ ওবক্ষ র্আভটিএ সা সওন্দ্র স্থাধদ ওভা লববঙ। এ সা সওন্দ্র সণবও 

       ’                    কার্ড়ভ প্রার্থওাভর্ভক্ত ওফ িওঢিাকবডভ কার্ড় এাং প্রযার্দও ওাবচ ব্যৃঢ কার্ড়/সফাঝভ 

াইবওবমভ র্নঝবদ াংক্রান্ত সা সতা লব ণাবও। 

 

 



9 

 

সধদযদ  

ড়ও ধর্ভলদ         র্পাক এ   অর্থদস্থ তপ্তভ/াংস্থাভ           ওফ িঘার্ভবতভ ফবধ্য বাঁভা অবভ বাবেদ ঢাঁবতভ 

সধদযদ সওই দ্রুঢ         র্দষ্পর্্ ওভা ল। অর্দষ্পন্ন সধদযদ সওইমূল ফার্ও ফন্ব পা ধর্ভীক্ষড ওভা ল । 

                 এ            ৪১ চদ ওফ িঘার্ভভ অনুকূবম সধদযদ ফঞ্জুর্ভ প্রতাদ ওভা লববঙ। সুর্দর্ত িষ্ট ওাভড ব্যঢীঢ সওাবদা 

সধদযদ সওই অর্দষ্পন্ন সদই। 

 

দর্ণ র্দষ্টওভড 

        র্দবতয িফামা, ২০১৪ অনুবাী দর্ণভ সের্ডর্ন্যা  বণাবণ প্রর্ক্রা াঙাই ওবভ                     ক  ঘ সের্ডভ 

১১৩টি দর্ণ র্দষ্ট ওভা      । 

ফাদ ম্পত উন্নদ 

 

শূন্যধত পূভড  ধবতান্নর্ঢ: 

এ র্পাবকভ                   ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮   ২০                    ৩৫                        

         ।                     ১১-১৬         ৭              ১০                             । 

প্রর্যক্ষড 

                            ৬০ ঘ                 আঢা                          ২০১৬ 

অনুবাী  এ র্পাবকভ ওম সগ্রবটভ ওফ িঘা  সতভ তক্ষঢা  ক্ষফঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ৮ ৪০০ খন্টা 

প্রর্যক্ষবডভ মক্ষযফাত্রা র্দথ িাভড ওভা ল। মক্ষযফাত্রাভ র্ধভীবঢ ১১ ৪০১ খন্টা প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা ল, বা মক্ষযফাত্রাভ 

৩৫.৭২ যঢাাংয সর্য। এ    ক্ষড ওফ িসূর্ঘভ  ঢা র্বযর উবযাক র্লবব এ র্পাবকভ ১০  - ২০         ওম 

ওফ িওঢিা/ওফ িঘার্ভবও ৩                                       (         ),      -এ ৫         

             প্রতাদ ওভা ল। এ    ,                                    /                          

          ১০  - ২০   (২ , ৩   ৪       )              /                         , ২০০৯, 

               (             )       , ১৯৮২,                (    )         , ১৯৭৯ এ           

           ২০১৪                   প্রতাদ ওভা ল। এ            /                             

                                      ২০০৯             এ   Annual Performance 

Agreement (APA) and APAMS,                    (NIS)               এ                   

(SDG)                                                                               ।  

 

চ প্রর্যক্ষড সওবন্দ্র অনুর্ষ্ঠঢ চাঢী শুদ্ধাঘাভ সওৌযম র্রও প্রর্যক্ষবড অাংযগ্রলডওাভীকড  
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ফর্দঝর্ভাং 

                                               এাং                          ওফ িসূর্ঘ           

                                                                                           

          চ অর্থতপ্তবভভ                       ২১          টি              ।                     

        ০৭                 ০২            ২১               ৬৫                                    

                          ।                              এ                                          

                                       । এ                   এ                                 

                           । এ টি                                                                    

                        এ                                                   ।   

র্দন্ত্রড ওক্ষ 

থফী উৎ উধমবক্ষ খভমুবঔা ফানুবরভ ফলাড়বও বাঢাাঢ র্দভাধত  স্বর্স্ততাও ওভাভ র্দর্ফ্ এ র্পাবক র্দন্ত্রড ওক্ষ সঔামা 

লব ণাবও। এ র্পাক/তপ্তভ/াংস্থাভ ওফ িওঢিা/ওফ িঘার্ভকবডভ ফন্বব র্তদ-ভাঢ ২৪ খন্টা প্রা ২ প্তালব্যাধী র্দন্ত্রড ওবক্ষভ ওাব িক্রফ 

ধর্ভঘার্মঢ লব ণাবও। ফাদদী ফন্ত্রী  র্ঘ র্দন্ত্রড ওবক্ষভ ওাব িক্রফ ঢতাভর্ও এাং প্রবাচবদ ঢাৎক্ষর্ডও র্দবত িযদা  র্দ্ধান্ত 

প্রতাদ ওবভ ণাবওদ। এভ নবম থফী উৎব দাড়ীভ ঝাবদ খবভ সনভা ফানুর স্বেবে  আদেখদ         এ                

   -                । এ     ন্যা  অন্যান্য দুবব িাকওামীড ফব প্রবাচদ অনুবাী র্দন্ত্রড ওক্ষ খুবম ফলাড়ওমূল 

া িক্ষর্ডও ফর্দঝর্ভাং এভ আঢা সভবঔ প্রবাচদ অনুবাী ের্ভৎ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল। 

 

সওন্দ্রী র্দন্ত্রড ওবক্ষভ ওাব িক্রফ ধব িবক্ষবড র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এাং অন্যান্য ওফ িওঢিাবৃে 
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সুদীম অণ িদীর্ঢ (Blue Economy) 

মুদ্র ম্পত আলভড  সুষ্ঠু ব্যস্থাধদাভ াবণ ড়ও সদঝাওি ঢবপ্রাঢপাব চর্ড়ঢ। হুফার্ত্রও ধর্ভলদ ব্যস্থা স্থাধবদ এ 

র্পাবকভ তার্েযীম ভূর্ফওা ভববঙ। ইবঢাফবধ্য ওক্সাচাভ সণবও সঝওদান ধব িন্ত ৮০ র্ওবমার্ফঝাভ সফর্ভদ ড্রাইপ ফলাড়ও র্দফ িাড 

ওভা লববঙ। ঠাওা সণবও ঘট্টগ্রাফ ধব িন্ত ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড ওভা লববঙ। সুদীম অণ িদীর্ঢভ ওাব িক্রফবও সকাদ ওভাভ 

মবক্ষয ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়বও ৪-সমদ র্র্যষ্ট          র্িঢী সফখদা  র্িঢী সকাফঢী সতু র্দফ িাড ওাচ ম্পন্ন ওভা লববঙ। 

এঙাড়া, ঘট্টগ্রাফ সণবও ওক্সাাচাভ ধব িন্ত ফলাড়বও অর্স্থঢ সতু  ওামপাঝ িমূল ৪-সমদ প্রযস্তঢা র্দফ িাবডভ ওাচ ঘমফাদ 

ভববঙ। ওক্সাচাভ সচমাভ ফবলযঔামী উধবচমাভ ফাঢাভার্ড়বঢ াংববাক ড়ও র্দফ িাবডভ    এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। 

এ                                  ৯              -                                              -

      -             ৪-             এ           -     -                                            

   । মুদ্রেভ, দতীেভ  ড্রাইবধাঝ িমূল ওাব িওভ ওভাভ মবক্ষয চাঢী ফলাড়ওমূবলভ বঙ্গ াংববাকওাভী ড়ও র্দফ িাবডভ 

ফাধ্যবফ র্র্পন্ন ধর্ভলদ ফাধ্যফমূবলভ ফবধ্য ফন্ব াথবদভ সওৌযমকঢ ধর্ভওল্পদা এ র্পাবকভ ভববঙ। সুদীম অণ িদীর্ঢ র্রব 

জ্বামাদী  ঔর্দচ ম্পত র্পাবকভ আঢাথীদ ব্লু-ইবওাদর্ফ সম ওর্তিও আবার্চঢ র্র্পন্ন ওাব িক্রবফ এ র্পাক র্ক্র অাংযগ্রলড 

ওবভ ণাবও। সুদীম অণ িদীর্ঢ র্রব এ র্পাবকভ স্বল্প, ফধ্য  তীখ ি সফাতী ধর্ভওল্পদা র্দথ িাভড               ।  

প্রডীঢ/প্রডদাথীদ আইদ/র্র্থফামা/দীর্ঢফামা 

 

আইদ 

 

ড়ও ধর্ভলদ আইদ, ২০১৮ 

The Motor Vehicle  Ordinance 1983 এভ স্থবম আদৄর্দও  মৄবকাধববাকী ড়ও ধর্ভলদ আইদ, ২০১৮  প্রডদ ওভা লববঙ। 

এই আইদটি ৮ অবটাভ ২০১৮ ঢার্ভবঔ সকবচঝ আওাবভ প্রওার্যঢ লববঙ।  

 

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ আইদ, ২০১৯ 

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ অধ্যাবতয, ১৯৬১ এভ প্রবাচদী াংবযাথডল লামদাকাতক্রবফ াাংমা পারা রুধান্তভ ওবভ 

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ আইদ, ২০১৯ এভ ঔড়া প্রডদ ওবভ ফর্ন্ত্রপা বঞবও উধস্থাধবদভ চন্য ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পাবক 

সপ্রভড ওভা লববঙ। 

 

ফলাড়ও আইদ, ২০১৯ 

ধর্দবর্যও আফম সণবও The Highway Act 1925 (Bengal Act-iii of 1925) ফলাড়ও  র্দফ িাড, উন্নদ, ধর্ভঘামদা  

ব্যস্থাধদা, ভক্ষডাবক্ষড  উন্নীঢওভবডভ র্পর্্ র্লবব ব্যৃঢ লব আবঙ। ঢিফাবদ The Highway Act 1925 এভ স্থবম 

প্রবাচদী র্থাদ র্ন্নবর্যঢ ওবভ এওটি আদৄর্দও  মৄবকাধববাকী “ফলাড়ও আইদ, ২০১৯” াাংমা প্রডবদভ উবযাক গ্রলড ওভা 

লববঙ। চূড়ান্তকৃঢ ঔড়া আইদ ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পাক ওর্তিও কঠিঢ আন্ত:ফন্ত্রডাম ওর্ফটিবঢ সপ্রভড ওভা লববঙ। 

 

দীর্ঢফামা 

ফলাড়ও ল্যান্ডবস্কর্ধাং দীর্ঢফামা- ২০১৯ 

চ অর্থতপ্তবভভ বৃক্ষবভাধদ  ল্যান্ডস্কযার্ধাং দীর্ঢফামা-২০১৯ বাঘাই-াঙাইপূ িও           প্রর্ক্রাথীদ      । 
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র্র্থফামা 

ড়ও ধর্ভলদ আইদ ২০১৮ এভ আঢা          র্র্থফামা 

ড়ও ধর্ভলদ আইদ ২০১৮-এভ  ঢা র্দম্নর্ড িঢ ঔড়া র্র্থফামা  প্রর্থাদফামা প্রস্তুঢ ওভা লববঙ: 

১. ড়ও ধর্ভলদ র্র্থফামা, ২০১৯ 

২. ট্রার্ষ্ট সাবট িভ পা, ব্যস্থাধদা  অন্যান্য র্র্থফামা, ২০১৯ 

৩. ট্রার্ষ্ট সাবট িভ ঢলর্ম (ধর্ভঘামদা  ভক্ষডাবক্ষড) র্র্থফামা, ২০১৯ 

৪.  ট্রার্ষ্ট সাট ি ঘাকুভী প্রর্থাদফামা, ২০১৯ 

উধমৄ িক্ত ৩টি র্র্থফামা  ১টি প্রর্থাদফামাভ আইদকঢ র্তওগুবমা ধভীক্ষা-র্দভীক্ষা ওবভ চূড়ান্তওভবডভ র্দর্ফ্ এওটি ওর্ফটি ওাচ 

ওবভ বাবে। 

 

র্টটির্এ’ভ ওফ িঘার্ভ ঘাওর্ভ প্রর্থাদফামা, ২০১৯ 

র্টটির্এ এভ ওফ িঘার্ভ ঘাওর্ভ প্রর্থাদফামা, ২০১৯ সপটিাং   এ.আভ. চার্ভভ প্রবাচদী ব্যস্থা গ্রলবডভ চন্য সমর্চবমটিপ  

াংত র্রও র্পাবক সপ্রভড ওভা লববঙ। 

র্দভাধত ড়ও র্ত 

 ঘ                                     ২২                           ঘ              ।                এ 

                                     এ ’                                       -২০১৮             

                          । 

 

 

                     -২০১৮                     
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অনুতাদ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অনুতাদ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ এ র্পাবকভ র্দবম্নাক্ত ০৩ চদ র্র্পন্ন সগ্রবটভ ওফ িঘা   ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ত্রাড  ওল্যাড ঢলর্ম লবঢ 

এওওামীদ আর্ণ িও ালায্য সধববঙদ: 

  

 ও)  চদা সফালাম্মত আমাউর্দ্দদ, প্রযার্দও ওফ িওঢিা,                           

 ঔ)  চদা সফাোঃ যর্নকুম আমফ, ব্যর্ক্তকঢ ওফ িওঢিা,                           

 ক)  চদা সফাোঃ আনুম লও, প্রযার্দও ওফ িওঢিা,                           

 

ফাদদী ফন্ত্রীভ অনুতাদ 

২০১৭-১৮ অণ িঙবভ ফাদদী ফন্ত্রীভ সস্বোথীদ ঢলর্ম লবঢ ৫৯টি প্রর্ঢষ্ঠাবদভ অনুকূবম সফাঝ ৬,০০,০০০/- (ঙ মক্ষ) ঝাওা  এাং ৭৫ 

চদ ব্যর্ক্তভ অনুকূবম ৪,০০,০০০/- (ঘাভ মক্ষ) ঝাওাল  িবফাঝ ১০,০০,০০০/- (তয মক্ষ) ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা লববঙ। 

 

র্টর্চঝাম        

 

ভওার্ভ সামূল ফ  ব্য ােী এাং লচঢভ ধদ্ধর্ঢবঢ চদকবডভ সতাভবকাড়া সধৌৌঁবঙ সতাই র্টর্চঝাম াাংমাবতয 

ওফ িসূর্ঘভ মক্ষয। ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এ মক্ষয অচিবদ ওম ওফ িওঢিা/ওফ িঘার্ভবও র্র্পন্ন উদ্ভাদী ওাব িক্রফ অনুযীমবদ 

উৎাল  ফণ িবদভ ফাধ্যবফ ওফ িবপ্রভডা র্তব বাবে। এ র্পাবকভ র্টর্চঝাম ওাব িক্রফমূবলভ এওটি াংর্ক্ষপ্ত র্ভডী র্দবম্ন সতা লম: 

 

বাইঝ 

এ র্পাবকভ এওটি মৃদ্ধ বাইঝ (www.rthd.gov.bd) ভববঙ, বা চাঢী ঢথ্য াঢাবদ াংমৄক্ত এাং প্রর্ঢর্দঢ লামদাকাত 

ওভা ল।           এ                                                                                

                     এ                                                                   । এভ 

ফাধ্যবফ অদমাইবদ এ র্পাবকভ ওাব িক্রফ ম্পবওি ওবম চাদবঢ ধাবভদ এাং ফঢাফঢ, অর্পববাক  ধভাফয ি প্রতাদ ওভবঢ ধাবভদ। 

GRS, NIS, RTI, APA, SDG, OGD, Ease of Doing Business, Blue Economy   Innovation Team এ  

                         ওভা লববঙ। এ র্পাক াংর্িষ্ট          আইদ, দীর্ঢফামা, র্র্থফামা, প্রর্থাদফামা, 

কাইটমাইদস্ , র্র্পন্ন প্রওাযদা ইঢযার্ত লবচ প্রার্প্তভ সুর্থাবণ ি এ র্পাবকভ বাইবঝ র্ন্নবয ওভা লববঙ। এ           

                               -এ                       এ                           ।            

                             এ                                                       । বাইবঝ এ 

        সনবুও সধইচ এাং উন্নদ ওাব িক্রফ াংক্রান্ত র্পর্ট র্মঙ্ক ভববঙ সবঔাবদ ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ম্পর্ওিঢ 

ঙর্  র্পর্ট র্দর্ফঢ আধবমাট ওভা লব ণাবও।  
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বাইঝ (www.rthd.gov.bd) 

                

                                                                                           ১৫ এ    

২০১৯           এ                                         । এ ধদ্ধর্ঢবঢ াবাবফর্ট্রও এবঝদবটন্প র্টপাইব আঙুবমভ 

ঙাধ প্রতাদ অণা সন র্ভওকর্দযবদভ ফাধ্যবফ প্রর্ঢর্তবদভ উধর্স্থর্ঢ প্রতাদ ওভা বা। ওম ওফ িঘার্ভভ প্রর্ঢর্তবদভ উধর্স্থর্ঢভ সভওট ি 

এ সফর্যবদ াংভর্ক্ষঢ ণাবও। এবঢ ওফ িঘার্ভবতভ অর্নব র্দর্ফঢ অণা র্মবম্ব উধর্স্থর্ঢ লবচই চাদা বাবে। র্রটি ফার্ও 

পা প্রর্ঢর্দঢ ফর্দঝর্ভাং ওভা লবে। 

 

অদমাইদ ভূর্ফ ব্যস্থাধদা 

সতযব্যাধী এ র্পাবকভ অর্থদস্ত তপ্তভ/াংস্থাভ মূল্যাদ ভূম্পর্্ভ ঠিও ধর্ভফাধ এাং ম্পর্্ভ ব্যস্থাধদা র্দর্িঢওভবডভ মবক্ষয 

অদমাইদ র্ভর্ফ ব্যস্থাধদা ধদ্ধর্ঢ প্রঢিদ ওভা লববঙ। ঢিফাবদ এ ববইচট র্বেবফভ ফাধ্যবফ াভা সতবযভ ড়ও  চদধণ 

অর্থতপ্তবভভ ওম ড়ও র্পাবকভ সফৌচার্পর্্ও চর্ফভ ঢথ্য, ফলাড়ও  স্থাধদার্পর্্ও সভওট ি র্ন্নবয ওভা আবঙ। এঙাড়া 

ধর্ভতয িদ াাংবমা, ওবঝচ, র্ভবাঝ ি, র্ধওর্দও স্পঝ, সধবট্রাম ধাম্প, র্এদর্চ সেযদ, ইচাভা প্রত্ ভূর্ফ ইঢযার্তভ ঢথ্য াংববাচদ  

র্দর্ফঢ লামদাকাত ওভা ল। ড়ও র্পাকর্পর্্ও ফলাড়বওভ চর্ফভ ধর্ভফাদ এ নঝযাবভ        লবচই ধর্ভফাধ ওভা 

বাবে।             ভূ                      এ নঝযাভটি ব্যলাভ ওবভ       ধাা     । 

 

অদমাইদ ভূর্ফ ব্যস্থাধদা 
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অদমাইদ অর্টঝ ব্যস্থাধদা 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এাং আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভ র্যফাদ অর্টঝ আধর্্ভ াংর্ক্ষপ্ত র্ভড, াংখ্যা, র্দষ্পর্্ভ চন্য 

গৃর্লঢ ব্যস্থা  ঢিফাদ অস্থা ইঢযার্ত ম্পর্ওিঢ ঢথ্যার্ত এ নঝযাবভ াংভক্ষড ওভা লবে। খু লবচ দ্রুঢঢফ ফব এওচদ 

ওফ িওঢিা াভা সতবয র্যফাদ অর্টঝ আধর্্ভ ঢথ্য খুবেঁ সভ ওভবঢ ধাভবঙদ। এঙাড়া ড়ও র্পাকমূবলভ অণ িঙভর্পর্্ও  

অর্নর্পর্্ও অর্টঝ আধর্্ভ ঢথ্য এাং অর্টবঝভ  িবযর অস্থা সতঔাভ ব্যস্থা ভববঙ। ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ সফওার্দওযাম 

সচাদ, ফাঞ ধব িাবভ ওম সচাদ, াবওিম এাং চ র্পাকমূল এই নঝযাবভ ইবঢাফবধ্য াংমৄক্ত লববঙ। তপ্তভ/াংস্থামূবলভ  

প্রওবল্পভ ঢথ্য পর্ষ্যবঢ এ নঝযাবভ াংমৄক্ত ওভা লব। এ                                                দ 

এ                                                 । 

 

 

অদমাইদ অর্টঝ ব্যস্থাধদা  

  

                     : 

                                                                                              

             । এ                                                             এ           এ   

                      ।                                                                      । 

 

র্টর্চঝাম ফাফমা ব্যস্থাধদা  
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অদমাইদ তভধত্র ব্যস্থাধদা: 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ ই-র্চর্ধভ ফাধ্যবফ প্রর্ক্রাকৃঢ তভধত্রমূবলভ প্রর্ক্রাওভড লচঢভ ওভাভ মবক্ষয তভধত্র ব্যস্থাধদা 

নঝযাভটি প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। এ নঝযাভটিভ ফাধ্যবফ তভধত্র অনুবফাতদ, পুদ:মূল্যাদ এাং পুদ:প্রর্ক্রাওভবডভ ওাব িক্রফ 

লবচ ফর্দঝর্ভাং ওভা বাবে। এঙাড়া এ নঝযাভটি ব্যলাভ ওবভ                                                

এ                                           ।         এ র্পাবকভ আইর্টি ইউর্দঝ  ভক্ষডাবক্ষড যাঔাভ ফবধ্য 

নঝযাভটি ব্যৃঢ লবে। 

 

 

অদমাইদ তভধত্র ব্যস্থাধদা  

 

প্রওল্প অগ্রকর্ঢ ফর্দঝর্ভাং নঝযাভ: 

                                        এ          ড    সূ                                  

                                                           । এ                               

                                       এ                                   এ                   

                     । এ                          এ                                 । এ               

                                                       ভ               । 

 

প্রওল্প অগ্রকর্ঢ ফর্দঝর্ভাং নঝযাভ 
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ই-দর্ণ 

ধব িাক্রবফ সধধাভবম অর্ন স্থাধদ  সব সওাবদা স্থাদ সণবও সব সওাবদা ফ দ্রুঢ দর্ণ র্দষ্পর্্ভ মবক্ষয ই-দর্ণ এ র্পাবক ঘালু 

     ।                     ১৫ ১৩৬         ৯০৭৪                         এ   ৩৩৪৭                   । 

ধব িাক্রবফ ওম দর্ণ এ ওাব িক্রবফভ আঢা আদা লব। 

   

গুকম ম্যাধ  গুকম আণ ি ফার্ওিাং 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ আঢাথীদ ড়ও  চদধণ (চ) অর্থতপ্তবভভ উবেঔববাগ্য সতু, ফ্লাইপাভ, অর্ন, 

ধর্ভতয িদ াাংবমা; াাংমাবতয সভাট ট্রান্পবধাঝ ি অণর্ভটি (র্আভটিএ)’ভ অর্ন, াাংমাবতয সভাট ট্রান্পবধাঝ ি ওবধ িাবভযদ (র্আভটির্)’ভ 

অর্ন, া র্টবধা, ট্রাও র্টবধা, সট্রর্দাং ইন্পটিটিউঝ  াওিযধমূল গুকম ম্যাবধ ঙর্ল র্ঘর্িঢ ওভাভ ওাব িক্রফ ঘমফাদ ভববঙ। 

গুকম ম্যাবধ র্ঘর্িঢ স্থাধদামূল অদমাইবদ সতঔা ম্ভ লবে। ইবঢাফবধ্য ১০০ র্ফঝাভ া ঢদূর্ধ্ি বতবখ িযভ ২৮১টি সতু  ফ্লাইপাভ 

এাং র্আভটির্’ভ ২৬টি র্টবধা এাং ৫টি প্রথাদ ওাব িামবভ অস্থাদ র্ঘর্িঢ ওবভ ঙর্ প্রওায ওভা লববঙ। দতুদ র্দর্ফ িঢ  

পুদর্দ ির্ফ িঢ স্থাধদাভ অস্থাদ র্ঘর্িঢ ওবভ র্দর্ফঢ ঙর্ প্রওায ওভা ল। 

 

উ্ফ ঘঘ িা 

 

1.                                                                                      

                                            ১০                      এ                      

                                 ।                  এ      ,                   এ                

                     ।                                                            (  এ   )- এ  

                                                              ,                ,       

       ,                ,                    ,            ,        , এ                   

        ,                     ,          ,                                                এ   

                                  । এ      ১০                                                

এ                                                         । 

2.                                                                                            

        । এ                ৩               ১                           , ২                    

       এ                                                                             

                                                                  ।  

3. ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবক দতুদ প্রওল্প গ্রলড  ঘমফাদ প্রওল্প াংবযাথবদভ প্রস্তা বাঘাই-াঙাই ওবভ ধর্ভওল্পদা 

ওর্ফযবদ সপ্রভড ওবভ ণাবও। এ উবদ্দবে ২০১৮-১৯ অণ ি-ঙবভ এ র্পাবকভ র্ঘ এভ পাধর্ঢবে ২৫টি প্রওবল্পভ ধভ ২৯টি 

অপযন্তর্ভড বাঘাই ওর্ফটি’ভ পা এাং প্রওল্প াস্তাদ েভার্ন্বঢ ওভাভ র্দর্ফ্ এওই অণ ি-ঙবভ ১৮টি প্রওবল্পভ ধভ ২১টি 

র্পাকী প্রওল্প মূল্যাদ ওর্ফটি (র্টর্ধইর্) এভ পা অনুর্ষ্ঠঢ ল। 

4. সতযব্যাধী ঙর্ড়ব ণাওা ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ মূল্যাদ ভূর্ফভ সভওট ি াংভক্ষবডভ আদৄর্দও সওাবদা ব্যস্থা দা ণাওা 

ভূর্ফগ্রাীভা উক্ত ভূর্ফ আত্মাবঢভ অধবঘষ্টা র্মপ্ত ল। এ ধর্ভর্স্থর্ঢ সণবও উ্ভড  সুষ্ঠু ভূর্ফ ব্যস্থাধদা প্রঢিবদভ মবক্ষয 

ভূর্ফ ব্যস্থাধদা নঝযাভ প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। ঢাঙাড়া, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ অথীদস্থ ড়ও  চদধণ 

অর্থতপ্তবভভ মূম ভাস্তাভ সধপবফবন্টভ াইবভ াফর্ও অব্যৃঢ ওম ভূর্ফ দাদার্থ উধাব সুববাক ন্ধাদী ব্যর্ক্ত/এবচন্পী 

ওর্তিও অবথ তঔবমভ প্রডঢা মক্ষয ওভা বা। আাভ ভূর্ফভ প্রান্ত াংমগ্ন চর্ফভ ফার্মওবতভ বাঢাাঢল দাদার্থ ওাভবড 

ভওার্ভ চর্ফ ব্যলাবভভ প্রবাচদ ল। উক্ত সপ্রক্ষাধবঝ াস্ত গুরুে র্বঘদা ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভ ফার্মওাদাথীদ 

ওম ভূর্ফ সফৌচার্পর্্ও, ঔর্ঢাদ দম্বভ, তাক দম্বভ  চর্ফভ ধর্ভফাড, স্থাধদাভ র্ভড ইঢযার্ত ঢথ্য াংগ্রল, াংভক্ষড  

এর্ন্টভ র্দর্ফ্ চ’ভ ভূর্ফ ব্যস্থাধদা Software-প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। উক্ত Software-এ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ 

ওম ড়ও র্পাবকভ ফলাড়ও/স্থাধদা র্পর্্ও ভূর্ফভ ঢথ্য এর্ি ওভা লবে। এ নঝযাভ ব্যলাবভভ ফাধ্যবফ ভূর্ফভ সভওট ি 

লামদাকাত ওবভ াংভক্ষড  অদমাইবদ ভূর্ফ াংক্রান্ত ওম ঢথ্য চাদাভ সৃর্ষ্ট লববঙ এাং চভতঔমকৃঢ  সলাঢ লব 

বাা ভূর্ফ উদ্ধাবভভ ধণ সুকফ লববঙ।  
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5.  িওাবমভ  িবেষ্ঠ াগার্ম চার্ঢভ র্ধঢা ঙ্গন্ধু সযঔ মুর্চবুভ ভলফাদ-এভ যালাতাৎ ার্র িওীবঢ ১৫ আকে ২০১৮ ঢার্ভঔ 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এাং এভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থামূবলভ  িস্তবভভ ওফ িঘাভীকড থাদফর্ন্ডভ ৩২ দম্বভ 

ড়বও চার্ঢভ র্ধঢাভ প্রর্ঢকৃর্ঢবঢ র্দম্র েদ্ধা ঞাপাধদ ওবভদ।  

 

                                                      ৪৩                                                

               এ   এ          তপ্তভ/াংস্থামূবলভ            ম্র          

6. এ র্পাবক এওটি মৃদ্ধ মাইবব্রভী ভববঙ। মাইবব্রভীবঢ ঢিফাদ ইবভ াংখ্যা ১২১১। ঢন্বধ্য ২০১৮-১৯ অণ ি-ঙবভ 

মাইবব্রভীভ চন্য র্র্পন্ন থভবডভ ৮১টি দতুদ ই াংগ্রল ওভা লববঙ। সুষ্ঠুপাব মাইবব্রভী ধর্ভঘামদাভ চন্য দতুদ সৃর্চঢ 

ওযাঝামকাভ এভ ১টি ধবত র্দবাক প্রতাদ ওভা লববঙ। 

7. ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবক ১৩টি র্রর্পর্্ও তম (Thematic Group) র্দথ িার্ভঢ র্র ধব িাবমাঘদা ওবভ 

সুর্দর্ত িষ্ট ফঢাফঢ/সুধার্ভয প্রতাদ ওবভ ণাবও।  

8. ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ওফ িওঢিাকবডভ ববতর্যও প্রর্যক্ষড/সর্ফদাভ/পা/র্বম্পার্চাফ/ াওিযধ ইঢযার্তবঢ 

অাংযগ্রলড সযবর সতবয প্রঢযাঢিবদভ ধভ ইাংবভর্চবঢ র্ট-র্ব্রর্নাং ওভাভ প্রণা ঘালু ভববঙ। এবঢ র্বতয নভমব্ধ ঞাপাদ ম্পবওি 

ওবমই অর্লঢ লাভ সুববাক সধব ণাবওদ।  
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র্বদাতদ  সৌলাযিমূমও ওফ িওান্ড 

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ওফ িঘাভীকড তাপ্তর্ভও ওাব িক্রবফভ ধাযাধার্য র্বদাতদমূমও ওাবচ অাংযগ্রলড ওবভ ণাবওদ।  

 

(ও) ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ উবযাবক ০৮ সনব্রুার্ভ ২০১৯ ঢার্ভঔ র্চোধাওি রূধকঞ্জ, দাভাডকঞ্জ-এ ার্র িও 

দবপাচবদভ আবাচদ ওভা ল। ওম ওফ িওঢিা  ঢাঁবতভ ধর্ভাবভভ তস্যবৃে অাংযগ্রলড ওবভদ এাং আদেখদ ধর্ভববয 

দবপাচদ উধবপাক ওবভদ। এবঢ আন্তোঃধার্ভার্ভও ম্পওি কাঢ় লববঙ।  

 

 

ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ  অাংযগ্রলডওাভী এ র্পাবকভ ওফ িওঢিাকড 

 

 

ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ  ফন্ত্রী  র্ঘ ধত্মীল অাংযগ্রলডওাভী ফর্লমাকড ওফ িওঢিাকড 

 



20 

 

 

 

ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ  অাংযগ্রলডওাভী ফর্লমাকড  

 

 

ার্র িও দবপাচদ-২০১৯ এ অাংযগ্রলডওাভী র্যশুবতভ            প্রর্ঢববার্কঢা 
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ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ  অাংযগ্রলডওাভী পুরুর ওফ িওঢিাকবডভ ফাব িম সতৌড় প্রর্ঢববার্কঢা  

 

 

ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ  অাংযগ্রলডওাভী ফর্লমা অর্ঢর্ণকবডভ ফাব িম সতৌড় প্রর্ঢববার্কঢা 
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ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ  পুভস্কাভ র্ঢভড 

 

 

 ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ পুভস্কাভ র্ঢভড 
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( )                             ৮       ২০                           ০১         ২০১৯             

             এ         ,           ,      -এ     এ                          । এ                

                          । 

 

ার্র িও দবপাচদ ২০১৯ এ অাংযগ্রলডওাভী ওফ িঘা     

(ক) লওফীভ ওফ িস্থম ধর্ভঢিদ  ঘাকুভী সণবও অভ গ্রলডওাবম এ র্পাক সণবও র্তা অনুষ্ঠাবদভ আবাচদ ওভা লব ণাবও। 

এবঢ লওফীবতভ ফাবছ ধাভস্পর্ভও েদ্ধাবাথ, লফর্ফ িঢা  সদঝার্ওিাং বৃর্দ্ধ ধা। ২০১৮-১৯          র্দবন্াক্ত ওফ িওঢিাকডবও 

র্তা ম্বথ িদা প্রতাদ ওভা লববঙ: 

 

ক্রফ ওফ িওঢিাভ দাফ  ধর্ভর্ঘর্ঢ দম্বভ ধতর্ অমুর্ক্তভ ঢার্ভঔ 

১. চদা সফাঙাম্মাৎ নাভলাদা ভলফাদ  উধর্ঘ ১৫-০৭-২০১৮ 

২. চদা সফাোঃ ফর্ঢউম ইমাফ সঘৌদৄভী উধর্ঘ ০৪-১০-২০১৮ 

৩. চদা সফাোঃ আচলারুম ইমাফ ঔাদ অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ৩১-১২-২০১৮ 

৪.                          অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ২৭-০৬-২০১৯ 

 

 

চদা সফা:               ,             এ               
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ার্র িও ওফ িম্পাতদ চুর্ক্ত 

ভওাবভভ রুধওল্প (Vision) বণাবণপাব াস্তাবদভ স্বাবণ ি ২০১৪-১৫ অণ িঙভ লবঢ াাংমাবতয ভওার্ভ ওফ িম্পাতদ ব্যস্থাধদা 

ধদ্ধর্ঢ (Government Performance Management System (GPMS) ঘালু ওভা লববঙ। ভওার্ভ ওফ িম্পাতদ 

ব্যস্থাধদা ধদ্ধর্ঢ’ভ (GPMS) আঢা প্রর্ঢটি ফন্ত্রডাম/র্পাবকভ র্ঘ স্ব স্ব ওফ িধর্ভওল্পদা াস্তাবদভ মবক্ষয ফর্ন্ত্রধর্ভরত 

র্ঘবভ াবণ এওটি ার্র িও ওফ িম্পাতদ চুর্ক্ত (APA) স্বাক্ষভ ওবভ ণাবওদ। এভই থাভাার্লওঢা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ধবক্ষ 

ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্ঘ এাং ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডামবভ ফাদদী ফন্ত্রীভ ধবক্ষ ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ র্ঘ ০৪ 

জুমাই ২০১৮ ঢার্ভবঔ ২০১৮-১৯ অণ িঙবভভ চন্য  ার্র িও ওফ িম্পাতদ চুর্ক্ত (Annual Performance Agreement-APA) 

স্বাক্ষভ ওবভদ। 

 

র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক এভ ার্র িও ওফ িম্পাতদ চুর্ক্ত স্বাক্ষভ        

 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ার্র িও ওফ িম্পাতদ চুর্ক্তবঢ র্দথ িার্ভঢ মক্ষযফাত্রা অচিবদভ সস্কাভ র্ঙম 

৮৯.০০%। র্দবন্ মক্ষযফাত্রাভ র্ধভীবঢ অচিবদভ াংর্ক্ষপ্ত র্ঘত্র তুবম থভা লম: 

২০১৮-১৯ অণ িঙভ 

ক্রর্ফও ওফ িম্পাতদ সূঘও এওও মক্ষযফাত্রা অচিদ 

১. ঠাওা-ধদ্মা-পাাংকা ফলাড়বও থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও ার্প ি সমদল 

৪-সমবদ উন্নীঢওভড (ধদ্মার্মাংও) প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ৮০ ৮০ 

২. উপ ধাববি থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও সমদল- চবতপুভ –ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্প (াবও) াস্তাদ 

(ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ৬৮ ৬৮ 

৩. উপ ধাববি থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও সমদল এবমঙ্গা- লাটিওাফরুম-

ভাংপুভ ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্প (াবও-২) াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ১৫ ১৫ 

৪. পু    র্ফ িঢ ফলাড়ও  র্ওবমার্ফঝাভ ১৪০ ১৭১.১৫ 
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ক্রর্ফও ওফ িম্পাতদ সূঘও এওও মক্ষযফাত্রা অচিদ 

৫. ফচবুর্ঢওভডকৃঢ ফলাড়ও র্ওবমার্ফঝাভ ৬২৫ ১৫৪৬.৩১ 

৬. প্রযস্তওভডকৃঢ ফলাড়ও র্ওবমার্ফঝাভ ৬৮০ ১৫০৩.৮৯ 

৭. াবনির্াংকৃঢ ফলাড়ও (ভক্ষডাবক্ষড) র্ওবমার্ফঝাভ ২৭৫০ ২৯৪৫.০৬ 

৮. দুই সমদ র্র্যষ্ট ওাঁঘপুভ, সফখদা  সকাফর্ঢ সতুভ ধাববি ২ ওাঁঘপুভ, ২ সফখদা 

 ২ সকাফর্ঢ সতু (সওএফর্চ)র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ৯০ ৮২ 

৯. ধাভা সতু র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) যঢাাংয ৫৪ ৪৮.১৮ 

১০. ৪ সমদ র্যষ্ট র্ভমঢা ফ্লাইপাভ র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) যঢাাংয ১০০ ৯৫ 

১১. র্দর্ফ িঢ সতু  ওামপাঝ ি  র্ফঝাভ ২৮৫০ ৪৮৯৯.৯৬ 

১২. পু         সতু  ওামপাঝ ি র্ফঝাভ ২১৫০ ৪৩৪৪.২৯ 

১৩. উন্নদ ওাব িক্রফ ঢতাভর্ওভ মবক্ষয কঠিঢ ফর্দঝর্ভাং টিবফভ র্পর্চঝ াংখ্যা ৯৫ ৯৬ 

১৪. বাদালবদভ ইসুযকৃঢ র্টর্চঝাম সভর্চোঃ াটি ির্নবওঝ াংখ্যা (মক্ষ) ৪ ৯০ ৫.২০ 

১৫. বাদালবদভ দাদকৃঢ র্নঝবদ াটি ির্নবওঝ  াংখ্যা (মক্ষ) ৫.৭৫ ৬.০৭ 

১৬. বাদালবদভ চন্য  ইসুযকৃঢ র্নঝবদ াটি ির্নবওঝ  াংখ্যা (মক্ষ) ০.৯৫ ০.৯৯ 

১৭. তয ঙভ অর্ঢক্রান্ত লা ট্যাক্স সঝাবওদ বাঘাইকৃঢ সফাঝভ াইবওম াংখ্যা ২০০০ ২৮৫৯ 

১৮. র্আভটিএ ওর্তিও াংগৃলীঢ ভাচবস্বভ ধর্ভফাদ সওাটি ঝাওা ১৬২৬ ১৫৮৯.৫৮ 

১৯. ড়বও ঘমাঘম ওভবঙ দা অণঘ র্আভটিএ’এভ সভওট ির্ভক্ত এফদ বাদালবদভ 

সভর্চবেযদ ার্ঢম  

াংখ্যা 

(লাচাভ) 

৮২ ৮২ 

২০. ড়বও ঘমাঘম ওভবঙ দা অণঘ র্আভটিএ’এভ সভওট ির্ভক্ত এফদ বাদালবদভ 

সভর্চবেযদ ার্ঢবমভ র্পর্্বঢ টাঝাবইচ লামদাকাতওভড 

ঢার্ভঔ ৩১.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ 

২১  ঠাওা ফলাদকভীবঢ ঘমাঘমওাভী বাদালবদভ সৌেব ি বৃর্দ্ধভ মবক্ষয অর্পবাদ 

ধর্ভঘামদা 

াংখ্যা ১০০ ২৯০ 

২৪. ঠাওা ফলাদকভীবঢ ঘমাঘমওাভী বাদালবদভ সৌেব ি বৃর্দ্ধওভবডভ মবক্ষয 

সেওবলাল্ডাভবতভ াবণ অনুর্ষ্ঠঢ পা 

ঢার্ভঔ ৩ ৩ 

২৫. সধযাতাভ কাড়ীঘামওবতভ প্রর্যক্ষড (র্ভবোভ       াংখ্যা 

(লাচাভ) 

১২০ ১০২ 

২৬. ড্রাইর্পাং প্রর্যক্ষড প্রত্ চদম াংখ্যা 

(লাচাভ) 

১২ ১৫ ৬৯ 

২৭. ভ্রাম্যফাদ আতামঢ ধর্ভঘামদাভ ফাধ্যবফ রুজুকৃঢ ফাফমা াংখ্যা ৩০০০০ ৩৩১১১ 

২৮. ড়ও র্দভাধ্া সচাভতাভওভবড চদবঘঢদঢা সৃর্ষ্টভ মবক্ষয অনুর্ষ্ঠঢ পা  

সর্ফদাভ 

াংখ্যা ৬০ ১২৪ 

২৯. টাইবভওযদাম াই-র্কন্যাম র্ওবমার্ফঝাভ সধাে স্থাধদ  স্থাধদ ২৫০০ ৬০০৮ 

৩০. ফার্ওিাংকৃঢ ফলাড়ও  র্ওবমার্ফঝাভ ৭৫০ ১৪৯১ 

৩১.                                      র্ওবমার্ফঝাভ ৫০০ ৫১২ ৫২ 

৩২  এবক্সম সমাট ওবিাম সেযদ স্থাধবদভ মবক্ষয র্টর্ধর্ধ অনুবফাতদ ঢার্ভঔ ৩১.০১.২০

১৯ 

২৮ ০৩ ২০

১৯ 

৩৩.                                                          ৫৫ ৮৮ ৫৪ 
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ক্রর্ফও ওফ িম্পাতদ সূঘও এওও মক্ষযফাত্রা অচিদ 

           

৩৪. ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-৬  প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জর্ভঢ)  যঢাাংয ৩০ ৩০ ০৫ 

৩৫. ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-১ র্দফ িাবডভ মবক্ষয টির্ধর্ধ অনুবফাতদ 

(ইএ) 

ঢার্ভঔ ০৩.০৯.২০

১৮ 

০৭ ০৮ ২০

১৮ 

৩৬. ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-৫ র্দফ িাবডভ মবক্ষয র্টর্ধর্ধ চূড়ান্তওভড 

(ইএ) 

ঢার্ভঔ ৩০ ১২ ২০

১৮ 

৩১ ১২ ২০

১৮ 

৩৭  ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-৫ (াউতাড ি ধাঝ ি) এভ ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা 

ম্পাতদ 

      ০৯.০৫.২০

১৯ 

১০ ০৪ ২০

১৯ 

৩৮. া ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (র্আভটি) র্দফ িাড প্রওল্প (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ)       ৪২ ৪৫ ০৫ 

৩৯. র্আভটির্ া লবভভ ফাধ্যবফ অপযন্তভীড রুবঝ ধর্ভলদকৃঢ বাত্রী াংখ্যা (মক্ষ) ৪০০ ৪৫৭.৯৯ 

৪০  র্আভটির্ া/ট্রাও লবভভ ফাধ্যবফ ধর্ভলদকৃঢ ফামাফাম ধর্ভফাড 

(লাচাভ ঝদ) 

১৬০ ১৬১.৩১ 

৪১. র্ধর্ধর্ধ’ভ র্পর্্বঢ ভাফপুভা-আমুর্মা-সটফভা-র্ঘঝাকাাং সভাট এক্সবপ্রব 

র্দফ িাবডভ মবক্ষয আভএনর্ধ অনুবফাতদ ঢার্ভঔ 

ঢার্ভঔ ৩০.০৪.২০

১৯ 

২৬.১১.২০

১৮ 

 

                                               ২০১৯-২০                                             

                                              

ক্রর্ফও ওফ িম্পাতদ সূঘও এওও মক্ষযফাত্রা 

১. ঠাওা- ধদ্মা-পাাংকা ফলাড়বও থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও ার্প ি সমদল ৪-

সমবদ উন্নীঢওভড (ধদ্মার্মাংও) প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ৮৫ 

২. উপ ধাববি থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও সমদল- চবতপুভ –ঘন্দ্রা-ঝাঙ্গাইম-

এবমঙ্গা ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্প (াবও) াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ৯০ 

৩. উপ ধাববি থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও সমদল এবমঙ্গা- লাটিকুফরুম-ভাংপুভ 

ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্প (াবও-২) াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ২৫ 

৪. ঘট্টগ্রাফ-ভাঙ্গাফাটি চাঢী  ফলাড়বওভ লাঝলাচার্ভ লবঢ ভাঊচাদ ড়ওাাংয ৪-সমবদ 

ঊণ্ণীঢ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

      ২০ 

৫. আশুকঞ্জ দতী েভ-ভাইম-থভঔাভ-আঔাউভা-স্থমেভ ফলাড়ও ৪- সমবদ উর্ন্নঢওভড 

(ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

      ২৫ 

৬. াবধাঝ ি টু ঠাওা (ওাঁঘপুভ)-র্বমঝ- ঢাফার্ম ফলাড়ও ঘাভ সমবদ উন্নীঢওভড এাং 

উপ ধাববি পৃণও ার্প ি সমদ র্দফ িাড প্রওবল্পভ আঢা ভূর্ফ অর্থগ্রলড 

     ৫০ 

৭. পু    র্ফ িঢ ফলাড়ও র্ওবমার্ফঝাভ ২২৪ 

৮. ফচবুর্ঢওভডকৃঢ ফলাড়ও র্ওবমার্ফঝাভ ৯৬০ 

৯. প্রযস্তওভডকৃঢ ফলাড়ও র্ওবমার্ফঝাভ ১০৭৪ 

১০. াবনির্াংকৃঢ ফলাড়ও (ভক্ষডাবক্ষড) র্ওবমার্ফঝাভ ২৮৮৭ 

১১. ফাঢাভার্ড় ওমার্দপ িভ র্দুযৎ উৎধাতদ সওবন্দ্রভ াংববাক ড়ও র্দফ িাড প্রওবল্পভ 

চ অাংবযভ সভাট প্যাবওচ-৩ র্দফ িাড (ক্রফপুর্ঞ্জঢ) াস্তাদ   

      ১৫ 
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১২. দুই সমদ র্র্যষ্ট ওাঁঘপুভ, সফখদা  সকাফর্ঢ সতুভ ধাববি ২ ওাঁঘপুভ, ২ সফখদা  

২ সকাফর্ঢ সতু (সওএফর্চ)র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

যঢাাংয ১০০ 

১৩. ধাভা সতু র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) যঢাাংয ৮০ 

১৪. ৪ সমদ র্যষ্ট র্ভমঢা ফ্লাইপাভ র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) যঢাাংয ১০০ 

১৫.       -     -      -                                   ১৪২৭ 

        ঘ           -    ৮                  (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) 

      ৪০ 

১৬. র্দর্ফ িঢ সতু  ওামপাঝ ি  র্ফঝাভ ৩০০০ 

১৭. পু    র্ফ িঢ সতু  ওামপাঝ ি র্ফঝাভ ২৪৬২ 

১৮. সধযাতাভ কাড়ীঘামওবতভ প্রর্যক্ষড (র্ভবোভ       াংখ্যা (মক্ষ) ১.৩০ 

১৯. ড্রাইর্পাং প্রর্যক্ষড প্রত্ চদম াংখ্যা ১৩০০০ 

২০. ভ্রাম্যফাদ আতামঢ ধর্ভঘামদাভ ফাধ্যবফ রুজুকৃঢ ফাফমা াংখ্যা ৩২০০০ 

২১  ড়ও র্দভাধ্া সচাভতাভওভবড চদবঘঢদঢা সৃর্ষ্টভ মবক্ষয পা  সর্ফদাভ 

আবাচদ 

াংখ্যা ১০০ 

২৪. ট্রার্নও আইদ ম্পবওি র্যক্ষাণীবতভ বঘঢদঢা বৃর্দ্ধ  ওভবঢ পা আবাচদ াংখ্যা ১০০ 

২৫. ড়ও ধর্ভলদ আইদ ২০১৮ ওাব িওবভভ মবক্ষয র্র্থফামা প্রডদ       ১০ ০৬ ২০২০ 

২৬. বাদালবদভ ইসুযকৃঢ র্টর্চঝাম সভর্চোঃ াটি ির্নবওঝ াংখ্যা (মক্ষ) ৫.১০ 

২৭. বাদালবদভ দাদকৃঢ র্নঝবদ াটি ির্নবওঝ  াংখ্যা (মক্ষ) ৬.২০ 

২৮. বাদালবদভ চন্য  ইসুযকৃঢ র্নঝবদ াটি ির্নবওঝ  াংখ্যা (মক্ষ) ১.১০ 

২৯. র্আভটিএ ওর্তিও র্টর্চঝাম ধদ্ধর্ঢবঢ সফাঝভ বাদ ওভ  র্ন আতাবভ ধর্ভফাদ সওাটি ঝাওা ১৭৫০ 

৩০. র্নঝবদ সফাবতা্ীড ি কাড়ীভ সভর্চবেযদ ার্ঢম াংখ্যা (লাচাভ) ৯.০০ 

৩১. র্নঝবদ সফাবতা্ীড ি কাড়ীভ সভর্চবেযদ ার্ঢবমভ র্পর্্বঢ টাঝাবইচ 

লামদাকাতওভড 

ঢার্ভঔ ১৮.০৬.২০২০ 

৩২  ঠাওা ফলাদকভীবঢ ঘমাঘমওাভী বাদালবদভ সৌেব ি বৃর্দ্ধভ মবক্ষয অর্পবাদ ধর্ভঘামদা াংখ্যা ১৫০ 

৩৩. ঠাওা ফলাদকভীবঢ ঘমাঘমওাভী বাদালবদভ সৌেব ি বৃর্দ্ধভ মবক্ষয সেওবলাল্ডাভবতভ 

াবণ অনুর্ষ্ঠঢ পা 

াংখ্যা ৩ 

৩৪. ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-৬  প্রওল্প াস্তাদ (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) যঢাাংয ৬৫ 

৩৫. ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-১ [ই/এ] র্দফ িাবডভ মবক্ষয র্টবঝইমট 

র্টচাইদ ম্পন্ন র্টর্ধর্ধ অনুবফাতদ (ইএ) 

ঢার্ভঔ ১৫.০৬.২০২০ 

৩৬. ফা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (এফআভটি) মাইদ-৫ র্দফ িাবডভ মবক্ষয র্টর্ধর্ধ ধর্ভওল্পদা 

ওর্ফযবদ সপ্রভড 

ঢার্ভঔ ১৫.০৬.২০২০ 

৩৭  া ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (র্আভটি) র্দফ িাড প্রওল্প (ক্রফপুর্ঞ্জ ঢ) যঢাাংয ৫৫ 

৩৮. া রুঝ ভ যাযদামাইবচযদ এভ চন্য াঝার্ফ িদাম/ র্টবধাভ ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা ঢার্ভঔ ৩১.০৩.২০২০ 

৩৯. া ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ (র্আভটি) মাইদ-৭               ম্ভাব্যঢা ফীক্ষাভ ঔড়া 

প্রাঢবতদ তার্ঔম 

      ৩১ ০৫ ২০২০ 

৪০  র্র্আইএদ সফাঝভ সপর্লওযাম এর্গ্রবফন্ট এভ আঢা ফীক্ষা/ ট্রাাম ভাদকৃঢ এওটি 

আন্তচিার্ঢও রুঝ 

ঢার্ভঔ ৩০.০৪.২০২০ 
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৪১. র্আভটির্ া লবভভ ফাধ্যবফ অপযন্তভীড রুবঝ ধর্ভলদকৃঢ বাত্রী াংখ্যা (মক্ষ) ৫০০ 

৪১. র্আভটির্ া/ট্রাও লবভভ ফাধ্যবফ ধর্ভলদকৃঢ ফামাফাম ধর্ভফাড (লাচাভ 

ঝদ) 

৬০০ 

৪২. র্আভটির্’ভ র্দচস্ব াংগৃলীঢ ভাচস্ব সওাটি ঝাওা ৪০০ 

৪৩. আন্তচিার্ঢও রুবঝ া ধর্ভঘামদাভ ফাধ্যবফ অর্চিঢ ভযামটি সওাটি ঝাওা ৩.৬৫ 

৪৪. ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ  প্রার্ঢষ্ঠার্দও ক্ষফঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয কবরডা 

