
 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

সূচিপত্র 

 

 

প্রতিষ্ঠান পৃষ্ঠা 

সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ (আিটিএইচতি) ০১-২৮ 

বাাংলাদেশ সড়ক পতিবহন কর্তপৃক্ষ (তবআিটিএ) 
২৯-৪৩ 

বাাংলাদেশ সড়ক পতিবহন কদপাৃদিশন (তবআিটিতস) 
৪৪-৬৮ 

বাস ি যাতপি াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (াাকা তবআিটি) 
৬৯-৭৪ 

াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) 
৭৫-১০৭ 

াাকা পতিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (তিটিতসএ) 
১০৮-১২১ 

সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তি (সওক) 
১২২-২১৩ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ 
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মহাসড়ক ্নোওয়াকৃ ্মিামি, সাংস্কাি ও িক্ষণাদবক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সমচিত আধুচিক গণপচরবহি ব্যবস্থা 

গড়ে ততালার মাধ্যড়ম তেড়ের অর্ থনিচতক উন্নয়ড়ি সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ চিরন্তর কাজ কড়র যাড়ে। তেড়ের 

অভযন্তরীণ ও উপ-আঞ্চচলক ক্রমবর্ থমাি দ্রুত গচতর চিরাপে মহাসেক তিটওয়াকথ িাচহোর সাড়র্ সামঞ্জস্য চবর্াড়ির লড়যয 

এ কম থপ্রয়াস িলড়ে। এ তবভাদগি যাবিীয় কাযকৃ্রম ৮টি অনুতবভাগািীন ১৭টি অতিশাখা ও ৪৫টি শাখা/ইউতনো এি মাধ্যদম 

সাাতেি হয়। 

 

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ চিম্ন বচণ থত সংস্থা, কর্তথপয, কড়প থাড়রেি ও তকাম্পািীর মাধ্যড়ম মাঠ পয থাড়য়র কায থক্রম 

পচরিালিা করড়ে: 

 সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তি (সওক অতিেপ্তি) 

 বাাংলাদেশ সড়ক পতিবহন কর্তপৃক্ষ (তবআিটিএ) 

 াাকা পতিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (তিটিতসএ) 

 বাাংলাদেশ সড়ক পতিবহন কদপাৃদিশন (তবআিটিতস) 

 াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) 

 বাস ি যাতপি াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (াাকা তবআিটি) 

 

রূপকল্প 
 

তটকসই মহাসেক তিটওয়াকথ এবং চিরাপে সেক পচরবহি ব্যবস্থা 

 

অচভলযয 

 

মহাসেক তমরামত, সংস্কার ও রযণাড়বযণ এবং উন্নয়ি ও সম্প্রসারড়ণর মাধ্যড়ম জিগড়ণর আর্ থসামাচজক উন্নয়ড়ির 

লড়যয তটকসই, চিরাপে ও মািসম্মত মহাসেক অবকাঠাড়মা এবং সমচিত আধুচিক গণপচরবহি ব্যবস্থা গড়ে ততালা 

প্রোসচিক কায থক্রম 

 

সুোসি 

স্বেতা ও জবাবচেচহতা চিচিত কড়র সুোসি প্রচতষ্ঠার মাধ্যড়ম উন্নততর কনতসবা প্রোড়ির লড়যয এ চবভাড়গর কায থক্রম 

আবচতথত হড়ে। এ চবভাগ সংচিষ্ট সকল আইি, চবচর্মালা, িীচতমালা ও চিড়ে থেিা যর্াযর্ভাড়ব অনুসরণ করা হয়।  

জাতীয় শুদ্ধািার তকৌেল 

এ চবভাগ ও আওতার্ীি েপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার তকৌেল বাস্তবায়ড়ি অচর্েপ্তর/সংস্থা প্রর্াি, যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ্থ 

পেময থাোর কম থকতথাগড়ণর সমিড়য় একটি নিচতকতা কচমটি রড়য়ড়ে। এ কচমটি জাতীয় শুদ্ধািার তকৌেল কম থপচরকল্পিা 

বাস্তবায়ি অগ্রগচত চিয়চমত পয থড়বযণূরব থক চেকচিড়ে থেিা প্রোি কড়র র্াড়ক। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র এ চবভাড়গর শুদ্ধািার 

কম থ-পচরকল্পিার েতভাগ বাস্তবায়ড়ির স্বীকৃচতস্বরূপ ০৬ জি কম থকতথা/কম থিাচর এবং ১ জি সংস্থা প্রর্ািড়ক শুদ্ধািার 

পুরস্কার প্রোি করা হড়য়ড়ে। মচিপচরষে চবভাড়গর সাচব থক মূল্যায়ড়ি ২০২০-২১ অর্ থবেড়র শুদ্ধািার কম থ-পচরকল্পিার তমাট 

১০০ িম্বড়রর মড়ধ্য এ চবভাগ ৮৯.৫ িম্বর অজথি কড়রড়ে। সরকাড়রর ৫১টি মিণালয়/চবভাড়গর মড়ধ্য সেক পচরবহি ও 

মহাসেক চবভাগ চিতীয় স্থাি অজথি করায় মচিপচরষে চবভাগ ও সংচিষ্ট সকল মহড়ল প্রেংচসত হয়। এ অজথড়ির 

স্বীকৃচতস্বরূপ মািিীয় প্রর্ািমিী কর্তথক সম্মািিাপত্র প্রোি করা হয়।  
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২০২০-২১ অর্ থবেড়রর শুদ্ধািার পুরস্কাড়রর সম্মাননাপত্র  

বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি 

মািিীয় প্রর্ািমিীর পড়য মচিপচরষে সচিব এবং সেক পচরবহি ও তসতু মিণালড়য়র মািিীয় মিীর পড়য এ চবভাড়গর 

সচিড়বর মড়ধ্য ১৮ জুলাই ২০২১ তাচরড়ে ২০২১-২২ অর্ থবেড়রর বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি (APA) স্বাযচরত হয়। 

একইভাড়ব এ চবভাড়গর আওতার্ীি েপ্তর/সংস্থার প্রর্ািড়ের সড়ে সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ এর বাচষ থক 

কম থসম্পােি চুচি ২৭ জুি ২০২১ তাচরড়ে স্বাযচরত হয়। অনুরূপভাড়ব এ চবভাড়গর আওতার্ীি মাঠ পয থাড়য় অর্ঃস্তি 

অচিসসমূড়হর সাড়র্ ২২ জুি ২০২১ তাচরে বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি স্বাযচরত হয়। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক 

কম থসম্পােি চুচি েতভাগ বাস্তবাচয়ত হড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর বাচষ থক 

কম থসম্পােি চুচি অনুযায়ী চির্ থাচরত লযযমাত্রার চবপরীড়ত অজথড়ির সংচযপ্ত চববরণ চিম্নরূপ:  

ক্রচমক কম থসম্পােি সূিক একক লযযমাত্রা অজথি 

1.  বাস্তবাচয়ত সাড়সক প্রকল্প (জয়ড়েবপুর তিৌরাস্তা-িন্দ্রা-এড়লো) (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ১০০ ১০০ 

2.  বাস্তবাচয়ত সাড়সক-২ প্রকল্প (এড়লো- হাটিকুমরুল-রংপুর)  (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৫০ ৫০.১০ 

3.  বাস্তবাচয়ত আশুগঞ্জ িেী বন্দর-সরাইল-র্রোর-আোউরা-স্থলবন্দর মহাসেক ৪-তলড়ি 

উন্নীত (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৪২ ৪২ 

4.  িট্টগ্রাম-রাোমাটি জাতীয়  মহাসেড়কর হাটহাজাচর হড়ত রাঊজাি সেকাংে ৪-তলড়ি 

ঊন্নীত (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৭৫ ৭৫ 

5.  সাড়পাট থ টু ঢাকা (কাঁিপুর)- চসড়লট- তামাচবল মহাসেক িার তলড়ি উন্নীতকরণ এবং 

উভয় পাড়বথ পৃর্ক সাচভ থস তলি চিম থাণ প্রকড়ল্পর আওতায় ভূচম অচর্গ্রহড়ণর যচতূররড়ণর 

জন্য অর্ থ প্রোিকৃত (ক্রমপুচঞ্জভূত) 

েতাংে ৫০ ৮০.৩৪ 

6.  পুিঃচিচম থত মহাসেক চকচম ২৫০ ২৬৫ 

7.  মজবুচতকরণকৃত মহাসেক চকচম ৭৭০ ৭৯৪ 

8.  প্রেস্তকরণকৃত মহাসেক চকচম ৭৫০ ৭৫৮ 

9.  সাড়িথচসংকৃত মহাসেক চকচম ২০৫০ ২০৯৫ 

10.  মাতারবাচে কয়লাচিভ থর চবদুযৎ উৎপােি তকড়ন্দ্রর সংড়যাগ সেক চিম থাণ প্রকড়ল্পর 

সওজ অংড়ের তরাড প্যাড়কজ-৩ বাস্তবায়ি (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৬০ ৬০ 

11.  পায়রা তসতু প্রকল্প বাস্তবায়ি (ক্রমপুচঞ্জভূত)  েতাংে ৯৪ ১০০ 

12.  ডচিউ.চব.চব.আই.চপ বাস্তবায়ি (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৮৫ ৮৫ 

13.  র্ততীয় েীতলযযা তসতু চিম থাণ প্রকল্প বাস্তবায়ি (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৯৫ ৯৫.১০ 

14.  ক্রস বড থার প্রকড়ল্পর আওতায় কালিা তসতু চিম থাণ বাস্তবায়ি  (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৯৫ ৯৫ 

15.  কঁিা িেীর উপর বাংলাড়েে-িীি ৮ম নমত্রী তসতু চিম থাণ বাস্তবায়ি (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৯৫ ৯৫ 
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ক্রচমক কম থসম্পােি সূিক একক লযযমাত্রা অজথি 

16.  চিচম থত তসতু ও কালভাট থ চমটার ৫০৩৯ ৫০৯৪ 

17.  পুিঃচিচম থত তসতু ও কালভাট থ চমটার ৩৩৮২ ৩৪০৬ 

18.  ঢাকা বাইপাস এক্সড়প্রসওড়য় চিম থাণ েতাংে ২০ ২০ 

19.  চপচপচপ এর আওতায় বাস্তবায়িড়যাগ্য প্রকল্পসমূড়হর অগ্রাচর্কার তাচলকা প্রণয়ি তাচরে ৩১.০৩.২২ ২৯.০৩.২২ 

20.  তপোোর গােীিালকড়ের প্রচেযণ (চরড়েোর) প্রোি 

 

সংখ্যা 

(হাজার) 
৬০ ৬২.৯ 

21.  চবআটিএ কতথক পচরিাচলত প্রচেযণ তসেিসমূহ পচরবীচযত সংখ্যা ১৮ ১৮ 

22.  ড্রাইচভং প্রচেযণ প্রেত্ত জিবল সংখ্যা ৮০০০ ১৮৬০০ 

23.  ইিিরড়মটচর ও তরগুড়লটচর সাইি-চসগন্যাল ও চকঃচমঃ তপাস্ট স্থাপি। সংখ্যা ৯০০০ ৯৫০৭ 

24.  তরাড মাচকথংকৃত মহাসেক চকচম ১৭৫০ ১৭৯২ 

25.   তসিটি অচডটকৃত মহাসেড়কর আন্তঃবাঁড়ক দৃচষ্ট প্রচতবন্ধক স্থাপিা/বৃয অপসারণ চকচম ২৫০ ২৯৮.০৫ 

26.  তপভড়মড়ের স্ট্র্রাকিারাল চডজাইি প্রণয়ি চকচম ৪০ ৫০ 

27.  তটকসই ও চিরাপে মহাসেক গড়ে ততালার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসেড়কর পাড়বথ 

পণ্যবাহী গােীিালকড়ের জন্য পাচকথং সুচবর্া সম্বচলত চবশ্রামাগার স্থাপি 

(ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৪০ ৬৪.৮১ 

28.  ওভারড়লাড চিয়িড়ণর জন্য এড়ক্সল-তলাড কন্ট্রোল স্টেশন স্থোপন প্রকল্প (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ২০ ২০ 

29.  ঢাকার সেক চিরাপত্তা চিচিত করার লড়যয ওয়াকথ তজাি তসিটি এন্ড মচবচলটি গাইড 

লাইি  প্রস্তুতকরণ 
তাচরে ৩১.১২.২১ ৩১.১২.২১ 

30.  ম্যাস র যাচপড াািচজট (লাইি-৬) চিম থাণ (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৯০ ৮০.৫০ 

31.  ম্যাস র যাচপড াািচজট (লাইি-১) চিম থাড়ণর লড়যয ভূচম অচর্গ্রহণকৃত (চপতলগঞ্জ 

চডড়পা) (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৯৫ ৯৫ 

32.  ম্যাস র যাচপড াািচজট (লাইি-৫) িে থাি রুট (ড়হমাড়য়তপুর চডড়পা) চিম থাড়ণর লড়যয 

ভূচম অচর্গ্রণকৃত (ক্রমপুচঞ্জভূত)  
েতাংে ৫৫ ৬১.৮৫ 

33.  ম্যাস র যাচপড াািচজট (লাইি-৫) িে থাি রুট চিম থাড়ণর লড়যয চডড়টইলড চডজাইি 

সম্পন্নকৃত (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৫০ ৫২.৩২ 

34.  ম্যাস র যাচপড াািচজট (লাইি-৫) সাউোি থ রুট চিম থাড়ণর লড়যয চিচজচবচলটি স্টাচড 

সম্পন্নকৃত (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৭০ ৯৫ 

35.  ম্যাস র যাচপড াািচজট (লাইি-৫) সাউোি থ রুট চিম থাড়ণর লড়যয তবচসক চডজাইি 

সম্পন্নকৃত (ক্রমপুচঞ্জভূত) 
েতাংে ৫০ ৬২ 

36.  চডড়টইলড চডজাইি, কন্স্ট্স্ট্র্াকেি, অপাড়রেি ও তমইিড়টন্যান্স (এমআরটি লাইি-২) 

চপ্রচলচমিাচর স্টাচড সম্পন্নকৃত 
তাচরে ৩১.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ 

37.  বাস র যাচপড াািচজট (চবআরটি) (সওজ অংে) বাস্তবায়ি (ক্রমপুচঞ্জভূত) েতাংে ৮০ ৮১.৪১ 

38.  চবআরটিচস’র বাস বহড়রর মাধ্যড়ম পচরবহিকৃত যাত্রী সংখ্যা 

(লয) 
৫০০ ৫১০ 

39.  চবআরটিচস’র াাক বহড়রর মাধ্যড়ম পচরবহিকৃত পণ্য হাজার টি ৫৫০ ৮৯০ 

40.  উন্নয়ি কায থক্রম তোরচকর লড়যয মচিটচরং টিড়মর চভচজট সংখ্যা ৬০ ৬০ 

41.  গড়বষণা কায থক্রম পচরিালিার জন্য সওড়জর Technical Specification অনুযায়ী 

চবচভন্ন সেড়কর তলয়ার তসম্পচলং ও তটচস্টং কায থক্রম সম্পােি করা। 
সংখ্যা ১২ ১৪ 

42.  প্রচেযণ প্রচতষ্ঠাি েচিোলী করার লড়যয মাঠপয থাড়য়র প্রড়কৌেলীড়ের জন্য অিলাইড়ি 

প্রচেযণ প্রোি 
সংখ্যা ৩০০ ৪৬৩ 

43.  প্রচেযণ প্রচতষ্ঠাি েচিোলী করার লড়যয  সমসামচয়ক চবষড়য় চবড়েষ লাচি থং তসেি 

আড়য়াজি 
সংখ্যা ১২ ১২ 

44.  বাস রুট র যােিালাইড়জে এর জন্য বাস টাচম থিাল /চডড়পার সাাব্যতা সমীযার েসো 

প্রচতড়বেি চূোন্তকরণ 
তাচরে ৩০.০৯.২১ ২৯.০৭.২১ 

45.  তটাল প্লাজায় ইড়লকাচিক তটাল কাড়লকেি (ETC) চসড়স্টম িালুকরণ সংখ্যা ৩ ৩ 

46.  যোনবোহন্ট্নর ডিডিটোল স্টরডি: সোর্ট িডিন্ট্কট (ডিিংগোর ডপ্রন্ট গ্রহন্ট্ের পর) প্রদোন্ট্নর িন্য ডদন ৩৫ ৩৫ 
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ক্রচমক কম থসম্পােি সূিক একক লযযমাত্রা অজথি 

গৃহীত সময় (গড়) 

47.  যোনবোহন্ট্নর নবোয়নকৃত ডিটন্ট্নস সোর্ট িডিন্ট্কট প্রদোন্ট্নর িন্য গৃহীত সময় (গড়) ডদন ২ ২ 

48.  চডচজটাল পদ্ধচতড়ত তমাটরযাি কর ও চি আোড়য়র  প্রবৃচদ্ধ েতাংে ৬.৭ ৮.১ 

 

অচভড়যাগ প্রচতকার ব্যবস্থাপিা 

এ তবভাদগি ওদয়বসাইো-এি অচভড়যাগ প্রচতকার ব্যবস্থাপিা (GRS) ্সবা বদে কনসািািণ কর্তকৃ এ তবভাগ ও 

আওিািীন েপ্তি/সাংস্থাি কাযকৃ্রদমি ওপি অতভদযাগ োতখল ও পিামে থ প্রোদনি ব্যবস্থা আদে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়রর ৩০ 

জুি ২০২২ পয থন্ত প্রাপ্ত ৩০৭টি অচভড়যাগ ও পরামড়ে থর মড়ধ্য ২৯৩টি অচভড়যাগ/পরামড়ে থর চবপরীড়ত যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হড়য়ড়ে। অবচেষ্টগুড়লা প্রচক্রয়ার্ীি রড়য়ড়ে। 

তথ্য অচর্কার 

িথ্য অবমুক্তকিণ নীতিমালা-২০১৫ এবাং স্বপ্রদণাতেি িথ্য প্রকাশ তনদেতৃশকা-২০১৯ এি আওিায় স্বিঃপ্রদণাতেি িথ্য এ 

তবভাদগি ওদয়বসাইদো তনয়তমি প্রকাশ কিা হয়। এোোও সংচিষ্ট আইি ও চবচর্চবর্াড়ির আড়লাড়ক িাগচরক আড়বেড়ির 

তপ্রচযড়ত িাচহত তথ্য সরবরাহ করার িি থা অব্যহত আড়ে।  

অচডট 

এ চবভাগ এবং আওতার্ীি েপ্তর/সংস্থার অচিষ্পন্ন অচডট আপচত্তসমূহ দ্রুত চিষ্পচত্তর স্বাড়র্ থ ০১টি চি-পযীয় ও ২৪টি চত্র-

পযীয় সভা করা হয়। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় পচরবহি অচডট অচর্েপ্তর ও নবড়েচেক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অচডট অচর্েপ্তর 

(িাপাড) কর্তথক ২১৩টি অচডট আপচত্ত চিষ্পচত্ত করা হয় এবং ৪৮৪টি আপচত্তর রডশডেীট জবাব তপ্ররণ করা হড়য়ড়ে। 

চবআরটিএ তসবা তকন্দ্র 

বাংলাড়েে সচিবালড়য় কম থরত কম থকতথাড়ের ব্যবহৃত গাচে সংক্রান্ত তসবা প্রোড়ির জন্য  ৭ িম্বর ভবড়ির িীিতলায় ৭ ও ৮ 

িম্বর কড়য একটি চবআরটিএ তসবা তকন্দ্র িদয়দে। এ তকড়ন্দ্র সপ্তাদহি িতববাি ও মঙ্গলবাি প্রাচর্কারভুি কম থকতথাগড়ণর 

তমাটরযাি ও প্রোসচিক কাড়জ ব্যবহৃত তমাটরযাড়ির চিটড়িস তসবা প্রোি করা হয়। ২০২১-২২ অথবৃেদি ৪৭৪ টি গাতড়ি 

চিটড়িস সংক্রান্ত তসবা প্রোন কিা হদয়দে।  

 

তপিেি 

এ তবভাদগ অবসিপ্রাপ্ত কম থিাচরড়ের তপিেি তকইস দ্রুতিাি সাদথ চিষ্পচত্ত করা হয়। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় সেক পচরবহি 

ও মহাসেক চবভাড়গর ০২ জি অচতচরি সচিব, ০১ জি যুগ্মসচিব, ০১ জি ব্যচিগত কম থকতথা এবং সেক ও জিপর্ 

অচর্েপ্তড়রর ৯ম তগ্রড হড়ত তদুর্ধ্থ পয থাড়য়র ২৮ জি কম থকতথার অনুকূড়ল তপিেি মঞ্জুচর প্রোি করা হয়। সুচিচে থষ্ট কারণ 

ব্যতীত তকাড়িা তপিেি তকইস অচিষ্পন্ন তিই।  

িচর্ চবিষ্টকরণ 

নতথি ্েতণতবন্যাস ও যর্াযর্ প্রচক্রয়ায় নতথ বাোইপূবকৃ সচিবালয় চিড়েে থমালা, ২০১৪ অনুসরতণ প্রতিদবেনািীন অথবৃেদি 

খ, গ ও ঘ ্েতণি ্মাো ৫৪টি নতথ তবনষ্ট কিা হদয়দে। 

মচিটচরং 

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কম থকতথা ও প্রড়কৌেলীগড়ণর সমিড়য় গঠিত ২০টি মচিটচরং টিম কর্তথক জাতীয়, 

আঞ্চচলক ও তজলা মহাসেক তমরামত, সংস্কার ও রযণাড়বযণ, উন্নয়ি ও সম্প্রসারণ কায থক্রম এবাং তবআিটিএ ও 

তবআিটিতসি মাঠ পযাৃদয়ি কাযকৃ্রম চিচবেভাড়ব পচরবীযণ করা হড়ে। এ চবভাড়গর অচতচরি সচিব ও যুগ্মসচিবগণ  

মচিটচরং টিম ও মাঠ পয থাড়য়র কায থক্রম পয থড়বযণ ও সমম্বয় সার্ড়ির োচয়ত্ব পালি করড়েি। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় 

সড়রজচমি পচরেে থি কড়র োচেলকৃত ৯২টি প্রচতড়বেড়ির সুপাচরে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
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চিয়িণ কয 

চবচভন্ন র্মীয় উৎসড়বর সময় মানুড়ষর চিরাপে ও স্বচস্তোয়ক যাতায়াত চিচিত করার চিচমত্ত চিয়িণ কয তোলা হড়য় 

র্াড়ক। চিয়িণ কড়য সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগসহ েপ্তর/সংস্থার কম থকতথা/কম থিাচরগণ পালাক্রড়ম োচয়ত্ব পালি 

কড়র র্াড়কি। উর্ধ্থতি পয থায় হড়ত সাব থযচণক চিয়িণ কড়যর কায থক্রম তোরচকসহ প্রড়য়াজিীয় চিড়ে থেিা ও চসদ্ধান্ত প্রোি 

করা হয়। িড়ল তেড়ের চবচভন্ন  অঞ্চড়ল যাতায়াতকারী মানুষ স্বােড়ন্দয ও তনিাপদে গন্তদব্য আসা-যাওয়া কিদি পাদিন। 

এোড়াও দুড়য থাগকালীি চিয়িণ কয খুড়ল মহাসেকসমূহ সাব থযচণক মচিটচরং এর আওতায় এড়ি প্রড়যাজয তযড়ত্র 

প্রড়য়াজিীয় পেড়যপ গ্রহণ করা হয়। 

 

মািব সম্পে উন্নয়ি 

শূন্যপে ূররণ ও পড়োন্নচত 

এ চবভাড়গর ১৩-২০ তগ্রড়ডর ০৪ কযাোাগতিি ২৮টি শূন্য পদে কনবল তনদয়াদগি লদক্ষয ২৩ নদভম্বি ২০২১ িাতিদখ 

তনদয়াগপত্র ইস্যয কিা হয়। িন্মদধ্য ১৫ তিদসম্বি ২০২১ িাতিদখ ২৪ কন প্রাথী ্যাগোন কদি। এ তবভাদগি কমচৃািীদেি 

তনয়তমি পদোন্নতিি অাংশ তহদসদব ০৭ অদটাবি ২০২১ িাতিদখ এককন কযাতশয়ািদক তহসাবিক্ষক পদে, ১৭ নদভম্বি 

২০২১ িাতিদখ এককন অতিস সহকািী কাম কতাউোাি মুদ্রাক্ষতিকদক প্রশাসতনক কমকৃিাৃ পদে এবাং ২৩ জুন ২০২২ 

িাতিদখ এককন অতিস সহায়কদক অতিস সহকািী কাম কতাউোাি মুদ্রাক্ষতিক পদে পদোন্নতি প্রোন কিা হয়। 

কমকৃিাৃ ও কমচৃাতিদেি সক্ষমিা বৃতি 

অভযন্তরীণ প্রচেযণ 

কমকৃিাৃ/কমচৃাতিদেি েক্ষিা উন্নয়ন ও ্সবাি মান বৃতিি লদক্ষয বাতষকৃ কমসৃাােন চুতক্ত ও কনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তকৃ 

প্রণীি সমতন্বি প্রতশক্ষণ ম্যানুদয়ল, ২০১৬ অনুযায়ী  এ চবভাড়গর সকল তগ্রড়ডর কম থিাতিতের ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ৯,৭২০ 

ঘো প্রচেযড়ণর লযযমাত্রার চবপরীড়ত ১৮,০১৩ ঘো অভযন্তরীণ প্রচেযণ প্রোি করা হয়। ৯ম ্েি ও িদূর্ধ্ৃ পযাৃদয়ি 

কমকৃিাৃদেি এতপএ তনদেতৃশকা ও এতপএ কাঠাদমা, ৪থ ৃতশল্প তবপ্লদবি চযাদলঞ্জ ্মাকাদবলায় কিণীয়, ভূতম ব্যবস্থাপনা, ভূতম 

কতিপ ও নামকাতি, ভূতম অতিেহণ ব্যবস্থাপনা ও ্েওয়াতন মামলা ব্যবস্থাপনা, ই-গভন্যৃন্স ও উদ্ভাবন কমপৃতিকল্পনাি অি-ৃ

বাতষকৃ, উদ্ভাবদন সক্ষমিা বৃতি, ্সবা সহতককিণ, মিাৃন অতিস ম্যাদনকদমন্ট, তকআিএস, প্রদকট তিস্ক এন্ড লগ ্েম, 

পাবতলক প্রতকউিদমন্ট, সড়ক ও ব্রীক তনমাৃণ ্কৌশল ও গুনগিমান মতনোতিাং, ই-তকতপ ইিযাতে তবষদয় প্রতশক্ষণ প্রোন 

এবাং ওয়াকৃশপ/কমশৃালাি আদয়াকন কিা হয়। এোড়া, এ তবভাদগি ১০-২০তম তগ্রড়ডর সকল কম থকতথা/কম থিাচরড়ক বাতষকৃ 

কমসৃাােন চুতক্ত (এতপএ), পঞ্চবাতষকৃ পতিকল্পনা, তভশন ২০২১ ও তভশন ২০৪১, ্মৌতলক প্রতশক্ষণ, সিকাতি কমচৃাতি 

আইন ২০১৮, তনিাৃতিি ছুটি তবতিমালা ১৯৭৯, তসটিদকন চাোাৃি, অতি তনিাপত্তা তবষদয় সদচিনিা বৃতি, ্সবা প্রোন 

প্রতিশ্রুতি, সিকাতি কমচৃাতি (শৃঙ্খলা ও আপীল) তবতিমালা-২০১৮, ্পনশন প্রস্তুতি ও তনিাৃিণ, ই-নতথ ব্যবহাি ও বাস্তবায়ন 

তবষয়ক েক্ষিা ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত তবদশষ সঞ্জীবনী প্রতশক্ষণ, বাতষকৃ ্গাপনীয় অনুদবেন, ক্লাউি তমটিাং/কনিাদিন্স 

আদয়াকন, এযাকাউন্ট রিতি ও অাংশেহণ তবষয়ক প্রতশক্ষণ, স্যইচ ও িাউোাি ইন্সোদলশন, কনতিগাদিশন এবাং তবতভন্ন 

যন্ত্রপাতিসমূহ ্মইনদোন্যান্স, পতিচ্ছন্নিা ও অতিস পতিদবশ উন্নয়ন ও স্বাস্থয সদচিনিা, সিকাতি কমচৃািীি মৃত্যযবিণ এবাং 

অক্ষমিাকতনি আতথকৃ অনুোন প্রোন নীতিমালা ২০২০ (সাংদশাতিি), রনতিকিা ও অতিস তশষ্টাচাি, তস্কল 

্িদভদলাপদমন্ট তবষদয় প্রতশক্ষণ প্রোন কিা হয়। চবড়েষ উড়যাগ চহড়সড়ব কমচৃাতিদেি আঞ্চতলক কনসাংখ্যা প্রতশক্ষণ ্কন্দ্র 

িাঙ্গামাটি ৫ তেনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রতশক্ষদণি আদয়াকন কিা হয়। গুরুত্বপূণ ৃতকছু প্রতশক্ষণ ও কমশৃালাি তচত্র তনদে ্েয়া হল: 
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অভযন্তরীণ প্রচেযড়ণ উপচস্থত কম থকতথাগণ  অভযন্তরীণ প্রচেযড়ণ উপচস্থত কম থিারীগণ 

 

  

নবদযাগোনকৃি ৩য় ও ৪থ ৃ্েতণি ২৪ কন কমচৃািীি ্মৌতলক প্রতশক্ষণ তস্কল ্িদভদলাপদমন্ট তবষয়ক প্রতশক্ষদণ অংেগ্রহণকারীগণ 

 
 

রবদেতশক প্রতশক্ষণ 
 

্পশাগি েক্ষিা বৃতি, উৎকষ ৃসািন ও অতভজ্ঞিা অকৃদনি লদক্ষয তবতভন্ন প্রকদল্পি  আওিায় এবাং UN-ESCAP, JICA, 

KOICA, World Bank, Asian Development Bank কর্তকৃ আদয়াতকি রবদেতশক প্রতশক্ষণ, ্সতমনাি, ওয়াকৃশপ ও 

তসদাাতকয়াম, তশযা সিদি এ তবভাদগি কমকৃিাৃগণ একক অথবা েলতভতত্তকভাদব অাংশেহণ কদিন। KOICA’s Online 

Fellowship Program গি অথবৃেদি ৫ কন কমকৃিাৃ অাংশেহণ কদিন।  

 

কমশৃালা 

৪থ ৃতশল্প তবপ্লদবি চযাদলঞ্জ ্মাকাদবলায় কিণীয় তবষদয় অবতহিকিণ কমশৃালা 
 

এ তবভাদগি ১০ম ও িদূর্ধ্ৃ ্েদিি সকল কমকৃিাৃি কন্য গি ১৪ ্িব্রুয়াতি, ১৬ মাচ,ৃ ২৪ ্ম এবাং ০৭ জুন ২০২২ িাতিদখ 

৪থ ৃতশল্প তবপ্লদবি চযাদলঞ্জ ্মাকাদবলায় কিণীয় তবষদয় অবতহিকিণ কমশৃালাি আদয়াকন কিা হয়। 
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৪থ ৃতশল্প তবপ্লদবি চযাদলঞ্জ ্মাকাদবলায় কিণীয় তবষদয় অবতহিকিণ কমশৃালায় অাংশেহণকািীগণ 

 

প্রণীত/প্রণয়িার্ীি আইি/চবচর্মালা/িীচতমালা/প্রতবিানমালা 

 

মহাসেক আইি, ২০২১ 

 

মহাসড়ক তনমাৃণ, উন্নয়ন ও িক্ষণাদবক্ষণ কাযকৃ্রম পতিচালনা এবাং অবাি, স্যশৃঙ্খল ও তনিাপে যান চলাচল তনতিিকদল্প এ 

তবভাগ কর্তকৃ প্রণীি মহাসড়ক আইন, ২০২১ (২০২১ সদনি ২৮ নাং আইন) গি ০৭ তিদসম্বি ২০২১ িাতিখ বাাংলাদেশ 

্গদকদোি অতিতিক্ত সাংখ্যায় প্রকাতশি হদয়দে।  

বাাংলাদেশ নগি পতিবহন কর্তপৃক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২  

িগর পচরবহড়ির বচর্ থষ্ণু িাচহোর তপ্রচযড়ত এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপিা ও সমিয় তজারোর করার চিচমত্ত চডটিচসএ’র অচর্ড়যত্র 

‘‘সমগ্র বাংলাড়েে” চির্ থারণ এবং প্রচতষ্ঠািটির িাম “বাংলাড়েে আরবাি াান্সড়পাট থ অর্চরটি (BUTA)” করার জন্য 

বাংলাড়েে িগর পচরবহি কর্তথপয আইি, ২০২২ এর েসো প্রণয়ড়ির কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। েসোটি তস্টকড়হাল্ডার 

মতামত গ্রহণ পয থায় রড়য়ড়ে।  

 

সেক পচরবহি আইি, ২০১৮-এর আওতায় প্রণয়নািীন চবচর্মালা 

সেক পচরবহি আইন, ২০১৮ বাস্তবায়দনি তনতমত্ত প্রণীি খসড়া সেক পচরবহি চবচর্মালা, ২০২২ এি ওপি ্লতকসদলটিভ 

ও সাংসে তবষয়ক তবভাগ কর্তকৃ ১৭ কানুয়াতি ২০২২ িাতিখ ্ভটিাং প্রোন কিা হয়। খসড়ায় অদথিৃ সাংদেষ থাকায় অথ ৃ

তবভাদগি সম্মতি/অনাপতত্ত েহদণি কাযকৃ্রম প্রতক্রয়ািীন।  

 

মহাসেক আইি, ২০২১- এর আওতায় প্রণয়নািীন চবচর্মালা 

মহাসড়ক আইন, ২০২১ এি ১৭ িািা ্মািাদবক “মহাসড়ক তবতিমালা, ২০২২” প্রস্তুদিি প্রদয়াকনীয় কাযকৃ্রম চলমান 

িদয়দে। 
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গুরুত্বূরণ থ চেবস পালি 

 

কাতিি তপিাি কন্ম তেবস 

জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর কন্মতেন উপলতয ১৭ মাচ ৃ ২০২২ িাতিখ সেক পচরবহি ও মহাসেক 

চবভাগ এবং আওতার্ীি েপ্তর/সংস্থাসমূড়হর উর্ধ্থতি কম থকতথাগণ র্ািমচন্ডর ৩২ িম্বর সেড়ক অবচস্থত বেবন্ধু স্মৃচত 

যাদুঘড়র জাচতর চপতার প্রচতকৃচতড়ত চবিম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপি কড়রি। 

 

 
 

১৭ মাচ ৃ২০২২ িাতিদখ কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি প্রতিকৃতিদি শ্রদ্ধা জ্ঞাপি 

 

জাতীয় তোক চেবস 

সব থকাড়লর সব থড়শ্রষ্ঠ বাঙাচল জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর োহাোি বাচষ থকীড়ত চবচভন্ন কম থসূচির 

আড়য়াজি করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২১ তাচরে সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ এবং আওতার্ীি েপ্তর/সংস্থাসমূড়হর 

উর্ধ্থতি কম থকতথাগড়ণর সমিড়য় র্ািমচন্ডর ৩২ িম্বর সেড়ক অবচস্থত বেবন্ধু স্মৃচত যাদুঘড়র জাচতর চপতার প্রচতকৃচতড়ত 

শ্রদ্ধাঞ্জচল অপ থণ করা হয়। 

 

 
 

কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি ৪৬িম শাহােি বাতষকৃী ও কািীয় ্শাক তেবদস বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘদি শ্রদ্ধাঞ্জচল 

অপ থণ 
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চিরাপে সেক চেবস 

জিসড়িতিতা সৃচষ্ট ও সেক চিরাপত্তা চিচিতকড়ল্প সরকার কর্তথক ২২ অড়টাবর জাতীয় চিরাপে সেক চেবস পালি করা 

হয়। ‘গচতসীমা তমড়ি িচল, সেক দুঘ থটিা তরার্ কচর’-এ প্রচতপাড়য  ২২ অড়টাবর ২০২১ তাচরড়ে পঞ্চমবাড়রর মড়তা 

জাতীয় চিরাপে সেক চেবস উেযাচপত হয়। তেবদসি আদলাচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পতিবহন ও ্সত্য মন্ত্রণালয় 

প্রিান অতিতথ তহদসদব উপতস্থি তেদলন। 

 

 

জাতীয় চিরাপে সেক চেবস, ২০২১ এর আড়লািিা সভা 

 

িাকস্ব আয় 

এ তবভাদগি আওিািীন েপ্তি/সাংস্থা তবতভন্ন ্সবামূলক কাযকৃ্রদমি মাধ্যদম ২০২১-২২ অথবৃেদি ৫৬৮৯.২২ ্কাটি োাকা 

িাকস্ব আয় কদিদে। িন্মদধ্য সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি ১০২১.১৪ ্কাটি োাকা, তবআিটিএ’ি ৪২১০.৪৯ তকাটি টাকা, 

তবআিটিতস’ি ৪৫৭.২৭ ্কাটি োাকা এবাং তিটিতসএ’ি ০.৩১৫৪ ্কাটি োাকা অন্তর্ভকৃ্ত িদয়দে। 

 বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ড়ির চিচমত্ত বাতষকৃ উন্নয়ন কমসৃূচীদি ২৮২৯২.১২ তকাটি টাকা বরাদ্দ চেল। 

বিাদ্দকৃি অথ ৃ হদি ৫৫.৯২ ্কাটি োাকা অথ ৃ তবভাগ কর্তকৃ স্থতগি িাখা হয়। োড়দযাগ্য ২৮২৩৬.২০ ্কাটি োাকাি 

(তকওতব ২১৩৫৯.৮০ ও প্রকল্প সহায়িা  ৬৮৭৬.৪০) চবপরীড়ত ২৮১১৮.০৩ তকাটি টাকা ব্যয় হড়য়ড়ে। অর্ থ চবভাগ কর্তথক 

স্থচগতকৃত ৫৫.৯২ ্কাটি োাকা বাে তেদয় সাচব থক বাস্তবায়ি অগ্রগচত ৯৯.৫৮ েতাংে। বাতষকৃ উন্নয়ন কমসৃূতচি ্মাো 

বিাদ্দ ২৮,২৯২.১২ ্কাটি োাকাি ্প্রতক্ষি বাস্তবায়ন অেগতি োঁড়ায় ৯৯.৩৮ শিাাংশ। এ অর্ থবেড়র চজওচব অর্ থায়ড়ি ১৭০টি 

এবাং রবদেতশক অথাৃয়দন ২৮টি ্মাো ১৯৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নািীন তেল। রবদেতশক সহায়িাপুষ্ট ২৮টি প্রকদল্পি মদধ্য ২৩টি 

তবতনদয়াগ প্রকল্প ও ০৫টি কাচরগচর সহায়তা প্রকল্প। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় ২৮টি তমগা প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি চেল। তবদবচয 

অথবৃেদি ৪৭টি প্রকল্প সিলভাড়ব সমাপ্ত হড়য়ড়ে। ্োকসই উন্নয়ড়ির িলমাি র্ারা অব্যাহি িাখাি লদক্ষয ১৪টি িতুি প্রকল্প 

অনুদমাতেি হতয়ড়ে। 

চডচজটাল কাযকৃ্রম 

একটি স্বে, োয়বদ্ধ ও জবাবচেচহমূলক সরকার প্রচতষ্ঠার লড়যয তসবাসমূহ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী এবং সহজ পদ্ধচতড়ত 

জিগড়ণর তোরড়গাোয় তপৌৌঁোড়িার মাধ্যড়ম চডচজটাল বাংলাড়েে চবচিম থা্ণ সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ তবে চকছু 

প্রেংসনীয় উদ্ভাবিী উড়যাগ গ্রহণূরব থক বাস্তবায়ি কড়রড়ে। উড়েেড়যাগ্য চডচজটাল কায থক্রমসমূড়হর সংচযপ্ত চববরণী:  
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ওড়য়বসাইট 

 

তথ্য অচর্কার আইি অনুযায়ী অবার্ তথ্য প্রবাহ চিচিত করার লড়যয এ চবভাগ চিচে থষ্ট তেমওয়াড়কথর আওতায় জাতীয় 

তথ্য বাতায়ড়ি যুি হড়য় একটি সমৃদ্ধ ওড়য়ব সাইট (www.rthd.gov.bd) উন্নয়ি কড়রড়ে। ওড়য়বসাইড়টর চবচভন্ন তসবা 

বড়ক্সর মাধ্যড়ম এ চবভাগ সংচিষ্ট গুরুত্বূরণ থ তিাটিে, েবর, চবজ্ঞচপ্ত, প্রজ্ঞাপি, অচিস আড়েে, কম থকতথাবৃড়ন্দর তাচলকা, 

তিাকাল পড়য়ে কম থকতথা, মচিটচরং কচমটিসহ চবচভন্ন কচমটির তথ্য, সভার তিাটিে ও কায থচববরণী, েরপত্র-চবজ্ঞচপ্ত, 

চিড়য়াগ চবজ্ঞচপ্ত, চবড়েে ভ্রমড়ণর চজও, বচহঃবাংলাড়েে ছুটি, পাসড়পাট থ অিাপচত্তর পত্র (NOC), নবড়েচেক সাহায্যপুষ্ট 

প্রকল্প এবং তমগা প্রকল্পসহ সকল প্রকড়ল্পর তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বূরণ থ চবষয়াচে চিয়চমত প্রকাে ও হালিাগাে করা হয়। এ 

চবভাগ সংচিষ্ট আইি, চবচর্মালা, িীচতমালা, চবচভন্ন প্রকােিা, উন্নয়ি কায থক্রম সংক্রান্ত েচব, চভচডও ও গুরুত্বূরণ থ 

চলংকসমূহ ওড়য়বসাইট-এ সচন্নড়বে করা হড়য়ড়ে। িতুি প্রণীত আইি, িীচতমালা ও চবচর্মালার েসোর ওপর সরাসচর 

অিলাইড়ি জিগড়ণর মতামত এ ওড়য়বসাইট-এর মাধ্যড়ম গ্রহণ করা হয়। এোোও বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি (APA), 

তসবা প্রোি প্রচতশ্রুচত, জাতীয় শুদ্ধািার তকৌেল (NIS), অচভড়যাগ প্রচতকার ব্যবস্থা (GRS), তথ্য অচর্কার (RTI), বাড়জট 

ও ক্রয় পচরকল্পিা, উদ্ভাবিী কায থক্রম, ই-ব্যবস্থাপিা ইতযাচে তথ্যও এ ওড়য়বসাইড়ট সংড়যাজি করা হড়য়ড়ে। 

  

 

ওড়য়বসাইট (www.rthd.gov.bd) 

 

তিতকোাল হাতকিা ব্যবস্থাপনা 

 

কমচৃাতিবৃদেি তনিাৃতিি সমদয় অতিদস উপতস্থতি তনতিি কিাি লদক্ষয ১৫ এতপ্রল ২০১৯ িাতিখ হদি সড়ক পতিবহন ও 

মহাসড়ক তবভাগ তিতকোাল হাতকিা পিতি চালু কদিদে। িড়ল কম থিাতিতের অিনুড়মাচেত ছুটি তভাগ এবং চবলড়ম্ব অচিড়স 

উপচস্থত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস ্পদয়দে। কম থিাতিগড়ণর চবচভন্ন সভায় উপচস্থচত, ছুটির তথ্য ইতযাচে সহড়জ তয তকা্না সময় 

তয তকা্না স্থাি হড়ত এচির সুচবর্ার জন্য চডচজটাল হাচজরা ব্যবস্থাপিা এযাপ বতথমাড়ি ব্যবহৃত হড়ে।   

http://www.rthd.gov.bd/
http://www.rthd.gov.bd/
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তিতকোাল হাতকিা ্মতশন  

অিলাইি ভূচম ব্যবস্থাপিা 

তেেব্যাপী চবস্তৃত সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর মূল্যবাি ভূ-সম্পচত্তর তমৌজাচভচত্তক তথ্য, মহাসেক ও স্থাপিাচভচত্তক তরকড থ এ 

সিটওয়যাড়র সচন্নড়বচেত আড়ে। এোো পচরেে থি বাংড়লা, কড়টজ, চরড়সাট থ, চপকচিক স্পট, তপড়াাল পাম্প, চসএিচজ 

তস্টেি, ইজারা প্রেত্ত ভূচম ইতযাচে তথ্য সংড়যাজি ও চিয়চমত হালিাগাে করা হয়। এ সিটওয়যাড়র সেক চবভাগচভচত্তক 

এবং মহাসেকওয়াচর জচমর প্রচতড়বেি সহড়জই প্রণয়ি করা সাব হড়ে।  

 

অিলাইি ভূচম ব্যবস্থাপিা  

অিলাইি অচডট ব্যবস্থাপিা 

 

এ চবভাগ এবং আওতার্ীি অচর্েপ্তর/কর্তথপয/সংস্থার অচডট আপচত্তর সংচযপ্ত চববরণসহ চিষ্পচত্তর জন্য গৃচহত ব্যবস্থা ও 

হালিাগাে অবস্থা ইতযাচে সম্পচকথত তথ্য সিটওয়যার-এ সংরযণ করা হয়। এোো সেক চবভাগসমূড়হর অর্ থবের ও 

অচিসচভচত্তক অচডট আপচত্তর তথ্য এবং অচডড়টর সব থড়েষ অবস্থা জািার ব্যবস্থা রড়য়ড়ে। সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর 

তমকাচিকযাল তজাি, মাঠ পয থাড়য়র সকল তজাি, সাড়কথল এবং সওজ চবভাগসমূহ এ সিটওয়যাড়র ইড়তামড়ধ্য সংযুি 

হড়য়ড়ে। সিোওয়যাি-এ িদথ্যি সঠিকিা বকায় িাখাি কন্য অতিো লগ প্রবিনৃ কিা হদয়দে এবাং িদথ্যি পতিবিনৃ তনতেষৃ্ট 

সময় পযনৃ্ত অনুদমােন কিা হয়। উন্নয়ি প্রকল্পসমূহড়ক এ সিটওয়যাড়র অন্তভু থি করার প্রতক্রয়া চলমান িদয়দে। 
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অিলাইি অচডট ব্যবস্থাপিা  

তিতকোাল মামলা ব্যবস্থাপনা 

মামলা ব্যবস্থাপনা গতিশীল কিাি মাধ্যদম সিকাতি স্বাথ ৃসাংিক্ষদণি কন্য প্রস্তুিকৃি মামলা ব্যবস্থাপনা সিোওয়যাদি এ 

তবভাগ ও আওিািীন েপ্তি/সাংস্থাি পদক্ষ-তবপদক্ষ োদয়িকৃি প্রতিটি মামলাি িথ্য এতি ্েয়া হয় এবাং তনয়তমি হালনাগাে 

কিা হয়। িদল যথাসমদয় উপযুক্ত ব্যবস্থা েহণ কদি সিকাতি স্বাথ ৃসাংিক্ষণ কিা সম্ভব হদচ্ছ। 

 

তিতকোাল মামলা ব্যবস্থাপনা 

 অিলাইি েরপত্র ব্যবস্থাপিা 

েরপত্র প্রচক্রয়াকরণ সহজতর করার লড়যয ই-চজচপর মাধ্যড়ম েরপত্র ব্যবস্থাপিা সিটওয়যার ব্যবহার করা হড়ে। এ 

সিটওয়যা্িি মাধ্যড়ম েরপত্র অনুড়মােি, পুি:মূল্যায়ি এবং পুি:প্রচক্রয়াকরড়ণর কায থক্রম তনষ্পন্ন ও মতনোতিাং সহজ 

হদয়দে। বিমৃাদন তকএিতিতপ (ইস্ট), তকএিতিতপ (ওদয়স্ট) ও রযণাড়বযণ শাখায় সিোওয়যািটি ব্যবহার কদি েিপত্র 

প্রতক্রয়াকিণ কিা হদচ্ছ।  
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অিলাইি েরপত্র ব্যবস্থাপিা  

 

অনলাইন এতসআি ব্যবস্থাপনা সিটওয়যার 

 

অনলাইন বাচষ থক তগাপিীয় অনুড়বেি (এতসআি) ব্যবস্থাপনা পদ্ধচতড়ত সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি ১ম ্েচণি 

কমকৃিাৃগদণি এতসআি কমাোদনি িথ্য অন্তভু থক্ত কিা হদয়দে। এই পদ্ধচতড়ত দ্রুিিম সমদয় এককন কম থকতথা িাি বাচষ থক 

তগাপিীয় অনুড়বেি (এতসআি) কমা প্রোদনি িথ্য অবগি হদি পাদিন। এোো এ সিটওয়যাড়র চবগত বেরসমূড়হর 

এচসআর জমা প্রোড়ির তথ্য এবং এেচতয়ার অনুযায়ী মূল্যায়ি তথ্য পয থড়বযড়ণর সুড়যাগ রড়য়ড়ে। পযাৃয়ক্রদম সড়ক ও 

কনপথ অতিেপ্তদিি সকল কমকৃিাৃি িথ্য এই সিোওয়যাদি সাংযুক্ত কিা হদব। 

 

  

 

অনলাইন এতসআি ব্যবস্থাপনা তসদস্টম 

 

ই-িচর্ ব্যবস্থাপিা 
 

োপ্ততিক কাদক গতিশীলিা আনয়ন, স্বচ্ছিা ও কবাবতেতহিা তনতিি কিাি লদক্ষয এ তবভাগ এবাং আওতার্ীি অতিসসমূদহ 

ই-নতথর মাধ্যদম পযাৃয়ক্রদম ্পপািদলস অতিস িালুর কায থক্রম অব্যাহত রড়য়ড়ে। এ তবভাদগি সকল শাখায় নতথ 
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প্রতক্রয়াকিণ ও পত্র কাচর্ি ই-নতথর ব্যবহাি হড়ে। িদল কমকৃিাৃগণ ্য ্কান স্থান ্থদক ্য ্কান সময় দ্রুি নতথ 

তনষ্পতত্ত ও পত্রকাতি কিদি পাদিন। এদি এ তবভাদগি োপ্ততিক কাদক স্বচ্ছিা ও গতিশীলিা বৃতি ্পদয়দে।  

তপিেি ূরব থ প্রস্তুচত 

 

্পনশনদযাগ্য সকল সিকািী কমচৃািী ্পনশদনি পূব ৃ প্রস্তুতি সাদকৃ আগাম িািনা প্রোন, প্রদয়াকনীয় িথ্য ও িিম 

সিবিাহ, িািাবাতহকভাদব ্পনশন আদবেদন সহদযাতগিা প্রোদনি উদদ্দদে ্পনশন পূব ৃ প্রস্তুতি নামক ওদয়বতভতত্তক 

সিোওয়যািটি প্রস্তুি কিা হদয়দে। সকল সিকািী কমচৃািীই যাদি এ সিোওয়যাি ব্যবহাি কদি উপকৃি হদি পাদিন ্স 

লক্ষয তনদয়ই সিোওয়যািটি প্রস্তুি কিা হদয়দে। এককন কমচৃািী এক তক্লদক ্পনশন আদবেদন সকল িকুদমন্ট প্রদয়াকনীয় 

িিদমোসহ সাংিক্ষণ ও তপ্রন্ট কিদি পািদবন। সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি ওদয়বসাইো (www.rthd.gov.bd) 

এ িাোাদবক ্মনুদি “্পনশন পূব ৃপ্রস্তুতি” নাদম তলাংক ্শয়াি কিা হদয়দে। 

  

 

আঞ্চচলক ও উপ-আঞ্চচলক সেক তিটওয়াকথ 

বাংলাড়েে প্রতিদবশী ্েশসমূদহি সাদথ আমোতন িপ্তাতন বৃতিি লদক্ষয সড়ক ্যাগাদযাগ স্থাপদনি কন্য Asian 

Highway, SASEC (South Asia Subregional Economic Cooperation), BBIN (Bangladesh, 

Bhutan, India, Nepal) সহ একাচর্ক আঞ্চচলক ও উপ-আঞ্চচলক সেক তিটওয়াকথ সাংক্রান্ত উদযাদগি সাড়র্ সংযুি 

আদে। এ লদক্ষয চলমান কাযকৃ্রমগুদলা হদলা 

 Asian Highway ও SASEC Corridor: এচেয়াি হাইওড়য় কচরড়ডার উন্নয়ড়ির অংে চহড়সড়ব 

ইড়তামড়ধ্য ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ এবাং এ মহাসড়দক তবযমান ২য় কাঁিপুর, ২য় 

তমঘিা ও ২য় তগামতী তসতু চিম থাণ ও ঢাকা-মাওয়া এক্সড়প্রসওড়য় চিম থাণ করা হড়য়ড়ে। াাকা-চসড়লট-

তামাচবল মহাসেক, চিিাইেহ-যড়োর মহাসেক, জয়ড়েবপুর-িন্দ্রা-টাোইল-এড়লো মহাসেক এবাং 

এড়লো-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসেক সাচভ থস তলিসহ ৬-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর কাযকৃ্রম িলমাি রড়য়ড়ে। 

এোড়া যদশাি-নাভািন-সািক্ষীিা-্ভামিা, ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যদশাি-্বনাদপাল এবাং িাংপুি-

বুতড়মািী ও িাংপুি-বাাংলাবান্ধা মহাসড়ক সাতভসৃ ্লনসহ ৬ ্লদন উন্নীিকিদণি প্রকল্প েহণ কিাি উদযাগ 

্নয়া হদয়দে। 

 িট্টগ্রাম ও মংলা তপাট থ ব্যবহার কড়র ভারতীয় পণ্য পচরবহি সংক্রান্ত চুচির আওতায় অচতচরি রুট চহড়সড়ব 

সাবরুম-রামগে রুট ব্যবহাড়রর লড়যয ইদিামদধ্য তিিী িেীর উপড়র বাংলাড়েে-ভারত নমত্রী তসতু চিচম থত 

হড়য়ড়ে এবাং গি ০৯ মাি থ ২০২১ িাতিদখ উদবািন কিা হদয়দে। সাবরুম-রামগে রুট িালু করার লড়যয ৩৮ 

চকড়লাচমটার েীঘ থ বানরয়ারহাট-্েঁয়াড়কা-রামগে সেক প্রেস্তকরড়ণর কাজ বাস্তবায়নািীন আদে। আশুগঞ্জ 

িেীবন্দর-সরাইল-র্রোর-আোউো স্থলবন্দর মহাসেক সাচভ থস তলিসহ    ৬-তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্প 

িলমাি আড়ে। 

http://www.rthd.gov.bd/
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 িট্টগ্রাম তপাট থ কাড়িকটিং সেকটি ৪ তলড়ি উন্নীতকর্ণর লড়যয ইড়তামড়ধ্য একটি কাচরগচর সহায়তা 

প্রকড়ল্পর আওতায় সাাব্যতা সমীযা ও েসো চডজাইি সম্পন্ন করা হড়য়ড়ে, যা বতথমাড়ি পুিঃতনরীযমান 

রড়য়ড়ে। একই সাড়র্ আঞ্চচলক সেক সংড়যাগ উন্নয়ড়ির র্ারাবাচহকতায় কুচমো (ময়িামচত)-রডশাহ্মণবাচেয়া 

(সরাইল) সেক উন্নয়দনি কন্য সমীক্ষা চলমান িদয়দে।  

 আতসয়ান ্েশসমূদহি সাদথ বাতণকয সম্প্রসািদণি লদক্ষয প্রস্তাতবি ভািি, মায়ানমাি ও থাইল্যান্ড তত্রদেশীয় 

মহাসড়দকি সাদথ সাংযুক্ত হওয়াি লদক্ষয কাযকৃ্রম েহণ কিা হয়দে। ইদিামদধ্য বালুখালী (কেবাকাি)-

ঘুনধুম (বােিবান) সীমান্ত সাংদযাগ সড়ক এবাং িাঙ্গামাটি ্কলাি নাতনয়ািচদি ্চাংগী নেীি ওপি তব্রক 

তনমাৃণ কিা হদয়দে। এসব কাযকৃ্রদমি িদল আন্ত:দেশীয় বাতণতকযক কাযকৃ্রম সহকিি হদব। 

 BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal): গি ১৫ জুি ২০১৫ তাচরে বাংলাড়েে, ভুটাি, ভারত 

ও তিপাড়লর মড়ধ্য Motor Vehicle Agreement (MVA) স্বাযচরত হয়। পরবতীড়ত ৮ তিব্রুয়াচর 

২০২০ বাংলাড়েে, ভারত ও তিপাড়লর মড়ধ্য অনুচষ্ঠত চত্র-পযীয় সভায় যাত্রী ও পণ্য পচরবহড়ির কন্য একটি 

প্রড়টাকল স্বাযড়রর লড়যয েসো Memorandum Of Understanding (MoU) প্রণয়ন করা হয়। 

বতথমাড়ি আন্তঃমিণালয় সভার মাধ্যড়ম েসো প্রড়টাকল চূোন্ত করার কাজ িলড়ে।  

 এোো বাংলাড়েড়ের সাড়র্ প্রচতড়বেী তেড়ের যাত্রী এবং পণ্য পচরবহড়ি একাচর্ক উড়যাগ গৃহীত হড়য়ড়ে। 

বতথমাড়ি বাংলাড়েড়ের সাড়র্ ভারড়তর চিপাচযক চুচি/সমড়িাতার চভচত্তড়ত কড়য়কটি রুড়ট বাাংলাদেশ 

সড়ক পতিবহন কদপাদিশন (তবআিটিতস)-এি মাধ্যদম যাত্রীবাহী বাস িলািল কড়র র্াড়ক। রুটগুড়লা হড়লাঃ         

(১) ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা (২) আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা (৩) ঢাকা-চসড়লট-চেলং-তগৌহাটি (৪) ঢাকা-

খুলিা-কলকাতা (৫) ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা।  

 িট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহার কড়র ভারতীয় পণ্য বাংলাড়েড়ের অভযন্তড়র কড়য়কটি সেক রুড়টর 

মাধ্যড়ম ভারড়তর চত্রপুরায় পচরবহি করার লড়যয ২০১৯ সাড়ল "Agreement on the use of 

Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India" এবং 

পরবর্তীতর্ত Standard Operating Procedure (SOP) স্বাযচরত হয়। গত জুলাই ২০২০ সমড়য় 

একটি াায়াল রাি অনুচষ্ঠত হয় এবং িট্টগ্রাম-আোউো-আগরতলা সেড়কর মাধ্যড়ম পণ্য কলকাতা হড়ত 

চত্রপুরায় পচরবহি করা হয়। তিৌ পচরবহি মিণালড়য়র স্বাযচরত তিৌ প্রড়টাকড়লর "Protocol of Inland 

Water Transit & Trade (PIWTT)"-এি আওতায় ভারতীয় পণ্য তিৌপড়র্ আশুগঞ্জ পয থন্ত এবং সেক 

পড়র্ আশুগঞ্জ নেী বন্দর-সরাইল-র্রোর-আোউো স্থলবন্দর রুড়ট পচরবহি করা হয়। ইদিামদধ্য 

বাাংলাদেদশি অভযন্তদি সড়ক ব্যবহাদিি তি/চাকৃ চূড়ান্ত কিা হদয়দে। 

 উপিন্তু, প্রতিদবশী ্েশসমূদহি সাদথ ্যাগাদযাগ ব্যবস্থা উন্নয়দনি মাধ্যদম বাতণকয সম্প্রসািদণি উদদ্দদে 

স্থল বেিসমূদহি সাংদযাগ সড়ক সম্প্রসািণ ও উন্নয়ন কিা হদয়দে এবাং তবতভন্ন প্রকদল্পি কাক চলমান 

আদে। 
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উত্তম িি থা 

 

1. এ তবভাদগি কাযকৃ্রম স্যষ্ঠু ও স্যচারুরূদপ পতিচালনা এবাং গুরুত্বপূণ ৃকাদকি অেগতি পাযাৃদলাচনা ও প্রদয়াকনীয় তেক 

তনদেশৃনা প্রোদনি কন্য সকল কমকৃিাৃদেি সমন্বদয় মাদসি ১ম/২য় সপ্তাদহ মাতসক সভা অনুতষ্ঠি হয়। এোড়া, 

আওিািীন েপ্তি/সাংস্থাি কাযাৃবলী িদলাআপ ও গুরুত্বাপূণ ৃতবষদয় তসিান্ত েহদণ প্রদয়াকনীয় পিামশ ৃপ্রোদনি লদক্ষয 

এ তবভাদগি সকল কমকৃিাৃ, সাংস্থা প্রিান ও উর্ধ্ৃিন কমকৃিাৃদেি তনদয় মাদসি ৩য়/৪থ ৃসপ্তাদহ মাতসক সমন্বয় সভা 

আদয়াকন কিা হয়। 

2. মহাসড়ক ্মিামি ও সাংস্কাদিি মাধ্যদম িক্ষণাদবক্ষণ এবাং উন্নয়ন ও সম্প্রসািণ কাদকি গুণগিমান ও অেগতি 

তনচবে পতিবীক্ষদণি কন্য সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি কমকৃিাৃ ও সওজ অচর্েপ্তড়রর প্রদকৌশলীগদণি 

সমম্বদয় ২০টি মতনোতিাং টিম গঠন কিা হদয়দে। মতনোতিাং টিম ও মাঠ পযাৃদয়ি কাযকৃ্রম পযদৃবক্ষণ ও সমম্বয় 

সািদনি তনতমত্ত এ তবভাদগি অতিতিক্ত সতচব ও যুগ্মসতচবগণ োতয়ত্ব পালন কিদেন। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় 

সড়রজচমি পচরেে থি তেড়ষ ৯২টি প্রচতড়বেি োচেল করা হয় এবং োচেলকৃত প্রচতড়বেড়ির সুপাচরে অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হয়। 

3. সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি আওতার্ীি সওজ অতিেপ্তদিি চলমান প্রকল্পসমূহ তনতবড়ভাদব পযাৃদলাচনাি 

কন্য প্রতি অথবৃেদি ১০টি ্কাদন ন্যযনিম একবাি ্কানতভতত্তক বাতষকৃ উন্নয়ন কমসৃূতচ পযাৃদলাচনা সভা অনুচষ্ঠত 

হয়। সভায় সচিব মড়হােড়য়র সভাপচতড়ত্ব সাংতেষ্ট সেক ্কান এবাং সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাতগর 

মচিটচরং টিম ও সওজ প্রর্াি কায থালড়য়র সংচিষ্ট কমকৃিাৃগণ অংেগ্রহণ কড়রি। এ সভায় বাতষকৃ উন্নয়ন কমসৃূতচ ও 

তপতিয়তিক ্মইনদোদনন্স ্প্রাোম (তপএমতপ)-এি আওিায় গৃহীি কমসৃূতচি বাস্তবায়ন অেগতি পযাৃদলাচনা, সাতত্ত 

ব্যবস্থাপনা, অববি স্থাপনা উদচ্ছে, মামলা ব্যবস্থাপনা, অতিো আপতত্ত তনষ্পতত্ত, বাতষকৃ কমসৃাােন চুতক্ত, ভূতম 

উন্নয়ন কি, ্পৌি কি, এদেল ্লাি তনয়ন্ত্রণ ্কন্দ্র পতিচালনা, ্িতি সাতভসৃ পতিচালনা, ্োাল আোয়, বৃক্ষদিাপণ 

ইিযাতে তবষদয় পযাৃদলাচনা কিা হয় এবাং প্রড়যাজয তযড়ত্র চিচিত সমস্যা সমার্াড়ির পেড়যপ গ্রহণ করা হয়। 

4. বাতষকৃ উন্নয়ি কম থসূচির মাচসক বাস্তবায়ি অগ্রগচত পয থাড়লািিা সংক্রান্ত ১৩টি সভা অনুচষ্ঠত হয়। এ সভায়  

এতিতপ/িাস্ট াযাকর্ভক্ত প্রকল্প, রবদেতশক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, জাতীয় গুরুত্বূরণ থ প্রকল্প এবং অন্যান্য চজওচব প্রকড়ল্পর 

বাস্তবায়ি অগ্রগচত পয থাড়লািিাূরব থক গৃহীত কম থপচরকল্পিা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ি ও প্রড়য়াজিীয় চেকচিড়ে থেিা 

প্রোি সাব হড়য়ড়ে। 

5. উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়ি, িতুি প্রকল্প গ্রহণ ও িলমাি প্রকল্প সংড়োর্ড়ির লড়যয ৭৬টি প্রকল্প চস্টয়াচরং কচমটি 

(চপএসচস), ২৯ চবভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ি কচমটি (চডচপইচস) এবং ১৫টি অভযন্তরীণ যািাই কচমটি’র সভা সভা 

অনুচষ্ঠত হড়য়ড়ে।  

6.  সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর মাতলকানািীন ভূচমর তরকড থ সংরযণ ও মহাসড়ক ্নোওয়াদকৃি ্পভদমদন্টি বাইদিি 

অব্যবহৃি ভূতম অপেখদলি ঝুঁতক হ্রাসকড়ল্প ২০১৫ সাড়ল ভূচম ব্যবস্থাপিা সিটওয়যার প্রস্তুত ও ব্যবহাি শুরু হয়। 

সিটওয়যাড়রর তথ্য সকল সেক চবভাগ কর্তথক চিয়চমত হালিাগাে করা হয়। সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর ভূচমি 

তমৌজাচভচত্তক িিতসল (েচতয়াি িম্বর, োগ িম্বর ও জচমর পচরমাণ, স্থাপিার চববরণ ইতযাচে) যর্াযর্ সংরযণ ও 

চিভু থল তথ্য এতির  কাযকৃ্রম চলমান আদে। 

7. সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ এবং অচর্িস্থ েপ্তর/সংস্থার ইড়িাড়ভেি টিমসমূহ কর্তথক ‘িাগচরক তসবায় 

উদ্ভাবি’ ও ‘তসবা সহজীকরণ’ কম থোলায় অনুেীলিকৃত চবচভন্ন উদ্ভাবিী র্ারণা বাস্তবায়ীত হড়য়ড়ে। সৃজিকৃত 

উদ্ভাবিী র্ারণাসমূড়হর মড়ধ্য সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গ কম থকতথাগড়ণর নেচিক কম থসূচি ও চবচভন্ন সভায় 

প্রচতচিচর্ চিব থািড়ির তযড়ত্র ‘স্মাট থ চমটিং চসচডউলার  সিটওয়যার’ কম থকতথা/কম থিারীড়ের সভা/প্রচেযণ এবং জরুচর 

প্রড়য়াজড়ি তৎযচণক ছুটির চবষয় অবচহত করার জন্য ‘চলভ এচি তমাবাইল এযাপস’ তপিেি/পাচরবাচরক তপিেি 

তসবা সহচজকরড়ণর লড়যয অিলাইড়ি ‘তপিেি আড়বেি জমা প্রোি সিটওয়যার’ সকল কম থকতথা/কম থিারীড়ের 
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তপিেি ূরব থ প্রস্তুচত সম্পড়কথ ূরড়ব থই র্ারিা প্রোি, প্রড়য়াজিীয় তথ্য ও িরম সরবরাহ, র্ারাবাচহকভাড়ব তপিেি 

আড়বেড়ি সহড়যাচগতা প্রোড়ির লড়যয ‘তপিেি ূরব থ প্রস্তুচত তসবা সিটওয়যার’ এবং কম থকতথাগণ কর্তথক স্বাযচরত 

(হাড থ কচপ) চবচভন্ন পত্রাচে স্বল্প সমড়য়র মড়ধ্য অিলাইড়ি জাচর চবড়বিিায় ই-গভন্যথান্স ও উদ্ভাবি কম থপচরকল্পিায় 

আওতায় ‘পত্রজাচর সহচজকরণ সিটওয়যার’ প্রস্তুত করা হড়য়ড়ে।    

8. দ্রুত গমিাগমি ও যািজটচবহীি যাতায়াড়তর সুচবর্াড়র্ থ ২০২১-২২ অর্ থবেড়র সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর অর্ীি  

বাংলাড়েড়ের প্রর্ম এক্সড়প্রসওড়য় “জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি মহাসেক”- এর তটাল হার, ৬-তলি 

চবচেষ্ট মধুমচত তসতু (কালিা তসতু), বঙ্গমািা ্শখ িতকলাত্যন ্নো মুতকব (৮ম বাংলাড়েে িীি-নমত্রী) তসতু, বীি 

মুতক্তদযািা এ ্ক এম নাতসম ওসমান (৩য় েীতলযযা) তসতু, রাণীগঞ্জ তসতু এবং োতক সুরমা তসতুর তটাল হার 

চির্ থারণ করা হয়। এোোও তেড়ের চবচভন্ন স্থাড়ি িতুি স্থাচপত তিরীর তটাল হার চির্ থারণ করা হড়য়ড়ে। 

9. তটাল প্লাজাসমূড়হ যািজট চিরসি ও তটাল সংগ্রহ ব্যবস্থায় স্বেতা চিচিতকরড়ণর লড়যয চবচভন্ন তটাল প্লাজায় 

ইড়লকাচিক তটাল কাড়লকেি (ইটিচস) িালু করা রড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র িরচসংেী সেক চবভাগার্ীি 

িরচসন্দুর তসতু এবং বচরোল চবভাগার্ীি পায়রা তসতুড়ত ইটিচস িালু করা হড়য়ড়ে। ইটিচস ব্যবহারকারীড়ের প্রড়ণােিা 

চহড়সড়ব চির্ থাচরত তটাল হড়ত ১০ েতাংে অর্ থ োড়ের তঘাষণা চেড়য়ড়ে সরকার, যা ১ জুি ২০২২ তাচরে হড়ত 

কায থকর হড়য়ড়ে। 

10. এ চবভাড়গ স্থাতপি লাইড়রডশরীড়ত বতথমাড়ি বইড়য়র সংখ্যা ১২৮০টি। তন্মড়ধ্য ২০২১-২২ অর্ থবেড়র লাইড়রডশরীর জন্য ২১ 

কযাোাগতিি ্মাো ৪৯টি িতুি বই সংগ্রহ করা হড়য়ড়ে। সুষ্ঠুভাড়ব লাইড়রডশরী পচরিালিা ও িােরতকি জন্য ০১ কন 

কযাটালগার িদয়দেন। 

অনুোি 

 

মািিীয় মিীর অনুোি 

২০২১-২২ অথবৃেদি মাননীয় মন্ত্রীি ্স্বচ্ছািীন িহতবল হদি ৩০টি প্রতিষ্ঠাদনি অনুকূদল ্মাো ৬,০০,০০০/- (েয় লক্ষ) োাকা 

এবাং ৫৭ কন ব্যতক্তি অনুকূদল ৪,০০,০০০/- (চাি লক্ষ) োাকা সবদৃমাো ১০,০০,০০০/- (েশ লক্ষ) োাকা অনুোন প্রোন কিা 

হদয়দে। 

 

জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর জন্মেতবাচষ থকী উেযাপি 

 

জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির জন্মেতবাচষ থকী উদ যাপি উপলড়যয এ চবভাগ কর্তথক প্রণীত কম থপচরকল্পিার 

কম থসূচি/কায থক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাড়ব বাস্তবায়ি করা হড়য়ড়ে। জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির জন্মেতবাচষ থকী ও 

স্বার্ীিতার সুবণ থজয়ন্তী উদ যাপি উপলড়যয জাতীয় ও আন্তজথাচতক খ্যাচতসম্পন্ন ব্যচিড়ের চিড়য় তসচমিার আড়য়াজি, 

জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এর আত্মজীবিী ও কীচতথ চবষয়ক রিিা প্রচতড়যাচগতা ও তস্বোয় রিোি 

কম থসূিীর আড়য়াজি করা হয়। আড়য়াচজত তসচমিাড়র প্রর্াি অচতচর্ চহসাড়ব উপচস্থত চেড়লি পচরকল্পিা মিণালড়য়র 

মািিীয় মিী জিাব তমাঃ আব্দুল মান্নাি এম.চপ। জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির জন্মেতবাচষ থকী ও 

স্বার্ীিতার সুবণ থজয়ন্তী উদ যাপি উপলড়যয সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর আড়য়াজড়ি অনুচষ্ঠত তসচমিাড়রর মূলমি 

চেল "বেবন্ধু তসািার বাংলা চবচিম থাণ অচভযাত্রা: সহজ, তটকসই ও চিরাপে তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা"  
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জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির জন্মেতবাচষ থকী উপলড়যয আড়য়াচজত তসচমিাড়র প্রর্াি অচতচর্ পচরকল্পিা মিণালড়য়র 

মািিীয় মিী জিাব তমাঃ আব্দুল মান্নাি এম.চপ এর বিব্য প্রোি। 

 

 

 

সওজ এর প্রচেযণ তকড়ন্দ্র তস্বোয় রিোি কম থসূচির আড়য়াজি। 

 

চবড়িােি ও তসৌহাযথপূণ ৃকম থকান্ড 
 

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কমকৃিাৃ-কম থিাতিগণ োপ্তচরক কায থক্রড়মর পাোপাচে চবড়িােিমূলক কাড়জ 

অংেগ্রহণ কড়র র্াড়কি। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য়র চকছু কায থক্রম চিড়ম্ন উপস্থাপি করা হল:  
 

(ক) ৯ম তদ্ধুর্ধ্থ তগ্রড়ডর কম থকতথাড়ের উড়যাড়গ ১৪ কানুয়াতি ২০২২ িাতিদখ নয়ািহাো, মাতনকগদঞ্জ  বিড়ভাজড়ির আড়য়াজি 

করা হয়। সকল কম থকতথা ও তাঁড়ের পচরবাড়রর সেস্যবৃন্দ অংেগ্রহণ কড়রি এবং আিন্দঘি পচরড়বড়ে বিড়ভাজি উপড়ভাগ 

কড়রি। এড়ত আন্তঃপাচরবাচরক সম্পকথ সুদৃঢ় হয়। 

 

 

বাচষ থক বিড়ভাজি ২০২২-এ  অংেগ্রহণকারী এ চবভাড়গর কম থকতথাগড়ণর একাংে 
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বাচষ থক বিড়ভাজি ২০২২-এ অংেগ্রহণকারী আমতন্ত্রি অতিতথ ও কমকৃিাৃগণ 