ম্পাতদ 

াংখ্যা ৪ 

৪৫. HDM-4 নঝযাভ সভাট র্টবঝর্ভবযদ এন্ড াওি এবনট র্বঘদা ওবভ 

সমবপম-১ সওর্মবব্রযদ ম্পন্নওভড 

ঢার্ভঔ ১০.০৬.২০২০ 

৪৬. বচভ ড়ও সদঝাবওিভ  র্ভর্চউদাম ট্রান্পবধাঝ ি ফবটম প্রস্তুবঢভ চন্য াবপ ি ওাচ 

ম্পন্নওভড 

ঢার্ভঔ ১০.০৬.২০২০ 

৪৭. টাইদার্ফ নঝযাভ প্রবাক ওবভ ইন্টাভবওযদ র্টচাইদ এভ উধভ প্রর্যক্ষড 

আবাচদ 

ঢার্ভঔ ১৫.০৪.২০২০ 

৪৮. র্নল্ডাচ নঝযাভ প্রবাক ওবভ ফাঞ ধব িাবভ প্রবওৌযমীকবডভ চন্য সভাট ওর্ন্ডযদ 

াবপ ি প্রর্যক্ষড আবাচদ 

      ০৭.০৪.২০২০ 

৪৯  র্ধর্ধর্ধ’ভ র্পর্্বঢ ঠাওা াইধা এক্সবপ্রব র্দফ িাড যঢাাংয ৫ 

৫০. র্ধর্ধর্ধ’ভ র্পর্্বঢ ভাফপুভা-আমুর্মা-সটফভা-র্ঘঝাকাাং সভাট এক্সবপ্রব র্দফ িাবডভ 

মবক্ষয র্র্দবাকওাভীবতভ াবণ চুর্ক্ত স্বাক্ষভ 

ঢার্ভঔ ১৫.০৫.২০২০ 

৫১  র্ধর্ধর্ধ’ভ র্পর্্বঢ ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়ও উন্নবদভ মবক্ষয ভূর্ফ অর্থগ্রলড 

দীর্ঢফামা/ধদ্ধর্ঢ প্রস্তুঢওভড 

      ২৫ ০৫ ২০২০ 

৫২  র্ধর্ধর্ধ’ভ র্পর্্বঢ কাঢমী-দীদকভ ফলাড়ও এক্সবপ্রববঢ উন্নীঢ ওভড প্রওবল্পভ 

র্নর্চর্র্মটি োর্ট ম্পন্নওভড 

      ০১ ০৬ ২০২০ 

৫৩. র্ধর্ধর্ধ প্রওল্প াস্তাবদ ক্ষফঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয আবার্চঢ প্রর্যক্ষড চদখন্টা ১০ 

 

ঘযাবমঞ্জ 

1. ড়ও ফলাড়ও র্দফ িাড এাং াংস্কাবভভ সক্ষবত্র বাদালবদভ এবক্সম এভ র্দথ িার্ভঢ চদীফা অনুবাী দওযা প্রডদ ওভা লব 

ণাবও। এচন্য অর্ঢর্ভক্ত চদ র্দব বাদালদ ঘমাঘবমভ ওাভবড ফলাড়ও সদঝাওি র্দথ িার্ভঢ ফবভ পূব িই ক্ষর্ঢগ্রস্ত লব 

বাদ ঘমাঘবমভ অনুধববাকী লব ধবড়। এবঢ ভওার্ভ অবণ িভ অধঘ  চদদুবপ িাক সৃর্ষ্ট   । অর্ঢর্ভক্ত চদ লদওাভী 

বাদালদ দুখ িঝদাভ অন্যঢফ ওাভড। এ ধর্ভর্স্থর্ঢ সণবও উ্ভবডভ র্দর্ফ্    -                                    

                        ষ্ট          এ                                         ।   

2. ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ আঢাথীদ অবদও চর্ফ র্র্পন্ন থভবদভ প্রপাযামী সকাষ্ঠী ওর্তিও অবথপাব তঔম লব আবঙ। এ 

অর্থতপ্তভ প্রর্ঢর্দঢ এবেঝ  আইদ ওফ িওঢিা, সচমা প্রযাদ, পুর্ময, াংর্িষ্ট র্দ িালী প্রবওৌযমীভ ফন্বব র্র্পন্ন অর্পবাদ 

ধর্ভঘামদাভ ফাধ্যবফ ভওা   চর্ফ উদ্ধাভ ওভবঙ। র্ওন্তু এ সক্ষবত্র প্রাযোঃই আতামবঢভ ফাধ্যবফ ফবক্ষধবডভ সঘষ্টা ওবভ, 

বাভ নবম ফলাড়বওভ উন্নদ  ম্প্রাভড ওাচ ফাভাত্মওপাব ব্যলঢ লবে। 

3.                           অর্থগ্রলড                                  ।                         

                                                                                             

      ।                                                                                        

        ।   
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4.                                                                                                । 

                                                        ।                                          

                                                                                              

                        ।  

5.                         /                       ট্রার্নও ম্যাবদচবফন্ট     টি াফর্গ্রওপাব         াংস্থাভ 

আঢাথীদ ণাওা       এ                                                        । এ        

                 এ   এ                               ঘ   ।                   এ                    

                                                                          এ                 

                             । 

6.  ১৯৮৭ বদ ২৯১ চদ চদম      র্আভটিএ            । উক্ত       ২,১০,০০০ (দুু্ই মক্ষ তয লাচাভ) সফাঝভবাদ বৃর্দ্ধ 

সধব ঢিফাবদ এ  াংখ্যা প্রা ৪০,৫৭,০০০ (ঘর্েয মক্ষ াঢান্ন লাচাভ)-   তাঁ      ।         ৮২৩              

     এ                               বা প্রবাচবদভ তুমদা অপ্রতুম। ওর্তিধবক্ষভ ধভ অর্ধ িঢ তার্ে ধামবদভ চন্য 

প্রবাচদী বাদালদ এাং অওাঞাবফাকঢ ীফাদ্ধঢা ভববঙ, নবম চদাথাভড প্রঢযাযা অনুবাী ওাাংর্ঔঢ সা           

   । র্আভটিএ’ভ াাংকঞর্দও ওাঞাবফা ম্প্রাভড, ধর্ভলদ সটবভ শৃঙ্খমা প্রর্ঢষ্ঠাল অন্যান্য মর্চর্েও-এভ াংস্থাদ ওভা 

অঢযােও। 

7. আইদ অনুবাী াাংমাবতবযভ সব সওাদ রুবঝ র্আভটির্’ভ া ঘমাঘ                 । র্ওন্তু চদকবডভ ব্যাধও ঘার্লতা 

বে ফার্মও  ের্ফও াংকঞদগুবমাভ প্রম াথাভ ওাভবড র্আভটির্ র্দচস্ব ধর্ভওল্পদা অনুবাী সব সওাদ রুবঝ কার্ড় 

ধর্ভঘামদা ওভবঢ ধাভবঙ দা। এ ধর্ভর্স্থর্ঢ উ্ভবড আঞ্চর্মও ধর্ভলদ ওর্ফটিভ পাধর্ঢ র্লবব সচমা প্রযাও ওাব িওভ 

ভূর্ফওা            । 

8.                                                       ৩                       ২০ ১০              ঘ   

                                                  এ         ।                       এ                

                                                          ট্রার্নও ম্যাবদচবফন্ট প্ল্যাদ                  

       ।     এ                                                                                । 

এ                এ                                                         ।  

9.                                                                                রুঝ এযামাইদবফন্ট সণবও 

ইবঢাফবধ্য                         -এ                  ।                                       

                                                                          ।                        

                                  (Uncharted Utility)         ।                              

                                  এ                                             এ            

                                                                           ।                

০৫(   )                   এ                                                                   

                                                                                           এ    

              এ                      ।  

10.                                                                            এ               

                                                                           এ’             । 
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২০১৮-১৯ অণ ি সভ ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবক ওফ িভঢ ওফ িওঢিাবতভ ঢার্মওা 

 

ক্রফ ওফ িওঢিাভ দাফ  ধর্ভর্ঘর্ঢ দম্বভ ঢিফাদ ধতর্ এ র্পাবক 

সবাকতাবদভ 

ঢার্ভঔ 

1.  জনাব ম াোঃ নজরুল       (৩৫৭৯) র্ঘ ১৫.১০.২০১৭ 

2.  ঔেওাভ ভার্ওবুভ ভলফাদ (৩৫৯৯) অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ২৪.১০.২০১৭ 

3.  চদা সফাোঃ সফাযাভভন সলাবদ (৩৫৮০) অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ২৫.০১.২০১৮ 

4.  চদা  সফাোঃ আব্দুম ফাবমও )৪৬১৮(  অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ০৪.০৫.২০১১ 

5.  চদা র্নকুম ইমাফ )৪৬৩০(  অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ০২.০৮.২০০৯ 

6.  চদা সফালাম্মত সমাবঢ সলাবদ )৪৬৭৮(  অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ১৫.০১.২০১২ 

7.  চদা র্যর্যভ কুফাভ ভা (৪৯৩৬) অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ১০.০৫.২০১৮ 

8.  চদা ভযদ আভা সকফ (৫০০২) অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ ১৭.০৫.২০১৮ 

9.  চদা ঘেদ কুফাভ সত (৫৪৯২) মৄগ্মর্ঘ ২৮.১২.২০১০ 

10.  চদা সফাোঃ এলঙাবদ এমালী (৫৫৯৫) মৄগ্মর্ঘ ০১.০৭.২০১৫ 

11.  চদা সফাোঃ আচলারুম ইমাফ ঔাদ (৫৫৯৮) মৄগ্মর্ঘ ২০.০৬.২০০৬ 

12.  চদা সফাোঃ হুফায়ুদ ওীভ সঔােওাভ (৫৬০৯) মৄগ্মর্ঘ ৩১.০১.২০১৬ 

13.  ট. সফাোঃ ওাফরুম আলাদ (৪৬৬৮) মৄগ্মর্ঘ ১৬.০২.২০১৫ 

14.  চদা সফাোঃ আদুভ সভৌন ঔাদ (৫২৪৮) মৄগ্মর্ঘ ২৮.০২.২০১২ 

15.  চদা ফদীন্দ্র র্ওবযাভ ফজুফতাভ (৫৫১২) মৄু্গ্মর্ঘ ২৯.০১.২০১৪ 

16.  চদা নুভ সফালাম্মত ফজুফতাভ (৫৫০৬) মৄু্গ্মর্ঘ ২১.১০.২০১৮ 

17.  চদা সফাোঃ চার্ওভ সলাবদ  (০১৮৩) মৄগ্মপ্রথাদ ০৬.০১.২০১৬ 

18.  চদা আবদাাভ সলাবদ সঘৌদৄভী (৫৭৯০) মৄগ্মর্ঘ ০৫.০৮.২০১২ 

19.  চদা সফালাম্মত যর্নকুম ওর্ভফ (৪৫৪৯) মৄগ্মর্ঘ ২৭.১১.২০১৪ 

20.  সকফ ঢর্মফা ওার্দচ দার্লতা (৬৩৪০) মৄগ্মর্ঘ ২৯.০৩.২০১১ 

21.  চদা সফাোঃ সফাস্তনা ওাফাম  ৬৩১৩  মৄগ্মর্ঘ ০৭.১১.২০১৮ 

22.   .                  (৬৭১৯) উধর্ঘ ০৪.০৭.২০১১ 

23.  জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  সরকার (৬৭৬২) উধর্ঘ ০২.১১.২০১৫ 

24.  চদা সুমঢাদা ইাফীদ (৬৮২৬) উধর্ঘ ১৪.০৫.২০১৫ 

25.  চদা সফা: আব্দুম সফাক্তাবতভ উধর্ঘ ১৪.০৫.২০১৮ 

26.  চদা সফাোঃ ফর্ঢউম ইমাফ সঘৌদৄভী (৬৮৭১) উধর্ঘ ২৬.০৯.২০১৩ 

27.  চদা তীধঙ্কভ ফন্ডম (৭৬২২) উধর্ঘ ০৫.০৫.২০১৪ 

28.  সচর্ফদ দালাভ  ৬৫৬৮  উধর্ঘ ১৪.০৮.২০১৮ 

29.  চদা সফালাম্মত নারুও সলাবদ (১৫১৯৪) উধর্ঘ ১৪.০৩.২০১৬ 

30.  চদা অপূ ি কুফাভ ফন্ডম (১৫২৪৬) উধর্ঘ 

(র্ঘবভ এওান্ত র্ঘ) 

১৩.১০.২০১৪ 

31.  চদা সফাোঃ সর্মফ (০২৩৬) উধপ্রথাদ ০৩-০৪-২০১৮ 

32.  চদা সফাোঃ ফালবুবভ ভলফাদ )০৩২১(  উধপ্রথাদ ০২.১২.২০০৯ 

33.  চদা সফা: াফীমুজ্জাফাদ (০৩৮৯) উধপ্রথাদ ০৫.০৭.২০১৮ 
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ক্রফ ওফ িওঢিাভ দাফ  ধর্ভর্ঘর্ঢ দম্বভ ঢিফাদ ধতর্ এ র্পাবক 

সবাকতাবদভ 

ঢার্ভঔ 

34.  সফাঙাম্মাৎ নাভলাদা ভলফাদ (১৫৭৪০) উধর্ঘ ৩০.০৯.২০১৪ 

35.  চদা আবুম ঢাবলভ সফাোঃ ফর্লদুম লও (০১৪০৬৫) ফাদদী ফন্ত্রীভ লওাভী এওান্ত 

র্ঘ 

১৬.০১.২০১২ 

36.  ামফা আক্তাভ খুওী  ৮০৭৮  উধর্ঘ ১৯.১২.২০১৮ 

37.  নালর্ফতা লও ঔাদ  ৮০৭৯  উধর্ঘ ১৯.১২.২০১৮ 

38.                      উধপ্রথাদ  র্র্দভ ঢথ্য 

অর্নাভ 

৩১.০৯.২০১৪ 

39.  চদা ঢলীত আলফত চম (০৪৩৭) র্র্দভ লওাভী প্রথাদ ০১.০৬.২০১৭ 

40.  চদা সফাোঃ ফালবু-এ-এমালী (৬০২২৭০) র্র্দভ লওাভী প্রথাদ ২১.১২.২০১৫ 

41.  চদা আদুোল-আম-ফাসুত  ০৬০২  র্র্দভ লওাভী প্রথাদ ১১.০২.২০১৯ 

42.  চদা সফাোঃ ফাঔচানুম ইমাফ সঢৌর্লত (০৫৯৪ র্র্দভ লওাভী প্রথাদ ১০.০৭.২০১৬ 

43.  চদা তীধ চদ র্ফত্র (০৬৭১) লওাভী প্রথাদ ২০-১১-২০১৭ 

44.  চদা োফম ভা র্র্দভ র্বেফ এদার্মে ১৭.০৫.২০১৫ 

45.  চদা এ , এ       র্বেফ এদার্মে ২০.১০.২০১১ 

46.  চদা ওাচী আব্দুোল আম ফামুদ র্র্দভ সপ্রাগ্রাফাভ ২৯.০৯.২০১১ 

47.  চদা আম-ফালমুত প্রথাদ সপ্রাগ্রাফাভ ২৬.১০.২০১১ 

48.  চদা সফাোঃ সফাস্তার্নজুভ ভলফাদ লওাভী সপ্রাগ্রাফাভ ২৯.১২.২০১০ 

49.  সকফ দার্ক ি আক্তাভ লওাভী সফইদবঝন্যান্প ইর্ঞ্জর্দাভ ০২.০৬.২০১১ 

50.  সকফ সুর্ঘত্রা র্বা লওাভী সফইদবঝন্যান্প ইর্ঞ্জর্দাভ ১১.১১.২০১২ 

51.  চদা সফাোঃ সকামাফ র্চমাদী (১১২৫১) র্র্দভ লওাভী র্ঘ ০৯.০৪.২০১৩ 

52.  চদা সফালাোঃ র্মাওঢ আমী ঔাদ (১১২৯০) লওাভী র্ঘ ১৫.০৪.২০১৩ 

53.  সফাোঃ র্মাওঢ আমী (১১৩৭৩) লওাভী র্ঘ ১০.০৫.২০১৬ 

54.  চদা সফা: সতবমাাভ সলাবদ (১১২৯০) লওাভী র্ঘ ২০.০৯.২০১৮ 

55.  চদা সফা: সর্মফ র্লাভক্ষড ওফ িওঢিা ০৩.১০.২০১৮ 

56.  চদা সফাোঃ চর্ফ উর্দ্দদ  ১১৫৩৬  লওাভী র্ঘ ১৪.০১.২০১৯ 

57.  র্দা ভাদী তা  ১১৫৪০  লওাভী র্ঘ ১৪.০১.২০১৯ 

58.  চদা সফালাম্মত আমী র্লাভক্ষড ওফ িওঢিা ১৩-০৮-২০১৭ 
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ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ 
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রূধওল্প 

আদৄর্দও, প্রমৄর্ক্তর্দপ িভ এাং সঝওই ফলাড়ও সদঝাওি প্রর্ঢষ্ঠা 

অর্পমক্ষয 

ফলাড়ও সফভাফঢ, াংস্কাভ  ভক্ষডাবক্ষড এাং উন্নদ  ম্প্রাভবডভ ফাধ্যবফ চদকবডভ আণ ি-াফার্চও অস্থা উন্নবদভ মবক্ষয 

এওটি র্দভাধত, ব্যােী, ফাদম্মঢ এাং ধর্ভবযান্ধ ফলাড়ও সদঝাওি কবড় সঢামা 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ আঢাথীদ  িবফাঝ ২২,০৯৬.৩০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও ভববঙ। ফলাড়ও সদঝাবওিভ র্ন্যা 

অনুবাী ৯৯টি চাঢী ফলাড়বওভ বতখ িয ৩,৯০৬.০৩ র্ওবমার্ফঝাভ। ঢন্বধ্য ৮-          চাঢী ফলাড়ও ১৭.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ, 

৬-          চাঢী ফলাড়ও ২০.৬০ র্ওবমার্ফঝাভ এাং ৪-          চাঢী ফলাড়ও ৫০০.৫৭ র্ওবমার্ফঝাভ। ১৩৯টি 

আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ বতখ িয ৪,৭৬৬.৯১ র্ওবমার্ফঝাভ, বাভ       ৫.৫০            ৭.৩০       এাং ৭০১টি সচমা 

ফলাড়বওভ বতখ িয  ১৩,৪২৩.৩৬ র্ওবমার্ফঝাভ, বাভ       ৩.৭০            ৫.৫০      । 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ ফলাড়ও সদঝাবওি ঢিফাবদ র্র্পন্ন থভবডভ  বতবখ িযভ ৪,৪০৪টি সতু, ১৪৮১৪ টি ওামপাঝ ি এাং  

৩৯টি সনর্ভখাবঝ (      -   র্র্পন্ন থভবডভ ৭১টি সনর্ভ ঘমাঘম ওভবঙ। ফলাড়ও  বাত্রী  ধণ্য ধর্ভলসদ মৄবকাধববাকী  ফ 

ােী ওভাভ মবক্ষয চ অর্থতপ্তভ ১০টি সচাদ, ২২টি াবওিম, ৬৫টি র্পাক এাং ১২৯টি উধর্পাবকভ ফাধ্যবফ ফাঞ ধব িাবভ 

ওাব িক্রফ ধর্ভঘার্মঢ লবে। 

ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ ওর্তিও ১৭৯টি প্রওল্প (ভওাবভভ র্দচস্ব অণ িাবদ ১৬২টি  ববতর্যও লাঢা 

১৭টি) াস্তাদাথীদ র্ঙম। এ প্রওল্পগুবমাভ অনুকূবম র্চর্ ভাদ্দ ১৩১৪১.৫৮ সওাটি ঝাওা, ববতর্যও লাঢা ৩৪৭৭.২৭ সওাটি 

ঝাওা সফাঝ ভাদ্দ ১৬৬১৮.৮৫ সওাটি ঝাওা। এ অণ িঙবভ সফাঝ ১৬৫৮৮.৯৮ সওাটি ঝাওা ব্য লববঙ। ব্যবভ যঢওভা লাভ ৯৯.৮২।  

এর্টর্ধ াস্তাবদভ এ উচ্চ লাভ থাভাার্লওপাব অচিদ ওভা লবে, বাভ র্ভড র্দম্নরূধ: 

অণ িঙভ প্রওল্প াংখ্যা ভাবদ্দভ ধর্ভফাড  

(বওাটি ঝাওা) 

এর্টর্ধ াস্তাবদভ লাভ 

২০১৮-১৯ ১৭৯ ১৬৬১৮.৮৫ ৯৯.৮২% 

২০১৭-১৮ ১৪০ ১৪১৪৪.৬৮ ৯৯.৮৯% 

২০১৬-১৭ ১৩৪ ৮১৯৯.২৮ ৯৯.৮৩% 

২০১৫-১৬ ১৩২ ৫৯৯০.৩২ ৯৯.৮৬% 

২০১৪-১৫ ১২৬ ৩৯৮৮.৫১ ৯৯.৬৩% 

২০১৩-১৪ ১৪৫ ৩৪৬৫.০৪ ৯৯.৬৮% 

২০১২-১৩ ১৫২ ৩৩৮২.৮৭ ৯৯.৬২% 

২০১১-১২ ১৬৮ ২৪৩০.৯০ ৯৪.৯৪% 
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দতুদ অনুবফার্তঢ প্রওল্প: 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ দতুদ অনুবফার্তঢ প্রওবল্পভ াংখ্যা ৫২টি (র্চর্ অণ িাবদ ৫১টি  ববতর্যও লাঢা ১টি)। ঢন্বধ্য 

ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প ৩৬ টি, সতু র্দফ িাড প্রওল্প ৮টি,         ১                                                 

    ৫   ববতর্যও লাঢা ১টি) এাং ভূর্ফ অর্থগ্রলবডভ মবক্ষয র্মাংও প্রওল্প ২টি। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভভ দতুদ অনুবফার্তঢ প্রওসল্পভ ঢার্মওা লম: 

ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প:  

1. সাদাইমুড়ী-সদাক-ওল্যােী-ঘবন্দ্রভলাঝ-সুভলাঝ ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প 

2. ফাইচতী-ভাচকঞ্জ-ঙাদী-সুভলাঝ-ঘন্দ্রকঞ্জ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

3. চুড়াফদওাঠি-সঘৌকাঙা সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাবদ উন্নীঢওভড 

4. সাদাপুভ লবঢ সঘাভম্যাদখাঝ ফলাড়ও উন্নদ 

5. ীভকঞ্জ-ঔাদাফা-তাবড়াাদী, ঔাদাফা-ভাদীভেভ এাং র্ঘর্ভভেভ-আফঢমী াচাভ সচমা ফলাড়ওবও বণাবণ ফাদ  

প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড  

6. দীদকভ-আশুকঞ্জ      ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প  

7. পালুওা-কনভকাঁ-সলাবদপুভ ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

8. ঝাঙ্গাইম-সতমদুাভ সচমা ফলাড়ও, ওভটিা (পাঢকুড়া)- াাইম সচমা ফলাড়ও এাং ধাকুো-সতমদুাভ-এমার্দ 

সচমা ফলাড়বওভ সতমদুাভ-এমার্দ অাংযবও বণাবণ ফাবদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

9. কাইান্ধা-সকার্েকঞ্জ পাা দাওাইলাঝ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

10. তাকদভূ ৌঁইা-ঢামঢমী াচাভ-সঘৌদৄভীলাঝ-সুভলাঝ সচমা ফলাড়ওবও বণাবণফাবদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

11. চাফামপুভ-থানুা-ওাফামপুভ-সভৌফাভী-তাঁঢপাঙ্গা সচমা ফলাড়ও প্রযস্থওভড  ফচবুর্ঢওভড প্রওল্প  (কুর্ড়গ্রাফ অাংয) 

12. ঞাকুভকাঁ-ার্মাটাঙ্গী-সদওফভত-ভাডীাংবওম-ধীভকঞ্জ-ীভকঞ্জ সচমা ফলাড়ও এভ ভাডীাংবওম-ধীভকঞ্জ অাংয বণাবণ 

ফাবদ উন্নীঢওভড 

13. ঘট্টগ্রাফ-ভাঙ্গাফাটি চাঢী ফলাড়ও এভ লাঝলাচাভী লবঢ ভাউচাদ ধব িন্ত ড়ওাাংয ৪-সমবদ উন্নীঢওভড 

14. লাঝলাচাভী-নটিওঙর্ড়-ফার্দওঙর্ড়-ফাটিভাগা-ঔাকড়াঙর্ড় আঞ্চর্মও   ড়ও উন্নদ (ঘট্টগ্রাফ অাংয) 

15. সকার্েকঞ্জ-সখাড়াখাঝ-র্ভাফপুভ-পৄমাড়ী-র্তদাচপুভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও বণাবণ ফাবদ উন্নীঢওভড 

16. ওক্সাচাভ-সঝওদান       ফলাড়ও উন্নদ 

17. বভাকীভপুম (র্ভযাম)-টুফঘভ-াউনম (ধটুাঔামী) সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

18. দর্েগ্রাফ-ঢাবমাড়া-দুধঘাঁর্ঘা-আবেমপুভ সচমা ফলাড়ও এাং দর্েগ্রাফ-ওার্মকঞ্জ-ভাডীদকভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ 

 প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

19. সওভাদীলাঝ-ােভাদ চাঢী    ড়ও বণাবণ ফাদ, প্রযস্তঢা  উচ্চঢা উন্নীঢওভড 

20. সযভপুভ সচমাভ ওাদাাবঔামা-অষ্টফীঢমা সচমা ফলাড়ওবও আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

21. ভাচউও পূ িাঘম ৩০০ পৄঝ ফলাড়ও লবঢ ফাতাদী এর্পর্দউ-র্বমঝ ফলাড়ও ধব িন্ত াংববাক ড়ও র্দফ িাড 

22. ঠাওা-খুমদা       ফলাড়বওভ বাত্রাাড়ী ইন্টাভ সওযদ সণবও (ইকুর্ভা-াবুাচাভ র্মাংও ড়ওল) ফাা ধব িন্ত এাং 

ধাঁচ্চভ-পাঙ্গা অাংয থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য পৃণও সমদল ৪-সমবদ উন্ন প্রওবল্পভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্ত ওভড 

23. সঝওদান-যালধভীভিীধ সচমা ফলাড়ও এভ লার্ড়াঔামী লবঢ যালধভীভিীধ অাংয পু    ফ িাড, প্রয ওভড  

যর্ক্তযামীওভড 

24. বাত্রাাড়ী (বফভ লার্দন ফ্লাইপাভ)-সটফভা (সুমঢাদা ওাফাম সতু) আঞ্চর্মও ফলাড়ও ৪ সমবদ উন্নীঢওভড 
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25. সদত্রবওাডা সচমাভ ঘর্েযা (াকড়া)-কুর্দা-সফতদী-ভাজুভাচাভ াংববাক ফলাড়ও র্দফ িাড 

26. ওক্সাচাভ সচমাভ র্মাংও সভাট - মাদী সফাড়          ড়ও  ৪-সমবদ উন্নীঢওভড  

27. সনদী-সদাাঔামী চাঢী ফলাড়বওভ ২-সমদ অাংয (ফর্লধাম লবঢ সঘৌমুলদী পূ িাচাভ ধব িন্ত) ৪-সমবদ উন্নীঢওভড 

28. ফলামঙর্ড়-র্ন্দুওঙর্ড়-চার্মাধাড়া ফলাড়বওভ র্ন্দুওঙর্ড় লবঢ ফলামঙর্ড় ধব িন্ত  উন্নদ 

29. র্ভযাম-সপামা-ম  পুভ চাঢী ফলাড়বওভ র্ভযাম (ঘভওাউা) লবঢ সপামা  (ইর্মযা সনভীখাঝ) লব ম  পুভ ধব িন্ত 

বণাবণফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

30. যভীঢপুভ (ফবদালভাচাভ) -ইব্রার্লফপুভ সনভীখাঝ ধব িন্ত       ফলাড়ও উন্নদ 

31. দীমনাফাভী-সটাফাভ      ড়ও  সাতা-সতীকঞ্জ      ফলাড়ও (দীমনাফাভী অাংয) এাং পৄমাড়ী-ধা িঢীপুভ      

ফলাড়ও বণাবণ ফাবদ উন্নীঢওভড 

32. ফাগুভা-শ্রীপুভ সচমা ফলাড়ও াঁওভমীওভডল ম্প্রাভড 

33. ক্ষর্ঢগ্র  গুরুেপূড ি ফলাড়ও মূল চরুভী পুদ িাদ প্রওল্প (সকাধামকঞ্জ সচাদ) 

34. সাদালাঝ সতু এবপ্রাঘ লবঢ সাদালাঝ স্থমেভ ধব িন্ত ড়ও বণাবণফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

35. সদত্রবওাডা-সওন্দুা-আঞাভাড়ী-ঈবভকঞ্জ সচমা ফলাড়ও উন্নদ 

36. "াফদটাাংকা (কাইান্ধা)-যঠিাড়ী-আনঢাকঞ্জ (র্তদাচপুভ) সচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড" 

               

1. ঘভঔামী-তুরঔামী-ফঞাড়ীা-ধাণভখাঝা         ড়বওভ ১ফ র্ওবমার্ফঝাবভ ৬৩.৭৯৮ র্ফঝাভ (বলঢার্মা)  ৭ফ  

র্ওবমার্ফঝাবভ ৭৫.৭৯৮ র্ফঝাভ (ফাতাভী) সতু র্দফ িাড 

2. কুমাউড়া-পৃর্ণফধাযা-লাচীপুভ-যভীনপুভ         ড়বওভ ১৪ঢফ র্ওবমার্ফঝাবভ র্ধর্ কাট িাভ সতু (ভাচাপুভ সতু) 

র্দফ িাড  ৭.৫ র্ওবমার্ফঝাভ াংববাক ড়ও র্দফ িাড 

3. পূদপিা দতীভ উধভ ১১২.৫৬৬ র্ফঝাভ ওালাবভাম সতু র্দফ িাড এাং ীভকঞ্জ-ওালাবভাম সচমা ফলাড়ও বণাবণফাবদ 

উন্নীঢওভড 

4. কুর্ষ্টা (র্ত্রবফালদী)-সফবলভপুভ-চুাটাঙ্গা-র্ছদাইতল       ফলাড়বওভ ৭৯ঢফ র্ওবমার্ফঝাবভ ফাণাপাঙ্গা দতীভ উধভ 

সতু র্দফ িাড 

5. ভূরুঙ্গাফাভী-সাদালাঝ স্থম েভ-র্পঢভে-দাবকবভী ফলাড়বওভ দুথকুফভ দতীভ উধভ সাদালাঝ সতু র্দফ িাড 

6. ধটিা (ফদাভবঝও)-আবদাাভা ওস্তুভীখাঝ      ফলাড়বওভ ৯ফ             ওামীকঞ্জ সতু র্দফ িাড 

7. সকার্েকঞ্জ-ঙাঢও-সতাাভাাচাভ         ড়বও র্যফাদ ৯টি রু  চভাচীড ি সতুভ স্থবম ৯টি আভর্র্/র্ধর্ কাট িাভ 

সতু র্দফ িাড 

8. কাঙাড়ীা-ঘেদাইয-ভওম-আবদাাভা         ড়বওভ ১১ঢফ র্ওবমার্ফঝাবভ ঘাতঔামী দতীভ উধভ ভওম সতু 

র্দফ িাড 

                   

ঠাওা-এাভবধাঝ ি ফলাড়বও যলীত ভর্ফচউর্দ্দদ ওযন্টদবফন্ট স্কুম এাং ওবমচ এভ র্দওঝ ধণঘাভী আন্ডাভধা র্দফ িাড প্রওল্প 

              /          /                        

1. Reviw of existing pavement design guide and preparation of a pavement design manual for Road 

and Highways Department (RHD) 

2. ঠাওা-আর্ভঘা       ফলাড়ও লবঢ ঠাওা-ফাা       ফলাড়ও এাং ঠাওা-ফাা       ফলাড়ও লবঢ ঠাওা-

ঘট্টগ্রাফ       ফলাড়ও াংববাক স্থাধদওবল্প ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা (র্ফটম র্ভাং সভাবটভ তর্ক্ষড অাংয) 

3. সঝওর্দওযাম এর্েযান্প নভ ঠাওা ধার্মও ট্রান্পবধাঝ ি ইফপ্রুপবফন্ট প্রবচট 
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4. Design Review, Updating the Resettlement action plan and other Preparatory Works for 

Improvement of Sylhet-Tamabil Road to a 4-Lane Highway and Construction of Slow-Moving 

Vehicular Traffic (SMVT) Lane on Both sides 

5. Study on the effect of climate change on National and Regional Highways of Bangladesh and 

climate Resilient design for Highways of the costal Region 

                           

1. নর্ভতপুভ-পাঙ্গা-র্ভযাম-ধটুাঔামী-কুাওাঝা চাঢী ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভবডভ চন্য ভূর্ফ অর্থগ্রলড 

2. ভূর্ফ অর্থগ্রলড  ইউটির্মটি স্থাদান্তভ প্রওল্পোঃ াবধাঝ ি টু ঠাওা (ওাঁঘপুভ)-র্বমঝ-ঢাফার্ম ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড 

এাং উপ ধাববি পৃণও ার্প ি সমদ র্দফ িাড 

 

 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভভ অচিদ 

উন্নদ ঔাঢ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ াস্তাদাথীদ প্রওবল্পভ আঢা র্দম্নর্মর্ঔঢ প্রথাদ প্রথাদ ওাচ ম্পন্ন ওভা 

লববঙ: 

 ৩০.০৬ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড 

 ১৩৩.৭৩  র্ওবমার্ফঝাভ সনর্ক্সম সধপবফন্ট (াবনির্াং ব্যঢীঢ) 

 ৮৯৪.৭২ র্ওবমার্ফঝাভ াবনির্াং 

 ৫৩.৮৩ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট 

 ১৬৩৬.৬০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও প্রযস্তওভড 

 ৪৯৫.৭৬ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও ফচবুর্ঢওভড 

 ১২৮ / ১০১৪০.৬০ র্ফঝাভ ওাংর্ক্রঝ সতু র্দফ িাড 

 ৫৬১  / ২৪৫০.৫১ র্ফঝাভ আভর্র্ ওামপাঝ ি র্দফ িাড 

 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ নমপাব ফাপ্ত ২৮টি প্রওবল্পভ ফবধ্য ১৮টি ফলাড়ও উন্নদ, ০৬টি সতু র্দফ িাড, ০১টি         ধা 

র্দফ িাড, ২টি ওার্ভকর্ভ লাঢা এাং ১টি ফীক্ষা প্রওল্প ভববঙ। 

ধর্ভঘামদ ঔাঢ (সফভাফঢ  ভক্ষডাবক্ষড)  

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ ড়ও, সতু সফভাফঢ  ভক্ষডাবক্ষড ঔাবঢ ভাবদ্দভ ধর্ভফাড ২০৮৩.১১ সওাটি ঝাওা। ভাদ্দকৃঢ অবণ িভ  

র্ধভীবঢ াভাবতবয র্দম্নর্মর্ঔঢ প্রথাদ প্রথাদ ওাচমূল ম্পন্ন ওভা লববঙ: 

 ১০৩৩.৬৬ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম  

 ১৮৯.৭৯ র্ওবমার্ফঝাভ র্টর্এটি 

 ২৪৭.৯৮ র্ওবমার্ফঝাভ ওাবধ িটিাং 

 ১৩৪৬.৪২ র্ওবমার্ফঝাভ       সফভাফঢ  

 ৩৪.০৮ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট 

 ২৬টি সতু  পুদর্দ িফ িাড 

 ১১৮টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড 

 



37 

 

ফাপ্ত প্রওল্প 

২০১৮-১৯         ২৭                             ।                                ১৭               

    ৫                      ১  এ            ৪ ।  

                

          -            -      -                      

                                                         

         -                      

       -       -                          -            

         -      -     ঘ  -                          ঘ  -              

        -       -       -                    

                                 

    -                                 এ           -   -                   ৩৭               

                                      

     -     -                                                  

        -         -        -        -                               

          -                   

        -     -       -  ঘ                

        -     -                          

        -       -                  -                 এ                       ১            

    -      - ঘ      -                                                                      

                     

                              -                এ   এ        -       -                 ঘ    

            এ                   ঘ             

       -         এ           -                      

 

               

                                                

          -          -         -                  ৬                                 ৪৭৮ ১৭১ 

                             

         -      -              ৭২                              ২৮২ ৫৫৮         ঘ               

           

     -                    ০৩                     ২        ১             ১                   

পুদর্দ িফ িাড 

        -                ৩                         
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     -                                                              

 

         

                                                                                         

                        

 Study on Road Safety Hazards Including Design of Countermeasures At Intersection on National and 

Regional Highways of Bangladesh 

           এ                        এ                -        এ                         

                                      

ড়ও র্দভাধ্া ওাব িক্রফ 

 চাঢী  আঞ্চর্মও ফলাড়বও লাইব পুর্ময  দুখ িঝদা র্ভাঘ ি ইন্পটিটিউঝ, বুবঝ ওর্তিও র্ঘর্িঢ ১০৮টি দুখ িঝদা প্রড 

স্থাদ  ফাভাত্মও ঝৌঁর্ওপূড ি ওর্ভবটাবভ প্রবাচদী াইদ-র্কদাম, সভাট ফার্ওিাং স্থাধবদভ মবক্ষয উন্নদ প্রওল্প প্রস্তা 

অনুবফাতবদভ প্রর্ক্রাথীদ ভববঙ। এঙাড়া ফলাড়ও সদঝাবওি অর্স্থঢ ৭৫২টি ইন্টাভবওযদ উন্নবদভ র্দর্ফ্ গৃলীঢ 

োর্ট প্রওবল্পভ আঢা র্টচাইদ ম্পন্ন লববঙ এাং চাঢী ধব িাব ২টি সভাট সনটি র্রও ফঢর্র্দফ ওফ িযামা  

১০টি সচাদাম সভাট সনটি সট্রর্দাং নমপাব ম্পন্ন ওভা লববঙ। 

 ধণ্যালী কার্ড় ঘামওবতভ র্োফলীদঢা  অর্ঢর্ভক্ত ধর্ভেবফভ ওাভবড াংখটিঢ দুখ িঝদা সভাথওবল্প ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ 

ফলাড়বওভ কুর্ফোভ র্দফাভ, ঠাওা-র্বমঝ ফলাড়বওভ লর্কবঞ্জভ চকতীযপুভ, ঠাওা-ভাংপুভ ফলাড়বওভ র্ভাচকবঞ্জভ 

ধাঁর্ঘমা  ঠাওা-খুমদা ফলাড়বওভ ফাগুড়াভ মক্ষ্মীওােভ-এ আদৄর্দও সুববাক সুর্থা াংর্মঢ ৪টি র্োফাকাভ র্দফ িাবডভ 

মবক্ষয র্টর্ধর্ধ অনুবফাতদ প্রর্ক্রাথীদ আবঙ। ফলাড়বওভ ধাববি অর্স্থঢ র্যক্ষা প্রর্ঢষ্ঠাদ  ওম ওাভঔাদা বাঢাাবঢ 

ঝৌঁর্ওপূড ি ড়ও ব্যলাভওাভীকবডভ চন্য সনটি সচাদ প্রর্ঢষ্ঠাভ মবক্ষয আবভা এওটি প্রওল্প গ্রলড প্রর্ক্রাথীদ আবঙ। 

 সঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রাভ অপীষ্ট ৩.৬ অচিদ অথ্যিাৎ ২০২০ াবমভ ফবধ্য ড়ও দুখ িঝদাভ লাভ অবথ িও দার্ফব আদাভ 

মবক্ষয ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ National Road Safety Strategic Action Plan (2017-20) অনুবাী 

প্রবওৌযমকঢ র্র্পন্ন ওাব িক্রফ  উবযাক গ্রলড ওভা লববঙ এাং এভ আবমাবও ‘ড়ও র্দভাধ্া র্রও ওার্ভকর্ভ 

র্দবত ির্যওা’ প্রওায ওভা লববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ এ র্দবত ির্যওাভ অনুভবড প্রর্ঢ সচাবদ ১টি ওবভ ০১ র্তবদভ 

ওফ িযামা আবাচদ ওভা লববঙ। 

 

ফাদ ম্পত উন্নদ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ চ প্রর্যক্ষড সওন্দ্র ওর্তিও সতবযভ অপযন্তবভ ৬৪টি র্র্পন্ন থভবডভ  প্রর্যক্ষড সওাব িভ আবাচদ ওভা ল। এবতভ 

ফবধ্য                            ,                           (ই-র্চর্ধ), ধার্মও প্রর্ওউভবফন্ট আইদ, ভূর্ফ 

ব্যস্থাধদা, চুর্ক্ত ব্যস্থাধদা, আর্ণ িও ব্যস্থাধদা, ই-নাইর্মাং, ার্র িও ওফ িম্পাতদ চুর্ক্ত (এর্ধএ), চাঢী শুদ্ধাঘাভ ওফ িধর্ভওল্পদা 

প্রডদ  াস্তাদ, প্রওল্প ব্যস্থাধদা, আভটিআই ইঢযার্ত র্রব প্রর্যক্ষড র্বযরপাব উবেঔববাগ্য। এ প্রর্যক্ষবডভ আঢা এ 

অর্থতপ্তবভভ উধ-লওাভী প্রবওৌযমী, লওাভী প্রবওৌযমী, র্দ িালী প্রবওৌযমীল র্র্পন্ন ধব িাবভ ১৭৭২ চদ প্রর্যক্ষডাণী অাংযগ্রলড 

ওবভদ। এ ওম প্রর্যক্ষবড অর্চিঢ ঞাপাদ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ ওাবচভ ফাবদান্নবদ ভূর্ফওা ভাঔব। 
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অচিদ  স্বীকৃর্ঢ 

চদপ্রযাদ ধতও ২০১৯ 

ড়ও/ ফলাড়বও র্ধর্ভর্টও সফইবন্টন্যান্প সপ্রাগ্রাফ (র্ধএফর্ধ) সফচভ (ড়ও) ওাব িক্রবফ কঢানুকর্ঢও ধদ্ধর্ঢভ উন্নদ/ উৎওর ি 

াথবদভ ফাধ্যবফ ফলাড়বওভ স্থার্ে বৃর্দ্ধ  ব্য হ্রা ওভাভ ধদ্ধর্ঢ প্রবাক ওভা লববঙ। ২০১৪-২০১৬                     

               ১৪৪                                      ।                                      

               এ      ৫০                                      ।                এ                

               Bonding Failure     । এ      এ                                                 

            । এ                                               Re-cycling                          

  । এ                                    । এ                                         ২ ৬০      

         ১ ১০           । এ                                      ২    ।          Re-cycling এ        

                    Re-use                       এ          র্দপ িভ        ওাব ি                       

ঘ     । এ                               ওার্ভক   সক্ষবত্র তমকঢ সের্ডবঢ সচমা ধব িাব ২০১৯ াবমভ চদপ্রযাদ ধতও 

প্রাপ্ত লদ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ গুড়া ড়ও াবওিবমভ ঢোথাও প্রবওৌযমী সফাোঃ াবতকুম ইমাফ, ভাংপুভ ড়ও াবওিবমভ 

ঢোথাও প্রবওৌযমী সফাোঃ ফালবুবুম আমফ ঔাদ, কাইান্ধা ড়ও র্পাবকভ র্দ িালী প্রবওৌযমী সফাোঃ আাদুজ্জাফাদ, গুড়া ড়ও 

র্পাবকভ র্দ িালী প্রবওৌযমী সফাোঃ আযভাপৄজ্জাফাদ, ভাংপুভ ড়ও উধর্পাক-২ এভ উধর্পাকী প্রবওৌযমী সফাোঃ র্নবভাচ আঔঢাভ। 

 

ওার্ভকর্ভ সক্ষবত্র তমকঢ সের্ডবঢ সচমা ধব িাব ২০১৯ াবমভ চদপ্রযাদ ধতও প্রাপ্ত ওফ িওঢিাক  
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          এ                                                     

                                                              -    -        - এ             

                     এ                              ৫৩                                           

                                Social Development and Social Safeguard এ   Exemplary Disbursement 

Performance এ                                              । Innovation and High Technology 

                                         । এ                      এ                 Overall Best 

Category Project                           এ                                    । 

 

                               এ            
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ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তিও উবিাথদকৃঢ স্থাধদামূল 

প্রর্ঢবতদাথীদ ফব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৩৮টি স্থাধদা/ওাব িক্রফ উবিাথদ ওবভদ (      -  ।  

 

              /ওাব িক্রবফভ ঙর্: 

 

             ২       সতু            

 

২ সফখদা সতু        

 

২ সকাফঢী সতু        

 

                  

 

                            

 

                             

 
সফাড়াইম সভমব পাভধা, ব্রাহ্মডার্ড়া 

 

কুর্ষ্টা যলভ াইধা  ড়ও, কুর্ষ্টা 
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র্ভমঢা ফ্লাইপাভ (ঠাওা াইধা লুধ) 

 

আত্রাই            

 

                 

 

                    

 

                   

 

৮ফ াাংমাবতয-ঘীদ  বফত্রী সতুভ র্দফ িাড ওাচ, র্ধবভাচপুভ 

 

সথামাইঔাম            

 

সফাক্তাভপুভ ঘভর্ন্দুভ              
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ঘন্দ্রা ফ্লাইপাভ 

 

চার্ভা সতু, সদত্রবওাদা 

 

ফকড়া সতু, সদত্রবওাদা 

 
ামাই সতু, সদত্রবওাদা 

 
দকাঁ-নুন্নী-লার্ঢধাকাড় ফলাড়ও, সযভপুভ 

 
দওমা-দর্মঢাার্ড়-দাকুকাঁ ফলাড়ও, সযভপুভ 

 
লার্ঢধাকাড়-ন্ধযাকুড়া-থানুাওাফামপুভ ফলাড়ও 

 

মর্ঢনপুভ ফ্লাইপাভ, কাচীপুভ 

 

াইফাইম সতু, কাচীপুভ 
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ওড্ডা-১ সতু, কাচীপুভ 

 

                  
 

ঘ              

 

 

                          

      সচমা             ,            ,                         

          ভ ফলাড়ও সদঝাওি উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্         -       -         ফলা    উন্নদ প্রওবল্পভ আঢা 

ফলাড়ওটিভ ২৮                             ৮.৬৬ সওাটি ঝাওা ব্যব ১১৭ ৩৫       তীখ ি         , ৩০   

                             ১৮.৭৩ সওাটি ঝাওা ব্যব ১৭৩ ৭৪       তীখ ি              , ৩৩               ১৩.৬৬ 

সওাটি ঝাওা ব্যব ১৬৫ ৮৭       তীখ ি             র্দফ িাড ওভা লববঙ। এঙাড়া,         -       ফলা    উন্নদ প্রওবল্পভ 

আঢা ফলাড়ওটিভ ৭              ৩৪.১৫ সওাটি ঝাওা ব্যব ২১৬ ৩৪       তীখ ি                           সবঙ। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  ১৪      ২০১৮ ঢার্ভবঔ সতু              ওবভদ। 

 

র্দফাইঘড়া সতু 
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ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়বও সনদী সচমা  নবঢলপুভ সভমব পাভধা 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়বওভ নবঢলপুভ অাংবয বাদ ঘমাঘম র্দভর্েন্ন ওভাভ মবক্ষয সনদী সচমাভ নবঢলপুবভ ৬৮.৬১ সওাটি 

ঝাওা ব্যব ৮৬ ৭৯       বতবখ িযভ ‘নবঢলপুভ সভমব পাভধা’            লববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৪     ২০১৮ 

      সণবও                        পাভধাটিভ           ওবভদ। 

 

নবঢলপুভ সভমব পাভধা  
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                    :        -   -      -এ            ৪-             

                   র্র্পন্ন স্থাধদা 

       -   -      -এ            ৪-                   ওাচ দ্রুঢ এর্কব ঘমবঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৪     

২০১৮ ঢার্ভবঔ এ প্রওবল্পভ আঢা র্দর্ফ িঢ ২৩     ভ শুপ উবিাথদ ওবভদ। এঙাড়া, ২৫ সফ ২০১৯ ঢার্ভবঔ এ প্রওবল্পভ আঢা 

র্দর্ফ িঢ ২০১০ র্ফঝাভ তীখ ি সওাদাার্ড় ফ্লাইপাভ, ৬৬০ র্ফঝাভ তীখ ি ঘন্দ্রা ফ্লাইপাভ, ৭০ র্ফঝাভ তীখ ি ওড্ডা-১ সতু  ১২১ র্ফঝাভ 

তীখ ি াইফাইম সতু এাং ওার্মাবওভ, সতলাঝা, র্ফচিাপুভ, খার্ভো আন্ডাভধাবভ শুপ উবিাথদ ওবভদ। 

 

                    চবতপুভ-ঘন্দ্রা-ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওবল্পভ আঢা র্দর্ফ িঢ ২৩টি     এ       -

                                                এ            

 

                  

 

file://172.16.100.33/Common_Share/Old%20Folder/Coordination%20section/Annual%20Report%20RTHD/12.09.2019/সাসেক%20১%20এর%20আওতাধীন%20২৩টি%20সেতু.docx
file://172.16.100.33/Common_Share/Old%20Folder/Coordination%20section/Annual%20Report%20RTHD/12.09.2019/সাসেক%20১%20এর%20আওতাধীন%20২৩টি%20সেতু.docx
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          সচমা           -          -         -          ফলা      ৬                                 

৭৩.৬৮ সওাটি ঝাওা ব্যব ৪৭৮ ১৭১                                         । এভ নবম সঙাঝ সনদী দতীভ এধাভ-ধাবভভ 

বাঢাাঢ লচঢভ লববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ০১       ২০১৮                             সতুটি           ওবভদ। 
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                    -      -                                   ১২৮.২৭ সওাটি ঝাওা ব্যব ৫১০ ৪০২       

                                 , এভ নবম ভাচথাদী ঠাওা  কাচীপুভ ফলাদকভীবও াইধা ওবভ দভর্াংতী সচমাভ 

ইঝাবঔামা দাফও স্থাদ র্তব সতবযভ উ্ভাঞ্চবমভ াবণ পূ িাঞ্চবমভ সবাকাববাক উন্নঢঢভ লববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ০১       

২০১৮       সণবও                       সতুটিভ           ওবভদ। 

 

                    

আমুা সতু 

                   -        -    -     -    ঘ             ৩২ঢফ র্ওবমার্ফঝাবভ ২১৭ ৬৮       আমুা সতু 

                । নমশ্রুর্ঢবঢ ছামওাঠি সচমাভ ওাঞার্মা উধবচমা  ভগুদা সচমাভ ধাণভখাঝা উধবচমাভ ফবধ্য ভার্ভ ড়ও 

সবাকাববাক স্থার্ধঢ লববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ০১       ২০১৮ ঢার্ভঔ       সণবও                       সতুটিভ    

       ওবভদ। 
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ব্রাহ্মডার্ড়া যলবভভ সফাড়াইম সভমক্রর্াং এভ ধভ র্দর্ফ িঢ সভমব পাভধা 

ব্রাহ্মডার্ড়া যলবভভ সফাড়াইম সভমক্রর্াং এভ ধভ ৭৭.২১ সওাটি ঝাওা ব্যব ৪৯৬.৪২ র্ফঝাভ তীখ ি সফাড়াইম সভমব পাভধা 

র্দফ িাড ওভা ল। এবঢ ব্রাহ্মডার্ড়া যলবভভ বাদ ঘমাঘম লচঢভ লববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ০১       ২০১৮             

সণবও                       পাভধাটি           ওবভদ।  

 

ব্রাহ্মডার্ড়া যলবভভ সফাড়াইম সভমক্রর্াং এভ উধভ র্দর্ফ িঢ সভমব পাভধা  

     ,   ঘ            ২             এ                                 ৪-    

                  (২       ), ২    ঘ         ২              

    -               ৯                               ৩৯৭ ৩০                                   ।  ১৬      

২০১৯       সণবও                       ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী সতুটি           ওবভদ। এওই ফলাড়বওভ ২৫   

              ঘ            ৯৩০         ঘ   ২    ঘ       এ   ৩৭                               ১৪১০       

  ঘ   ২                                 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৫    ২০১৯             সণবও                 

      এ সতুি           ওবভদ। এ র্ঢদটি সতু র্দফ িাবডভ নবম ঠাওা সণবও ঘট্টগ্রাফ বাঢাাবঢ অভূঢপূ ি স্বর্স্ত এববঙ। 

 
 

            (২           ) ২    ঘ       
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২             

    -                            (               ) 

ঠাওা-র্বমঝ  ঠাওা াইধা চাঢী ফলাড়ও এাং ভূমঢা-রূধকঞ্জ    মঢা-আড়াইলাচাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ও এভ াংববাকস্থম  মঢা 

াচাভ এমাওাভ বাদচঝ র্দভবদ ৩৫৩.৩৭ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ১২৩৮ র্ফঝাভ তীখ ি ৪-সমদ র্র্যষ্ট সগ্রট সধাবভবঝট ফ্লাইপাভ র্দফ িাড 

ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৬      ২০১৯             সণবও                          ফ্লাইপা    ৬১১ র্ফঝাভ 

তীখ ি ঠাওা াইধা লুধ অাংযটি           ওবভদ।  

 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তিও উবিাথদকৃঢ ভূমঢা ফ্লাইপাভ (ঠাওা াইধা লুধ) 
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ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তিও র্পর্্প্রস্তভ স্থাধদ 

প্রর্ঢবতদাথীদ ফব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৫টি স্থাধদা/ওাব িক্রবফভ র্পর্্প্রস্তভ স্থাধদ ওবভদ। এগুবমাভ ঢার্মওা       -  সঢ উবেঔ 