  

বাচষ থক বিড়ভাজি-২০২২-এ অংেগ্রহণকারী চেশুড়ের ্েৌড় প্রচতড়যাচগতা বাচষ থক বিড়ভাজি-২০২২-এ ি যাদিল ড্র-এি পুরস্কার চবতরণ 

 (খ) সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি ১০ম ্থদক ২০িম ্েদিি কমচৃাতিদেি উদযাদগ ০৭ কানুয়াতি ২০২২ িাতিখ ম্যাতকক 

প্যািািাইস পাক,ৃ কুতমল্লায় বনদভাকদনি আদয়াকন কিা হয়। এ বনদভাকদন িাঁদেি পতিবাদিি সেস্যবৃে অাংশেহণ কদিন। 

  

বাচষ থক বিড়ভাজি ২০২২-এ  অংেগ্রহণকারীড়ের একাংে 
বিড়ভাজি ২০২২-এ মচহলা অংেগ্রহণকারীগড়ণর একাংে 
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বাচষ থক বিড়ভাজি-২০২২-এ পুরস্কার চবতরণ 

(গ)  সহকমীদেি কম থস্থল পচরবতথি ও িাকুরী তর্ড়ক অবসর গ্রহণকাদল এ তবভাগ কর্তকৃ সাংবিনৃা প্রোি করা হয়। প্রচতড়বেিার্ীি 

সমড়য়র চকছু চিত্র: 
 

 

 
 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি, এমতপ এঁি উপতস্থতিদি সতচব, কনাব ্মাঃ নকরুল ইসলাম এি তবোয় সাংবিনৃা 
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অতিতিক্ত সতচব কনাব ্মাঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান ্চৌধুিীদক এ তবভাদগি সতচব  ্মাঃ এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিী এি উপতস্থতিদি বেতলকতনি 

তবোয় সাংবিনৃা 

 

অতিতিক্ত সতচব কনাব ্মাঃ আব্দুল মাদলকদক এ তবভাদগি সাদবক সতচব নকরুল ইসলাম এি উপতস্থতিদি অবসিকতনি তবোয় সাংবিনৃা 

২০২১-২২ অথবৃেদি তপআিএল-এ গমন ও অন্যত্র বেলী হওয়া কমকৃিাৃগণ 

 

ক্রম কম থকতথার িাম ও পচরচিচত িম্বর পেচব অবমুচির তাচরে 

তপআিএদল গমনকৃি কমকৃিাৃগণ 

০১. জিাব ্মাঃ মতহউদ্দীন খান (২১৭৩) অচতচরি সচিব ৩১/০৭/২০২১ 

০২ কনাব ্মাঃ আব্দুি ্িৌি খান (৫২৪৮)  যুগ্মসচিব ০১/০৭/২০২১ 

০৩ কনাব ্মাঃ আব্দুল মাদলক (৪৬১৮) অচতচরি সচিব ১৪/০২/২০২২ 

বেতল হওয়া কমকৃিাৃগণ 

০৪. জিাব ্মাঃ তনকাম উতদ্দন (৫৭০৩)  অতিতিক্ত সচিব ১৪/০২/২০২২ 

০৫. জিাব ্মাঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান ্চৌধুিী (৪৯০২)  অতিতিক্ত সচিব ৩০/০৬/২০২২ 

 

 

২০২১-২২ অর্ থবেতর সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গ কম থরত কম থকতথাড়ের তাচলকা 
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ক্রম কম থকতথার িাম ও পচরচিচত িম্বর বতথমাি পেচব এ চবভাড়গ তযাগোড়ির তাচরে 

০১. জিাব তমাঃ িজরুল ইসলাম (৩৫৭৯)  সাড়বক সচিব ১৫-১০-২০১৭ তর্ড়ক  

০৪-০৬-২০২২ 

০২. জিাব এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিী (৫৬৪৬) সচিব ০৪-০৬-২০২২ 

০৩. কনাব নীতলমা আখিাি (৫৬৫৩) অতিতিক্ত সতচব ০৭-০১-২০২০ 

০৪. জিাব তমাঃ ইউছুব আলী তমাো (৫৭০৭) অতিতিক্ত সতচব ০৫-০৭-২০২০ 

০৫. জিাব তমাঃ জাচকর তহাড়সি (২০১৮৩) অতিতিক্ত সতচব ০৬-০৫-২০১৩ 

০৬. এ, ্ক, এম শামীম আক্তাি (৫৯০৮) অতিতিক্ত সতচব ২৭-০২-২০২২ 

০৭. জিাব মিীন্দ্র চকড়োর মজুমোর (৫৫১২) যুু্গ্মসচিব ২৯-০১-২০১৪ 

০৮. কনাব ্গৌিম চন্দ্র পাল (৬৫১৮) যুগ্মসচিব 

(মিািীয় মিীর একান্ত সচিব) 

১০-০৬-২০২০ 

০৯. জিাব তমাঃ মাহবুড়বর রহমাি )০৩২১(  যুগ্মসচিব ১৯-১০-২০০৯ 

১০. জিাব তমাঃ আচিসুর রহমাি (৭৭৮৭) যুগ্মসচিব ১১-০২-২০২০ 

১১. জিাব তমা: আব্দুল তমািাড়ের যুগ্মসচিব ১৪-০৫-২০১৮ 

১২. জিাব সুলতািা ইয়াসমীি (৬৮২৬) যুগ্মসচিব ১৪-০৫-২০১৫ 

১৩. রসয়ো িািহানা কাউনাইন (৬৮৯৪) যুগ্মসচিব ২৭-০৬-২০২১ 

১৪. জিাব তমা: সামীমুজ্জামাি (০৩৮৯) যুগ্মসচিব ০৫-০৭-২০১৮ 

১৫. কনাব  ্মা. আবু নাদেি (৮১৫৭) উপসচিব ০১-০৪-২০২১ 

১৬. কনাব ্মাস্তাইন তবল্লাহ (১৫১৬৬) উপসচিব ২৩-০১-২০২২ 

১৭. জিাব অূরব থ কুমার মন্ডল (১৫২৪৬) উপসচিব 

(সচিড়বর একান্ত সচিব) 

১৩-১০-২০১৪ 

১৮. কনাব ্মাঃ মতনরুল আলম (১৫০৯৬) উপসচিব ১৮-১১-২০২১ 

১৯. িাহচমো হক োি (৮০৭৯) উপসচিব ১৯-১২-২০১৮ 

২০. কনাব িািকানা ্কস তমন (১৫৯৩৭) উপসতচব ০৯-০৬-২০২১ 

২১. জিাব এ.এম.এম. চরজওয়ানুল হক (২০৪৫২) উপসতচব ২৬-০২-২০২০ 

২২. জিাব িীচলমা আিড়রাজ (১৬১১৩) উপসচিব ০৮-০৩-২০২১ 

২৩. জিাব তমাহাম্মে তের মাহবুব মুরাে (১৬১৩৭) উপসচিব ০৮-০৩-২০২১ 

২৪. জিাব আবুল তাড়হর তমাঃ মচহদুল হক (০১৪০৬৫) মািিীয় মিীর সহকারী একান্ত সচিব ১৬-০১-২০১২ 

২৫. ্শখ ওয়াতলে িদয়ক িথ্য অতিসাি ০৮-০৬-২০২১ 

২৬. জিাব মুহাম্মে আব্দুর রচহম সুজি (১৭০৪৪) চসচিয়র সহকারী সচিব ০৩-০৮-২০২০ 

২৭. জিাব তমাঃ মােজানুল ইসলাম ততৌচহে (০৫৯৪) চসচিয়র সহকারী প্রর্াি ১০-০৭-২০১৬ 

২৮. জিাব আবদুোহ-আল-মাসুে (০৬০২) চসচিয়র সহকারী প্রর্াি ১১-০২-২০১৯ 

২৯. কনাব টিনা পাল (১৬৯৬৭) চসচিয়র সহকারী সচিব ৩১-০৫-২০২১ 

৩০. জিাব শ্যামল রায় চসচিয়র চসড়স্টম এিাচলস্ট ১৭.০৫.২০১৫ 

৩১. জিাব তমাঃ তগালাম চজলািী (১১২৫১) চসচিয়র সহকারী সচিব ০৯.০৪.২০১৩ 

৩২. জিাব তমাহাঃ চলয়াকত আলী োি (১১২৯০) চসচিয়র সহকারী সচিব ১৫০৪-২০১৩ 

৩৩. জিাব এস, এম সতহে চসড়স্টম এিাচলস্ট ২০-১০-২০১১ 

৩৪. কাজী আব্দুোহ আল মামুি চসচিয়র তপ্রাগ্রামার ২৯-০৯-২০১১ 

৩৫. কনাব তমাঃ চলয়াকত আলী (১১৩৭৩) সহকারী সচিব ১০-০৫-২০১৬ 

৩৬. জিাব তমা: তেড়লায়ার তহাড়সি (১১২৯০) সহকারী সচিব ২০-০৯-২০১৮ 

৩৭. জিাব তমাঃ জচসম উচদ্দি (১১৫৩৬) সহকারী সচিব ১৪-০১-২০১৯ 

৩৮. কনাব চবিা রািী োস (১১৫৪০) সহকারী সচিব ১৪-০১-২০১৯ 

৩৯. জিাব তমাঃ মুচে থে আলম (১১৫৯৯) সহকারী সচিব ২০-১২-২০২০ 

৪০. জিাব আল-মাহমুে প্রর্াি তপ্রাগ্রামার ২৬-১০-২০১১ 

৪১. জিাব তমাঃ তমাস্তাচিজুর রহমাি তমইিড়টন্যান্স ইচঞ্জচিয়ার ২৯-১২-২০১০ 

৪২. জিাব িাচগ থস আিার সহকারী তমইিড়টন্যান্স ইচঞ্জচিয়ার ০২-০৬-২০১১ 

৪৩. জিাব সুচিত্রা চববাস সহকারী তমইিড়টন্যান্স ইচঞ্জচিয়ার ১১-১১-২০১২ 

৪৪. জিাব তমা: তসচলম চহসাবরযণ কম থকতথা ০৩-১০-২০১৮ 
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১৯৬২ সাড়ল প্রচতচষ্ঠত “সুপাচরিড়টিড়ডে অব তরাড াান্সড়পাট থ তমইিড়টন্যান্স (এসআরটিএম)” সংস্থাটি সমড়য়র পচরক্রমায় 

১৯৭৭ সাড়ল “ডাইড়রটড়রট অব তরাড াান্সড়পাট থ তমইিড়টন্যান্স (চডআরটিএম)”-এ রূপান্তচরত হয়। তেড়ে মহাসেক 

তিটওয়াকথ সম্প্রসাচরত হওয়ার সাড়র্ সাড়র্ তমাটরযাড়ির সংখ্যা ক্রমবর্ থমাি পচরচস্থচত চবড়বিিায় ১৯৮৭ সাড়ল বাংলাড়েে 

সেক পচরবহি কর্তথপয (চবআরটিএ) চহড়সড়ব িতুি কড়লবড়র যাত্রা শুরু কড়র। চবআরটিএ’র অনুড়মাচেত জিবল 931 জি। 

এ কর্তথপড়যর কায থপচরচর্র মড়ধ্য রড়য়ড়ে; তমাটরযাি িালকড়ের ড্রাইচভং লাইড়সন্স, তমাটরযাি তরচজড়স্ট্র্েি, তমাটরযাড়ির 

চিটড়িস সাটি থচিড়কট, রুটপারচমট ও সরকাচর তমাটরযাি তমরামড়তর পচরেে থি প্রচতড়বেি প্রোি এবং দুঘ থটিা কবচলত 

তমাটরযাি পচরেে থড়ির পাোপাচে সেক দুঘ থটিা তরার্ ও সেক চিরাপত্তা সংচিষ্ট চবচভন্ন কায থক্রম পচরিালিা করা। 

বাংলাড়েে সেক পচরবহি কর্তথপড়যর কায থক্রড়ম স্বেতা ও জবাবচেচহতা প্রচতষ্ঠা এবং মািসম্মত গ্রাহকড়সবা চিচিতকড়ল্প 

আধুচিক চডচজটাল প্রযুচি প্রড়য়াড়গর মাধ্যড়ম চিরলসভাড়ব কাজ কড়র যাড়ে। বাংলাড়েে সেক পচরবহি কর্তথপয 

(চবআরটিএ) আধুচিক প্রযুচি চিভথর চিরাপে গণপচরবহি ব্যবস্থা গড়ে ততালার লড়যয কাজ কড়র যাড়ে। চভেি ২০২১ 

অজথি করড়ত চবআরটিএ সযম হড়য়ড়ে। বতথমাড়ি National Road Safety Strategic Action Plan 2021-24 প্রণয়ি 

কায থক্রম িলমাি রড়য়ড়ে। ইড়তামড়ধ্য চবআরটিএ কর্তথক গৃহীত পেড়যপসমূহ এসচডচজ ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ 

বাস্তবায়ড়ি গুরুত্বূরণ থ কম থড়কৌেল চহড়সড়ব চবড়বচিত হড়ে। 

 

রূপকল্প 
 

ডিডিটোল, স্টটকসই, ডনরোপদ, সুশৃঙ্খল, পডরন্ট্বশ বোন্ধব আধুডনক সড়ক পডরবহন ব্যবস্থো ডনডিত করো। 

 

অচভলযয 

আধুডনক তথ্য প্রযুডির ব্যবহোর, সি়ক ডনরোপত্তো ডবষন্ট্য় অিংশীিন্ট্নর সন্ট্েতনতো বৃডি, যুন্ট্গোপন্ট্যোগী সি়ক পডরবহন আইন 

প্রেয়ন ও প্রন্ট্য়োন্ট্গর মোধ্যন্ট্ম ডিডিটোল, স্টটকসই, ডনরোপদ, সুশৃিংখল, পডরন্ট্বশ বোন্ধব আধুডনক সড়ক পডরবহন ব্যবস্থো গন্ট্ড় 

স্টতোলো।  

 
 

ডবআরর্টএ’র উড়েেড়যাগ্য কোয িক্রম 

 

 স্টমোটরযোন েোলকন্ট্দর ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্স প্রদোন;  

 স্টমোটরযোন স্টরডিন্ট্েশন, ডিটন্ট্নস সোর্ট িডিন্ট্কট, রুট পোরডমট সোর্ট িডিন্ট্কট প্রদোন; 

 সরকোডর স্টমোটরযোন স্টমরোমন্ট্তর পডরদশ িন ডরন্ট্পোট ি প্রদোন, দুর্ িটনো কবডলত স্টমোটরযোন পডরদশ িন; 

 স্টমোটরযোন্ট্নর টোইপ ও স্টেডের নমুনো অনুন্ট্মোদন এবিং তদানুযোয়ী ডনম িোে ও েলোেল ডনয়ন্ত্রে;  

 আঞ্চডলক পডরবহন কডমর্ট গঠন ও এর কোয িক্রম তদোরডক;  

 স্টমোটরযোন্ট্নর কর ও ডি আদোয় এবিং সরকোন্ট্রর পূব িোনুমডতক্রন্ট্ম স্টমোটরযোন্ট্নর ডি ডনর্ িোরে;  

 গেপডরবহন্ট্নর  োড়ো ডনর্ িোরে সিংক্রোন্ত সুপোডরশ প্রেয়ন;  

 স্টযন্ট্কোন্ট্নো এলোকো বো অডর্ন্ট্েন্ট্ের মন্ট্ধ্য সরকোন্ট্রর পূব িোনুমডতক্রন্ট্ম স্টমোটরযোন ও গেপডরবহন্ট্নর সিংখ্যো ডনর্ িোরে 

ও ডনয়ন্ত্রে ইতযোডদ যো সড়ক ডনরোপত্তোর সোন্ট্ে সরোসডর সম্পডকিত। 

 

চবআরটিএ পচরিালিা পচরষে 

 
 

বাাংলাদেশ সড়ক পতিবহন কর্তপৃক্ষ আইন ২০১৭ এি ১৩ িািা অনুযায়ী তবআিটিএ এি তিয়ারম্যািড়ক সভাপচত কড়র ৮ 

সেস্য তবতশষ্ট পতিচালনা পতিষে িদয়দে। প্রতি ৩ (তিন) মাদস একবাি পতিচালনা পচরষে সভা অনুতষ্ঠি হয়। উক্ত 

পতিষদেি কাযাৃবতলি মদধ্য িদয়দে  ক) তবযমান আইন, তবতি, নীতিমালা, গাইিলাইন ইিযাতে এবাং সিকাি কর্তকৃ সমদয় 

সমদয় কািীকৃি প্রজ্ঞাপন, পতিপত্র, অতিস আদেশ, পত্র ইিযাতে অনুসিদণ কর্তপৃদক্ষি কমকৃান্ড স্যষ্ঠুভাদব ব্যবস্থাপনা ও 
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পতিচালনা কিা; খ) উপদেষ্টা পতিষদেি তসিান্ত ও স্যপাতিশ বাস্তবায়ন কিা; গ) কর্তপৃদক্ষি লক্ষয ও উদদ্দদেি সাদথ 

সঙ্গতিপূণ ৃঅন্য ্কাদনা কমকৃান্ড। 

 

 

বিআরটিএ সাবভ িস প ার্ িাল (BSP) 
 

গ্রোহক স্টসবোর গুেগত মোন বৃডি  ও ম্যোনুয়োল পিডতর পডরবন্ট্তি অনলোইন স্টসবো প্রদোন করোর িন্য একর্ট স্টকন্দ্রীয় প্ল্যোটিম ি 

ডবআরর্টএ সোড িস স্টপোট িোল (ডবএসডপ) প্রবতিন করো হপেছে। এন্ট্ত গ্রোহকন্ট্দর অে ি ব্যয় ও সময় সোেয় হন্ট্য়ন্ট্ে। সোড িস 

স্টপোট িোল (BSP) এর মোধ্যন্ট্ম অনলোইন্ট্ন প্রদোনকৃত স্টসবোসমূহ:  
 

 ডশেোনডবশ ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্ট্ন্সর আন্ট্বদন দোডখল ও ডশেোনডবশ ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্স ডপ্রন্ট; 

 স্টমোটরযোন স্টরডিন্ট্েশন্ট্নর আন্ট্বদন দোডখল; 

 স্টমোবোইল স্টমন্ট্সি এর মোধ্যন্ট্ম ডিডিটোল স্টরডিন্ট্েশন (এসএমএস) সোর্ট িডিন্ট্কন্ট্টর বোন্ট্য়োন্ট্মডিক প্রদোন ও 

সোর্ট িডিন্ট্কট সিংগ্রন্ট্হর অ্যাপন্ট্য়ন্টন্ট্মন্ট (ঢোকো ও েট্টগ্রোম স্টমন্ট্িো সোন্ট্কিল) গ্রহে এবিং স্টমোটরযোন্ট্নর স্টরন্ট্িো ডরন্ট্েডি  

নোম্বোরন্ট্প্ল্ট ও আরএফআইবি ট্যাগ প্রস্তুছের স্ট্যার্াস িোনো ও সংছ াজছের অ্যাপন্ট্য়ন্টন্ট্মন্ট (ঢাকা ও চট্টগ্রাম পমছরা 

সাছকিল) গ্রহণ; 

 স্টমোটরযোন্ট্নর অডগ্রম আেকর, ট্যাক্স-পর্াছকেসহ অ্ন্যান্য বফ’র  বরমাে িোনো; 

 স্বয়িংডক্রয় পিডতন্ট্ত স্টমোবোইন্ট্ল স্টমন্ট্সন্ট্ির মোধ্যন্ট্ম ডিটন্ট্নস ও ট্যোক্স স্টটোন্ট্কন্ট্নর ববর্তোর স্টময়োদ উত্তীন্ট্ে ির তোডরখ 

এবিং ডি’র পডরমোে িোনো; 

 ডিটন্ট্নস নবোয়ন্ট্নর অযোপন্ট্য়ন্টন্ট্মন্ট গ্রহে; 

 রোইিন্ট্শয়োডরিং স্টসবোদোনকোরী প্রডতষ্ঠোন ও রোইিন্ট্শয়োডরিং স্টমোটরযোন এনডলেন্ট্মন্ট সোর্ট িডিন্ট্কন্ট্টর আন্ট্বদন দোডখল ও 

ডপ্রন্ট; 

 MASTER/VISA/NEXUS/AMERICAN EXPRESS/CARD bKash/Rocket স্টমোবোইল ব্যোিংডকিং এর মোধ্যন্ট্ম 

স্টমোটরযোন্ট্নর ডবড ন্ন কর ও ডি িমো প্রদোন; 

 ডবআরর্টএ ঢোকো স্টমন্ট্িো- 1,2,3 ও ঢোকো স্টিলো সোন্ট্কিল, নোরোয়ণগঞ্জ সোন্ট্কিল এিং ডসন্ট্লট সোন্ট্কিন্ট্লর ড্রোইড িং স্টটন্ট্ের 

িলোিল স্টদখো। 
 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র অজথি 

ড্রাইতভাং লাইদসন্স (স্মাো ৃকাি)ৃ 

 

ইছলক্ট্রবেক বচ যুক্ত বিবজর্াল স্মার্ ি কাি ি ড্রাইবভং লাইছসন্স যুছগা ছ াগী কছর  বলকাছি িাছের্ ডুছেল ইন্টারছফজ স্মার্ িকাি ি 

ড্রাইবভং লাইছসন্স চালু করা হছেছে। স্মার্ ি কাি ি ড্রাইবভং লাইছসছন্স বিবভন্ন বেরা ত্তা বিবিষ্ট্য থাকাে অ্বিধ ড্রাইবভং 

লাইছসন্স ব্যিহাছরর প্রিণো হ্রাস প ছেছে। সড়ক দুর্ ির্ো পরাছধ মােেীে প্রধােমন্ত্রীর বেছদ িিো অনুযোয়ী 30 জানুোবর, 

2022 োবরখ পথছক প িাদার পমার্র াে চালকছদর ড্রাইবভং লাইছসন্স ইস্যয ও েিােেকাছল প্রাথীর আছিদে ছের সাছথ 

পিা ছর্স্ট্ বরছ ার্ ি/সেদ দাবখল িাধ্যোমূলক করা হছেছে। সারাছদছি সকল   িাছের সরকাবর হাস াোছল এিং ঢাকা 

মহােগরীর ১০টি হাস াোছলর মাধ্যছম বেেবমে পিা  পর্ছস্ট্র কা িক্রম চলমাে আছে। লোইন্ট্সন্স পরীেো আরও স্বচ্ছ ও 

গডতশীল করোর লন্ট্েয পরীেো অনুষ্ঠোন্ট্নর ডদনই িলোিল ইনিরন্ট্মশন ডসন্ট্েন্ট্ম এডর স্টদয়ো হয়। 2021-2022 অে িবেন্ট্র 

৭,84,851র্ট ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্স ইসুয, নবোয়ন করো হন্ট্য়ন্ট্ে। বিগে  াঁচ অে িবেন্ট্র ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্স ইসুয, নবোয়ন ও 

স্টমোটরযোন্ট্নর স্টেডে সিংন্ট্যোিন্ট্নর সংখ্যা বেছে বচছে পদখাছো হল:    
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ড্রাইচভং লাইড়সড়ন্সর জন্য পরীযার্ীর ব্যবহাচরক পরীযা গ্রহণ 

 

 
 

হোই ডসডকউডরর্ট স্মোট ি কোি ি ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্স 

  

্িদাা-তিদেতটভ নম্বিদপ্লো ও আিএিআইতি ট্যাগ 

সরকোন্ট্রর রোিস্ব িাঁডক স্টরোর্, স্টমোটরযোন্ট্নর গডতডবডর্ পয িন্ট্বেে ও পডরবহন সিংক্রোন্ত অপরোর্ প্রবেতো কডমন্ট্য় আনোর 

লন্ট্েয ঢোকো মহোনগরীন্ট্ত ১২র্ট স্টরডিও ডিন্ট্কোন্ট্য়ডন্স আইডিডন্টডিন্ট্কশন (আরএিআইডি) স্টেশন স্থোপন করো হন্ট্য়ন্ট্ে এবিং 

আরও ১2টি আরএিআইডি স্টেশন স্থোপে প্রবক্রোধীে রছেছে। ২০২১-২০২২ অে িবেন্ট্র 5,16,036 স্টসট স্টরন্ট্িো-ডরন্ট্েডি  

নম্বরন্ট্প্ল্ট প্রস্তুত করো হন্ট্য়ন্ট্ে এবিং 4,89,322 স্টসট স্টমোটরযোন্ট্ন সিংন্ট্যোিন করো হন্ট্য়ন্ট্ে। বিগে  াঁচ অে িবেন্ট্র স্টরন্ট্িো-

ডরন্ট্েডি  নম্বরন্ট্প্ল্ট ও আরএিআইডি ট্যোগ প্রস্তুে ও সিংন্ট্যোিন্ট্নর সিংখ্যো বেছে ডেন্ট্ে পদখাছো হল: 
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তমাটরযাড়ির চডচজটাল তরচজড়স্ট্র্েি সাটি থচিড়কট (চডআরচস) 
 

২০২1-২2 অে িবেন্ট্র স্টমোট ৪,৫১,৬০৩র্ট ডিডিটোল স্টরডিন্ট্েশন সোর্ট িডিন্ট্কট প্রস্তুত করো হন্ট্য়ন্ট্ে এবিং পূি িিেী িেছরর 

অ্বিেরণকৃেসহ পমার্ 4,77,628র্ট ডিডিটোল স্টরডিন্ট্েশন সোর্ট িডিন্ট্কট ডবতরে করো হন্ট্য়ন্ট্ে। ডবগত ৫ (পাঁে) অে িবেন্ট্র 

ডিআরডস প্রস্তুত ও ডবতরন্ট্ের সিংখ্যো ডনন্ট্চ ডেন্ট্ে স্টদখোন্ট্নো হল: 

 
 

 

 

স্টরডিন্ট্েশন সনদ 

 

স্টমোটরযোন্ট্নর ডিটন্ট্নস সোর্ট িডিন্ট্কট প্রদোন 

২০২1-22 অে িবেন্ট্র 5,64,322র্ট ডিটন্ট্নস সোর্ট িডিন্ট্কট ইসুয ও নবোয়ন করো হন্ট্য়ন্ট্ে।  োড়োয় েোডলত নয় এরূপ 

স্টমোটরকোর, িীপ ও মোইন্ট্ক্রোবোন্ট্সর স্টেন্ট্ে বতডরর সন হন্ট্ত ০৫ (পাঁে) বের এবিং ২০১৯ সোল স্টেন্ট্ক প্রডত ২ বের অন্তর 

এবিং ডবআরর্টএ’র স্টয স্টকোন্ট্নো সোন্ট্কিল অডিস হন্ট্ত স্টমোটরযোন্ট্নর ডিটন্ট্নস নবোয়ন করো যোয়। ডবগত ৫ (পাঁে) অে িবেন্ট্র 

স্টমোটরযোন্ট্নর ডিটন্ট্নস ইসুয ও নবোয়ন্ট্নর সিংখ্যো ডনন্ট্চ ডেন্ট্ে স্টদখোন্ট্নো হল: 

17 
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পমার্র াছের মাবলকাো পডরবতিন পরকি িভুক্তকরণ 
 

 পমার্র াছের মাবলকাো পডরবতিন কা িক্রম ত্বরাবিে করার লছযয আছিদে দাবখছলর সমে গোনুগবেক হাছে পলখা 

ম্যানুোল প্রাবি স্বীকার রবিদ এর  বরিছেি কবিউর্ারাইজড্ প্রাবি স্বীকার রবিদ প্রদাে করা হছে। বিআরটিএ-

আইএস এর মাধ্যছম বিষেটি   িছিযণ করা হছে। 

 ৩0 জুে ২০২২ োবরখ   িন্ত 67,504টি পমার্র াছের বি রীছে পমার্র াে মাবলকছক বসছস্ট্ম পজোছরছর্ি প্রাবি 

স্বীকার রবিদ প্রদাে করা হছেছে; 

 ঢাকা পমছরা-১, ২ ও ৩ সাছকিছলর সংরবযে পরবজছেিে সংক্রান্ত েবথগুছলা বিবজর্াল  দ্ধবেছে আকিাইছভ সংরযণ 

করা হছে।   িােক্রছম সকল সাছকিল অ্বফছসর েবথ বিবজর্াল  দ্ধবেছে আকিাইছভ সংরযণ করা হছি; 

 ঢাকা পমছরা-১ সাছকিল অ্বফছস মাবলকাো পডরবতিন কা িক্রম ত্বরাবিে করার লছযয সংবিষ্ট্ ১০টি টিম বিছিষভাছি 

দাবেত্ব  ালে করছে।   

 

রুট পোরডমট 
 

ড্রোই োর ব্যতীত ৯ (নয়) বো তন্ট্তোডর্ক আসন সিংখ্যোর সকল বোডেডিযক স্টমোটরযোন এবিং ব্যডিগত স্টমোটরযোনসমূন্ট্হর রুট 

পোরডমট েোকো আবশ্যক। ২০21-২০22 অে িবেন্ট্র 2,05,125র্ট রুট পোরডমট সোর্ট িডিন্ট্কট ইসুয ও নবোয়ন করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

বিগে  াঁচ অে িবেন্ট্র রুর্  ারবমর্ ইস্যয ও েিােছের তুলোমূলক বচে বেেরূ : 

 

 

 

স্টমোটরযোন্ট্নর কর ও ডি আদোয় 
 

স্টদশব্যোপী ১৮র্ট ব্যোিংন্ট্কর ৫৪৭র্ট শোখো ও ২৪র্ট ডবন্ট্শষোডয়ত বুন্ট্ের মোধ্যন্ট্ম অনলোইন্ট্ন স্টমোটরযোন কর, ডি এবিং িোতীয় 

রোিস্ব স্টবোি ি কর্তিক ডনর্ িোডরত অডগ্রম আয়কর,  যোট ও সম্পূরক শূল্ক আদোয় করো হন্ট্চ্ছ।  ািা াবি 

(https://ipaybrta.brta.gov.bd) পিবির্ ও পক্রবির্ কাি ি, িাচ-িাংলা ও ব্র্যোক ব্যাংছকর পমািাইল একাউন্ট রছকর্, 

ডবকোশ ও পেক্সাস কাি ি ও বসটি ব্যাংছকর Amex কাছি ির মাধ্যছম কর ও বফ আদোয় করা হন্ট্চ্ছ। ২০২1-22 অে িবেন্ট্র 

স্টরডিন্ট্েশন, ট্যোক্স-স্টটোন্ট্কন, নম্বরন্ট্প্ল্ট ও ডিআরডস, ড্রোইড িং লোইন্ট্সন্স,  যোট, এসডি, অন্যোন্য এবিং অডগ্রম আয়করসহ 
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সব িন্ট্মোট 4210 স্টকোর্ট 49 লে টোকো রোিস্ব আদোয় করো হন্ট্য়ন্ট্ে। ডবগত পাঁে অে িবেন্ট্র রোিস্ব আদোন্ট্য়র তুলনোমূলক বচে 

বেেরূ : 

 

 

ড্রোইড িং ইনেোির লোইন্ট্সন্স ও ড্রোইড িং  প্রডশেে স্কুল স্টরডিন্ট্েশন 

 

অচভজ্ঞ ও েয তমাটরযাি িালক সৃচষ্টর লড়যয চবআরটিএ কর্তথক ড্রাইচভং ইিস্ট্র্াটর লাইড়সন্স ও ড্রাইচভং প্রচেযণ স্কুল 

তরচজড়স্ট্র্েি প্রোি করা হয়। ২০২1-২2 অে িবেন্ট্র 350 জিসহ এ পয থন্ত ৯৫০ জিড়ক ড্রাইচভং ইিস্ট্র্াটর লাইড়সন্স প্রোি 

করা হড়য়ড়ে। চবআরটিএ’র আওতায় 146র্ট ড্রাইচভং স্কুড়লর তরচজড়স্ট্র্েি  প্রোি করা হড়য়ড়ে।  

 

স্টমোবোইল স্টকোট ি পডরেোলনো 

 

সেক পচরবহি তসটড়র শৃঙ্খলা রযায় অনবর্ এবং ত্রুটিূরণ থ তমাটরযাি িলািল, ওভারড়লাড ও ওভাি তিি তনয়ন্ত্রণ, 

স্বাস্থযচবচর্ অনুসরণ, গণপচরবহড়ি অচতচরি ভাো আোয় তরার্ ইতযাচে তযড়ত্র চবআরটিএ’র চিব থাহী ম্যাচজড়স্ট্র্টগণ সেক 

পচরবহি আইি, ২০১৮ ও সংচিষ্ট অন্যান্য আইড়ি চিয়চমতভাড়ব তমাবাইল তকাট থ পচরিালিা কড়র আসড়েি। তমাবাইল 

তকাড়ট থর মাধ্যড়ম ২০২১-২২ অে িবেন্ট্র 18,987 র্ট মোমলোয় 3,93,73,900 টোকো িডরমোনো আদোয়, 238 িনন্ট্ক ডবড ন্ন 

স্টময়োন্ট্দ ডবনোেম কোরোদণ্ড প্রদোন করো হন্ট্য়ন্ট্ে। এেোড়ো, এ অড যোন্ট্ন 216 র্ট স্টমোটরযোন িোডম্পিং করো হয়। 

 

জুলোই ২০২1 হন্ট্ত জুন 2022 পয িন্ত স্টমোবোইল স্টকোট ি সম্পডকিত তথ্যোডদ 

মোস অড যোন্ট্নর সিংখ্যো মোমলো িডরমোনো (টোকোয়) কোরোদন্ড িোডম্পিং 

জুলাই 2021  161 1189 9,02,250.00 01 00 

অ্গষ্ট্ 2021 206 2100 20,81,500.00 11 03 

পসছেম্বর 2021 243 2304 33,96,100.00 40 14 

অন্ট্িোবi 2021 214 1761 32,40,100.00 36 12 

নন্ট্ ম্বর 2021 280 2327 64,54,000.00 23 31 

বিছসম্বর ২০২১ 232 1695 43,59,500.00 23 50 

িোনুয়োডর 2022 176 1406 30,82,800.00 03 16 

স্টিব্রুয়োডর 2022 165 1126 27,16,950.00 15 35 

মোে ি 2022 211 1646 39,37,200.00 40 25 

এবপ্রল ২০২২ 164 1090 28,36,900.00 01 05 

পম-2022 148 849 21,22,800.00 05 08 

জুে-2022 250 1494 42,43,800.00 40 17 

পমার্ 2450 18987 3,93,73,900.00 238 216 

 

২০২1-2022 অ্থ িিেছর কযার্াগবরবভবত্তক বিআরটিএ পমািাইল পকাছর্ ির েথ্যাবদ 
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ক্রবমক 

েং 

অ্ রাধ মামলা জবরমাো 

(র্াকাে) 

িাবিং কারাদন্ড 

1 অ্বেবরক্ত ভাড়া আদাে 367 10,38,500 00 00 

2 বফর্ছেস বিহীে গাড়ী 3038 6,38,890 00 00 

3 রুর্  ারবমর্ বিহীে 410 1,17,000 216 00 

4 হাইড্রবলক হণ ি 282 3,17,000 00 00 

5 হাইওছেছে ওভার স্পীি 310 4,14,500 00 00 

6 েবেমে, কবরমেসহ পোর্ গাড়ী 13720 2,27,95,000 00 00 

7 িাস রুর্ পরিোলাইছজিে 240 9,76,200 29 00 

8 পমছরা সাছকিল- 1/2/3 এ দালাল ডবন্ট্রোর্ী অড যোন 701 6,93,200 00 196 

পমার্ = 19,068 2,69,90,290 245 196 
 

 

রোইি স্টশয়োডরিং  
 

গণ বরিহছের  ািা াবি ব্যবক্ত মাবলকাোর পমার্র ােসমূহ ভাড়াে  বরচালোর জন্  অ্যা বভবত্তক রাইিছিোবরং সাবভ িস 

েীবেমালা, ২০১৭ এর আছলাছক ১৬টি প্রবেষ্ঠােছক রাইিছিোবরং পসিাদােকারী প্রবেষ্ঠাে বহছসছি এেবলস্ট্ছমন্ট 

সাটি িবফছকর্ পদো হছেছে। ২০21-22 অে িবেন্ট্র স্টমোট ৪,৫৩২ টি স্টমোটরযোন্ট্নর ডবপরীন্ট্ত রোইিন্ট্শয়োডরিং স্টমোটরযোন 

এনডলেন্ট্মন্ট সোর্ট িডিন্ট্কট ইসুয করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 
 

 

িোডে স্টবোি ি  
 

সড়ক দুর্ ির্োে আর্ােপ্রাি িা যবেগ্রস্থ িা মৃতুযিরণকারীছদর যবেপূরণ প্রদাছের বেবমত্ত সড়ক  বরিহে আইে, ২০১৮ এর 

৫৩ ধারা অ্নু ােী আবথ িক সহােো েহবিল গঠছের বিধাে রছেছে। উক্ত আবথ িক সহােো েহবিল  বরচালোর জন্য সড়ক 

 বরিহে আইে, ২০১৮ এর ৫৪ ধারাে িবণ িে রাবস্ট্ পিাি ি গঠে, রাবস্ট্ পিাছি ির কা িক্রম চালুকরছণর বেবমত্ত ধারা ৫৪(৩) 