ওভা লববঙ।                                           : 

                      এ                     

                      এ      বাদচঝ র্দভবদভ উবদ্দবে ২১৯.৭১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৭৩৮ ৪০৬              

       র্দফ িাড প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  ০২       ২০১৮ ঢার্ভবঔ       সভ              ওবভদ। 

 

                      এ      র্দফ িা                    

     -      -        -                                                

সদত্রবওাদা সচমাভ ধব িঝদমৃদ্ধ র্র্ভর্যর্ভ  দুক িাপুভ এভ াবণ াভা সতবযভ সবাকাববাক ব্যস্থা উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ৩১৬.০২ 

সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩৬.৫৩ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি োফকঞ্জ-চার্ভা-র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ সচমা ফলাড়ওবও চাঢী ফলাড়ও 

ফাবদ উন্নবদভ মবক্ষয এওটি প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ।         ০২       ২০১৮ ঢার্ভবঔ এ প্রওবল্পভ উন্নদ ওাবচভ         

     ওবভদ। 
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       -     -                        

চাফামপুভ সচমা তবভভ াবণ ফফদর্াংল র্পাকী তবভভ ফবধ্য ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্  ৪৬০.০৮ সওাটি 

ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩৮            তীখ ি        -     -                                    ।        

        ০২       ২০১৮ ঢার্ভবঔ এ ফলাড়ও উন্নদ ওাবচভ              ওবভদ। 

 

       -     -                                
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      -                   ,      -                এ        -       -

এ                                           

ঝাঙ্গাইম সচমাভ ফলাড়ও সদঝাওি উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ১৪০.৯৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব       -             

      ,      -                   এ        -       -এ             ৩                               

                                                । ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৪      ২০১৯        এ             

             ওবভদ।   

 

     -       -এ                                   
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ফাদদী ফন্ত্রী, ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডাম ওর্তিও উবিাথদকৃঢ স্থাধদামূল 

প্রর্ঢবতদাথীদ ফব ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডামবভ ফাদদী ফন্ত্রী সলফাবঢপুবভ ড়ওার্ঢ র্জ্জঢওভড, পবভঘভ-কচার্ভা-

মুর্ন্পকঞ্জ ফলাড়বওভ র্দফ িাড ওাচ, আহ্মাতীপুভ-ভাচাড়ী-ধাাংযা-কুফাভঔামী-কুর্ষ্টা আঞ্চর্মও ফলাড়ও এভ ঢামঢমা লবঢ 

র্যামটাঙ্গী ধব িন্ত ৩৩.৩৯০ র্ওবমার্ফঝাভ ড়ওাাংয প্রযস্তওভড  পুদর্দ িফ িাড, লার্ঢা উধবচমা ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ 

দর্দর্ফ িঢ ধর্ভতয িদ াাংবমা উবিাথদ ওবভদ। এবতভ র্ভড র্দম্নরূধ: 

ঠাওা-আর্ভঘা ফলাড়বওভ সলফাবঢপুভ ইন্টাভবওযবদ ড়ওার্ঢ স্থাধদ 

ঠাওা-আর্ভঘা ফলাড়বওভ ড়ও র্দভাধ্া বৃর্দ্ধভ র্দর্ফ্ সলফাবঢপুভ ইন্টাভবওযদ র্দফ িাড ওভা লববঙ। ফলাড়   ধণঘাভী  

বাদালদ ঘমাঘ    সুর্থাবণ ি ড়ওার্ঢ স্থাধদ ওভা লববঙ। এ    ফলাড়                                 । এ      

 ড়ও দুখ িঝদা হুমাাংবয হ্রা সধববঙ। ড়ও ধর্ভলদ  সতু                          ফাদদী      ২৯     ২০১৮ 

ঢার্ভবঔ এ ওাব িক্রবফভ শুপ উবিাথদ ওবভদ। 

 

       ড়ও ধর্ভলদ  সতু          ঠাওা-আর্ভঘা ফলাড়বওভ ড়ও র্দভাধ্া বৃর্দ্ধভ র্দর্ফ্ সলফাবঢপুভ ইন্টাভবওয   ড়ওার্ঢ 

স্থাধদ                    

পবভঘভ-কচার্ভা-মুর্ন্পকঞ্জ ফলাড়বওভ র্দফ িাড ওাচ 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়বওভ পবভঘভ সণবও মুন্পীকঞ্জ সচমাভ কচার্ভা উধবচমাভ ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ 

র্দর্ফ্ ৮০.০৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব পবভঘভ-কচার্ভা-মুর্ন্পকঞ্জ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ 

মবক্ষয এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। ড়ও ধর্ভলদ  সতু                          ফাদদী      ২২        

২০১৮ ঢার্ভবঔ এ ফলাড়ও উন্নদ ওাবচভ শুপ  ঘদা ওবভদ। 
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পবভঘভ-কচার্ভা-মুর্ন্পকঞ্জ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ           

আহ্মাতীপুভ-ভাচাড়ী-ধাাংযা-কুফাভঔামী-কুর্ষ্টা আঞ্চর্মও ফলাড়ও এভ ঢামঢমা লবঢ 

র্যামটাঙ্গী ধব িন্ত ৩৩.৩৯০ র্ওবমার্ফঝাভ ড়ওাাংয প্রযস্তওভড  পুদর্দ িফ িাড 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (বকাধামকঞ্জ সচাদ) এভ আঢা ভাচার্ড়-কুর্ষ্টা 

আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ উন্নদ ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। ড়ও ধর্ভলদ  সতু                          ফাদদী      ২৬ 

সবন্ফম্বভ ২০১৮ ঢার্ভবঔ এ ফলাড়ও উন্নদ ওাবচভ  প  ঘদা ওবভদ। 

 

 

       ড়ও ধর্ভলদ  সতু          ভাচার্ড়-কুর্ষ্টা আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ উন্নদ ওা              
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লার্ঢা উধবচমা ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ ওর্তিও দর্দর্ফ িঢ ধর্ভতয িদ াাংবমা 

৮৮.৫১ মক্ষ ঝাওা ব্যব সদাাঔামী সচমাভ লার্ঢা                     ধর্ভতয িদ াাংবমা র্দফ িাড ওভা লববঙ। ড়ও 

ধর্ভলদ  সতু                          ফাদদী      ২৭ চানুা   ২০১৯ ঢার্ভবঔ এ াাংবমাটিভ শুপ উবিাথদ ওবভদ। 

 

সদাাঔামীভ লার্ঢা ড়ও ধর্ভতয িদ াাংবমা 

 

ফাদদী ফন্ত্রী, ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডাম ওর্তিও র্পর্্প্রস্তভ স্থাধদ 

ঠাওাভ ওল্যাডপুবভ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ ওফ িওঢিাবতভ াবভ চন্য ৫১.৩০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি ১৪ঢমা 

র্র্যষ্ট াপদ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। ড়ও ধর্ভলদ  সতু                          ফাদদী      ২৯ আকষ্ট 

২০১৮ ঢার্ভবঔ এ র্দফ িাড ওাবচভ র্পর্্প্রস্তভ স্থাধদ ওবভদ। 

 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ ওফ িওঢিাবতভ াবভ               াপ    ঘমফাদ ওাচ  
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াস্তাদাথীদ সফকা প্রওল্প 

                          ১৩                             (      -ঘ)।                       ৮  

                    ,                       : 

 

াস্তাদাথীদ ববতর্যও লাঢাপুষ্ট সফকা প্রওল্প 

                    -২: এবমঙ্গা-লাটিওাফরুম-ভাংপুভ চাঢী ফলাড়ও ার্প ি সমদ   ৪-

সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্প 

              -                                                             এ   এ              

(এ    )-এ          ১১,৮৯৯.০১                      এ             এ    -        -     ধব িন্ত ১৯০.৪০ 

                  ৪-             এ   এ                                                      । এ 

                                                                             এ                      

                                                          ।     -              এ            -২   

             -৯ এ       -                         -৪ এ                -                            

               ।             ৮                                   এ                 ,       

            এ                                                           এ   এ                 

                                                     ওাব িক্রফ এ               ।  

 

   ২০১৯                    

                                  

           ,        ,               এ                       

 ৮                এ                     ৭                                  ।       ১  

                       

                  এ       এ                                                      

                                  

            ১০৭৮.২৬          ।              ৯.০৬      । 

যীঢমক্ষযা (২ ওাঁঘপুভ), ২ সফখদা  ২ সকাফর্ঢ সতু র্দফ িাড এাং র্যফাদ সতুমূল পুদ িাদ 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়বও  ক্রফথ িফাদ বাদালবদভ াংখ্যা র্বঘদা ববতর্যও লাঢা ৮,৪৮৬.৯৪ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ 

ব্যব এওই ফলাড়বও ৪-সমদ র্র্যষ্ট ৩টি সতু বণাক্রবফ যীঢমক্ষযা দতীভ ধভ ৩৯৬.৫০ র্ফঝাভ তীখ ি যীঢমক্ষযা (২ ওাঁঘপুভ 

সতু),  সফখদা দতীভ ধভ ৯৩০ র্ফঝাভ তীখ ি র্িঢী সফখদা সতু  সকাফঢী দতীভ ধভ ১৪১০ র্ফঝাভ তীখ ি র্িঢী সকাফঢী সতু 

র্দফ িাড প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। ইবঢাফবধ্য এ প্রওবল্পভ আঢা র্দর্ফ িঢ ২ ওাঁঘপুভ, ২ সফখদা এাং ২ সকাফর্ঢ সতু ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী ওর্তিও বাদ ঘমাঘবমভ চন্য শুপ উবিাথদ ওভা লববঙ। ঢিফাবদ পুভাঢদ সতুমূবলভ পুদ িাবদভ ওাব িক্রফ ঘমবঙ। জুদ 

২০১৯ ধব িন্ত ক্রফপুর্ঞ্জভূঢ ব্য ৫০৯৮.৭৭ সওাটি ঝাওা এাং ার্ িও অগ্রকর্ঢ ৬০.০৮ যঢাাংয। 

                    : চবতপুভ-ঘন্দ্রা-ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড 

াাংমাবতয, ভূঝাদ, পাভঢ এাং সদধাম র্দব South Asia Sub-Reginal Economic Cooperation (SASEC) সনাভাফ কঞদ 

ওভা লববঙ।  এ আঞ্চর্মও লববার্কঢা সনাভাবফভ আঢা ২১টি ড়ও ওর্ভবটাভ উন্নবদভ উবযাক সদা ল। আবমাঘয প্রওবল্পভ 

আঢা চবতপুভ লবঢ এবমঙ্গা ধব িন্ত ৭০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ফলাড়ওটি উন্নবদভ চন্য র্দ িাঘদ ওভা ল।  
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এযী উন্নদ ব্যাাংও (এর্টর্), বধও নান্ড নভ ইন্টাভন্যাযদাম সটবপমধবফণ্ট (এনআইর্ট), আবুথার্ নান্ড নভ সটবপমধবফণ্ট 

(এর্টএনর্ট) এভ অণ িাবদ চবতপুভ লবঢ এবমঙ্গা ধব িন্ত ৭০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড, ৯টি উড়াম ড়ও,  ৫৩টি 

সতু, ৭৬টি ওামপাঝ ি, ১৩টি আন্ডাভধা, ৩০টি বাত্রী ঙাউর্দ, সুষ্ঠু ধার্দ র্দষ্কাযদ  ধণঘাভীবতভ র্দভাধ্াভ স্বাবণ ি ড়বওভ উপধাবয 

২৫ র্ওবমার্ফঝাভ বতবখ িযভ সড্রদল পৄঝধাঢ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ। ড়ও র্দভাধ্া উন্নবদভ মবক্ষয মূম ফলাড়বওভ উপ ধাবয 

থীভকর্ঢভ বাদালবদভ চন্য আমাতা সমদ র্দফ িাড ওভা লবে। এঙাড়া এ প্রওবল্পভ আঢা ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ  প্রথাদ 

ওাব িাম ড়ও পদ র্দফ িাড ওভা লবে। প্রওল্পটি াস্তার্ঢ লবম ভাচথাদী ঠাওাভ াবণ উ্ভবঙ্গভ সচমামূবলভ ড়ও সবাকাববাক 

র্দভাধত  সুকফ লব। 

   ২০১৯                    

 

 ৬৫ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়বওভ র্দফ িাড ওাচ প্রা ফাপ্ত  

 ২৫টি সতু  ৬৫টি ওামপাবঝ িভ র্দফ িাড ওাচ ফাপ্ত 

 ৯  ফ্লাইপাবভভ ফবধ্য          ,    , মর্ঢনপুভ  সালাকপুভ ফ্লাইপাবভভ র্দফ িাড ওাচ ফাপ্ত এাং অর্যষ্ট 

৫টি ফ্লাইপাবভভ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

 ১৩টি আন্ডাভধাবভ                                   ঘ       আন্ডাভধাবভ র্দফ িাড ওাচ ফাপ্ত এাং 

অর্যষ্ট ৯টি আন্ডাভধাবভ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

 ড়ও পবদভ পূঢি ওাচ যঢপাক সযর লববঙ। ঢিফাবদ আনুরর্ঙ্গও ওাচ ঘমফাদ ভববঙ।  

            ৩,৪৬৫.১৮          ।              ৬১.৯৫      । 

 

 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা ফলাড়ও 

আশুকঞ্জ দতীেভ-ভাইম-থভঔাভ-আঔাউড়া স্থমেভ ফলাড়ও 

৫০.৫৮ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি আশুকঞ্জ দতীেভ-ভাইম-থভঔাভ-আঔাউড়া স্থমেভ ফলাড়ওসও উপ ধাবয এও স্তভ র্দচু র্তব পৃণও 

ার্প িবমদল ৪-সমবদ উন্নীঢ ওভাভ মবক্ষয পাভঢী Line of Credit (LOC) এভ আঢা ৩,৫৬৭.৮৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব  

এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ আবঙ। প্রওবল্পভ আঢা ১৬টি সতু, ০২টি সভমব পাভধা, ৩টি আন্ডাভধা, ৩৬টি ওামপাঝ ি , ১০টি 

পৄঝ পাভর্ব্রচ র্দফ িাড ওভাভ াংস্থাদ ভববঙ। 
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জুদ ২০১৯ ধব িন্ত াস্তাদ অগ্রকর্ঢোঃ 

 পূঢি ওাবচভ প্যাবওচ ০১  ০২ এভ ওার্ভকর্ভ  আর্ণ িও মূল্যাদ প্রর্ঢবতবদ পাভবঢভ এর্ক্সফ ব্যাাংও লবঢ ম্মর্ঢ 

গ্রলডাবন্ত চূড়ান্ত মূল্যাদ প্রর্ঢবতদ অনুবফাতদ প্রর্ক্রাথীদ  

 ভূর্ফ অর্থগ্রলড  পুদ িাদ ওাবচভ ধভাফয িও র্দবাক ম্পন্ন 

 র্দফ িাড ওাচ ঢতাভর্ওভ চন্য ধভাফয িও র্দবাবকভ মবক্ষয চূড়ান্ত মূল্যাদ ঘমফাদ 

 ইউটির্মটি স্থাদান্তভ এাং ভূর্ফ অর্থগ্রলড ওাচ ঘমফাদ 

বোড ি াাংমাবতয  ব্রীচ ইফপ্রুপবফন্ট প্রবচট (WBBIP) 

               ২ লাচাভ ৯ যঢ ১১ সওাটি ৭৫ মক্ষ ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ব     াাংমাবতয ব্রীচ ইফপ্রুপবফন্ট প্রবচট ঘমফাদ 

ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা সতবযভ ধর্িফঞ্চবমভ ৮২টি ঝৌঁর্ওপূড ি  রু সতু পু         ভ       ভববঙ। ৫টি প্যাবওবচভ 

আঢা ৫            ৬১টি সতুভ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ       এ         ২১টি সতু র্দফ িাবডভ মবক্ষয তভধত্র মূল্যাদ 

ওাব িক্রফ ঘমফাদ ভববঙ। প্রওবল্পভ প্যাবওবচভ র্ভড র্দম্নরূধ: 

 

প্যাবওচ সচাদ সতুভ াংখ্যা সচমাভ দাফ ফন্তব্য 

PW-01      ২০       ৩        ৪           ২           ২   

        ৬             ১        ২ । 

র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

PW-02         ১৬          ৮          ১         ৪        ১   

        ২ । 

র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

PW-03      ৯           ২         ১           ২         ৩   

      ১ । 

র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

PW-04        ৯         ৭            ১          ১ । র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

PW-05          ৭         ৬            ১ । র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

PW-06N                ৮          ১             ২           ১        ২   

        ১          ১ । 

তভধত্র মূল্যাদ 

ঘমফাদ 

PW-06S                

         

১৩          ১         ১           ১         ১   

       ৩          ১           ৫ । 

তভধত্র মূল্যাদ 

ঘমফাদ 

 

           ১০৮১.০২          ।              ৩৭.১৩      । 

 

বষ্টাদ ি াাংমাবতয ব্রীচ ইফপ্রুপবফন্ট প্রবচট এভ আঢা র্ভযাম সচমা র্দফ িাডাথীদ ভাবভাক সতু  
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ক্র ট িাভ সভাট সদঝাওি ইফপ্রুপবফন্ট প্রবচট (াাংমাবতয) 

চাইওাভ আর্ণ িও লাঢা াাংমাবতবযভ অপযন্তবভ এর্যাদ লাইব সদঝাবওি অর্স্থঢ রু, ক্ষর্ঢগ্র   চভাচীড ি ১৬টি সতু  

৭টি ওামপাঝ ি প্রর্ঢস্থাধদ এাং এর্যাদ লাইবভ  িবযর র্ফর্াং র্মাংও ওামদা ফদৄফর্ঢ দতীভ ধভ ওামদা সতু র্দফ িাবডভ মবক্ষয 

৩৬৮৪.৫৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ২০১৬-২০২২             াস্তাদাথীদ আবঙ।  

                         

পাাংকা-পাটিাধাড়া-দড়াইম-ববযাভ-সদাবধাম চাঢী ফলাড়ও - ৫টি     

ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ চাঢী ফলাড়ও  - ৪টি     

ভাফকড়-াবভাভলাঝ আঞ্চর্মও ফলাড়ও - ১৫টি (৮        ৭         ) 

 

র্দর্ফ িঢব্য ১৭টি সতুভ ফবধ্য ৮টি সতু ৪-সমদ র্র্যষ্ট  ৯টি সতু ২-সমদ র্র্যষ্ট। ৪-সমদ র্র্যষ্ট ওম সতুভ উপ ধাবয থীভকর্ঢভ 

বাদালবদভ চন্য পৃণও সমদ ণাওব। ওামদা সতু                           র্ধঢ লবম   -             

          উন্নবদ গুরুেপূড ি ভূর্ফওা ভাঔব। 

 

 

ফদৄফর্ঢ দতীভ ধভ র্দফ িাডাথীদ ওামদা সতু 

 

 

সগ্রঝাভ ঠাওা াবঝইবদম আভাদ ট্রান্পবধাঝ ি প্রবচট (র্আভটি কাচীপুভ-এাভবধাঝ ি) 

কাচীপুভ লবঢ লবভঢ যালচামাম আন্তচিার্ঢও র্ফাদেভ ধব িন্ত ২০.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি দ্রুঢ কডধর্ভলদ ব্যস্থা া ভ যার্ধট 

ট্রাদর্চঝ  সওার্ভবটাভ স্থাধদ  ধর্ভঘামদাভ ফাধ্যবফ কাচীপুভ র্টি ওভবধাবভযদ এাং ঠাওা উ্ভ র্টি ওভবধাবভযদ এমাওা দ্রুঢ, 

র্দভাধত  ধর্ভবয ান্ধ ধর্ভলদ ব্যস্থা প্রঢিদ ওভাভ চন্য ৪,২৬৮.৩২ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এ প্রওল্পটি গ্রলড ওভা লববঙ। 

র্আভটি ব্যস্থা ঘালু লবম কাচীপুভ-এাভবধাঝ ি রুবঝ প্রর্ঢ র্তবও প্রর্ঢ খন্টা ২৫ লাচাভ বাত্রী বাঢাাঢ ওভবঢ ধাভব এাং বাঢাাঢ 

ফ হুমাাংবয হ্রা ধাব।   
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জুদ ২০১৯ ধব িন্ত াস্তাদ অগ্রকর্ঢ 

চ অাংয 

 ৩২,০০০ র্ফঝাভ সড্রবদভ ফবধ্য ১০,৫৫০ র্ফঝাভ সড্রদ র্দফ িাড ওাচ ম্পন্ন 

 ৭টি ফ্লাইপাবভভ ফবধ্য ৬টি ফ্লাইপাবভভ Sub-Structure এভ ওাচ সযবর Super-Structure এ            

 ড়ও প্রযস্তওভবডভ ওাচ ঘমফাদ 
 

াাংমাবতয সতু ওর্তিধক্ষ অাংয 

 ৪.৫ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ঝঙ্গী সতুভ ১৮৭১টি ধাইবমভ ফবধ্য ৪১২টিভ র্দফ িাড ওাচ ম্পন্ন 
 

এমর্চইর্ট অাংয 

 কাচীপুভ া র্টবধাভ র্দফ িাড ম্পন্ন 

 ১১৩টি াংববাক ড়বওভ ফবধ্য ৫৯টিভ ওাচ ম্পন্ন 
 

ক্রফপুর্ঞ্জভূঢ ব্য ৯১৮.৮৮ সওাটি ঝাওা। ার্ িও অগ্রকর্ঢ ২১.৫৩ যঢাাংয।  

 

 

া ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ প্রওবল্প        র্ফাদেবভ            ফ্লাইপাভ 

 

 
া ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ প্রও                                                       
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র্ভযাম-ধটুাঔামী         ধাভা দতীভ ধভ ধাভা সতু (সমবুঔামী সতু) র্দফ িাড 

ঠাওাল াভাবতবযভ াংবক ধটুাঔামী সচমাভ ড়ও সবাকাববাক উন্নঢ ওভাভ র্দর্ফ্ র্ভযাম-ধটুাঔামী       ফলাড়বও 

সমবুঔামী দাফও স্থাবদ ধাভা দতীভ  ধভ ১৪৪৭.২৪                      ৪-সমদ র্র্যষ্ট ১৪৭০ র্ফঝাভ তীখ ি ধাভা সতু’ভ 

র্দফ িাড                ।        ,                ঘ   ২০০                           /                        

      । ধদ্মা সতু এাং এ সতুটিভ র্দফ িাড ফাপ্ত লবম ঠাওা সণবও াকভ ওন্যা কুাওাঝাভ ফবধ্য ভার্ভ ড়ও সবাকাববাক স্থার্ধঢ 

লব। নবম কুাওাঝা সতযী-র্বতযী ধব িঝওবতভ ফাকফ বৃর্দ্ধ ধাব। এঙাড়া, সতুটি ধাভা েবভভ ধণ্য ধর্ভলবড গুরুেপূড ি ভূর্ফওা 

ভাঔব। 

জুদ ২০১৯ ধব িন্ত াস্তাদ অগ্রকর্ঢ 

 পাাটাট সতুভ ধাইর্মাং  র্ধাভ ওদোওযদ,  মূম সতুভ নাউবন্ডযদ র্টচাইদ র্ভর্পউ,  অর্ঢর্ভক্ত সঝে ধাইম, 

র্ভযাম  ধটুাঔামী  প্রাবন্তভ সুধাভ োওঘাবভভ আই কাট িাভ ওাচ ফাপ্ত  

  পাাটাবটভ সফাঝ ২৮টি সটও স্লাবভ ফধ্য ১৩টি সটও স্লা এভ র্দফ িাড ওাচ ম্পন্ন  

 ধটুাঔামী প্রাবন্ত পাাটাট সুধাভ োওঘাভ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ  

  মূম সতুভ ৫২টি ধাইবমভ ৪৬ টিভ র্দফ িাড ওাচ ম্পন্ন এাং ৫টি র্ধাবভভ ফবধ্য ৩ টি র্ধাভ ধব িন্ত ওাচ ম্পন্ন এাং 

এওটি র্ধাবভভ উধভ ক্স কাট িাভ স্থাধবদভ ওাচ ঘমফাদ  

            ৫৬০.৪৫          ।              ৩৮.৭৩       
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াস্তাদাথীদ ববতর্যও লাঢাপুষ্ট গুরুেপূড ি প্রওল্প 

৮ফ াাংমাবতয-ঘীদ বফত্রী সতু র্দফ িাড 

৮২১.৮৪ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ভাচাপুভ-বদওাঞী-সকুটিা-র্ধবভাচপুভ ফলাড়বওভ ১২ঢফ র্ওবমার্ফঝাবভ ওঘা দতীভ  ধভ 

সকুটিা ধববন্ট ১৪৯০ র্ফঝাভ তীখ ি ৮ফ াাংমাবতয-ঘীদ বফত্রী সতু র্দফ িাড প্রওল্পটি াস্তাদাথীদ ভববঙ। 

   ২০১৯            

 ভূর্ফ অর্থগ্রল  ম্পন্ন 

 প্রওবল্পভ র্দভাধ্াভ মবক্ষয আদাভ র্দবাকল অন্যান্য আনুরার্ঙ্গও ওাচ ম্পন্ন 

 র্ধবভাচপুভ প্রাবন্ত ১২টি ধাইম র্দফ িাড ম্পন্ন 

 উপ প্রাবন্ত াংববাক ড়বওভ র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ 

            ১৭০.৫২          ।              ৩৩.৬৯       

 

 

 

 

৮ফ াাংমাবতয-ঘীদ বফত্রী সতু র্দফ িাড প্রওবল্পভ ঘমফাদ ওাচ 

 

ফাঢাভার্ড় ওমা র্দপ িভ র্দুযৎ উৎধাতদ সওন্দ্র াংববাক ফলাড়ও র্দফ িাড 

               ৬৫৯.৯৭                           -                                             

                 -                             ৫.৮৪   .  .           /       ,                    ৬৮০ 

        ঘ   এ                 ,                ৭.৩৫৮                   -        এ                    

                               এ                  । 
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   ২০১৯            

    ঘ            ঘ         ৭.৩৫               -               এ                                 

        

                                                         /        এ                               

                                  

                ,    ,         এ      (৪    )                           

            ১২৪.৭২          ।              ১৮.৯০       

 

 

 

               ,    ,         এ               

দাভাডকবঞ্জভ েভ  উধবচমা ৩ যীঢমক্ষযা সতু র্দফ িাড 

সৌর্ত আভবভ অণ িাবদ ৫৯৯.২৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব দাভাডকঞ্জ সচমাভ েভ উধবচমা বতপুভ-ফতদকঞ্জ ধববন্ট  

১৩০৯ র্ফঝাভ তীখ ি ৩ যীঢমক্ষযা সতু র্দফ িাবডভ ওাব িক্রফ ঘমফাদ ভববঙ। সতুটি র্দর্ফ িঢ লবম দাভাডকঞ্জ ফলাদকভীভ াবণ 

দাভাডকঞ্জ সচমাভ সাদাভকাঁ  েভ উধবচমাভ ভার্ভ সবাকাববাক স্থার্ধঢ লব। এঙাড়া, ধদ্মা সতু র্দফ িাবডভ ধভ ঠাওা 

ফলাদকভীবও াইধা ওবভ সতবযভ তর্ক্ষড-ধর্িফাঞ্চবমভ াবণ ভার্ভ সবাকাববাক প্রর্ঢর্ষ্ঠঢ লব।  

জুদ ২০১৯ ধব িন্ত াস্তাদ অগ্রকর্ঢ 

                              ২           এ           

                                                                            

                                                              

                                   এ                                                 

            ৩২৮ ১০          ।              ৫৪.৭৫       
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র্দফ িাডাথীদ ৩ যীঢমক্ষযা সতু 

                    ,                                            

                                            এ                                                

           পাভঢী Line of Credit (LOC) এভ আঢা ৫৮৫ ৮৮                      ২০১৭-২০              

               । এ             ৬১৫            ৪৭৮টি ভঞ্জাফ  বন্ত্রধার্ঢ, ৩টি ধর্ভপূড ি ভ্রাম্যফাদ ল্যাবভঝভী, ৩১ 

সঝ র্র্পন্ন প্রওাভ ল্যাবভঝভী বন্ত্রধার্ঢ এাং ০২টি র্ভক সফর্যদ াংগ্রল ওভা লব।  

       -                       

                                                                                । এ                

                                        -                                             । এ         

এ                     এ                   -     -       -                             -       

                   ৪৫৮ ৩২                                           ।             ’             

         ৫০ র্ওবমার্ফঝাবভভ উন্নদ ওাচ ঘমবঙ। ইবঢাফবধ্য এ অাংবযভ র্দথ িার্ভঢ ২২টি ওামপাবঝ িভ ফবধ্য ১০টি র্দফ িাড এ   ৪৪ 

র্ওবমার্ফঝাভ ড়ও প্রযস্তওভড ম্পন্ন লববঙ। এঙাড়া, ভক্ষাপ্রত   সড্রদ র্দফ িাড ওা    ৭০       ম্পন্ন লববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত 

আর্ণ িও অগ্রকর্ঢ ১৩.০৭ যঢাাংয।   
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       -                                     

 

৩ ওড িপৄমী সতু র্দফ িাড প্রওবল্পভ অর্যষ্ট ওাচ 

কুবঢ নাবন্ডভ লববার্কঢা ইবঢাফবধ্য র্দর্ফ িঢ যাল আফাদঢ (ভোঃ) সতু (৩ ওড িপৄমী সতু) এভ  উপ প্রাবন্তভ বাদচঝ র্দভবদ 

৩৪৬.৫৯ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব সতুভ ঘট্টগ্রাফ প্রাবন্ত লদ্দাভলাঝ সণবও সতু ধব িন্ত ৫.০০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও উপ ধাবয 

এও স্তভ র্দচু র্তব পৃণও ার্প ি সমদল ৪-     এাং ওক্সাচাভ প্রাবন্ত ৩.০০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড ওাচ 

ফার্প্তভ ধবণ।  জুদ ২০১৯ ধব িন্ত অগ্রকর্ঢ ৯৬.৫৫ যঢাাংয। 

 

যাল আফাদঢ (ভোঃ) সতু (৩ ওড িপৄমী সতু) এভ াংববাক ফলাড়ও 
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াাংমাবতয সদাার্লদী ওর্তিও াস্তাদাথীদ প্রওল্প 

ঠাওা-ধদ্মা সতু-পাঙ্গা এক্সবপ্রব র্দফ িাড 

১০,৯৬৪.১৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৫৪.২৩ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি বাত্রাাড়ী-ফাা (ইকুর্ভা াবুাচাভ র্মাংও সভাটল) এাং 

ধাঁচ্চভ-পাাংকা চাঢী ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভবডভ ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। এটি লব াাংমাবতবযভ প্রণফ এক্সবপ্রব।      

      ৭১.৭৮      । 

 

           ঠাওা-ধদ্মা সতু-পাঙ্গা এক্সবপ্রব  

ধা িঢয সচমা ীফান্ত ফলাড়ও র্দফ িাড 

১,৬৯৯.৮৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ধা িঢয সচমা ােভাদ, ভাঙ্গাফাটি  ঔাকড়াঙর্ড়ভ ীফান্ত র্দভাধ্া বৃর্দ্ধভ মবক্ষয ১ফ ধব িাব 

৪টি ফলাড়বওভ ফন্বব ৩১৭ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ীফান্ত ফলাড়ও র্দফ িাড প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ।  

ণাদর্ঘ-সভফার্ক্র-সফাতও-র্মওর্ভ ফলাড়ও র্দফ িাড 

ােভাদ ধা িঢয সচমাভ চদকবডভ আণ ি-াফার্চও অস্থাভ উন্নদ   ীফান্ত র্দভাধ্া সচাভতাভওভাভ ধাযাধার্য Bangladesh 

China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এভ র্ওল্প রুঝ র্লবব ব্যলাভ ওভাভ মবক্ষয ৪৬৯.৫৩ সওাটি ঝাওা 

প্রাের্মঢ ব্যব  ৮০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ণাদর্ঘ-সভফার্ক্র-সফাতও-র্মওর্ভ ফলাড়ও র্দফ িাবডভ ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত 

ার্ িও অগ্রকর্ঢ ৫৯.৪৩ যঢাাংয। 

 

আমীওতফ-চামার্দধাড়া-কুরুওধাঢা-সধাামুহুভী (র্মওর্ভ-দাপ্রাইঢাং) ফলাড়ও 

৩৭৪.০১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩৭.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি আর্মওতফ-চামাদীধাড়া-কুরুওধাঢা-সধাামুহুভী ফলাড়ও র্দফ িাড 

ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। প্রওল্পটি াস্তার্ঢ লবম ােভাদ ধা িঢয সচমাভ চদকবডভ আণ ি-াফার্চও অস্থাভ উন্নদ, ীফান্ত র্দভাধ্া 

সচাভতাভ লব। এওই াবণ এ ফলাড়ওটি  Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এভ 

র্ওল্প রুঝ র্লবব ব্যলাভ ওভা বাব। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত ার্ িও অগ্রকর্ঢ ৮৬.৫০ যঢাাংয। 
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      -         -                                                 

                                                                                        ১৫৭ ২১      

                      -         -              ১০                             ৫০০         ঘ             

                          । জুদ ২০১৯ ধব িন্ত ার্ িও অগ্রকর্ঢ ৯০.৫৩ যঢাাংয। 

 

র্দফ িাডাথীদ দার্দাভঘভ সতু 

 

         -                              ,                       

                                                               ২৩৫ ০৩                               -

                                                                            ।                       

       ভ         -                                এ                       । জুদ ২০১৯ ধব িন্ত ার্ িও 

অগ্রকর্ঢ ৯.৯৬ যঢাাংয। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রর্ঢশ্রুর্ঢ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ াংর্িষ্ট ৬০টি প্রর্ঢশ্রুর্ঢ প্রতাদ ওবভবঙদ। ঢম্মবধ্য ৩টি প্রর্ঢশ্রুর্ঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

অনুযাদ অনুবাী াস্তাদ দা ওভাভ র্দ্ধান্ত গ্রলড ওভা লববঙ। অর্যষ্ট ৫৭টি প্রর্ঢশ্রুর্ঢভ র্ধভীবঢ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘ 

(এর্টর্ধ) এাং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এভ আঢা াস্তাবদভ র্দর্ফ্ ৭১টি প্রওল্প/ওফ িসূর্ঘ গ্রলড 

ওভা ল। এ ধব িন্ত ৪১টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা লববঙ এাং ২০টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ আবঙ। অর্যষ্ট ১০টি প্রওল্প/ওফ িসূর্ঘ গ্রলবডভ 

র্দর্ফ্ র্র্পন্ন ধব িাব প্রর্ক্রাথীদ আবঙ। প্রর্ঢশ্রুর্ঢভ র্ধভীবঢ াস্তার্ঢ প্রওবল্পভ ফবধ্য ঠাওা-ফফদর্াংল চাঢী ফলাড়ও ৪-

সমবদ উন্নীঢওভড, র্ভযাম-ধটুাঔামী-কুাওাঝা ফলাড়বও যলীত সযঔ ওাফাম, যলীত সযঔ চাফাম  যলীত সযঔ ভাবম সতু, 

ধাকমা-চকন্নাণপুভ-ভাডীকঞ্জ-আউযওার্ে ফলাড়ও র্দফ িাড, সদত্রবওাডা সচমা ফতদ-ঔার্মাজুর্ভ াফার্চিম ফলাড়ও র্দফ িাডল 

ামাই দতীভ  ধভ সতু র্দফ িাড, ব্রাহ্মডার্ড়া সচমা সফৌড়াইম সভমব পাভধা র্দফ িাড উবেঔববাগ্য। াস্তাদাথীদ প্রওল্পগুবমাভ 

ফবধ্য চবতপুভ-ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা ফলাড়ও উপ ধাবয এও স্তভ র্দচু র্তব ার্প িবমদল ৪-সমবদ উন্নীঢওভড, আশুকঞ্জ-দীদকভ 

ড়ও ধাওাওভড, দাভাডকবঞ্জ েভ উধবচমা ৩ যীঢমক্ষযা সতু র্দফ িাড, কুর্ড়গ্রাফ সচমা দুথকুফভ দতীভ  ধভ সাদালাঝ সতু 

র্দফ িাড, সুদাফকবঞ্জ কুর্যাভা দতীভ ধভ ভাদীকঞ্জ সতু র্দফ িাড এাং ধাভা দতীভ ধভ সমবুঔামী সতু র্দফ িাড ইঢযার্ত অন্যঢফ। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রর্ঢশ্রুঢ প্রওল্পমূবলভ র্ভডী প্রওল্পর্পর্্ও াস্তাদ অগ্রকর্ঢল ধর্ভর্যষ্ট-গ সঢ প্রতাদ ওভা লববঙ। 
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র্ধর্ধর্ধ (Public Private Partnership) ওাব িক্রফ 

২০১৮-১৯         ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ ওর্তিও ১৮টি প্রওল্প Public Private Partnership (PPP) এভ আঢা 

াস্তাবদভ মবক্ষয ঢার্মওার্ভক্ত র্ঙম। প্রওল্পমূল র্ধর্ধর্ধ ধদ্ধর্ঢবঢ                                 -          । এ      

             অগ্রকর্ঢভ র্ভড র্দম্নরূধ:  

 উপধাবয এওস্তভ র্দচু র্তব পৃণও ার্প ি সমদল চবতপুভ-সতগ্রাফ-র্ভমঢা-ফতদপুভ ফলাড়ও (ঠাওা-াইধা) ৪-

সমবদ উন্নীঢওভবডভ চন্য ০৬ র্টবম্বভ ২০১৮ ঢার্ভবঔ র্ধর্ধর্ধ চুর্ক্ত স্বাক্ষর্ভঢ লববঙ। ভূর্ফ অর্থগ্রলড  ক্ষর্ঢগ্রস্তবতভ 

পুদ িাবদভ চন্য ২৩৬.৫০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব াবধাঝ ি টু চবতপুভ-সতগ্রাফ-র্ভমঢা-ফতদপুভ ফলাড়ও (ঠাওা-

াইধা) যীর িও           াস্তাদাথীদ ভববঙ।  

 ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়বওভ ক্রফথ িফাদ ট্রার্নও ঘার্লতা র্বঘদা র্দব ২১৮ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ 

এক্সবপ্রব এ        এ        ফন্বব র্দফ িাবডভ মবক্ষয র্স্তার্ভঢ ফীক্ষা  র্টবঝইল্ট র্টচাইদ ম্পন্ন ওভা 

লববঙ। র্র্দবাকওাভী র্দ িাঘবদভ মবক্ষয র্ধর্ধর্ধ ওর্তিধবক্ষভ ফাধ্যবফ Transaction Advisor র্দবাক ওভা লববঙ। 

 ভূর্ফ অর্থগ্রলড  ক্ষর্ঢগ্রস্তবতভ পুদ িাবদভ চন্য Link Project অনুবফাতবদভ চন্য প্রর্ক্রাথীদ আবঙ।  

 উপধাবয এওস্তভ র্দচু র্তব  পৃণও ার্প ি সমদল লার্ঢভর্ছম-ভাফপুভা-দশ্রী আইর্টাম স্কুম এন্ড ওবমচ-সযবঔভ 

চাকা-আমুর্মা-সটফভা ফলাড়ও (র্ঘঝাকাাং সভাট সফাড় এাং ঢাভাবা র্মাংও ফলাড়ওল) র্ধর্ধর্ধ র্পর্্বঢ ৪-সমবদ 

উন্নীঢওভবডভ র্দর্ফ্ র্নর্চর্র্মটি োর্ট অনুবফাতদ ওভা লববঙ। াংর্ক্ষপ্ত ঢার্মওার্ভক্ত র্র্দবাকওাভীবতভ  র্দওঝ RFP 

টকুবফন্ট ইসুয ওভা লববঙ। এঙাড়া প্রওবল্পভ ভূর্ফ অর্থগ্রলড  পুদ িাবদভ চন্য এওটি Link Project এভ DPP প্রডদ 

ওবভ ধর্ভওল্পদা ওর্ফযবদ সপ্রভড ওভা লববঙ।  

 এওস্তভ র্দচু র্তব উপধাবয পৃণও ার্প ি সমদল কাঢমী-দীদকভ ফলাড়ও ৮-সমবদ উন্নীঢওভবডভ র্দর্ফ্ CCEA 

ওর্তিও দীর্ঢকঢ অনুবফাতদ         লববঙ। র্ধর্ধর্ধ ওর্তিধবক্ষভ তপ্তবভ Transaction Advisor র্দবাক  প্রর্ক্রাথীদ 

ভববঙ। 

 এওস্তভ র্দচু র্তব উপধাবয পৃণও ার্প িবমদ  ফাবছ ৫.০০ র্ফঝাভ র্ফর্টাদল ৬৭.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ঠাওা 

াকুিমাভ রুঝ: ২ অাংয (আব্দুোলপুভ-থউভ-র্রুর্মা-কাঢমী-াবু াচাভ-ঘারাড়া-াইদবাট ি)  র্দফ িাবডভ উবযাক গ্রলড 

ওভা লববঙ। ইবঢাফবধ্য প্রওবল্পভ Detailed Environmental Examination (DEE), Environmental 

Impact Assessment (EIA),  Feasibility Study এাং Detailed Design ফাপ্ত লববঙ। ভূর্ফ অর্থগ্রলড 

 ইউটির্মটি স্থাদান্তবভভ চন্য র্মাংও প্রওবল্পভ র্টর্ধর্ধ প্ররডদ প্রর্ক্রাথীদ ভববঙ। 

 র্ধর্ধর্ধ ধদ্ধর্ঢবঢ উপ ধাবয ার্প িবমদ র্দফ িাডল ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ৪-সমবদ উন্নীঢওভড-এভ মবক্ষয CCEA ওর্তিও 

দীর্ঢকঢ অনুবফাতদ     লববঙ। র্ধর্ধর্ধ ওর্তিধবক্ষভ তপ্তবভ Transaction Advisor র্দবাক প্রর্ক্রা ঘমফাদ আবঙ। 
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র্টর্চঝাম ওাব িক্রফ 

র্টর্চঝাম আওিাইপ র্বেফ 

                    র্র্পন্ন তপ্তভ, ফাঞ ধব িাবভ ওাব িাম, র্র্পন্ন প্রওল্প, সতুভ  প্রবাচদী  গুরুেপূড ি Available 

দর্ণমূল র্টর্চঝামাইচ ওভাভ চন্য র্টর্চঝাম আওিাইপ র্বেফ এ াংভক্ষদ লবে। নবম প্রবাচদী দর্ণমূল লবচ এাং দ্রুঢ খু ৌঁবচ 

ধাা বাব। র্টর্চঝাম আওিাইপ ওভাভ ফাধ্যবফ দর্ণভ সকাধদীঢা             । প্রাকৃর্ঢও দুবব িাবকভ ওাভবদ দষ্ট লা া 

দূখ িঝদা পুবড় বাা এফদর্ও ম্পূড ি রূবধ ব্যলাবভভ অনুধববাকী টকুবফন্ট মূল ব্যলাবভভ উধববাকী ওবভ াংভক্ষড ওভা ম্ভ । 

প্রবাচদ অনুবাী টকুবফন্ট মূল Serching এভ ফাধ্যবফ ব্যলাভ ওভা বাব। 

Tenderer Database Management System 

এ                                                                                            

           এ                    Tenderer Database Management System (TDMS)                ।  

 -     

২০১৮-১৯         ৪,৬২৯        -                               ।  

প্রবচট ফর্দঝর্ভাং র্বষ্টফ 

ার্র িও উন্নদ প্রওবল্পভ (ADP) ধাযাধার্য ভওাভী ভাদ্দকৃঢ প্রওল্প,  উধ প্রওল্প এাং প্রওবল্পভ উধাতাদ এভ ঢথ্য প্রবচট ফর্দঝর্ভাং 

র্বষ্টফ (PrMS) এভ ফাধ্যবফ াংভক্ষড  ফর্দঝর্ভাং ওভা ল।  

এ                   

           এ                                          -২০১২                                        

Axle Load Control Station এ                                        এ                              

     । এ                  ঘ                            এ                     । 

বৃক্ষবভাধদ 

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ ওর্তিও প্রর্ঢর্দঢ ফলাড়বওভ ধাবযভ চাকা বৃক্ষবভাধদ  ধর্ভঘব িা ওভা লব ণাবও। এভই 

থাভাার্লওঢা ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ এ তপ্তভ ওর্তিও ফলাড়বওভ ধাবয র্র্পন্ন চাবঢভ  িবফাঝ ৪,৬৪,৮০০টি বৃক্ষ সভাধদ ওভা 

লববঙ। এটি এওর্তবও সবফদ ফলাড়বওভ সৌেিয্য বৃর্দ্ধ ওভব, অন্যর্তবও ধর্ভববযভ পাভাম্য ভক্ষা গুরুেপূড ি ভূর্ফওা ধামদ 

ওভব। 

                

                                                                                                

                     ।                  এ            এ                 ,                      ,    ,  

           এ                              ২০১৮-১৯         ৯৫৩.১১ এ       এ                  

               । 
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সচাদর্পর্্ও ওাব িক্রফ 

ঠাওা সচাদ 

ঠাওা, কাচীপুভ,  ফার্দওকঞ্জ, দাভা কঞ্জ, মুন্পীকঞ্জ  দভর্াংতী ড়ও র্পাবকভ ফন্বব ঠাওা ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ 

আঢা ৬৮টি সচমা ফলাড়ও, ৩৪টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও  ১৪টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ 

ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ১৮০০.২৯ র্ওবমার্ফঝা । 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ঠাওা ৭৭.৩৩ ৭৬.৯৩ ১১১.৬৩ ২৬৫.৮৯ 

কাচীপুভ ১০৩.০৭ ২১১.১৩ ৯৮.৫৪ ৪১২.৭৪ 

ফার্দওকঞ্জ ৭৩.৩৩ ৬০.৭৮ ৮৬.৫৬ ২২০.৬৭ 

দাভাডকঞ্জ ৭৭.৮৫ ৮৫.১৪ ৬৩.৫১ ২২৬.৫ 

মুন্পীকঞ্জ ৩৩.৫৭ ১০৩.১৮ ১৮৮.৪১ ৩২৫.১৬ 

দভর্াংতী ৫২.৬১ ১০৪.৪৯ ১৯২.২৩ ৩৪৯.৩৩ 

 িবফাঝ 
৪১৭.৭৬ ৬৪১.৬৫ ৭৪০.৮৮ ১৮০০.২৯ 

                                ৪৭৬  (৩১,৬০২.৫৯      ),           ১১২  (৪৬৩৬.৭২      ), ৭৫৮          

(৫,৩৫৯.২৮      )      । এ                  ১২                ।                     ৫১৪.৬৩           

                   ।  

 

ঠাওা সচাবদভ ফলাড়ও সদঝাওি 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূ  ভ আঢা ঠাওা সচাবদ ২৪টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ৩টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ              ৩০৩৬                          ৩০৩৫.৭৮           (৯৯.৯৯%)         । উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 

 

ফাপ্ত প্রওল্প 

ঠাওা-আর্ভঘা ফলাড়বওভ াপাভ সদার্দাস্থ শুযটিাং ক্লা ধববন্ট আন্ডাভধা র্দফ িাড 

২৬.৩০ সওাটি ঝাওা ব্যব  ঠাওা- আর্ভঘা ফলাড়বওভ াপাভ সদার্দাস্থ শুযটিাং ক্লা ধববন্ট আন্ডাভধা র্দফ িাড ম্পন্ন ওভা 

লববঙ। এভ নবম এ ফলাড়বওভ উপ ধাবয অর্স্থঢ সদার্দাবভ ফবধ্য বাঢাাঢ র্দভাধত  র্দভর্র্েন্ন লববঙ। 
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ঝঙ্গী-ওার্মকঞ্জ-সখাড়াযাম-ধাঁঘবতাদা আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ যলীত ফবচউর্দ্দদ সতু লবঢ 

ধাঁঘবতাদা ধব িন্ত অাংয চাঢী ফলাড়ও ফাবদ উন্নীঢওভড 

৭২.১০ সওাটি ঝাওা ব্যব ঝঙ্গী-ওার্মকঞ্জ-সখাড়াযাম-ধাঁঘবতাদা আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ যলীত ফবচউর্দ্দদ সতু লবঢ ধাঁঘবতাদা ধব িন্ত 

৮.০ র্ওবমার্ফঝাভ অাংয চাঢী ফলাড়ও ফাবদ উন্নীঢওভড প্রওল্পটি জুদ ২০১৯-এ ফাপ্ত লববঙ। এভ নবম ভাচথাদী ঠাওাভ াবণ 

সতবযভ পূ িাঞ্চবমভ সবাকাববাক উন্নঢঢভ লববঙ। 

 

ঝঙ্গী-ওার্মকঞ্জ-সখাড়াযাম-ধাঁঘবতাদা আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

দীদকভ-র্টইর্ধবচট-ঘন্দ্রা চাঢী ফলাড়বও সড্রদ র্দফ িাড 

দীদকভ-র্টইর্ধবচট-ঘন্দ্রা চাঢী ফলাড়বওভ র্র্পন্ন স্থাবদভ চমাদ্ধঢা র্দভবদ ১৯.৭৭ সওাটি ঝাওা ব্যব ধাওা সড্রদ র্দফ িাড 

প্রওল্পটি জুদ ২০১৯-এ ফাপ্ত লববঙ। 

 

দীদকভ-র্টইর্ধবচট-ঘন্দ্রা চাঢী ফলাড়বওভ র্র্পন্ন স্থাবদ র্দর্ফ িঢ সড্রদ 
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ঘমফাদ প্রওল্প 

ঠাওা- এাভবধাঝ ি ফলাড়বও যলীত ভফীচউর্দ্দদ ওযন্টদবফন্ট স্কুম এাং ওবমচ এভ র্দওঝ ধণঘাভী 

আন্ডাভধা র্দফ িাড 

 ড়ও র্দভাধ্া বৃর্দ্ধওবল্প                         ৪৯.৯৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ঠাওা- এাভবধাঝ ি ফলাড়বও যলীত 

ভফীচউর্দ্দদ ওযন্টদবফন্ট স্কুম এাং ওবমচ এভ র্দওঝ ধণঘাভী আন্ডাভধা র্দফ িাড প্রও           লববঙ। এ              

        -                                   যলীত ভফীচউর্দ্দদ ওযন্টদবফন্ট স্কুম,                              

এ এ                           । 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (ঠাওা সচাদ): 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ ঠাওা সচাবদ ৫৯১.৭৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১৩৪.২০ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে।               ৭৯.৭৬      । 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

    

      
ফলা          

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

১ ২ ৩ 

       

     -   -       -                ফলাড়ও  ২৭ ০০ 

      -    -            ফলা     ১৯ ০০ 

    -      -  ঘ       -               ফলা                 ২৪ ৪০ 

         

    -         -                ফলা     ১৮ ০০ 

     -         -       -             ফলা     ১৬ ৩০ 

        

        -       -             ফলা     ১৬ ০০ 

     -         -       -             ফলা     ১৩ ৫০ 

 

            -         -       -             ফলা    
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সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (ঠাওা সচাদ) 

ঠাওা সচাবদভ আঢাথীদ ঠাওা, দভর্াংতী, কাচীপুভ, মুন্পীকঞ্জ  ফার্দওকঞ্জ ড়ও র্পাবকভ সফাঝ ১৩৩.৪৮ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা 

ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৫৫৮.৪৪ ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। এ 

প্রওবল্পভ আঢা ফলাড়ও উন্নবদভ ধাযাধার্য ১টি সতু এাং ৩৯টি ওামপাঝ ি র্দফ িাবডভ াংস্থাদ ভববঙ।               ২৫.০৭ 

     । 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

    

      
সচমা ফলা          

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

      

        -          -           ফলা     3.290 

       -      -        -           ফলা     6.640 

       -       -         -       -                 ফলা     4.100 

    -      -                      16.200 

        

     -      -     -                       16.800 

     -       -        -                     15.630 

 ঘ               -       -             -                             12.500 

        -                     4.500 

       

   -                 ফলা     5.376 

      -      -             ফলা     6.957 

       এ          -            ফলা     4.015 

      

    -      -                      6.600 

      -          -                     7.500 

             -     -                   -                    

        

3.950 

        

         -     -                      6.940 

      -                                               
12.410 

 

 

      -                  সও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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ধাঁঘবতাদা-টাাংকা-সখাড়াযাম ফলাড়ওবও উপ ধাবয এও স্তভ র্দচু র্তব পৃণও ার্প ি সমদল ৪-

সমবদ উন্নদ 

৯৩৭.৬৩ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ২০.১০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ধাঁঘবতাদা-টাাংকা-সখাড়াযাম ফলাড়ওবও উপ ধাবয এও স্তভ র্দচু 

র্তব পৃণও ার্প ি সমদল ৪-সমবদ উন্নবদভ র্দর্ফ্ এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ।               ৪৮.৫৩      । 

 

র্চর্ঞ্জভা-সওভাদীকঞ্জ-দাকঞ্জ-সতালাভ-শ্রীদকভ ফলাড়ও উন্নদ 

র্চর্ঞ্জভা-সওভাদীকঞ্জ-দাকঞ্জ-সতালাভ-শ্রীদকভ ফলাড়ওটিবও উন্নবদভ চন্য এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ।  প্রওবল্পভ আঢা 