এিং ৫৪(১)(ঠ) অ্নু ােী পচোরম্যাে, বিআরটিএস্টক রাবস্ট্ পিাছি ির পচোরম্যাে এিং সবচি, বিআরটিএস্টক রাবস্ট্ পিাছি ির 

সদস্য সবচি এর দাবেত্ব প্রদাে কছর ২২ বিছসম্বর ২০২০ সড়ক  বরিহে ও মহাসড়ক বিভাগ হছে প্রজ্ঞা ে জাবর করা 

হছেছে। রাবস্ট্ পিাছি ির পমার্ সদস্য সংখ্যা ১২ জে।  

 

 

ডবআরর্টএ’র স্ট ডহকযোল ইনন্ট্েকশন স্টসন্টোর (ড আইডস) 
 

স্টমোটরযোন্ট্নর ডিটন্ট্নস সোর্ট িডিন্ট্কট স্বয়িংডক্রয় পিডতন্ট্ত নবোয়ন্ট্নর লন্ট্েয ডমরপুন্ট্র স্টসডম অন্ট্টোন্ট্মন্ট্টি দুই-স্টলন ডবডশষ্ট 

স্টমোটরযোন পডরদশ িন স্টকন্দ্র (ড আইডস) েোলু রন্ট্য়ন্ট্ে। ডিটন্ট্নস পরীেোর িন্য উি ড আইডস’র্ট পয িোপ্ত নো হওয়োয় 

একইস্থোন্ট্ন আউটন্ট্সোডস িিং পিডতন্ট্ত আন্ট্রকর্ট ১২ স্টলন-ডবডশষ্ট ড আইডস স্থোপন্ট্নর কোয িক্রম েলমোন রন্ট্য়ন্ট্ে।   

 

 
 

চবযমাি ২-তলি তভচহকযাল ইন্সড়পকেি তসোর ডনম িোেোর্ীন ১২ তলি-চবচেষ্ট স্ট ডহকযোল ইন্সন্ট্পকশন স্টসন্টোর 
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মোডিপোরপোস ড্রোইড িং স্টিডনিং এন্ড স্টটডেিং স্টসন্টোর স্থোপন 
 

মেমেবসংহ, র্াঙ্গাইল, ফবরদপু্র, িবরিাল,  টুোখালী,  ািো,  ছিার, কুবষ্ট্ো, বসছলর্, রংপর, বদোজপর, িগুড়া, 

কুবমল্লা, পোোখালী, রাঙ্গামাটি, সােযীরা ও পগা ালগঞ্জ পজলাে BRTA Office cum Motor Driving Testing, 

Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থা ছের উছযাগ পেো হছেছে। উক্ত Multipurpose 

Center-এ Vehicle Inspection Center (VIC) বেম িাণ করা হছি।  

 

সড়ক বেরা ত্তা ও গণসছচেেো বৃবদ্ধমূলক কা িক্রম 
 

সড়ক দুর্ ির্ো হ্রাসকছে বিআরটিএ কর্তিক বেেবমেভাছি প িাজীিী পমার্র াে চালকছদর দযো ও সছচছেেো বৃবদ্ধর 

লছযয স্বেছমোদী প্রবিযণ প্রদাে করা হছে। পমার্র াে চালক,  ােী,  থচারী ও সড়ক ব্যিহারকারীছদর সছচেে করার 

বেবমত্ত ঢাকাসহ পদছির বিভাগীে এিং পজলা িহছর বেেবমে বলফছলর্, প াস্ট্ার ও বস্ট্কার বিেরণ এিং পরাি পিা 

আছোজে করা হে। োোড়া বিআরটিএ কর্তিক পদছির পজলা সদছরর স্কুল-কছলছজর োে/োেীছদর সড়ক বেরা ত্তা বিষছে 

সছচেে করার লছযয সভা-সমাছিি আছোজে এিং বিবভন্ন বমবিোছে স্বেবদর্ িয চলবিে প্রদি িে করা হে। 2021-2022 

অ্থ িিেছর গৃহীে গণসছচেেো বৃবদ্ধমূলক কা িক্রছমর বিিরণ বেেরূ : 

 

অ্থ িিের প িাজীিী 

গাবড়চালক 

প্রবিযণাথীর 

সংখ্যা 

স্কুল-কছলছজর োে/োেীছদর 

প্রবিযণ 

সভা/ছসবমোর প্রচার ও বিজ্ঞা ে 

সংখ্যা অ্ংিগ্রহণ সংখ্যা অ্ংিগ্রহণ বিেরণকৃে 

বলফছলর্ 

বিেরণকৃে 

প াষ্ট্ার/বস্ট্কার 

অ্বিও/ 

বভবিও 

2021-2022 62900 309 48483 96 9872 797541 454800 4 

 

তবতভন্ন  ইদলক্ট্রতনক ও তপ্রন্ট তমতিয়ায় তনয়তমিভাদব সড়ক তনিাপত্তা ও গণসদচিনিা বৃতিমূলক বক্তব্য/তবজ্ঞতপ্ত প্রচাি কিা 

হদচ্ছ। ২০২১-২২ অথবৃেদি তবতভন্ন পতত্রকায় ৪০৬টি তবজ্ঞতপ্ত প্রচাি কিা হদয়দে। সেক পচরবহি তসটড়র শৃঙ্খলা 

তজারোরকরণ এবং সেক দুঘ থটিা চিয়িড়ণ ১১১টি সুপাচরড়ের মড়ধ্য চবআরটিএ সংচিষ্ট সুপাচরেসমূহ বাস্তবায়ড়ির লড়যয 

সেক পচরবহি মাচলক ও শ্রচমক সংগঠিসহ সংচিষ্টড়ের সাড়র্ সমিয় কড়র প্রড়য়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হড়ে। সেক 

চিরাপত্তা সংক্রান্ত চবচভন্ন র্রড়ির িাটিকা/টিচভ চিলার নতচর কড়র স্কুল-কড়লড়জর োত্র োত্রীসহ তমাটরযাি মাচলক, িালক 

ও পর্িারীড়ের মড়ধ্য প্রেে থি করা হড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ০৪টি টিচভ চিলার নতচর করা হড়য়ড়ে এবং একটি টিচভড়ত 

প্রিার করা হড়য়ড়ে। বাংলাড়েে পুচলে হড়ত প্রাপ্ত সেক দুঘ থটিার তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্ থবেড়রর তম পয থন্ত ৫০১২টি 

সেক দুঘ থটিায় ৪,৪৩৪ জি চিহত এবং ৪,১৬২ জি আহত হড়য়ড়ে। 

 

সড়ক দুর্ ির্োে বেহে ও আহেছদর  বরসংখ্যাে: 

 

অ্থ িিের দুর্ ির্োর সংখ্যা বেহে আহে 

2015-2016 2,556 2,460 2,184 

2016-2017 2,688 2,652 2,078 

2017-2018 2,498 2,513 1,876 

2018-2019 3,126 3,196 2,962 

2019-2020 4,196 4,028 4,190 

2020-2021 5,142 4,758 4,721 

2021-2022 (পম/22   িন্ত) 5,012 4,434 4,162 
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সড়ক বেরা ত্তা সংক্রান্ত প্রবিযণ ও জেসছচেেো কোয িক্রম 

  

 

বেরা ত্তা সছচেেোমূলক পরাি-পিা এ বিআরটিএ’র পচোরম্যাে এিং সড়ক  বরিহে ও মহাসড়ক বিভাছগর সবচি  

 

পমার্র াে চালকছদর পিা  পর্স্ট্  
 

 

সড়ক দুর্ ির্ো পরাছধ মােেীে প্রধােমন্ত্রীর বেছদ িিো িাস্তিােেকছে 30 জানুোবর 2022 োবরখ পথছক প িাদার পমার্র াে 

চালকছদর ড্রাইবভং লাইছসন্স ইস্যয ও েিােেকাছল প্রাথীর আছিদে ছের সাছথ পিা ছর্স্ট্ বরছ ার্ ি/সেদ দাবখল 

িাধ্যোমূলক করা হছেছে। সারাছদছি সকল   িাছের সরকাবর হাস াোছল এিং ঢাকা মহােগরীর পযছে 6টি প্রবেষ্ঠাে 

(ঢাকা পমবিছকল কছলজ হাস াোল, জােীে মােবসক স্বাস্থয ইেবস্ট্টিউর্ ও হাস াোল, পির-ই-িাংলা েগর, ন্যািোল 

ইেবস্ট্টিউর্ অ্ি ল্যািছরর্রী পমবিবসে এন্ড পরফাছরল পসন্টার, পির-ই-িাংলা েগর, জােীে িযব্যাবধ ইেবস্ট্টিউর্ ও 

হাস াোল, মহাখালী জােীে অ্ছথ িাছ বিক হাস াোল ও পেি িাসে প্রবেষ্ঠাে (বেছর্ার), পির-ই-িাংলা েগর, কুবম িছর্ালা 

পজোছরল হাস াোল, ঢাকা) এর মাধ্যছম বেেবমে পিা  পর্ছস্ট্র কা িক্রম চলমাে আছে। এোড়াও, সরকার বেধ িাবরে বফ 

অ্নু ােী পিসরকাবর হাস াোল/বিবেক/িাোগেবস্ট্ক পসন্টারগুছলাছেও পিা ছর্স্ট্ কা িক্রম  বরচালোর উছযাগ পেো 

হছেছে।  

 

জােীে বেরা দ সড়ক বদিস উদ া ে  
 

জেসছচেেো সৃবষ্ট্ ও সড়ক বেরা ত্তা বেবিেকছে সরকার 22 অ্ছটািরছক জােীে বেরা দ সড়ক বদিস বহছসছি পর্াষণা 

কছরছে। ‘খ’ পেবণর বদিস বহছসছি সড়ক বেরা ত্তা সংবিষ্ট্ বিবভন্ন সছচেেোমূলক পপ্রাগ্রাছমর মাধ্যছম প্রবেিের পদিব্যা ী 

বদিসটি উদ া ে করা হে। প্রডত বেন্ট্রর ন্যোয় ২০২১ সোন্ট্ল ডবআরর্টএ ডবড ন্ন কম িসূডের মোধ্যন্ট্ম  ঞ্চমিাছরর মছো 

ডদবসর্ট পোলন কন্ট্রন্ট্ে। ডদবসর্টর প্রডতপোদ্য ডেল ‘গবেসীমা পমছে চবল, সড়ক দুর্ ির্ো পরাধ কবর’। 
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সড়ক দুর্ িটনো স্টরোন্ট্র্ স্টপশোিীবী গোডড় েোলকন্ট্দর ডরন্ট্িশোর প্রডশেে 

 

২০১৬-১৭ অর্ থবের হড়ত ড্রাইচভং লাইড়সন্স িবায়িকাড়ল সারাড়েড়ে তপোজীবী তমাটরযাি িালকড়ের ০২ চেিব্যাপী 

চরড়েসার প্রচেযণ প্রোি বাধ্যতামূলক করা হড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র সারাড়েড়ে তমাট ৬২,৯০০ জি তপোজীবী 

তমাটরযাি িালকড়ক প্রচেযণ প্রোি করা হড়য়ড়ে। এ সকল প্রচেযড়ণ প্রচেযক চহড়সড়ব চিব থাহী ম্যাচজড়স্ট্র্ট, াাচিক পুচলে, 

ডািার, তরাড তসিটি চবড়েষজ্ঞ, পচরড়বে অচর্েপ্তর ও চবআরটিএ ইতযাচে প্রচতষ্ঠাড়ির কম থকতথাগণ অংেগ্রহণ কড়রি। 

 

 

 
 

বরছেিাস ি প্রবিযণ ও কমিিালাে প িাদার পমার্র াে চালকছদর অ্ংিগ্রহণ 

 

 

বিগে  াঁচ অ্থ িিেছরর প িাজীিী পমার্র াে চালকছদর প্রবিযছণর তুলোমূলক বচে 

 
 

ডবআরর্টএ’র আকিোই   

 

চবআরটিএ’র গুরুত্বূরণ থ ডকুড়মে চডচজটাল উপাড়য় সংরযণ এবং প্রড়য়াজড়ি দ্রুত যািাই করত গ্রাহকড়সবা ত্বরাচিত করার 

উড়দ্দড়শ্য চসড়স্টম নতচর ও পচরিালিার জন্য চপচপআর, ২০০৮ অনুসরণ কড়র তভন্ডর প্রচতষ্ঠাি চসএিএস চল: এর সাড়র্ 

ক্রয়চুচি সম্পন্ন করা হয়। ২ (দুই) বেড়রর মড়ধ্য চতিটি তমড়াা সাড়কথড়ল প্রায় ৩,৫৬,৩৩,৯৫০ (চতি তকাটি োপ্পান্ন লয 

ততচত্রে হাজার িয়েত পঞ্চাে) পৃষ্ঠা স্কযাি করার লযযমাত্রা চির্ থারণ করা হয়। জুি ২০২২ পয থন্ত ১,৭৫,৭২,৯৮৮ পৃষ্ঠা েচলল   

স্কযাি হড়য়ড়ে। 
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গেশুনোনী  

 

চবআরটিএ’ি সের কায থালয় ও মাঠ পয থাড়য় চবচভন্ন অংেীজি ও সার্ারণ মানুড়ষর উপচস্থচতড়ত স্বেতা ও জবাবচেচহতা 

চিচিতকরড়ণর লড়যয চবআরটিএ’র তিয়ারম্যািসহ ঊর্ধ্থতি কম থকতথাবৃড়ন্দর উপচস্থচতড়ত ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ০৩টি 

গণশুিািী অনুচষ্ঠত হড়য়ড়ে।  

 

 
 

ডবআরর্টএ’র স্টেয়োরম্যোন মছহাদছের উ বস্থবেছে বিআরটিএ বসছলর্ সাছকিল অ্বফছস অ্নুবষ্ঠে গণশুোেী 
 

 

অড ন্ট্যোগ প্রডতকোর ব্যবস্থোপনো (GRS) 
 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র চবআরটিএ-তত ২৯৩টি অচভড়যাগ োচেল করা হয়। তন্মড়ধ্য ১৩টি অন্য েপ্তড়র তপ্ররণ করা হড়য়ড়ে এবং 

২৮০টি অচভড়যাগ চিষ্পচত্ত করা হড়য়ড়ে। চিষ্পচত্তর হার ১০০%। এোড়া সকল তবভাগীয় অতিস ও সাদকৃল অতিসসমূদহ 

সাপ্তাতহক গণশুনাতনি মাধ্যদম োহকগদণি অতভদযাগ প্রতিকাদিি ব্যবস্থা চালু আদে এবাং অচভড়যাগ প্রচতকার ব্যবস্থা 

সংক্রান্ত চিড়ে থচেকা, ২০১৫ অনুসরড়ণ প্রাপ্ত অচভড়যাগ চিষ্পচত্ত কায থক্রম অব্যাহত রড়য়ড়ে। 

 

িোতীয় শুিোেোর স্টকৌশল  (NIS) 
 

 

কািীয় শুিাচাি ্কৌশল বাস্তবায়দনি লদক্ষয তবআিটিএ’ি সেি কাযাৃলয় ও অিস্তন অতিসসমূদহ রনতিকিা কতমটি িদয়দে। 

গি অথবৃেদি রনতিকিা কতমটিি ০৪ (চাি)টি সভা ও তবভাগীয় অতিদসি সাদথ শুিাচাি ্কৌশল তবষয়ক ০৪ (চাি)টি 

তভতিও কনিাদিন্স অনুতষ্ঠি হয়। NIS তবষদয় ২৮৯ কনদক প্রতশক্ষণ প্রোন কিা হদয়দে। কািীয় শুিাচাি পুিস্কাি প্রোন 

নীতিমালা, ২০১৭ অনুসাদি ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ৫ কন কমচৃাতিদক পুিস্কাি প্রোন কিা হয়। এোো শুদ্ধািার তকৌেল কম থ 

পচরকল্পিার অন্যান্য লযযমাত্রা অনুযায়ী কম থ সম্পােি অব্যহত আড়ে।  
 

  

জােীে শুদ্ধাচার এিং এব এ িাস্তিােে সংক্রান্ত পরস্কার প্রদাে 
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বোডষ িক কম ি সম্পোদন চুডি (APA) 
 

 

প্রশোসন্ট্ন স্বচ্ছতো ও িবোবডদডহতো, সম্পন্ট্দর যেোযে ব্যবহোর এবিং প্রোডতষ্ঠোডনক সেমতো উন্নয়ন্ট্নর লন্ট্েয বোডষ িক কম ি 

সম্পোদন ব্যবস্থোপনো েোলুর পর হন্ট্ত ডবআরর্টএ এ কম িসূডে বোস্তবোয়ন কন্ট্র আসন্ট্ে। মডন্ত্রপডরষদ ডব োন্ট্গর এডপএ সিংক্রোন্ত 

সিট্ওয়যোন্ট্রও প্রডতন্ট্বদন দোডখল করো হয়। গত ২৮ জুন ২০২২ তোডরন্ট্খ স্টেয়োরম্যোন, ডবআরর্টএ এবিং সডেব, সড়ক 

পডরবহন ও মহোসড়ক ডব োন্ট্গর মন্ট্ধ্য ২০২১-২২ অে িবেন্ট্রর বোডষ িক কম িসম্পোদন চুডি স্বোেডরত হন্ট্য়ন্ট্ে। এেোড়ো গত ২৩ 

জুন ২০২২ তোডরন্ট্খ স্টেয়োরম্যোন, ডবআরর্টএ এবিং ডবআরর্টএ’র সকল ডব োগীয় পডরেোলক (ইডঞ্জডনয়োডরিং) এর মন্ট্ধ্য ২০২১-

২২ অে িবেন্ট্রর বোডষ িক কম িসম্পোদন চুডি স্বোেডরত হন্ট্য়ন্ট্ে। 

 

 
 

িাবষ িক কম িসিাদে চুবক্ত ২০২১-২২  

(বোন্ট্ম সড়ক  বরিহে ও মহাসড়ক বিভাগ এিং বিআরটিএ, িোন্ট্ন বিআরটিএ সদর কা িালে এিং বিআরটিএ বিভাগীে কা িালে) 

 

ই-স্টটন্ডোর 
 

বিআরটিএ’র ক্রে কা িক্রছম স্বেো, জিািবদবহো ও উনু্মক্ত প্রবেছ াবগো বেবিে করার লছযয ই-বজব   দ্ধবের প্রিেিে 

করা হছেছে। ২০২১-২২ অ্থ িিেছর প্রাে ৬,১৮,৫৬,৬৭২.৫০ র্াকার ৭টি ক্রে কা িক্রম ই-বজব ’র মাধ্যছম সিন্ন করা হে। 

 

ইন্ট্নোন্ট্ শন  
 

গে অ্থ িিেছর ৩টি ইছোছভিে বেছে কাজ করা হে। (১) উদ্ভািেী ধারণার োম: বিলার/পিা-রুম কর্তিক পমার্র াে 

বেিন্ধছের আছিদে বিএসব ’র মাধ্যছম অ্েলাইছে িার্া এবির  ািা াবি পক্রো ইো করছল  াছে বেছজ বেছজই আছিদে 

দাবখল করছে  াছর োর স্যছ াগ সৃবষ্ট্। (২) পসিা সহবজকরণ উছযাগ: পমার্র াছের পরবজছেিে পরকি ি ব্যিস্থা ো 

(মাবলকাো িদলী সহজীকরছণর বেবমছত্ত) (৩) পসিা বিবজর্াইছজিে: পমার্র াছের মাবলকাো িদলীর োগবরক পসিার 

আছিদে ে বিআরটিএ সাছকিল অ্বফছস জমা রাখার পযছে বসছস্ট্ম পজোছরছর্ি প্রাবিস্বীকার রবিদ প্রদাে। 

 

অ্ভযন্তরীণ প্রবিযণ 
  

২০২১-২২ অ্থ িিেছরর ১৬টি বিষছের উ ছর পমার্ ১২০০ জে কম িকেিা/কম িচারীছক অভযন্তিীণ প্রতশক্ষণ ্েয়া হয়। 

 

  
2021-22 অ্থ িিেছর বিআরটিএ’র বিবভন্ন   িাছের কম িচারীছদর বিবভন্ন বিষছে অ্ভযন্তরীণ প্রবিযণ 
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জেিল 
 

১৯৮৭ সোন্ট্ল ২৯১ িন িনবল সমন্বন্ট্য় ডবআরর্টএ’র যোেো শুরু হয়। ১০৮ িন িনবল নতুন সৃডিত হন্ট্য় বতিমোন্ট্ন 

অ্নুছমাবদে িনবল সিংখ্যো ৯৩১ িন। ডবআরর্টন্ট্ত নতুন স্টমন্ট্িো সোন্ট্কিল ১ র্ট এবিং নতুন স্টিলো সোন্ট্কিল ৭ র্ট সৃডিত 

হওয়োয় বতিমোন্ট্ন ডবআরর্টন্ট্ত স্টমোট স্টমন্ট্িো সোন্ট্কিল ৬ র্ট এবিং স্টমোট স্টিলো সোন্ট্কিল ৬৪র্ট।  

পেবণ 

  

পমার্ 

  

কম িরে 

(সরাসবর) 

কম িরে 

( ছদান্নবে) 

কম িরে 

(ছপ্রষণ) 

পমার্ 

কম িরে 

পমার্ শূন্য 

  

১ম ১৮৫ ৪৪ ৭২ ১৮ ১৩৪ ৫১ 

২ে ১৮৫ ৬৬ ৫৮ ০ ১২৪ ৬১ 

৩ে ৪২৩ ২৬৮ ৯৪ ০ ৩৬২ ৬১ 

৪থ ি ১৩৮ ৮৭ ২ ০ ৮৯ ৪৯ 

পমার্  ৯৩১ ৪৬৫ ২২৬ ১৮ ৭০৯ ২২২ 

 

আইন, ডবডর্ ও নীডতমোলো প্রেয়ন  
 

মহাসেড়ক শৃঙ্খলা প্রচতষ্ঠার লড়যয, সেক পচরবহি আইি, ২০১৮ এর অর্ীড়ি সেক পচরবহি চবচর্মালা, ২০২২-এর েসো 

তলচজসড়লটিভ ও সংসে চবষয়ক চবভাড়গ তভটিং এর চিচমত্ত তপ্ররণ প্রচক্রয়ার্ীি। 

 

পহে পিস্ক ও বভবজর্র ম্যাছেজছমন্ট বসছস্ট্ম এিং জেিছলর জন্য ব বিএস সফর্ওেযার  
 

২০২১-২২ অ্থ িিেছর বিআরটিএ’র গ্রাউন্ড পলাছর পহে পিস্ক স্থা ে করা হছেছে এিং বভবজর্র ম্যাছেজছমন্ট বসছস্ট্ম চালু 

করা হছেছে। বিআরটিএ’র জেিল এর েথ্য স্যবিন্যস্ত কছর রাখার জন্য ব বিএস সফর্ওেযার বেরী করা হছেছে। 

 

  
 

তবআিটিএ সেি কাযাৃলদয় োউন্ড ্োদি স্থাতপি ্হল্প ্িস্ক 
 

 

 

কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি কন্মশিবাতষকৃী 
 

 

‘ডনপীডড়ত মোনন্ট্বর মুডির মহোনোয়ক স্টশখ মুডিবুর রহমোন’ “বোিংলোন্ট্দশন্ট্ক িোনন্ট্ত বঙ্গবন্ধু স্টশখ মুডিবন্ট্ক িোন্ট্নো, বঙ্গবন্ধু 

স্টশখ মুডিবন্ট্ক িোনন্ট্ত বোিংলোন্ট্দশন্ট্ক িোন্ট্নো” সম্বডলত ৫,৯৩,৫১৮র্ট ডেকোরসহ ডলিন্ট্লট ডবতরে করো হয়। ১৭ মোে ি ২০২২ 

িোতীর ডপতো বঙ্গবন্ধু স্টশখ মুডিবুর রহমোন এর িন্মশতবোডষ িকী ও িোতীয় ডশশু ডদবস  উপলন্ট্েয স্কুল/মোদ্রোসোয় সড়ক 

ডনরোপত্তো ডবষয়ক কম িসূডে পোলন করো হয়।  
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স্কুল/মাদ্রাসায় সেক চিরাপত্তা চবষয়ক কম থসূচি 

 
 

েযোন্ট্লঞ্জসমূহ 
 

 অ্  িাি জেিল 

 এসডিডি’র লেযমোেো অনুযোয়ী সড়ক দুর্ ির্োে আহে ও বেহছের হার অ্ছধ িছক োবমছে আো 

 ডবআরর্টএ’র সকল কোয িক্রম ডিডিটোইন্ট্িশন্ট্নর আওতোয় আনয়ন 

 পজলা   িাছে বিআরটিএ’র বেজস্ব অ্বফস ভিে বেম িাণ 

 পমার্র াে চালকছদর ড্রাইবভং লাইছসছন্সর  রীযা (বলবখে, পমৌবখক ও ব্যিহাবরক) গ্রহছণর জন্য স্থােী 

অ্িকাঠাছমা (ছ মে; ড্রাইবভং রযাক, র যোম্প,  রীযার হল,  রীযা গ্রহছণর জন্য বিবভন্ন পেণীর পমার্র াে) বেম িাণ 
 

 

 

 

 ডবষ্যৎ পডরকল্পনো 
 

 বিআরটিএ’র স্টসবো সহিীকরন্ট্ের িন্য সকল কোয িক্রম ডিডিটোইন্ট্িশন করো; 

 উপন্ট্িলো পয িোন্ট্য় ডবআরর্টএ’র স্টসবো কোয িক্রম সম্প্রসোরে করো; 

 ঢাকার ইকুবরো, চট্টগ্রাম, খুলো এিং রাজিাহী বিভাগীে িহছর 4টি বভআইবস চালুকরণ ও   িােক্রছম অ্ন্যান্য 

বিভাগীে িহছর বভআইবস স্থা ে; 

 স্বে পমোছদ বৃহত্তর 17 পজলাে BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & 

Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থা ে; 

 বিআরটিএ সদর কা িালছে বমবিো ও  ািবলছকিে, রান্সছ ার্ ি প্ল্যাবেং, গছিষণা ও উন্নেে, পরাি এবক্সছিন্ট িোটো 

এোলাইডসস, প্রবকউরছমন্ট এিং রাইি পিোবরং এর জন্য  বরচালক (ইবঞ্জবেোবরং) এর ৬ (েে) টি েতুে িাখা 

চালু করা; 

 বিআরটিএ’র প ছকাছো সাছকিল পথছক অ্ছ িাদার ড্রাইবভং লাইছসন্স েিােে চালুকরণ; 

 কম িকতিো/কম িেোরীন্ট্দর সেমতো বৃডির লন্ট্েয স্টকন্দ্রীয় োন্ট্ব একর্ট আধুডনক প্রডশেে একোন্ট্িমী স্থোপন। 
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বোিংলোন্ট্দশ সড়ক পডরবহন কন্ট্প িোন্ট্রশন 

(ডবআরর্টডস) 
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বোিংলোন্ট্দশ সড়ক পডরবহন কন্ট্প িোন্ট্রশন (ডবআরর্টডস) ১৯৬১ সোন্ট্ল প্রডতডষ্ঠত একমোে রোষ্ট্রীয় সড়ক পডরবহন সিংস্থো। প্রডতষ্ঠোলগ্ন 

স্টেন্ট্ক যোেীন্ট্সবো ও পণ্য পডরবহন এবিং দে েোলক ও কোডরগর বতরীন্ট্ত এ সিংস্থোর্ট ইডতবোেক ভূডমকো পোলন কন্ট্র আসন্ট্ে। 

ডবআরর্টডস বোস এবিং িোক পডরেোলনোর মোধ্যন্ট্ম ডনরোপন্ট্দ ও সোেয়ী মূন্ট্ে যোেী ও পণ্য পডরবহন স্টসবোর খোন্ট্ত অনন্য অবদোন 

স্টরন্ট্খ েন্ট্লন্ট্ে। পোশোপোডশ প্রডশেে ইনডের্টউট এবিং প্রডশেে স্টকন্ট্ন্দ্রর মোধ্যন্ট্ম দে েোলক ও কোডরগর বতরীর মোধ্যন্ট্ম স্টদন্ট্শ 

দে িনশডি বতরীন্ট্ত ডবআরর্টডস গুরুত্বপূে ি ভূডমকো রোখন্ট্ে। 

রূপকল্প   

 

চিরাপে ও আধুচিক রাষ্ট্রীয় সেক পচরবহি ব্যবস্থা গড়ে ততালা। 

 

অচভলযয 

 যাত্রী পচরবহি সুচবর্া বৃচদ্ধ করা। 

 চডড়পার বহড়র আধুচিক যািবাহি সংড়যাজি করা। 

 পচরবহি োড়ত েয জিবল সৃচষ্ট করা। 

 চিভথরড়যাগ্য পচরবহি ব্যবস্থা গড়ে ততালা এবং তেড়ের আর্ থ-সামাচজক উন্নয়ড়ি ভূচমকা রাো। 

 

রাজস্ব আয় 

 

যাত্রী ও পণ্য পচরবহড়ির মাধ্যড়ম চবআরটিচস ২০২১-২০২২ অর্ থবেড়র ৪৫৭.২৭ তকাটি টাকা রাজস্ব আয় কড়রড়ে এবং 

কড়প থাড়রেড়ির কম থকতথা কম থিারীড়ের তবতিভাতা ও পচরিালি ব্যয় বাবে ৪১২.৬৪ তকাটি টাকা ব্যয় করা হড়য়ড়ে। উিৃত্ত ৪৪.৬৩ 

তকাটি টাকা হড়ত অবসরপ্রাপ্ত কম থকতথা কম থিারীড়ের গ্রাচুড়য়টি, চসচপএি, ছুটি িগোয়ি প্রোি ও অবকাঠাড়মাগত উন্নয়িমূলক 

কায থক্রম গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। 

 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিী 

 

২০২১-২২ অর্ থবেরড়র চবআরটিচস কর্তথক সরকাড়রর চিজস্ব অর্ থায়ড়ি ৫২.০৯২৫ তকাটি টাকা ব্যয় সম্বচলত “েয িালক নতরীর 

লড়যয প্রচেযণ প্রোড়ির জন্য চবআরটিচস’র ০৩টি প্রচেযণ ইিচস্টটিউট ও ১৭টি প্রচেযণ তকন্দ্র আধুচিকায়ি ও েচিোলীকরণ 

(২য় সংড়োচর্ত) ”েীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি। ২০২১ -২২ অর্ থ বেড়র বরাদ্দকৃত ১০.৮৮ তকাটি টাকার মড়ধ্য ৩০ জুি ২০২২ 

পয থন্ত ৪.৩৯ তকাটি টাকা ব্যয় হড়য়ড়ে এবং ক্রমপুচঞ্জত ব্যয় ২৪.১৮ তকাটি টাকা। ২১টি প্রচেযণ ভবড়ির মড়ধ্য ১৯টির কাজ 

সম্পন্ন হড়য়ড়ে। ২টি ভবি চিম থাড়ণর কাজ এেিও শুরু হয়চি। ২৫টি তকড়ন্দ্র স্টুড়ডে িাচি থিার এবং ২৫ তসট অচিস িাচি থিার 

সরবরাহ করা হড়য়ড়ে। ৯০টি তাচিং কাড়রর মড়ধ্য ৬২টি তাচিং কার এবং ৪টি বাস তমরামত করা হড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর সাচব থক 

অগ্রগচত ৪৪ .২৫ েতাংে।  

 

বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি 

 

২৭ জুি ২০২১ তাচরড়ে চবআরটিচস’র অর্ীিস্থ চডড়পা, প্রচেযণ ইিচস্টটিউট, প্রচেযণ তসোরসমূড়হর ইউচিট প্রর্ািড়ের সাড়র্ 

চবআরটিচস’র তিয়ারম্যাি এর বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি স্বাযচরত হয়। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র চবআরটিচস’র বাচষ থক কম থসম্পােি 

চুচিড়ত চির্ থাচরত লযযমাত্রা অজথড়ির তস্কার ১০০ িম্বর এর মড়ধ্য তকৌেলগত উড়দ্দশ্যসমূড়হর তস্কার চেল ৭০ িম্বর। বাচষ থক 

কম থসম্পােি চুচি ২০২১-২২ এর তকৌেলগত উড়দ্দশ্যসমূড়হর অজথড়ির চিত্র চিম্নরুপ: 
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ক্রম কম িসম্পোদন সূেক একক 

 

লেযমোেো/ডনে িোয়ক ২০২১ -২০২২  অিিন 

১০০% ১০০% 

1 পডরবহনকৃত যোেী সিংখ্যো (লে) 500 ৫১০ 

2 পডরবহনকৃত পণ্য পডরমোে (হোিোর টন) 550 ৮৯০ 

3 ডবআরর্টডস’র ডনিস্ব সিংগৃডহত রোিস্ব টোকো (স্টকোর্ট) 380 ৪৪০ 

4 প্রডশেে প্রদত্ত িনবল সিংখ্যো 8000 ১৮৬০০ 

5 ডিডিটোলোইন্ট্িশনকৃত  ডিন্ট্পো সিংখ্যো 8 ৮র্ট 

6 ডনরীেোকৃত ডিন্ট্পো সিংখ্যো 27 ২৭র্ট 

7 আন্ট্য়োিনকৃত গেশুনোনী সিংখ্যো 4 ৪ 

8 প্রডশেে প্রদত্ত কম িেোরী সিংখ্যো 100 ১০০ িন 

9 স্টমরোতমকৃত অবোডনডিযক গোড়ী সিংখ্যো 5000 ৫১০০ 

10 অন্ট্কন্ট্িো স্টর্োষেোকৃত গোডড় সিংখ্যো 30 ২০০র্ট 

 

মািব সম্পে উন্নয়ি 

চবআরটিচস’র অনুড়মাচেত তমাট পে ৫৪৬৯টি। তন্মড়ধ্য ২৪৬১টি শূন্য পড়ের চবপরীড়ত ২০২১-২২ অর্ থ বেড়র চহসাবরযণ 

কম থকতথা ০৩ জি, তডপুটি ম্যাড়িজার (তটকচিকযাল) ০৬ জি, কাচরগর ৭৬ জি, িালক তগ্রড-চস ১০২ জি, চিরাপত্তা প্রহরী ৩৫ 

জি ও কচম্পউটার অপাড়রটর ১৭ জিসহ সব থড়মাট ২৩৯ জি কম থকতথা/কম থিারী চিড়য়াগ তেয়া হড়য়ড়ে। কন্ডাটর-চড 

(কাউোরম্যাি) ৩০০টি শূন্য পড়ে চলচেত পরীযা অনুচষ্ঠত হড়য়ড়ে। ক্রয় কম থকতথা, জিসংড়যাগ কম থকতথা, সহকারী প্রোসচিক 

কম থকতথা, উপ-সহকারী প্রড়কৌেলী (চসচভল), উপ-সহকারী প্রড়কৌেলী (ইড়লকচাকযাল), সাঁট চলচপকার, ইড়লচিচেয়াি (চিম থাণ), 

এচস্টড়মটর (চসচভল), সহকারী িকোকারী/ড্রািটসম্যাি, আচমি, চবল সহকারী, তটচলড়িাি অপাড়রটর, তষ্টারম্যাি, চপওএল 

এড়টড়ন্ডে, পচরেন্নতা কমী তমাট ১৪ টি কযাটাগচরড়ত ৯৩ টি পড়ে চিড়য়াগ চবজ্ঞচপ্ত প্রকাে করা হড়য়ড়ে। উপ-সহকারী প্রড়কৌেলী 

(চসচভল), উপ-সহকারী প্রড়কৌেলী (ইড়লকচাকযাল) পড়ে চলচেত পরীযা সম্পন্ন হড়য়ড়ে। আড়রা ১০০ জি িালক চিড়য়াড়গর 

কায থক্রম িলমাি রড়য়ড়ে।  

অভযন্তরীণ প্রচেযণ 

জিপ্রোসি মিণালড়য়র চিড়ে থেিায় প্রড়তযক কম থকতথা/কম থিারীড়ক বেড়র নুযিতম ৬০ ঘণ্টা অভযন্তরীণ প্রচেযণ প্রোড়ির 

বাধ্যবার্কতা রড়য়ড়ে। এরই র্ারাবাচহকতায় ২০২১-২২ অর্ থবেড়র শুদ্ধািার, এচপএ, তথ্য অচর্কার, তসবা প্রোি প্রচতশ্রুচত, 

চজআরএস, ই-গভণ্যথান্স ও উদ্ভাবি কম থপচরকল্পিা, কচম্পউটার অপাড়রটরড়ের ওচরড়য়ড়েেি, তডপুটি ম্যাড়িজার চহসাব অচিসার 

ও অন্যান্য কম থকতথাড়ের সাচব থক চবষয়াচে সংক্রান্ত, চডড়পা ইউচিড়টর অচিস এযাডচমিড়ের ওড়য়বসাইট সংক্রান্ত, এচপএএমএস 

সিটওয়যার চবষড়য় ৩৮টি প্রচেযড়ণ ১১০১ জি কম থকতথা-কম থিারীড়ের অভযন্তরীণ প্রচেযণ প্রোি করা হড়য়ড়ে।  

 

চসচপএি, গ্রযাচুইটি, ছুটি িগোয়ি  

২০২১-২২ অর্ থবেড়র চবআরটিচস’র চিজস্ব আয় হড়ত অিলাইড়ি অবসর প্রাপ্ত ৫৭১জি কম থকতথা-কম থিাচরড়ের চসচপএি/গ্রযাচুইটি/ছুটি 

িগোয়ি পাওিা বাবে ২০ তকাটি ১১লয  টাকা পচরড়োর্ করা হড়য়ড়ে। 
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অপাড়রেি চবভাগ 

 

অপাড়রেি চবভাড়গর অন্যতম তসবা হড়ে যাত্রী ও পণ্য পচরবহি। ২২টি বাস চডড়পার মাধ্যড়ম যাত্রী পচরবহি এবং ২টি াাক 

চডড়পার মাধ্যড়ম পণ্য পচরবহি তসবা প্রোি করা হয়। সারাড়েড়ে ২১৩টি রুড়ট যাত্রী পচরবহি করা হড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়রর 

বাস পচরিালিার তথ্য উপস্থাপি করা হ’ল।    

মাড়সর িাম তমাট বাস সিল বাস  চির্ থাচরত রুড়ট িলমাি বাস মন্তব্য 

জুলাই ২০২১ ১৭৬২ ১২৪৪ ৯৮০ 

হালকা ও রাচিং 

তমরামড়ত 

র্াকায় সকল 

বাস অিরুট করা 

সাব হয় িা। 

আগষ্ট ২০২১ ১৭৬২ ১২৫১ ৯৮৭ 

তসড়েম্বর ২০২১ ১৭৬২ ১২৯০ ৯৯২ 

অড়টাবর ২০২১ ১৭৬২ ১২৬৬ ১০৫১ 

িড়ভম্বর ২০২১ ১৭৬২ ১২৬০ ১০৭৭ 

চডড়সম্বর ২০২১ ১৭৬২ ১২৩৬ ১০৭৮ 

জানুয়াচর ২০২২ ১৬১১ ১২৩৩ ১০৩১ 

তিব্রুয়াচর ২০২২ ১৬১১ ১২২৩ ১১০২ 

মাি থ ২০২২ ১৬১১ ১২০৬ ১১৮০ 

এচপ্রল ২০২২ ১৬১১ ১২০৬ ১১২০ 

তম ২০২২ ১৬০০ ১২৩৩ ১১২২ 

জুি ২০২২ ১৬০০ ১২৩৪ ১১০৮ 
 

বতথমাড়ি ১২৩৫ টি সিল বাস চির্ থাচরত রুড়ট িলািল করড়ে। রুটচভচত্তক আয়-ব্যয় মচিটচরং করার পাোপাচে অলাভজিক রুড়ট 

গােী িালাড়ত চিরুৎসাচহত করা হয়। পণ্য পচরবহড়ি সংচিষ্ট প্রচতষ্ঠাড়ির সাড়র্ সাব থযচণক তযাগাড়যাড়গর মাধ্যড়ম াাড়কর সংখ্যা 

বৃচদ্ধ এবং িতুি িতুি প্রচতষ্ঠাড়ির পণ্য পচরবহড়ি চুচিবদ্ধ হওয়ায় যাত্রী ও পণ্য পচরবহি তসবার মাি বৃচদ্ধর মাধ্যড়ম রাজস্ব আয় 

বৃচদ্ধ তপড়য়ড়ে।  

আয়-ব্যয়  

চবআরটিচসড়ক আয় কড়র ব্যয় চিব থাহ করড়ত হয়। বতথমাড়ি চবআরটিচস’র আচর্ থক ব্যবস্থাপিায় স্বেতা বৃচদ্ধ তপড়য়ড়ে। ২০২১-২২ 

অর্ থবেড়র রাজস্ব আয় হড়য়ড়ে ৪৫৭.২৭ তকাটি, ব্যয় হড়য়ড়ে ৪১২.৬৪ তকাটি টাকা এবং উিৃত্ত হড়য়ড়ে ৪৪.৬৩ তকাটি টাকা। চিড়ম্ন 

বাস ও াাড়কর আয়-ব্যড়য়র চিত্র উপস্থাপি করা হ’ল।  

বাড়সর আয়-ব্যড়য়র চিত্র চিম্নরূপ: 
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াাড়কর আয়-ব্যড়য়র চিত্র চিম্নরূপ: 

 

স্থাপিা ও তস্টাড়রর যিাংে ক্রয় বাবে ২০২১-২২  অর্ থ বেড়রর আয় ও প্রর্াি কায থালড়য়র ব্যড়য়র চিত্র চিম্নরূপ: 
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কাচরগচর চবভাগ 

কাচরগচর চবভাগ যািবাহি তমরামত করার পাোপাচে ড্রাইচভং প্রচেযণ প্রোড়ির মাধ্যড়ম তেড়ে েয িালক নতচরড়ত ভূচমকা রােড়ে। 

যািবাহি তমরামত 

ডবআরর্টডসন্ট্ত হোলকো ও  োরী উ য় র্রন্ট্ের যোনবোহন স্টমরোমত করো হয়। গত ২০২১-২২ অে িবেন্ট্র ৩১০র্ট যোনবোহন স্টমরোমত 

করো হন্ট্য়ন্ট্ে। চিড়ম্ন স্টমরোমন্ট্তর চিত্র উপস্থাপি করা হল: 

 

পুরাতি গােী চিলাম তঘাষণা  

 

২০২১-২২ অে িবেন্ট্র পুরোতন ও অন্ট্কন্ট্িো ২৬০র্ট গোড়ী ডনলোন্ট্ম ডবক্রয় করো হন্ট্য়ন্ট্ে। িন্ট্ল গোড়ী রেেোন্ট্বেন্ট্ে ডবআরর্টডস’র 

সেমতো অন্ট্নক বৃডি স্টপন্ট্য়ন্ট্ে। চিড়ম্ন চিলাড়ম চবক্রড়য়র তথ্য উপস্থাপি করা হল:  
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ক্রম হস্তোন্তর আন্ট্দশ নিং ও তোডরখ গোডড়র সিংখ্যো গোডড়র র্রে মন্তব্য 

1. 35.04.0000.017.00.567.21-121,তোিং-19/10/2021 10 র্ট কোর, িীপ ও একতলো বোস - 

2. 35.04.0000.017.00.567.21-122,তোিং-24/10/2021 08 র্ট  একতলো বোস - 

3. 35.04.0000.017.00.567.21-123,তোিং-24/10/2021 08 র্ট  একতলো বোস - 

4. 35.04.0000.017.00.567.21-126,তোিং-25/10/2021 01 র্ট  একতলো বোস - 

5. 35.04.0000.017.00.567.21-127,তোিং-25/10/2021 07 র্ট  একতলো বোস - 

6. 35.04.0000.017.00.567.21-128,তোিং-27/10/2021 40 র্ট  একতলো বোস - 

7. 35.04.0000.017.00.567.21-129,তোিং-27/10/2021 33 র্ট ডমডনবোস ও একতলো বোস - 

8. 35.04.0000.017.00.567.21-133,তোিং-08/11/2021 40 র্ট একতলো বোস ও ডিতল বোস - 

9. 35.04.0000.017.00.567.21-134,তোিং-08/11/2021 06 র্ট ডমডনবোস ও একতলো বোস - 

10. 35.04.0000.017.00.569.22-38,তোিং-28/3/2022 08 র্ট কোর, িীপ ও িোক - 

11. 35.04.0000.017.00.569.22-39,তোিং-28/3/2022 03 র্ট কোর ও একতলো বোস - 

12. 35.04.0000.017.00.569.22-43,তোিং-04/4/2022 01 র্ট কোর - 

13. 35.04.0000.017.00.569.22-45,তোিং-12/4/2022 08 র্ট  একতলো বোস - 

14. 35.04.0000.017.00.569.22-46,তোিং-12/4/2022 01 র্ট  একতলো বোস - 

15. 35.04.0000.017.00.569.22-51,তোিং-20/4/2022 69 র্ট কোর, িীপ, মোইন্ট্ক্রোবোস ও স্টকোেোর - 

16. 35.04.0000.017.00.569.22-50,তোিং-20/4/2022 17 র্ট কোর, িীপ, মোইন্ট্ক্রোবোস ও ডপকআপ - 

তমাট  260 র্ট - - 

 

প্রচেযণ 

যাত্রী এবং পণ্য পচরবহড়ির পাোপাচে ড্রাইচভং প্রচেযণ প্রোড়ির মাধ্যড়ম েয জিেচি নতরীড়ত চবআরটিচস গুরুত্বূরণ থ ভূচমকা 

পালি করড়ে। কড়রািা প্রাদুভথাড়বর কারড়ি প্রচেযণ কায থক্রম বাঁর্াগ্রস্থ হড়লও অিলাইি ও চবচভন্ন কায থকচর পেড়যপ গ্রহড়ণর 

মাধ্যড়ম ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১৪,৭৯৪ জিড়ক প্রচেযণ প্রোি করা হড়য়ড়ে। তন্মড়ধ্য পুরুষ প্রচেযণার্ী ১২,১৮৭ জি এবং মচহলা 

প্রচেযণার্ী ২,৬০৭ জি।  

চিড়জস্ব প্রচেযড়ণর পাোপাচে SEIP প্রকড়ল্পর মাধ্যড়ম ১০,৫৮৩জি প্রচেযণ প্রোি করা হড়য়ড়ে। এোো, পদ্মা তসতু প্রকল্প, 

মচহলা চবষয়ক অচর্েপ্তর, বাংলাড়েে পুচলে একাড়ডমী, জয়ীতা িাউড়ন্ডেি, বাংলাড়েে পুচলে একাড়ডমী, আিসার ও চভচডচপ,  

প্রচেযণার্ীড়ের প্রচেযণ, চবয়াম িাউড়ন্ডেি, চবচপএটিচস সাভার, বাড থ, আর চড এ বগুো, জাতীয় কৃচষ প্রচেযণ একাড়ডমী 

(িাটা), যুব উন্নয়ি অচর্েপ্তরর, তজলা পচরষে, িাড়য়ম, ঢাকা চসটি কড়প থাড়রেি, ইউড়সি এর ৭,৩৯২ জি প্রচেযণার্ীড়ক 

প্রচেযণ প্রোি করা হড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র চবচভন্ন প্রচতষ্ঠাড়ি িালক প্রচেযড়ণর তথ্য চিম্নরূপ: 
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তভৌত অবকাঠাড়মাগত উন্নয়ি 

চবআরটিচস’র প্রর্াি কায থালয়সহ সকল চডড়পা/ইউচিড়টর ভবি দৃচষ্টিন্দি করা হড়য়ড়ে। তভৌত অবকাঠাড়মাগত উন্নয়ড়ির চিত্র 

চিম্নরূপ: 

 

 

 

প্রর্াি কায থালড়য়র বতথমাি চিত্র 

  

তকন্দ্রীয় প্রচেযণ ইিচস্টটিউট, গাজীপুর এর বতথমাি অবস্থা 
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ঢাকা াাক চডড়পা’র বতথমাি অবস্থা 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়রর অজথি  

 

বাসবহর  

চবআরটিচস চিয়চমত যাত্রীড়সবা প্রোড়ির পাোপাচে হরতাল, অবড়রার্, প্রাকৃচতক দুড়য থাগসহ চবচভন্ন প্রচতকূলতায় যাত্রীড়সবা 

প্রোি কড়র যাড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ৫ তকাটি ০৩লয ০৬ হাজার যাত্রীড়ক চবআরটিচস’র পচরবহি তসবা প্রোি করা হয়। 

 

 
 

চবআরটিচস’র বাস  

াাকবহর  

চবআরটিচস িোন্ট্কর মোধ্যন্ট্ম স্টদন্ট্শর প্রতযন্ত অঞ্চন্ট্ল সোর, কৃডষ উপকরে, খোদ্যদ্রব্য, কোগিসহ প্রন্ট্য়োিনীয় পণ্য সোেয়মূন্ট্ে 

ডনরোপন্ট্দ গন্তন্ট্ব্য স্টপৌন্ট্ে স্টদয়ো হন্ট্চ্ছ। সম্প্রডতক বন্যো ও জ্বোলোনী স্টতন্ট্লর মূে বৃডিকোলীন ডবআরর্টস’র িোক ডদন্ট্য় সোর, েোলসহ 

িরুডর পণ্য সূল  মূন্ট্ে পডরবহন করো হয়। ২০২১-২২ অে িবেন্ট্র ৯০৯.১৫ হোিোর স্টমডিকটন পণ্য পডরবহন করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 
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ডবআরর্টডস িোক 

 

চবআরটিচসর সাচভ থসসমূহ  

 

চসটি বাস সাচভ থস  
 

 

চিরাপড়ে ও চিচিড়ন্ত যাত্রী সার্ারড়ণর িলািড়লর সুচবর্াড়র্ থ চবআরটিচস বাস চেড়য় চসটি সাচভ থস পচরিালিা করড়ে। ঢাকা েহড়রর  

৩০০টি বাস ৪১ টি রুড়ট এবং িট্টগ্রাম েহড়র ০৯টি চিতল বাস ১টি রুড়ট চসটি সাচভ থস চহড়সড়ব পচরিাচলত হড়ে।  

 

 

 

চসটি সাচভ থস বাস 

 

িক্রাকার বাস সাচভ থস  
 

যাত্রীড়ের যাতায়াড়তর সুচবর্াড়র্ থ তমাহাম্মেপুর-পলােী, চেয়াবােী-মচতচিল, উত্তরা োলপার-পঞ্চবটি রুড়ট চবআরটিচস’র ০৭টি 

চিতল বাড়সর মাধ্যড়ম িক্রাকার বাস সাচভ থস িালু রড়য়ড়ে।  
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আন্তঃড়জলা বাস সাচভ থস  
 

ডসর্ট সোড িন্ট্সর পোশোপোডশ স্টদন্ট্শর স্টিলো/উপন্ট্িলোসহ প্রতযন্ত অঞ্চন্ট্ল ১৬৩র্ট ডবড ন্ন রুন্ট্ট ডবড ন্ন মন্ট্িন্ট্লর (এডস, নন এডস ও 

র্টডস/টোটো বোস) ৪২০র্ট বোস েলোেল করন্ট্ে। পদ্মা তসতু উড়িার্ড়ির তপ্রচযড়ত রাজর্ািী ঢাকার সাড়র্ েচযণবড়ের তযাগাড়যাড়গর 

সুচবর্াড়র্ থ ২১টি তজলার ২৩টি রুড়ট ৬০টি বাস সাচভ থস িালু করা হড়য়ড়ে।  

 

 

 

আন্তঃড়জলা সাচভ থস বাস  

 

 
 

আন্তজথাচতক বাস সাচভ থস 

 

তেড়ের তভৌড়গাচলক সীমািা তপচরড়য় চবআরটিচস আন্তাজাচতথক অেড়িও যাত্রীড়সবা প্রোড়ির মাধ্যড়ম অিন্য ভূচমকা রােড়ে। 

প্রচতড়বেী তেে ভারড়তর সড়ে গত ০৯ জুলাই ১৯৯৯ তাচরড়ে ঢাকা-তকালকাতা-ঢাকা রুড়ট চবআরটিচস’র ০২টি বাস িারা 

আন্তজাচতথক বাস সাচভ থস িালু করা হয়। বতথমাড়ি ঢাকা-তকালকাতা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-তকালকাতা, ঢাকা-খুলিা-তকালকাতা 

ও ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা আন্তজথাচতক ৪টি রুড়ট চবআরটিচস’র বাস িলািল করড়ে। এড়ত যাত্রীড়সবার পাোপাচে দুই তেড়ের 

মড়ধ্য তসৌহাযথ ও আন্তঃসম্পকথ বৃচদ্ধ তপড়য়ড়ে। 

তমমক্হড়ক্ধ্যমমড়ধ্যকা-চেচলগুচে-গ্যাংটক-ঢাকা রুড়ট বাস পচরিালিার চবষয়টি প্রচক্রয়ার্ীি  
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  তে। 

 

                                                                   আন্তজথাচতক রুড়ট পচরিাচলত বাস  

স্টাি বাস সাচভ থস 
 

 ডসর্ট ও আন্তঃন্ট্িলো রুন্ট্ট ডবআরর্টডস বোস পডরেোলনোর পোশোপোডশ সডেবোলয়সহ ডবড ন্ন সরকোডর/স্টবসরকোডর প্রডতষ্ঠোন্ট্নর সকল 

স্টগ্রন্ট্ির কম িেোরীন্ট্দর অডিন্ট্স যোতোয়োন্ট্তর সুডবর্োন্ট্ে ি ১৬৪র্ট রুন্ট্ট ডবআরর্টডস’র ২০২র্ট েোি বোস সোড িস েলমোন আন্ট্ে।  

 ঢোকোসহ সোরোন্ট্দন্ট্শ ডবড ন্ন ডশেো প্রডতষ্ঠোন্ট্ন েোে-েোেীন্ট্দর যোতোয়োন্ট্তর সুডবর্োন্ট্ে ি ডবআরর্টডস’র ১৮১র্ট বোস ৮৫র্ট রুন্ট্ট 

ডনয়ডমত েলোেল করন্ট্ে।  

 

 

স্টাি বাস  

মচহলা বাস সাচভ থস 
  

বতিমোন্ট্ন ঢোকো ও েট্টগ্রোম শহন্ট্রর ডবড ন্ন রুন্ট্ট কম িিীবী ও অন্যোন্য মডহলোন্ট্দর ডবড ন্ন গন্তন্ট্ব্য আনো-স্টনয়োর িন্য ০৯র্ট রুন্ট্ট 

০৯র্ট ডবআরর্টডস মডহলো বোস সোড িস েলমোন আন্ট্ে। 
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মচহলা বাস সাচভ থস 
 

 

 

স্কুল/কড়লজ বাস সাচভ থস 
 

চেযা প্রচতষ্ঠাড়ির োত্র-োত্রীড়ের স্বল্প ভাোয় ও চিরাপড়ে যাতায়াড়তর সুচবর্াড়র্ থ ঢাকাস্থ এয়ারড়পাট থ-েহীে রচমজ উচদ্দি স্কুল 

রুড়ট ০১টি এবং িট্টগ্রাম েহড়র ১০টি চবআরটিচস স্টুড়ডে বাস সাচভ থস িলমাি রড়য়ড়ে। 

 

ঢাকা িগর পচরবহি সাচভ থস 
 

ঢাকা মহািগরীড়ত গণপচরবহড়ি শৃঙ্খলা আিয়ি এবং যািজট চিরসড়ি Bus Route Rationalization কড়র একক 

তকাম্পািীর মাধ্যড়ম ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয এর উড়যাড়গ গত ২৬ চডড়সম্বর ২০২১ তাচরড়ে ঘাটারির-তমাহাম্মেপুর-

চজগাতলা-তপ্রসক্লাব-মচতচিল-যাত্রাবােী-কাঁিপুর রুড়ট “ঢাকা িগর পচরবহি” েীষ থক বাস সাচভ থস িালু করা হয়। উি রুড়ট 

চবআরটিচস’র ৩০টি বাস যুি আড়ে। আড়রা ৩টি রুড়ট েীঘ্রই এ বাস সাচভ থস িালু করা হড়ব। যাত্রী তসবার মাি উন্নয়ড়ি গত ২১ 

অড়টাবর ২০২১ তাচরড়ে ই-টিড়কটিং সাচভ থস িালু করা হড়য়ড়ে। চডচজটাল বাংলাড়েে গোর লড়যয চবআরটিচস’র ১১টি রুড়ট ই-

টিড়কটিং িালু করা হড়য়ড়ে এবং পয থায়ক্রড়ম সকল রুড়ট ই-টিড়কটিং চসড়স্টম িালু করা হড়ব। 

 

রুড়টর স্টড়পজসমূহ 

আপ: ঘাটারির-বচসলা-তমাঃপুর র্ািা-চসটি কড়লজ- োহবাগ- মচতচিল- টিকাটুচল- যাত্রাবােী- েচিরআেো- সাইিড়বাড থ- কাঁিপুর 

ডাউি: কাঁিপুর- সাইিড়বাড থ- যাত্রাবােী- টিকাটুচল- মচতচিল-  োহবাগ- এচলিযাে তরাড- চজগাতলা- োচরচরক চেযা কড়লজ- বচসলা- 

ঘাটারির 
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ঢাকা িগর পচরবহি সাচভ থস এর শুভ উড়িার্ি 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র চবআরটিচস’র চবড়েষ কায থক্রম 
 

সেক পচরবহি ও তসতু মিণালড়য়র মািিীয় মিী ও সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর সম্মাচিত সচিব মড়হােড়য়র প্রতযয 

চেকচিড়ে থেিায় চবআরটিচস একটি লাভজিক প্রচতষ্ঠাড়ি রূপান্তচরত হওয়ায় উর্ধ্থতি মহল কর্তথক প্রেংচসত হড়য়ড়ে। 

কড়প থাড়রেড়ির আয় বৃচদ্ধ, ব্যয় সংড়কািি ও যাত্রী তসবার মাি উন্নয়ি, এই রডশত চিড়য় কড়প থাড়রেড়ির গৃহীত উড়েেড়যাগ্য 

কায থক্রমসমূহ চিম্নরূপ: 

 

 চডড়পা/ইউচিড়টর সকল কম থিারীড়ের তবতি-ভাতা চিজস্ব আয় হড়ত একড়যাড়গ প্রচতমাড়সর ০১ তাচরড়ের মড়ধ্য পচরড়োর্ 

করা হড়ে; 

 গাজীপুড়র অবচস্থত সম্বচিত তকন্দ্রীয় তমরামত কারোিা (আইচসডচিউএস) েীঘ থচেি বন্ধ র্াকার পর গত জুি/২০২১ তর্ড়ক 

ূরিরায় িতুি ভাড়ব িালু করা হয় যার েরুি বতথমাড়ি গড়ে প্রচত মাড়স ০৬ তর্ড়ক ০৮টি বাস ভারী তমরামত কায থক্রম সম্পন্ন 

করত অিরুট করা হড়ে; 

 চবআরটিচসর সকল চডড়পা গুড়লাড়ত তটকড়িচেয়ািড়ের েযতা বৃচদ্ধর লড়যয চিয়চমত প্রচেযি প্রোি করা হড়ে; 

 আধুচিক ও স্বয়ংচক্রয় যিপাচত ক্রয়, র যাম্প চিম থাড়ির মাধ্যড়ম ওয়াকথেপগুড়লার সযমতা বৃচদ্ধ তপড়য়ড়ে। চডড়পাগুড়লাড়ত 

টাইম বাউন্ড পদ্ধচতড়ত চিচে থষ্ট সমড়য়র মড়ধ্য তমরামত সম্পন্ন করায় িলমাি বাড়সর সংখ্যা বৃচদ্ধর কায থক্রম অব্যাহত আড়ে;  

 ঢাকাস্থ চবআরটিচস’র তকন্দ্রীয় তমরামত কারোিায় চবচভন্ন সরকাচর প্রচতষ্ঠাড়ির যািবাহি তমরামত করা হড়য় র্াড়ক। 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র ৫১০০টি যািবাহি তমরামত করা হড়য়ড়ে; 

 প্রর্াি কায থালয়ড়ক অতযাধুচিক প্রযুচি ব্যবহাড়রর মাধ্যড়ম এবং জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির চি-চড চিত্র, 

ঐচতহাচসক ৭ই মাড়ি থর ভাষণ ও চবআরটিচস যািবাহড়ির চিত্র প্রেে থড়ির মাধ্যড়ম তসৌন্দয থবৃচদ্ধ ও দৃচষ্টিন্দি করা হড়য়ড়ে। 

কড়প থাড়রেড়ির প্রর্াি কায থালড়য়র বেবন্ধু কি থার,  লাইড়রডশরী স্থাপিসহ ভবি আধুচিকায়ি করা হড়য়ড়ে। চবআরটিচসর সকল 

চডড়পা/ইউচিড়ট বেবন্ধু, মুচিযুদ্ধ বাংলাড়েে কণ থার স্থাপি, ঐচতহাচসক ৭ই মাড়ি থর ভাষণ ও চবআরটিচস যািবাহড়ির চিত্র 

প্রেে থড়ির মাধ্যড়ম তসৌন্দয থবৃচদ্ধ, ভবি ও িটক (তগইট) দৃচষ্টিন্দি করা হড়য়ড়ে; 

  কড়প থাড়রেড়ির িালক, কন্ডাটর, কাচরগর ও চিরাপত্তারযীড়েরড়ক িতুি তপাোক/ইউচিিম থ প্রোি করা হড়য়ড়ে; 

 ১৯১টি বাড়স wifi সংড়যাগ িালু করা হড়য়ড়ে; 

 প্রর্াি কায থালয়সহ প্রচতটি চডড়পা/ইউচিড়ট অচডট িাম থ কর্তথক অচডট কায থক্রম সম্পন্ন করা সহ  আভযন্তরীি অচডট তজারোর 

করা হড়য়ড়ে; 



59 
 

 ০৮ টি রুড়ট ই-টিড়কটিং ও অিলাইি টিচকট ব্যবস্থা চবআরটিচস বাড়স িালু করা হড়য়ড়ে; 

 গাজীপুর তপাল পাম্প পুিরায় িালু করা হড়য়ড়ে; 

 চবআরটিচস’র সকল চডড়পাড়ত র যাম্প চিম থাণ করা হড়য়ড়ে: 

 বাস রুট Rationalization কায থক্রড়মর আওতায় (ঢাকা িগর পচরবহি) ঘাটারির হড়ত কািপুর পয থন্ত ২১ িং রুড়ট 

চবআরটিচস’র ৩০টি বাস চিড়য়াচমত িলািল করড়ে এবং ২৬িং রুড়ট আগামী অড়টাবর/২২ মাস হড়ত চবআরটিচস 

এককভাড়ব পচরিালিা করড়ব মড়ম থ চসদ্ধান্ত গৃহীত হয়; 

 চবআরটিচস’র বাড়স যাত্রী পচরবহণ কায থক্রম তোরচকর জন্য চভচজড়লন্স টিম কায থক্রম তজারোর করা হড়য়ড়ে। িলমাি 

বাসসমূহ পচরস্কার পচরেন্নতা ও দৃচষ্টিন্দি চিচিত করার লড়যয চিয়চমত Monitoring করা হড়ে; 

 ঢাকা আন্তজথাচতক বাচিজয তমলা ২০২২ উপলড়যয যাত্রী সার্ারড়ির যাতায়াড়তর সুচবর্াড়র্ থ চবআরটিচস বাড়সর মাধ্যড়ম প্রায় 

৩.৫০ লয যাত্রী পচরবহি করা হড়য়ড়ে।  

 সাি উইড়মন্স িযাচম্পয়িেীপ ২০২২ কাপ চবজয়ী িারী ফুটবলাড়ের অভযর্ থিার জন্য চবআরটিচস’র োেচবহীি চিতল বাস ০১ 

চেড়ির মড়ধ্য প্রস্তুতূরব থক প্রোি করা হয়;    

 তিায়াোলী তজলায় একটি প্রচেযি তকন্দ্র িালু করার উড়যাগ গ্রহি করা হড়য়ড়ে যার প্রোসচিক অনুড়মােড়ির জন্য মিণালয় 

তপ্ররণ করা হড়য়ড়ে; 

 বতথমাি সরকার তঘাচষত চভেি-২০৪১ অজথড়ি এক তকাটি তলাড়কর কম থসংস্থাড়ির অংে চহড়সড়ব চবআরটিচসর ড্রাইচভং এবং 

অড়টাড়মাবাইল তাড প্রচেযণ কায থক্রড়ম সরকাচর যািবাহি অচর্েপ্তর হড়ত চবিামূড়ল্য গাচে সরবরাহ/হস্তান্তর; 

 চবআরটিচস’র চডড়পা/ইউচিড়ট ইয়াড থ ও ড্রাইচভং াযাক চিম থাি করা হড়য়ড়ে; 

 চবআরটিচস নত্রমাচসক সমািার ও বাচষ থক প্রচতড়বেি চিয়চমত প্রকাে করা হড়ে;  

 বেবন্ধু জিপ্রোসি পেক ২০২২ প্রোড়ি লড়যয চবআরটিচসর আড়বেি মচিপচরষে চবভাগ ও জিপ্রোসি মিণালড়য়র 

বাোই কচমটির সুপাচরেসহ জাতীয় কচমটি বরাবর তপ্ররণ করা হড়য়ড়ে; 

 সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ কর্তথক ২০২১-২২ অর্ থ বেড়র েপ্তর/সংস্থার প্রর্াি চহড়সড়ব তিয়ারম্যাি, চবআরটিচসড়ক 

শুদ্ধািার পুরস্কার চহড়সড়ব তক্রস্ট, সিে ও তিক প্রোি করা হয়; 

 ২০২১-২০২২ অর্ থবেড়রর বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি (APA) তত সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর আওতার্ীি 

েপ্তর/সংস্থাসমূড়হর মড়ধ্য চবআরটিচস ১ম স্থাি অজথি কড়রড়ে; 

 দূিীচতর চবরুড়দ্ধ ‘চজড়রা টলাড়রন্স’ িীচত গ্রহণ করা হড়য়ড়ে; 

  জিদুড়ভথাগ চিরসড়ণ ২৬ জুি ২০২২ তাচরে গুচলস্তাি ফুলবাচেয়াস্থ চসচবএস-২ এ চডচজটাল কাউোর উড়িার্ি করা হয়। 

 
 

জিাব তমাঃ তাজুল ইসলাম, তিয়ারম্যাি, চবআরটিচস গুচলস্তাি ফুলবাচেয়াস্থ চসচবএস-২ এ চডচজটাল কাউোর উড়িার্ি কড়রি 
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চবআরটিচস বাড়স চডচজটাল চডসড়প্ল স্থাপি 
 

আমোিীকৃত চবআরটিচস’র িতুি বাড়স চডচজটাল চডসড়প্ল রড়য়ড়ে। এর মাধ্যড়ম চবআরটিচস ও সরকাড়রর উন্নয়িমূলক কম থকান্ড 

এবং জিসড়িতিতামূলক উদ্ধৃচত যাত্রীসার্ারণড়ক অবচহত করা হড়ে। চবআরটিচস’র সাচব থক কায থক্রম ও মুচজববষ থ উপলড়য 

বেবন্ধুর জীবিী সংক্রান্ত চভচডও চিত্র প্রে থেড়ির জন্য চবআরটিচস প্রর্াি কায থালড়য়র সনু্মড়ে চডচজটাল চডসড়প্ল তবাড থ স্থাপি করা 

হয়।  

 

শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোি 
 

শুিোেোর নীডতমোলো 2021 অনুযোয়ী 2021-22 অে ি বেন্ট্রর পুরস্কোর প্রদোন্ট্নর িন্য ডবআরর্টডস’র স্টেয়োরম্যোনন্ট্ক ডনব িোেন করো 

হয়। গত 02 জুন ২০২২ তোডরন্ট্খ সড়ক পডরবহন ও মহোসড়ক ডব োন্ট্গর সম্মোডনত সডেব িনোব স্টমোঃ নিরুল ইসলোম 

ডবআরর্টডস স্টেয়োরম্যোন িোনোব স্টমোঃ তোজুল ইসলোমন্ট্ক শুিোেোর পুরস্কোর প্রদোন কন্ট্রন।  

 

  
 

জিাব তমাঃ িজরুল ইসলাম, সচিব সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ জিাব তমাঃ তাজুল ইসলাম, তিয়ারম্যাি চবআরটিচসড়ক শুদ্ধািার 

পুরস্কার প্রোি কড়রি। 

 

 

চবড়েষ তসবা 

 

চিয়চমত যাত্রী ও পণ্য পচরবহি তসবার বাইড়র জিসার্ারড়ণর প্রড়য়াজড়ি চবআরটিচস চিড়ম্নাি চবড়েষ তসবা প্রোি কড়র র্াড়ক: 
 

 যুদ্ধাহত মুচিড়যাদ্ধা ও তেতাবপ্রাপ্ত মুচিড়যাদ্ধাড়ের চবআরটিচস'র বাড়স চবিা ভাোয় যাতায়াড়তর সুচবর্া অব্যাহত 

আড়ে।   

 ঈে, হজ, চবব-ইজড়তমা, আন্তজাচতথক বাচিজয তমলা ও তেড়ের তয তকাি দুড়য থাগকালীি সমড়য় চবড়েষ বাস সাচভ থস 

প্রোি। 

 স্কুল/কড়লজ/সরকাচর-তবসরকাচর চবচভন্ন প্রচতষ্ঠাড়ি চেযা সির/আিন্দ ভ্রমণ/বিড়ভাজিসহ চবচভন্ন সামাচজক অনুষ্ঠাড়ি 

যাতায়াড়তর জন্য চবড়েষ সুলড়ভ বাস সাচভ থস প্রোি করা হয়। 

 চবআরটিচস’র সকল বাড়স ধূমপাি চিচষদ্ধ। ‘ধূমপািমুি যািবাহি’ চস্টকার চবআরটিচস’র সকল বাড়স সংড়যাজি করা 

হড়য়ড়ে।  

 যাত্রী হয়রাচি, ভাো সংক্রান্ত অচভড়যাড়গর জন্য হট লাইি িম্বর ৯৯৯ সম্বচলত চস্টকার চবআরটিচস’র প্রচতটি বাড়স 

সংড়যাজি করা হড়য়ড়ে/হড়ে। 

 চবআরটিচস'র প্রচতটি বাড়স মচহলা, চেশু, প্রচতবন্ধী ও মুচিড়যাদ্ধাড়ের আরামপে ও চিচব থড়ে যাতায়াড়তর সুচবর্াড়র্ থ 

১৫টি আসি সংরচযত আড়ে।  

 চবআরটিচস’র প্রড়তযক বাড়স ময়লা তিলার ঝৌঁচে সংড়যাজি করা হড়য়ড়ে। 
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 সারাড়েড়ে চবআচরটিচস’র বাস সাচভ থড়স চেযার্ীড়ের িলািড়লর তযড়ত্র হাি ভাো কায থকর করা হড়য়ড়ে। 

 চবচভন্ন সরকারী-তবসরকারী অনুষ্ঠাড়ি চবআরটিচস বাস সাচভ থড়সর মাধ্যড়ম তসবা প্রোি করা হয়। 

 

চবআরটিচসর চডচজটাল কায থক্রম 

 

ই-টিড়কটিং ও অিলাইি টিড়কটিং চসড়স্টম 

 

ঢাকাস্থ ৬টি রুড়ট চবআরটিচস বাড়স িাড়মলামুিভাড়ব স্বল্প সমড়য় ই-টিড়কটিং এর মাধ্যড়ম টিড়কট সংগ্রহ করা যাড়ে। এ যাবত 

প্রায় ১২ লয যাত্রী ই-টিড়কটিং পদ্ধচত অবলম্বি কড়র টিড়কট সংগ্রহ কড়রড়েি। এোোও সম্প্রচত চবআরটিচস বাড়স অিলাইি 

টিড়কটিং চসড়স্টম পরীযামূলকভাড়ব িালু করা হড়য়ড়ে। 

 

   

 

 

 

ড্রাইচভং প্রচেযড়ণ ই-তরচজড়ষ্ট্রেি ও তমাবাইল ব্যাংচকং এর মাধ্যড়ম চি পচরড়োর্ 
 

ড্রাইচভং প্রচেযণ কায থক্রড়ম গচতেীলতা আিয়ড়ির লড়যয  অিলাইড়ি আলাো প্লাটিড়ম থ ই-তরচজড়ষ্ট্রেি ও তমাবাইল ব্যাংচকং 

এর মাধ্যড়ম চি পচরড়োর্ কড়র ড্রাইচভং প্রচেযণ গ্রহণ করার জন্য আড়বেি করড়ত পাড়রি। এ যাবত ৪টি প্রচেযণ ইিচস্টটিউট 

ও ১৯টি প্রচেযণ তকড়ন্দ্র ৬৪জি প্রচেযণার্ী অিলাইড়ি সিল ভাড়ব ভচতথ প্রচক্রয়া সম্পন্ন কড়রড়েি। 
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ভযাচহকল াাচকং চসড়স্টম (চভটিএস) 

 

চভটিএড়সর মাধ্যড়ম চবআরটিচস রোিস্ব বৃডি, গোড়ী অবস্থোন ডনডিতকরে, গচতচবচর্ ও মোইন্ট্লি ডনর্ িোরন্ট্ের লন্ট্েয 

চবআরটিচস’র ২২টি বাস চডড়পার ৫০১টি বাস ও ১টি াাড়ক ভযাচহকল াাচকং চসড়স্টম (চভটিএস) স্থাপি করা হড়য়ড়ে। 

ইন্ট্তোমন্ট্ধ্য ৭০১র্ট বোস ও ৫০১র্ট িোকসহ স্টমোট ১২০২টি যোনবোহন্ট্ন VTA স্থোপন্ট্নর কোয িক্রম েোলু করোর প্রডক্রয়ো গ্রহে 

করো হন্ট্য়ন্ট্ে।  

 

চবআরটিচসর চডড়পা/ইউচিট মচিটচরং করার জন্য চসচস কযাড়মরা স্থাপি 

 