৭২.৯৫ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি এ ফলাড়ওটিভ প্রযস্তঢা ৫.৫০ র্ফঝাভ  সণবও ৭.৩০ র্ফঝাবভ উন্নীঢ ওভা লব। প্রওল্পটিভ প্রাের্মঢ ব্য 

৪৬৯.৯৩ সওাটি ঝাওা।               ৩৯.৩৬      । 

 

র্চর্ঞ্জভা-সওভাদীকঞ্জ-দাকঞ্জ-সতালাভ-শ্রীদকভ ফলাড়ও উন্নদ প্রওবল্পভ ঘমফাদ ওাচ 

বাত্রাাড়ী (বফভ লার্দন ফ্লাইপাভ)-সটফভা (সুমঢাদা ওাফাম সতু) ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড 

সতবযভ পূাঞ্চম সণবও ভাচথাদী ঠাওা  কফদ  র্দক িফদওাভী বাদালবদভ ঘমাঘবমভ সুর্থাবণ ি ৩৬৮.৮৭ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ 

ব্যব এ প্রওল্প গ্রল  ওভা লববঙ। প্রওল্পটিভ আঢা ৮.৪৪৫ র্ওবমার্ফঝাভ ার্প ি সমদ র্দফ িাডল ৫.৪০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও ৪-

সমবদ উন্নীঢ ওভা লব। 

ফাদা-পৄমার্ড়া-ওার্মাবওভ-থাফভাই-দীদকভ (ঢুর্মর্পঝা) ফলাড়ও উন্নদ 

২৮২.২২ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৫১.৯৯ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ফাদা-পৄমার্ড়া-ওার্মাবওভ-থাফভাই-দীদকভ (ঢুর্মর্পঝা) 

ফলাড়ও প্রযস্তওভড  ফচবুর্ঢওভড প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ।               ৩৯.৬৯      । 
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ফাদা-পৄমার্ড়া-ওার্মাবওভ-থাফভাই-দীদকভ (ঢুর্মর্পঝা) ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

         -       -                                             

ঠাওা      র্ওল্প রুবঝ ফার্দওকঞ্জ সচমা সবাকাববাক লচঢভ ওভাভ      ৩১.০৭ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি সলফাবঢপুভ-র্াংকাইভ-

ফার্দওকঞ্জ আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নবদভ র্দর্ফ্ ২৫৫.৩০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব প্রওল্প  

াস্তাদাথীদ আবঙ।               ৭০.৫১      । 

 

সলফাবঢপুভ-র্াংকাইভ-ফার্দওকঞ্জ আঞ্চর্মও ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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ামদা (ভাবচন্দ্রপুভ)-ওাধার্া-সঝাও-ফঞবঔামা ফলাড়ও প্রযস্তওভড  

ঠাওা সণবও কাচীপুভ সচমাভ ামদা লব র্ওবযাভকঞ্জ সচমাভ ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ মবক্ষয ২২৪.২৪ ঝাওা প্রাের্মঢ 

ব্যব ৪২.০৩ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ামদা (ভাবচন্দ্রপুভ)-ওাধার্া-সঝাও-ফঞবঔামা ফলাড়ও প্রযস্তওভড প্রওল্পটি াস্তাদাথীদ ভববঙ। 

              ২৮.৯৬      । 

 

ামদা (ভাবচন্দ্রপুভ)-ওাধার্া-সঝাও-ফঞবঔামা ফলাড়ও প্রযস্তওভড প্রওবল্পভ আঢা র্দর্ফ িঢ র্ভর্চট সধপবফন্ট 

 

পর্ষ্যবঢ গৃলীঢব্য প্রওল্প 

চভাচীড ি, অপ্রযস্ত  গুরুেপূড ি ধববন্ট র্যফাদ সইমী সতু প্রর্ঢস্থাধদ প্রওল্প (ঠাওা সচাদ) 

ঠাওা ড়ও সচাবদভ আঢাথীদ র্র্পন্ন ফলাড়বও র্যফাদ চভাচীড ি, অপ্রযস্ত  গুরুেপূড ি ধববন্ট র্যফাদ সইমী সতু প্রর্ঢস্থাধদ 

ওবভ ৬৪টি র্ধর্ কাট িাভ এাং ১৪টি আভর্র্ কাট িাভ সতু র্দফ িাবডভ মবক্ষয ম্ভাব্য ১১৯২.৮৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি 

প্রওল্প                  ভববঙ। 

সওভাদীকঞ্জ (বতপুভ)-লাাড়া-র্ভঢাভা-র্াংকাড়া-ওাচমপুভ-দাবকভলাঝ ফলাড়ও উন্নদ 

ম্ভাব্য ৩২৩.৯৪      ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৯.০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি সওভাদীকঞ্জ (বতপুভ)-লাাড়া-র্ভঢাভা-র্াংকাড়া-ওাচমপুভ-

দাবকভলাঝ ফলাড়ও উন্নবদভ মবক্ষয এওটি প্রওল্প            ভববঙ। 
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াংস্কাভ, সফভাফঢ  ভক্ষডাবক্ষড ওাব িক্রফ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ      ,                        ঠাওা ড়ও সচাবদভ আঢা ৩২৩.৫৪ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ    । 

                         সচাবদ ৮২.১৯ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ৩৮.০০ র্ওবমার্ফঝাভ র্টর্এটি, ২.১৪ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট 

সধপবফন্ট, ৪৩.৮৬                   , ১১৪.১০                        , ১১টি সতু  ১৯টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা 

লববঙ। 

 

  এ    (   ) এ              -        -                            

 

ফফদর্াংল সচাদ 

ফফদর্াংল, সদত্রবওাদা, র্ওবযাভকঞ্জ, চাফামপুভ, সযভপুভ  ঝাাংকাইম ড়ও র্পাবকভ ফন্বব ফফদর্াংল ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ 

সচাবদভ আঢা ৮০টি সচমা ফলাড়ও, ১৫টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ১২টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ 

ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ২,৫৫৯.৩০ র্ওবমার্ফঝাভ। 

 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

চাফামপুভ ১৯.৭৩ ১২২.০৫ ২১০.০৪ ৩৫১.৮২ 

র্ওবযাভকঞ্জ ৩.২৭ ১৩৭.৪৯ ২৭৬.৪৪ ৪১৭.২ 

ফফদর্াংল ১০১.৯১ ৯২.৭৭ ৩৭৪.৬১ ৫৬৯.২৯ 

সদত্রবওাডা  - ৫২.৬৪ ৩১৬.২ ৩৬৮.৮৪ 

সযভপুভ ২৮.০০ ৬৩.২৮ ১৮১.২৭ ২৭২.৫৫ 

ঝাঙ্গাইম ১৩২.৯২ ৫৭.৭৬ ৩৮৮.৯২ ৫৭৯.৬ 

 িবফাঝ 
২৮৫.৮৩ ৫২৫.৯৯ ১৭৪৭.৪৮ ২৫৫৯.৩ 



79 

 

ফফদর্াংল                  ৩৬৯            (২১৬২২.০১      ), ৬১            (৪৬৩৬.৭২      ), ১৭২২  

        (৭৮৬৩.৪০      )      । এ                  ৭                ।                     ১৮.৯৩      

                        ।  

 

ফফদর্াংল সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূঘীভ আঢা ফফদর্াংল সচাবদ ২৪টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ৫টি প্রওল্প 

ফাপ্ত লববঙ। এ              ১,২৯৮.৭৮                          ১,২৯৮.৭৮           (১০০%)         । 

উবেঔববাগ্য প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 

 

ফাপ্ত প্রওল্প 

      -       -                  (       -         ) 

র্ওবযাভকঞ্জ সচমাভ অষ্টগ্রাফ উধবচমাভ াবণ াংর্ক্ষপ্ত ধবণ ফলাড়ও  সবাকাববাক স্থাধদ ওভাভ র্দর্ফ্ ১৭৯.৬৫ সওাটি ঝাওা ব্যব 

ার্চঢপুভ-অষ্টগ্রাফ ফলাড়ও র্দফ িাড প্রওল্পটি ফাপ্ত লববঙ। এভ আঢা ১২.৩০ র্ওবমার্ফঝাভ াফার্চিম ফলাড়ও, ওম 

সফৌসুবফ ঘমাঘম উধববাকী ৭.৭০ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও  ৩টি সতু (২৮৬ র্ফঝাভ) র্দফ িাড ওভা লববঙ। 

 

      -       -               াফা   ম     
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        -      -     ঘ  -                     (     ঘ  -            ) 

র্ওবযাভকঞ্জ সচমাভ ওর্ভফকঞ্জ উধবচমাথীদ প্রর্দ্ধ সদৌ-েভ ঘাফড়াখাঝ র্তব লাড় সর্ষ্টঢ ইঝদা, র্ফঝাফইদ  অষ্টগ্রাফ উধবচমা 

বাত্রী  ধণ্য ধর্ভলদ লচঢভ ওভাভ মবক্ষয ১৩২.৫৩ সওাটি ঝাওা ব্যব ঘাফড়াখাঝ-র্ফঞাফইদ অাংবযভ ৯.২০ র্ওবমার্ফঝাভ 

াফার্চিম    ড়ও       ল সফাঝ ১৭ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়বওভ উন্নদ ম্পন্ন ওভা লববঙ।  

 

               -      -     ঘ  -                (     ঘ  -            ) 

 

                               -                                   

৯০.৩৪ সওাটি ঝাওা ব্যব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রর্ঢশ্রুঢ ২৩.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ফতদ-ঔার্মা র্ভ াফার্চিম ফলাড়ও র্দফ িাড 

এাং ফতদ-ঔার্মা র্ভ ফলাড়বওভ ামাই দতীভ  ধভ ৯৪.২৭ র্ফঝাভ তীখ ি সতু র্দফ িাড ওাচ ফাপ্ত লববঙ। এভ নবম সদত্রবওাদা 

সচমাভ ফতদ উধবচমাভ াবণ ঔার্মা র্ভ উধবচমাভ ফলাড়ও াংববাক স্থার্ধঢ লববঙ।   

 

   -                                   সতু 
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        -        ফলা                                 

৭০.০৯ সওাটি ঝাওা ব্যব চাফামপুভ-ফাতাভকঞ্জ ফলাড়বও বাদ ঘমাঘম র্দভাধত  লচঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ফলাড়ওটিভ  ১৮   

                       , ১৯                           এ   ২০                                           

ফাপ্ত লববঙ।  

 

            

ঘমফাদ প্রওল্প 

ইঝদা-র্ফঞাফইদ-অষ্টগ্রাফ ফলাড়ও র্দফ িাড 

র্ওবযাভকঞ্জ সচমাভ লাড় অঞ্চবম অর্স্থঢ ইঝদা, র্ফঞাফইদ  অষ্টগ্রাফ উধবচমাভ ফবধ্য াংববাসকভ মবক্ষয ৮৭৪.০৮ সওাটি ঝাওা 

প্রাের্মঢ ব্যব ২৯.১৫ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ইঝদা-র্ফঞাফইদ-অষ্টগ্রাফ ফলাড়ও র্দফ িাবডভ ওাচ ঘমফাদ ভববঙ।  প্রওবল্পভ আঢা 

৭.৪০ র্ফঝাভ প্রযস্তঢা ২৮.৭৭ র্ওবমার্ফঝাভ দতুদ ফলাড়ও র্দফ িাড, ৩টি ড় র্ধর্ কাট িাভ সতু, ১১টি আভর্র্ সতু, ৬২টি ক্স 

ওামপাঝ ি  ৭.৬০ মক্ষ ক ির্ফঝাভ ভক্ষাপ্রত ওাচ অন্তর্ভ িক্ত ভববঙ। ফলাড়ওটি র্দর্ফ িঢ লবম  সফৌসুবফ র্ঢদটি উধবচমাভ ফবধ্য 

আন্তোঃউধবচমা ফলাড়ও সবাকাববাক স্থার্ধঢ লব।  জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ ক্রফপুর্ঞ্জভূঢ ব্য ৬৭২.১৩ সওাটি ঝাওা। অগ্রকর্ঢ 

৭৬.৯০ যঢাাংয।   

 

র্দফ িাডাথীদ ইঝদা-র্ফঞাফইদ-অষ্টগ্রাফ ফলাড়ও 
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ফলাফান্য ভাষ্ট্রধর্ঢ ওর্তিও র্দফ িাডাথীদ ইঝদা-র্ফঞাফইদ-অষ্টগ্রাফ ফলাড়ও ধর্ভতয িদ 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (ফফদর্াংল সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভ    র্দর্ফ্ ফফদর্াংল সচাবদ ৫৯১.৭৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১৫১.৫২ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৫২.৩৮ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও 

র্পাক 
ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

১ ২ ৩ 

ফফদর্াংল 

ফফদর্াংল (র্টর্ অর্ন)-ভঘুভাফপুভ-সদত্রবওাডা-সফালদকঞ্জ-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ       

ফলাড়ও (ফফদর্াংল অাংয) 

15.000 

কনভগঁ-ভফী-ফাদা       ফলাড়ও  24.300 

সদত্রবওাডা 

ফফদর্াংল (র্টর্ অর্ন)-ভঘুভাফপুভ-সদত্রবওাডা-সফালদকঞ্জ-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ       

ফলাড়ও (সদত্রবওাডা অাংয) 

21.000 

সযভপুভ চাফামপুভ-সযভপুভ-দকাঁ       ফলাড়ও  34.700 

র্ওবযাভকঞ্জ 

ফফদর্াংল (ভঘুভাফপুভ)-র্ওবযাভকঞ্জ (াটুমী)-বপভ াচাভ (র্ওবযাভকঞ্জ বপভ াচাভ 

অাংয)       ফলাড়ও (র্ওবযাভকঞ্জ অাংয) 

56.520 

 



83 

 

 

ফফদর্াংল -সদত্রবওাডা-সফালদকঞ্জ-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ ফলাড়সও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (ফফদর্াংল সচাদ) 

ফফদর্াংল সচাবদভ আঢাথীদ ফফদর্াংল, সদত্রবওাডা, র্ওবযাভকঞ্জ, চাফামপুভ, সযভপুভ  ঝাঙ্গাইম ড়ও র্পাবকভ সফাঝ 

২৪৪.৬১ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৫৬৮.৪২      ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি 

গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ১২.৬৭ যঢাাংয।  

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও 

র্পাক 
সচমা ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

১ ২ ৩ 

ফফদর্াংল 

পালুওা-র্ঔপুভ      ফলাড়ও উন্নদ  6.300 

ফফদর্াংল-পৄমাড়ীা ফলাড়ও উন্নদ 5.000 

ফফদর্াংল-কনভকাঁ-সঝাও      ফলাড়ও উন্নদ  45.448 

পৄমপুভ-লালুাখাঝ-র্ঢদবওাডী সফাড়      ফলাড়ও উন্নদ  23.660 

দার্মঢাাড়ী-ড়ুাচার্দ-াখাইঢমা-লালুাখাঝ      ফলাড়ও (ফফদর্াংল অাংয)  8.950 

সদত্রবওাডা 

সদত্রবওাডা-পূ িথমা-হুকমা-সথাাউড়া      ফলাড়ও উন্নদ  15.000 

সদত্রবওাডা-র্র্ভর্যর্ভ ফলাড়ও 6.500 

র্ওবযাভকঞ্জ 

উচাদঘভ-ার্চঢপুভ-অষ্ট্রগ্রাফ      ফলাড়ও  15.750 

দাোইম-আঞাবভাাড়ী-সওন্দুা      ফলাড়ও 9.000 

চাফামপুভ ইমাফপুভ ণাদা া-সভর্চোভ অর্ন-লার্ওফ সঘাভম্যাদাড়ী-র্ভর্যধাড়া      ফলাড়ও 2.900 

সযভপুভ 

শ্রীতী-পাাটাঙ্গা-র্ছদাইকার্ঢ ফলাড়ও প্রযস্তওভড  ফচবুর্ঢওভড 29.000 

দার্মঢাার্ড়- রুাচাদী-াখাইঢমা-লালুাখাঝ ফলাড়ও 12.00 

ঝাঙ্গাইম 
পভাবটাা-াকভর্তখী-খাঝাইম      ফলাড়ও  42.100 

সধাড়াাড়ী (খাঝাইম)-ার্ভাচার্দ-সকাধামপুভ-চদন্নাণকঞ্জ-র্ভাাড়ী      ফলাড়ও  23.000 
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শ্রীতী-পাাটাঙ্গা-র্ছদাইকার্ঢ ফলাড়সও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

আন্ত:বচমা ীফান্ত ফলাড়ও র্দফ িাড (ফফদর্াংল  সদত্রবওাদা সচমা) 

৪৫৭.৩০                      ৮০ র্ওবমার্ফঝাভ   ঘ   ফবলযবঔামা-র্ঢদার্ম-লার্ঢধাকাড় আন্ত:বচমা ীফান্ত ফলাড়ও র্দফ িাড 

প্রওল্পটি ঘমফাদ ভববঙ। সদত্রবওাদা সচমা  ৩৬ র্ওবমার্ফঝাভ  ফফদর্াংল সচমা  ৪৪ র্ওবমার্ফঝাভ        এ   ৩১      

(১,১৮৯      )   ৬৮                     এ                 ।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ২৭.৩৩ যঢাাংয। 

 

ীফান্ত ফলাড়ও প্রওবল্পভ আঢা র্দফ িাডাথীদ ফঙ্গবমবভী সতু 
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       -             -       (       )                               

৩৩৫.৬৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ১ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি                      ৫৮.০              ঘ          -      

       -       (       )                                                            ।       

                        ১                    এ        ৩.৭০            ৫.৫০                      

     ।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ২৬.৫১ যঢাাংয।  

 

       -             -       (       )                    

োফকঞ্জ-চার্ভা-র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ সচমা ফলাড়ওবও চাঢী ফলাড়ও ফাবদ উন্নদ 

সদত্রবওাদা সচমাভ ধব িঝদমৃদ্ধ র্র্ভর্যর্ভ  দুক িাপুভ এভ াবণ াভা সতবযভ সবাকাববাক ব্যস্থা উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ৩১৬.০২ 

সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩৬.৫৩ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি োফকঞ্জ-চার্ভা-র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ সচমা ফলাড়ওবও চাঢী ফলাড়ও 

ফাবদ উন্নবদভ মবক্ষয এওটি প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ।    ২০১৯      এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৮১.০১ যঢাাংয। 

 

োফকঞ্জ-চার্ভা-র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ ফলাড়ও 
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         (          )-                         : 

৩১০.০৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ২১              ঘ            (          )-                               

           ।                                                                                ।    

২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৩২.২৫ যঢাাংয। 

        -       -                      

সদত্রবওাদা সচমা তবভভ াবণ ফফদর্াংল সচমাভ ঈবভকঞ্জ উধবচমাভ ফবধ্য ভার্ভ ড়ও সবাকাববাক স্থাধবদভ মবক্ষয ২৬১.১৯ 

সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রর্ঢশ্রুঢ ২৮.৫০              ঘ           -       -                  

              ।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৫১.৬৯ যঢাাংয। 

       -      -                                   

চাফামপুভ সচমাভ াবণ র্ভরাাড়ী উধবচমাভ ড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ২১৯.৬৭ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

১৬.৭০              ঘ   চাফামপুভ-ওার্মাড়ী-র্ভরাাড়ী ফলাড়ও প্রযস্তওভড  ফচবুর্ঢওভড প্রওল্পটি ঘমফাদ ভববঙ।    

২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৪৫.৫৩ যঢাাংয। 

 

     -      -                                           

২১৮.৫৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩১.৮৫০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি      -      -                                   

        এ        এ                        ।                                                    

                                               ।  

                      এ                                

চাফামপুভ সচমা যলবভভ         এ                          ২১৩.৭০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি        

                              ।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৭৭.২১ যঢাাংয। 

 

ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

     -                                                

ম্ভাব্য ২৬১.৯৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব      -                                                        

             ।  

              ২                  

         (         )-       -        -       -       -                ৩                       

     ২                                       । 

 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

         ড়ও সচাবদ ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ         ,                     ১৯২.৯৯ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ    । এ ফব 

১১৩.০৮ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ১.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ৯.১৬                   , ১৪১.৯৩                  

      , ৫টি সতু  ২টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 
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ঘট্টগ্রাফ সচাদ 

ঘট্টগ্রাফ, সতালাচাভী, ওক্সাচাভ, ভাঙ্গাফাটি, ঔাকড়াঙর্ড়  ােভাদ ড়ও র্পাবকভ ফন্বব ঘট্টগ্রাফ ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ 

আঢা ৭৬টি সচমা ফলাড়ও, ১১টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও  ১৫টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ 

ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ২৬৬১.২২ র্ওবমার্ফঝাভ। 

 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ােভাদ ২২.৬৪ ৩০.৪৫ ৪৯৯.৫৬ ৫৫২.৬৫ 

ঘট্টগ্রাফ ১৩৩.১২ ১৩৭.৯৩ ২৮৯.৯৮ ৫৬১.০৩ 

ওক্সাচাভ ১৭৩.৮ ৪১.১৬ ৩২৪.১৫ ৫৩৯.১১ 

সতালাচাভী ৭৬.০৩ ৭২.৭২ ২৪৮.১১ ৩৯৬.৮৬ 

ঔাকড়াঙর্ড়   ১০৪.৭৩ ২৮৪.৫১ ৩৮৯.২৪ 

ভাঙ্গাফাটি ৩৬.৪৪ ৭০.৩৯ ১১৫.৫ ২২২.৩৩ 

 িবফাঝ 
৪৪২.০৩ ৪৫৭.৩৮ ১৭৬১.৮১ ২৬৬১.২২ 

 

 

ঘট্টগ্রাফ সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 

ঘট্টগ্রাফ ড়ও সচাবদভ আঢা ৫২৬টি       সতু (বতখ িয ১৮৩৩৮.৫৮ র্ফঝাভ), ২৭৫            (  ঘ    ৮৬০৩.৩১      )   

১৭৪৯  ওামপাঝ ি (বতখ িয ৮৬৪৬.৪৪ র্ফঝাভ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৩টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

৬০.২৮ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 
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২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা ঘট্টগ্রাফ সচাবদ ১৮টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ২টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ সচাবদভ আঢা ৯৩৩.২৮ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ৯১৭.২২ সওাটি ঝাওা (৯৮.২৮%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 

ফাপ্ত প্রওল্প 

    -ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়বও                                    

৮৭.৭০ সওাটি ঝাওা ব্যব     -ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়বও                                                

২০১৮-১৯                   । এ                         ঘ                     এ                    

                          । 

 

    -ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়বও                              াঁও ভডীওভড প্রওবল্পভ আঢা র্দর্ফ িঢ ফলাড়ও 

       ‘      ’              -           এ   এ        -       -

          -      ঘ   (          -      ঘ      )                        

       ‘      ’        ২০১৬                                   । এ                                    

                                         । এ       ৪৩ ২০                                 স  । 

 

এ        -       -          -      ঘ   ফলাড়ও 



89 

 

ঘমফাদ প্রওল্প 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (ঘট্টগ্রাফ সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ ঘট্টগ্রাফ সচাবদ ৪৩৬.০০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ৪৮.৫৯ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও বণাবণ 

ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৫০.৪৬ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ঘট্টগ্রাফ াবভাভলাঝ-সেঁাবওা-নটিওঙর্ড়       ফলাড়ও  26.64 

সতালাচাভী ধটিা-আবদাাভা-াঁযঔামী-ঝইঝাং       ফলাড়ও  21.95 

 

াবভাভলাঝ-সেঁাবওা-নটিওঙর্ড় ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (ঘট্টগ্রাফ সচাদ) 

ঘট্টগ্রাফ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ১৮১.২২ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৬৫২.১০ 

সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৯.৯৭ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

 ড়ও র্পাক ড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ঘট্টগ্রাফ  ভাউচাদ (কর্লভা)-নটিওঙর্ড় ফলাড়ও  24.37 

ভাঙ্গুর্দা (ওাঝাঔামী)-ভাউচাদ ফলাড়ও (লাবনচ চলুভ ভলফাদ ফলাড়ও 15.30 

ভাউচাদ-ব্রাহ্মডঙর্ড় ফলাড়ও (যর্লত চানভ ফলাড়ও) 11.74 

ীঢাকুন্ড (াবভাভঠামা)-লাচাভীর্ঔম-নটিওঙর্ড় (লাইঢঘর্ওা) ফলাড়ও 12.50 

ার্ভওাইঢ-বন্তারপুভ ফলাড়ও 21.00 
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সতালাচাভী  ধটিা-লাইতকাঁ ফলাড়ও 5.50 

লার্ফপুভ সভম সষ্টযদ-ার্কঘাভলাঝ ফলাড়ও 10.00 

ধটিা-সাামঔামী-ওানুদবকাধড়া ফলাড়ও 11.50 

ফইচাভবঝও-সাামঔামী-ওানুদবকাধড়া-উতভন্যা ফলাড়ও 8.00 

ফইচাভবঝও-র্এনর্টর্ ফৎ েভ সনভীখাঝ ফলাড়ও 5.10 

ওক্সাচাভ  ইাাংঘা-ফার্দওপুভ-ার্ন্তভ াচাভ ফলাড়ও 19.50 

ঔরুকুম-সঘৌনমতন্ডী-ঈতকাঁ ফলাড়ও 12.48 

চদঢাাচাভ-সকাভওখাঝা ফলাড়ও  24.23 

 

 

লার্ফপুভ সভম সষ্টযদ-ার্কঘাভলাঝ ফলাড়সও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

     -                     এ                                      ৪-     

        

                                                 ন্নঢঢভ ওভাভ মবক্ষয      -                       

                               ৪-                                                               ১৮ ৩০ 

               ৪-                 ৫২৮ ৩৫                      এ                        ।  

 

         -      -        -       -                     

                                                           ৩৯৯ ৪৪                      ২৪ ০            

  ঘ            -      -        -       -                                          এ             

     । এ                            ৫ ৫০                                 ৯ ৭৫                    । 



91 

 

                                                  

২১৮.৭৮ সওাটি ঝাওা ব্যব ঔাকড়াঙর্ড় ধা িঢয সচমাভ ফলাড়ও সবাকাববাক ব্যস্থা উন্নঢঢভ  র্দভাধত ওভাভ মবক্ষয এ সচমাভ 

র্র্পন্ন ফলাড়বও অর্স্থঢ র্যফাদ অর্ঢ পুভাঢদ  চভাচীড ি ৪৩টি সতু  ১৩টি ওামপাঝ ি এভ স্থবম ফাংখ্যও সতু  ওামপাঝ ি 

পুদর্দ িফ িাবডভ ওাচ            ।    ২০১৯      অগ্রকর্ঢ ৮২.২৮ যঢাাংয। 

 

                

ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

এ        -       -      ঘ   -                               

ম্ভাব্য ৩৬২.১১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ২৩              ঘ   ওক্সাচাভ সচমাভ এ        -       -      ঘ   -        

                               এ                         ।  

                                         /                             

                                                          

                                                                                               

                        এ                              । এ                            এ       

           । 

                                                        ৪-             

        -                                               ঘ      ৮                   ৪-             

এ                ঘ                    ৩                                     ২১৩.৭১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ 

ব্যব এওটি প্রওল্প গ্রল  ভ উবযাক সদা লববঙ।                                                          । 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

        ,                ঔাসঢ       সচাবদভ অনুকুবম ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ২১৭.০৬ সওাটি ঝাওা         । এভ 

আঢা ১৩১.৯০ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ০.০৬ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ৩০.২৫                   , ১১১.২৫ 

                    ২টি সতু পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ।  
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কুর্ফো সচাদ 

কুর্ফো, ঘাঁতপুভ, ব্রাহ্ম ার্ড়া, সদাাঔামী, সনদী  ম  পুভ ড়ও র্পাবকভ ফন্বব কুর্ফো ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ 

আঢা ১১টি চাঢী ফলাড়ও, ১৩টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও  ৯৪টি সচমা ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ 

ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ২৪৪৬.২৪ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

 (র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ব্রাহ্মডার্ড়া ৮১.৬৪ ৮৩.০৫ ১০৫.৬ ২৭০.২৯ 

ঘাঁতপুভ - ৭১.৬৬ ২৮৪.৭১ ৩৫৬.৩৭ 

কুর্ফো ১৭০.১৪ ৬৭.৪৪ ৫৯৭.৪৩ ৮৩৫.০১ 

সনদী ৪৯.২৪ ৬.৫৬ ২৩৮.০৩ ২৯৩.৮৩ 

মক্ষ্মীপুভ ১০.০৩ ৫৬.২৬ ১৯১.০৬ ২৫৭.৩৫ 

সদাাঔামী ৩০.৪৩ ৮৩.০৫ ৩১৯.৯১ ৪৩৩.৩৯ 

 িবফাঝ ৩৪১.৪৮ ৩৬৮.০২ ১৭৩৬.৭৪ ২৪৪৬.২৪ 

 

 

কুর্ফো সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 

কুর্ফো ড়ও সচাবদভ আঢা ৪৪৫টি ওাংর্ক্রঝ সতু (বতখ িয ১৪২৩২.২৬ র্ফঝাভ), ৬৮টি সইমী সতু (বতখ িয ২১৩৯.২৫ র্ফঝাভ)  

১৪৮৭টি ওামপাঝ ি (বতখ িয ৬৯৯৯.৩৯ র্ফঝাভ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৪টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

৪.৮৩ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা কুর্ফো সচাবদ ২২টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ৩টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ সচাবদভ আঢা ১,২২৯.২৫ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ১,২২৯.২৪ সওাটি ঝাওা (১০০%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 
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ফাপ্ত প্রওল্প 

                            (         )        

ফঢম উ্ভ উধবচমাভ াবণ ঘাঁতপুভ সচমা তবভভ ফবধ্য ভার্ভ ফলাড়ও সবাকাববাক স্থাধদ ওভাভ র্দর্ফ্ ৮৫.৮০           

    ঘাঁতপুভ সচমাভ ফঢমব থদাবকাতা দতীভ ধভ ৩০৪.৫১ র্ফঝাভ তীখ ি ফঢম সতু র্দফ িাড ফাপ্ত লববঙ। 

 

ফঢম সতু 

 

সাদাকাচী-মাফাাচাভ-ঘভতভবয-সওাম্পাদীকঞ্জ ড়বওভ ৬ষ্ঠ র্ওর্ফ-এ সঙাঝ সনদী দতীভ ধভ 

৪৭৮.১৭১ র্ফঝাভ তীখ ি র্ধর্ কাট িাভ সতু র্দফ িাড 

র্ড িঢ প্রওবল্পভ আঢা ৭৪.৯৮ সওাটি ঝাওা ব্যব র্দর্ফ িঢ সতুটি িাভা সনদী সচমাভ ঘভতভবযপুভ উধবচমা এাং সদাাঔামী 

সচমাভ সওাম্পাদীকঞ্জ উধবচমাভ ফবধ্য ভার্ভ াংববাক স্থার্ধঢ লববঙ। সতুটি র্দফ িাবডভ পূব ি দতীধণই র্ঙম এই দুই উধবচমাভ 

ফবধ্য সবাকাববাবকভ এওফাত্র ফাধ্যফ। বাভ নবম বাঢাাঢ এাং ধণ্য ধর্ভলদ র্ঙম ওষ্টাধ্য  ঝৌঁর্ওপূড ি। সতুটি র্দফ িাবডভ নবম সচমা 

দুইটিভ ফবধ্য সবাকাববাক ব্যস্থা লচ, র্দভাধত  ঝৌঁর্ওমুক্ত লববঙ বা এই এমাওাভ চদকবডভ আণ ি-াফার্চও উন্নবদভ গুরুেপূড ি 

ভূর্ফওা ধামদ ওভব। 
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সাদাপুভ-ওর্ভলাঝ-সওাম্পাদীকঞ্জ (সুভলাঝ)-তাকদভূ ৌঁজা ড়ও এভ র্ধতচদও াঁও ভমীওভড 

২৩.৭১ সওাটি ঝাওা ব্যব সাদাপুভ-ওর্ভলাঝ-সওাম্পাদীকঞ্জ (সুভলাঝ)-তাকদভূ ৌঁজা ফলাড়বও Black Spot র্লবব র্ঘর্িঢ ৬টি 

র্ধতচদও াঁও ভমীওভড ওভা লববঙ। প্রওল্পটি াস্তাবদভ নবম উক্ত আঞ্চর্মও ফলাড়ওটিবঢ বাঢাাঢ দ্রুঢ, লচ  র্দভাধত 

লববঙ। 

 

সাদাপুভ-ওর্ভলাঝ-সওাম্পাদীকঞ্জ (সুভলাঝ) -তাকদভূ ৌঁজা ফলাড়বওভ র্ধজ্জদও াঁও ভমীওভড 

ঘমফাদ প্রওল্প 

কুর্ফো (ঝফঙফ ব্রীচ)-সদাাঔামী (বকফকঞ্জ) ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্প 

কুর্ফো  সদাাঔামী সচমাভ ফবধ্য ফলাড়ও সবাকাববাক ব্যস্থা                 ২,১৭০.৭৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

কুর্ফো (ঝফঙফ ব্রীচ)-সদাাঔামী (বকফকঞ্জ) ফলাড়ওবও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড প্রওল্পটি াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ 

াস্তাবদভ লাভ ১৬.৫৮ যঢাাংয। 

 

কুর্ফো (ঝফঙফ ব্রীচ)-সদাাঔামী (বকফকঞ্জ) ফলাড়ওবও ৪-সমবদ উন্নীঢওভবডভ ঘমফাদ ওাচ 
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সনদী-সদাাঔামী চাঢী ফলাড়বওভ সকফকঞ্জ সঘৌভাস্তা সণবও সাদাপুভ ধব িন্ত ফলাড়ও ৪-সমবদ 

উন্নীঢওভড 

৯৬২.০০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব সনদী-সদাাঔামী চাঢী ফলাড়বওভ সকফকঞ্জ সঘৌভাস্তা সণবও সাদাপুভ ধব িন্ত ১৩.৩৮ 

র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ওাাংয ৪-সমবদ উন্নীঢওভবডভ র্দর্ফ্ এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ াস্তাবদভ লাভ ৬২.৩৭ 

যঢাাংয। 

 

সনদী-সদাাঔামী চাঢী ফলাড়বওভ সকফকঞ্জ সঘৌভাস্তা সণবও সাদাপুভ ধব িন্ত ৪-সমবদ উন্নীঢওভ    ঘমফাদ ওাচ 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (কুর্ফো সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভ    র্দর্ফ্ কুর্ফো সচাবদ ৪৭৬.৩৯ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১৬৮.৬৩ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ াস্তাদ অগ্রকর্ঢ ৮৬.৫২ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম:  

ড়ও র্পাক ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

কুর্ফো কুর্ফো-মামফাই-ঘাঁতপুভ-মক্ষ্মীপুভ-সকফকঞ্জ       ফলাড়ও  18.33 

সদাাঔামী  কুর্ফো-মামফাই-ঘাঁতপুভ-মক্ষ্মীপুভ-সকফকঞ্জ       ফলাড়ও  11.33 

সকফকঞ্জ-সাদাইমুর্ড়-ভাফকঞ্জ       ফলাড়ও  19.00 

মক্ষ্মীপুভ কুর্ফো-মামফাই-ঘাঁতপুভ-মক্ষ্মীপুভ-সকফকঞ্জ       ফলাড়ও  40.00 

 সকফকঞ্জ-সাদাইমুর্ড়-ভাফকঞ্জ       ফলাড়ও  8.61 

ঘাঁতপুভ সফাস্তনাপুভ-ফাতাভীপুভ-যর্ভঢপুভ (ফবদালভাচাভ)-ইব্রার্লফপুভ-লর্ভদা-ঘাঁতপুভ 

(পাটিামপুভ)      ফলাড়ও  

11.29 

াভবম াচাভ সফাড়-ইর্মযঘেভ সফাড়       ফলাড়ও  1.70 

কুর্ফো-মামফাই-ঘাঁতপুভ-মক্ষ্মীপুভ-সকফকঞ্জ       ফলাড়ও  58.37 

 



96 

 

 

কুর্ফো-মামফাই-ঘাঁতপুভ-মক্ষ্মীপুভ-সকফকঞ্জ       ফলাড়ও 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (কুর্ফো সচাদ) 

কুর্ফো সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ২৯৫.৪৮ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৬৫৭.৩১ 

সওাটি  ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ াস্তাদ অগ্রকর্ঢ ৪৫.৬৪ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

কুর্ফো  ছমফ-ঘার্েদা      ফলাড়ও  13.60 

র্ধপুর্মা-সমামাড়ীা-ভঢদপুভ-ঘন্ডীমুড়া-ফকাড়ী      ফলাড়ও  13.90 

ঘাবঙ্গদী (বওাঝাড়ী)-চাঙ্গার্মা-ভাচাধাড়া-সঘৌমুলদী      ফলাড়ও  9.50 

দীপুভ-শ্রীওাইম-ো-ভাফঘন্দ্রপুভ      ফলাড়ও  28.00 

র্দফাভ-ওাংদকভ-বুর্ড়ঘাং      ফলাড়ও  8.50 

কুর্ফো-ওযান্টদবফন্ট-রুড়া      ফলাড়ও  10.90 

মামফাই-রুড়া-ছমফ-আড্ডা-চকৎপুভ      ফলাড়ও (আড্ডা-চকৎপুভ অাংয)  10.37 

ব্রাহ্মডার্ড়া  ব্রাহ্মডার্ড়া-মামপুভ      ফলাড়ও  13.65 

থভঔাভ-আঔাউড়া      ফলাড়ও  8.00 

াঞ্ছাভাফপুভ-সলাফদা      ফলাড়ও  7.02 

ঘাঁতপুভ  মুতাননভকঞ্জ-র্ঘবঢৌযী-ভাফকঞ্জ      ফলাড়ও  8.00 

ঘাঝর্ঔম-র্ঘবঢৌযী-যালভার্স্ত      ফলাড়ও  16.00 

ফঢম-সফখদা-থদাকতা-সড়ীাঁথ      ফলাড়ও  26.00 

সদাাঔামী  সাদাকাচী-মাফাাচাভ-ঘভতভবযপুভ-সওাম্পাদীকঞ্জ      ফলাড়ও  2.03 

ফাইচতী-ইমার্ফা-বতভলাঝ-তাবভলাঝ-দতুদ সঢাভীকঞ্জ-পাদীকঞ্জ      ফলাড়ও 

(যলীত ফাচলারুম মুর্দভ ফলাড়ও) 

15.00 
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ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সঘৌমুলদী-ঙাবঢভধাা      ফলাড়ও  11.63 

ঘাঝর্ঔম-ঘন্দ্রকঞ্জ      ফলাড়ও  9.30 

সনদী  সনদী তভ (এমালীকঞ্জ)-ভাচাপুভ-সওাভাইযমুন্পী-তাকদভূ ৌঁইা (তুমাবঢার্ম)      

ফলাড়ও  

22.70 

সাদাপুভ-ওর্ভলাঝ-সওাম্পাদীকঞ্জ (সুভলাঝ)-তাকদভূ ৌঁইা      ফলাড়ও (বনদী 

অাংয)  

5.00 

ওঢাভমুন্পী-ওাচীভলাঝ-তাকদভূ ৌঁইা      ফলাড়ও  14.50 

সনদী (র্বমার্দা)-আমুভূৌঁইাভলাঝ-প্রঢাধপুভ-সদাক-সাদাইমুড়ী     ফলাড়ও  12.88 

মক্ষ্মীপুভ  ফাোভী-তাবভলাঝ      ফলাড়ও  9.00 

ঘাঝর্ঔম-ঘন্দ্রকঞ্জ      ফলাড়ও  5.00 

ফাইচতী-ইমার্ফা-বতভলাঝ-তাবভলাঝ-দতুদ সঢাভীকঞ্জ-পাদীকঞ্জ      ফলাড়ও 

(যলীত ফাচলারুম মুর্দভ ফলাড়ও)।  

15.00 

 

 

কুর্ফো-ওযান্টদবফন্ট-রুড়া সচমা ফলাড়সও ঘমফাদ ওাচ 

 

      -                     

                                                                           ৪২১.৪৫                      

                     ১৯.৯৮              ঘ         -                                       । 

      -     -                                  

৩৪৩.৬০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ১৭.৭১              ঘ         -     -                                

           ।    ২০১৯      এ                     ৩৭.৮৩      । 
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      -     -                                                  ওর্দওাড়া সতু 

      -     -     -      -                                       

        

                                                                      ২৫২.১৬                      

২০.২০              ঘ         -     -     -      -                                               

                      । 

 

ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

                                                                

ম্ভাব্য ২৯৩.৬৪ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব                                                         

                             । 

 

    -                                                       

                                                 -                                                  

                               । এ       ম্ভব্যঢা বাঘাই  র্স্তার্ভঢ দওযা প্রডবদভ ওাচ ঘমবঙ। 

 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ         ,                ঔাঢ       সচাবদভ অনুকুবম ১৯৭.৪২ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ র্ঙম। এভ 

আঢা ১০২.৭০ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ১.৭০ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ২৪.১৬                   , ১৪৮.০৩ 

                         ৯টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 
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র্বমঝ সচাদ 

র্বমঝ, সুদাফকঞ্জ, সফৌমপীাচাভ  লর্কঞ্জ ড়ও র্পাবকভ ফন্বব র্বমঝ ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ আঢা ৯৪টি সচমা 

ফলাড়ও,  ১৩টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ১১টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয 

১,৫৬৫.৫৮ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

লর্কঞ্জ ১২৮.০২ ১০৩.৩৩ ১০৭.৪৩ ৩৩৮.৭৮ 

সফৌমপীাচাভ ৮৯.৭৩ ৭৪.২২ ১৬৭.৯৪ ৩৩১.৮৯ 

সুদাফকঞ্জ  ১৩৮.৪৬ ২০৬.৫৬ ৩৪৫.০২ 

র্বমঝ ১৩৯.১৪ ১৬২.০১ ২৪৮.৭৪ ৫৪৯.৮৯ 

 িবফাঝ ৩৫৬.৮৯ ৪৭৮.০২ ৭৩০.৬৭ ১৫৬৫.৫৮ 

 

 

র্বমঝ সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 

 

র্বমঝ ড়ও সচাবদভ আঢা ৩৪৬ টি       সতু (বতখ িয ১৮২৩১.৬২ র্ফঝাভ), ৬১            (  ঘ    ২৭৬৭.৯০      )   

১৪৩৫  ওামপাঝ ি (  ঘ    ৭৮৩৫.৭২      ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৭টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

১৭.৫৮ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা র্বমঝ সচাবদ ১১টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ১টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ সচাবদভ আঢা ৭৩৯.২৯ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ৭৩৯.২৯ সওাটি ঝাওা (১০০%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 
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ফাপ্ত প্রওল্প 

        -                     

                                         এ        । এ                                     এ      

                                                                               ।          

                                      ১০০.৫৮               ‘        -                   ’      

২০১৮-১৯                   । এ             ১৭ ১২                          , ৩ ৬৪                   

          , ৬  ( ৪৪৪ ৭২      )     এ   ২১  ( ১৪৭      )                         ।    

 

        -                      

 

ঘমফাদ প্রওল্প 

াবধাঝ ি টু ঠাওা-র্বমঝ-ঢাফার্ম ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীওভড এাং উপ ধাবয পৃণও ার্প ি সমদ 

র্দফ িাড 

ঠাওা-র্বমঝ-ঢাফার্ম ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীওভড এাং উপ ধাবয পৃণও ার্প ি সমদ র্দফ িাসডভ মবক্ষয ভূর্ফ অর্থগ্রল   ইউটির্মটি 

স্থাদান্তবভভ র্দর্ফ্ ৩৮৮৫.৭২ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি র্মাংও প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (র্বমঝ সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভ  ভ র্দর্ফ্ র্বমঝ সচাবদ ৫৬০.৮৩ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১৪৮.৭৬ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৫৪.৯৭ যঢাাংয।  
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প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সুদাফকঞ্জ ধাকমা-চকন্নাণপুভ-ভাডীকঞ্জ-আউযওার্ে       ফলাড়ও  21.20 

র্বমঝ সকাধামকঞ্জ-ঠাওা তর্ক্ষড-পাবতবভ       ফলাড়ও  6.00 

র্বমঝ-সকাধামকঞ্জ-ঘভঔাই-চর্ওকঞ্জ       ফলাড়ও  66.50 

ভাচদকভ-কুমাউড়া-জুড়ী-ড়বমঔা-র্াদীাচাভ-সযমা-ঘভঔাই 

      ফলাড়ও (র্বমঝ অাংয)  

3.60 

সফৌমপীাচাভ ভাচদকভ-কুমাউড়া-জুড়ী-ড়বমঔা-র্াদীাচাভ-সযমা-ঘভঔাই 

      ফলাড়ও (বফৌমপীাচাভ অাংয)  

14.40 

জুড়ী-মার্ণটিমা       ফলাড়ও  12.10 

লর্কঞ্জ ভাইম-দার্ভদকভ-মাঔাই-লর্কঞ্জ       ফলাড়ও  24.96 

 

 

র্বমঝ-সকাধামকঞ্জ-ঘভঔাই-চর্ওকঞ্জ আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (র্বমঝ সচাদ) 

র্বমঝ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ১২৬.২২ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৪২১.১৯ 

সওাটি  ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ১০.৭৩ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ প্রওল্প বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

র্বমঝ 

সনঞ্চুকঞ্জ-ফাইচকাঁ-ধামার্ড়      ফলাড়ও  ৯.১৪ 

াভী-সকাাইদখাঝ      ফলাড়ও  ৮.৬৪ 

র্বমঝ (বঢর্মঔাম)-সুমঢাদপুভ-ামাকঞ্জ     ফলাড়ও  ২২.৬৯ 
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ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ প্রওল্প বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সুদাফকঞ্জ  সুদাফকঞ্জ-ওাঁর্ঘভকার্ঢ-র্বম্বভপুভ      ফলাড়ও  ৮.৮৫ 

র্দাফঢপুভ-ঢার্লভপুভ      ফলাড়ও  ৬.৮১ 

সতাাভাাচাভ-সুদাফকঞ্জ      ফলাড়ও  ১৩.৬৮ 

সফৌমপীাচাভ  জুড়ী-পৄমঢমা (টুমী)     ফলাড়ও  ২২.১৫ 

কুমাউড়া-পৃর্ণফ ধাযা-লাচীপুভ-যভীনপুভ (র্মাংও ড়ও ভর্ভ াচাভ লবঢ 

টিমাকাঁ)      ফলাড়ও  

১৭.০০ 

সফৌমপীাচাভ- যফবভদকভ- ঘাঢমা সঘওবধাষ্ট      ফলাড়ও ৩৩.৫০ 

কুমাউড়া- যফবভদকভ- শ্রীফঙ্গম      ফলাড়ও ২৫.০০ 

লর্কঞ্জ  চুদারুখাঝ-াটিাজুড়ী-দতুদাচাভ      ফলাড়ও  ১২.৭৮ 

মুভাভে তভকালযভীন      ফলাড়ও  ২.৩৮ 

লর্কঞ্জ-ার্দাঘাং-আচর্ফভীকঞ্জ-যাো      ফলাড়ও  ০.১০ 

 

 

ঘমফাদ র্বমঝ (বঢর্মঔাম)-সুমঢাদপুভ-ামাকঞ্জ সচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড ওাচ 

র্বমঝ র্ফাদেভ-সওাম্পার্দকঞ্জ-সপামাকঞ্জ সচমা ফলাড়ওবও চাঢী ফলাড়ও ফাবদ 

উন্নীঢওভড 

৩১.৭৮ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি র্বমঝ র্ফাদেভ ইন্টাভবওযদ-মামাক-সওাম্পার্দকঞ্জ-ালুটিওভ-সপামাকঞ্জ সচমা ফলাড়ওবও চাঢী 

ফলাড়ও ফাবদ উন্নবদভ র্দর্ফ্ ৬২৬.৯৩ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। ম্পূড ি র্ভর্চট 

সধপবফবন্ট র্দর্ফ িঢব্য এ ফলাড়ওটি  এওর্তবও সবফদ সপামাকঞ্জ স্থমেভ  ধাণভ সওাাভী লবঢ পাভী বাদালদ র্বমঝ লব 

াভাবতবয ঘমাঘম র্দভর্র্েন্ন ওভব, অন্যর্তবও ধব িঝদ র্যবল্পভ র্ওাবয গুরুেপূড ি ভূর্ফওা ভাঔব। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ 

অগ্রকর্ঢ ৭১.৭০ যঢাাংয। 
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র্বমঝ র্ফাদেভ ইন্টাভবওযদ-মামাক-সওাম্পার্দকঞ্জ-ালুটিওভ-সপামাকঞ্জ ফলাড়ও 

    -     -       -                                          (        

                      ঘ                )                 

                      -এ                                                                 ১৯০.৭৭ 

সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব     -     -       -                                         (                 

             ঘ               ) ১৬.৩৫                                        । জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ 

প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ২৬.২৬ যঢাাংয। 

 

     -       -      ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

     -       -      -                                                     

     -       -      -                                                     ১৪১.৩৮                  

                         ৭০২.৬১         ঘ                                     । জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ 

অগ্রকর্ঢ ৫৪.৪৬ যঢাাংয। এ    ,     এ               ১৪১.২৫                      এ                 ৭  

                        -                                              ।  
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ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

যাো-চমসুঔা ফলাড়ও  র্দফ িাড 

ম্ভাব্য ৭৬৯.৩৩০সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রর্ঢশ্রুঢ সুদাফকঞ্জ-ফতদপুভ-র্তভাই-যাো-চমসুঔা-আচর্ফভীকঞ্জ- 

লর্কঞ্জ ফলাড়বওভ ১৬.৯০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি যাো-চমসুঔা ড়ওাাংয র্দফ িাবডভ উবদ্দবে এওটি প্রওল্প গ্রলবডভ উবযাক সদা 

লববঙ। 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ         ,                ঔাসঢ       ড়ও সচাবদভ অনুকুবম ১৮৬.৯২ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ 

র্ঙম। এভ আঢা ৯৯.৯৮ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ০.১১ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ১৪.৯১                   , ৯৫.৩৫ 

                         ১৪টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 

 

  এ               -                                      
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ভাচযালী সচাদ 

ভাচযালী, ঘাঁধাই দাকঞ্জ, দকাঁ, ধাদা, র্ভাচকঞ্জ  দাবঝাভ ড়ও র্পাবকভ ফন্বব ভাচযালী ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ 

আঢা ৭০টি সচমা ফলাড়ও,  ১৭টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ১৬টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ 

ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ২৪৫৬.৮৩ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

দকাঁ ৮.০ ২৫৪.৪৩ ২১২.৯১ ৪৭৫.৩৪ 

দাবঝাভ ১০৯.৩২ ৩৯.৭৬ ২০৮.৫১ ৩৫৭.৫৯ 

দাকঞ্জ ৪২.১৯ ২৩.০১ ১৬৫.৬৯ ২৩০.৮৯ 

ধাদা ১৫৫.০৪ ১৬৮.৯৭ ২০০.৬৯ ৫২৪.৭ 

ভাচযালী ১০০.২২ ৭৫.৯৪ ২৫০.৩৫ ৪২৬.৫১ 

র্ভাচকঞ্জ ৮৭.১৬ ২৩.৪৩ ৩৩১.২১ ৪৪১.৮ 

 িবফাঝ ৫০১.৯৩ ৫৮৫.৫৪ ১৩৬৯.৩৬ ২৪৫৬.৮৩ 

 

 

ভাচযালী সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 

ভাচযালী ড়ও সচাবদভ আঢা ৩২৩টি ওাংর্ক্রঝ সতু (বতখ িয ১৭৬৬৬.৬৭ র্ফঝাভ), ৩৫ টি সইমী সতু (বতখ িয ২৩৭১.১৮ র্ফঝাভ)  

১৭১৪টি ওামপাঝ ি (বতখ িয ৭৮৮৭.৪০ র্ফঝাভ)  ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৪টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

৪২.৩৮ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা ভাচযালী সচাবদ ৭টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম। এ সচাবদভ আঢা 

৪৫৯.০১ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ৪৫৯.০১ সওাটি ঝাওা (১০০%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 
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ঘমফাদ প্রওল্প 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (ভাচযালী সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ ভাচযালী  সচাবদ ৪৩৮.৯৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ৭৪.০০ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও বণাবণ 

ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৭১.৩১ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

দকাঁ গুড়া-দকাঁ-ফলাবতপুভ-ধত্নীঢমা-থাবফভলাঝ-চপুভলাঝ       ফলাড়ও  17.50 

ভাচযালী ভাচযালী (র্ন্দুভ সফাড়)-দলাঝা-সঘৌফার্যা       ফলাড়ও  56.50 

 

ভাচযালী (র্ন্দুভ সফাড়)-দলাঝা-সঘৌফার্যা আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (ভাচযালী সচাদ) 

ভাচযালী  সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ২৫৯.২০ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৭৬৬.৫৮ 

সওাটি  ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৬.৫২ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও  র্পাক ড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

র্ভাচকঞ্জ  র্ভাচকঞ্জ-ওড্ডা-বফযপুভ      ফলাড়ও  11.657 

ভূইাকাঢী-র্দফকার্ঙ-ঢাড়ায      ফলাড়ও  16.5 

উোধাড়া-মার্লড়ীবফালদপুভ-পাঙ্গুভা (ফদার্তখী াচাভ)      