স্বচ্ছতো, িবোবডদডহতো ও অডনয়ম দূর করোর লন্ট্েয ডবআরর্টডসর সকল ডিন্ট্পো/ইউডনন্ট্ট ডসডস কযোন্ট্মরো স্থোপন করো 

হন্ট্য়ন্ট্ে। সকল ডিন্ট্পো/ইউডনন্ট্ট ২০০ র্ট ডসডস কযোন্ট্মরো সিংন্ট্যোিন করো হন্ট্য়ন্ট্ে। বতিমোন্ট্ন অনলোইন্ট্নর মোধ্যন্ট্ম 

স্টমোবোইন্ট্ল এবিং েোপটন্ট্পর মোধ্যন্ট্ম স্টহি অডিস স্টেন্ট্ক সকল ডিন্ট্পো/ইউডনটসমূহ ডনয়ডমত পয িন্ট্বেে করো হন্ট্চ্ছ। 

 

   

 

“আমাড়ের চবআরটিচস” এযাপ 
 

িনসোর্োরেন্ট্ক আধুডনক যাত্রী তসবা প্রোড়ির অংে চহড়সড়ব “আমাড়ের চবআরটিচস” এযাপ িালু করা হড়য়ড়ে। গুচলস্তাি-

িারায়িগঞ্জ, কুচেল চববড়রাড-চবেিন্দী রুড়ট ‘‘আমাড়ের চবআরটিচস এযাপস’’ িালু করা হয়। তাোো পরবতীড়ত ঘাটারির-

কাঁিপুর, ঢাকা-লযীপুর, মহাোলী-চকড়োরগঞ্জ ও ঢাকা-িবাবগঞ্জসহ তমাট ০৬টি রুড়ট ‘‘আমাড়ের চবআরটিচস এযাপস’’ িালু 
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রড়য়ড়ে। এ এযোন্ট্পর মোধ্যন্ট্ম িনসোর্োরে/ব্যবহোরকোরী স্টমোবোইল এযোপ এ রুট ও বোন্ট্সর সঠিক সময় ও অবস্থোন সম্পন্ট্কি িোনন্ট্ত 

পোরন্ট্ব। এ যাবত প্রায় ১৫০০জি যাত্রী “আমাড়ের চবআরটিচস” এযাপ ব্যবহার কড়রড়েি। 

 
 

চবআরটিচস চডচজটাল চিটম্যাড়িজড়মে 
 

চবআরটিচস’র কায থক্রড়ম স্বেতা, জবাবচেচহতা ও অচিয়ম দূর করার লড়যয চডড়পা/ইউচিড়টর বাস ও াাড়কর আয়-ব্যয়, যিাংে, 

জ্বালািীসহ সকল কায থক্রম অিলাইি ও অিলাইড়ি পচরলচযত হড়য় তাৎযচিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রার্চমকভাড়ব ০৬টি চডড়পা 

(ড়জায়ারসাহারা, কল্যাণপুর, গাবতলী, তমাহাম্মেপুর, যাত্রাবােী ও িারায়িগঞ্জ) এবং ০২টি ওয়াকথেপ (চসডচিউএস, ততজগাঁও ও 

আইচসডচিউএস, গাজীপুর) এর মড়ধ্য পরীযামূলকভাড়ব চবআরটিচস চিট ম্যাড়িজড়মে অড়টাড়মেি চসড়স্টম িালু করা হড়য়ড়ে। 

পয থায়ক্রড়ম চবআরটিচস’র সকল চডড়পাড়ত ূরণ থাে অড়টাড়মেি ব্যবস্থা িালু করা হড়ব। 

 
 

 

 

এচস বাড়স WiFi সংড়যাগ প্রোি 
 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১৯৩টি বাড়স Wi-Fi ইোরড়িট তসবা/সুচবর্া িালু করা হড়য়ড়ে। আড়রা ০৭টি এচস বাড়স Wi-Fi 

internet সুচবর্া িালু করার কায থক্রম প্রচক্রয়ার্ীি রড়য়ড়ে। এর িড়ল যাত্রীসার্ারণ বাড়স বড়সই চবিামূড়ল্য ইোরড়িট রডশাউচজং, 

ডাউিড়লাড এবং তমইল তিক করড়ত সযম হড়েি। 
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BRTC GF এযাপ 
 

ডবআরর্টডস’র অবসরপ্রোপ্ত কম িকতিো-কম িেোডরগে BRTC GF এযোন্ট্পর মোধ্যন্ট্ম অবসরপ্রোপ্ত কম িকতিো-কম িেোডরগে সহন্ট্িই  

ডসডপএি/ গ্রযোচুইর্ট/ ছুর্টনগদোয়ন সিংক্রোন্ত যোবতীয় তথ্য িোনন্ট্ত পোরন্ট্েন।  

 

িযাড়লঞ্জসমূহ 
 

 শূন্য পড়ে জিবল চিড়য়াগ; 

 িতুি মড়ডড়লর গােী চবআরটিচস বহড়র সংযুি করা; 

 চিয়চমত তবতি-ভাতাচে পচরড়োর্ করা; 

 বড়কয়া তবতি, চসচপএি, গ্রযাচুইটি ও ছুটিিগোয়ি পচরড়োর্ করা; 

 দুিীচত শূড়ণ্যর তকাঠায় িাচমড়য় আিা; 

 মাচলক সচমচত ও তবসরকারী মাচলক পড়যর সাড়র্ সম্পকথ স্থাপড়ির মাধ্যড়ম ১০০% রুট পচরিালিা করা; 

 রাজস্ব বৃচদ্ধ করা; 

 ব্যয় সংড়কািি করা এবং 

 যাত্রী তসবার মাি উন্নয়ণ করা। 

 

 ডবষ্যৎ পডরকল্পনো 
 

 ইন্ট্লডিক স্ট ডহকলসহ নতুন মন্ট্িন্ট্লর বোস ডবআরর্টডস বহন্ট্র সিংযুি করো; 

 আধুডনক সুডবর্ো সম্বডলত অডিস  বনসহ কম িেোডরন্ট্দর আবোসন  বন ডনম িোে; 

 ডিন্ট্পোসমূন্ট্হ (বোস/িোক) ওয়োডশিং প্ল্যোন্ট স্থোপন; 

 স্টতিগাঁও স্টকন্দ্রীয়  স্টমরোমত কোরখোনো এবিং গোিীপুর সমডন্বত স্টকন্দ্রীয় স্টমরোমত কোরখোনো যুন্ট্গোপন্ট্যোগী ও 

আধুডনকোয়ন; 

 পয িোয়ক্রন্ট্ম সকল রুন্ট্ট যোেী পডরবহন্ট্ে দ্রুত ই-র্টন্ট্কর্টিং ডসন্ট্েম েোলু করো; 

 সকল স্টেন্ট্ে স্বচ্ছতো ও িবোবডদহীতো ডনডিতকরে এবিং অডনয়ম দূর করোর িন্য বদনডিন কোয িক্রমসহ ডিন্ট্পো 

ব্যবস্থোপনোয় অন্ট্টোন্ট্মশন ডসন্ট্েম েোলু করো; 

 বোিংলোবোন্ধো ও ডসরোিগন্ট্ঞ্জ নতুন ২র্ট বোস ডিন্ট্পো  এবিং খুলনো ও বগুড়োয় ২র্ট িোক ডিন্ট্পো স্থোপন; 
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 বডরশোল-স্টকোলকোতো, েট্টগ্রোম-স্টকোলকোতো ও ঢোকো-গ্োিংটক (ডসডকম)-দোডিিডলিং, ঢোকো-স্টনপোল আন্তিোডতিক বোস রুট 

েোলু করো; 

 বোস ও িোন্ট্কর অনলোইন History book েোলু করোর মোধ্যন্ট্ম গোড়ীর তথ্য আপন্ট্িট রোখো। 
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আড়লাক চিড়ত্র চবআরটিচস 

২০২১-২০২২ 
- 

  

ব্র্যাক-এর মচহলা ড্রাইচভং প্রচেযণার্ীড়ের মাড়ি সিে চবতরণ কড়রি সেক 

পচরবহি ও তসতু মিণালড়য়র মািিীয় জিাব ওবায়দুল কাড়ের, এমচপ। 

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর সয তযাগোিকৃত সম্মাচিত সচিব জিাব 

এচবএম আচমনুোহ নুরী মড়হােয়ড়ক চবআরটিচস’র পয তর্ড়ক ফুড়লল শুড়ভো 

  
গত ২৮/০৬/২০২২ তাচরড়ে সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর সাড়র্ 

চবআরটিচসর বাচষ থক কম থসম্পােি চুচি (এচপএ) ২০২২-২০২৩ সম্পাচেত হয় 

 

চবআরটিচস চমরপুর প্রচেযণ তকড়ন্দ্র তমাটর ড্রাইচভং প্রচেযড়ণর জন্য জচয়তা 

িাউড়ন্ডেড়ির ১৫ এবং ১৬তম ব্যাড়ির শুভ উড়িার্ি কড়রি জচয়তা িাউড়ন্ডেড়ির 

ব্যবস্থাপিা পচরিালক জিাব আিড়রাজা োি 

  

সেক পচরহি ও তসতু মিণালড়য়র মািিীয় মিী জিাব ওবায়দুল কাড়ের, এমচপ 

০৩ তিব্রুয়াচর ২০২২ তাচরড়ে বাংলাড়েে সেক পচরবহি কড়প থাড়রেি ভবি 

আধুচিকায়ি  ও বেবন্ধু, মুচিযুদ্ধ ও বাংলাড়েে কণ থার এর শুভ উড়িার্ি কড়রি 

তভৌত অবকাঠাড়মা চবভাড়গর সম্মাচিত সেস্য (সচিব) জিাব তমাঃ মামুি আল 

রেীে মড়হােড়য়র সাড়র্ তিয়ারম্যাি জিাব তমা: তাজুল ইসলাম এর তসৌজন্য 

সাযাত 
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আড়লাক চিড়ত্র চবআরটিচস 

২০২১-২০২২ 

 

  

জিপ্রোসি মিণালড়য়র মািিীয় প্রচতমিী, জিাব িরহাে তহাড়সি এমচপ এর 

উপচস্থচতড়ত সরকাচর যািবাহি অচর্েপ্তর হড়ত চবিামূড়ল্য গাচে সরবরাহ/হস্তান্তর 

উপলড়য Memorandum of Understanding স্বাযর অনুষ্ঠাি 

সেক পচরহি ও মহাসেক চবভাড়গর সম্মাচিত সচিব মড়হােয় কর্তথক তকন্দ্রীয় 

প্রচেযি ইিচস্টটিউট, গাজীপুর এর ভবি ও তগট আধুচিকায়ড়ির শুভ উড়িার্ি 

  

 

জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এর ১০২ তম জন্মবাচষ থকী ও জাতীয় চেশু চেবস উপলড়য তোয়া মািচিল ও তকক কাটা অনুষ্ঠাড়ির আড়য়াজি করা হয় 

 

  

কাচরগর ও িালক চিড়য়াগ পচরযা চবআরটিচসর সকল চডড়পা/ইউচিড়ট কম থরত কম থকতথা-কম থিারীড়ের অচে চিব থাপক 

প্রচেযণ 
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আড়লাক চিড়ত্র চবআরটিচস 

২০২১-২০২২ 

 

  

চডচজটাল বাংলাড়েে চেবস-২০২১ চেবস উপলড়য চবআরটিচসর কম থকতথা-

কম থিাচরড়ের অংেগ্রহড়ণ বণ থাঢয র যাচলর আড়য়াজি 

১৫ আগস্ট জাতীয় তোক চেবস উপলড়য আড়য়াচজত তোয়া মাহচিল 

 

স্বল্প মূন্ট্ে, ডনরোপদ আদশ ি ও উন্নততর যোেী স্টসবো প্রদোন্ট্নর ডবষন্ট্য় ৭১ র্টড 'স্টত ডবআরর্টডসর স্টেয়োরম্যোন িনোব স্টমোঃ তোজুল ইসলোম এর সরোসডর 

স্বোেোতকোর প্রদোন 
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ঢাকা বাস র যাচপড াািচজট তকাম্পািী চলচমড়টড 
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সেকপড়র্ একেত্র তলিসম্বচলত অবকাঠাড়মা ও চিরাপে, চিভথরড়যাগ্য, আরামোয়ক, পচরড়বেবান্ধব বাস র্ু্যাচপড াািচজট 

(চবআরটি) ব্যবস্থা িালুর লড়যয ১লা জুলাই ২০১৩ তাচরড়ে েতভাগ সরকাচর মাচলকািার্ীি ‘ঢাকা বাস র যাচপড াািচজট 

তকাম্পািী চলচমড়টড (ঢাকা চবআরটি)’ প্রচতচষ্ঠত হয়। চবআরটি ব্যবস্থা িালু হড়ল যািজট বহুলাংড়ে হ্রাস পাড়ব। চবআরটি 

কচরড়ডাড়র ঘোয় উভয় চেড়ক সড়ব থাচ্চ ২০ হাজার যাত্রী পচরবহড়ি সযম হড়ব। এ ব্যবস্থায় তডচডড়কড়টড বাস তলইড়ির মাধ্যড়ম 

পচরড়বে বান্ধব ইড়লকচাক বাস ব্যবহার কড়র গাজীপুর তর্ড়ক এয়ারড়পাট থ রুড়ট ২০.৫ চকড়লাচমটার রাস্তায় মাত্র ৩৫-৪০ চমচিড়ট 

ভ্রমণ করা যাড়ব। 

রূপকল্প 

িগড়র েন্দময় পর্িলা 

অচভলযয 

সেকপড়র্ একেত্র তলিসম্বচলত অবকাঠাড়মা, চিচে থষ্ট সমড়য় বাড়সর গমিাগমি এবং চিচে থষ্ট সমড়য় গন্তড়ব্য তপৌৌঁোড়িার 

চিিয়তাসহ চিরাপে, সুলভ,আরামোয়ক ও পচরড়বেবান্ধব চবআরটি ব্যবস্থা প্রবতথি ও সম্প্রসারণ কড়র মহািগরীর যাত্রী 

সার্ারড়ণর ভ্রমণ ও নেিচন্দি কম থ পচরকল্পিায় সাবলীলতা আিয়ড়ির মাধ্যড়ম েন্দময় এক আবহ সৃচষ্ট করা। 

পচরিালিা পষ থে 

ঢাকা বাস র যাচপড াািচজট তকাম্পািী চলচমড়টড ১২ সেস্য চবচেষ্ট একটি পচরিালিা পষ থে কর্তথক পচরিাচলত। সচিব, সেক পচরবহি ও 

মাহসেক চবভাগ এ তকাম্পািীর পচরিালিা পষ থড়ের তিয়ারম্যাি। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ৪টি পষ থে সভা অনুচষ্ঠত হয়। 

চিম থাণার্ীণ চবআরটি (গাজীপুর-এয়ারড়পাট থ)’র প্রভাব 

অতযাধুচিক গণপচরবহি ব্যবস্থা প্রবতথড়ির লড়যয গাজীপুর হড়ত হযরত োহজালাল (রহঃ) আন্তজথাচতক চবমািবন্দর পয থন্ত বাস 

র যাচপড াািচজট (চবআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। চিমীয়মাি চবআরটি িালু হড়ল গাজীপুর হড়ত এয়ারড়পাট থ পয থন্ত 

২০.৫০ চকড়লাচমটার সেড়ক তকাড়িারকম প্রচতবন্ধকতা োোই এক প্রান্ত তর্ড়ক অপর প্রাড়ন্ত যাত্রী পচরবহড়ি সযম হড়ব। 

অড়টাড়মটিক টিড়কটিং চসড়স্টড়মর মাধ্যড়ম ২০.৫ চকড়লাচমটার চবআরটি কচরড়ডাড়র ২৫টি তস্টেি এবং ৩৫-৪০ চমচিড়ট যািজট 

চবহীি যাতায়াত করা যাড়ব। এটি হড়ব পচরড়বে বান্ধব ও তডচডড়কড়টড বাস তলি সম্বচলত তেড়ের প্রর্ম পচরবহি ব্যবস্থা। 

ঢাকা চবআরটি প্রকল্প 

গণপ্ররজাতিী বাংলাড়েে সরকার, এেীয় উন্নয়ি ব্যাংক, িরাসী উন্নয়ি সংস্থা এবং তলাবাল এিভায়রিড়মে িযাচসচলটি-র 

অর্ থায়ড়ি ’তগ্রটার ঢাকা আরবাি াান্সড়পাট থ প্রড়জট (চজচডএসইউটিচপ)’ প্রকড়ল্পর আওতায় ঢাকা চবআরটি (গাজীপুর-এয়ারড়পাট থ) 

বাস্তবাচয়ত হড়ে। প্রকল্পটি সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর আওতায় সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর, বাংলাড়েে তসতু 

কর্তথপয ও স্থািীয় সরকার প্রড়কৌেল অচর্েপ্তড়রর মাধ্যড়ম বাস্তবায়ি করা হড়ে। 

প্রকড়ল্পর বাস্তবায়ি অগ্রগচত 

৪টি প্যাড়কড়জর আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ি করা হড়ে। প্যাড়কজচভচত্তক প্রকড়ল্পর অগ্রগচত চিম্নরূপ: 

 

প্যাড়কজ-১: সেক উন্নয়ি ও প্রেস্তকরণ, চবআরটি তলি, িাইওভার ও চবআরটি তস্টেি চিম থাণ 

সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর কর্তথক বাস্তবায়িার্ীি, জুি ২০২২ পয থন্ত বাস্তবায়ি অগ্রগচত ৮১.৪৫% েতাংে। 
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চবআরটি প্রকড়ল্পর  আওতায় এয়ারড়পাট থ অংড়ে িাইওভাড়রর িলমাি চিম থাণ কাজ 

প্যাড়কজ-২: সেক উন্নয়ি ও প্রেস্তকরণ, এচলড়ভড়টড চবআরটি তলি, টচে তসতু ও চবআরটি তস্টেি চিম থাণ 

 

বাংলাড়েে তসতু কর্তথপয উচেচেত প্যাড়কড়জর কায থক্রম বাস্তবায়ি করড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত বাস্তবায়ি অগ্রগচত ৬৯.৮২ 

েতাংে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     এয়ারড়পাট থ অংড়ের রাস্তা সংস্কাড়রর চিম থাণ কাজ িলমাি    গাজীপুর তিৌরাস্তায় িাইওভাড়রর িলমাি চিম থাণ কাজ            

 

প্যাড়কজ: ৩: ফুটপাত, তড্রইড়িজ ও তপৌর অবকাঠাড়মা চিম থাণ 

স্থািীয় সরকার প্রড়কৌেল অচর্েপ্তর (এলচজইচড) কর্তথক বাস্তবায়িার্ীি এ প্যাড়কড়জর আওতায় কায থক্রম িলমাি রড়য়ড়ে। 
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                 ফুটওভার রডশীড়জর িলমাি চিম থাণ কাজ                                    তস্টেড়ির িলমাি চিম থাণ কাজ 

 

প্যাড়কজ-৪: চবআরটি বাস চডড়পা চিম থাণ 

স্থািীয় সরকার ও প্রড়কৌেল অচর্েপ্তর (এলচজইচড) কর্তথক বাস্তবায়িার্ীি এ প্যাড়কড়জর েতভাগ কাজ সম্পন্ন হড়য়ড়ে।  

 

  
বাস ওয়াচেং স্পট গাজীপুরস্থ চিচম থত বাস চডড়পা 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়রর অজথিসমূহ 

 

ঢাকা চবআরটি তকাম্পািীর “চবআরটি চবচর্মালা”র েসো চূোন্ত পয থাড়য় রড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র একজি উপ-

মহাব্যবস্থাপক, একজি ব্যবস্থাপক, দুইজি ব্যচিগত কম থকতথা ও আটজি কচম্পউটার মুদ্রাযচরক চিড়য়াগ সম্পন্ন হড়য়ড়ে। বাস 

ও আইটিএস ক্রড়য়র উড়দ্দড়শ্য প্রার্চমক প্রস্তাবিা আহবাি করা হড়য়ড়ে।  

তকাম্পািী তলাড়গা 

 

 ১১ তম তবাড থ সভার চসদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৩টি তলাড়গা মািিীয় প্রর্ািমিীর কায থালড়য় তপ্ররণ করা হড়ল চিড়ম্নাি তলাড়গাটি চিব থািি 

করা হয়। ১৩তম তবাড থ সভায় তলাড়গা চূোন্তকরড়ণর চবষয়টি অবচহতকরিাড়র্ থ গৃহীত হয়।  
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বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির জন্মবাচষ থকী ও জাতীয় চেশু চেবস উেযাপি 
 

বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির ১০২ তম জন্মবাচষ থকী ও জাতীয় চেশু চেবস উপলড়য ঢাকা বাস র যাচপড াািচজট তকাম্পািী 

চলচমড়টড এর পয তর্ড়ক ১৭ মাি থ ২০২২ আড়লািিা সভা ও তোয়া মাহচিড়লর আড়য়াজি করা হয়। এোো এচতম চেশুড়ের 

মড়ধ্য োয সামগ্রী চবতরণ করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাচতর জিক বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাড়ির ১০২তম শুভ জন্মবাচষ থকী উেযাপি ও োয সামগ্রী চবতরণ 
 

ঢাকা বাস র যাচপড াািচজট তকাম্পািীড়ত কম থকতথা/কম থিারীড়ের প্রাচতষ্ঠাচিক েযতা বৃচদ্ধর লড়যয আড়য়াচজত প্রচেযণ 

কম থসূিীড়ত প্রর্াি অচতচর্ চহড়সড়ব উপচস্থত চেড়লি জিাব িীচলমা আেতার, অচতচরি সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক 

চবভাগ এবং চিব থাহী পচরিালক ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয। 
 

 

 

 

 

 

 

প্রচেযড়ণ অংেগ্রহণকারী প্রচেযণার্ীড়ের একাংে 

গাজীপুড়র অনুচষ্ঠত মুচির উৎসব ও সূবণ থ জয়ন্তী তমলায় অংেগ্রহণ 

গাজীপুর তজলা প্রোসড়ির উড়যাড়গ ১৭ মাি থ ২০২২ মহািগরীর ভাওয়াল রাজবাচে মাড়ঠ আড়য়াচজত তমলায় ঢাকা চবআরটি তকাম্পািী 

অংেগ্রহণ কড়র। তমলায় তকাম্পািীর পয তর্ড়ক চবআরটি ব্যবস্থা সম্পড়কথ েে থিার্ীড়ের অবচহত করা হয়। তমলায় সাজসজ্জা ও অন্যান্য 

চবষয়াচের চবড়বিিায় ঢাকা চবআরটি তকাম্পািী ৬ষ্ঠ স্থাি অচর্কার কড়র। 
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গাজীপুড়র সূবণ থ জয়ন্তী তমলায় ঢাকা চবআরটি তকাম্পািীল স্টল 

চবআরটি কচরড়ডার ও তকাম্পািী পচরেে থি 

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর সম্মাচিত সচিব, জিাব এ চব এম আচমি উেযাহ নুরী মড়হােয় ১১ জুি ২০২২ তাচরড়ে ঢাকা 

চবআরটি তকাম্পািী চলচমড়টড এর অচিস পচরেে থি কড়রি।  

 

 

 

 

 

 

 

সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ কর্তথক চবআরটি অচিস পচরেে থি  
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াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) 
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াাকা মহানগিী ও পার্শ্ৃবিী এলাকাি যানকো তনিসদন ও পতিদবশ উন্নয়দন আধুতনক গণপতিবহন তহদসদব Mass Rapid 

Transit (MRT) বা ্মদাাদিল ্নোওয়াদকৃি পতিকল্পনা, সাদভ,ৃ তিকাইন, অথাৃয়ন, তনমাৃণ, পতিচালনা ও িক্ষণাদবক্ষদণি 

তনতমত্ত The Companies Act 1994 অনুযায়ী গি ০৩ জুন ২০১৩ িাতিখ শিভাগ সিকাতি মাতলকানািীন Dhaka 

Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন কিা হয়। DMTCL এি Authorized Share 

Capital ১০(েশ) হাকাি ্কাটি োাকা এবাং Paid-up Capital ৫০০(পাঁচশি) ্কাটি োাকা। 

 

রূপকল্প  

 

বাঁচদব সময়, বাঁচদব পতিদবশ 

যানকো কমাদব ্মদাাদিল  

 

অতভলক্ষয 

দ্রুিগামী, তনিাপে, তনভিৃদযাগ্য, শীিািপ তনয়তন্ত্রি, সময়-সােয়ী, তবদুযৎ চাতলি, পতিদবশবান্ধব ও দূিতনয়তন্ত্রি অিযাধুতনক 

গণপতিবহন ব্যবস্থা প্রবিদৃনি মাধ্যদম াাকা মহানগিী ও িৎসাংলি পার্শ্ৃবিী এলাকাি যানকো তনিসন  

 

 বরচালো  বরষদ 

 

াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) এি ১১ সেস্য তবতশষ্ট একটি পতিচালনা পতিষে িদয়দে। সতচব, 

সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ পতিচালনা পতিষদেি ্চয়ািম্যান। পতিচালনা পতিষদেি প্রথম সভা গি ১৬ নদভম্বি ২০১৪ 

িাতিখ অনুতষ্ঠি হয়। ৩০ জুন ২০২২ িাতিখ পযনৃ্ত পতিচালনা পতিষদেি ৪৬টি সভা অনুতষ্ঠি হদয়দে। িন্মদধ্য ২০২১-২০২২ 

অথবৃেদি অনুতষ্ঠি ৪টি সভায় গৃহীি ৩০টি তসিাদন্তি মদধ্য ২৮টি ইদিামদধ্য বাস্তবাতয়ি হদয়দে। অবতশষ্ট ০২টি তসিান্ত 

বাস্তবায়নািীন িদয়দে। 

 

িাবষ িক সাধারণ সভা 

 

াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) এি ৮ম বাতষকৃ সািািণ সভা গি ২৯ তিদসম্বি ২০২১ িাতিখ 

অনুতষ্ঠি হয়। এই সভায় তকাম্পাচির ৩০ জুি ২০২১ তাচরড়ে সমাপ্ত বেড়রর চহসাব চববরণী, চিরীযড়কর প্রচতড়বেি, 

পচরিালকমন্ডলীর প্রচতড়বেি, পচরিালকগড়ণর চিব থািি/পুিঃচিব থািি, তকাম্পাচির চিরীযক পুিঃচিড়য়াগ ও চি পুিঃচির্ থারণ 

এবাং চডএমটিচসএল এর পচরিালিা পচরষড়ের পচরিালকগড়ণর সম্মাচির হার পুিঃচির্ থারণ অনুড়মােি করা হয়।  

 

সমোিদ্ধ কম ি বরকেো ২০৩০ 

 

সমৃতিি অেযাত্রায় বাাংলাদেশ তশদিানাদম প্রকাতশি তনবাৃচনী ইশদিহাি ২০১৮-্ি বাাংলাদেদশ প্রথম উড়াল ্মদাাদিল বা 

এমআিটি লাইন-৬ তনমাৃণ এবাং াাকা মহানগিী ও পার্শ্ৃবিী এলাকাি সমন্বদয় ্মদাাদিল ্নোওয়াকৃ গদড় ্িালাি প্রতিশ্রুতি 

িদয়দে। সিকাদিি পঞ্চবাতষকৃী পতিকল্পনা এবাং ্প্রতক্ষি পতিকল্পনায় প্রতিশ্রুতিি প্রতিিলন িদয়দে। এই ্প্রক্ষাপদো াাকা 

মহানগিী ও পার্শ্ৃবিী এলাকাি যানকো তনিসন ও পতিদবশ উন্নয়দন তিএমটিতসএল-এি আওিায় অিযাধুতনক গণপতিবহন 

তহদসদব ৬টি MRT বা ্মদাাদিদলি সমন্বদয় একটি শতক্তশালী ্নোওয়াকৃ গদড় ্িালাি তনতমত্ত সিকাি তনদোক্ত সময়াবদ্ি 

কমপৃতিকল্পনা ২০৩০ েহণ কদিদে: 
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    াাকা ্মদাাদিল ্নোওয়াক ৃতনমাৃদণি তনতমত্ত সিকাদিি সময়াবি কমপৃতিকল্পনা ২০৩০ 

এমআিটি লাইদনি নাম পযাৃয় সম্ভাব্য সমাতপ্তি সাল িিন 

এমআিটি লাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াল 

এমআিটি লাইন-১ 

তবিীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পািাল 

এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুো 
২০২৮ 

এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃরুো 

র্তিীয় ২০৩০ এমআিটি লাইন-২ 

এমআিটি লাইন-৪ 
 

এই কমপৃতিকল্পনা অনুসিদণ MRT Line-6, MRT Line-1 এবাং MRT Line-5: Northern Route এি তনমাৃণ কাক 

দ্রুিগতিদি এতগদয় চলদে। MRT Line-5: Southern Route এর Engineering Design এি কাক ্শষ পযাৃদয় িদয়দে। 

MRT Line-2 এবাং MRT Line-4 তনমাৃদণি তনতমত্ত উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থা অনুসন্ধান কিা হদচ্ছ।  

 

াাকা মহানগিী ও িৎসাংলি এলাকাি সমন্বদয় গঠিি ্মদাাদিল ্নোওয়াক ৃ

 

এই ্নোওয়াদকৃি আওিায় উত্তিা (উত্তি) ্থদক মতিতিল পযনৃ্ত ২০.১০ তকদলাতমোাি েীঘ ৃ১৬টি ্স্টশন তবতশষ্ট বাংলাড়েড়ের 

প্রর্ম তমড়াাড়রল MRT Line-6 এর তনমাৃণ কাক পুদিােদম এতগদয় চলদে। ৩০ জুন ২০২২ িাতিখ পযনৃ্ত সাতবকৃ গড় অেগতি 
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৮১.১৯%। আগামী তিদসম্বি ২০২২ মাদস বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ্মদাাতরল উত্তিা (উত্তি) ্থদক আগািগাঁও পযনৃ্ত চালু 

হড়ত যাড়ে। মােেীে প্রধােমন্ত্রীর অ্নুিাসে অ্নুসরছণ এমআরটি লাইে-৬ মবেবিল পথছক কমলাপর   িন্ত ১.১৬ বকছলাবমর্ার 

িবধ িে করার বেবমত্ত Detailed Design সান্ন কিা হদয়দে। ২০২৬ সাদলি মদধ্য কমলাপুি ্থদক তবমানবেি পযনৃ্ত 

১৯.৮৭২ চকড়লাচমটার পািাল (তবমানবেি রুো) এবাং নত্যন বাকাি ্থদক তপিলগঞ্জ তিদপা পযনৃ্ত ১১.৩৬৯ চকড়লাচমটার উড়াল 

(পূবাৃচল রুো) ্মাো ৩১.২৪১ তকদলাতমোাি েীঘ ৃ MRT Line-1 চিম থাড়ণর লড়যয ভূচম অচর্গ্রহড়ণর কায থক্রম চূোন্ত পয থাড়য় 

রড়য়ড়ে। চিম থাণ কাজ তত্ত্বাবর্ায়ড়ির জন্য পরামে থক প্রচতষ্ঠাি চিড়য়াগ প্রচক্রয়া তেষ পয থাড়য়। সকল তনমাৃণ প্যাদকদকি েরপত্র 

আহ্বাি কায থক্রম চবচভন্ন পয থাড়য় প্রচক্রয়ার্ীি আড়ে। ২০২৮ সাড়লর মড়ধ্য ১৩.৫০ তকদলাতমোাি পািাল ও ৬.৫০ তকদলাতমোাি 

উড়াল ্মদাাদিদলি সমন্বদয় ্হমাদয়িপুি ্থদক ভাোািা পযনৃ্ত ্মাো ২০ তকদলাতমোাি েীঘ ৃ MRT Line-5: Northern 

Route তনমাৃদণি লদক্ষয Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দে। বিমৃাদন তবতভন্ন সাদভ,ৃ Detailed 

Design ও ভূতম অতিেহদণি কাক চলদে। তিদপাি ভূতম উন্নয়দনি কন্য েিপত্র আহ্বান কিা হদয়দে। এটিই হড়ব ঢাকা 

মহািগরীর প্রর্ম ূরব থ-পচিম MRT Corridor। ২০৩০ সাড়লর মড়ধ্য গাবতলী তর্ড়ক আিতাব িগর পচিম পয থন্ত ১২.৮০ 

চকড়লাচমটার পাতাল এবং আিতাব িগর তসোর তর্ড়ক োড়েরকাচন্দ পয থন্ত ৪.৬০ চকড়লাচমটার উোল তমাট ১৭.৪০ 

চকড়লাচমটার েীঘ থ MRT Line-5: Southern Route চিম থাড়ণর চিচমত্ত Pre-feasibility ও Feasibility Study সম্পন্ন 

কড়র Engineering Design-এর কাজ িলমাি। গি ২৩ জুন ২০২২ িাতিখ প্রিানমন্ত্রীি কাযাৃলদয় অনুতষ্ঠি PPP 

প্রকল্পসমূদহি বাস্তবায়ন ও অেগতি পযাৃদলাচনা সভায় MRT Line-2 তকটুতক তভতত্তদি তপতপতপ পিতিদি বাস্তবায়দনি 

িাতলকা ্থদক প্রিযাহাি কিাি তসিান্ত েহণ কিা হদয়দে। এিই িািাবাতহকিায় একই সমদয়ি মদধ্য গাবিলী ্থদক 

নািায়ণগঞ্জ পযনৃ্ত সম্ভাব্য ্মইন লাইন এবাং ্গালাপ শাহ মাকাি ্থদক সেিঘাো পযনৃ্ত সম্ভাব্য ব্রাঞ্চ লাইন সমন্বদয় MRT 

Line-2 তনমাৃদণি তনতমত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নেে সহছ াগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হদচ্ছ। ২০৩০ সাদলি মদধ্য 

কমলাপুি ্থদক নািায়ণগঞ্জ ্কলাি মেনপুি পযনৃ্ত MRT Line-4 তনমাৃদণি কন্যও উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থা অনুসন্ধান কিা 

হদচ্ছ।   

 

িাংলাছদছির প্রথম পমছরাছরল চালুর  বরকেো 

 

আগামী তিদসম্বি ২০২২ মাদস বাাংলাদেদশি প্রথম ্মদাা ্ান উত্তিা উত্তি ্থদক আগািগাঁও পযনৃ্ত চালুি লড়যয পুিদোদম তনমাৃণ কাক 

এতগদয় চলদে। ৩০ জুন ২০২২ িাতিখ পযনৃ্ত  এই অাংদশি পূি ৃকাদকি অেগতি ৯৩.৭৬%। উত্তিা উত্তি ্থদক আগািগাঁও পযনৃ্ত অাংদশি 

কাদকি প্রিান প্রিান অকনৃ: 

 তিদপাি অভযন্তদি তনমাৃদণি কন্য তনিাৃতিি সকল অবকাঠাদমাি (৫২টি) তনমাৃণ কাক গি ২০ জুন ২০২২ িাতিখ সান্ন হদয়দে; 

 উত্তিা উত্তি ্থদক আগািগাঁও পযনৃ্ত ১১.৭৩ তকদলাতমোাি ভায়ািাট চিম থাণ সান্ন হদয়দে এবং এ অংড়ের ০৫টি ্স্টশদনি 

Entry-Exit ও ০৯টি ্স্টশদনি Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাক 

ব্যতিি সকল পূি ৃকাক ইদিামদধ্য সান্ন হদয়দে; 

 চডড়পার অভযন্তড়র সম্পূণ ৃ(১৯ চকড়লাচমটার) তরল লাইি স্থাপি কড়র  ১৬ বকছলাবমর্ার অিংন্ট্শ OCS Mast স্থা ে এিং এবাং 

উত্তরা উত্তর তর্ড়ক আগারগাঁও পয থন্ত উভয় চেড়ক সম্পূণ ৃ(২৫.২৩ চকড়লাচমটার) তরললাইি স্থাপিূরব থক Overhead Catenary 

System চালু করা হছেছে;  

 উত্তরা পথছক আগািগাঁও   িন্ত বসগন্যাবলং বসছস্ট্ছমর ইকুই ছমন্ট স্থা ে সিন্ন কছর পর্বস্ট্ং চলছে। ইছোমছধ্য Automatic 

Train Protection (ATP) এিং Automatic Train Operation (ATO) বসছস্ট্ম এর পর্বস্ট্ং সিন্ন হছেছে; 

 ইদিামদধ্য ১৪ ্সো ্মদাা ্ান াাকাি উত্তিাস্থ তিদপাদি ্পৌুঁদেদে। িেিমাছে বিছ াছে প  সকল পমছরা পরে রছেছে পসগুছলার 

Functional Test চলছে;  

 গি ১২ তিদসম্বি ২০২১ িাতিখ ্থদক আগািগাঁও ্মদাাদিল ্স্টশন পযনৃ্ত Performance Test চলদে এবং আগামী 

অদটাবি ২০২২ মাদস Integrated Test শুরু কিাি পতিকল্পনা িদয়দে;  

 উত্তিা (উত্তি) ্মদাাদিল ্স্টশন এবাং আগািগাঁও ্মদাাদিল ্স্টশন হদি াাকা মহানগিীি তবতভন্ন রুদো তনিাপদে এবাং সােয়ী 

মূদল্য ্মদাাদিদল যািায়ািকািী যাত্রী্েি পতিবহদনি তনতমত্ত াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) এবাং 

বাাংলাদেশ সড়ক পতিবহন কদপাৃদিশন (তবআিটিতস) এি মদধ্য একটি সমদিািা স্মািক স্বাক্ষদিি উদযাগ েহণ কিা হদয়দে। 

এই লদক্ষয একটি খসড়া সমদিািা স্মািক প্রস্তুি কদি চূড়ান্ত কিাি কন্য তবআিটিতস-্ি ্প্রিণ কিা হদয়দে। 
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পমছরাছরছলর আথ ি-সামাবজক প্রভাি 

 

বাংলাড়েড়ের রাজর্ািী ঢাকা তেড়ের সামাচজক, অর্ থনিচতক/বাতনতকযক, প্রশাসতনক ও রাজনিচতক কম থকাড়ন্ডর তকন্দ্রচবন্দু হওয়ায় 

চজচডচপ'ড়ত ঢাকার অবোি প্রায় ৩৬ েতাংে। এোড়ি জিঘিত্ব প্রচত বগ থচকড়লাচমটাড়র প্রায় ৫০ হাজার। এ মহািগরীড়ত যািবাহড়ির 

সংখ্যা ৩০ জুি ২০২২ পয থন্ত ১৮,৭৭,৪৭৪ ও ক্রমবর্ থমাি। ঢাকা মহািগরীর সেক ঘিত্ব মাত্র ৬.১২ চকড়লাচমটার চবর্ায় িগরীড়ত যািজট 

তলড়গই র্াকড়ে এবং এর কারড়ণ প্রচতবের প্রায় ৩.৮ চবচলয়ি মাচকথি ডলার যচত হড়ে। তমড়াাড়রল িালু হড়ল যািজট হ্রাস পাওয়ায় এ 

যচত বহুলাংড়ে কড়ম যাড়ব এবং তেড়ের অর্ থিীচতড়ত ইচতবািক ভূচমকা রােড়ব। কম থপচরকল্পিা অনুযায়ী ২০৩০ পয থন্ত ০৬টি এমআরটি 

লাইি চিচম থত হড়ল নেচিক প্রায় ৫০.৫০ লয যাত্রী দ্রুততর সমড়য় যাতায়ত করড়ত পারড়ব।  তস জন্য যািজট বহুলাংড়ে হ্রাস পাওয়ায় 

মহািগরবাসীর কম থঘো সাশ্রড়য়র মাধ্যড়ম উৎপােি বৃচদ্ধড়ত সহায়ক হড়ব। 

তমড়াাড়রল চবদুযৎ িাচলত চবর্ায় জীবাশ্ম ও তরল জ্বালািী ব্যবহৃত িা হওয়ায় বায়ু দূষণ তরার্ হড়ব। একইসাড়র্ তমড়াাড়রল কম সমড়য় 

অচর্ক যাত্রী পচরবহি করড়ব চবর্ায় তোট তোট যািবাহড়ির ব্যবহার অড়িক যাড়ব, জীবাশ্ম  জ্বালািীর ব্যবহার হ্রাস পাড়ব। এক সমীযায় 

তেো চগড়য়ড়ে তয, শুধু এমআরটি লাইি-৬ িালু হড়ল এই রুড়ট যািবাহড়ির সংখ্যা কড়ম যাওয়ায় বেড়র ২,০২,৭৬২ টি কাব থি চিঃসরণ 

হ্রাস পাড়ব ও পচরড়বে উন্নয়ড়ি ব্যাপক ভূচমকা রােড়ব। অতযাধুচিক িগর পচরবহি চহড়সড়ব তমড়াাড়রল কম থসংস্থাড়ি সহায়ক হড়ব। 

তমড়াাড়রল প্রকল্পসমূহ বাস্তবাচয়ত হড়ল তমড়াাড়রল তিটওয়াকথ চিম থাণ, রযণাড়বযণ ও পচরিালিার জন্য তেড়ের অভযন্তড়র েয জিেচি 

নতরী হড়ব, যারা তেড়ের িাচহো ূররণ কড়র চবড়বর চবচভন্ন তেড়ে তমড়াাড়রড়ল কাজ কড়র নবড়েচেক মুদ্রা আয় করড়ত সযম হড়বি। 

জিবান্ধব তমড়াাড়রল পচরবহি ব্যবস্থার মূল েে থি হড়লা সকড়লর জন্য সমাি সুড়যাগ। এোড়ি চবড়েষ োরীচরক িাচহোসম্পন্ন ব্যচিড়ের 

জন্য প্রড়য়াজিীয় সুচবর্াচে অন্তভু থি করার পাোপাচে হুইল তিয়ার ব্যবহারকারীড়ের জন্য চিম্নতর উচ্চতায় টিড়কটিং বুর্, অড়পযাকৃত 

প্রেস্ত স্বয়ংচক্রয় ভাো সংগ্রহ তগইট, ওয়াে রুম, তকাড়ির অভযন্তড়র হুইল তিয়াড়রর জন্য চির্ থাচরত স্থাি, হুইল তিয়ার ব্যবহার বান্ধব চলফ ট 

ইতযাচে র্াকড়ব। দৃচষ্ট প্রচতবন্ধী ব্যচিড়ের জন্য তস্টেি এলাকা, চলফ ট এবং তাড়ির অভযন্তড়র অচডও ইিিরড়মেি চসড়স্টম, িাইন্ড চস্টক 

িারা সহড়জ অনুর্াবিড়যাগ্য Tactile টাইলস্ িারা চিচম থত আলাো রংড়য়র িলার পর্, চলফ ড়টর অভযন্তড়র তরডশইল (Braille) বাটি, বাক 

ও শ্রবণ প্রচতবন্ধী ব্যচিড়ের জন্য চভজুয়াল চডসড়প্ল/মচিটড়র তসবা ও িলািড়লর চেকচিড়ে থেিা ইতযাচে রাো হড়য়ড়ে। ঢাকার তমড়াাড়রড়লর 

প্রচত তাড়ি মচহলাড়ের জন্য একটি কড়র স্বতি তকাি র্াকড়ব। তস্টেিগুড়লাড়ত মচহলা যাত্রীড়ের জন্য পৃর্ক বার্রুম ও চেশুড়ের ডায়াপার 

পচরবতথড়ির জন্য চবড়েষ ব্যবস্থা সংড়যাচজত আড়ে। বয়স্ক যাত্রীগড়ণর জন্য তকাড়ির অভযন্তড়র আসি সংরচযত র্াকড়ব। 

 

িাবষ িক উন্নেে কম িসূবচ 

২০২১-২২ অথবৃেদি তিএমটিতসএল-এি আওিায় রবদেতশক সহায়িাপুষ্ট ০৫টি প্রকল্প (০৩টি তবতনদয়াগ প্রকল্প ও ০২টি 

কাতিগতি সহায়িা প্রকল্প) বাস্তবায়নািীন তেল। এই প্রকল্পসমূদহি অনুকূদল ২০২১-২২ অথবৃেদিি সাংদশাতিি বাতষকৃ উন্নয়ন 

কমসৃূতচদি ্মাো বিাদ্দ তেল ৪৮২৭.৭৮ ্কাটি (তকওতব ১৫৮৭.৭৭ ্কাটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩২৪০.০১ ্কাটি) োাকা। এ বিাদদ্দি 

তবপিীদি ্মাো ব্যয় হদয়দে ৪৮২৭.১৮ ্কাটি (৯৯.৯৯%)। তন্মড়ধ্য  তকওতব ১৫৮৫.৮৭ ্কাটি (৯৯.৮৮%) ও প্রকল্প সাহায্য 

৩২৪১.৩১ ্কাটি টাকা (১০০.০৪%)। ২০২১-২২ অথবৃেদিি সাংদশাতিি বাতষকৃ উন্নয়ন কমসৃূতচি প্রকল্পতভতত্তক বাস্তবায়ন 

অগ্রগচত তনেরূপ:   

(্কাটি োাকায়) 

প্রকদল্পি নাম ্মাো বিাদ্দ ্মাো ব্যয় শিাাংশ 

এমআিটি লাইন-৬ ৪০০৭.৭০ ৪০০৯.০৪ ১০০.০৩ 

এমআিটি লাইন-১ [ই/এস] ১০২.৪০ ১০১.৫৫ ৯৯.১৭ 

এমআিটি লাইন-১  ৪৫৮.০২ ৪৫৭.৮৭ ৯৯.৯৭ 

এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুো ১৮২.৫০ ১৮১.৯৯ ৯৯.৭২ 

এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃরুো  ৭৭.১৬ ৭৬.৭৩ ৯৯.৪৪ 

্মাো ৪৮২৭.৭৮ ৪৮২৭.১৮ ৯৯.৯৯ 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 
 

 

সাতবকৃ ও পযাৃয়তভতত্তক অেগতি 

 

৩০ জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকড়ল্পর সাতবকৃ গড় অেগতি ৮১.১৯%। প্রথম পযাৃদয় তনমাৃদণি কন্য তনিাৃতিি উত্তিা উত্তি হদি 

আগািগাঁও অাংদশি পূি ৃ কাদকি অেগতি ৯৩.৭৬%। তবিীয় পযাৃদয় তনমাৃদণি কন্য তনিাৃতিি আগািগাঁও ্থদক মতিতিল 

অাংদশি পূি ৃকাদকি অেগতি ৮০.৭৭%। ইদলকতাকযাল ও ্মকাতনকযাল তসদস্টম এবাং ্িাতলাং স্টক (্িলদকাচ) ও তিদপা 

ইকুইপদমন্ট সাংেহ কাদকি সমতন্বি অেগতি ৮১.৭৮%।  

 

আগািগাঁও ্থদক মতিতিল পযনৃ্ত অাংদশি কাদকি প্রিান প্রিান অকৃন  

 গত ২৭ জানুয়াচর ২০২২ তাচরে সবদৃশষ ্সগদমন্ট উদত্তালদনি মাধ্যদম আগািগাঁও ্থদক মতিতিল পযনৃ্ত ৮.১১৭ 

তকদলাতমোাি ভায়ািা্টি সম্পূণ ৃঅাংদশি Erection সান্ন হদয়দে; 

 আগািগাঁও ্থদক মতিতিল পযনৃ্ত ১৬.১৯ াযাক-তকদলাতমোাি ্িললাইদনি মদধ্য ১৫.১২ াযাক-তকদলাতমোাি ্িললাইন 

স্থাপন কিা হদয়দে; 

 আগািগাঁও হদি মতিতিল পযনৃ্ত OCS Mast স্থাপন সান্ন হদয়দে এবাং ১৯.৮৯ তকদলাতমোাি OCS ওয় যাতিাং এি 

মদধ্য ৪.৩০ তকদলাতমোাদিি ওয় যাতিাং সান্ন হদয়দে; এবাং 

 আগািগাঁও ্থদক মতিতিল পযনৃ্ত পমছরাছরল ্স্টশনসমূদহি Platform পযনৃ্ত স্লাব কাতস্টাং সান্ন হদয়দে। বিমৃাদন 

Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাক এবাং Entry-Exit 

Structure তনমাৃণ ও Roof Sheet স্থাপদনি কাক চলদে। 

MRT Line-6 মতিতিল ্থদক কমলাপুি পযনৃ্ত বতিিৃকিণ  
 

 

MRT Line-6 মতিতিল ্থদক কমলাপুি পযনৃ্ত ১.১৬ তকদলাতমোাি বতিিৃ অংড়ের Detailed Design সান্ন হদয়দে। 

বিমৃাদন ভূতম অতিেহদণি কাযকৃ্রম চূড়ান্ত পযাৃদয় িদয়দে। াাকা ্মদাাপতলোন এলাকাি মতিতিল থানািীন সবদৃমাো ১.৮৭৫৯ 

একি ভূতম অতিেহদণি লদক্ষয ৬৪৬,১৩,৭১,৭১৫.০৪ োাকা ্কলা প্রশাসক, াাকা বিাবি জমা প্রোি কিা হদয়দে। বাাংলাদেশ 

্িলওদয়, গৃহায়ন ও গণপূি ৃঅতিেপ্তি, াাকা েতক্ষণ তসটি কদপাৃদিশন এবং ্কলা প্রশাসক, াাকা-এি মাতলকানািীন আিও 

৪.০৫৮১৫ একি ভূতম হস্তান্তদিি মাধ্যদম প্রাতপ্তি উদযাগ প্রতক্রয়ািীন িদয়দে। বতথমাড়ি এই অাংদশি পতিদসবা যাচাই এি কাক 

চলমান আদে।  

 

বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ্মদাাদিদলি সাংদশাতিি রুো এযালাইনদমন্ট ও ্স্টশদনি অবস্থান 
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MRT Line-6 এর রুট এযালাইিড়মড়ে ১৭টি তস্টেি চিম্নরূপ: 

 

ক্িম ্স্টশদনি নাম 
 

ক্রম ্স্টশদনি নাম ক্রম ্স্টশদনি নাম ক্রম ্স্টশদনি নাম 

০১ উত্তরা উত্তর 
 

০২ উত্তরা তসোর ০৩ উত্তরা েচযণ ০৪ পেবী 

০৫ চমরপুর-১১ 
 

০৬ চমরপুর-১০ ০৭ কাজীপাো ০৮ তেওোপাো 

০৯ আগারগাঁও 
 

১০ চবজয় সরচণ ১১ িাম থড়গট ১২ কারওয়াি বাজার 

১৩ োহবাগ 
 

১৪ ঢাকা চববচবযালয় ১৫ 
বাংলাড়েে 

সচিবালয় 
১৬ মচতচিল 

১৭ কমলাপুি   -  -  - 

 

MRT Line-6 এি সদঙ্গ অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সাংদযাগ  

এমআিটি লাইন-৬ এি তমিপুি-১০ ্স্টশদন এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুো, কািওয়ান বাকাি ্স্টশদন এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃরুো 

এবাং কমলাপুি ্স্টশদন এমআিটি লাইন-১, এমআিটি লাইন-২ ও এমআিটি লাইন-৪ এি সদঙ্গ আন্তঃলাইন সাংদযাগ (Interchange) 

থাকদব। 

 

প্যাদককতভতত্তক বাস্তবায়ন অেগতি 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) ্মাো ৯টি প্যাদকদকর মাধ্যদম বাস্তবায়ন কিা হদচ্ছ। 

ইদিামদধ্য ৮টি প্যাদকদকি তনমাৃণ ও সিবিাহ চুতক্ত স্বাক্ষতিি হদয়দে। প্যাদকক-০৯ তহদসদব Enterprise Resource 

Management System (ERMS) সাংেদহি তনতমত্ত েিপত্র েতলল প্রস্তুদিি কাক চলদে।  

 

প্যাদকক-০১ (তিদপা এলাকাি ভূতম উন্নয়ন) ও প্যাদকক-০২ (তিদপা এলাকাি পূি ৃকাক): এ দুটি প্যাদকদকি কাজ েতভাগ 

সম্পন্ন হড়য়ড়ে। চিচম থত চডড়পা এলাকার বতথমাি চিত্র: 

 

উত্তিা তিদপাি একাাংশ 
 

প্যাদকক-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি ্থদক আগািগাঁও পযনৃ্ত ১১.৭৩ তকদলাতমোাি ভায়ািাট ও ৯টি ্স্টশন তনমাৃণ): উভয় 

প্যাদকদকি কাক গি ১ আগস্ট্ ২০১৭ িাতিখ শুরু হদয়দে। ইদিামদধ্য পতিদসবা স্থানান্তি, ্চকদবাতিাং, ্োস্ট পাইল, মূল পাইল, 

পাইল কযাপ, আই-গািাৃি, তপ্রকাস্ট ্সগদমন্ট কাতস্টাং, তপয়াি ্হি, ভায়ািাট, ভায়ািাদটি উপি প্যািাদপো ওয়াল স্থাপন, 

Long Span Balanced Cantilever তনমাৃণ, সকল ্স্টশদনি Sub-structure, Concourse োে, Platform োে, 

Steel Roof Structure এবাং আইকতনক ্স্টশনসহ সকল ্স্টশদনি Roof Sheet স্থাপন সান্ন হদয়দে। ০৯টি ্স্টশদনি 

মদধ্য উত্তিা উত্তি, উত্তিা ্সন্টাি, উত্তিা েতক্ষণ ও পল্লবী এই ০৪টি ্মদাাদিল ্স্টশদনি Entry-Exit তনমাৃণ কাক সান্ন 
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হদয়দে। অবতশষ্ট তমিপুি-১১, তমিপুি-১০, কাকীপাড়া, ্শওড়াপাড়া ও আগািগাঁও এই ০৫টি ্মদাাদিল ্স্টশদনি Entry-

Exit তনমাৃণ কাক চলমান আদে। উত্তিা উত্তি ্থদক আগািগাঁও পযনৃ্ত ০৯টি ্স্টশদনি Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাক চলমান আদে। এই প্যাছকজ দুটির সমতন্বি বাস্তব অেগতি ৯৫.০৫%। 

 

তনতমিৃ তমিপুি-১০ ্মদাাদিল ্স্টশন 
 

প্যাদকক-০৫ (আগািগাঁও ্থদক কািওয়ান বাকাি পযনৃ্ত ৩.১৯৫ তকদলাতমোাি ভায়ািাট ও ৩টি ্স্টশন তনমাৃণ কাক): এই প্যাদকদকি 

বাস্তব কাক গি ০১ আগস্ট ২০১৮ িাতিখ শুরু কিা হদয়দে। এই অাংদশ পতিদসবা স্থানান্তি, ্চকদবাতিাং, াায়াল ্াঞ্চ, ্োসো পাইল, স্থায়ী 

্বাি ৃপাইল, পাইল কযাপ, তপয়াি কলাম, তপয়াি ্হি, Portal Beam, ্স্টশন কলাম ও ভায়ািাদটি কন্য তপ্রকাস্ট ্সগদমন্ট, সকল 

Span, Special Long Span তনমাৃণ, ভায়ািাট Erection ও সকল প্যািাদপো ওয়াল স্থাপন সান্ন হদয়দে। তবকয় সিতণ, 

িামদৃগো ও কািওয়ান বাকাি ্স্টশদনি প্লযাোিম ৃ ্লদভল পযনৃ্ত স্লাব কাতস্টাং সান্ন হদয়দে। বিমৃাদন ্স্টশনত্রদয়ি Steel Roof 

Structure স্থাপন, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাক চলমান আদে। এই 

প্যাদকদকি সাতবকৃ বাস্তব অেগতি ৮৫.২৩%। 

 

তনমাৃণািীন তবকয় সিতণ ্মদাাদিল ্স্টশন  

প্যাদকক-০৬ (কািওয়ান বাকাি ্থদক মতিতিল পযনৃ্ত ৪.৯২২ তকদলাতমোাি ভায়ািাট ও ৪ টি ্স্টশন তনমাৃণ কাক):  এই 

প্যাদকদকি বাস্তব কাক গি ০১ আগস্ট ২০১৮ িাতিখ শুরু কিা হদয়দে। এই অাংদশি পতিদসবা স্থানান্তি, ্চকদবাতিাং, াায়াল 

্াঞ্চ, ্োস্ট পাইল, স্থায়ী ্বাি ৃপাইল, পাইল কযাপ, তপয়াি কলাম, তপয়াি ্হি, Portal Beam, ্স্টশন কলাম, ভায়ািাদটি 

কন্য তপ্রকাস্ট ্সগদমন্ট তনমাৃণ, সকল িযান, Special Long Span তনমাৃণ, ভায়ািাট Erection, প্যািাদপো ওয়াল তনমাৃণ 

এবাং স্থাতপি ভায়ািাদটি ওপি সকল প্যািাদপো ওয়াল স্থাপন সান্ন হদয়দে। বিমৃাদন শাহবাগ, াাকা তবর্শ্তবযালয়, 
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বাাংলাদেশ সতচবালয় ও মতিতিল ্মদাাদিল ্স্টশনসমূদহি Steel Roof Structure ও Roof Sheet স্থাপদনি কাক; 

Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাক এবাং Entry-Exit Structure-এি তনমাৃণ 

কাক চলমান আদে। এই প্যাদকদকি সাতবকৃ বাস্তব অেগতি ৮৫.৭৯%।    

 

তনমাৃণািীন াাকা তবর্শ্তবযালয় ্মদাাদিল ্স্টশন 

 

প্যাড়কজ-০৭ (ইড়লকচাকযাল এন্ড তমকাচিকযাল চসড়স্টম): ইদলকতাকযাল এন্ড ্মকাতনকযাল তসদস্টম সিবিাহ ও তনমাৃণ কাক গে ১১ 

জুলাই ২০১৮ োবরখ শুরু হছেছে। এই প্যাদকদকি সাতবকৃ বাস্তব অেগতি ৮৭.০০%। এ প্যাড়কড়জ আওতার্ীি সম্পন্নকৃত 

কাড়জর একাংে: 

 

 

 

্মদাাদিদলি Railway Track, Crossover ও Overhead Catenary System 
 

প্যাদকক-০৮ [্িাতলাং স্টক (্িল ্কাচ) ও তিদপা ইকুইপদমন্ট সাংেহ]: এই প্যাছকছজর িাস্তি কাজ ১৩ পসছেম্বর ২০১৭ 

োবরখ শুরু করা হছেছে। ৬(েয়)টি যাত্রীবাহী ্কাচ সম্বতলি প্রথম পমছরা পরে পসর্ গি ২৩ এবপ্রল ২০২১ োবরখ ঢাকার উত্তরাস্থ 

বিছ াছে প ৌৌঁছেছে। এরই ধারািাবহকোে ইছোমছধ্য ্মাো ১৪ ্মদাা ্ান ্সো াাকাি উত্তরাস্থ তিদপাদি ্পৌুঁদেদে। ১৫েম পরে 

পসর্ জা াছের পকাছি সমুদ্র িন্দর হছে গে ০৩ জুে ২০২২ োবরখ জাহাজ প াছগ িাংলাছদছির উছেছে  াো শুরু কছরছে। 

আগে পমছরা পরেসমূছহর বেধ িাবরে  রীযা তিদপাদি ্পৌুঁচ্ছাদনাি পি পি িািাবাতহকভাদব করা হছে থাছক।  এই প্যাদকদকি 

বাস্তব অেগতি ৮১.৫০%।  
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ভায়ািাদটি উপি পমছরা পরছের Performance Test বেেবমে চলছে 

প্যাদকক-০৯ Enterprise Resource Management System (ERMS): এই প্যাদকদকি আওিায় Enterprise 

Resource Management System (ERMS) এি কাক শুরু কিাি তনতমত্ত গি ২২ ্িব্রুয়াতি ২০২২ িাতিখ Kick 

Off Meeting অনুতষ্ঠি হদয়দে। পিামশকৃ প্রতিষ্ঠানদক সহায়িা কিাি কন্য গি ২৮ মাচ ৃ২০২২ িাতিখ DMTCL এি 

কমকৃিাৃ সমন্বদয় ১১ সেস্য তবতশষ্ট ০১টি কতমটি গঠন কিা হয়। পিামশকৃ প্রতিষ্ঠান কর্তকৃ তিদপা এলাকা পতিেশনৃ, িথ্য 

সাংেহ এবাং তবদেষণপূবকৃ েিপত্র েতলদলি প্রাথতমক খসড়া প্রস্তুি কিা হদয়দে। এিই িািাবাতহকিায় গি ৩১ ্ম ২০২২ 

িাতিখ পিামশকৃ প্রতিষ্ঠান কর্তকৃ খসড়া েিপত্র েতলল পযাৃদলাচনাি তনতমত্ত Team DMTCL এি তনকো উপস্থাপন কিা হয়। 

DMTCL কর্তকৃ গঠিি কতমটিি মিামি পযাৃদলাচনা কদি গি ০৮ জুন ২০২২ িাতিদখ তনদয়াতকি পিামশকৃ প্রতিষ্ঠান 

NKDM Association খসড়া েিপত্র েতলল প্রস্তুি কদি োতখল কদিদে। ERMS Committee কর্তকৃ খসড়া েিপত্র েতলল 

পিীক্ষা তনিীক্ষা কদি ্েখা হদচ্ছ।  

Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) 

্মদাাদিল সাদকৃ কনসািািণদক সম্যক িািণা প্রোদনি লদক্ষয MRT Line-6 এি উত্তিা তিদপা এলাকায় Metro Rail 

Exhibition & Information Center (MREIC) তনমাৃণ কিা হদয়দে। পমছরা পরছের Mock Up, মূল ্মদাা ্ান ্সদোি 

সদঙ্গ সামঞ্জস্য ্িদখ কনসািািণদক ্মদাা ্াদনি যািায়াি সাদকৃ স্যিষ্ট িািণা প্রোদনি তনতমত্ত স্বয়াংতক্রয়ভাদব চলাচদল 

সক্ষম ০২ ্সো Mini ্মদাা ্ান, ্মদাা ্স্টশদনি সদঙ্গ তমল ্িদখ Ticket Office Machine (TOM) এবাং Ticket 

Vending Machine (TVM), ্মদাা ্স্টশদনি সদঙ্গ সামঞ্জস্য ্িদখ Smart Card Based স্বেংবক্রে প্রছিি এিং 

িবহরগমে পগইর্ MREIC-পে স্থা ে করা হছেছে। MREIC-এর প্রদি িেী হছল প্রদি িছের জন্য পমছরাছরছলর অ্ভযন্তছর ও 

পমছরাছরল পস্ট্িছে  ােীগছণর করণীে এিং িজিেীে বিষেসমূছহর সবচে উ স্থা ো সম্ববলে বিসছপ্ল্ পিাি ি স্থা ে করা হছেছে। 

MREIC-এর বভবিও প্রদি িেী হছল প্রদি িছের জন্য বভবিও এিং এযাবেছমছর্ি কাটু িে বেম িাণ করা হছেছে। আিা করা  াছে 

মােেীে সড়ক  বরিহে ও পসতু মন্ত্রী আগামী আগস্ট্ ২০২২ মাছস Metro Rail Exhibition & Information Center 

(MREIC) উদবািন কিদবন। উদবািদনি পিপিই ্েশবাসী তবদশষ কদি াাকা মহানগিবাসী েশনৃীি তবতনমদয় Metro Rail 

Exhibition & Information Center (MREIC) পতিেশনৃ কিদি পািদবন। পতিেশদৃনি সময় েক্ষ গাইি েশনৃাথীদেি 

প্রদিযকটি তবষয় তবস্তাতিিভাদব বুতিদয় তেদবন।  
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নবতনতমিৃ Metro Rail Exhibition & Information Center 

Memorial Monument 

গি ০১ জুলাই ২০১৬ িাতিখ াাকাি গুলশান হতল আটিকৃান ্িস্টুদিদন্ট এক অনাকাতঙ্খি ঘোনায় ০৭(সাি) কন কাপানী নাগতিক তনহি 

হন। িন্মদধ্য ৫(পাঁচ) কন পুরুষ ও ২(দুই) কন মতহলা। তনহি কাপানী নাগতিকগণ পিামশকৃ তহদসদব Preparatory Study of 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project এ বাাংলাদেদশ কমিৃি তেদলন। সিকাি তনহি এই ০৭(সাি) কন 

কাপানী নাগতিদকি স্মিদণ Memorial Monument স্থাপদনি তসিান্ত েহণ কদিতেল। এিই িািাবাতহকিায় উত্তিা তিদপা এলাকায় 

তনতমিৃ Metro Rail Exhibition and Information Center-এ গি ১৫ জুন ২০২২ িাতিখ Memorial Monument 

স্থাপন কিা হদয়দে।  

 

Metro Rail Exhibition and Information Center-এ স্থাতপি Memorial Monument 
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Safety Managment System of MRT Line-6 

MTR Line-6 এি তসদস্টম ও যাত্রীদেি Safety তনতিি কিাি লদক্ষয JICA এি সিাসতি অথাৃয়দন The Project on 

Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of MTR Line-6 

বাস্তবায়নািীন আদে। এই প্রকদল্পি আওিায় চলমান ২০২১-২০২২ অথবৃেদি তনেতলতখি প্রতশক্ষণ কাযকৃ্রম পতিচালনা কিা হদয়দে:  

 

প্রতশক্ষদণি িিণ িাতিখ অাংশেহণকািী প্রতশক্ষণ প্রোনকািী 

এমআিটি ্সিটি ম্যাদনকদমন্ট 

তসদস্টম - ্মৌতলক তবষয়াবলী 

০২ - ০৩ জুলাই ২০২১ 

০৯ - ১০ জুলাই ২০২১ 

১৬ - ১৭ জুলাই ২০২১ 

০৩টি ব্যাদচ তিএমটিতসএল এি  

্মাো ৫৫ কন কমকৃিাৃ কাইকা এেপাো ৃটিম 

এমআিটি ্সিটি ম্যাদনকদমন্ট 

তসদস্টম - এিভান্স তবষয়াবলী 

০৮ - ০৯ অদটাবি ২০২১ 

২১ অদটাবি ২০২১ 

২৪ অদটাবি ২০২১ 

০৩টি ব্যাদচ তিএমটিতসএল এি  

্মাো ৫৫ কন কমকৃিাৃ কাইকা এেপাো ৃটিম 

এমআিটি ্সিটি ম্যাদনকদমন্ট 

তসদস্টম - প্রাতটকযাল এসএমএস 

কাকসমূহ এবাং ইমািদকতন্স তড্রল 

১২ - ১৩ এতপ্রল ২০২২ 

১৮ - ১৯ এতপ্রল ২০২২ 

০২টি ব্যাদচ তিএমটিতসএল, তিএমতপ 

এবাং িায়াি সাতভসৃ এি  

্মাো ৫৬ কন কমকৃিাৃ 

কাইকা এেপাো ৃটিম 

 

  তিএমটিতসএল এি আওিায় বাস্তবায়নািীন MRT Line সমূদহি Safety Management System সাংক্রান্ত Safety Policy 

প্রণয়ন ও Emergency Response তবষদয় যথাক্রদম গি ০৮ ও ১০ ্িব্রুয়াতি ২০২১ এবাং ০৭ ও ১১ অদটাবি ২০২১ িাতিখ 

২(দুই)টি পৃথক কমশৃালাি আদয়াকন কিা হদয়দে। এই কমশৃালায় সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি প্রতিতনতি, প্রকদল্পি Joint 

Coordination Committee (JCC) এি সেস্যগণ, াাকা ্মদাাপতলোন পুতলদশি প্রতিতনতি, িায়াি সাতভসৃ ও তসতভল তিদিন্স 

অতিেপ্তদিি প্রতিতনতি এবাং াাকা উত্তি ও েতক্ষণ তসটি কিদপাদিশদনি প্রতিতনতি এবাং তিএমটিতসএল ও এি আওিায়ব বাস্তবায়নািীন 

প্রকল্পসমূদহ কমিৃি কমকৃিগৃণ অাংশেহণ কদিন। 

 

 

Safety Managment Training এি Emergency Drill 
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সড়দকি তমতিয়াদনি উভয় পাদর্শ্িৃ Hard Barrier প্রিযাহাি 

MRT Line-6 এি তনমাৃণ কাদক তনদয়াতকি কনবদলি ও পথচািীদেি তনিাপত্তা তনতিি কিদি রুো এল্যাইনদমদন্ট অবতস্থি সড়দকি 

তমতিয়াদনি উভয় পারৃ্শ্ তমদল ১৩ তমোাি সড়ক Hard Barrier তেদয় Occupy কিা হদয়তেল। তনমাৃণ কাক ্শষ পযাৃদয় 

বাস্তবায়নািীন থাকায় পল্লবী ্থদক Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific 

(CIRDAP) পযনৃ্ত তনিাপত্তাি কন্য প্রেত্ত Hard Barrier প্রিযাহাি কদি ্নয়ায় তবযমান সড়ক পতিপূণভৃাদব ব্যবহাি কিা যাদচ্ছ। 

সড়দকি ্যসকল স্থান হদি Hard Barrier প্রিযাহাি কিা হদয়দে ্সখাদন নত্যন কদি তমতিয়ান রিিী কদি ্েয়া হদয়দে। তমতিয়াদন 

্িাতপিব্য ্সৌেয ৃবিনৃ গাদেি স্থায়ীত্ব িক্ষাদথ ৃপতল মাটি বািা তমতিয়ান ভদি ্েয়া হদয়দে।  

 

আগািগাঁও ও তবকয় সিতণ ্মদাাদিল ্স্টশদনি মধ্যবিী এলাকাি সড়দকি Hard Barrier প্রিযাহাি কদি নত্যন কদি তমতিয়ান রিিী 

এবাং পিীক্ষামূলক ্সৌেয ৃবিনৃ 

Panel of Experts 

বাাংলাদেদশি প্রথম ্মদাাদিল তনমাৃদণ উদ্ভূি বড় চযাদলঞ্জসমূহ উত্তিদণ প্রদয়াকনীয় কাতিগতি তনদেশৃনা প্রোদনি কন্য Panel of 

Experts (PoEs) রড়য়ড়ে। এমআিটি লাইন-৬ এি Panel of Experts (PoEs) এি বিমৃান ্চয়ািম্যান Dr. M. Shamim 

Z. Basunia, PEng Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific. 

PoEs এি রবদেতশক সেস্য তহদসদব োতয়ত্ব পালন কিদেন কাপাদনি Chuo University এি আন্তকাৃতিক খ্যাতিসান্ন Professor 

Kenji Ishihara. PoEs এি ্েশী সেস্য তহদসদব োতয়ত্ব পালন কিদেন Professor Dr. A. M. M. Safiullah.  প্রদয়াকন 

অনুযায়ী Panel of Experts সদিকতমদন পতিেশনৃ ও যথাযথ পিীক্ষা-তনিীক্ষা কদি পিামশ ৃপ্রোন কদি থাদকন।  

তনতবড় পতিবীক্ষণ 

প্রকড়ল্পর লযয অজথড়ি প্রকল্প এলাকাি সতন্নকদো প্রকল্প টিদমি অবস্থান ও তনমাৃণ কাক পতিবীক্ষদণি তনতমত্ত প্রিান কাযাৃলদয়ি পাশাপাতশ 

উত্তিা, আগািগাঁও, িামদৃগো ও গাবিলীদি অস্থায়ী কাযাৃলয় স্থাপন কিা হদয়দে। সড়ক পতিবহন ও ্সত্য মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রী কনাব 

ওবায়দুল কাদেি এমতপ গি ২৯ আগস্ট ২০২১ িাতিখ এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিা তিদপা এলাকা পতিেশনৃ ্শদষ ভায়ািাদটি উপি 

্মইন লাইদন প্রথম ্মদাা ্াদনি চলাচল পিীক্ষদণি শুভ সূচনা কদিন।  
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সড়ক পতিবহন ও ্সত্য মন্ত্রণালড়য়র মাননীয় মন্ত্রী কর্তথক ভায়ািাদটি উপি ্মদাা তরল চলাচল পিীক্ষদণি শুভ সূচনা  

 

কনাব জুদয়না আতকক, মুখ্য সমন্বয়ক (এসতিতক তবষয়ক), প্রিানমন্ত্রীি কাযাৃলয় গি ২৯ জুন ২০২২ িাতিখ এমআিটি লাইন-৬ 

এি উত্তিা তিদপা এলাকায় তনমাৃণািীন স্থাপনাসমূহ ্যমন-Workshop, Stabling Yard, Receiving Sub-Station 

এবাং Auxiliary Sub-Station & Traction Sub-Station; ্মদাা ্ান, Metro Rail Exhibition & Information 

Center এবাং উত্তিা উত্তি ্মদাাদিল ্স্টশন সিকতমদন পতিেশনৃ কড়রি। পতিেশদৃনি সময় তিতন তিদপা এলাকায় একটি তনম 

গাড়ের চািা ্িাপণ কদিন। পচরেে থড়ির ূরড়ব থ তাঁড়ক ঢাকা এমআরটি তিটওয়াকথ এবং এর বাস্তবায়ি অগ্রগচত সম্পড়কথ 

Powerpoint Presentation এি মাধ্যদম তবস্তাতিিভাদব অবতহি কিা হয়। 

 

প্রিানমন্ত্রীি কাযাৃলতয়র এসতিতক তবষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক কর্তথক ্মদাা তরড়লর অভযন্তিভাগ সদিকতমদন প্রিযক্ষকরণ 
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কনাব আবু ্হনা ্মািদশে কামান, সতচব, বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ এঁি ্নর্তদত্ব একটি টিম গি ১৩ তিদসম্বি 

২০২১ িাতিখ এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিা তিদপা এলাকা, Metro Rail Exhibition & Information Center 

(MEIC), তনমাৃণািীন উত্তিা উত্তি ্মদাাদিল ্স্টশন পতিেশনৃ কড়রি।  

 

সতচব, বাস্তবায়ন পতিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তবভাগ কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন এমআিটি লাইন-৬ এি তনমাৃণ কাক পতিেশনৃ  

 

আগািগাঁও ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় Station Plaza তনমাৃদণি কন্য বাাংলাদেশ তবমান বাতহনীি এবাং তবতভন্ন 