ফলাড়ও 

13.00 

ঢাঁড়ায-ভাদীভলাঝ-সযভপুভ (র্ভাচকঞ্জ অাংয)      ফলাড়ও  17.00 
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ড়ও  র্পাক ড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ধাদা  ড়াইগ্রাফ-সচাদাইম-ঘাঝবফালভ      ফলাড়ও  (ধাদা অাংয) 8.00 

ঘাঝবফালভ-ধাবিটাঙ্গা-ইর্তমপুভ-সটাংকাভকাঁ-ধাদা      ফলাড়ও  31.50 

র্ঘদাঔড়া-(র্ববভাট)-সক্ষতুধড়া-র্মফর্লরা-াঁর্ণা      ফলাড়ও  14.00 

খাঔড়াঔামী-সাদাঢমা-াঁর্ণা াচাভ াইধা      ফলাড়ও  9.00 

দাবঝাভ  ওার্মকঞ্জ (সযভবওাম)-দমটাঙ্গাভলাঝ-স্বভকুর্ঢা াচাভ      ফলাড়ও  26.70 

আড়াদী-াকার্ঢধাড়া      ফলাড়ও (দাবঝাভ অাংয)  ৬.৬0 

উ্ভা কডপদ াংববাক      ফলাড়ও  ০.৬১ 

র্াংড়া-গুরুতাপুভ-ঘাঝবফালভ      ফলাড়ও (দাবঝাভ অাংয)  ৯.৯৫৭ 

আলবম্মতপুভ-ড়াইগ্রাফ-গুরুতাপুভ      ফলাড়ও  ৫.৩৩৫ 

ভাচযালী  ভাচযালী-লাঝবকাতাকাড়ী-নর্মাভর্ম-সফালদকঞ্জ      ফলাড়ও  22.00 

র্যপুভ-দূক িাপুভ-ঢাবলভপুভ      ফলাড়ও  19.70 

ভাচযালী-তাফকুড়ালাঝ-ওাওদলাঝ-আফনুভা      ফলাড়ও  35.60 

দকাঁ  সকাতাকাড়ী-দাবঘাম-র্দাফঢপুভ      ফলাড়ও  ১৭.৫ 

ফাো-াখফাভা-আত্রাই      ফলাড়ও  25.00 

ঘাঁধাই দাকঞ্জ  াকঞ্জ -আফনুভা      ফলাড়ও  ৬.৫ 

 

 

র্ভাচকঞ্জ-ওড্ডা-বফযপুভ সচমা ফলাড়ও 

 

    -              ০১           ২                                 
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দকাঁ সচমাভ ফলাড়ও সদঝাওি উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ৩১৮.৭১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব        -       -        

             (  ঘ    ২৩.৫০           ) এ       -        -     -                   (  ঘ    ৩৬.২৫ 

          )          (    )-      -                    (  ঘ    ২২.২২           )                   

                      এ                        ।    ২০১৯      এ             ১৫.৬৯      । 

 

       -       -                                     

দমওা-র্ভাচকঞ্জ-তাাত আঞ্চর্মও ফলাড়ও উন্নদ 

দমওা-র্ভাচকঞ্জ-তাাত আঞ্চর্মও ফলাড়বওভ র্ভাচকঞ্জ যলভ অাংবয ৬.৬ র্ওবমার্ফঝাভ ৪-সমবদ উন্নীঢওভড (যলীত এফ ফদসুভ 

আমী সফর্টবওম ওবমচ লবঢ ওাঝা াধতা সফাড় ধব িন্ত), ১৪.০০ র্ওবমার্ফঝাভ অাংয ২-সমবদ উন্নীঢওভড এাং যলভ অাংবযভ 

অর্যষ্ট ১.১৪ র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও াংস্কাবভভ র্দর্ফ্ ২৬৪.২৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ।    

২০১৯      এ             ৬৬.২২      । 

 

দমওা-র্ভাচকঞ্জ-তাাত ফলাড়ও উন্নদ প্রওবল্পভ ঘমফাদ ওাচ 

দকাঁ-আত্রাই-দাবঝাভ ফলাড়বওভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড 
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দকাঁ সচমাভ াবণ দাবঝাভ সচমাভ ভার্ভ াংববাক স্থাধদ ওভাভ উবদ্দবে ২০১.২৯ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব দকাঁ-আত্রাই-

দাবঝাভ ফলাড়বওভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড প্রওল্পটি াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা ২৫.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ দতুদ 

ফলাড়ও, ৮টি সতু  ১০টি ওামপাঝ ি র্দফ িাবডভ াংস্থাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ াস্তাদ অগ্রকর্ঢ ২৩.৮৫ যঢাাংয।  

 

দকাঁ-আত্রাই-দাবঝাভ ফলাড়বওভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড প্রওবল্পভ ঘমফাদ ওাচ 

 

ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

       -      -                   ১                 ১০             (          

                                )        ৪-             

     ৩২৬.৮৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব        -      -                                                     

             ৪-                    এ                              । 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ         ,                ঔাসঢ ভাচযালী ড়ও সচাবদভ অনুকুবম ২৯৫.৯৯ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ  

র্ঙম। এভ ফাধ্যবফ ১৩০.৫৫ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ৪১.০০ র্ওবমার্ফঝাভ র্টর্এটি, ২.৭৭ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ৩২.৭৩ 

                  , ১৭১.০৭                        , ৩টি সতু  ১৮টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 
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ভাংপুভ সচাদ 

ভাংপুভ, কুর্ড়গ্রাফ, মামফর্দভলাঝ, গুড়া, চপুভলাঝ, কাইান্ধা, র্তদাচপুভ, দীমনাফাভী, ঞাকুভকাঁ  ধঞ্চকড় ড়ও র্পাবকভ ফন্বব 

ধঞ্চকড় ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ আঢা ৭০টি সচমা ফলাড়ও,  ১৭টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ১৬টি চাঢী ফলাড়ও 

ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ২৯৮৮.৭৩ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

গুড়া ১২৬.৩৫ ৫৯.৫১ ৩৩৯.১৭ ৫২৫.০৩ 

র্তদাচপুভ ৯৬.০৮ ১২৬.৭২ ৩০৪.৪৫ ৫২৭.২৫ 

কাইান্ধা ৩২.৮৫ ৩৫.২২ ২৭৫.৮৭ ৩৪৩.৯৪ 

চপুভলাঝ ----- ৩৯.০৪ ১৫০.২৮ ১৮৯.৩২ 

কুর্ড়গ্রাফ ১২.৫৫ ----- ২৫৮.২৭ ২৭০.৮২ 

মামফর্দভলাঝ ১২০.৭ ৮.২৮ ৫১.১৯ ১৮০.১৭ 

দীমনাফাভী ১৭.৪৭ ৫৫.৫৯ ১৭১.০৬ ২৪৪.১২ 

ধঞ্চকড় ৭১.২৭ ------ ১১৩.০৭ ১৮৪.৩৪ 

ভাংপুভ ১০৮.৭৫ ৩০.৮২ ১৯৪.৬৭ ৩৩৪.২৪ 

ঞাকুভকাঁ ৩০.৬ ৬.১৪ ১৫২.৭৬ ১৮৯.৫ 

 িবফাঝ ৬১৬.৬২ ৩৬১.৩২ ২০১০.৭৯ ২৯৮৮.৭৩ 

 

ভাংপুভ সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 
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ভাংপুভ ড়ও সচাবদভ আঢা ৩২৯টি       সতু (বতখ িয ১৭০৬৮.৪০ র্ফঝাভ), ৫২টি সইমী সতু (বতখ িয ২৫৬৪.৩২ র্ফঝাভ)   

২১৮৪টি ওামপাঝ ি (বতখ িয ৯১৫৭.৫৪ র্ফঝাভ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৪টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

২২৫৩.৯৩সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা ভাংপুভ সচাবদ ১৯টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ৫টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ সচাবদভ আঢা ৫৭৪.৫০ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ৫৭৪.৪৬ সওাটি ঝাওা (৯৯.৯৯%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 

ফাপ্ত প্রওল্প 

াদুোপুভ-ধীভকঞ্জ-দাকঞ্জ সচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড প্রওল্প 

৯৭.০০ সওাটি ঝাওা ব্যব ৬৫.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি কাইান্ধা-াদুোপুভ-ধীভকঞ্জ-দাকঞ্জ-র্ভাফপুভ ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্পটি 

ফাপ্ত লববঙ। এভ নবম কাইান্ধা সচমাভ াবণ র্তদাচপুভ সচমাভ ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ লববঙ। 

 

 

াদুোপুভ- ধীভকঞ্জ-দাকঞ্জ সচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড প্রওবল্পভ আঢা র্দর্ফ িঢ ড়ও 

       -     -       -  ঘ                  

                                 ঘ                                              ৬৪.৭৬ সওাটি ঝাওা ব্যব 

২৮.৭৫ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি        -     -       -  ঘ                                        । 

 

       -     -       -  ঘ           
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         -                       

চমঠাওা উধবচমাভ াবণ দীমনাফাভী সচমা তবভভ ফবধ্য ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢ ওভবডভ মবক্ষয ৫৪.৫০ সওাটি ঝাওা ব্যব 

২২.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি          -                                  । এ                            

৩.৭০            ৫.৫০                  ৪        ৪                          ।   

 

         -                   

      -        -                       

৪৯.৮৭ সওাটি ঝাওা ব্যব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রর্ঢশ্রুঢ ১৭.৯৬ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি কুর্ড়গ্রাফ-ভাচাভলাঝ-র্ঢস্তা সচমা ফলাড়ও উন্নদ 

প্রওল্পটি      লববঙ। এ ফলাড়ওটি উন্নবদভ নবম কুর্ড়গ্রাফ সচমা তভ লবঢ র্পাকী যলভ ভাংপুবভভ াবণ দূভে প্রা ৭.৬০ 

র্ও        হ্রা সধববঙ। নবম ধণ্য  বাত্রী ধর্ভলদ লচঢভ লববঙ। 

 

কুর্ড়গ্রাফ-ভাচাভলাঝ-র্ঢস্তা ফলাড়ও 
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ঘমফাদ প্রওল্প 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (ভাংপুভ সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ ভাংপুভ সচাবদ ৫৯৮.১০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১০৫.২০ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৫৪.৫৯ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

 

কাইান্ধা ধমাযাড়ী সণবও কাইান্ধা         ড়ও  21.02 

গুড়া গুড়া-দকাঁ-ফলাবতপুভ-ধত্নীঢমা-চপুভলাঝ          ড়ও (গুড়া অাংয)  43.00 

গুড়া/চপুভলাঝ গুড়া (সফাওাফঢমা)-ঢামাই-চপুভলাঝ        ড়ও 36.84 

ঞাকুভকাঁ ঞাকুভকাঁ পুভাঢদ সওযদ          ড়ও (াষ্টযান্ড সণবও সভমবষ্টযদ)  4.34 

 

গুড়া-দকাঁ-ফলাবতপুভ-ধত্নীঢমা-চপুভলাঝ আঞ্চর্মও ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (ভাংপুভ সচাদ) 

ভাংপুভ  সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ৩৩২.৭৮ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৬৪৫.৪৩ 

সওাটি  ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ২২.৪৭ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ 

বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ধঞ্চকড়  ধঞ্চকড় -সকাামধাড়া-রুর্লা      ফলাড়ও  15.30 

ধঞ্চকড় র্ঘর্দওম-ব্যাাংলাড়ী-ফাবড়াা-যামটাাংকা-সতীকঞ্জ      ফলাড়ও  11.25 

ঞাকুভকাঁ  ঞাকুভকাঁ-সদওফভত-ধীভকঞ্জ-ীভকঞ্জ      ফলাড়ও (ঞাকুভকাঁ অাংয)  3.64 

ভাদীাংবওম-লর্ভপুভ      ফলাড়ও  18.30 

ঞাকুভকাঁ-ধীভকঞ্জ      ফলাড়ও  17.60 
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ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ ফলাড়ওাাংবযভ 

বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

র্তদাচপুভ  ঞাকুভকাঁ-সদওফভত-ধীভকঞ্জ-ীভকঞ্জ      ফলাড়ও (র্তদাচপুভ অাংয)  19.60 

র্তদাচপুভ-সাঘাকঞ্জ-কুমঢমা      ফলাড়ও  7.80 

র্ভাফপুভ-দাকঞ্জ-পাদুর্ভা      ফলাড়ও  13.00 

দীমনাফাভী  দীমনাফাভী (সঝাংকদফাভী)-র্ওবযাভকঞ্জ     ফলাড়ও  10.50 

ওার্মঢমা-ার্তাভবফাড়-পুর্মযমাইদ (দীমনাফাভী াইধা)      ফলাড়ও  8.50 

সাড়াকাড়ী-সঔাওযাভখাঝ-র্টফমা      ফলাড়ও  3.50 

ভাংপুভ  ভাংপুভ-াবলকঞ্জ-ধীভকাঙা      ফলাড়ও  1.50 

ট্যাবক্সভলাঝ-মামর্তখী-ঢাভাকঞ্জ-(দীমনাফাভী)-র্ওবযাভকঞ্জ      ফলাড়ও  17.74 

কঙ্গাঘড়া-ধীবভভলাঝ-ফন্থদালাঝ-কাড়াগ্রার্ফ-(দীমনাফাভী)-র্ওবযাভকঞ্জ      ফলাড়ও  18.70 

ফদৄপুভ-োফপুভ      ফলাড়ও  8.40 

াবলকঞ্জ-লাভাকাঙ      ফলাড়ও  6.00 

মামফর্দভলাঝ  ধাঝগ্রাফ-তলগ্রাফ-আাংকভবধাঢা      ফলাড়ও  16.20 

মামফর্দভলাঝ-সফাকমলাঝ      ফলাড়ও  11.80 

কুর্ড়গ্রাফ  দাবকবভী-সদাযী-ঔর্ড়াড়ী-পৄমাড়ী      ফলাড়ও  11.71 

উর্মপুভ-চভা-র্ঘমফাভী      ফলাড়ও  10.50 

 কাইান্ধা  দৄধদী-সমওা      ফলাড়ও  3.48 

তার্ড়াপুভ-ওাফাভচাদী      ফলাড়ও  7.20 

ধমাযাড়ী-সখাড়াখাঝ      ফলাড়ও  9.00 

চপুভলাঝ-ভাচার্ভাঝ-সকার্েকঞ্জ (কাইান্ধা অাংয)      ফলাড়ও  11.60 

চপুভলাঝ  গুড়া (সছাধকাড়ী)-সক্ষঢমাম      ফলাড়ও  4.24 

চপুভলাঝ-সক্ষঢমাম      ফলাড়ও  10.68 

চপুভলাঝ-ভাচার্ভাঝ-সকার্েকঞ্জ (চপুভলাঝ অাংয)      ফলাড়ও   6.14 

গুড়া  সফাওাফঢমা-সাদাঢমা-লর্ভঔামী-লাঝবযভপুভ-ার্ভাওার্ে      ফলাড়ও  28.60 

সুমঢাদকঞ্জ-(র্মচুঢমা)-ফাতমা-াকাড়ী-(ওতফঢমী)-কাঢমী (ধাঁঘফাইম)      ফলাড়ও  9.70 

দৄদঝ-দাাংলু-ার্মার্তখী-ধাঁঘফাইম-কাঢমী-সাদাঢমা (সঘৌর্ওভখাঝ)     ফলাড়ও  10.60 

 

ভাংপুভ-াবলকঞ্জ-ধীভকাঙা      ফলাড়ও 
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াফদটাাংকা (কাইান্ধা)-যঠিাড়ী- আনঢাকঞ্জ (র্তদাচপুভ) সচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড 

৪২৫.৮১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ম্প্রর্ঢ স্থাদী ভওাভ প্রবওৌযম আর্থতপ্তভ লবঢ ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভ লস্তান্তর্ভঢ ৭১.৭৫ 

র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি াফদটাাংকা (কাইান্ধা)-যঠিাড়ী- আনঢাকঞ্জ (র্তদাচপুভ) সচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভডল উন্নবদভ চন্য এওটি 

প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। 

       -     -        -       -                                      

(          ) 

কুর্ড়গ্রাফ সচমাভ সভৌফাভী উধবচমাভ াবণ চাফামপুভ সচমাভ ফবধ্য র্যফাদ ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ৩৩২.১০ 

সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ২৯.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি        -     -       -       -                             

               ফচবুর্ঢওভড                 । 

        -               -      -                                         

           

২৩২.৯৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব         -              -      -                                       

              ৬৪৫         ঘ                                             । 

বতপুভ-দীমনাফাভী ফলাড়ও      

                                                    ওভাভ র্দর্ফ্ ২২৫.৯৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ১৫.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি বতপুভ-দীমনাফাভী ফলাড়ও প্রযস্তওভড  ফচবুর্ঢওভড ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ 

অগ্রকর্ঢ ৬১.৭৮ যঢাাংয। 

 

বতপুভ-দীমনাফাভী ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

       (        )-       -        -                                   

        

                                                                  ম্ভাব্য ৭৪৫.০০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

৪৯.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি        (        )-       -        -                                             

                   । 

     (           )-                                                

     ৭০৭.৩২ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৬৩.৭৯ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি      (           )-                             

                             এ                              । 

 

    -                                                   এ         ঘ   

    (        )        

     ২১০.৯০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রর্ঢশ্রুঢ     -                                   

               এ         ঘ       (        )                              । 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ         ,                ঔাসঢ ভাংপুভ ড়ও সচাবদভ অনুকুবম ২২৭.১৬ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ  র্ঙম। 

এভ ফাধ্যবফ ১১০.৮৬ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ৩৯.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ র্টর্এটি, ৪১.৮৪                   , ২৫৬.০৮ 

                       , ৩টি সতু  ২৩টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 

 

খুমদা সচাদ 

খুমদা, াঢক্ষীভা, াবকভলাঝ, ববযাভ, দড়াইম, ফাগুভা, কুর্ষ্টা, র্ছদাইতল, চুাটাাংকা  সফবলভপুভ ড়ও র্পাবকভ ফন্বব খুমদা 

ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ আঢা ৮২টি সচমা ফলাড়ও,  ১৬টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ১৫টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ 

সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ২৮৫২.০০ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

াবকভলাঝ ৬১.১২ ১১৯.১৪ ২৬৪.৭৬ ৪৪৫.০২ 

চুাটাঙ্গা  --- ১১৮.৭১ ২৪.৫৮ ১৪৩.২৯ 

ববযাভ ১৪৬.৩৭ ৫৪.৩৭ ১৩৭.৬৯ ৩৩৮.৪৩ 

র্ছদাইতল ৭৪.৯৯ ৪৮.৮৪ ২৭১.৮১ ৩৯৫.৬৪ 

খুমদা ৬১.০৪ ৪২.৩৮ ৩০৯.৭৬ ৪১৩.১৮ 

কুর্ষ্টা ৪৮.৬৫ ৭৩.৮২ ১৪৬.৩৬ ২৬৮.৮৩ 

ফাগুভা ৪৬.২৭ ৩০.৯৩ ১৬৮.১৩ ২৪৫.৩৩ 

সফবলভপুভ  --- ৬৬.৫৭ ৬৫.৪৫ ১৩২.০২ 

দড়াইম ৩০.৯৮ ১৬.০৮ ১৪১.৫৪ ১৮৮.৬ 

াঢক্ষীভা ৯.২৩ ৫১.৯৬ ২২০.৪৭ ২৮১.৬৬ 

 িবফাঝ ৪৭৮.৬৫ ৬২২.৮ ১৭৫০.৫৫ ২৮৫২.০০ 
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খুমদা সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 

খুমদা ড়ও সচাবদভ আঢা ২১৮টি ওাংর্ক্রঝ সতু (বতখ িয ১২৭৮৫.৯৫ র্ফঝাভ), ২৪            (বতখ িয ৪৭৬.০৭র্ফঝাভ)   

১৯৮৬টি ওামপাঝ ি (বতখ িয ৭০৭০.৪৫ র্ফঝাভ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৬টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

৩৭.২৪ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা খুমদা সচাবদ ১৬টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ৪টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ সচাবদভ আঢা ৯৮৩.০০ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ৯৮৩.০০ সওাটি ঝাওা (১০০%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 

ফাপ্ত প্রওল্প 

       -       -       -                    

২৭০.৮২ সওাটি ঝাওা ব্যব ৭৮.৮০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি র্ছদাইতল-চুাটাঙ্গা-সফবলভপুভ-মুর্চদকভ ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্পটিভ ওাচ 

ফাপ্ত লববঙ। এভ নবম ঐর্ঢলার্ও মুর্চদকবভভ াবণ সতবযভ ফলাড়ও সবাকাববাক ব্যস্থা লচঢভ লববঙ।  
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র্ছদাইতল-চুাটাঙ্গা-সফবলভপুভ-মুর্চদকভ ফলাড়ও 

                                                       

১৮১.৫১ সওাটি ঝাওা ব্যব াঢক্ষীভা-সপাফভা স্থমেভ ফলাড়ও উন্নদ এাং াঢক্ষীভা যলভ াইধা ফলাড়ও র্দফ িাড প্রওল্পটি 

াস্তার্ঢ লববঙ। প্রওবল্পভ আঢা ১১.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি াঢক্ষীভা-সপাফভা স্থমেভ ফলাড়ওবও চাঢী ফলাড়ও ফাবদ 

পু        , ১২.৩৫ র্ওবমাফঝাভ যলভ াইধা ড়ও র্দফ িাড, ৩টি সতু  ৫০টি ওামপাঝ ি র্দফ িাড ওভা লববঙ। এভ ফাধ্যবফ াঢক্ষীভা 

যলবভভ বাদচঝ র্দভদল গুরুেপূড ি সপাফভা স্থমেবভভ াবণ াভাবতবযভ ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ লববঙ। 

 

াঢক্ষীভা যলভ াইধা ফলাড়ও 
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         -            -      -                     

খুমদা  াঢক্ষীভা সচমাভ সুেভদ াংমগ্ন দুটি উধবচমাভ ফবধ্য সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ ৯৯.৫৪ সওাটি ঝাওা ব্যব 

ফার্দওঔামী সতু র্দফ িাডল ২১.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি আযাশুর্দ-ধাইওকাঙা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্পটি ফাপ্ত লববঙ। 

 

ফার্দওঔামী সতু 

                        

                              ৬ ৬০            বতবখ িযভ                            । নমশ্রুর্ঢবঢ         সভভ 

বাদচঝ হুমাাংবয মাখ ওভা ম্ভ লববঙ। ০১       ২০১৮ ঢার্ভঔ       সণবও                       ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী এ           টি           ওবভদ। 
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ঘমফাদ প্রওল্প 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (খুমদা সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ খুমদা সচাবদ ৫৯১.৭৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১২৬.৭৯ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৫৬.১৫ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও 

র্পাক 
ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

 

খুমদা খুমদা-চুওদকভ-াঢক্ষীভা       ফলাড়ও  28.300 

াবকভলাঝ দাধাড়া-াবকভলাঝ-র্ধবভাচপুভ       ফলাড়ও  39.500 

াঢক্ষীভা খুমদা-চুওদকভ-াঢক্ষীভা       ফলাড়ও  25.500 

কুর্ষ্টা  

  

আলমাতীপুভ-ভাচাড়ী-ধাাংযা-কুফাভঔামী-কুর্ষ্টা (বঘৌকাঙা)      ফলাড়ও  28.054 

র্যমাইতল র্মাংও       ফলাড়ও  
5.435 

 

দাধাড়া-াবকভলাঝ-র্ধবভাচপুভ ফলাড়সও ঘমফাদ ওাচ 

সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (খুমদা সচাদ) 

খুমদা সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ৩২০.৫৮ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৫৫৮.৪৪ 

ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ১৩.২১ যঢাাংয। 
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প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক সচমা ফলাড়বওভ দাফ 
ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

খুমদা 

তাবওাধ-ড়াড়ীা-ফাগুভঔামী-ঢামা      ফলাড়ও  9.200 

ওভা-সদাাবওী-োফদকভ      ফলাড়ও  7.000 

সঢভঔাতা-ড িাম-ওার্মা      ফলাড়ও  5.360 

সওযপুভ-সঢগ্রাফ      ফলাড়ও  5.000 

াবকভলাঝ সফাবড়মকঞ্জ (বওাভ াচাভ)-ফাংমা      ফলাড়ও  14.920 

 

াবকভলাঝ (াইদবাট ি)-ওচুা     ফলাড়ও  7.050 

সফাবড়মকঞ্জ সনভীখাঝ-র্চাদকভ      ফলাড়ও  11.130 

াঢক্ষীভা 

আযাশুর্দ-েফদকভ      ফলাড়ও  14.600 

াঢক্ষীভা-আযাশুর্দ-সকাামটাঙ্গা-ধাইওকাঙা             23.491 

াংযীপুভ-মুন্পীকঞ্জ             10.610 

ববযাভ  
ওার্মকঞ্জ-ঔাজুভা-ভাপুভ-াখাভধাড়া      ফলাড়ও  19.272 

সওযপুভ-সঢগ্রাফ      ফলাড়ও  10.372 

ফাগুভা সমালাকড়া-দ'লাঝা-ওার্মযাংওভপুভ-সফালাম্মতপুভ             7.330 

ফাগুভা-সফালাম্মতপুভ      ফলাড়ও  24.914 

র্ছদাইতল ওার্মকঞ্জ-ঔাজুভা-ভাপুভ-াখাভধাড়া      ফলাড়ও  14.009 

ঘাঁতপুভা-ঝার্মদা-চামামপুভ-ঢামাভাচাভ             9.964 

কুর্ষ্টা  

তভপুভ-ঝটিাটাঙ্গা-আাদদকভ-লাঝবাার্মা      ফলাড়ও  7.650 

সতৌমঢপুভ-সতৌমঢঔামী-সফালাম্মতপুভ লাইস্কুম      ফলাড়ও  12.300 

তভপুভ াচাভ-লামা সভম াচাভ      ফলাড়ও  15.700 

চুাটাঙ্গা  

আফঢমী-বঢমটুর্ধ-আমফটাঙ্গা      ফলাড়ও  9.090 

ামুর্ে-লাঝবাার্মা-আমফটাঙ্গা      ফলাড়ও  13.025 

সফবলভপুভ 

ামুর্ে-লাঝবাার্মা-আমফটাঙ্গা      ফলাড়ও  11.020 

ঘাঁতপুভ-তভকাঢমা-চাদুঔার্ম-বাত্রাপুভ      ফলাড়ও  11.665 

সফবলভপুভ- উ্ভ যার্মঔা-ওার্মকাাংদী      ফলাড়ও  10.160 

দড়াইম  
দড়াইম-ওার্মা      ফলাড়ও  23.600 

সমালাকড়া-দ'লাঝা-ওার্মযাংওভপুভ-সফালাম্মতপুভ             12.150 

 

াবকভলাঝ (াইদবাট ি)-ওচুা সচমা ফলাড়সও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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বসযাভ-সদাবধাম চাঢী ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নদ  

৩২৮.৯৩ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩৮.২০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ববযাভ-সদাবধাম ফলাড়ও চাঢী ফলাড়বওভ বণাবণ ফাদ  

প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। প্রওল্পটি াস্তার্ঢ লবম সদাবধাম স্থমেভ ব্যলাভওাভী ধণ্য  বাত্রীালী বাদ 

ঘমাঘম উন্নঢঢভ লব। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৪১.৬৭ যঢাাংয। 

 

ববযাভ-সদাবধাম ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 

ববযাভ-খুমদা চাঢী ফলাড়বওভ ববযাভ অাংয (ধামাড়ী লবঢ ভাচখাঝ) বণাবণ ফাবদ উন্নদ 

৩২১.৫৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ববযাভ-খুমদা ফলাড়বওভ ববযাভ সচমাভ ধামাড়ী সণবও ভাচখাঝ ধব িন্ত ৩৪.০৫ র্ওবমার্ফঝাভ 

ফলাড়ওবও চাঢী ফলাড়বওভ বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ উবদ্দবে এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ আবঙ। জুদ ২০১৯ 

ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ ৬২.৮৭ যঢাাংয। 

 

ববযাভ-খুমদা ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

      (        )-        -      -                            

ম্ভাব্য ৩৬৬.৯৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ৩৮.২৭ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি       (        )-        -      -            

                গ্রলবদভ উবযাক সদা লববঙ। 

     -                                         

ফাগুভা সচমা তবভভ াবণ শ্রীপুভ উধবচমাভ াংববাকওাভী ফাগুভা-শ্রীপুভ সচমা ফলাড়বওভ বাদ ঘমাঘম র্দভাধত  উন্নঢঢভ ওভাভ র্দর্ফ্ 

ম্ভাব্য ২১৫.০৯ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব      -                                                       । 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ         ,                ঔাসঢ খুমদা ড়ও সচাবদভ অনুকুবম ৩২৪.২৪ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ  র্ঙম। 

এভ ফাধ্যবফ ১১৩.৮৯ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ৬৯.২৯ র্ওবমার্ফঝাভ র্টর্এটি, ১৯.৭২ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ৪২.২৪ 

                  , ১৬৩.৮৩                          ১৬টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 

সকাধামকঞ্জ সচাদ 

সকাধামকঞ্জ, ফাতাভীপুভ, যভীঢপুভ, নর্ভতপুভ  ভাচাড়ী ড়ও র্পাবকভ ফন্বব সকাধামকঞ্জ ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ 

আঢা ৩৭টি সচমা ফলাড়ও,  ১০টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ৮টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ 

ফলাড়ও সদঝাবওিভ বতখ িয ১১৩৪.৩৪ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

নর্ভতপুভ ৯০.৬   ২৪০.০৯ ৩৩০.৬৯ 

সকাধামকঞ্জ ৬৬.৮৮ ৭৪.৮৮ ১৫৮.৩৪ ৩০০.১ 

ফাতাভীপুভ ৮৬.৬৬ ৫০.৩৯ ৬৭.৪৬ ২০৪.৫১ 

ভাচাড়ী ১৯.৬৫ ৫৪.৮১ ৮২.১৯ ১৫৬.৬৫ 

যভীঢপুভ -  ৭৫.৯৪ ৬৬.৪৫ ১৪২.৩৯ 

 িবফাঝ ২৬৩.৭৯ ২৫৬.০২ ৬১৪.৫৩ ১১৩৪.৩৪ 

 

সকাধামকঞ্জ সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 
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সকাধামকঞ্জ ড়ও সচাবদভ আঢা ২৫৭টি ওাংর্ক্রঝ সতু (বতখ িয ১২৭৭৯.২৫ র্ফঝাভ), ১৪টি সইমী সতু (বতখ িয ৭৬৫.৪০ র্ফঝাভ)  

৬১৬টি ওামপাঝ ি (বতখ িয ৪২৬১.৪০ র্ফঝাভ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ৫টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

৪৩.৫২ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা সকাধামকঞ্জ সচাবদ ৪টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম।  এ সচাবদভ আঢা 

২৮০.৩৬সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ২৮০.৩২ সওাটি ঝাওা (৯৯.৯৯%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা 

লম: 

 

ঘমফাদ প্রওল্প 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (বকাধামকঞ্জ সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ সকাধামকঞ্জ সচাবদ ৫৯১.৭৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ৫১.৬৯ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও বণাবণ 

ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ  ৩৪.১৩ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও 

র্পাক 
ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

 

ভাচাড়ী 
আলমাতীপুভ-ভাচাড়ী-ধাাংযা-কুফাভঔামী-কুর্ষ্টা       ফলাড়ও  45.190 

ভাচাড়ী (াকফাভা)-সচৌকুভা সনভীখাঝ       ফলাড়ও  6.500 

 

আলমাতীপুভ-ভাচাড়ী-ধাাংযা-কুফাভঔামী-কুর্ষ্টা আঞ্চর্মও ফলাড়বও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (বকাধামকঞ্জ সচাদ) 

সকাধামকঞ্জ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ১৩৫.২৮ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয 

৫৫৮.৪৪ ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ  ১২.২৭ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও 

র্পাক 
ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

 সকাধামকঞ্জ 

পৄওভা মঞ্চখাঝ-ভাফর্তা      ফলাড়ও উন্নদ 4.980 

সকড়াবঔামা-ওার্যাদী (ব্যাপুভ)      ফলাড়ও  6.600 

র্চধাযা-ঢামাভলাঝ- চদকভখাঝ      ফলাড়ও  6.100 

ফাতার্ভপুভ 

ফাতাভীপুভ (ওামর্ওর্দ)-ভূভখাঝা          ফলাড়ও  18.580 

পাাংকা ব্রীচ-আইাভ-তামুা-ধীবভভাড়ী      ফলাড়ও 12.800 

ফাতাভীপুভ (ইবঝভপুম)-ধাণর্ভাভধাড়-সঔাবভলাঝ-টাাভ-আবকমছাড়া      

ফলাড়ও  

15.980 

নর্ভতপুভ 

পুকুর্ভা (পাাংকা)-তভপুভ      ফলাড়ও  13.500 

সকাামে-নর্ভতপুভ-ঢাভাইম      ফলাড়ও  8.249 

সাামফাভী (াবঢইভ)-সফালাম্মাতপুভ      ফলাড়ও  6.500 

ভাচাড়ী-ার্মাওােী-চাফামপুভ-ফদৄঔামী      ফলাড়ও  9.480 

যভীঢপুভ 

যভীঢপুভ-দড়ীা      ফলাড়ও  11.115 

ওবদবভ-টামুটযা      ফলাড়ও  1.700 

ভাচাড়ী 

ভাচাড়ী-ার্মাওােী-চাফামপুভ-ফদৄঔামী      ফলাড়ও  1.000 

সকাামে (চাফঢমা)- সকাতাভাচাভ -ধাাংযা - লাাপুভ       ফলাড়ও  12.600 

সকাামে-নর্ভতপুভ-ঢাভাইম      ফলাড়ও (ভাচাড়ী অাংয)  6.100 

 

 

ভাচাড়ী-ার্মাওােী-চাফামপুভ-ফদৄঔামী সচমা ফলাড়সও ঘমফাদ উন্নদ ওাচ 
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স্রাইম-আমনাটাঙ্গা াংববাক ফলাড়বওভ উন্নদল নর্ভতপুভ (ফাইচওার্ে)-সাামফাভী-

সকাধামকঞ্জ (পাটিাধাড়া) ফলাড়ও উন্নদ 

৪.০০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি স্রাইম-আমনাটাঙ্গা-ওার্যাদী সচমা ফলাড়ওবও ৩.৭০ র্ফঝাভ সণবও ৫.৫০ র্ফঝাভ প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

এাং ৪৩.১৭ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি নর্ভতপুভ (ফাইচওার্ে)-সাামফাভী-সকাধামকঞ্জ (পাটিাধাড়া) সচমা ফলাড়ওবও ৫.৫০ র্ফঝাভ 

লবঢ ৭.৩০ র্ফঝাভ প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ র্দর্ফ্ ২৬১.৭০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ আবঙ। এ 

প্রওবল্পভ আঢা াবঢভ দাফও স্থাবদ ৪৩৪ র্ফঝাভ তীখ ি এওটি সভমব পাভধা র্দফ িাড ওাচ ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ 

প্রওবল্পভ অগ্রকর্ঢ  ৬৫.৭২ যঢাাংয। 

 

নর্ভতপুভ (ফাইচওার্ে)-সাামফাভী-সকাধামকঞ্জ (পাটিাধাড়া) ফলাড়ও 

ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

       -      -        এ     (        )             

                                                                                                     

৮৫০.৬১ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব ২৭ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি        -      -        এ     (        )             

                        । 

 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ         ,                ঔাসঢ সকাধামকঞ্জ ড়ও সচাবদভ অনুকুবম ২২২.৮৭ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ  

র্ঙম। এভ ফাধ্যবফ ৫৬.১৫ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ৩৪                   , ৮৭.৮০                          ৭টি 

ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 
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র্ভযাম সচাদ 

র্ভযাম, ছামওাঠি, র্ধবভাচপুভ, সপামা, ধটুাঔামী  ভগুদা ড়ও র্পাবকভ ফন্বব র্ভযাম ড়ও সচাদ কঠিঢ। এ সচাবদভ 

আঢা ৬১টি সচমা ফলাড়ও,  ৭টি আঞ্চর্মও ফলাড়ও   ৩টি চাঢী ফলাড়ও ভববঙ। এ সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ফলাড়ও 

সদঝাবওিভ বতখ িয ১৬৩২.০১ র্ওবমার্ফঝাভ। 

ড়ও র্পাক চাঢী ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

আঞ্চর্মও ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সচমা ফলাড়ও 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

সফাঝ বতখ িয 

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

ভগুদা - ২৬.৫৩ ১৪৬.১৬ ১৭২.৬৯ 

র্ভযাম ৯০.৭৮ ২০.৩১ ২৪২.১৮ ৩৫৩.২৭ 

সপামা ১৬.৪৭ ১০৯.৪ ১৫২.৮৮ ২৭৮.৭৫ 

ছামওাঞী ৭.৩২ ৩৮.৮১ ২০২.০১ ২৪৮.১৪ 

ধটুাঔামী ১৩.৩৭ ৬৯.৮৫ ১৭৩.৯৬ ২৫৭.১৮ 

র্ধবভাচপুভ - ২৫.১৯ ২৯৬.৭৯ ৩২১.৯৮ 

 িবফাঝ ১২৭.৯৪ ২৯০.০৯ ১২১৩.৯৮ ১৬৩২.০১ 

 

 

র্ভযাম সচাবদভ আঢাথীদ ফলাড়ও সদঝাওি 
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র্ভযাম ড়ও সচাবদভ আঢা ২৫৯ টি ওাংর্ক্রঝ সতু (বতখ িয ১৪১৭০.২৭ র্ফঝাভ), ১৫৪ টি সইমী সতু (বতখ িয ৪৭১৯.২১র্ফঝাভ)  

১১৬৩টি ওামপাঝ ি (বতখ িয ৫৪৫৬.২৭ র্ফঝাভ) ভববঙ। এ ড়ও সচাবদভ অথীবদ ১০টি সঝাম সতু ভববঙ। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ 

৪৮.৭৬ সওাটি ঝাওা সঝাম আতা ওভা লববঙ। 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘভ আঢা র্ভযাম সচাবদ ১১টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম বাভ ফবধ্য ১টি প্রওল্প ফাপ্ত 

লববঙ। এ সচাবদভ আঢা ৬০৬.০৩ সওাটি ঝাওা ভাবদ্দভ র্ধভীবঢ ৬০২.৫৪ সওাটি ঝাওা (৯৯.৪২%) ব্য লববঙ। উবেঔববাগ্য 

প্রওবল্পভ র্ভড র্দবম্ন সতা লম: 

 

ফাপ্ত প্রওল্প 

       -         -        -        -                               

াবওভকঞ্জ-ধাদ্রীর্যপুভ-ওাঁঞামঢমী-সুর্তঔামী-ভগুদা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্পটি ফাপ্ত লববঙ। ১২০.৯৮ সওাটি ঝাওা ব্যব 

াস্তার্ঢ এ প্রওবল্পভ আঢা ৫৫.০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ফলাড়ওটিভ প্রযস্তঢা ৩.৭০ র্ফঝাভ লবঢ ৫.৫০ র্ফঝাবভ উন্নীঢ ওভা 

লববঙ। এভ নবম স্বল্পঢফ ধবণ র্পাকী যলভ র্ভযা    াবণ ভগুদাভ সবাকাববাক উন্নঢঢভ লববঙ। 

 

াবওভকঞ্জ-ধাদ্রীর্যপুভ-ওাঁঞামঢমী-সুর্তঔামী-ভগুদা ফলাড়ও 
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ঘমফাদ প্রওল্প 

নর্ভতপুভ-পাঙ্গা-র্ভযাম-ধটুাঔামী-কুাওাঝা চাঢী ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীঢওভবডভ চন্য ভূর্ফ 

অর্থগ্রলড 

নর্ভতপুভ-পাঙ্গা-র্ভযাম-ধটুাঔামী-কুাওাঝা চাঢী ফলাড়ও ৪-সমবদ উন্নীওওভড এাং উপ ধাবয পৃণও ার্প ি সমদ র্দফ িাসডভ 

মবক্ষয ভূর্ফ অর্থগ্রল   ইউটির্মটি স্থাদান্তবভভ র্দর্ফ্ ১,৮৬৭.৮৬ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি র্মাংও প্রওল্প াস্তাদাথীদ 

ভববঙ। 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্প (র্ভযাম সচাদ) 

গুরুেপূড ি আঞ্চর্মও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তা উন্নীঢওভড এভ র্দর্ফ্ র্ভযাম সচাবদ ৫৯১.৭৫ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব 

এওটি গুে প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা এ সচাবদভ সফাঝ ১৩৭.০৪ র্ওবমার্ফঝাভ আঞ্চর্মও ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা লবে। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ াস্তাদ লাভ ৫৮.৯৫ যঢাাংয। 

 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ আঞ্চর্মও ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও 

র্পাক 
ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ 

বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

র্ভযাম  র্ভযাম-ছামওাঞী-ভাচাপুভ-পান্ডার্ভা-র্ধবভাচপুভ       ফলাড়ও  3.332 

সপামা  
সপামা (ধভাদ ঢালুওতাভ লাঝ)-সাভলাদউর্দ্দদ-মামফর্দভলাঝ-ঘভনযাযদ-ঘভফার্দওা       

ফলাড়ও  

24.090 

ভগুদা  ধটুাঔামী-আফঢমী-ভগুদা-ওাওর্ঘড়া       ফলাড়ও  20.650 

ছামওাঠি র্ভযাম-ছামওাঞী-ভাচাপুভ-পান্ডার্ভা-র্ধবভাচপুভ       ফলাড়ও  37.275 

ধটুাঔামী  আফঢমী-সঔপুধাড়া-কুাওাঝা       ফলাড়ও  28.500 

র্ধবভাচপুভ  

র্ভযাম-ছামওাঞী-ভাচাপুভ-ােআর্ড়া-র্ধবভাচপুভ       ফলাড়ও  20.320 

সদাাধাড়া-াবকভলাঝ-র্ধবভাচপুভ       ফলাড়ও  2.873 

 

সপামা (ধভাদ ঢালুওতাভ লাঝ)-সাভলাদউর্দ্দদ-মামফর্দভলাঝ-ঘভনযাযদ-ঘভফার্দওা আঞ্চর্মও ফলাড়ও 
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সচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (র্ভযাম সচাদ) 

র্ভযাম সচাবদভ আঢাথীদ সফাঝ ২৪০.৪৭ র্ওবমার্ফঝাভ সচমা ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভবডভ মবক্ষয ৫৫৮.৪৪ 

ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব এওটি গুে প্রওল্প ঘমফাদ ভববঙ। জুদ ২০১৯ ধব িন্ত এ প্রওবল্পভ াস্তাদ লাভ ৩১.৭৬ যঢাাংয। 

প্রওবল্পভ আঢাথীদ সচমা ফলাড়ওমূল লম: 

ড়ও র্পাক ফলাড়বওভ দাফ 

ফলাড়ওাাংবযভ 

বতখ িয   

(র্ওবমার্ফঝাভ) 

 

র্ভযাম  

াদাভীধাড়া (থানুঝ)-দার্চভপুভ     ফলাড়ও (র্ভযাম অাংয)  17.270 

াবুকঞ্জ-মুমাতী-র্লচমা  9.552 

র্লচমা-সফবলেীকঞ্জ-র্ভযাম      ফলাড়ও  9.970 

র্ভযাম (র্তদাবভমপুম)-মক্ষীধাযা-দৄফওী     ফলাড়ও  9.700 

ঘাঔাভ-াদাভীধাড়া      ফলাড়ও  2.990 

 

আবকমছভা-ধাভলাঝ (আবকমছড়া যলভাাংয)  3.200 

ফাতাভীপুভ (ইবঢভপুম)-ধাথুর্ভাভ ধাড়-সকাাইভলাঝ-তাাভ-আর্চচাভা      ফলাড়ও  12.569 

সপামা  

গুইঙ্গাভলাঝ-ঘভধাঢাভ-তর্মমঔাভ লাঝ সলর্মপ্যাট-সতৌমঢঔাদ-াচাভ      ফলাড়ও  11.561 

াকফাভা-াাংমাাচাভ-সতৌমঢঔাদ      ফলাড়ও  7.310 

নর্ওভলাঝ-ওাবযভলাঝ      ফলাড়ও  6.280 

ঢজুমুর্দ্দদ-ঔাদচালাভ লাঝ      ফলাড়ও  8.750 

ভগুদা  ভাচাপুভ-ওাঞার্মা-আমুা-াফদা-ধাণভখাঝা      ফলাড়ও (ভগুদা অাংয)  45.200 

ছামওাঠি 

তধতর্ধা-দমর্ঙটি-সফাোভলাঝ (ফবলযপুভ)     ফলাড়ও  7.910 

দমর্ঙটি-ধীভ সফাাবজ্জফ সলাবদ ফলাড়ও  16.158 

ভাচাপুভ-বদওাঠি-সকুটিা-র্ধবভাচপুভ      ফলাড়ও (ছামওাঠি অাংয) 8.973 

সন্টাভলাঝ-ঝঢমা-বধওঔামী      ফলাড়ও  5.903 

ধটুাঔামী  

র্ভযাম (র্তদাবভমপুম)-মক্ষীধাযা-দৄফওী     ফলাড়ও (ধটুাঔামী অাংয)  3.780 

কমার্ঘধা-লর্ভবতপুভ-াদুড়া-যাঔার্ভা  16.310 

র্ধবভাচপুভ  

র্ভযাম-ওাপুভ-দাাগ্রাফ-রুধওাঠি      ফলাড়ও (র্ধবভাচপুভ অাংয)  6.835 

ছামওাঠি-ওীর্ঢিধাযা-সফাক্তাভলাঝ-রুধওাঠি      ফলাড়ও (র্ধবভাচপুভ অাংয)  4.605 

কর্ড়াভধাভ-াদাভীধাড়া-স্বর্য িডা-স্বরুধওাঠি-ওাউঔামী-বদওাঠি (৮০৩৩) (র্ধবভাচপুভ অাংয) 

র্ধবভাচপুভ (হুমাভলাঝ)-শ্রীভাফওাঠি-স্বরুধওাঠি 

দার্চভপুভ-শ্রীভাফওাঠি-স্বরুধওাঠি  

দার্চভপুভ-ওচুা  

25.641 

র্ভযাম-সপামা-মক্ষ্মীপুভ চাঢী ফলাড়বওভ র্ভযাম (ঘভওাউা) লবঢ সপামা  (ইর্মযা সনভীখাঝ) 

লব মক্ষীপুভ ধব িন্ত বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড 

ঘট্টগ্রাফ সণবও র্ভযাবমভ াবণ ফলাড়ও সবাকাববাক উন্নঢঢভ ওভাভ মবক্ষয ৩১২.৪৮ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব র্ভযাম-সপামা-

ম  পুভ চাঢী ফলাড়বওভ র্ভযাম (ঘভওাউা) লবঢ সপামা  (ইর্মযা সনভীখাঝ) লব ম  পুভ ধব িন্ত ৩৯.৫৭ র্ওবমার্ফঝাভ 

ফলাড়ও  বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড প্রওল্পটি ঘমফাদ ভববঙ। 

          (      )-    -      (        )                                 

        

                                                         ৩০২ ১৬                                

        -    -                                                                         । 
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                   (  ঘ  )             

 ৪৪.৮৪ সওাটি ঝাওা        ব্যব সপামা সচমাভ ঘভনযাযদ উধবচমা তভ লবঢ সতুা মঞ্চখাঝ ধব িন্ত ৭.৩০ র্ওবমার্ফঝাভ 

ফলাড়ও উন্নঢঢভ ওভাভ মবক্ষয প্রওল্পটি               । জুদ ২০১৯ ধব িন্ত াস্তাদ লাভ ৯১.৪৪ যঢাাংয। 

 

       -                  

ম্ভাব্য গৃলীঢব্য প্রওল্প 

সপামা (ধভাদ ঢালুওতাভ লাঝ)-সাভলাদউর্দ্দদ-মামফর্দভলাঝ-ঘভনযাযদ-ঘভফার্দওা ফলাড়ও 

                           

                      ৪                                                ৮১০                      

সপামা (ধভাদ ঢালুওতাভ লাঝ)-সাভলাদউর্দ্দদ-মামফর্দভলাঝ-ঘভনযাযদ-ঘভফার্দওা ফলাড়ওটিভ ৯৪                        

                                    । 

ভক্ষডাবক্ষড, াংস্কাভ  সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ         ,                ঔাসঢ র্ভযাম ড়ও সচাবদভ অনুকুবম ১৫৫.৫২ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ  

র্ঙম। এভ ফাধ্যবফ ৯২.৩৭ র্ওবমার্ফঝাভ পাভবম, ২.০০ র্ওবমার্ফঝাভ র্টর্এটি, ৬.০৮ র্ওবমার্ফঝাভ র্ভর্চট সধপবফন্ট, ৮.৫০ 

                  , ৫৬.৯৮                        , ২টি সতু  ১০টি ওামপাঝ ি পুদর্দ িফ িাড ওভা লববঙ। 
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ধর্ভর্যষ্ট-  

ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তবভভ আঢাথীদ ধর্ভঘার্মঢ ৩৯টি সনর্ভখাবঝভ র্ভড 

 

ক্রর্ফও 

দাং 

প্রযার্দও 

সচমা/ 

ড়ও 

র্পাবকভ 

দাফ 

সনর্ভ খাবঝভ 

দাফ 

সনর্ভ খাঝ 

ধর্ভঘামদা

ওাভী ড়ও 

র্পাবকভ 

দাফ 

দতীভ দাফ ড়বওভ দাফ  অস্থাদ সনর্ভভ ঢিফাদ অস্থা সচমাাভী 

খাবঝভ াংখ্যা 

ফন্তব্য 

ঘালু সফভাফঢ

সবাগ্য 

১ র্ভযাম সকাফা র্ভযাম ভাাংকার্ম র্তদাবভভপুম-মক্ষীধাযা-

দুফওী      

ফলাড়বওভ ১৪ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি  র্ভযাম সচমা 

৬টি সনর্ভখাঝ 

 

২ র্ভযাম ওাই 

মক্ষীধাযা 

র্ভযাম ভাাংকার্ম র্তদাবভভপুম-মক্ষীধাযা-

দুফর্ও      

ফলাড়বওভ ২৩ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

৩ র্ভযাম সদলামকঞ্জ র্ভযাম আর্ড়াম 

ঔাঁ 

বভাকীভপুম-টুফঘভ-

াউনম      

ফলাড়বওভ ৯ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

৪ র্ভযাম সমঢমা র্ভযাম ওীঢিদবঔামা র্লচমা-সফবলর্েকঞ্জ-

সমঢমা (র্ভযাম) 

     ফলাড়ওবভ 

৪১ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

৫ র্ভযাম ফীভকঞ্জ র্ভযাম সুকন্ধা ফীভকঞ্জ-ভলফঢপুভ-

াবুকঞ্জ-মুমার্ত-র্লচমা 

     ফলাড়বওভ ৮ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি   

৬ র্ভযাম াদাভীধাড়ড়া র্ভযাম ন্ধযা াদাভীধাড়া (টান্ডুাঝ)-

দার্চভপুভ      

ফলাড়বওভ ২ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

৭ ছামওাঠি রাঝধার্ওা ছামওাঠি সুকন্ধা রাঝধার্ওা (ছামওাঠি)-

দমর্ঙটি       

ফলাড়বওভ ৩ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি  ছামঔাঞী 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 

 

৮ র্ধবভাচপুভ সকুটিা র্ভযাম ওঘা ভাচাপুভ-বদওাঠি-

সকুটিা-র্ধবভাচপুভ 

     ফলাড়বওভ 

১২ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ  

৪টি  র্ধবভাচপুভ 

সচমা ৩টি 

সনর্ভখাঝ 

 

৯ র্ধবভাচপুভ ঘভঔামী র্ধবভাচপুভ ওঘা র্ভযাম-ছামওাঠি-

পান্ডার্ভা-র্ধবভাচপুভ 

      ফলাড়বওভ 

৫৩ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি   

১০ র্ধবভাচপুভ আফড়াঝর্ড় র্ধবভাচপুভ ন্ধযা কর্ভাভধাড়-

াদাভীধাড়া-যযীদা-

স্বরূধওাঞী-ওাউঔামী-

বদওাঠি      

ফলাড়বওভ ২২ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি   

১১ ধটুাঔামী সমবুঔামী ধটুাঔামী ধাভা ঠাওা (বাত্রাাড়ী)-

ফাা-পাঙ্গা-র্ভযাম-

ধটুাঔামী       

ফলাড়বওভ ১৮৯ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

৪টি  ধটুাঔামী 

সচমা ৫টি 

সনর্ভখাঝ 

 

১২ ধটুাঔামী কা ধটুাঔামী সমালার্মা সমবুঔামী-াউনম-

কমার্ঘধা-আফড়াকার্ঙা 

     ফলাড়বওভ 

১৪ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি   

১৩ ধটুাঔামী ধাভাকুঞ্জ ধটুাঔামী ধাভা ওচুা-সঢাকী-

র্ফচিাকঞ্জ-ধটুবাঔামী 

     ফলাড়বওভ 

১৩ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

   

১৪ ধটুাঔামী কমার্ঘধা ধটুাঔামী ভাফদাাত সমবুঔামী-াউনম-

কমার্ঘধা-আফড়াকার্ঙা 

১টি ১টি  
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ক্রর্ফও 

দাং 

প্রযার্দও 

সচমা/ 

ড়ও 

র্পাবকভ 

দাফ 

সনর্ভ খাবঝভ 

দাফ 

সনর্ভ খাঝ 

ধর্ভঘামদা

ওাভী ড়ও 

র্পাবকভ 

দাফ 

দতীভ দাফ ড়বওভ দাফ  অস্থাদ সনর্ভভ ঢিফাদ অস্থা সচমাাভী 

খাবঝভ াংখ্যা 

ফন্তব্য 

ঘালু সফভাফঢ

সবাগ্য 

     ফলাড়বওভ 

৭০ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১৫ ভগুদা আফঢমী ভগুদা ধাভা ধটুাঔামী-আফঢমী-

ভগুদা-ওাওর্ঘভা 

      ফলাড়বওভ 

৩৩ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  ভগুদা সচমা 

২টি সনর্ভখাঝ 

 

১৬ ভগুদা ড়াইঢমা ভগুদা র্রঔামী ধটুাঔামী-আফঢমী-

ভগুদা-ওাওর্ঘভা  

      ফলাড়বওভ 

৫৩ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি    

১৭ খুমদা সচমঔাদা খুমদা বপভ রূধা-শ্রীনঢমা-

সঢভঔাতা-সবদভাচাভ 

     ফলাড়বওভ ১ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  খুমদা সচমা 

৫টি সনর্ভখাঝ 

 

১৮ খুমদা আড়ুা খুমদা আঢাই দকভখাঝা-র্তখর্মা-

আড়ুা-কাচীভলাঝ-

সঢভঔাতা       

ফলাড়বওভ ১২ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

১৯  ছধছর্ধা খুমদা ধাদঔামী কোফাভী-টিাখাঝা-

তাবওাধ-দর্মাদ নবভে   

     ফলাড়বওভ 

২১ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

২০ খুমদা সধাদ্দাভকঞ্জ খুমদা ঠার্ও কোফাভী-টিাখাঝা-

তাবওাধ-দর্মাদ নবভে 

     ফলাড়বওভ 

২৮ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

২১ খুমদা দকভখাঝা খুমদা বপভ দকভখাঝা-র্তখর্মা-

আড়ুা-কাচীভলাঝ-

সঢভঔাতা      

ফলাড়বওভ ১ফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি    

২২ াবকভলাঝ সফাড়মকঞ্জ াবকভলাঝ ধাদকর্ঢ াইদবাট ি-সফাড়মকঞ্জ-

ভাস্তা-ভডবঔামা-র্ক  

     ফলাড়বওভ 

১৭ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

৩টি  াকাভলাঝ 

সচমা ২টি 

সনর্ভখাঝ 

 

২৩ াবকভলাঝ ফাংমা াবকভলাঝ ফাংমা 

ওযাবদম 

সতৌমঢর্তা- ফাগুভা-

ববযাভ-খুমদা-ফাংমা 

      ফলাড়ও 

১টি   

২৪ দড়াইম ওার্মা দড়াইম দকঙ্গা দড়াইম-ওার্মা      

ফলাড়বওভ ২১ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি  দড়াইম সচমা 

১টি সনর্ভখাঝ 

 

২৫ াঢক্ষীভা ফার্দওঔামী াঢক্ষীভা সঔামধটুা াঢক্ষীভা-আযাশুর্দ-

সকাামটাঙ্গা-ধাইওকাঙা 

     ফলাড়বওভ 

২৯ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি  াঢর্ক্ষভা 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 

 

২৬ ভাচাড়ী সচৌকুড়া ভাচাড়ী ধদ্মা ভাচাড়ী(াকফাভা)-

সচৌকুড়া       

ফলাড়বওভ ৭৩ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

 

২টি  ভাচাড়ী 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 

 

২৭ সকাধামকঞ্জ  ওামদা  ফদৄফর্ঢ পাটিাধাড়া-ওামদা 

      ফলাড়বওভ 

৫ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  সকাধামকঞ্জ 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 

 

২৮ দাভাডকঞ্জ রূধকঞ্জ দাভাডকঞ্জ যীঢমক্ষা ভূমঢা-রূধকঞ্জ      

ফলাড়বওভ ৫ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  দাভাডকঞ্জ 

সচমা ৫টি 

সনর্ভখাঝ 

 

২৯ দাভাডকঞ্জ ভসুমপুভ দাভাডকঞ্জ সফখদা পবভঘভ-কচার্ভা 

     ফলাড়বওভ ৬ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি   

৩০ দাভাডকঞ্জ র্রদেী দাভাডকঞ্জ সফখদা ভূমঢা-আড়াইলাচাভ-

াঞ্ছাভাফপুভ       

ফলাড়বওভ ২০ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি   



134 

 

ক্রর্ফও 

দাং 

প্রযার্দও 

সচমা/ 

ড়ও 

র্পাবকভ 

দাফ 

সনর্ভ খাবঝভ 

দাফ 

সনর্ভ খাঝ 

ধর্ভঘামদা

ওাভী ড়ও 

র্পাবকভ 

দাফ 

দতীভ দাফ ড়বওভ দাফ  অস্থাদ সনর্ভভ ঢিফাদ অস্থা সচমাাভী 

খাবঝভ াংখ্যা 

ফন্তব্য 

ঘালু সফভাফঢ

সবাগ্য 

৩১ দাভাডকঞ্জ লাচীকঞ্জ-

দীকঞ্জ 

দাভাডকঞ্জ যীঢমক্ষযা র্ফভাইম ইর্ধবচট- 

দাভাডকঞ্জ       

ফলাড়বওভ ৮ফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

৪টি   

৩২ দাভাডকঞ্জ দাভাডকঞ্জ 

৫দাং সিাম 

সঔাখাঝ 

দাভাডকঞ্জ যীঢমক্ষযা দাভাডকঞ্জ েভ 

BIWTA খাঝ- েভ 

সঔাখাঝ (বিাম 

সঔাখাঝ) 

 

 

 

১টি    

৩৩ ঠাওা ক্তামী ঠাওা থবমবভী যাদকাঁ-পূ ি 

সকাধামদকভ-ভাচাপুভ-

ক্তামী-ঢামঢমা      

ফলাড়বওভ ১ফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  ঠাওা সচমা 

১টি সনর্ভখাঝ 

 

৩৪ দভর্াংতী ধান্থযামা দভর্াংতী সফখদা চঙ্গার্যপুভ-ভাপুভা 

     ফলাড়বওভ 

১১ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি  দভর্াংতী 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 

 

৩৫ কাচীপুভ াদাভবঝাও কাচীপুভ যীঢমক্ষযা ামদা-ভাবচন্দ্রপুভ-

ওাধার্া-সঝাও-

ফঞবঔামা         

ফলাড়বওভ ৩৭ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

১টি  কাচীপুভ সচমা 

১টি সনর্ভখাঝ 

 

৩৬ ফার্দওকঞ্জ ার্মভবঝও ফার্দওকঞ্জ ওামীকঞ্জ সর্ঢমা-ার্মভবঝও 

ড়বওভ (এমর্চইর্ট 

ড়ও) ১০ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  ফার্দওকঞ্জ 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 

 

৩৭ সুদাফকঞ্জ ঙাঢও সুদাফকঞ্জ সুভফা সকার্েকঞ্জ-ঙাঢও-

দুাভাচাভ      

ফলাড়বওভ ১৪ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

২টি  সুদাফকঞ্জ 

সচমা ২টি 

সনর্ভখাঝ 

 

৩৮ সুদাফকঞ্জ ভাদীকঞ্জ সুদাফকঞ্জ কুর্যাভা আউযওার্ে-ভাদীকঞ্জ-

ধাকমা-চকন্নাণপুভ 

ফলাড়ও 

৩টি   

৩৯ ভাঙ্গাফাটি ঘন্দ্রবখাদা ভাঙ্গাফাটি ওড িপৄর্ম খাকড়া-ঘন্দ্রবখাদা-

াঙ্মামলার্মা 

      ফলাড়বওভ 

১৬ঢফ র্ওবমার্ফঝাভ 

৩টি  ভাঙ্গাফাটি 

সচমা ১টি 

সনর্ভখাঝ 
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      -  

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তিও উবিাথদকৃঢ স্থাধদামূল  

       /                /      

    

         

      

                  /         

  ঘ    

           

1.  র্দফাইঘড়া সতু ধাদা ১৪ জুমাই 

২০১৮ 

ঘাঝবফালভ 

উধবচমা 

সঝবুর্দা-

ঘাঝবফালভ-

লার্ন্ডাম-

লাফকুর্ড়া ড়বও 

৩০ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

সকাফাদী দতীভ উধভ 

পুর্ময 

মাইদস্ ফাঞ, 

ধাদা 

১৭৩.৭৪ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

2.  ওাঝাঔাম সতু ধাদা ১৪ জুমাই 

২০১৮ 

ঘাঝবফালভ 

উধবচমা 

সঝবুর্দা-

ঘাঝবফালভ-

লার্ন্ডাম-

লাফকুর্ড়া ড়বও 

৩৩ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ  

পুর্ময 

মাইদস্ ফাঞ, 

ধাদা 

১৬৫.৮৭ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

3.  আত্রাই সতু ধাদা ১৪ জুমাই 

২০১৮ 

ঘাঝবফালভ 

উধবচমা 

সঝবুর্দা-

ঘাঝবফালভ-

লার্ন্ডাম-

লাফকুর্ড়া ড়বওভ 

২৮ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

আত্রাই দতীভ উধভ 

পুর্ময 

মাইদস্ ফাঞ, 

ধাদা 

১১৭.৩৫ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

4.  সথামাইঔাম সতু ধাদা ১৪ জুমাই 

২০১৮ 

সুচাদকভ 

উধবচমা 

াঁবথভলাঝ-ঔবভঘভ 

ড়বওভ ৭ফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ   

পুর্ময 

মাইদস্ ফাঞ, 

ধাদা 

২১৬.৩৪ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

5.  ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়বও 

সনদী সচমা ‘নবঢলপুভ 

সভমব পাভধা’ 

সনদী ১৪ আকে 

২০১৮ 

সনদী সচমা 

নবঢলপুবভ 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

৮৬.৭৯ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

6.  চবতপুভ-ঘন্দ্রা-ঝাঙ্গাইম-

এবমঙ্গা ফলাড়ও ৪-সমবদ 

উন্নীঢওভড প্রওবল্পভ 

আঢা র্দর্ফ িঢ ২৩টি 

সতু 

 

ঝাঙ্গাইম  ১৪ আকে 

২০১৮ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়ও ৪-সমদ 

ফলাড়বও 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

১১৩০.৬৮ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 
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       /                /      

    

         

      

                  /         

  ঘ    

           

7.  ঠাওা-খুমদা চাঢী 

ফলাড়বওভ বাত্রাাড়ী 

ইন্টাভবওযদ সণবও 

(ইকুর্ভা-াবুাচাভ র্মাংও 

ড়ওল) ফাা ধব িন্ত 

এাং ধাঁচ্চভ-পাাংকা অাংয 

উপর্তবও থীভকর্ঢভ 

বাদালবদভ চন্য পৃণও 

ার্প ি সমদল ৪-সমবদ 

উন্নীঢওভড যীর িও প্রওবল্পভ 

বাত্রাাড়ী-ফাা অাংয 

এাং ধাঁচ্চভ-পাঙ্গা অাংবযভ 

র্দফ িাড ওাচ 

ঠাওা, 

মুর্ন্পকঞ্জ, 

যভীঢপুভ, 

নর্ভতপুভ  

১৪ 

অবটাভ 

২০১৮ 

ঠাওা-খুমদা চাঢী 

ফলাড়বওভ 

বাত্রাাড়ী 

ইন্টাভবওযদ 

সণবও (ইকুর্ভা-

াবুাচাভ র্মাংও 

ড়ওল) ফাা 

ধব িন্ত এাং ধাঁচ্চভ-

পাাংকা অাংয  

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

৫৫ র্ওবমার্ফঝাভ  কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

8.  কুর্ষ্টা যলভ াইধা  

ড়ও 

কুর্ষ্টা  ০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

কুর্ষ্টাভ ঝবঢম 

লবঢ াভঔাতা ধব িন্ত  

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

৬.৬০ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

9.  সনদী-সদাাঔামী চাঢী 

ফলাড়বওভ সকফকঞ্জ 

সণবও সাদাপুভ ধব িন্ত ৪-

সমবদ উন্নীঢওভড প্রওবল্পভ 

র্দফ িাড ওাচ 

সনদী  

সদাাঔামী 

০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সনদী-সদাাঔামী 

চাঢী ফলাড়বওভ 

সকফকঞ্জ সণবও 

সাদাপুভ ধব িন্ত 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

১৩.৩৮ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

10.  সঙাঝ সনদী দতী সতু সদাাঔামী ০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সাদাকাচী-

মাফাাচাভ-ঘভ 

তভবযপুভ-

সওাম্পাদীকঞ্জ 

ড়বওভ ৬ষ্ঠ 

র্ওবমার্ফঝাবভ সঙাঝ 

সনদী দতীভ উধভ 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

৪৭৮.১৭১ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

11.  সফাক্তাভপুভ ঘভর্ন্দু সতু  দভর্াংতী ০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

কাচীপুভ-

আচফঢপুভ-

ইঝাবঔামা ড়বওভ 

যীঢমক্ষযা দতীভ 

ধভ  

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

৫১০.৪০২ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

12.  ওামদা সতুভ র্দফ িাড 

ওাচ 

সকাধামকঞ্জ 

 

 দড়াইম 

০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ঠাওা-ফাা-

পাঙ্গা-সদাবধাম 

ফলাড়বও 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

৬৯০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

13.  আমুা সতু  

 

 

 

ছামওাঠি ০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ভাচাপুভ-

ওাঞার্মা-আমুা-

াফদা-ধাণভখাঝা 

ফলাড়বওভ ৩২ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

২১৭.৬৮ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

শুপ 

উবিাথদ 
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14.  ড়ও পদ সঢচকাঁ, 

ঠাওা 

০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

াবও ড়ও 

াংববাক প্রওল্প-১ 

এভ আঢা 

র্দর্ফ িঢ 

(সঢচকাঁ, ঠাওা) 

কডপদ  

(র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ) 

১৩ ঢমা  

(৩১,২৪৫ 

ক ির্ফঝাভ) 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

15.  ব্রাহ্মডার্ড়া যলবভভ 

সফাড়াইম সভমক্রর্াং এভ 

উধভ র্দর্ফ িঢ সভমব 

পাভধা 

ব্রাহ্মডার্ড়া ০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ব্রহ্মডাড়ীা যলভ 

অাংয ড়বওভ ২ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

কডপদ 

সণবও র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ 

 

৪৯৬.৪২ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

16.  ৮ফ াাংমাবতয-ঘীদ  

বফত্রী সতুভ র্দফ িাড ওাচ 

র্ধবভাচপুভ ০১ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ভাচাপুভ-বদওাঞী-

সকুটিা-

র্ধবভাচপুভ 

ড়বওভ ১২ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

সকুটিা কঁঘা 

দতীভ ধভ 

কডপদ 

সণবও র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ 

ফাধ্যবফ 

 

৯৯৮ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

17.  যলীত ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সতু  (ার্মধাড়া  

সতু) 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

র্ত্রযাম ার্মধাড়া ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৪৭৭.০০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

18.  ামাই সতু সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ফতদ-ঔার্মাজুর্ভ 

ড়বওভ ৩৭ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ৯৪.২৭৪ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

19.  যার্ন্তপুভ সতু সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

োফকঞ্জ-চার্ভা-

র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ 

ড়বওভ ২৭ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ৩৬.৬০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

20.  ব্রাহ্মডঔার্ম সতু সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

োফকঞ্জ-চার্ভা-

র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ 

ড়বওভ ১৫ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ৩৯.২৫ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

21.  চার্ভা সতু 

 

 

 

 

সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

োফকঞ্জ-চার্ভা-

র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ 

ড়বওভ ২৩ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ২৩২.০০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  
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22.  ফকড়া সতু সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ফফদর্াংল-

সদত্রবওাদা-

সফালদকঞ্জ-

থফ িধাযা-

চাফামকঞ্জ-

সুদাফকঞ্জ 

ফলাড়বওভ ৩৯ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ৭২.৯৫ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

23.  দওমা-দর্মঢাাড়ী-

দাকুকাঁ স্থমেভ ড়ও 

উন্নদ প্রওল্প 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

দওমা-দর্মঢাাড়ী-

দাকুকাঁ স্থমেভ 

ড়ও       

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

২৯.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

24.  ীফান্ত ড়ও 

(লাঢীধাকাভ-ন্ধযাকুড়া-

থানুাওাফামপুভ) র্দফ িাড 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ীফান্ত ড়ও 

(লাঢীধাকাভ-

ন্ধযাকুড়া-

থানুাওাফামপুভ) 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৫০ র্ওবমার্ফঝাভ  কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

25.  দকাঁ-নুন্নী-লাঢীধাকাভ 

ড়ও প্রযস্তওভড  

ফচবুর্ঢওভড 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

দকাঁ-নুন্নী-

লাঢীধাকাভ ড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা 

সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১৩.৯০ 

র্ওবমার্ফঝাভ  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ  

26.  ২ ওাঁঘপুভ (যীঢমক্ষযা) 

সতু 

দাভাডকঞ্জ ১৬ ফাঘ ি 

২০১৯ 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ 

ফলাড়বওভ ৯ফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

যীঢমক্ষযা দতীভ 

ধভ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৩৯৭.৩০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 চাইওা 

শুপ 

উবিাথদ 

27.  ঠাওা-র্বমঝ 

ফলাড়বওভ র্ভমঢা ৪-

সমদ র্র্যষ্ট ফ্লাইপাভ 

রূধকঞ্জ, 

দাভাডকঞ্জ 

১৬ ফাঘ ি 

২০১৯ 

ঠাওা-র্বমঝ 

চাঢী ফলাড়বওভ 

২৫ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

ভূমঢা াচাভ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

১৮৫০ র্ফঝাভ  

(ঠাওা-র্বমঝ 

ফলাড়ও ভাভ-

১২৩৯ র্ফঝাভ এাং 

ঠাওা াইধা 

ভাভ ৬১১ 

র্ফঝাভ)  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

শুপ 

উবিাথদ 

28.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও মর্ঢনপুভ 

সভমব পাভধা 

ওার্মাবওভ, 

কাচীপুভ 

১৬ ফাঘ ি 

২০১৯ 

াবও ড়ও 

াংববাক প্রওল্প: 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বওভ ২০ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৪৫৬.৩৭ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, 

এর্টর্, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট 

এাং আবুথাী 

নান্ড নভ 

শুপ 

উবিাথদ 
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সটবপমধবফন্ট 

29.  ওাঁঘপুভ, সফখদা  

সকাফঢী ২ সতু র্দফ িাড  

এাং র্যফাদ সতু 

পুদ িাদ প্রওবল্পভ অথীদ 

৪-সমদ র্র্যষ্ট ২ 

সফখদা সতু 

দাভাডকঞ্জ ২৫ সফ 

২০১৯ 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ 

চাঢী ফলাড়বওভ 

২৫ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

সফখদা দতীভ উধভ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৯৩০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ  

চাইওা 

 

শুপ 

উবিাথদ 

30.  ওাঁঘপুভ, সফখদা  

সকাফঢী ২ সতু র্দফ িাড  

এাং র্যফাদ সতু 

পুদ িাদ প্রওবল্পভ অথীদ 

৪-সমদ র্র্যষ্ট ২ 

সকাফঢী সতু 

দাভাডকঞ্জ ২৫ সফ 

২০১৯ 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ 

চাঢী ফলাড়বওভ 

৩৭ ঢফ 

র্ওবমার্ফঝাবভ 

সকাফঢী দতীভ উধভ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

১৪১০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ  

চাইওা 

শুপ 

উবিাথদ 

31.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও সওাদাার্ড় 

ফ্লাইপাভ 

কাচীপুভ ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও 

সওাদাার্ড়বঢ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

১৬৪৫ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

শুপ 

উবিাথদ 

32.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও ঘন্দ্রা 

ফ্লাইপাভ 

কাচীপুভ ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও ঘন্দ্রাবঢ 

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

২৮৮ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

শুপ 

উবিাথদ 

33.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও ওড্ডা-১ সতু 

কাচীপুভ ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও   

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৭০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

শুপ 

উবিাথদ 

34.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও াইফাইম 

কাচীপুভ ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও   

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

১২১ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

শুপ 

উবিাথদ 



140 

 

       /                /      

    

         

      

                  /         

  ঘ    

           

সতু এভ ফাধ্যবফ) নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

35.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও ওার্মাবওভ 

আন্ডাভধা 

কাচীপুভ ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও   

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৪২০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

 

শুপ 

উবিাথদ 

36.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও সতলাঝা 

আন্ডাভধা 

কাচীপুভ ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও   

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

২৬০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

 

শুপ 

উবিাথদ 

37.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও র্ফচিাপুভ 

আন্ডাভধা 

ঝাঙ্গাইম ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও   

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৪২০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

শুপ 

উবিাথদ 

38.  াবও ড়ও াংববাক 

প্রওল্প: চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও খার্ভো 

আন্ডাভধা 

ঝাঙ্গাইম ২৫ সফ 

২০১৯ 

চবতপুভ-ঘন্দ্রা-

ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা 

ফলাড়বও   

কডপদ 

(র্পর্ট 

ওন্নাবভর্ন্পাং 

এভ ফাধ্যবফ) 

৪৪৬ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ, এর্যাদ 

সটবপমধবফন্ট 

ব্যাাংও, বধও 

নান্ড নভ 

ইন্টাভন্যাযদাম 

সটবপমধবফন্ট  

আবু থাী নান্ড নভ 

সটবপমধবফন্ট 

শুপ 

উবিাথদ 
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ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তিও র্পর্্প্রস্তভ স্থাধ                      

ক্রফ সতুভ/ফলাড়বওভ 

দাফ  

দতী/স্থাবদভ 

দাফ 

উবিাথবদভ 

ঢার্ভঔ 

অস্থাদ উবিাথদস্থম সতু/ফলাড়বও

ভ বতখ িয 

অণ িাদ ফন্তব্য 

1.  ঠাওা-এাভবধাঝ ি 

ফলাড়বও ীভ প্তও 

ক্রর্াং ধববন্টভ 

র্দওঝ ‘ধণঘাভী 

আন্ডাভধা’ র্দফ িাড 

প্রওল্প 

ঠাওা ১২ আকে 

২০১৮ 

ঠাওা-এাভবধাঝ ি 

ফলাড়বও ীভ 

প্তও ক্রর্াং 

ধববন্টভ র্দওঝ 

ীভ প্তও ক্রর্াং 

ধবন্ট এমাওা 

 কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 

2.  চাফামপুভ যলবভভ 

সকইঝধাড় 

এমাওা সভমব 

পাভধা 

চাফামপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

চাফামপুভ 

যলবভভ 

সকইঝধাড় 

এমাওা 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৭৩৮.৪০৬ 

র্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 

3.  চাফামপুভ-থানুা 

ওাফামপুভ-

ওতফঢমা 

(সভৌফাভী) সচমা 

ফলাড়ও উন্নদ 

প্রওল্প 

চাফামপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

চাফামপুভ-

থানুা 

ওাফামপুভ-

ওতফঢমা 

(সভৌফাভী) 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৫৯ র্ওবমার্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 

4.  চাফামপুভ-

ওার্মাড়ী-

র্ভরাাড়ী ড়ও 

প্রযস্তওভড  

ফচবুর্ঢওভড 

প্রওল্প 

চাফামপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

চাফামপুভ-

ওার্মাড়ী-

র্ভরাাড়ী 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১৭ র্ওবমার্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 

5.  ফফদর্াংল-

সদত্রবওাদা ড়ও 

উন্নদ প্রওল্প 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ফফদর্াংল-

সদত্রবওাদা ড়ও   

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৩৬ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

6.  কনভকাঁ-ভফী-

ফাদা ড়ও 

উন্নদ প্রওল্প 

(ফফদর্াংল 

অাংয) 

 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

কনভকাঁ-ভফী-

ফাদা ড়ও   

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

২৪.৭০ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

7.  র্ত্রযাম-ার্মধাড়া-

দাোইম ফলাড়ও 

উন্নদ প্রওল্প 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

র্ত্রযাম-

ার্মধাড়া-

দাোইম 

ফলাড়ও     

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

২২.৪৫ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

8.  চাফামপুভ-সঘচুা-

মুক্তাকাঙা 

ফলাড়ও উন্নদ 

প্রওল্প  

ফফদর্াংল 

 চাফামপুভ 

০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

চাফামপুভ-

সঘচুা-মুক্তাকাঙা 

ফলাড়ও       

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৩৮ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

9.  পুভাঢদ ব্রহ্মপুত্র 

দবতভ উধভ 

সওাঝঔামী সতু 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সওাঝঔামী, 

ফফদর্াংল  

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১৬০০ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

10.  ফফদর্াংল-

কনভকাঁ-সঝাও 

ড়বও াদাভ 

দতীভ উধভ াদাভ 

সতু 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ঝাাংকাবা, 

কনভকাঁ, 

ফফদর্াংল     

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

২৮২.৫৮ র্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

11.  ীফান্ত ড়ও 

উন্নদ 

(ফফদর্াংল  

সদত্রবওাদা অাংয) 

ফফদর্াংল 

 সদত্রবওাদা 

০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ফফদর্াংল  

সদত্রবওাদা 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৮০ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

12.  পালুওা-কনভকাঁ-

সলাবদপুভ ড়ও 

বণাবণ ফাদ  

প্রযস্থঢা 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

পালুওা-

কনভকাঁ-

সলাবদপুভ ড়ও      

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৩১.৮৫ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  
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ক্রফ সতুভ/ফলাড়বওভ 

দাফ  

দতী/স্থাবদভ 

দাফ 

উবিাথবদভ 

ঢার্ভঔ 

অস্থাদ উবিাথদস্থম সতু/ফলাড়বও

ভ বতখ িয 

অণ িাদ ফন্তব্য 

উন্নীঢওভড প্রওল্প 

13.  সচমা ফলাড়ও 

বণাবণ ফাদ  

প্রযস্থঢা 

উন্নীঢওভড 

(ফফদর্াংল 

সচাদ) 

ফফদর্াংল ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সচমা ফলাড়ও 

বণাবণ ফাদ  

প্রযস্থঢা 

উন্নীঢওভড 

(ফফদর্াংল 

সচাদ)       

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ২৩৬.২১ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

14.  োফকঞ্জ-চার্ভা-

র্র্ভর্যর্ভ-দুক িাপুভ 

সচমা ফলাড়ওবও 

চাঢী ফলাড়ও 

ফাবদ উন্নদ প্রওল্প  

সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

োফকঞ্জ-

চার্ভা-

র্র্ভর্যর্ভ-

দুক িাপুভ 

ফলাড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৩৬.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

15.  সদত্রবওাদা-

র্র্যউড়া-

ঈবভকঞ্জ (পাা 

সকৌভীপুভ) ড়ও 

উন্নদ প্রওল্প 

সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সদত্রবওাদা-

র্র্যউড়া-

ঈবভকঞ্জ (পাা 

সকৌভীপুভ) ড়ও   

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

২৮.৫ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

16.  সদত্রবওাদা 

(ঞাকুভাবওাডা)-

ওমফাওাো ড়ও 

উন্নদ প্রওল্প 

সদত্রবওাদা ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সদত্রবওাদা 

(ঞাকুভাবওাডা)-

ওমফাওাো 

ড়ও     

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

 ২১ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ  

17.  চাফামপুভ-

সযভপুভ-দকাঁ 

ড়ও প্রযস্তওভড 

 ফচবুর্ঢওভড  

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

চাফামপুভ-

সযভপুভ-দকাঁ 

ড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৩২.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ    

18.  সযভপুভ 

(আবঔভাচাভ)-

মঙ্গভধাড়া-শ্রীতী 

(ফাফতাফাভী) 

ড়ও প্রযস্তওভড 

 ফচবুর্ঢওভড 

প্রওল্প 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

সযভপুভ 

(আবঔভাচাভ)-

মঙ্গভধাড়া-

শ্রীতী 

(ফাফতাফাভী) 

ড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১৪.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ    

19.  দওমা াইধা 

সচমা ফলাড়ওবও 

বণাবণ ফাদ  

প্রযস্তঢা 

উন্নীওভড প্রওল্প 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

দওমা াইধা 

সচমা ফলাড়ও  

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১১.৬০ 

র্ওবমার্ফঝাভ  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ    

20.  শ্রীতী-পাাটাঙ্গা-

র্ছদাইকাঢী ড়ও 

প্রযস্তওভড  

ফচবুর্ঢওভড 

প্রওল্প 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

শ্রীতী-

পাাটাঙ্গা-

র্ছদাইকাঢী 

ড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১৯.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ  

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ    

21.  দার্মঢাাড়ী-

রুাচার্দ-

াখাইঢমা-

লালুাখাঝ ড়ও 

প্রযস্তওভড  

ফচবুর্ঢওভড 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

দার্মঢাাড়ী-

রুাচার্দ-

াখাইঢমা-

লালুাখাঝ ড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

১৬ র্ওবমার্ফঝাভ  কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ    

22.  ওাদাাবঔামা-

অষ্টফীঢমা 

ড়ওবও বণাবণ 

ফাদ  প্রযস্তঢা 

উন্নীঢওভড 

সযভপুভ ০২ 

দবপম্বভ 

২০১৮ 

ওাদাাবঔামা-

অষ্টফীঢমা ড়ও 

ভর্নও উর্দ্দদ 

ভূইা সের্টাফ, 

ফফদর্াংল 

৪ র্ওবমার্ফঝাভ  কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ    

23.  এবমঙ্গা-চাফামপুভ 

চাঢী ফলাড়ও 

প্রযস্তওভড প্রওল্প 

ঝাঙ্গাইম  

চাফামপুভ 

১৪ ফাঘ ি 

২০১৯ 

এবমঙ্গা-

চাফামপুভ 

চাঢী 

ফলাড়ও 

কুমুর্তদী 

ওফবপ্ল্ক্স, 

র্ফচিাপুভ, 

ঝাঙ্গাইম 

৫৭ র্ওবমার্ফঝাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 

24.  এবমঙ্গা-ভূজাপুভ-

ঘভকাাভা ড়বও 

১০টি ক্ষর্ঢগ্রস্ত 

সতু  ০১টি 

ঝাঙ্গাইম  ১৪ ফাঘ ি 

২০১৯ 

এবমঙ্গা-

ভূজাপুভ-

ঘভকাাভা 

ড়বও ১০টি 

কুমুর্তদী 

ওফবপ্ল্ক্স, 

র্ফচিাপুভ, 

ঝাঙ্গাইম 

২০.৫০ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 
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ক্রফ সতুভ/ফলাড়বওভ 

দাফ  

দতী/স্থাবদভ 

দাফ 

উবিাথবদভ 

ঢার্ভঔ 

অস্থাদ উবিাথদস্থম সতু/ফলাড়বও

ভ বতখ িয 

অণ িাদ ফন্তব্য 

ওামপাঝ ি পুদর্দফ িাড 

এাং আঞ্চর্মও 

ফলাড়ও উন্নদ 

প্রওল্প 

ক্ষর্ঢগ্রস্ত সতু  

০১টি ওামপাঝ ি 

পুদর্দফ িাড 

25.  ঝাঙ্গাইম-

সতমদুাভ সচমা 

ফলাড়ও, 

ওভটিা-াাইম 

সচমা ড়ও এাং 

ধাকুো-সতমদুাভ-

এমার্দ অাংযবও 

বণাবণ ফাদ  

প্রযস্তঢা 

উন্নীঢওভড প্রওল্প  

ঝাঙ্গাইম  ১৪ ফাঘ ি 

২০১৯ 

ঝাঙ্গাইম-

সতমদুাভ সচমা 

ফলাড়ও, 

ওভটিা-াাইম 

সচমা ড়ও 

এাং ধাকুো-

সতমদুাভ-

এমার্দ ড়ও 

কুমুর্তদী 

ওফবপ্ল্ক্স, 

র্ফচিাপুভ, 

ঝাঙ্গাইম 

৩০ 

র্ওবমার্ফঝাভ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাবতয 

ভওাভ 

 

র্পর্্প্রস্তভ 

স্থাধদ 
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      -ঘ 

                  

             প্রওম ব্য 

(বওাটি ঝাওা) 

১                     -     এ    -         -                     

         

১১,৮৯৯.০১ 

২     -                                              -              

                  এ       -                                  

      ৪-           

১০,৯৬৪.১৫ 

৩ ২           ঘ                      এ                                  ৮,৪৮৬.৯৪ 

৪                                               -   -      -

এ            ৪             

৫,৫৯৩.১৬ 

৫                                                        -এ          

(         অনুবফার্তঢ প্রওল্প)  

৪,২৬৮.০২ 

৬             -     -                                          ৪-     

                                          এ                

৩ ৮৮৫ ৭২ 

৭   -                                              ৩,৬৮৪.৫৫ 

৮            -     -     -                                 

                 

৩,৫৬৭.৮৫ 

৯                                      ২,৯১১.৭৫ 

১০                -                  -             ৪-            ২,১৭০.৭৮ 

১১       -      -                                          ৪-     

                                          এ                

১ ৮৬৭ ৮৬ 

১২                                                             ১         ১,৬৯৯.৮৫ 

১৩       -                                                              

        

১,৪৪৭.২৪ 
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      -  

ফাদদী প্র  দফন্ত্রীভ ৬০টি প্রর্ঢশ্রুর্ঢ 

ক্রফ প্রওবল্পভ দাফ ফন্তব্য 

১ ২ ৩ 

১ সদত্রবওাডা ঈবভকঞ্জ ভাস্তা পুদোঃর্দফ িাড াস্তাদাথীদ 

২ ফতদ-সদত্রবওাডা ভাস্তা াংস্কাভ  প্রযস্তওভড াস্তার্ঢ 

৩ ফতদ - ঔার্মাজুভী   ভাস্তাভ উর্ঘঢপুভ লবঢ সকার্েশ্রী ধব িন্ত াফাভর্ম ড়ও াংস্কাভ াস্তার্ঢ 

৪ সদত্রবওাডা দূক িাপুভ উধবচমাভ োফকঞ্জ-র্র্ভর্যর্ভ লব র্চপুভ স্থমেভ ধব িন্ত ভাস্তা  

ব্রীচ র্দফ িাড 

াস্তার্ঢ 

৫ ফতদ-ঔার্মাজুভী    ভাস্তাভ ামাই দতীবঢ ব্রীচ র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

৬ ঠাওা াইধা ০২ (দুই) সমবদভ ড়ওবও ০৪ (ঘাভ) সমবদ উন্নীঢওভড াস্তাদাথীদ 

৭ ঝঙ্গী-চবতপুভ-ফফদর্াংল ড়ও ০৪ (ঘাভ) সমবদ উন্নীঢওভড াস্তার্ঢ 

৮ কাচীপুবভভ সবাকাববাক সদঝাওি উন্নদওবল্প অগ্রার্থওাভ র্পর্্বঢ আবভা প্রওল্প গ্রলড 

ওভা লব। 

াস্তার্ঢ 

৯ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়বওভ র্র্দ্ধভকঞ্জ  সাদাভকাঁ উধবচমা ধববন্ট দুটি পৄঝপাভ 

ব্রীচ র্দফ িাড ওভা লব 

াস্তার্ঢ 

১০ মক্ষীপুভ-যভীঢপুভ ড়ও র্দফ িাড আাংর্যও াস্তার্ঢ 

১১ ধটুাঔামী-আফঢমী-কুাওাঝা ড়ও াংস্কাভ াস্তার্ঢ 

১২ ধাভা দতীভ সমবুঔামী  র্রঔামীভ আমুা ব্রীচ র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

১৩ ব্রাহ্মডার্ড়া যলবভভ বাদচঝ ওফাবদাভ  মবক্ষয প্রথাদ সভমক্রর্াং এ এওটি পাভব্রীচ 

/ফ্লাইপাভ র্দফ িাড 

াস্তার্ঢ  

১৪ আশুকঞ্জ-দীদকভ ড়ও ধাঁওাওভড াস্তাদাথীদ 

১৫ াংযী দতীভ উধভ দৄদঝ দাফও স্থাবদ ব্রীচ র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

১৬ াংযী দতীভ উধভ দৄদঝ দাফও স্থাবদ ব্রীচ র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

১৭ সকৌভীপুভ-সলাফদা আঞ্চর্মও ড়ওটি র্বমঝ লাইব ধব িন্ত ম্প্রাভড াস্তার্ঢ 

১৮ সদত্রবওাদা-থফ িধাযা-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ-র্বমঝ লব ীফান্ত ড়ও র্দফ িাড আাংর্যও াস্তার্ঢ 

১৯ র্বমঝ-সুদাফকঞ্জ ড়ওবও চাঢী ফলাড়বও উন্নীঢওভড াস্তাদাথীদ 

২০ সুদাফকঞ্জ-ধাকমা-চকন্নাণপুভ-ভাডীকঞ্জ-আউযওার্ে ফলাড়বওভ ভাডীকবঞ্জ কুর্যাভা দতীভ 

উধভ সতুল আঞ্চর্মও ফলাড়ও র্দফ িাড। 

 

 ও) “সুদাফকঞ্জ- ধাকমা- চকন্নাণপুভ- ভাডীকঞ্জ- আউওার্ে ফলাড়বওভ ভাডীকবঞ্জ 

কুর্যাভা দতীভ উধভ সতু ল আঞ্চর্মও ফলাড়ও র্দফ িাড” 

াস্তাদাথীদ 

 

 ঔ) ‘‘ধাকমা-চকন্নাণপুভ-ভাদীকঞ্জ-আউযওার্ে ড়ও’’ যীর িও অনুবফার্তঢ প্রওল্প াস্তার্ঢ 

২১ সুদাফকঞ্জ-ফতদপুভ-র্তভাই-যাো আচর্ফর্ভকঞ্জ-লর্কঞ্জ আঞ্চর্মও ফলাড়ও র্দফ িাড।  

 ও) ফতদপুভ-র্তভাই অাংয   াস্তার্ঢ 

 ঔ) র্তভাই – যাো অাংয আাংর্যও াস্তার্ঢ 

 ক) যাো-চমসুঔা প্রর্ক্রাথীদ 

 খ) ার্দাঘাং-আচর্ফভীকঞ্জ াস্তাদাথীদ 
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 গ) ার্দাঘাং-লর্কঞ্জ াস্তার্ঢ 

২২ ীঢাকুন্ড সণবও ফহুভী সঘ প্রওল্প ধব িন্ত উধকূমী সড়ী াঁবথভ উধভ র্ওল্প ড়ও র্দফ িাড প্রাণর্ফও উবযাক গৃলীঢ 

২৩ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ফলাড়বওভ ফীভভাই াচাবভ এওটি ফ্লাইপাভ র্দফ িাড াস্তাদ দা ওভাভ চন্য 

র্দ্ধান্ত গৃলীঢ   

২৪ বাদচঝ র্দভবদ ফর্দভাফপুভ যলভ াইধা ড়ও র্দফ িাড ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

র্দবত িযদাভ আবমাবও 

ধর্ভওল্পদা ওর্ফযদ ওর্তিও 

প্রওল্প াস্তাদ দা  ওভাভ 

র্দ্ধান্ত 

২৫ দাধাড়া যলভ াইধা ড়ও র্দফ িাড ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

র্দবত িযদাভ আবমাবও 

ধর্ভওল্পদা ওর্ফযদ ওর্তিও 

প্রওল্প াস্তাদ দা ওভাভ 

র্দ্ধান্ত   

২৬ র্ভযাম-নর্ভতপুভ ফলাড়ওবও ৪-সমবদ উন্নীঢওভড াস্তাদাথীদ 

২৭ রূধা-সঢভঔাতা ড়ওটি আঞ্চর্মও ফলাড়বও উর্ন্নঢ ওভদ াস্তার্ঢ 

২৮ খুমদা-াঢক্ষীভা ফলাড়ও াংস্কাভ াস্তার্ঢ 

২৯ দাভাডকঞ্জ তভ েভ উধবচমাভ ফবধ্য ভার্ভ সবাকাববাক স্থাধবদভ মবক্ষয র্তঢী  

যীঢমক্ষযা সতু র্দফ িাড 

াস্তাদাথীদ 

৩০ ফতদকঞ্জ-ফতদপুভ এাং বতপুভ-ধঞ্চটি ড়ওবও ৪ (ঘাভ) সমদ র্র্যষ্ট ড়বও উন্নীঢ 

ওভড ওভা 

প্রাণর্ফও উবযাক গৃলীঢ 

৩১ মাঙ্গমে-ওাইওাভবঝও-দীকঞ্জ ড়ও র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

৩২ দার্মঢাাড়ী-লালুাখাঝ-সথাাউড়া-দূক িাপুভ ীফান্ত ড়ও র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

 ও) দার্মঢাার্ড়-লালুাখাঝ অাংয  

 ঔ) লালুাখাঝ-সথাাউড়া ফলাড়ও  

 ক) সথাাউড়া-দূক িাপুভ অাংয  

৩৩ ঝাাংকা টাওাাংমা এাং কাচীপুবভভ সঝাও ইউর্দবদভ ফাবছ াদাভ দতীভ উধভ সতু 

র্দফ িাড। 

াস্তার্ঢ 

৩৪ ঘাঁধাইদাঞ্জ-সাদাফর্চত এাং ওাদাঝ-ভলদপুভ-সপামালাঝ ভাস্তা পুদ:র্দফ িাড  

প্রযস্তওভড 

 

 ও) দাকঞ্জ-র্যকঞ্জ-সাদাফর্চত-ার্মার্তখী সঘওবধাে ফলাড়বওভ 

৬র্ওবমার্ফঝাভ ফলাড়ও 

াস্তার্ঢ 

 ঔ) ওাদাঝ-ভলদপুভ-সপামালাঝ ফলাড়ও উন্নদ যীর িও প্রওল্প   াস্তার্ঢ 

৩৫ ধত্নীঢমা-াধালাভ-সধাভযা-ভলদপুভ ড়ও পুদোঃর্দফ িাড  প্রযস্তওভড াস্তার্ঢ 

৩৬ ঘাঁধাইদাঞ্জ-আফনুভা-ধা িঢীপুভ আড্ডা- াধালাভ ভাস্তা পুদ:র্দফ িাড  প্রযস্তওভড  

 ও) দাকঞ্জ-আফনুভা ফলাড়ও পুদর্দ িফ িাড  প্রযস্তওভড াস্তার্ঢ 

 ঔ) সকাতাকাড়ী-আফনুভা-দাবঘাম-ধা িঢীপুভ -আড্ডা  ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প াস্তার্ঢ 

৩৭ ফাংমা দতীভ উধভ ঝমন্ত সতু র্দফ িাড র্ধর্টর্ধর্ধ   

ধর্ভওল্পদা ওর্ফযবদ 
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প্রর্ক্রাথীদ 

৩৮ কোফাভী-টিাখাঝা-তাবওাধ-দর্মাদ ড়ও র্দফ িাড এাং ড়বওভ  ছধছর্ধা  ঠাওী 

দতীভ  (ছধছর্ধা  চুদওর্ভ দতীভ) উধভ র্ব্রচ র্দফ িাড 

 

ও) খুমদা-(কোফাভী)-টিখাঝা-তাবওাধ-দর্মাদ নবভে ফলাড়ও র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

ঔ) ছধছর্ধা দতীভ উধভ সতু  চুদকুড়ী দতীভ উধভ সধাদ্দাভকঞ্জ (ঠাওী) সতু ইআভর্টবঢ প্রর্ক্রাথীদ 

৩৯ লর্ভযপুভ াইধা সফাড় লবঢ সমখর্ড়া াইধা সফাড় ধব িন্ত দাবঝাভ যলবভভ প্রথাদ 

ড়ওটি ৪-সমবদ উন্নীঢ ওভা 

াস্তাদাথীদ 

 

৪০ চপুভলাঝ যলভ সণবও র্লর্ম ধব িন্ত ড়ও দুই সমবদ উন্নীঢওভড এাং র্লর্ম স্থম েভ 

লবঢ র্চবভা ধবন্ট ধব িন্ত ভাস্তা দ্রুঢ সফভাফঢ 

 

ও) চপুভলাঝ যলভ সণবও র্লর্ম ধব িন্ত ফলাড়ও দুই সমবদ উন্নীঢওভড াস্তাদাথীদ 

ঔ) র্লর্ম স্থম েভ লবঢ র্চবভা ধবন্ট ধব িন্ত ভাস্তা দ্রুঢ সফভাফঢ াস্তার্ঢ 

৪১ ঘট্টগ্রাফ সচমাভ েীধ উধবচমাভ সতবমাাভ ঔাঁ-গুপ্তঙড়া ফলাড়ও (কুর্ফভা- েীধ 

ফলাড়ও) এাং  সতবমাাভ ঔাঁ ফলাড়ও উ্ভ-তর্ক্ষবড সফভাফঢ ওভা (ার্ভওাইঢ-

বন্তারপুভ- সতবমাাভ ঔাঁ ফলাড়ও) 

 

ও) সতবমাাভ ঔাঁ-গুপ্তঙড়া ফলাড়ও সফভাফঢ ওভা  াস্তার্ঢ 

ঔ) ার্ভওাইঢ-বন্তারপুভ ফলাড়ও উন্নদ াস্তাদাথীদ 

৪২ াউনম উধবচমাভ কা দতীভ উধভ ব্রীচ র্দফ িাড ইআভর্টবঢ প্রর্ক্রাথীদ 

৪৩ র্ভযাম-ধটুাঔামী ফলাড়বও ধাভা দতীভ উধভ ধাভা সতু র্দফ িাড 

(সমবুঔামী র্ব্রচ) 

াস্তাদাথীদ 

৪৪ ধটুাঔামী সচমাভ ওমাধাড়া উধবচমা আন্ধাভফার্দও দতীভ উধভ যলীত সযঔ ওাফাম 

সতু  র্দফ িাড 

 

াস্তার্ঢ 

 

৪৫ ধটুাঔামী সচমাভ ওমাধাড়া উধবচমা লাচীপুভ দতীভ উধভ  যলীত  সযঔ চাফাম 

সতু র্দফ িাড 

াস্তার্ঢ 

 

৪৬ ধটুাঔামী সচমাভ ওমাধাড়া উধবচমা ফলীপুভ-আমীপুভ দতীভ উধভ যলীত সযঔ 

ভাবম সতু র্দফ িাড 

াস্তার্ঢ 

 

৪৭ ঠাওা-ঝাঙ্গাইম ফলাড়ও ০৪(ঘাভ) সমবদ উন্নীঢওভড  

ও) ঠাওা- দীদকভ ফলাড়ও াস্তার্ঢ 

ঔ) দীদকভ-ঘন্দ্রা ফলাড়ও াস্তার্ঢ 

ক) চবতপুভ-ঘন্দ্রা-ঝাঙ্গাইম-এবমঙ্গা ফলাড়ও াস্তাদাথীদ 

৪৮ লর্কঞ্জ-মাঔাই-ভাইম-দার্ভদকভ ড়বও মপদ্র দতীভ উধভ সতু র্দফ িাড াস্তার্ঢ 

৪৯ লর্কঞ্জ-দীকঞ্জ-আউযওার্ে-ধাকমা-চকন্নাণপুভ ড়ও দ্রুঢ াস্তাদ  

 ও) যাবস্তাকঞ্জ- লর্কঞ্জ-দীকঞ্জ-সযভপুভ (আউযওার্ে) ফলাড়ও াস্তার্ঢ 

 ঔ) ধাকমা-চকন্নাণপুভ-ভাডীকঞ্জ- আউযওার্ে) ফলাড়ও াস্তার্ঢ 

৫০ ধটুাঔামী সচমাভ দুফওী  র্ভযাম সচমাভ াবওভকঞ্জ উধবচমাভ ধান্ড ধাভা 

দতীবঢ দলুা-াবলভঘভ সতু র্দফ িাড 

ইআভর্টবঢ প্রর্ক্রাথীদ। 

1 দুথকুফভ দতীভ উধভ এওটি ব্রীচ র্দফ িাড াস্তাদাথীদ 
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2 কুর্ড়গ্রাফ-র্ঢস্তা ড়ও উন্নদ ওভা াস্তার্ঢ 

3 গুড়া সচমা যলভ সণবও সফর্টবওম ওবমবচ বাঢাাবঢভ চন্য ভাস্তা র্দফ িাড াস্তাদাথীদ 

 ও) গুড়া সচমা যলভ সণবও সফর্টবওম ওবমবচ বাঢাাবঢভ চন্য “যলীত র্চাউভ 

ভলফাদ সফর্টওযাম ওবমচ লাধাঢাম াংববাক ড়ও” যীর িও  প্রওবল্পভ 

াস্তার্ঢ 

 ঔ) গুড়া সচমা যলভ সণবও সফর্টবওম ওবমবচ বাঢাাবঢভ চন্য ১.৮৫ র্ওবমার্ফঝাভ 

ড়ও র্দফ িাবডভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড প্রওল্প 

াস্তাদাথীদ 

 

4 ব্যা ার্ডচয ম্প্রাভবডভ চন্য ভাস্তাখাঝ উন্নদ  

 ও) গুড়া-দাবঝাভ চাঢী ফলাড়বওভ ২০ র্ওবমার্ফঝাভ অাংবয পাভবম ওাচ াস্তার্ঢ 

 ঔ) "গুড়া-ার্ভাওার্ে ফলাড়বওভ ৩টি সইমী সতু প্রর্ঢস্থাধদ (২টি সতু  ১টি 

ওামপাঝ ি) এাং ১টি ক্ষর্ঢগ্রস্থ আভর্র্ সতু পুদোঃর্দফ িাড" যীর িও প্রওল্পটি 

াস্তাদাথীদ 

5 র্ধবভাচপুভ- ভাচাপুভ- ছামওাঠি-র্ভযাম ফলাড়ও (R-8702) এভ সকুটিা দাফও 

স্থাবদ ওঘা দতীভ উধভ ৮ফ াাংমাবতয ঘীদ বফত্রী সতু র্দফ িাড 

াস্তাদাথীদ 

6 ঙ্গন্ধু সতুভ ধর্িফ ধাড় লবঢ উোধাড়া উধবচমাভ লাটিওাফরুম ধব িন্ত থীভকর্ঢ 

ম্পন্ন বাদালবদভ চন্য সমদ সভবঔ ১৯ র্ওবমার্ফঝাভ ভাস্তা ৪-সমবদ  উন্নীঢওভড 

াস্তাদাথীদ 

7 ঘট্টগ্রাফ যাল-আফাদঢ র্ফাদ েভ সণবও যাল-আফাদঢ সতু  লব ওক্সাচাভ ধব িন্ত 

উধকুমঢী অঞ্চম র্তব সফর্ভদ ড্রাইপ র্দফ িাড 

প্রাণর্ফও উবযাক গৃলীঢ 

8 সদত্রবওাডা সধৌভপাস্থ ফকড়া দতীভ উধভ র্দর্ফ িঢ সফাক্তাভধাড়া ব্রীচ পুদোঃর্দফ িাড াস্তার্ঢ 

9 ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডামবভ আঢা গুড়া ড়ও  চদধণ র্পাবকভ অথীবদ 

(ও)গুড়া- ার্ভাওার্ে ভাস্তা ম্প্রাভড এাং (ঔ) সাদাঢমা উধবচমাথীদ াঙ্গামী 

দতীভ উধভ পাাংকা ব্রীচ দতুদ পাব র্দফ িাড 

র্টর্ধর্ধ  প্রর্ক্রাথীদ 

 

10 ঞাকুভকাঁ-ধীভকঞ্জ-ভাদীযাংবওম-লর্ভপুভ ধাওা ভাস্তা প্রযস্তওভড াস্তাদাথীদ 
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রূপকল্প 
                                                                      

অর্পমক্ষয 

                                                                                               

                                              

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওর্তিধক্ষ  

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওর্তিধক্ষ (র্আভটিএ)-এভ অন্যঢফ মক্ষয লম এওটি আদৄর্দও, র্দভাধত, ধর্ভবয ান্ধ  ঢথ্য প্রমৄর্ক্ত 

র্দপ িভ ড়ও ধর্ভলদ ব্যস্থা কবড় সঢামা । এ মক্ষয াস্তাবদ র্আভটিএ-এভ প্রার্ঢষ্ঠার্দও  ওার্ভকর্ভ তক্ষঢা ক্রফান্বব বৃর্দ্ধ ওভা 

লবে। ২০০৯ াম ধব িন্ত ১৯টি াবওিম অর্ন ঘালু র্ঙম। ধভঢীবঢ ধব িাক্রবফ আভ ৩৮টি সচমা  ৫টি সফবট্রা এমাওা াবওিম 

অর্ন ঘালু ওভাভ ফাধ্যবফ র্আভটিএ’ভ ওাব িক্রবফ কর্ঢ ঞ্চার্ভঢ লববঙ। ঢিফাবদ ৫৭টি সচমা াবওিম  ৫টি সফবট্রা  াবওিম 

(ঠাওা ৩টি  ঘট্টগ্রাবফ ২টি) অর্ন ঘালু ভববঙ। ৫৭টি সচমা াবওিবমভ ফবধ্য ২টি ওবভ সচমা র্দব ৭টি াংমৄক্ত াবওিম কঠিঢ। 

উক্ত ৭টি াংমৄক্ত াবওিমবও র্পক্ত ওবভ আমাতাপাব সফবলভপুভ, ধঞ্চকড়, মামফর্দভলাঝ, যভীঢপুভ, দড়াইম, ছামওাঠি  ভগুদা 

সচমা দতুদ াবওিম অর্ন স্থাধবদভ র্রটি প্রর্ক্রাথীদ ভববঙ। এঙাড়া, ঠাওা ফলাদকভীবঢ র্যফাদ ৩টি অর্নবভ অর্ঢর্ভক্ত ২টি 

দতুদ অর্ন                    । দসৃষ্ট ফফদর্াংল র্পাবক র্আভটিএ-এভ র্পাকী ওাব িাম সৃর্ষ্টভ উবযাক সদা লবে।  

 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ অচিদ 

র্টর্চঝাম স্মাঝ ি ওাট ি ড্রাইর্পাং মাইবন্প 

 

     ১৯৯৯ াবম                                                                                        

  । ১৭ অবটাভ ২০১১ ঢার্ভঔ ইবমক্ট্রর্দও র্ঘধমৄক্ত র্টর্চঝাম স্মাঝ ি ওাট ি ড্রাইর্পাং মাইবন্প ঘালু        এ                    

                          (Contact and contactless)                                      ।     

র্ভা/চাম/অবথ ড্রাইর্পাং মাইবন্প ব্যলাবভভ প্রডঢা হুমাাংবয হ্রা সধববঙ। র্টর্চঝাম স্মাঝ ি ওাট ি ড্রাইর্পাং মাইবন্প প্রঢিবদভ ধভ 

৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত সফাঝ ২১,৮৩,০৯১টি স্মাঝ ি ওাট ি ড্রাইর্পাং মাইবন্প প্রস্তুঢ  র্ঢভড ওভা লববঙ। ২০১৮-১৯          

৫,১৮,০৩৮টি স্মাঝ ি ওাট ি ড্রাইর্পাং মাইবন্প প্রস্তুঢ  র্ঢভড ওভা লববঙ। 
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     -                ,                             (  এ     )     

ভাচস্ব নাঁর্ও সভাথ, কার্ড় চুর্ভ/র্ঙদঢাইল র্র্পন্ন অধভাবথভ প্রডঢা হ্রা, র্তবদ  ভাবঢ ফাদপাব দৃেফাদ লাল সফাঝভবাবদভ 

এদবনা িবফন্ট ওাব িক্রফ র্টর্চঝাম ধদ্ধর্ঢভ আঢা আদাবদভ উবদ্দবে ৩১ অবটাভ ২০১২ ঢার্ভবঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

উবিাথবদভ ফাধ্যবফ সফাঝভবাবদ সভবট্রা-র্ভবফ্লর্টপ দাম্বাভবপ্ল্ঝ, সভর্ট র্েকুযবর্ন্প আইবটদটির্নবওযদ (আভএনআইর্ট) ট্যাক  

র্টর্চঝাম সভর্চবেযদ াটি ির্নবওঝ ওাব িক্রফ ঘালু ওভা ল। প্রঢিবদভ ধভ ৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত সফাঝ ২৭,৩১,২৪২     দাম্বাভবপ্ল্ঝ  

আভএনআইর্ট ট্যাক প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। ২০১৮-১৯          ৫,১৭,৬১৩     দাম্বাভবপ্ল্ঝ  আভএনআইর্ট ট্যাক প্রস্তুঢ ওভা লববঙ 

এাং ৪,৫৭,৪৬৮ সঝ             এ                         ওভা লববঙ। ঠাওা ফলাদকভীভ গুরুেপূড ি ফলাড়বও 

১১টি আভএনআইর্ট সেযদ স্থাধদ ওভা লববঙ, বাভ ফাধ্যবফ ঠাওা ফলাদকভীবঢ ঘমফাদ সফাঝভবাবদভ কর্ঢর্র্থ চাদা ম্ভ লবে। 

 

সফাঝভবাবদ সভবট্রা-র্ভবফ্লর্টপ দাম্বাভবপ্ল্ঝ         ওভা লবে  

র্আভটিএ’ভ টাঝা সন্টাভ স্থাধদ 

সওার্ভাদ আন্তচিার্ঢও লববার্কঢা াংস্থা (KOICA) এভ আর্ণ িও অনুতাদ  ওার্ভকর্ভ লাঢা র্আভটিএ-সঢ অঢযাদৄর্দও টাঝা 

সন্টাভ স্থাধদ ওভা ল    । র্আভটিএ’ভ র্র্পন্ন র্টর্চঝাম ার্প ি (অদমাইদ ব্যাাংর্ওাং ব্যস্থা সফাঝভবাবদভ ওভ  র্ন আতা, 

স্মাঝ ি ওাট ি ড্রাইর্পাং মাইবন্প, র্টর্চঝাম সভর্চবেযদ াটি ির্নবওঝ, র্আভটিএ ম্যাবদচবফন্ট ইদনভবফযদ র্বেফ ইঢযার্ত) এভ 

টাঝামূল আন্তচিার্ঢও ফাবদভ টাঝাবন্টাবভ (ব্যাও-আধল) র্দভাধত  সুভর্ক্ষঢ      । 
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                                                                              ১ অবটাভ ২০১৩ ঢার্ভঔ লবঢ 

সফাঝভবাদ ফার্মওকবডভ াবাবফর্ট্রক্স গ্রলড এাং জুদ ২০১৪ লবঢ র্টর্চঝাম সভর্চবেযদ াটি ির্নবওঝ প্রস্তুবঢভ ওার্য্কক্রিফ শুরু লববঙ। 

৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত সফাঝ ১৬,৯৪,৮২৪টি র্টর্চঝাম সভর্চবেযদ াটি ির্নবওঝ প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ৩,১০,৪১৮টি 

র্টর্চঝাম সভর্চবেযদ াটি ির্নবওঝ প্রস্তুঢ  ২,৬৩,৮৮৯টি র্ঢভড ওভা লববঙ। এ                   ।     ,         

                   এ                                      এ এ এ         এ             প্রস্তুঢ        

                    এ এ এ  এ                    ।  

 

                                 

সফাঝভবাবদভ ওভ  র্ন আতা 

১৪ দবপম্বভ ২০১০ ঢার্ভঔ লবঢ সফাঝভবাবদভ ওভ  র্ন আতাব অদ-মাইদ ব্যাাংর্ওাং ধদ্ধর্ঢ ঘালু ওভাভ ধর্ভবপ্রর্ক্ষবঢ গ্রালও সাভ 

ফাবদান্নদ লববঙ। এ ধদ্ধর্ঢবঢ ঢিফাবদ ১৮টি ব্যাাংবওভ ২৯০টি যাঔা/বুবণভ ফাধ্যবফ সফাঝভবাবদভ ওভ  র্ন আতা ওভা লবে। 

এ       -                                 এ      -                     এ                -         

                    । এ                  সফাঝভবাবদভ ওভ  র্ন আতা ব্যস্থা স্বেঢা  চার্তর্লঢা প্রর্ঢষ্ঠাভ 

ধাযাধার্য ভওাবভভ ভাচস্ব আতা বৃর্দ্ধ সধববঙ। এ                      ৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত ৯৯০৩.৪১      

     আতা  ওভা লববঙ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভভ ৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত ১৮৩৪.১৪ সওাটি ঝাওা আতাবভ মক্ষযফাত্রাভ র্ধভীবঢ 

১৮১০.১৫ সওাটি ঝাওা আতা  ওভা লববঙ।  

 

সফাঝভবাবদভ ওভ  র্ন আতা 
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         ,  সফাঝভবাদ ধর্ভতয িদ সওন্দ্র (র্পআইর্)          

                                                                        ৪               ৫  (ঠাওাভ 

       ১টি          ১ , ঘট্টগ্রাবফ ১টি, ভাচযালীবঢ ১টি  খুমদা ১টি) সফাঝভবাদ ধর্ভতয িদ সওন্দ্র (র্পআইর্)          

  ।        সফাঝভবাদ ধর্ভতয িদ সওন্দ্রটি কার্ড় ধর্ভতয িদ/ধভীক্ষাভ চন্য ঘালু ভববঙ। এঙাড়া ফফদর্াংল, ঝাঙ্গাইম, নর্ভতপুু্ভ, 

র্ভযাম, ধটুাঔামী, ধাদা, ববযাভ,  কুর্ষ্টা, র্বমঝ, ভাংপুভ, র্তদাচপুভ, গুড়া, কুর্ফো, সদাাঔামী, ভাঙ্গাফাটি, াঢক্ষীভা  

সকাধামকঞ্জ সচমা ১টি ওবভ সফাঝ ১৭টি Vehicle Inspection Center (VIC)   BRTA Office cum Motor 

Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC)                             । 

           সদাাঔামী       BMDTTMC   VIC                                                  এ   

                                                                                  ।      ,        , 

      ,                      এ         ,      ,      ,     ,        ,        ,      ,       ,     , 

        ,                        BMDTTMC   VIC                                            ।  

 

 

ঠাওা সফবট্রা াবওিম-১ (র্ফভপুভ)-এ দুই সমদ র্র্যষ্ট সপর্লওযাম ইন্পবধওযদ সন্টাভ  

 

 

Grievance Redress System 

র্আভটিএ’ভ ওার্য্কক্রিবফ স্বেঢা  চার্তর্লঢা আদবদভ চন্য র্আভটিএ’ভ তভ ওাব িামল ঠাওা  ঘট্টগ্রাবফ সলল্প সটক্স  

অর্পববাক াক্স স্থাধদ ওভা লববঙ। এঙাড়া র্আভটিএ’ভ ব াইবঝ সওাবর্ভ এন্ড ওফবপ্ল্ইন্ট র্মঙ্ক সঔামা লববঙ। ধাযাধার্য 

র্আভটিএ’ভ তভ ওাব িামল ওম াবওিম অর্নবভ সনবুও সধইচ বধদ ওভা লববঙ। এবভ ফাধ্যবফ প্রাপ্ত অর্পববাক  

ফস্যা গুরুবেভ াবণ গ্রলড  র্দষ্পর্্ ওভা ল। ঢাঙাড়া ফাবছ ফবধ্য আওর্স্মওপাব র্আভটিএ’ভ র্র্পন্ন াবওিম অর্নবভ ওার্য্কক্রিফ 

ধর্ভতয িদ এাং সাগ্রলীঢাবতভ অর্পববাক শুবদ দ্রুঢ প্রবাচদী ব্যস্থা গ্রলড ওভা লবে।  
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সফাাইম সওাঝ ি ধর্ভঘামদা 
 

ধর্ভলদ সটবভ অর্থওঢভ শৃাংঔমা চা ভাঔা, অবথ  ত্রুটিপূড ি বাদালদ অধাভড, দুখ িঝদা হ্রা, অর্ঢর্ভক্ত পাড়া আতা সভাথ, 

বাত্রীবতভ ওল্যাড  র্দভাধ্া, বাত্রীাথাভবডভ াবণ সুব্যলাভ ইঢযার্ত ওাব িক্রবফভ চন্য র্আভটিএ’ভ র্দ িালী ম্যার্চবেঝ এাং সচমা 

ম্যার্চবেঝ ওাব িামবভ র্দ িালী ম্যার্চবেঝকড র্দর্ফঢপাব সফাাইম সওাঝ ি ধর্ভঘামদা ওভবঙদ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ভ্রাম্যফাড 

আতামবঢভ ফাধ্যবফ ৩৩,১১১টি ফাফমা ১১,৮০,৫৩,২০৫/- (একাভ সওাটি আর্য মক্ষ র্ঢপ্পান্ন লাচাভ দুইযঢ ধাঁঘ) ঝাওা চর্ভফাদা 

আতা এাং ৫৬২ চদবও র্র্পন্ন সফাবত ওাভাতন্ড প্রতাদ ওভা লববঙ। এ ঙাড়া, ২০৭টি কাড়ী টার্ম্পাং সেযবদ সপ্রভড ওভা লববঙ। 

 

                                                 

            

র্আভটিএ ড়ও দুখ িঝদা হ্রাওবল্প সধযাচীী কার্ড়ঘামওবতভ তক্ষঢা  বঘঢদঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয স্বল্পবফাতী প্রর্যক্ষড এাং বাত্রী, 

ধণঘাভী  ড়ও ব্যলাভওাভীবতভ বঘঢদ ওভাভ র্দর্ফ্ র্দর্ফঢ সর্ফদাভ আবাচদ ওভবঙ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ১ ০২ ১৭৯ 

                                                 । এ     ড়ও র্দভাধ্ামূমও র্ঞাপর্প্ত র্র্পন্ন ধর্ত্রওা প্রঘাভ ওভা 

লবে।   ঘ                                     ২২                                 ঘ              । 

ড়ও র্দভাধ্া চদবঘঢদঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয র্দর্ফঢ ওফ িসূর্ঘভ আঢা ২০১৮-১৯         ড়ও ব্যলাভওাভীবতভ অাংযগ্রলবড 

১২৪টি সর্ফদাভ/ভ যার্ম/আবমাঘদা পা ওভা ল এাং এবঢ সফাঝ ৪৩ ২৯৩ চদ অাংযগ্রলড ওবভদ। এওই উবদ্দবে ২০১৮-১৯ 

        সচমা ধব িাব ফলাড়বওভ ধাবিঢী র্র্পন্ন র্যক্ষা-প্রর্ঢষ্ঠাবদভ ঙাত্র-ঙাত্রীবতভ র্দব ১৫০টি    -ফাবয ওভা ল এাং 

এবঢ ৩৫ ৬৪৪ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী অাংযগ্রলড ওবভ। এওই উবদ্দবে এওই ফব চাঢী  আঞ্চর্মও বতর্দও/াপ্তার্লও ধর্ত্রওা ৪৪৫ াভ 

র্ঞাপাধদ     , ১০,০১ ৮৪২টি র্মনবমঝ  ৪,৬৭,৩৫৩টি সধাোভ/র্েওাভ র্ঢভড ওভা ল।  
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ড্রাইর্পাং ইদোটভ মাইবন্প  ড্রাইর্পাং স্কুম সভর্চবেযদ 

তক্ষ কার্ড়ঘামও বঢর্ভভ মবক্ষয র্আভটিএ থাভাার্লওপাব ড্রাইর্পাং ইদোটভ         ড্রাইর্পাং প্রর্যক্ষড স্কুম সভর্চবেযদ প্রতাদ 

ওভবঙ।  ৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত ১২৮টি ড্রাইর্পাং স্কুমবও সভর্চবেযদ সতা লববঙ এাং ১৮৩ চদবও ড্রাইর্পাং ইদোটভ মাইবন্প 

প্রতাদ ওভা লববঙ। ঢন্বধ্য ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ৫                       এ   ৪ চদবও ইদোটভ মাইবন্প প্রতাদ ওভা 

লববঙ।  

 

ভাইট সযার্ভাং ার্প ি 

কডধর্ভলবডভ ধাযাধার্য অার্ডর্চযও সফাঝভবাদমূল অব্যৃঢ ফব         পাড়া ধর্ভঘামদাভ চন্য স্মাঝ িবনাদ এযাধর্পর্্ও 

ভাইট সযার্ভাং ার্প ি দীর্ঢফামা, ২০১৭ এ         ১০টি প্রর্ঢষ্ঠাদ   ভাইট সযার্ভাং সাতাদওাভী প্রর্ঢষ্ঠাদ র্লবব 

এদর্মেবফন্ট াটি ির্নবওবঝভ চন্য                   । এ                                                        

  ঘ       ।  

র্আভটিএ’ভ তভ ওাব িাম পদ র্দফ িাড 
 

     এ’                    ঢিফা                                                            ৭৯ 

              ৩           ১৫               এ                       এ                  ।        

        ০১       ২০১৮             এ’                 । 

 

ফাদ ম্পত উন্নদ 

চদম 

াাংকঞর্দও ওাঞাবফা             এ’                   ৮২৩। ২০০৬      এ                 ৫৭৩। ২০০৯     

              ২৫০                         ।                           ৭০৮ এ   ১১৫             । 

                              । এ অণর্ভটিবঢ ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ  সফাঝ ৩৯ চদ ওফ িওঢিা/ওফ িঘা   র্দবাক সতা 

লববঙ।  

 

প্রর্যক্ষড 

     এ      ২০০৮-২০০৯ অণ িঙভ লবঢ সধযাচীী কাড়ী ঘামওবতভবও তক্ষঢা  বঘঢদঢা বৃর্দ্ধমূমও প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা 

লবে। এ প্রর্যক্ষবডভ গুরুে অনুথাদ ওবভ  প্রবঢযও সধযাতাভ কাড়ীঘামওবও প্রর্যক্ষবডভ আঢা আদাভ চন্য ২০১৬-১৭ অণ িঙভ 

লবঢ ড্রাইর্পাং মাইবন্প দাদওাবম এ প্রর্যক্ষড গ্রলড াধ্যঢামূমও ওভা লববঙ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ াভাবতবয ১,০২,১৭৯ চদ 

সধযাতাভ কাড়ীঘামওবও প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা ল। াভাবতবয র্দর্ত িষ্ট ফর্টউবমভ আঢা উধমৄক্ত প্রর্যক্ষও িাভা এ প্রর্যক্ষড সতা 

লবে। ঠাওা ঘমাঘমভঢ া/র্ফর্দা ঘামওবতভ তক্ষঢা  বঘঢদঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয তভ ওাব িামব ০৫ র্তদব্যাধী র্বযর প্রর্যক্ষড 

প্রতাদ ওভা লবে। এ ওাব িক্রবফভ আঢা প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ ৩০০ চদ সধযাচীী কাড়ী ঘামওবও প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

প্রর্যক্ষড সযবর ঢাবতভবও দতধত্র র্ঢভডল ড্রাইর্পাং মাইববন্পভ সের্ড ধর্ভঢিদ (লামওা লবঢ ফধ্যফ) প্রর্ক্রাভ থাভাার্লওঢা 

মাদ িাভ মাইবন্প প্রতাদ ওভা লববঙ।  
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রূপকল্প 

বৃল্ভ ঠাওাভ ধর্ভওর্ল্পঢ, ফর্ন্বঢ এাং আদৄর্দও  সঝওই ধর্ভলদ ব্যস্থা কবড় সঢামা 

 

অর্পমক্ষয 

ধর্ভলদ ব্যস্থাভ সুষ্ঠু ফন্ব, ধর্ভলদ ধর্ভওল্পদা এাং দ্রুঢকাফী কডধর্ভলদ ব্যস্থা প্রঢিবদভ ফাধ্যবফ চদাথাভবডভ চন্য র্দভাধত, 

র্দপ িভববাগ্য এাং লচমপয ধর্ভলদ সা প্রতাদ 

ঠাওা ধর্ভলদ ফন্ব ওর্তিধক্ষ 

আদৄর্দও কডধর্ভলদ ব্যস্থাবও ফর্ম্বঢ ওভাভ মবক্ষয ঠাওা উ্ভ র্টি ওবধ িাবভযদ, ঠাওা তর্ক্ষড র্টি ওবধ িাবভযদ, কাচীপুভ র্টি 

ওবধ িাবভযদ  দাভাডকঞ্জ র্টি ওবধ িাবভযদ এাং ঠাওা, দাভাডকঞ্জ, মুন্পীকঞ্জ, ফার্দওকঞ্জ, কাচীপুভ  দভর্াংতী সচমা ঠাওা 

ধর্ভলদ ফন্ব ওর্তিধক্ষ-এভ অর্থর্ভক্ত, বাভ আঢদ ৭,৪০০ ক ি র্ওবমার্ফঝাভ। ধর্ভলদ াংর্িষ্ট ওম উন্নদ ধর্ভওল্পদাভ ফীক্ষা, 

ফন্ব  ধর্ভীক্ষড এাং রুঝ এমাইদবফন্ট র্দথ িাভড ওভা র্টটির্এ’ভ ওফ িধর্ভর্থর্ভক্ত। 

ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ঠাওা ধর্ভলদ ফন্ব ওর্তিধক্ষ ওর্তিও াস্তাদাথীদ ০৫টি প্রওসল্পভ ফবধ্য ভওাবভভ র্দচস্ব অণ িাবদ (র্চর্) 

১টি  ববতর্যও লাঢাপুষ্ট ৪টি প্রওল্প র্ঙম। প্রওল্পগুবমাভ সফাঝ ভাদ্দ ৪৬.৯১ সওাটি ঝাওা। ঢন্বধ্য র্চর্ ৬.০১ সওাটি ঝাওা এাং  

ববতর্যও লাঢা ৪০.৯০ সওাটি ঝাওা। র্চর্ ভাবদ্দভ ৫.৪৫ সওাটি ঝাওা (৯০.৭ যঢাাংয) এাং ববতর্যও লাঢাভ ৪০.৮৮ 

সওাটি ঝাওা (৯৯.৯৫ যঢাাংয) ল এ অণ িঙবভ সফাঝ ৪৬.৩৩ সওাটি ঝাওা ব্য লববঙ। ব্যবভ লাভ ৯৮.৭৬ যঢাাংয। 

ধর্ভঘামদা ধর্ভরত 

র্টটির্এ’ভ ৩১ তস্য র্র্যষ্ট এওটি ধর্ভঘামদা ধর্ভরত ভববঙ। ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রডামবভ তার্বে র্দবার্চঢ ফাদদী 

ফন্ত্রী এ ধর্ভরবতভ পাধর্ঢ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ১২ সবন্ফম্বভ ২০১৮ ঢার্ভঔ ধর্ভঘামদা ধর্ভরবতভ ১১ঢফ পা অনুর্ষ্ঠঢ লববঙ। 

 

র্টটির্এ’ভ ধর্ভঘামদা ধর্ভরবতভ ১১ঢফ পা ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ, এফর্ধ 
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২০১৮-১৯ অণ িঙবভ অচিদ 

 

Technical Assistance to DTCA Project 

ঠাওা ধর্ভলদ ফন্ব ওর্তিধক্ষ এভ ক্ষফঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয ৩৩.৯৬ সওাটি ঝাওা (র্চর্ ৮.৭০ সওাটি ঝাওা  প্রওল্প লাঢা ২৫.২৫ 

সওাটি ঝাওা) ব্যব এ ওার্ভকর্ভ লাঢা প্রওল্পটি গ্রলড ওভা লববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা র্টটির্এ’ভ ওফ িঘা   প্রর্থাদফামা, ধার্ওিাং 

ম্যাবদচবফন্ট লচীওভবডভ সুধার্ভযফামা, ঠাওা ফলাদকভীভ ড়ওগুবমাভ চন্য র্চবফর্ট্রও র্টচাইদ ম্যানুবম, সভাট ইন্টাভবওযদ 

উন্নদ াংক্রান্ত সুধার্ভযফামা ইঢযার্ত প্রস্তুঢ ওভা লববঙ।  

 

তাঢা াংস্থা AFD এভ Mid Term Review Mission এভ ফাধ্যবফ এ প্রওবল্পভ ওাব িামী পুদর্ িন্যস্ত লববঙ এাং ঢতানুাবভ 

প্রর্ঢবতদ প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। এ প্রওবল্পভ আঢা প্রস্তুঢকৃঢ প্রর্ঢবতদগুবমাভ ফবধ্য ভববঙ- ট্রার্নও ইম্পযাট এযববফন্ট কাইট 

মাইদ, র্যফাদ ট্রার্নও াবপ ি ধব িাবমাঘদা (২০০৪ সণবও ২০১৬ ধব িন্ত) প্রর্ঢবতদ, লবভঢ যালচামাম (ভলোঃ) আন্তচিার্ঢও 

র্ফাদেভ লবঢ াবতাাত ধব িন্ত ধাইমঝ প্রওল্প াস্তাবদভ চন্য ার্টবধা এাং ঝার্ফ িদাম স্থাধদ াংক্রান্ত র্দবত িযদা র্রও 

প্রর্ঢবতদ, ধাইমঝ ওর্ভবটাবভভ চন্য প্যাভাট্রাদর্চঝ ফন্ব র্রও প্রর্ঢবতদ, ধাইমঝ ওর্ভবটাবভভ চন্য ম্পার্তঢ Topographic 

Survey এভ প্রর্ঢবতদ, র্টটির্এ-সঢ র্চআইএ টাঝাবন্টাভ স্থাধবদভ চন্য ওার্ভকর্ভ প্রর্ঢবতদ, র্টটির্এ-সও যর্ক্তযামীওভবডভ 

মবক্ষয প্রার্ঢষ্ঠার্দও ব্যস্থাধদা ধব িাবমাঘদা প্রর্ঢবতদ, সওৌযমকঢ ধর্ভলদ ব্যস্থাধদা াংক্রান্ত প্রর্ঢবতদ ইঢযার্ত। জুদ ২০১৯ 

ঢার্ভবঔ প্রওল্পটি ফাপ্ত লববঙ। 

সফবট্রাবভম মাইদ-১ এভ ফীক্ষা 

র্ফাদেভ-র্ঔমবক্ষঢ-কুর্ড়ম-ার্ভথাভা-াড্ডা-ভাফপুভা-ফার্মাক-সফৌঘাও-ভাচাভাক-ওফমাপুভ (আন্ডাভগ্রাউন্ড ১৮.৮০ র্ওবমার্ফঝাভ) 

এাং কুর্ড়ম-পূ িাঘম-ওাঞ্চদ সতুভ ধর্িফ ধাবি (এর্মবপবঝট ১১.৮০ র্ওবমার্ফঝাভ) ধব িন্ত সফাঝ ৩০.৬০ র্ওবমার্ফঝাভ MRT Line-

1 র্দফ িাবডভ মবক্ষয ম্ভাব্যঢা বাঘাইবভ ওাচ ম্পন্ন লববঙ। ফীক্ষা প্রওল্প ব্য ৪৬.৩৮ সওাটি ঝাওা। এটি লব াাংমাবতবযভ প্রণফ 

ধাঢাম সভম। 

 
ঠাওা এফআভটি মাইদ ১-এভ রুঝ এমাইদবফন্ট 

সফবট্রাবভম মাইদ-৫ এভ ফীক্ষা 

MRT Line-5 (উ্ভাাংয): সলফাবঢপুভ-আর্ফদাচাভ-কাঢমী-র্ফভপুভ সঝওর্দওযাম-র্ফভপুভ-১-র্ফভপুভ-১০-ওচুবক্ষঢ-দাদী-

গুমযাদ-২ (আন্ডাভগ্রাউন্ড ১৩.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ)-দতুদ াচাভ-পাঝাভা (এর্মবপবঝট ৬.৫০ র্ওবমার্ফঝাভ) সফাঝ ২০.০০ র্ওবমার্ফঝাভ 

তীখ ি র্দফ িাবডভ মবক্ষয ম্ভাব্যঢা বাঘাইবভ ওাচ ম্পন্ন লববঙ। JICA’ভ েযার্ট টিফ ইবঢাফবধ্য নাইদাম র্ভবধাঝ ি ম্পন্ন ওবভবঙ। 

এটি াাংমাবতবযভ ২ ধাঢামবভম। 
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ঠাওা সফবট্রা প্রবচট র্প্রধাবভঝর্ভ সঝওর্দওযাম এর্বঝন্ট (র্টএফর্ধর্ধটিএ) 

MRT Line-5 (তর্ক্ষডাাংয): কাঢমী সণবও শুরু লব র্ভমঢা র্কব সযর লব, বাভ সফাঝ বতখ িয সফাঝ ২৪.৪৪ র্ওবমার্ফঝাভ। প্রওল্পটি 

দু’টি ধব িাব ম্পন্ন লব। প্রণফ ধব িাব কাঢমী সণবও তাবযভওার্ে (কাঢমী-র্ফভপুভ সভাট-ধর্িফ ধান্থধণ-ওাভাদ াচাভ-

লার্ঢভর্ছম-আনঢাদকভ-তাবযভওার্ে; বতখ িয-১৬.৯৪ র্ওসমার্ফঝাভ)  র্িঢী ধব িাব তাবযভওার্ে সণবও র্ভমঢা (বতখ িয-৭.৫ 

র্ওসমার্ফঝাভ)। ধভাফয িও প্রর্ঢষ্ঠাদ ১০ এর্প্রম ২০১৯ ঢার্ভবঔ প্রণফ ধব িাবভ অন্তর্ভ িক্ত কাঢমী সণবও তাবযভওার্ে ধব িন্ত প্রাও-

ম্ভাব্যঢা বাঘাইবভ চূড়ান্ত প্রর্ঢবতদ তার্ঔম ওবভবঙ। প্রণফ ধব িাবভ সফাঝ ১৬.৯৪ র্ওবমার্ফঝাবভভ ফবধ্য প্রা ১২.৫ র্ওবমার্ফঝাভ 

আন্ডাভগ্রাউন্ড  ৩.৫ র্ওবমার্ফঝাভ এর্মবপবঝট এাং এবঢ ১৪টি সেযদ ণাওব।  

 

 

এফআভটি মাইদ-৫ (তর্ক্ষড)-এভ রুঝ এমাইদবফন্ট 

 

ঠাওা ইদটিবগ্রবঝট ট্রার্নও ম্যাবদচবফন্ট প্রবচট 

ট্রার্নও ব্যস্থাভ উন্নদওবল্প JICA’ভ আর্ণ িও লববার্কঢা ৪৫.২৫ সওাটি ঝাওা ব্যব াস্তাদাথীদ এ ওার্ভকর্ভ লাঢা প্রওবল্পভ 

ফাধ্যবফ ঠাওা ফলাদকবভভ ৪টি ইন্টাভবওযবদ (পৄমাড়ীা, ধল্টদ, ফলাঔামী  গুমযাদ-১) অঢযাদৄর্দও Intelligent 

Transportation System (ITS) র্পর্্ও ট্রার্নও র্কদাম র্দন্ত্রড ব্যস্থা প্রঢিবদভ চন্য উন্নদ ওাচ ঘমফাদ আবঙ। 

ধভীক্ষামূমওপাব র্টবম্বভ ২০১৯-এ ITS ঘালু ওভা ম্ভ লব। 

 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভভ অন্যান্য ওাব িক্রফ 

ট্রার্নও াকুিবমযদ াংক্রান্ত দওযা অনুবফাতদ 

র্টটির্এ অর্থর্ভক্ত এমাওা সওাসদা ব্যর্ক্ত া প্রর্ঢষ্ঠাদ ওর্তিও হুঢম আার্ও  ার্ডর্চযও পদ র্দফ িাড  আার্ও প্রওল্প গ্রলড 

ওভবঢ লবম র্টটির্এ লবঢ বাদালবদভ প্রবয-র্দক িফড  ঘমাঘম (Traffic Circulation) াংক্রান্ত দওযাভ অনুবফাতদ গ্রলড ওভা 

াধ্যঢামূমও। এ অণ িঙবভ ৯৭টি হুঢম পবদভ Traffic Circulation াংক্রান্ত দওযা অনুবফাতদ এাং ৪টি লাউর্চাং প্রওবল্পভ 

অদাধর্্ প্রতাদ ওবভবঙ। 
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কডধর্ভলদ ব্যস্থা প্রঢিদ 

ঠাওা ফলাদকভী  ধাবিঢী এমাওা দকভ ধর্ভলদ এভ ঘার্লতা  ধর্ভর্থ ব্যাধও বৃর্দ্ধ ধাা র্টটির্এ-এভ উবযাবক ২০০৫ াবম 

প্রডীঢ ২০ ঙভ সফার্ত োবঝর্চও ট্রান্পবধাঝ ি প্ল্যাদ (এটির্ধ) ফবাধববাকী ওবভ Revised STP 2015-35  প্রডদ ওভা ল। 

Revised STP সঢ ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] মাইদ, এাং ২টি Bus Rapid 

Transit (BRT) [BRT ওর্ভবটাভ -3 & 7], র্ঢদস্তভ র্র্যষ্ট র্ভাং সভাট (ইদাভ, র্ফটম  আউঝাভ), ৮টি সভর্টাম ড়ও, ৬টি 

এক্সবপ্রব, ২১টি ট্রান্পবধাবঝ িযাদ লা র্দফ িাড এাং ট্রার্নও ম্যাবদচবফন্ট, ট্রার্নও সনটি ব্যস্থাভ উন্নদ  া ধর্ভলড সটভ 

পুদক িঞবদভ াংস্থাদ ভববঙ। RSTP এভ আবমাবও র্টটির্এ ইবঢাফবধ্য MRT Line-1, MRT Line-5 (North), BRT Line-3 

 MRT Line-5 (South) প্রওবল্পভ প্রাও-ফীক্ষা ম্পন্ন ওবভবঙ এাং র্আভটি মাইদ-৭ এভ ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা প্রডবদভ ওাচ 

ঘমফাদ আবঙ।  র্টটির্এ া সটবভভ পূদক িঞবদভ মবক্ষয Bus Network Management Company কঞদ এাং ধাইমঝ 

ওর্ভবটাবভ া ব্যস্থা উন্নঢ ওভাভ মবক্ষয ওাব িক্রফ গ্রলড ওভা লববঙ।  

 

া রুঝ সভযদামাইবচযদ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ র্দবত িযদা া রুঝ োঞ্চাইচ ধদ্ধর্ঢ প্রঢিবদভ মবক্ষয ঠাওা তর্ক্ষড র্টি ওবধ িাবভযবদভ সফবভভ সদর্তবে ১টি 

ওর্ফটি কঞদ ওভা লববঙ। উক্ত ওর্ফটিভ সুধার্ভবযভ আবমাবও র্টটির্এ া রুঝ সভযদামাইবচযবদভ ওাচ ওবভ বাবে। ইবঢাফবধ্য 

া রুঝ সভযদামাইবচযবদভ অাংয র্লবব থাদফর্ন্ড-র্দউফাবওিঝ রুবঝ ঘক্রাওাভ া ার্প ি ঘালু লববঙ। ঠাওা যলবভ া 

ব্যস্থাধদাভ চন্য প্রার্ঢষ্ঠার্দও ওাঞাবফাভ ঔড়া প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। া র্টবধা এাং ঝার্ফ িদাম র্দফ িাবড ম্ভাব্যঢা বাঘাইবভ চন্য 

প্রওল্প প্রস্তুঢ ওভা লববঙ। 

 

ঠাওা তর্ক্ষড র্টি ওবধ িাবভযবদভ ফাদদী সফভ সফালাম্মত াঈত সঔাওবদভ পাধর্ঢবে া রুঝ ভ যাযদামাইবচযদ ওর্ফটিভ পা  

 

স্মাঝ ি ওাট ি প্রঢিদ এাং র্ক্লার্ভাং লাউচ প্রর্ঢষ্ঠা 

                                           Clearing House                এ                     

    -         ,                   ,                ,        ’     ,            ’     -            

                                                                    SMART Card               ।        

       ’         -                   এ          ,                                    ’  এ       এ   

                        এ                         । 
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র্টটির্এ অর্ন পদ র্দফ িাড 

সঢচকাঁ এ ২টি সইচবফন্টল  ১৩ঢমা র্টটির্এ অর্ন পদ র্দফ িাড ওভা লবে। ম্পূড ি পদটি র্দফ িাবড সফাঝ ১৩৮.৬০ সওাটি ঝাওা 

ব্য লব।  পদটিবঢ ১২০টি অর্ন ওক্ষ, ৩৫০ আদ র্র্যষ্ট র্ফমদাঢদ, ১টি ওদনাবভন্প রুফ, প্রাণ িদা ওক্ষ, ধার্মও প্ল্াচা, 

ধাঞাকাভ, ওযাবনঝর্ভা, সট-সওাভ সন্টাভ, সট্রর্দাং সন্টাভ, সইচবফন্ট এ ১৪২টি ওাভ  ২টি া ধার্ওিাং এভ সুর্থা ণাওব। জুদ 

২০১৯ ধব িন্ত ওাবচভ ার্ িও অগ্রকর্ঢ লববঙ ৩২.৫৩৭%। 

 

 

র্টটির্এ’ভ র্দফ িাডাথীদ পদ 

 

র্ব ব্যর্ক্তকঢ কার্ড়মুক্ত র্ত উতবাধদ 

“বাদচঝ  দূরডমুক্ত দকভাবদভ প্রবাচদ কডধর্ভলদ ব্যস্থাভ উন্নদ  ব্যর্ক্তকঢ কার্ড়ভ ব্যলাভ র্দন্ত্রড” সিাকাবদ ব্যর্ক্তকঢ 

কার্ড় ব্যলাভ র্দরুৎার্লঢ ওভাভ মবক্ষয ৩ াবভভ ফবঢা ২২ সবন্ফম্বভ ২০১৮ র্ব ব্যর্ক্তকঢ কার্ড়মুক্ত র্ত উতবাধদ ওভা ল। এ 

উধমবক্ষ এওটি সুযবপর্দভ প্রওার্যঢ ল। র্র্পন্ন সভওার্ভ াংকঞদ  াংস্থা এ র্ত উতবাধবদ র্ক্র ভূর্ফওা ধামদ ওবভ।  

 

 
 

র্ব ব্যর্ক্তকঢ কার্ড়মুক্ত র্ত ২০১৮ উতবাধদ 
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Urban Mobility and Sustainable Urban Transport Index (SUTI) র্রব 

আন্তচিার্ঢও ওফ িযামা অনুষ্ঠাদ 

UN-ESCAP, র্টটির্এ এাং ড়ও  চদধণ অর্থতপ্তভ এভ সবৌণ উবযাবক দকভাঞ্চবমভ কর্ঢযীমঢা বৃর্দ্ধ এাং াবঝইবদম 

আভাদ ট্রান্পসধাঝ ি ইদবটক্স (SUTI) যীর িও এওটি আন্তচিার্ঢও ধব িাবভ ২ র্তদ ব্যার্ধ ওফ িযামা ১২  ১৩ সবন্ফম্বভ ২০১৮ এ 

আবাচদ ওভা ল। উক্ত ওফ িযামা াাংমাবতয, পাভঢ, ঘীদ, সদধাম, ভূঝাদ, ধার্ওস্তাদ, ণাইল্যান্ড, ইবোবদর্যা, ফামবর্যা, ইভাদ 

 র্পবঢদাফ এভ প্রর্ঢর্দর্থকড অাংযগ্রলড ওবভদ। ওফ িযামা দকভাঞ্চবমভ সঝওই  র্দভাধত ধর্ভলদ ব্যস্থা র্দর্িঢওভড, দীর্ঢ, 

আইদ  সওৌযম প্রডদ এাং SUTI াস্তাবদ UN-ESCAP এভ পূড ি লববার্কঢাভ র্দিঢা প্রতাদ ওভা ল।  

 

 
 

Sustainable Urban Transport Index র্রস আন্তচিার্ঢও ধব িাবভ ওফ িযামা র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক 

 

 

৫ফ র্ব ড়ও র্দভাধত প্তাল-২০১৯ 

র্ববভ অধভাধভ সতবযভ ন্যা াাংমাবতবয ৬-১২ সফ ২০১৯ ঢার্ভবঔ 5th UN Global Road Safety Week 2019 উতবাধদ 

ওভা ল। এ উধমবক্ষ ৬ সফ ২০১৯ ঢার্ভঔ ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ওর্তিও ফার্দও র্ফা এর্পর্দউবঢ ভ যার্মভ আবাচদ 

ওভা ল। এঙাড়া “আভাদ সভাট সনটি র্রব র্টটির্এ'ভ ওভডী" যীর িও এওটি আবমাঘদা পা ৯ সফ ২০১৯ ঢার্ভঔ  র্টটির্এ'ভ 

বম্মমদ ওবক্ষ অনুর্ষ্ঠঢ ল। পা র্র্পন্ন তপ্তভ/প্রর্ঢষ্ঠাদ/াংস্থাভ প্রর্ঢর্দর্থকড সবাকতাদ ওবভদ। 

 
৫ফ র্ব র্দভাধত ড়ও প্তাল উধমসক্ষ আবার্চঢ ভ যার্মবঢ র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক  ওফ িওঢিাবৃে 
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দাভাডকঞ্জ দকভীভ কডধর্ভলদ ব্যস্থাভ উন্নদ ফন্ব 

দাভাডকঞ্জ দকভীভ কডধর্ভলড ব্যস্থাভ উন্নবদভ মবক্ষয দাভাডকঞ্জ দকভীবঢ এর্মবপবঝট Light Rapid Transit (LRT) স্থাধদ 

প্রওল্পটি র্ঙ্গাপুভ ভওাবভভ াবণ G2G র্পর্্বঢ PPP ধদ্ধর্ঢবঢ াস্তাবদভ মবক্ষয ধর্ভওল্পদা গ্রলড ওভা লববঙ। প্রওল্পটি RSTP 

সঢ অন্তর্ভ িক্তওভডল RSTP অনুবাী প্রস্তার্ঢ প্রওল্পমূল াস্তাদল দাভাডকঞ্জ দকভীভ চন্য ধর্ভলড ধর্ভওল্পদা প্রডদ র্রব 

এওটি র্ি-ধার্ক্ষও পা ২৬ সনব্রুার্ভ ২০১৯ ঢার্ভবঔ সফভ,  দাভাডকঞ্জ র্টি ওবধ িাবভযদ এভ পাধর্ঢবে দাভাডকঞ্জ দকভ পবদ 

অনুর্ষ্ঠঢ ল।  

 

 
দাভাডকঞ্জ র্টি ওবধ িাবভযবদ র্ি-ধার্ক্ষও পা  র্টটির্এ'ভ ওফ িওঢিাকড  

 

ট্রার্নও াকুিবমযদ ঙাড়ধত্র ওাব িক্রফ লচীওভবডভ চন্য কডশুদাদী 

ট্রার্নও াকুিবমযদ ঙাড়ধত্র ওাব িক্রফ লচীওভড র্রব CIRDAP র্ফমদাঢবদ ২৪ জুদ ২০১৯ ঢার্ভঔ কডশুদাদী অনুর্ষ্ঠঢ ল। উক্ত 

কডশুদাদীবঢ র্র্পন্ন র্বর্যামবভ অধ্যাধও, প্রর্ঢষ্ঠাদ/তপ্তভ/াংস্থা, সটবপমধাভ, কডফাধ্যফ ওফী এবঢ অাংযগ্রলড ওবভদ।  ট্রার্নও 

াকুিবমযদ ঙাড়ধবত্রভ আবতদ তার্ঔমল ঙাড়ধত্র অনুবফাতদ ওাব িক্রফ লচ ওভাভ চন্য অাংযগ্রলডওাভীকড র্র্পন্ন প্রস্তা ওবভদ। 

প্রস্তাগুবমা র্টটির্এ র্বঘদা র্দব ট্রার্নও াকুিবমযদ ঙাড়ধত্র লচীওভবডভ প্রর্ক্রা গ্রলড ওবভবঙ।  

 

র্ভটাধ র্ফমদাঢবদ অনুর্ষ্ঠঢ কডশুদাদী  



164 

 

ফাদম্পত উন্নদ 

প্রর্যক্ষড: 

     এ’         ২০১৮-২০১৯                                   - 

 র্টটির্এ’ভ উবযাবক ১৭ র্তদব্যাধী র্টটির্এবঢ দববাকতাদকৃঢ ১৩ চদ ওফ িওঢিাভ র্ভবন্টযদ সওা ি 

 ৩০ চদ ওফ িওঢিা  ১৩ চদ ওফ িঘার্ভভ ২ র্তদব্যাধী চাঢী শুদ্ধাঘাভ সওৌযম র্রও প্রর্যক্ষড 

 ৩০ চদ ওফ িওঢিা  ১৩ চদ ওফ িঘাভীভ ২ র্তদব্যাধী ই -নাইর্মাং প্রর্যক্ষ  

 র্টটির্এ’ভ ১৪ চদ ওফ িওঢিাভ সগ্রঝাভ ঠাওা াবঝইবদম ট্রান্পবধাঝ ি প্রবচট এভ আঢা ৩ র্তদব্যাধী BRT র্রও অদ 

র্ত চ প্রর্যক্ষড 

 াাংমাবতয ইদর্ষ্টটিউঝ অ ম্যাবদচবফন্ট এ ২ র্তদব্যাধী ৬ চদ ওফ িওঢিাভ ধার্মও ার্প ি ইবদাবপযদ র্রব প্রর্যক্ষড 

 াাংমাবতয প্রবওৌযম র্বর্যাম এ ৫ র্তদব্যাধী Capacity Building র্রব প্রর্যক্ষবড ১২ চদ ওফ িওঢিাভ প্রর্যক্ষড  

 ১৬ চদ ওফ িওঢিাভ ঠাওা সফবট্রাধর্মঝদ পুর্ময তভ তপ্তবভ র্তদব্যাধী ট্রার্নও ব্যস্লাধদা র্রব প্রর্যক্ষড 

 সিাম প্রর্ওউবফন্ট সঝওর্দওযাম ইউর্দঝ (র্র্ধটিইউ (এভ উবযাবক আবার্চঢ ১৫ র্তদব্যাধী ধার্মও প্রর্ওউভবফন্ট 

ম্যাবদচবফন্ট প্রর্যক্ষবড ৮ চদ ওফ িওঢিাভ অাংযগ্রলড 

 র্টটির্এ’ভ উবযাবক চাঢী ধর্ভওল্পদা  উন্নদ এওাবটফী -সঢ  ১০ র্তদব্যাধী Development Planning and 

Project Management র্রব ১৮ চদ ওফ িওঢিাভ প্রর্যক্ষড গ্রলড 

 

ধর্ভলদ ঔাবঢ তক্ষ চদযর্ক্ত বঢভীবঢ ওভডী যীর িও ওফ িযামা 

ধর্ভলদ ব্যস্থাবও সুষ্ঠু ওভবঢ লবম তক্ষ চদযর্ক্তভ র্ওল্প সদই। ধর্ভলদ ঔাবঢ তক্ষ চদযর্ক্ত বঢভীভ দীর্ঢফামা প্রডবদভ চন্য 

র্টটির্এ’ভ ম্যাবন্ডঝ ভববঙ। ঢাভ আবমাবও ধর্ভলদ ঔাবঢ তক্ষ চদযর্ক্ত বঢভীবঢ ওভডী র্রব ২৯ দবপম্বভ ২০১৮ ঢার্ভবঔ 

র্টটির্এ পা ওবক্ষ এওটি ওফ িযামা পা অনুর্ষ্ঠঢ ল। 

(  

ধর্ভলদ ঔাবঢ তক্ষ চদযর্ক্ত বঢভীবঢ ওভডী র্রব ২৯ দবপম্বভ ২০১৮ ঢার্ভবঔ র্টটির্এ পা ওবক্ষ অনুর্ষ্ঠঢ ওফ িযামা  

চদম  ধত সৃচদ 

র্টটির্এ’ভ র্যফাদ ৬৪টি ধবতভ অর্ঢর্ভক্ত ১৪২টি ধত সৃচবদভ ফঞ্জুভী আবতয চার্ভ ওভা লববঙ। এবঢ র্টটির্এ’ভ সফাঝ ধবতভ 

াংখ্যা তাঁর্ড়ববঙ ২০৬টি। প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ ৯ফ সগ্রবটভ ১৪ চদ ওফ িঘার্ভ সবাকতাদ ওবভবঙদ। ৭ফ সগ্রসট ১৮ চদ, ৯ফ সগ্রসট ৭ 

চদ, ১০-১৭ সগ্রবট ১৭ চদল সফাঝ ৪২ (র্ার্েয) চদ ওফ িঘার্ভ র্দবাবকভ মবক্ষয র্ঞাপর্প্ত প্রওায ওভা লববঙ।  
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                                             -                                                       

                                            এ                  

                                 

                              এ                                                        Mass Rapid 

Transit (MRT)                                                                                   ০৩    

২০১৩                                Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)           ।  

                   

                                   এ    এ   এ                                   Fast Track     ’  

                   ।                                             (    -৬) এ        ২০১৮-১৯         

                                          ২৪৮১ ১৮                   ৬৩০ ৩৩                       

১৮৫০ ৮৫                    ৩০    ২০১৯          ২৫৩৯ ৬৩                  ৬৩০ ৩৩                 

      ১৯০৯ ৩০                                     ১০২ ৩৬      ।                                        

(    -১) [ /এ ] এ        ২০১৮-১৯                                                   ১০৪.০২            

       ৩৬ ১৮                       ৬৭ ৮৪                    ৩০    ২০১৯                 ১০৪.৫৯      

            ৩৬ ১২                       ৬৮ ৪৭                    ,                ১০০.৫৫      ।      

  ,   এ    এ  এ                                                  ১০২.২৮                    । 

               

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL -এ  ১১           এ                       ।           

                                                                      । ৩০    ২০১৯            

                      ৩২                 ।      ২০১৮-১৯                               ৭            

  । এ ৭            ৩৯              ৩৬                              ।       ০৩                    

     । 
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  এ    এ -এ  ৩২                                              

                  

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এ  ৫                    ২৬        ২০১৮                  । 

এ      সওাম্পার্দভ ৩০ জুদ ২০১৮ ঢার্ভবঔ ফাপ্ত ঙবভভ র্লা র্ভডীমূল, র্দভীক্ষবওভ প্রর্ঢবতদ, ধর্ভঘামওফন্ডমীভ 

প্রর্ঢবতদ, ধর্ভঘামওকবডভ র্দ িাঘদ/পুদর্দ ি িাঘদ, সওাম্পার্দভ র্দভীক্ষও পুদর্দ িবাক এাং র্দভীক্ষবওভ র্ন র্বঘদা ওবভ অনুবফাতদ 

ওভা ল। 

 
 

  এ    এ -এ  ৫                    
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                  ২০৩০ 

                                     ০৫        MRT                   এ                                  

                         ২০৩০              । 

 

Time Bound Action Plan 2030 of Dhaka Metro Rail Network 

 

                  ২০৩০-এ       ০৫  MRT                                                        

   

 

                        

১.                                         (    -৬) 

            

২.                                        (    -১) 

৩. 

                                       (    -৫):                                

                

                                       (    -৫):            

৪.                                        (    -২) G2G        PPP        

                         

৫.                                        (    -৪) 

 

Serial Name of MRT Line Phase 
Expected 
Year of 

Completion 
Type  

1. MRT Line-6 First 2024 Elevated 

2. MRT Line-1 
Second 

2026 

Elevated  

and 

Underground 

3. 
MRT Line-5: Northern Route 2028 

MRT Line-5: Southern Route 

Third 2030 4. MRT Line-2 

5. MRT Line-4 Underground/ 

Elevated  
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                              এ      ০৫                                
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Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এ                    MRT Line-6                        

                                                 ০৩     ২০১৯         এ    এ  এ                            

             - )।   এ    এ  এ                    MRT Line-1                                                   

                                                 । 

MRT Police Force     

                                                                                                            MRT 

Police Force          । এ             MRT Police Force                                         । 

           রুঝ এযামাইদবফন্ট, রুঝ এযামাইদবফবন্টভ বদুযর্ঢও স্থাধদা, অধাবভযদ ওবিাম র্বেফ সদঝাওি, সেযদ এমাওা  

সেযবদভ স্থাধদা, র্টবধা এমাওা  র্টবধাভ স্থাধদা, বদুযর্ঢও া-সেযদ, র্দফ িাড এমাওা, র্দফ িাড এমাওাভ ভঞ্জাফার্ত  াফগ্রী, 

Transit Oriented Development (TOD) Hub   Station Plaza-এ           সফবট্রাবভবমভ র্দভাধ্া, র্দফ িাড  ধর্ভঘামদা 

ওাবচ র্দবার্চঢ র্বতযী দাকর্ভওবতভ র্দভাধ্া, বাত্রীকবডভ র্দভাধ্া এাং র্টবধা  সেযবদ প্রবয  ার্লভ র্দন্ত্রড  ইঢযার্ত 

স্বঢন্ত্র MRT Police Force এ                   । 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 

প্রা ২২,০০০ সওাটি ঝাওা প্রাের্মঢ ব্যব উ্ভা ৩ ধ ি লবঢ াাংমাবতয ব্যাাংও ধব িন্ত ২০.১০ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি ১৬ সেযদ র্র্যষ্ট উপর্তবও 

খন্টা ৬০ লাচাভ বাত্রী ধর্ভলবদ ক্ষফ আদৄর্দও,                          র্দুযৎ ঘার্মঢ Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6)                                   ৩০    ২০১৯                                

         ৩০.০৫      ।                                                                           

      ৪৫.৬০      ।                                                                                  

২৩.১২      ।                               এ             (        )                            

            ১৯.৮৭      । 

 

                          

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)      ৮                        । ৩০    ২০১৯       

                                                     :  

 

      -০১ (      এ              ): এ                     ৮        ২০১৬                       

      ০৯ (  )          ৩১         ২০১৮                 ।            ১০০      । 

 

           এ                        
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      -০২ (      এ             ): এ                  ১৩        ২০১৭               ।        

            ৫২                           ।                                                     

       : Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn 

table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, Inspection pit   

Interface pit foundation.                                                   : Work shop, 

Stabling yard   shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station    , Traction sub-station    , 

      store, Depot controller     ,            , Training center,            ,               , 

     , Rolling stock maintenance   ন, Crew booking    , Chief Depot controller    ,            

       Effluent Treatment Plant  (ETP)   Sewage Treatment Plant (STP), Storm      ,              

          ,             , Duct Bank.       এ                           ৫০.০০%। 

 

           এ                                   

 

      -০৩   ০৪ (                           ১১.৭৩                      ৯             ):     

                 ১     ২০১৭               ।                       ,          ,         ,    

         -                       ।      ৭৬৬            এ      ৬৪০           , ৩৯৩        

          ৩৪০            এ   ৫,১৪৯                    -এ      ৩১৭৯                     

                ।         ৫.৫ (             )                               ।               

        erection এ      এ         ।                                      parapet wall এ         

    এ         । ০৯         sub-structure                 ।                                

       concourse                  ।                                                          

         ০৫   long span balance cantilever এ                      ।              ৫০.৫০%।  
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      -০৫ (                                ৩.১৯৫                      ৩                ): এ 

                 ০১     ২০১৮                   ।         এ                    ,             

                  ।                        ২১০                  ১৪৯           । ৪৫২       

Bored            ২৩৭           ।         Advance New Technology           ১০৪         

              ২৭               ।      ১০৬            এ      ০৪                  ।      

      ১০.৭৬      । 

 

 

        এ                           

      -০৬ (                               ৪.৯২                      ৪                ): এ 

                 ০১     ২০১৮                   ।         এ                    ,             

                  ।                        ২৯৮                  ২১৬           । ৬৫২       

Bored            ৩১৬           ।         Advance New Technology           ১৩৮         

              ৭০           ।      ২৯৮                  ২২           । ১৬০              

    ০১                            ।            ১৩.৫৯      । 

 

           এ                           
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      -০৭ (           এ                  ):             এ                                   

    ১১      ২০১৮                   ।            এ                                         

      Definitive Design          । High Voltage Feeder Cable                             

     ।                 -     (RSS)        এ                         -      Bay              

    ।                 -                  -       Bay      ২০২০                 ।          ১৩২ 

                                 এ           । ৩৩                                ।               

               এ                                    ২০১৯                । Ballast এ   Turnout 

Pre-shipment Inspection (PSI)          ।Track Fastening System, Scissor Cross-over, DC Switchgear & 

its components এ   Sleepers Pre-shipment Inspection এ                       ।            ১০.০০ 

     । 

 

                -            Bay            

      -০৮ [          (        )                     ]: এ                  ১৩        ২০১৭ 

                  ।           (        )                   Definitive Design ০১    ২০১৮       

এ   Detailed Design ১৩      ২০১৯                । Bogie              ১৬         ২০১৯              

        ।               (      )              ১৬ এ    ২০১৯                          ।       ১৫ 

   ২০২০                                                          ।                                   

Integrated Test এ   Trail Run           ।            ১৫.০০      । 

 

           Interior Design 
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MRT Line-6 এ  সেযদমূল 

 

MRT Line-6 এভ রুঝ এযামাইদবফবন্ট ১৬টি সেযদ ভববঙ । এগুবমা লম: 

 

                                                        

০১ উ্ভা উ্ভ ০২ উ্ভা সন্টাভ ০৩ উ্ভা তর্ক্ষড ০৪ ধেী 

০৫ র্ফভপুভ-১১ ০৬ র্ফভপুভ-১০ ০৭ ওাচীধাড়া ০৮ সযড়াধাড়া 

০৯ আকাভকাঁ ১০ র্চ ভর্ড ১১ নাফ িবকঝ ১২ ওাভাদ াচাভ 

১৩ যালাক ১৪ ঠাওা র্বর্যাম ১৫ াাংমাবতয র্ঘাম ১৬ ফর্ঢর্ছম 

 

MRT Line-6 এ     এ          

                               রুঝ এযামাইদবফন্ট লম:      ৩     -    -                                       

           -                -      - এ   -          -             -             । 

 

 

              এ                 
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Panel of Experts  

                                Project Implementation Committee (PIC)                             

                                                                          Panel of Experts (PoEs) এ       

                 । National Professor Dr. Engr. Jamilur Reza Choudhury         PoEs এ          । PoEs এ  

                                            Chuo University এ                   Professor Kenji Ishihara. 

PoEs এ                                   Professor Dr. A. M. M. Safiullah.                Panel of Experts 

                              -                                ।  

 

              

MRT Line-6                                            ২০১২-২০২৪                               ।          

স্বাথীদঢাভ ৫০ ঙভ পূর্ঢি উতবাধদ বর িভ ১৬ র্টবম্বভ ২০২১ ঢার্ভঔ ভওাভ াাংমাবতবযভ প্রণফ উড়াম সফবট্রাবভবমভ ম্পূড ি অাংয 

আনুষ্ঠার্দওপাব উবিাথবদভ ধর্ভওল্পদা গ্রলড ওবভবঙ। এ ধর্ভওল্পদা অনুবাী র্দথ িার্ভঢ ফবভ ৩০ ফা পূব ি াাংমাবতবযভ প্রণফ 

উড়াম সফবট্রাবভবমভ ম্পূড ি অাংয আনুষ্ঠার্দওপাব উবিাথদ র্দর্িঢ ওভাভ র্দর্ফ্ ঠাওা ম্যা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ সটবপমধবফন্ট প্রবচট 

(মাইদ-৬) এভ                           ২৪ ঘ          ৭            ৩৬৫                 ।     এ                 

                                                                                                            

                            ।                                                                               

                                            ।  
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Metro Rail                  এ           -      । এ                        ২৬        ২০১৮                   

                                      এ              erection                                  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       erection                           

 

                                                   ঘ                                             

                  ০৭                                                                                 

                                                     ২৪৪  Steel Screw Pile Driving                 

     । ২৫         ২০১৯                 ,                                 এ                    Steel 

Screw Pile Driving এ                ।  

 

                                               Steel Screw Pile Driving এ                 
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                                         এ    এ                           Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) এ                                    ১৩    ২০১৯               ।                   

                                     ।          MRT Line-6 এ                                               

                                                     ।  

 

 

MRT Line-6 এ                                    

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) এ                                                     

               ১৭         ২০১৯                          এ               ।                এ                 

                    ।                                                                           ।  

 

 

                                            -৬  এ                                      

 

                                                        ,                 (  এ    এ ),             

 এ         -৬                                    এ                 এ                              

https://imed.gov.bd/
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                             । এ                                         opportunity-                 এ   

                                         ।   

 

                                                                

 

 

                              এ                    এ                      
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                (  এ    এ                   এ                       

 

              

                                                                                       Resettlement Action 

Plan-I (RAP-I) এ   Resettlement Action Plan-II (RAP-II)            ।                                    

৩০ জুদ ২০১৯ ফা ধব িন্ত RAP-I এ        ৫১ চদবও ৫ সওাটি ৩৩ মক্ষ ৫৭ লাচাভ ৪১০ ঝাওা এাং RAP-II এ        

১৩৪৭      ৭ সওাটি ১৮ মক্ষ ২৫ লাচাভ ৬৮৮      ক্ষর্ঢপূভড প্রতাদ ওভা ল।  

 

অর্টঝ আধর্্ 

ঠাওা ম্যা ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ সটবপমধবফন্ট প্রবচট (মাইদ-৬) এভ র্ধভীবঢ  ৩০ জুদ ২০১৭ ধব িন্ত র্দবম্নভ র্ভড অনুবাী সফাঝ 

৩০টি অর্টঝ আধর্্ Foreign Aided Project Audit Directoriate (FAPAD)                  ।      ৩০    ২০১৯ 

           ১৬                           ।       ১৪            FAPAD-এ                       ।  

Transit Oriented Development (TOD) Hub এ   Station Plaza 

                                                              । এ                                          

   এ    এ                            এ             এ                                 এ             Transit 

Oriented Development (TOD) Hub এ   Station Plaza                                  । এ                   

                  ২৮ ৬১৭ এ                      ।  

Advance New Technology 

Computer Based Numerical Control System                   Advance New Technology                    

               Dynamic Compaction (DC), Sand Compaction Pile (SCP) এ   Pre-fabricated Vertical 

Drain (PVD)                     । এ                                                 ০৭                       

Advance New Technology        Screw Pile Foundation              । 
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Communication Based Train Control System (CBTC) 

          Communication Based Train Control System (CBTC)             । এ                        

                          Smart Card Based MRT Pass এ   Automatic Fare Collection (AFC) System        

                              । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Metro Rail Exhibition & Information Center 

                                                MRT                            ।                        

                        । এ                                                           MRT Line-6 এ       

      এ      Metro Rail Exhibition & Information Center                           ।  

 

Metro Rail Exhibition & Information Center এ             
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MRT Line-6 এ                                                     

                   এ      MRT Line-1, MRT Line-2   MRT Line-4 এ       MRT Line-6 এ         

                                                ।  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) 

৩১ ২৪১              ঘ   MRT Line-1             ।      ’    :                                    এ          

                                ।               সফাঝ বতখ িয ১৯.৮৭২ র্ওবমার্ফঝাভ এাং সফাঝ আন্ডাভগ্রাউন্ড সেযদ ১২টি। এ 

                                                             । র্ফাদেভ রুবঝভ এযামাইদবফন্ট লম: র্ফাদেভ - 

র্ফাদেভ ঝার্ফ িদাম ৩ - র্ঔমবক্ষঢ - বমুদা র্নউঘাভ ধাওি - দতুদ াচাভ - উ্ভ াড্ডা - াড্ডা - লার্ঢভর্ছম - ভাফপুভা - ফার্মাক 

- ভাচাভাক - ওফমাপুভ।             সফাঝ বতখ িয ১১.৩৬৯ র্ওবমার্ফঝাভ। ম্পূড ি অাংয এর্মবপবঝট এাং সফাঝ সেযদ াংখ্যা ৯টি। 

     ৭           এর্মবপবঝট।                                                                              

   । পূ িাঘম রুবঝভ এযামাইদবফন্ট লম: দতুদ াচাভ-বমুদা র্নউঘাভ ধাওি-     -                           -    -       

    -            -            ৭-            ।                 Inter-change      । এ Inter-change           

                            এ                                               । 

 

 

এ         -১ এ     এ                 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S] 

    ৫৭৯                           ২০১৮ -    ২০২২        MRT Line-1 এভ উপ রুবঝভ Consultancy Service for 

Detailed Design and Tender Assistance এ  র্দর্ফ্ ০৭ আকে ২০১৮ ঢার্ভঔ সঝওর্দওযাম এযার্বঝন্প নভ ঠাওা ম্যা 

ভ যার্ধট ট্রাদর্চঝ সটবপমধবফন্ট প্রবচট (মাইদ-১) [ /এ ] অনুবফার্তঢ ল। এ ওাব ি ম্পাতবদভ চন্য ১০ অবটাভ ২০১৮ ঢার্ভবঔ 

NKDOS Consortium এভ বঙ্গ চুর্ক্ত স্বাক্ষর্ভঢ লববঙ। ০৯ র্টবম্বভ ২০১৮ ঢার্ভঔ ধভাফয িও প্রর্ঢষ্ঠাদ ওাচ শুরু ওবভবঙ। MRT 

Line-1 এ           Feasibility Study, Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan 

(RAP), Traffic Survey, Hydrology Survey এ   Basic Design          । Utility Relocation Survey, 
Topographic Survey, Geo Survey   Detailed Design এ          ।        Land Acquisition             ।  
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                                    এ           MRT Line-1 [E/S] এ           

MRT Line-1 এ                 DPP 

                  ২০৩০        ২০২৬           MRT Line-1 এ                       ৫১,৯০০                  

                                   ২৩    ২০১৯                                                                

                  ।                          ২৯    ২০১৯             ঋ       ৩৮       ৬                    

Tranche        ৩       ৮    ৯৫            ঋ                         ।  

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route 

২০২৮                                                এ              ২০              ঘ   (         ১৩.৫০ 

           এ   এ        ৬.৫০           )   ১৪      (         ৯  এ   এ        ৫ )                               

৪১       ২৬১                      Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern 

Route এ                  ১২    ২০১৯                                                                      

            । Engineering Service-এর     ১৪    ২০১৮                              ৭ ৩৫৮            -এ  

ঋ                 । Engineering Service এ                               ০৭     ২০১৮       Expression 

of Interest (EOI)             । Short listed                ০৮ এ    ২০১৯       Request for Proposal 

(RFP)              ।         Request for Proposal (RFP)              ।        ২০১৮      Feasibility Study 

         । MRT Line-5: Northern Route-এ  এযামাইদবফন্ট লম:  সলফাবঢপুভ - ার্মাভপুভ - ফদৄফর্ঢ - আর্ফদ াচাভ - 

কাঢমী - তাভ উ ামাফ - র্ফভপুভ ১ - র্ফভপুভ ১০ - র্ফভপুভ ১৪ - ওচুবক্ষঢ - দাদী - গুমযাদ ২ - দতুদ াচাভ - পাঝাভা। 
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এ         -৫            এ  এ                 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route 

২০৩০                                                এ              ১৭.৪০              ঘ   (          ১২.৮০ 

           এ   এ        ৪.৬০           ) এ   ১৬       (         ১২  এ   এ        ৪ )                         

                                    -                  ২০১৯                   । MRT Line-5: Southern Route 

এ  Project Readiness Financing (PRF) এ                               ২০    ২০১৯              Aide 

Memoire               । PRF-এ              ৩৬           Detailed Design                         । ২৮ 

   ২০১৯                                    Expression of Interest (EoI)                । ২৬    ২০১৯       ১৮  

               EoI            ।         EoI              । ২৫    ২০১৯                                  

Technical Assistance Project Proposal (TPP)'                                      । TAPP'              

   ৩৯৭.৮৭          ।                            ৩৬                । MRT Line-5: Southern Route-এর  রুঝ 

এযামাইদবফন্ট লম:       -         -      -     -         -         -          -     -             -

        -      -      -             -              -            -         ।    

 

 

এ         -৫             এ  এ                 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-2) 

২০৩০ াবমভ ফবধ্য কাঢমী লবঢ ঘট্টগ্রাফ সভাট ধব িন্ত আন্ডাভগ্রাউন্ড  এর্মবপবঝট ফন্বব প্রা ২৪ র্ওবমার্ফঝাভ তীখ ি  G2G 

র্পর্্বঢ PPP        MRT Line-2 র্দফ িাবডভ মবক্ষয ১৫ জুদ ২০১৭ ঢার্ভঔ চাধাদ  াাংমাবতয ভওাভ লববার্কঢা স্মাভও 

স্বাক্ষভ ওবভ। এভই থাভাার্লওঢা ৬ র্টবম্বভ ২০১৭ ঢার্ভঔ চাধাদ  াাংমাবতবযভ অাংযগ্রলবড প্রণফ প্ল্াঝনভফ পা ৭ জুদ ২০১৮ 

ঢার্ভঔ ২ প্ল্াঝনভফ পা এ   ২১ ফাঘ ি ২০১৯ ঢার্ভঔ র্তঢী প্ল্াঝনভফ পা অনুর্ষ্ঠঢ লববঙ। এ প্রওল্পটি াস্তাবদ অণ িবদর্ঢও 

র্র াংক্রান্ত ফর্ন্ত্রপা ওর্ফটি ৮       ২০১৮                                । এ      Feasibility Study ওভাভ র্দর্ফ্ 

সুর্দর্ত িষ্ট প্রস্তা Public Private Partnership (PPP) Authority       ২৩        ২০১৮                     । MRT-2 

এভ ম্ভাব্য রুঝ এযামাইদবফন্ট লম: কাঢমী - Embankment Road - র্মা - সফালাম্মতপুভ র্আভটির্ া েযান্ড - াঢ 

ফর্চত সভাট-র্ছকাঢমা - থাদফর্ন্ড ২ দম্বভ সভাট - াইন্প ল্যাবভঝর্ভ - র্দউ ফাবওিঝ - দীমবক্ষঢ - আর্চফপুভ - ধমাযী - যলীত 

র্ফদাভ - ঠাওা সফর্টবওম ওবমচ - পুর্ময সলটবওাাঝ িাভ - সকামাধ যাল ফাচাভ - ঙ্গপবদভ উ্ভ ধাবিস্থ ড়ও - ফর্ঢর্ছম - 

আভাফাক - ওফমাপুভ - মুকতা - ফান্ডা - সটফড়া - ঘট্টগ্রাফ সভাট। 

 

এ         -২ এ          এ          

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-4) 

২০৩০                 -                    -এ                       ১৬              ঘ   Under Ground/Elevated 
                MRT Line-4                             ।  

 

এ         -৪ এ     এ           
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র্টর্চঝাম ওাব িক্রফ 

Interactive Website 

                                   এ    এ   এ  এ                 www.dmtcl.gov.bd)      ,           

               । Website-এ Facebook Page, Image Gallery ও  Video Gallery      এ    এ               , 

                                ।   এ    এ                                                               

DMTCL           এ   Messenger Group      । Website-এ   এ    এ    এ                             

                   -                                             । এ     এ    এ ’                    

                                     ।   এ    এ -এ  Annual Performance Agreement (APA), Grievance 

Redress System (GRS), National Integrity Strategy (NIS), Right to Information (RTI), Annual Innovation 

Action Plan (AIAP),  Citizen’s Chartered, Best Practices                                              

                                              ।   এ    এ                                                      

                                       ।                                                                  

                 ।  

e-Service Roadmap Plan-2021  

e-Service Roadmap Plan-2021          এ    এ    এ                            Enterprise Resource Plan 

(ERP), Management Information System (MIS) ও  Metro Rail Citizen Apps (MRCA)                   

         । এ                                                  -৬ -এ          -০৯                         

   ।  

 -    

  এ    এ                                  -                            । এ      a2i এ             ২৯-৩০      

২০১৯      এ   ১৪-১৫    ২০১৯       -                                       ।  -                        ৩০ 

   ২০১৯                 ৩০৫      , ১০৭       এ   ৩৪          -                         ।               

             -                                           । 

Video Conference 

                                                       এ    এ -এ                                            

                              Video Conference এ                        ।                    এ           

             এ           Video Conference এ                 ।   

http://www.dmtcl.gov.bd/
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Video Conference এ                  

      

                   ৩০    ২০১৮                                       এ                ০৪ ০৪        এ         

                   এ                ১৩ ১৮                                               -এ  YouTube 

Channel-এ                                  ।         ৩০    ২০১৯                                         

                             ।                                                    ১৫ ০৫              ২০১৮-১৯ 

                                  ।   

 

              

                      এ    এ  এ          ’                             ।                              

                      এ                                            Traffic Management Plan                     

(               -১২২৩০) এ                                                                      Screw Pile 

Foundation            এ                (                - ১২৬২৯)                                     । 

 

Electronic Document Management System 

  এ    এ                             এ                              Project Document             -     

                              ACONEX                     এ    এ    Electronic Document 

Management System (EDMS) এ                 । এ                   -         -                      

                            ।                            এ                                       -       

                               । এ  Cloud Based       Construction Project Management               

                                 এ                                ।                                       

           Document এ                 Document                                                         

   । 
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         এ                  ।                                            এ                       -       

                        এ                              ।                           ২০১৯                      

                             এ  Replica’  Display       ।    

 

 

                          ২০১৯                         Replica’  Display 

              

                        : 

ঠাওা ম্যা ট্রাদর্চঝ সওাম্পার্দ র্মর্ফবঝট (র্টএফটির্এম)-এভ ওম সগ্রবটভ ওফ িঘাভীবতভ বদর্ঢওঢা, তক্ষঢা  ক্ষফঢা বৃর্দ্ধভ মবক্ষয 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ৩১টি প্রর্যক্ষড ওফ িসূঘীভ ফাধ্যবফ ৫৫৬ চদবও র্র্পন্ন প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা লববঙ। ঢন্বধ্য উবেঔববাগ্য 

প্রর্যক্ষড ওফ িসুর্ঘ লম:                  a2i এ           -                                    ; র্াফ নাউবন্ডযবদভ 

লাঢা চাঢী শুদ্ধাঘাভ সওৌযম াস্তাবদ ওফ িওঢিাবতভ বঘঢদা, তক্ষঢা  ওফ িক্ষফঢা বৃর্দ্ধ; ঢথ্য ওর্ফযবদভ লাঢা ঢথ্য 

অর্থওাভ আইদ ২০১৯, চদস্বাণ ি াংর্িষ্ট ঢথ্য প্রওায (সুভক্ষা) আইদ ২০১১  চদস্বাণ ি াংর্িষ্ট ঢথ্য প্রওায (সুভক্ষা) র্র্থফামা ২০১৭ 

র্রও প্রর্যক্ষড; ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ লাঢা                                                 

     , কড-ওফ িঘাভী শৃঙ্খমা (র্দর্ফঢ উধর্স্থর্ঢ) অধ্যাবতয ১৯৮২; ভওার্ভ ওফ িঘাভী আঘভড র্র্থফামা ১৯৭৯  র্ঘাম 

র্দবত িযফামা ২০১৪  ম্পর্ওিঢ প্রর্যক্ষড; ঢথ্য  সবাকাববাক প্রমৄর্ক্ত অর্থতপ্তবভভ লাঢা চাঢী ঢথ্য াঢাদ ব্যস্থাধদা প্রর্যক্ষড 

ইঢযার্ত।                                                                                                      

     ,              ,                          ,                                                        

প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা লববঙ।  

 

              

র্টএফটির্এম এাং এভ আঢা াস্তাদাথীদ প্রওল্পমূবলভ ২৯ চদ ওফ িওঢিা ঘমফাদ অণ িঙবভ ৪৪ টি ববতর্যও প্রর্যক্ষ  

ওফ িসূঘীবঢ অাংযগ্রলড ওবভবঙদ। ঢন্বধ্য Manufacturer’s Factory Inspection, Material Source Inspection, 

Witnessing test, Pre Production Inspection, Pre Shipment Inspection, Mock-up Review                । 
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Metro Rail Mock-Up review in Japan during 12-14 February 2019 

 

                  

BUET         Planning Week 2019 

Department of Urban and Regional Planning (URP) of Bangladesh University of Engineering and 

Technology (BUET)              Planning Week 2019 এ Session on ‘Time Bound Action Plan 2030 of 

Dhaka Metro Rail Network’    ০৮         ২০১৯       BUET Central Auditorium এ         ।  
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াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ 
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রূপকল্প  

র্দভাধত  আদৄর্দও ভাষ্ট্রী ড়ও ধর্ভলদ ব্যস্থা 

অর্পমক্ষয  

আন্তোঃবচমা  র্টি ার্প িল ওম রুবঝ বাত্রী ধর্ভলদ সুর্থা বৃর্দ্ধভ চন্য লবভ আদৄর্দও বাদালদ াংববাচদ ওভা, ধর্ভলদ ঔাবঢ তক্ষ চদম 

সৃর্ষ্ট ওভা, বাত্রী সাভ ফাদ উন্নবদভ ফাধ্যবফ এওটি র্দপ িভববাগ্য ধর্ভলদ ব্যস্থা কবড় সঢামা এাং সতবযভ আণ ি-াফার্চও উন্নবদ র্ভর্ফওা ভাঔা 

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ  

াাংমাবতয ড়ও ধর্ভলদ ওবধ িাবভযদ (র্আভটির্) সতবযভ এওফাত্র ভাষ্ট্রী ধর্ভলদ াংস্থা। াংস্থাটি া এাং ট্রাও ধর্ভঘামদাভ ফাধ্যবফ 

র্দভাধবত  ােী মূবল্য সতবযভ বাত্রী  ধণ্য ধর্ভলদ সা প্রতাদ এাং র্দচস্ব প্রর্যক্ষড ইদর্েটিউঝ  প্রর্যক্ষড সওবন্দ্রভ ফাধ্যবফ তক্ষ ঘামও  

ওার্ভকভ বঢভীবঢ অঢযন্ত গুরুেপূড ি ভূর্ফওা ধামদ ওবভ আবঙ।  

 

ার্র িও উন্নদ ওফ িসূর্ঘ 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ র্আভটির্’ভ ০৪টি (ভওাবভভ র্দচস্ব অণ িাবদ ০১টি  ববতর্যও লাঢা ০৩টি) প্রওল্প াস্তাদাথীদ র্ঙম। 

       ’         , এ     এ       -এ           : 

                     (LoC)-এ        ৫১৫.০০      (      ১২২.০০      এ                  ৩৯৩.০০     )      

                   ২০১৬ -        ২০১৯        ৬০০  (১০০  এ       -এ  , ২০০  এ     এ     ৩০০      )          

               ।    ২০১৯                         ৪৪০.৫১      (      ১২০.৫১      এ                  ৩২০.০০ 

    )     ।    ২০১৯       ১০০  এ       -এ  , ১০৮  এ     এ     ১২৪            ৩৩২                    ।        

             ৮৫      । 

  

       ’              

                     (LoC)-এ        ২১৭.৩৫      (      ৪৫.৮৫      এ                  ১৭১.৫০     )      

                   ২০১৬ -    ২০১৯        ৫০০                          ।    ২০১৯                         

১১৭.৩১      (      ৪৩.৮১      এ                  ৭৩.৫০     )     ।             ৫০০  (৩৫০  ১৬.২    এ   ১৫০  

১০.২   )                   । 

 

Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC under 

EDCF Grant as Additional Assistance (AA) 

              Economic Development and Co-operation Fund (EDCF)-এর  ঋ                      

         Daewoo Bus -এ                       ,        এ                              EDCF এ         

             ৪.৪০      (      ১.০৪      এ                  ৩.৩৬     )              ২০১৭-   ২০১৯             
                 ।             ৪০  Daewoo Bus                                             এ            
                             ৮০                                 । 
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                                          ’  ০৩                  ১৭  

                                

তক্ষ ঘামও বঢভীভ মসক্ষয র্আভটির্’ভ ০৩টি প্রর্যক্ষড ইদর্ষ্টটিউঝ  ১৭টি প্রর্যক্ষড সওন্দ্র আদৄর্দওাদ  যর্ক্তযার্মওভবডভ র্দর্ফ্ এ প্রওল্পটি 

গ্রলড ওভা ল। প্রওবল্পভ সফাঝ অনুবফার্তঢ ব্য ১৫.৩৯ সওাটি ঝাওা এাং সফাত সনব্রুার্ভ ২০১৮ সণবও জুদ ২০১৯। ঢিফাবদ ১৭টি প্রর্যক্ষড 

সওবন্দ্রভ ফবধ্য ০৫টিভ র্দফ িাড ওাচ ম্পন্ন লববঙ, ০৫টিভ ওাচ প্রা সযর ধব িাব, ৩টিভ ওাচ ঘমফাদ এাং অর্যষ্ট ০৪টিভ ওাচ যীঘ্রই শুরু লব। 

০৩টি প্রর্যক্ষড ইদর্ষ্টটিউঝ এভ চন্য ড্রাইর্পাং র্মুযবমঝভ, র্ধ-ড্রাইপ, ওর্ম্পউঝাভ, আাধত্র, বন্ত্রধার্ঢ ইঢযার্ত াংগ্রল ওাব িক্রফ ঘমফাদ ভববঙ। 

ইবঢাফবধ্যই  ১৫টি প্রর্যক্ষড সওবন্দ্র আাধত্র ভভাল ওভা লববঙ। ঢাঙাড়া প্রর্যক্ষড ওাবচ ব্যলাবভভ চন্য ভওার্ভ ধর্ভলদ পুম লবঢ প্রাপ্ত 

১০০টি প্রর্যক্ষড ওাবভভ ফবধ্য ২৬টি ওাভ এাং ১০টি াবভ ফবধ্য ০২টি া সফভাফঢ ওভা লববঙ। আভ ২৪টি ওাভ সফভাফবঢভ ওাচ ঘমবঙ। 

৩০ জুদ ২০১৯ ধব িন্ত সফাঝ ওাবচভ  অগ্রকর্ঢ ৩১ যঢাাংয এাং ব্য ৪.৪৩ সওাটি ঝাওা। প্রওবল্পভ  সফাত জুদ ২০২০ ধব িন্ত  বৃর্দ্ধভ প্রস্তা  

প্রর্ক্রাথীদ আবঙ।  

র্আভটির্’ভ উবেঔববাগ্য ওাব িক্রফ 

া  ট্রাও লভ 

া র্টবধা 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ বাত্রাার্ড় এাং ফফদর্াংল া র্টবধা  প্রর্যক্ষড সওন্দ্র পূড িাঙ্গপাব ঘালু ওভা লববঙ। ঢাঙাড়া র্তদাচপুভ া র্টবধাভ 

র্দন্ত্রবড াাংমাান্ধা া-র্টবধা  গুড়া া র্টবধাভ র্দন্ত্রবড র্ভাচকঞ্জ া-র্টবধা ঘালু ওভাভ ওাব িক্রফ ঘমবঙ। ঢিফাবদ র্আভটির্’সঢ 

পূড িাঙ্গ া র্টবধাভ াংখ্যা ২১টি। 

 

ট্রাও র্টবধা 

২০১৮-১৯ অণ িঙবভ গুড়া া র্টবধাভ র্দন্ত্রবড গুড়া ট্রাও র্টবধা এাং খুমদা া র্টবধাভ র্দন্ত্রবড খুমদা ট্রাও র্টবধা ঘালুভ ওাব িক্রফ 

প্রর্ক্রাথীদ আবঙ। ঢিফাবদ ঠাওা  ঘট্ট্রগ্রাবফ সফাঝ ০২টি পূড িাঙ্গ ট্রাও র্টবধাভ ফাধ্যবফ র্আভটির্ সা প্রতাদল র্র্পন্ন দূবব িাক  আধতওামীদ 

ফব ােী মূবল্য ধণ্য ধর্ভলদ ওভবঙ।   

 

া লভ  

ভাষ্ট্রী ধর্ভলদ সাভ ধর্ভর্থ বৃর্দ্ধভ চন্য পাভঢী মাইদ অ সক্রর্টঝ (LoC-2) -এভ আঢা াংগৃলীঢব্য ৬০০টি াবভ ফবধ্য  ২৩৩টি া 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ ি-ঙবভ র্আভটির্’ভ লবভ মৄক্ত লববঙ। াাংমাবতবযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  পাভবঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী র্পর্ট 

ওদনাবভবন্পভ ফাধ্যবফ পাভঢ লবঢ আফতাদীকৃঢ ৬০০টি া  ৫০০টি ট্রাও “র্আভটির্’ভ লবভ াংববাচদ ওাব িক্রফ” ১১ ফাঘ ি ২০১৯ ঢার্ভবঔ 

শুপ উবিাথদ ওবভদ। ঢিফাবদ র্আভটির্’ভ াবভ াংখ্যা ১৫৫৭টি। ঢন্বধ্য ১০৮৪টি  ঘমফাদ ভববঙ, ২৯৪টি  সফভাফঢাথীদ আবঙ এাং ১৭৯টি 

সফভাফঢ অববাগ্য লা র্দমাবফ র্র্ক্রভ ওাব িক্রফ প্রর্ক্রাথীদ ভববঙ। 

 

র্পর্ট ওদনাবভবন্পভ ফাধ্যবফ র্আভটির্’ভ লবভ ৬০০টি এর্/দদ-এর্ া এাং ৫০০টি ট্রাও াংববাচদ ওাব িক্রফ উবিাথদ  
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পাভঢী মাইদ অ সক্রর্টঝ (LoC-2) -এভ আঢা আফতাদীকৃঢ র্আভটির্’ভ এর্ া 

 

ট্রাও লভ  

ভাষ্ট্রী ধর্ভলদ                       সাভ ধর্ভর্থ বৃর্দ্ধভ চন্য পাভঢী মাইদ অ সক্রর্টঝ (LoC-2) এভ আঢা 

প্রর্ঢবতদাথীদ অণ িঙবভ ৫০০টি ট্রাও আফতার্দ ওভা লববঙ। ঢিফাবদ র্আভটির্’ভ ট্রাও লবভ ৫৮৫টি ট্রাও ভববঙ।  

 

 

র্আভটির্’ভ আফতাদীকৃঢ ট্রাও 

র্আভটির্’ভ ার্প িমূল 

র্টি া ার্প ি  

বাদচঝ র্দভদ  দকভাীভ উন্নঢ বাত্রীবা র্দর্িঢওভবডভ মবক্ষয র্আভটির্’ভ র্টি া ার্প ি ঘালু ভববঙ। ঢিফাবদ 

র্আভটির্’ভ ২১৯টি াবভ ফাধ্যবফ ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ যলবভভ ২৯টি রুবঝ র্টি া ার্প ি  ধর্ভঘার্মঢ লবে।  

 

র্আভটির্’ভ র্টি া 
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ঘক্রাওাভ া ার্প ি  

আফতাদীকৃঢ দতুদ ১৯টি এর্ া িাভা সফালাম্মতপুভ-যাংওভ-থাদফর্ন্ড-১৫-র্ছকাঢমা-াইন্পল্যাবভঝর্ভ-র্দউফাবওিঝ-আর্চফপুভ-ধমাযী-

সফালাম্মতপুভ রুবঝ এাং ১০টি এর্ া িাভা উ্ভা ঔামধাড়-লাউচর্র্ল্ডাং-কুর্ড়ম র্ববভাট-ভাফপুভা-ফর্ঢর্ছম রুবঝ ঘক্রাওাভ া ার্প ি ঘালু 

ওভা লববঙ।  

  

র্আভটির্’ভ ঘক্রাওাভ া ার্প ি-এভ উবিাথদ 

আন্তোঃবচমা া ার্প ি 

র্টি ার্প ি ঙাড়া সতযব্যাধী র্আভটির্’ভ  আন্ত:বচমা া ার্প ি ঘালু ভববঙ। র্র্পন্ন সচমাভ ১২৫টি রুবঝ র্আভটির্ভ ২৮৬টি এর্, দদ 

এর্ া ঘমাঘম ওভবঙ। 

 
 

র্আভটির্’ভ আন্তোঃবচমা া মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের       ০২    ২০১৯ তাররদে ঢাকা-নারায়ণগ  রুদে 

রবআরটিরি'র এরি বাি িারভ ি       উদবাধন কদরন 
 

 

আন্তচিার্ঢও া ার্প ি 

ঢিফাবদ ঠাওা-সওামওাঢা-ঠাওা, ঠাওা-আকভঢমা-ঠাওা, আকভঢমা-ঠাওা-সওামওাঢা, ঠাওা-র্বমঝ-র্যমাং-সকালাটি-ঠাওা, ঠাওা-

খুমদা-সওামওাঢা-ঠাওা আন্তচিার্ঢও রুবঝ র্আভটির্’ভ া ার্প ি ঘালু আবঙ। এ রুঝমূল ঘালু লা আন্তোঃভাষ্ট্রী সবাকাববাক 

লচ  সুমপ এাং উপ সতবযভ চদকবদভ ফবধ্য ম্প্রীর্ঢভ ন্ধদ আভ র্দর্ড় লববঙ। ঢাঙাড়া ঠাওা র্যর্মগুর্ড়-গ্যাাংঝও এাং 

ঠাওা-র্যর্মগুর্ড়-তার্চির্মাং রুবঝ ধভীক্ষামূমও া ার্প ি ঘালু ওভাভ র্রটি প্রর্ক্রাথীদ ভববঙ।   
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োন া ার্প ি 

 াাংমাবতয র্ঘাম এাং র্র্পন্ন ভওার্ভ/বভওার্ভ প্রর্ঢষ্ঠাবদভ ওম সগ্রবটভ ওফ িঘাভীবতভ অর্নব বাঢাাবঢভ সুর্থাবণ ি 

১৩৬টি রুবঝ র্আভটির্’ভ ১৫০টি োন া ঘমাঘম ওভবঙ। 

  ঠাওা র্বর্যাম, চালাঙ্গীভদকভ র্বর্যাম, চকন্নাণ র্বর্যাম, ইবটদ র্বর্যাম ওবমচ, ঘট্টগ্রাফ র্বর্যাম, 

যালচামাম র্ঞাপাদ  প্রমৄর্ক্ত র্বর্যাম, খুমদা র্ঞাপাদ  প্রমৄর্ক্ত র্বর্যাম, ঙ্গন্ধু সযঔ মুর্চবুভ ভলফাদ র্বর্যাম 

খুমদা, ধাদা র্ঞাপাদ  প্রমৄর্ক্ত র্বর্যাম, ধাদা ইমাফী র্বর্যাম, কুর্ফো র্বর্যাম, সদাাঔামী র্ঞাপাদ  প্রমৄর্ক্ত 

র্বর্যামল অন্যান্য র্যক্ষা প্রর্ঢষ্ঠাবদ ষ্টান  ঙাত্র-ঙাত্রীবতভ বাঢাাবঢভ সুর্থাবণ ি র্আভটির্’ভ ১৪৫টি র্বযর া ার্প ি 

ভববঙ।  

  

র্আভটির্’ভ োন া  

 

ফর্লমা া ার্প ি:  

ঢিফাবদ ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ যলবভভ র্র্পন্ন রুবঝ ওফ িচীর্ল অন্যান্য ফর্লমাবতভ র্র্পন্ন কন্তবব্য আদা-সদাভ চন্য র্আভটির্’ভ ২০টি া ১৭টি 

রুবঝ ফর্লমা া ার্প ি র্লবব ঘমাঘম ওভবঙ। 

  

ফর্লমা া  
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স্কুম/ওবমচ া ার্প ি 

ঠাওা ফলাদকভীভ র্র্পন্ন র্যক্ষা প্রর্ঢষ্ঠাবদভ ঙাত্র-ঙাত্রীবতভ বাঢাাবঢভ সুর্থাবণ ি র্ফভপুভ-আর্চফপুভ রুঝ,  সযড়া াচাভ (বযড়া 

ােযান্ড) লবঢ এফইএ (বদপাম সলটবওাাঝ িাভ) রুঝ এাং ঝঙ্গী, ভাফপুভা ব্রীচ, নাফ িবকইঝ (আদে র্বদফা লম)  র্ফভপুভ-১০ লবঢ 

যলীত ভর্ফচ উর্দ্দদ ওযান্টদবফন্ট ওবমচ রুবঝ স্কুম া ার্প ি র্লবব  র্আভটির্'ভ সফাঝ ০৮টি া ঘমাঘম ওভবঙ। ঢাঙাড়া 

ঘট্টগ্রাফ যলবভভ র্যক্ষাণীবতভ বাঢাাবঢভ চন্য ৫টি া ধর্ভঘার্মঢ লবে। 

অনুতাদকৃঢ া 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী’ভ প্রর্ঢশ্রুর্ঢ সফাঢাবও আফতাদীকৃঢ দতুদ ০৫টি া যলীত ভর্ফচ উর্দ্দদ ওযান্টদবফন্ট ওবমচবও ভাদ্দ সতা 

লববঙ। 

র্বযর বাত্রী সা 

চাঢী দুবব িাক, র্র্পন্ন ঝৌঁর্ওপূড ি অর্স্থর্ঢযীম ধর্ভর্স্থর্ঢ এাং থফী উৎ  বম্মমবদ র্আভটির্ চদস্বাবণ ি অপ্রঘর্মঢ রুবঝ বাত্রী 

সা  ধণ্য ধর্ভলদ সা প্রতাদ ওবভ ণাবও। উধভন্তু দবপাচদ  র্বদাতদমূমও র্যক্ষা নবভভ চন্য র্আভটির্’ভ া সা 

খুই চদর্প্র।  

 

ধণ্য ধর্ভলদ সা 

র্আভটির্’ভ  ৫৮৫টি ট্রাও র্তব াভাবতবয ভওার্ভ ঔাযযষ্য, াভ, রথ, সধধাভ এাং সুকাভর্ফবমভ চরুর্ভ ধণ্য ধর্ভলদ ওবভ 

ণাবও।   

বাত্রীান্ধ ওাব িক্রফ 

সধাবঝ িম        স্থাধদ 

যাভীর্ভও প্রর্ঢন্ধী এাং ঘমাঘবম অক্ষফ ব্যর্ক্তকবডভ র্দভাধবত  লবচ র্আভটির্'ভ াব আবভালদ  অঢভবডভ চন্য 

র্আভটির্'ভ ফর্ঢর্ছম, গুর্মস্তাদ, আদুোলপুভ  দাভাডকঞ্জ ওাউন্টাবভ সধাবঝ িম       এভ ফাধ্যবফ সা প্রতাদ ওাব িক্রফ ঘালু 

ভববঙ।  

াব আদ াংভক্ষড 

র্আভটির্'ভ প্রর্ঢটি াব ফর্লমা, র্যশু, প্রর্ঢন্ধী  মুর্ক্তববাদ্ধাবতভ চন্য ১৫টি আদ াংভক্ষড ওভা ল।  

মৄদ্ধালঢ  সঔঢাপ্রাপ্ত মুর্ক্তববাদ্ধাবতভ র্দাপাড়া বাঢাাঢ সুর্থা 

মুর্ক্তমৄদ্ধ র্রও ফন্ত্রডাম ওর্তিও ইসুযকৃঢ ধর্ভঘধত্র প্রতয িডাবধবক্ষ মৄদ্ধালঢ মুর্ক্তববাদ্ধা  সঔঢাপ্রাপ্ত মুর্ক্তববাদ্ধাবতভ 

র্আভটির্'ভ াব র্দা পাড়া বাঢাাবঢভ সুর্থা ২০১৫ াবম ঘালু ওভা লববঙ, বা অব্যালঢ আবঙ। 
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বাত্রী র্োফাকাভ 

আন্তচিার্ঢও  আন্তোঃবচমা া ার্প িবভ বাত্রীবতভ উন্নঢঢভ সা প্রতাবদভ মবক্ষয র্আভটির্’ভ ফর্ঢর্ছম া র্টবধাবঢ আদৄর্দও বাত্রী 

র্োফাকাভ র্দফ িাড ওভা লববঙ। এ র্োফাকাভটি যীঢাঢধ র্দর্ন্ত্রঢ এাং ফাদম্পন্ন। 

 
র্আভটির্’ভ ফর্ঢর্ছম া র্টবধাবঢ আন্তচিার্ঢও  আন্তোঃবচমা বাত্রীবতভ র্োফাকাভ 

র্আভটির্’ভ র্বযর উবযাক 

বাত্রীাথাভবডভ প্রবাচবদ র্আভটির্ র্দবম্নাক্ত র্বযর উবযাক গ্রলড ওবভবঙ: 

 র্আভটির্’ভ ওম াব দফধাদ র্দর্রদ্ধ ওবভ ‘দফধাদমুক্ত বাদালদ’ র্েওাভ াংববাচদ 

 র্আভটির্’ভ াব পুর্ময সলল্প মাইদ ৯৯৯ দম্বভমৄক্ত র্েওাভ াংববাচদ 

                                                                      

র্টর্চঝাম ওাব িক্রফ 

বাদালদ ব্যস্থাধদা নঝযাভ 

 র্আভটির্ভ ামূবলভ ভক্ষডাবক্ষড  রুঝর্পর্্ও ধর্ভঘামদা এাং আ-ব্য এভ র্লা সুষ্ঠুপাব ফর্দঝর্ভাং এভ চন্য 

‘বাদালদ ব্যস্থাধদা নঝযাভ’ ওাব িক্রফ ঘমফাদ ভববঙ এাং    র্দর্ফঢ ফর্দঝর্ভাং ওভা লবে 

 পাভঢী মাইদ অ সক্রর্টঝ (LOC-2)-এভ আঢা আফতাদীকৃঢ প্রর্ঢটি াবই Vehicle Tracking System (VTS) 

াংববাচদ ওভা লববঙ।  

 

Wi-Fi সামৄক্ত া ার্প ি 

র্টর্চঝাম াাংমাবতয ওফ িসূর্ঘ াস্তাবদভ মবক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব িামবভ a2i সপ্রাগ্রাবফভ আঢা ধাইমঝ প্রওল্প র্লবব 

র্আভটির্’ভ আফতাদীকৃঢ সয র্ওছু দতুদ এর্ াব Wi-Fi সুর্থা ঘালু ভববঙ।  
 

র্আভটির্ াব র্টর্চঝাম র্টবপ্ল্ স্থাধদ 

আফতাদীকৃঢ র্আভটির্’ভ দতুদ         র্টর্চঝাম র্টবপ্ল্ ভববঙ। উক্ত র্টবপ্ল্ভ ফাধ্যবফ র্আভটির্ এ   ভওাবভভ র্র্পন্ন  

উন্নদ   চদবঘঢদঢামূমও ওফ িওান্ড  বাত্রীাথাভডবও অর্লঢ ওভা   ।  
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সফভাফঢ ওাব িক্রফ 

ঠাওাস্থ র্আভটির্’ভ সওন্দ্রী সফভাফঢ ওাভঔাদা র্র্পন্ন ভওার্ভ প্রর্ঢষ্ঠাবদভ বাদালদ র্দর্ফঢ সফভাফঢ ওভা লব ণাবও। উক্ত 

সফভাফঢ ওাভঔাদা ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ১৬১৬টি বাদালদ সফভাফঢ ওবভ ৩৪.৫৯ মক্ষ ঝাওা দীঝ মুদানা অর্চিঢ ল। 

ফাদ ম্পত উন্নদ 

                   ৫৮৯৩           ৩১৭৮             ।                               ৪৯০    

    ,  ১৭                                   , ৩                          , ০২                  , ০১ 

              ০১                                        । 

প্রর্যক্ষড 

র্আভটির্  ১৮টি প্রর্যক্ষড সওন্দ্র  ৪টি প্রর্যক্ষড ইদর্ষ্টটিউঝ এভ ফাধ্যবফ সতবযভ মৄও  মৄ ফর্লমাবতভ সফাঝভ ড্রাইর্পাং, সফাঝভ 

সফওার্দও, বর্ল্ডাং ইঢযার্ত র্রব প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওবভ আবঙ। ২০১৮-১৯ অণ িঙবভ ৪৪৪ চদ ফর্লমাল ৮২৮২ চদবও প্রর্যক্ষড 

প্রতাদ ওভা লববঙ। উবেখ্য, ফর্লমা, মুর্ক্তববাদ্ধা  প্রর্ঢন্ধীবতভ হ্রাকৃঢ র্ন’সঢ  ড্রাইর্পাং প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

 এমর্চইর্ট’ভ HILIP প্রওবল্পভ আঢা লাড় এমাওাভ ২০০০ চদ তর্ভদ্র  ক্ষফ মৄও  মৄফর্লমাবও লামওা ড্রাইর্পাং 

প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভাভ মবক্ষয র্আভটির্’ভ াবণ স্বাক্ষর্ভঢ ফবছাঢা স্মাভবওভ র্পর্্বঢ প্রর্যক্ষড ওাব িক্রফ অব্যালঢ আবঙ।  

 র্আভটির্’ভ ঘামও  ওন্ডাটভবতভ আঘভডকঢ উৎওর ি বৃর্দ্ধ এাং দুখ িঝদা প্রর্ঢবভাবথ বঘঢদঢা সৃর্ষ্টভ মবক্ষয ২০১৮-১৯ 

অণ িঙবভ সফাঝ ১৩৩চদবও সপ্ররডামূমও প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা লববঙ। 

  

       ’        ওাব িক্রফ 

SEIP প্রবচট 

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রওবল্পভ অণ িাবদ ফাঘ ি ২০১৮ লবঢ ০৫ ঙবভভ ফবধ্য ৩৬,০০০ তক্ষ ঘামও 

বঢর্ভভ র্দর্ফ্ র্আভটির্বও তার্ে প্রতাদ ওভা ল। ঢাভই থাভাার্লওঢা প্রণফ ধব িাব ০৩ ঙবভ ২১,০০০ চদবও লামওা ড্রাইর্পাং এাং 

১৮০০ চদবও পাভী ড্রাইর্পাং প্রর্যক্ষড প্রতাবদভ মবক্ষয SEIP  র্আভটির্’ভ ফবধ্য ফবছাঢা স্মাভও স্বাক্ষর্ভঢ ল। জুমাই ২০১৮ লবঢ জুদ 

২০১৯ সফাবত ৬৪৫০ চদবও ড্রাইর্পাং প্রর্যক্ষড প্রতাদ ওভা লববঙ।  

     

ঘামও প্রর্যক্ষড ওাব িক্রফ 
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ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক 

এভ 

র্ঘবত্র র্র্পন্ন ওাব িক্রফ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ 

ফাদদী ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রীভ ধর্ভতয িদ 

 

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও                   

 

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও     -                  
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ 

ফাদদী ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রীভ ধর্ভতয িদ 

 

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও                                  

 
ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও                               ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফাদদী ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রীভ ধর্ভতয িদ 

 

 
ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ এভ                                

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ এ                                 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও চ অর্থতপ্তবভভ প্রথাদ ওাব িাম ‘       ’ এ                     ধর্ভতয িদ 

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও      এ     ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফাদদী ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রীভ ধর্ভতয িদ 

 

 
ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও             ধর্ভতয িদ 

 

 

   দী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও                       ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফাদদী ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রীভ ধর্ভতয িদ 

 

 
ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও                                এ             

 

 

 

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও     -             ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফাদদী ড়ও ধর্ভলদ  সতু ফন্ত্রীভ ধর্ভতয িদ 

 

 
ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ ওর্তিও              ২    ঘ     ২                                         

 

 

 

                                                                              ফাদদী ফন্ত্রী চদা াদুম ওাবতভ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 
 

সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  কর্তকৃ                -                            পচরদর্ৃন 

 

 

                  সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 
 

সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  কর্তকৃ                                             পচরদর্ৃন 
 

 

 

 

সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  কর্তকৃ                                        
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  কর্তকৃ                      ’                      

 

 

সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  কর্তকৃ            হা                          
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

র্ঘ, ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাক ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

                                                  সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  
 

 

 

                                            সচিব, জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ অর্ঢর্ভক্ত র্ঘকড ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 
 

অর্ঢর্ভক্ত            ভযদ আভা সকফ ওর্তিও ভাচাপুভ-ওাঁঞার্মা-আমুা-াফদা-ধাণভখাঝা ড়বওভ ঘমফাদ ওাব িক্রফ ধর্ভতয িদ 

 

 

 
 

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ, চদা      এ      এ     ওর্তিও     -     -  ঘ        ড়বওভ ঘমফাদ     ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ অর্ঢর্ভক্ত র্ঘকড ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ, চদা             ওর্তিও এ         -৬ এ                 ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সফা: আদুভ সভৌন ঔাদ ওর্তিও ওক্সাচাভ-সঝওদান    ড়বওভ উন্নদ প্রওল্প ধর্ভতয িদ 

 

 

 
 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা ফদীন্দ্র র্ওবযাভ ফজুফতাভ ওর্তিও      -                         ধর্ভতয িদ  
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা                       ওর্তিও       -          ফলাড়বওভ র্দফ িাড ওাচ ধর্ভতয িদ 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সফাোঃ চার্ওভ সলাবদ ওর্তিও ঠাওা-ফাা-পাঙ্গা-সফাস্তনাপুভ-র্ভযাম চাঢী ফলাড়বওভ  

     ওাচ ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা                     ওর্তিও ফাদা-পৄমাড়ীা-ওার্মাবওভ-থাফভাই-দীদকভ (ঢুর্মর্পঝা)       ফলাড়   

যভীনাক সতু  র্দফ িাড ওাচ 

 

ফর্দঝর্ভাং প্রথাদ চদা                র্ছদাইতল া ঝার্ফ িদাম-আভাধপুভ ইন্টাভ সওযদ-আমবলভা াষ্টযান্ড    ড়    াভবন ক্রযাও ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 
ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সচর্ফদ দালাভ ওর্তিও সকামাধকঞ্জ-      -         ড়বওভ উন্নদ ওাচ ধর্ভতয িদ 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা ট. বতা ামফা সকফ ওর্তিও গুড়া-ার্ভাওার্ে ড়বওভ ৩টি সইমী সতু (বঔমাকুর্ড়, চবপাকা, লাঝ 

পৄমাড়ী) প্রর্ঢস্থাধদ ওাচ ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ  

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সুমঢাদা ইাফীদ ওর্তিও চাফামপুভ সচমাথীদ চাফামপুভ-থানুা ওাফামপুভ-ওতফঢমা সচমা 

ফলাড়বওভ প্রযস্তওভড  ফচবুর্ঢওভড ওাচ ধর্ভতয িদ 

 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সফাোঃ সর্মফ ওর্তিও র্ধবভাচপুভ ড়ও র্পাকাথীদ ঘভঔামী-তুরঔামী-ফঞাড়ীা-ধাণভখাঝা ফলাড়বওভ 

র্দফ িাড ওাচ ধর্ভতয িদ 
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ 

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সফাোঃ দচরুম ইমাফ ভওাভ ওর্তিও দাপুভ-আড়াইলাচাভ-দভর্াংতী-ভাপুভা ফলাড়বওভ ঘমফাদ ওাচ 

ধর্ভতয িদ 

 

 

                                                  -        -                                        
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র্ঘবত্র ড়ও ধর্ভলদ  ফলাড়ও র্পাবকভ ধর্ভতয িদ  ফর্দঝর্ভাং ওাব িক্রফ 

ফর্দঝর্ভাং টিফ ওর্তিও ধর্ভতয িদ 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা সফালাম্মত নারুও সলাবদ ওর্তিও ঠাওা (ওাঁঘপুভ)-বপভ- চকতীযপুভ-যাবস্তাকঞ্জ-র্বমঝ-ঢাফার্ম-

চানমাং    ড়বও র্ঢঢা দতীভ  ধভ যালাচপুভ সতু  র্দফ িাড ওাচ ধর্ভতয িদ 

 

 

ফর্দঝর্ভাং টিফ প্রথাদ চদা ঢলীত আলফত চম ওর্তিও ভাচযালী- দলাঝা- সঘৌফার্া ফলা     র্দফ িাড ওাচ ধর্ভতয িদ 
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