সিকাতি সাংস্থাি ভূতম তিএমটিতসএল এি অনুকূদল MRT Line-6 তনমাৃদণি তনতমত্ত হস্তান্তদিি কন্য গি ২৮ এতপ্রল ২০২২ 

িাতিখ সতচব, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি সভাপতিদত্ব একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুতষ্ঠি হয়। এিই 

িািাবাতহকিায় গি ১৩ ্ম ২০২২ িাতিখ প্রতিিক্ষা মন্ত্রণালয়, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ, বাাংলাদেশ তবমান বাতহনী, 

তিএমটিতসএল এবাং প্রকল্প কর্তপৃদক্ষি সমন্বয় আগািগাঁও ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় Station Plaza তনমাৃদণি কন্য 

তচতিি ভূতম হস্তান্তদিি তবষদয় একটি সমন্বয় সভা অনুতষ্ঠি হয়।  

 

সমন্বয় সভায় সতচব, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ; তসতনয়ি সতচব, প্রতিিক্ষা মন্ত্রণালয়; বাাংলাদেশ তবমান বাতহনী, তিএমটিতসএল  

এবাং প্রকল্প সংচিষ্ট কম থকতথাগণ 

  

কনাব এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিী, সতচব, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ গি ১২ জুন ২০২২ িাতিখ এমআিটি লাইন-৬ 

এি উত্তিা তিদপা এলাকায় তনমাৃণািীন স্থাপনাসমূহ, Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC), 

তনমাৃণািীন উত্তিা উত্তি ্মদাাদিল ্স্টশন এবাং উত্তিা ্সন্টাি ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি Transit Oriented Develpomnet 

(TOD) Hub এি কন্য তনিাৃতিি স্থান পতিেশনৃ কড়রি। পতিেশদৃনি সময় তিতন TOD Hub এি কন্য তনিাৃতিি স্থাদন একটি 

উন্নি কাদিি আদমি চািা ্িাপণ কদিন।  



90  

 

 

সতচব, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ কর্তকৃ এমআিটি লাইন-৬ এি তনমাৃণ কাক পতিেশনৃ 

 
 

গি ১৬ নদভম্বি ২০২১ িাতিখ কাপান দূিাবাস কর্তকৃ MRT Line-6 এি তিদপা এলাকাি উন্নয়ন কাক সতরকতমন পতিেশতৃির লড়যয 

একটি Press Tour আদয়াকন কিা হয়। এই Press Tour শুরুি পূদব ৃসাাংবাতেকদেি উদদ্দদে বক্তব্য িাদখন বাাংলাদেদশ কাপাদনি 

িাষ্ট্রদূি কনাব ইদিা নাওতক, JICA Chief Representative কনাব ইহুও হাদয়কাওয়া এবাং তিএমটিতসএল এি ব্যবস্থাপনা 

পতিচালক কনাব এম, এ, এন, তেতদ্দক। 

 

কাপান দূিাবাস কর্তকৃ  MRT Line-6 এি তিদপা এলাকায় Press Tour এ অংেগ্রহণ  

 

এোোও, তেড়ের প্রর্ম বাড়রর মত চিমীয়মাি তমড়াাড়রড়লর চিম থাণ কাজ প্রতযয করার জন্য চবচভন্ন তসটড়রর চবচেষ্ট  ব্যচিবগ থ চবচভন্ন 

সমড়য় পচরেে থড়ি আড়সি। চডএমটিচসএল কর্তথক তাড়েরড়ক চরডশচিং প্রোি ও পচরেে থি করাড়িা হয়।  
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চবচেষ্ট  ব্যচিবড়গ থর MRT Line-6 পতিেশনৃ 

 

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) 
 

৩১.২৪১ চকড়লাচমটার েীঘ থ MRT Line-1 দুটি অংড়ে চবভি। অংে দুটি হল: চবমািবন্দর রুট (চবমািবন্দর তর্ড়ক কমলাপুর) 

এবং ূরব থািল রুট (িতুি বাজার তর্ড়ক চপতলগঞ্জ চডড়পা)। চবমািবন্দর রুড়টর (পাতাল) তমাট নেঘ থয ১৯.৮৭২ চকড়লাচমটার এবং 

তস্টেি সংখ্যা ১২টি। ূরব থািল রুড়টর (উোল) তমাট নেঘ থয ১১.৩৬৯ চকড়লাচমটার এবং তস্টেি সংখ্যা ৯টি। উভয় রুড়টর সকল 

চবস্তাচরত Study, Survey, Basic Design, Detailed Design ও চিম থাণ কাড়জর সকল প্যাড়কড়জর প্রাক-তযাগ্যতার 

েচলল প্রস্তুত সম্পন্ন হড়য়ড়ে। 

MRT Line-1 এর চিম থাণ কাজ তত্ত্বাবর্ায়ড়ির জন্য পরামে থক প্রচতষ্ঠাি চিড়য়াগ চূোন্ত পয থাড়য় রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর চিম থাণ কাজ 

তমাট ১২টি প্যাড়কড়জর মাধ্যড়ম বাস্তবায়ি করা হড়ে: 

 প্যাড়কজ-০১ এর আওতায় চপতলগঞ্জ চডড়পার ভূচম উন্নয়ি কাজ শুরু করার চিচমত্ত গত ১০ জুি ২০২১ তাচরে েরপত্র 

আহবাি করা হয়। এ প্যাড়কড়জর আওতায় ঠিকাোর চিড়য়াগ চূোন্ত পয থাড়য় রড়য়ড়ে।  

 প্যাড়কজ-০২ তর্ড়ক প্যাড়কজ ১২ এর েরপত্র প্রচকয়াকরড়ণর কাজ চবচভন্ন পয থাড়য় িলমাি আড়ে।  

MRT Line-1 এর চডড়পা ও চডড়পা এড়ক্সস কচরড়ডার চিম থাড়ণর জন্য িারায়ণগঞ্জ তজলার রূপগঞ্জ উপড়জলার চপতলগঞ্জ ও 

রডশাহ্মণোলী তমৌজার ৯২.৯৭২৫ একর ভূচম অচর্গ্রহণ সম্পন্ন হড়য়ড়ে এবং চরচসচভং সাব তস্টেি-২ চিম থাড়ণর চিচমত্ত ঢাকা 

তজলার গুলোি র্ািার ততজগাঁও সাড়কথড়লর আওতার্ীি বাড্ডা তমৌজায় ০.০৬৮২ একর ভূচম অচর্গ্রহড়ণর কায থক্রম িলমাি 

রড়য়ড়ে।  

MRT Line-1 চিম থাণ, রযণাড়বযণ, পচরিালিা ও ব্যবস্থাপিা এবং MRT Line-1 এর রুট এযালাইিড়মড়ে Station 

Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) চিম থাণ ও পচরিালিার চিচমত্ত সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক 

চবভাগ আনুষ্ঠাচিকভাড়ব MRT Line-1 এর লাইড়সন্স ইসুযকৃত তমড়াাড়রল লাইড়সন্স িম্বর-০২/২০২০ গত ১৫ জুি ২০২২ 

তাচরে চডএমটিচসএল এর চিকট হস্তান্তর কড়রি।  
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MRT Line-1 এি উভয় রুদোি এযালাইনদমন্ট ও ্স্টশন 

 

MRT Line-1 এি সদঙ্গ অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সাংদযাগ  

এমআিটি লাইন-১ ও এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুো এি নত্যন বাকাি ্স্টশদন আন্তঃলাইন সাংদযাগ থাকদব। একইভাদব এমআিটি লাইন-

১ এি আিিাব নগি ্স্টশদনি সদঙ্গ এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃএি আিিাব নগি পতিম ্স্টশদন আন্তঃলাইন সাংদযাগ থাকদব। 

উপিন্তু কমলাপুি ্স্টশদন এমআিটি লাইন-১, ২, ৪ এবাং ৬ এি মদধ্য আন্তঃলাইন সাংদযাগ থাকদব।  

MRT Line-1 এি লাইদসন্স হস্তান্তি 

MRT Line-1 তনমাৃণ, িক্ষণাদবক্ষণ, পতিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবাং MRT Line-1 এি রুো এযালাইনদমদন্ট Station Plaza ও 

Transit Oriented Development (TOD) Hub তনমাৃণ ও পতিচালনাি তনতমত্ত সিকাি গি ২৬ নদভম্বি ২০২০ িাতিখ 

তিএমটিতসএল এি অনুকূদল ্মদাাদিল লাইদসন্স নম্বি-০২/২০২০ ইস্যয কদিদে। গত ১৫ জুি ২০২২ তাচরে সতচব, সড়ক পতিবহন ও 

মহাসড়ক তবভাগ আনুষ্ঠাতনকভাদব MRT Line-1 এি লাইদসন্স তিএমটিতসএল এি তনকো হস্তান্তি কদিন।  

 
সতচব, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ কর্তকৃ MRT Line-1 এি লাইদসন্স তিএমটিতসএল এি তনকো হস্তান্তি 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route 

২০২৮ সাদলি মদধ্য ্হমাদয়িপুি হদি ভাোািা পযনৃ্ত পািাল ও উড়াল সমন্বদয় ২০ তকদলাতমোাি েীঘ ৃ(পািাল ১৩.৫০ তকদলাতমোাি এবাং 

উড়াল ৬.৫০ তকদলাতমোাি) ও ১৪টি ্স্টশন (পািাল ৯টি এবাং উড়াল ৫টি) তবতশষ্ট ্মদাাদিল তনমাৃদণি তনতমত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route ০১ জুলাই ২০১৯ হদি ৩১ তিদসম্বি ২০২৮ তময়াড়ে প্রায় ৪১ 

হাকাি ২৩৯ ্কাটি োাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় অনুদমাতেি হদয়দে। ২০২৮ সাদলি তিদসম্বি মাদস MRT Line-5: Northern Route 

চালু হদল এই ্মদাাদিল লাইদন রেতনক প্রায় ১০ লক্ষ যাত্রী যািায়াি কিদি পািদবন। ইদিামদধ্য MRT Line-5: Northern 

Route এি Feasibility Study ও Basic Design সান্ন হদয়দে। তবতভন্ন সাদভ ৃও Detailed Design এি কাক চলদে। ৩০ 

জুন ২০২২ িাতিখ পযনৃ্ত Detailed Design এি অেগতি ৫২.৫০%। এটিই হছি ঢাকা মহােগরীর প্রথম পূব-ৃপতিম MRT 

Corridor.  

MRT Line-5: Northern Route-এি রুট এযালাইিড়মে হল: ্হমাদয়িপুি - বতলয়ািপুি - তবলামাতলয়া - আতমনবাকাি - 

গাবিলী - োরুস সালাম - তমিপুি ১ - তমিপুি ১০ - তমিপুি ১৪ - কচুদক্ষি - বনানী - গুলশান ২ - নত্যন বাকাি - ভাোািা। 

 

MRT Line-5: Northarn Route এি এযালাইনদমন্ট ও ্স্টশন 

তনমাৃণ কাদকি অেগতি 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এি তনমাৃণ কাক ্মাো ১০টি 

প্যাদকদকি মাধ্যদম বাস্তবায়ন কিা হদচ্ছ। িন্মদধ্য প্যাছকজ-০১ এর আওিায় ্হমাদয়িপুি তিদপা ও তিদপা এদেস কতিদিাি এলাকাি 

ভূতম উন্নয়ন কাজ শুরু করার বেবমত্ত গি ২৭ জুন ২০২২ িাতিখ আন্তকাৃতিক েিপত্র আহ্বান কিা হদয়দে। আগামী ২৬ ্সদেম্বি ২০২২ 

িাতিখ েিপত্র েহদণি সবদৃশষ িাতিখ তনিাৃতিি আদে। অবতশষ্ট প্যাদককসমূদহি Datiled Design এবাং েিপত্র েতলল প্রণয়দনি কাক 

চলমান আদে।  
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MRT Line-5: Northern Route-এি গুলশান-২ ্মদাাদিল ্স্টশদনি Entry-Exit এি প্রস্তাতবি স্থান সদিকতমদন পতিেশনৃ 

 

MRT Line-5: Northern Route-এি ভূতম অতিেহণ 

 

MRT Line-5: Northern Route-এি ্হমাদয়িপুি তিদপা ও তিদপা এদেস কতিদিাি তনমাৃদণি কন্য াাকা ্কলাি সাভাি 

উপদকলাি তবলামাতলয়া ও ্কান্ডা ্মৌকায় ১ম পযাৃদয় ্মাো ৯৯.২৫ একি ভূতম অতিেহদণি তনতমত্ত ্কলা প্রশাসদকি কাযাৃলয়, াাকা 

কর্তকৃ এলএ ্কইস নম্বি-০৩.১৫.১৭/২০২০-২০২১ রুজু কিা হয়। এিই িািাবাতহকিায় িাপতভতত্তক পেদক্ষপ েহণ কদি গি ২৬ জুন 

২০২২ িাতিখ ্কলা প্রশাসদকি কাযাৃলয়, াাকা হদি অতিেহণকৃি সাতত্তি চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া তগদয়দে। গি ২৬ জুন ২০২২ িাতিখ 

প্রাক্কতলি সমুেয় অথ ৃবাবে প্রায় ৯৩৪.৮৪ ্কাটি োাকা ্কলা প্রশাসক, াাকা এঁি অনুকূদল পতিদশাি কিা হদয়দে।  

 
 

MRT Line-5: Northern Route-এি ্হমাদয়িপুি তিদপাি কন্য প্রস্তাতবি ভূতম প্রদকট টিম কর্তকৃ সদিকতমন পতিেশনৃ 
 

্হমাদয়িপুি হদি বতলয়ািপুি পযনৃ্ত উড়াল অাংশ তনমাৃদণি কন্য ২য় পযাৃদয় াাকা ্কলাি সাভাি উপদকলাি তবলামাতলয়া ্মৌকায় 

১.৪৬৬৯ একি, চান্দুতলয়া ্মৌকায় ১.০২৮১ একি, কাতে বতলয়ািপুি ্মৌকায় ১.৬৪৫৬ একি ও তিদপাি ্ড্রইদনক লাইন তনমাৃদণি কন্য 

্কান্ডা ্মৌকায় ১.১০৯১ একি ্মাো ৫.২৪৯৭ একি ভূতম অতিেহদণি তনতমত্ত ্কন্দ্রীয় ভূতম বিাদ্দ কতমটিি অনুদমােদনি কন্য প্রস্তাব গি 

২৬ জুন ২০২২ িাতিখ সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগ ্প্রিণ কিা হদয়দে।  
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MRT Line-5: Northern Route এি সদঙ্গ অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সাংদযাগ  

এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃ রুদোি গাবিলী ্স্টশদন এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃ রুো এবাং এমআিটি লাইন-২ এি সদঙ্গ আন্তঃলাইি 

সংড়যাগ থাকদব। এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুদোি তমিপুি-১০ ও নত্যন বাকাি ্স্টশদন যর্াক্রড়ম এমআিটি লাইন-৬ এবাং এমআিটি 

লাইন-১ এি আন্তঃলাইি সংড়যাগ থাকদব। 

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route 

২০৩০ সাদলি মদধ্য গাবিলী ্থদক আিিাব নগি পতিম পযনৃ্ত ১২.৮০ তকদলাতমোাি পািাল এবাং আিিাব নগি ্সন্টাি ্থদক 

োদশিকাতে পযনৃ্ত ৪.৬০ তকদলাতমোাি উড়াল ্মাো ১৭.৪০ তকদলাতমোাি েীঘ ৃMRT Line-5: Southern Route তনমাৃদণি তনতমত্ত 

প্রায় ৪০৮.৪৩ ্কাটি োাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় কানুয়াতি ২০২০ হদি জুন ২০২৩ ্ময়াদে Project Readiness Financing (PRF) 

কিাি তনতমত্ত TAPP অনুদমাতেি হয়। এই TAPP এি আওিায় ইদিামদধ্য Pre-feasibility ও Feasibility Study সান্ন 

কিা হদয়দে। ৩০ জুন ২০২২ িাতিখ পযনৃ্ত Engineering Design-এি অেগতি ৬৫.০০%। Feasibility Study এি তভতত্তদি 

তবতনদয়াগ প্রকদল্পি তিতপতপ প্রণয়দনি কাক চলদে। চবচিড়য়াগ প্রকড়ল্পর সাাব্য ব্যয় হড়ত পাড়র প্রায় ৫৩ হাজার তকাটি টাকা। ২০৩০ 

সাড়লর চডড়সম্বর মাড়স MRT Line-5: Southern Route িালু হড়ল নেচিক প্রায় ৯ লয ২৪ হাজার ৫০০ যাত্রী যাতায়াত করড়ত 

পারড়বি। এটি হছি ঢাকা মহােগরীর বিেীে পূব-ৃপতিম MRT Corridor. 

 

MRT Line-5: Southern Route এি হাতিিতিল ্মদাাদিল ্স্টশন এবাং ্স্টশদনি Entry-Exit এি প্রস্তাতবি স্থান তনিাৃিদনি 

উড়দ্দড়শ্য সতম্মতলিভাদব পতিেশনৃ 

 

MRT Line-5: Southern Route-এি রুট এযালাইিড়মে হল: গাবিলী - ্োকতনকযাল - কল্যাণপুি - োমলী - কদলক ্গইো - 

আসাে ্গইো - িাদসল স্কয়াি - কািওয়ান বাকাি - হাতিিতিল - ্িকগাঁও - আিিাব নগি - আিিাব নগি ্সিাল - আিিাব নগি 

পূব ৃ- নাতেিাবাে - োদশিকাতে।  
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MRT Line-5: Southern Route এি এযালাইনদমন্ট ও ্স্টশন 

 

MRT Line-5: Southern Route এি সদঙ্গ অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সাংদযাগ  
এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃরুো কািওয়ান বাজার ্মদাাদিল তস্টেড়ি এমআিটি লাইন-৬ এি সদঙ্গ, আিিাব নগি ্মদাাদিল তস্টেড়ি 

এমআিটি লাইন-১ এি সদঙ্গ এবাং গাবিলী ্মদাাদিল তস্টেড়ি এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃ রুো এবাং এমআিটি লাইন-২ এি সদঙ্গ 

আন্তঃলাইন সাংদযাগ থাকদব।  

 

এমআিটি লাইন-৫: সাউোন ৃরুো-এি ভূতম অতিেহণ 

এমআরটি লাইি-৫: সাউোি থ রুট-এি Depot, Depot Access Corridor, Route Alignment, Water Retention 

Area, Transit Oriented Development (TOD) Hub, Multi-Purpose Park, Green Area এবাং আিিাব নগি 

্থদক োদশিকাতে পযনৃ্ত উড়াল অাংদশি 05টি ্মদাাদিল ্স্টশদনি Entry-Exit তনমাৃদণি কন্য স্থাবি সাতত্ত অতিেহণ ও হুকুম েখল 

আইন ২০১৭ এি িািা-৪ এি উপিািা-১২ অনুসিদণ াাকা ্কলাি ০৫টি ্মৌকায় ৩23.2466 একি ভূতমি ক্রয়-তবক্রয় ও ভূতমদি নত্যন 

অবকাঠাদমা রিতিি উপি তনয়ন্ত্রণ আদিাপ কিাি কন্য ্কলা প্রশাসক, াাকাি তনকো প্রস্তাব ্প্রিদণি তনতমত্ত সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক 

তবভাগদক অনুদিাি কদি পত্র ্প্রিণ কিা হদয়দে।   

 

MRT Line-5: Southern Route এি োদশিকাতে তিদপা এলাকা ও িৎসাংলি Multi-Purpose Park এবাং Water 

Retention Facility এি কন্য প্রস্তাতবি ভূতম সিকতমদন পতিেশনৃ 

 



97  

 

MRT Line-2 
 

G2G চভচত্তড়ত PPP পিতিদি ২০৩০ সাড়লর মড়ধ্য MRT Line-2 বাস্তবায়দনি তনতমত্ত PPP Research ও Preliminary 

Study কিা হয়। এই Research ও Study পযাৃদলাচনা কদি প্রকল্পটি G2G চভচত্তড়ত PPP পিতিদি বাস্তবায়ড়ির তাচলকা হড়ত 

অবমুি কড়র উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থাি আতথকৃ ও কাতিগতি সহায়িায় তিএমটিতসএল এি আওিায় সিকাতি উদযাদগ বাস্তবায়ন কিাি 

কন্য গি ২৩ জুন ২০২২ িাতিখ প্রিানমন্ত্রীি কাযাৃলদয় অনুতষ্ঠি PPP প্রকল্পসমূদহি বাস্তবায়ন ও অেগতি পযাৃদলাচনা সভায় তপতপতপ 

িাতলকা হদি প্রকল্পটি প্রিযাহাদিি তসিান্ত েহণ কিা হয়। এই তসিান্ত বাস্তবায়দনি প্রদয়াকনীয় উদযাগ প্রতক্রয়ািীন আদে।  

 

এমআিটি লাইন-২ এি ভূতম অতিেহণ 

MRT Line-2 এি তিদপা ও তিদপা এদেস কতিদিাি এবাং কন্সস্ট্রাকশন ইয়াি ৃ তনমাৃদণি কন্য াাকা ্কলাি ্িমিা এলাকায় 

মাত্যয়াইল ও োমতড়পাড়া ্মৌকায় েীন মদিল োাউন এবাং আমুতলয়া মদিল োাউন এি মধ্যবিী স্থাদন ্মাো ৬৫ (পঁয়ষতি) ্হটি ভূতম 

িাকিানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (িাকউক) এি Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তর্ভকৃ্ত কিাি প্রস্তাব সড়ক পতিবহন ও 

মহাসড়ক তবভাদগি মাধ্যদম িাকিানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (িাকউক) এি তনকো ্প্রিণ কিা হদয়দে।  

 

MRT Line-2 এি সম্ভাব্য রুো এযালাইদমন্ট  

্মইন লাইন: গাবিলী - াাকা উযান - ্মাহাম্মেপুি বাস স্টযান্ড - তিগািলা - সাইন্স ল্যাবদিোতি - তনউমাদকোৃ - আতকমপুি -পলাশী - 

াাকা ্মতিদকল কদলক - গুতলস্থান - মতিতিল - কমলাপুর তস্টেি - মান্ডা - েতক্ষণগাঁও - োমতড়পাড়া - সাইনদবাি ৃ- ভূইঘি - কালকুতড় 

- নািায়ণগঞ্জ  

ব্রাঞ্চ লাইন: ্গালাপ শাহ মাকাি - নয়া বাকাি - সেিঘাো।  

 

 

MRT Line-2 এি রুো এযালাইনদমন্ট  

 

MRT Line-4 

 

২০৩০ সাদলি মদধ্য কমলাপুি ্থদক নািায়ণগঞ্ক ্কলাি মেনপুি পযনৃ্ত ্মদাাদিল তহদসদব MRT Line-4 তনমাৃদণি তনতমত্ত উন্নয়ন 

সহদযাগী সাংস্থা অনুসন্ধান কিা হদচ্ছ।  

MRT Line-4 এি সম্ভাব্য রুো এযালাইদমন্ট  
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কমলাপুি - সাদয়োবাে - যাত্রাবাড়ী - শতনি আখড়া - সাইনদবাি ৃ- চিোম ্িাি - কাঁচপুি - মেনপুি 

 

MRT Line-4 এি রুো এযালাইনদমন্ট  

 

মুতকব কন্মশিবাতষকৃী ও স্বািীনিাি স্যবণকৃয়ন্তী উদ্যাপন  

মুতকব কন্মশিবাতষকৃীি ্লাদগা এবাং স্বািীনিাি স্যবণকৃয়ন্তী ্লাদগা ব্যবহাি কদি তিএমটিতসএল তিষ্টীয় বষপৃঞ্জী ২০২২ প্রকাশ কদি। 

স্বািীনিাি মহান স্থপতি সবকৃাদলি সবদৃেষ্ঠ বাঙ্গালী কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি কন্মশিবাতষকৃী উেযাপন ও কািীয় 

তশশু তেবস ২০২২ উপলদক্ষয াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি গি ১৭ মাচ ৃ২০২২ িাতিখ তেনব্যাপী কমসৃূতচি আদয়াকন কদি। 

কমসৃূতচগুদলাি অন্যিম হল: িানমতন্ড-৩২ নম্বদি বঙ্গবন্ধুি প্রতিকৃতিদি েিাঞ্জতল, তেবদসি প্রতিপায: “বেবন্ধুর জন্মচেড়ির অেীকার, 

সকল চেশুর সমাি অচর্কার”-এর উপর আড়লািিা সভা, ্োয়া মাহতিল ও তবদশষ ্মানাকাি এবাং পতবত্র ্কািআন খিম ও মাদ্রাসাি 

এতিম তশশুদেি উন্নিমাদনি খাবাি পতিদবশন। বেবন্ধুর জন্মচেড়ির অেীকার, সকল চেশুর সমাি অচর্কার তশদিানাদম আদলাচনা 

অনুষ্ঠাদন সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি প্রতিতনতি কনাব এ, ্ক, এম শামীম আক্তাি, অতিতিক্ত সতচব Zoom Cloud-এি 

মাধ্যদম ্যাগোন কদিন।  

 

১৭ মাচ ৃ২০২২ িাতিখ িামদৃগো সাইো অতিস ও Zoom Cloud-এ বেবন্ধুর জন্মচেড়ির অেীকার, সকল চেশুর সমাি অচর্কার 

তশদিানাদম একটি আদলাচনা সভা অনুতষ্ঠি হয়। 
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্শখ িাদসল তেবস উদ্যাপন 

গি ১৮ অদটাবি ২০২১ িাতিখ ্শখ িাদসল তেবস উদ্যাপন উপলদক্ষয াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল) একটি 

আদলাচনা সভাি আদয়াকন কদি। তেবদসি প্রতিপায “্শখ িাদসল েীপ্ত কদয়াল্লাস, অেম্য আত্মতবর্শ্াস”। তিএমটিতসএল এি সভা কদক্ষ 

তসতনয়ি কমকৃিাৃগণ এবাং Zoom Apps-এি মাধ্যদম তবতভন্ন প্রকল্প অতিস ও সাইো অতিস ্থদক অন্যান্য কমচৃািীগণ এই আদলাচনা 

সভায় অাংশ েহণ কদিন। আদলাচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কদিন কনাব এইচ এম িতকব হায়োি (উপসতচব), উপপ্রকল্প পতিচালক 

(এলএ এন্ড আি), MRT Line-5: Southern Route. 

 

্শখ িাদসল তেবস ২০২১ উদ্যাপন উপলদক্ষয তিএমটিতসএল কর্তকৃ আদয়াতকি আদলাচনা সভা 

বেবন্ধু কি থার 

উত্তরা চডড়পা এলাকায় িবচিচম থত প্রোসচিক ভবড়ির চিি তলায় বেবন্ধু কি থার স্থাপড়ির চিচমত্ত Interior Design প্রস্তুি কিা হদয়দে। 

প্রস্তুিকৃি Interior Design অনুযায়ী সহসাই বেবন্ধু কি থার স্থাপড়ির কাজ সম্পন্ন করা হড়ব। 

 

স্বিন্ত্র তবদশষাতয়ি MRT Police Force গঠন 

গি ১৬ ্সদেম্বি ২০১৯ িাতিখ গণপ্রকািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি সভাপতিদত্ব গণভবদন সময়াবি কমপৃতিকল্পনা 

২০৩০ এবাং এি বাস্তবায়ন অেগতি পযাৃদলাচনা সভা অনুতষ্ঠি হয়। এই সভায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সময়াবি কমপৃতিকল্পনা ২০৩০-এ 

অন্তর্ভকৃ্ত MRT Network-এি তনিাপত্তা তনতিি কিাি তনতমত্ত স্বিন্ত্র তবদশষাতয়ি MRT Police Force দ্রুি গঠন কিদি 

অনুশাসন প্রোন কদিন। এই অনুশাসদনি িািাবাতহকিায় ৩৫৭টি পে সৃকন এবাং ২১টি যানবাহন টিওএন্ডই-্ি অন্তর্ভকৃ্তকিদণি প্রস্তাব 

কনতনিাপত্তা তবভাগ হদি প্রশাসতনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সতচব কতমটিি সভায় উত্থাপদনি কন্য পুনিায় মতন্ত্রপতিষে তবভাদগ ্প্রিণ কিা 

হদয়দে। প্রস্তাবটি বিমৃাদন মতন্ত্রপতিষে তবভাদগ প্রতক্রয়ািীন আদে।  

Transit Oriented Development (TOD) Hub 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) প্রতিটি এমআিটি লাইদনি রুো এযালাইনদমদন্ট ন্যযনিম একটি কদি 

TOD Hub তনমাৃদণি পতিকল্পনা েহণ কদিদে। এিই িািাবাতহকিায় MRT Line-6 এি উত্তিা ্সন্টাি ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি 

ভূতমদি TOD Hub তনমাৃদণি তনতমত্ত রাজর্ািী উন্নয়ি কর্তথপয (রাজউক) এর চিকট তর্ড়ক ২৮.৬১৭ একর ভূচম বরাদ্দ গ্রহণ করা 

হড়য়ড়ে। বিাদ্দ প্রাপ্ত ভূতমি মূল্য বাবে প্রায় ৮৬৫ ্কাটি ৬৯ লক্ষ োাকা িাকউক-্ক পতিদশাি কিা হদয়দে। বিাদ্দ প্রাপ্ত ভূতমি 

্িতকদস্ট্রশন কাযকৃ্রম প্রতক্রয়ািীন আদে। 

িাকিানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন Project for Development of Policy and Guidelines for Transit 

Oriented Development along Mass Transit Corridors প্রকদল্পি পিামশকৃ, িাকিানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ এবাং টিম 

তিএমটিতসএল এি সমন্বদয় গি ০১ মাচ ৃ২০২২ িাতিখ একটি আন্তঃসাংস্থা সভা অনুতষ্ঠি হয়। সভায় এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিা ্সন্টাি 

্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় TOD তনমাৃদণি কন্য তনিাৃতিি ভূতমদক Green Field এবাং এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুো এি 

গাবিলী ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় TOD তনমাৃদণি কন্য তনিাৃতিি ভূতমদক Brown Field তহদসদব তচতিি কদি TOD 

তনমাৃদণি কন্য স্থান চূড়ান্ত কিা হদয়দে। বিমৃাদন এই প্রকদল্পি আওিায় MRT Line-6 এি উত্তিা ্সন্টাি ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি 

এলাকায় TOD তনমাৃদণি কন্য Master Plan প্রস্তুদিি কাযকৃ্রম চলদে। এই Master Plan-এ ৪(চাি)টি major development 
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parcels িদয়দে। এইগুদলা হল: North, Centre, South ও DMTCL parcels. িাকিানী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ North, Centre 

ও South parcels-এি উন্নয়ন কিদব এবাং DMTCL parcel এি উন্নয়ন কিদব DMTCL. এটিই হদব বাাংলাদেদশি প্রথম 

TOD Hub.  

 

উত্তিা ্সন্টাি ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় TOD Hub তনমাৃদণি খসড়া Master Plan  

Station Plaza 

Dhaka MRT Network-এি প্রতিটি লাইদনি প্রিান প্রিান ্মদাাদিল ্স্টশন এলাকায় স্যতবিাকনক স্থাদন ন্যযনিম ৪টি কদি 

Station Plaza গদড় ্িালাি উদযাগ েহণ কিা হদয়দে। এিই িািাবাতহকিায় MRT Line-6 এি উত্তিা উত্তি, আগািগাঁও, 

িামদৃগো ও কমলাপুি ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় Station Plaza তনমাৃদণি কন্য ভূতম অতিেহদণি কাযকৃ্রম এবাং তবতভন্ন 

সাংস্থাি ভূতম হস্তান্তদিি মাধ্যদম প্রাতপ্তি কাযকৃ্রম চলমান আদে। ইদিামদধ্য Station Plaza সমূদহি Layout Plan প্রস্তুি কিা 

হদয়দে। MRT Line-6 এি উত্তিা উত্তি ও কমলাপুি ্মদাাদিল োাতমনৃাল ্স্টশনবদয় েীঘ ৃ ্ময়াদে গাতড় পাতকাৃং এি ব্যবস্থা িাখা 

হদয়দে। 

 

উত্তিা উত্তি ্মদাাদিল ্স্টশন সাংলি এলাকায় Station Plaza এি Layout Plan 
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িথ্য প্রযুতক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহাি 

াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল)-এি একটি সমৃি ওদয়বসাইো (www.dmtcl.gov.bd) িদয়দে। 

তিএমটিতসএল-এি কাযকৃ্রদম কনসাৃক্তিা, স্বচ্ছিা ও কবাবতেতহিা তনতিি কিাি কন্য Website-এি ্সবা বেসমূহ, 

Frequently Asked Question (FAQ) এবাং কনস্বাথ ৃসাংতেষ্ট সকল িথ্য-উপাত্ত তনয়তমি হালনাগাে কিা হয়। ্য ্কাদনা 

স্থান হদি ্য ্কাদনা সময় তিএমটিতসএল’ি কাযকৃ্রম সাদকৃ সকদল কানদি পাদিন এবাং মিামি, অতভদযাগ ও পিামশ ৃ

প্রোন কিদি পাদিন। এই Website-এি Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery ্ি তিএমটিতসএল 

সাতকৃি কাযকৃ্রম, েতব ও তভতিও তনয়তমি আপদলাি কিা হদয় থাদক। Video Gallery ্ি YouTube Channel-এি 

তলাংক সাংযুক্ত আদে। দ্রুি কনদসবা প্রোন ও প্রাতপ্ত তনতিি কিাি লদক্ষয ওদয়বসাইদো ্োাল তে নাম্বািসমূহ সাংদযাকন কিা 

হদয়দে। তিএমটিতসএল এবাং এি আওিায় বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূদহি িাকস্ব খাি সাংতেষ্ট ক্রয় কাযকৃ্রম ই-তকতপ এি মাধ্যদম 

সান্ন কিা হদচ্ছ। কদিানা (COVID-19) মহামািী পতিতস্থতিদি ভাচুয়ৃাল সভাি সাংখ্যা ব্যাপকভাদব বৃতি পাওয়ায় সািািণ 

Video Conference এি পাশাপাতশ Zoom Video Conference এি মাধ্যদম তনয়তমি তবতভন্ন সভা, প্রতশক্ষণ, কমশৃালা, 

উদবািনী অনুষ্ঠান ইিযাতে আদয়াকন কিা হদয়দে। তিএমটিতসএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নািীন প্রকল্প কাযাৃলয়সমূদহ 

তনয়তমি ই-নতথ ব্যবহাি কিা হদয় থাদক। চডএমটিচসএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়িার্ীি প্রকল্পসমূড়হর সকল ডকুড়মে ও 

তথ্য-উপাত্ত সংরযড়ণর চিচমত্ত তিএমটিতসএল-এর তিতকোাল আকৃাইভ রড়য়ড়ে।  

 

সিকাি কর্তকৃ প্রণীি e-Service Roadmap Plan-2021 এবাং কািীয় িথ্য ও ্যাগাদযাগ প্রযুতক্ত নীতিমালা ২০১৮ এি 

বাস্তবায়ন কমপৃতিকল্পনা ্মািাদবক াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি এি কন্য Enterprise Resource 

Management System (ERMS) সাংেদহি তনতমত্ত বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ্মদাাদিদলি তিতপতপদি নত্যন প্যাদকক 

তসতপ-০৯ সাংদযাকন কিা হদয়দে। দ্রুি Project Documents আোন প্রোদনি লদক্ষয তিএমটিতসএলদক Electronic 

Document Management System (EDMS) এি আওিায় আনা হদয়দে। বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ্মদাাদিল 

স্বয়াংতক্রয়ভাদব পতিচালনাি কন্য Public Information System (PIS) এি আওিায় Automatic Next Station 

Display and Announcement Inside Coach এবাং Automatic Display and Announcement of Train 

Arrival Time in Station স্থাপদনি কাক চলদে। ্মদাাদিদল যািায়ািকািী যাত্রীদেি তনিাপত্তাি তনতমত্ত Synchronized 

Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবাং Internet Protocol (IP) Camera System স্থাপদনি কাক 

চলদে। যাত্রীদেি তনিবতচ্ছন্ন ও স্বাচ্ছদেয যািায়াদিি স্যতবিাদথ ৃSmart Card Based MRT Pass এবাং Automatic Fare 

Collection (AFC) System স্থাপদনি কাক িলমাি। Management Information System (MIS) ও Metro Rail 

Citizen Apps (MRCA) প্রবিদৃনি উদযাগ প্রতক্রয়ািীন িদয়দে। 

 

্মদাাদিদল যািায়ািকািী যাত্রীগণ একই MRT Pass ব্যবহাি কদি ্মদাাদিদলি সকল লাইদন স্বাচ্ছদেয যািায়াি কিদি 

পািদবন। Mobile Apps এবাং Web Application ব্যবহাি কদি MRT Pass সহদকই তিচাকৃ কিা যাদব। ্মদাাদিদলি 

প্রতিটি ্স্টশদন Ticket Office Machine (TOM) এবাং Ticket Vending Machine (TVM) ব্যবহাি কদি MRT 

Pass তিচাকৃ কিা যাদব। MRT Pass ব্যবহাি কদি যাত্রীগণ ্মদাাদিল োড়াও তবতভন্ন পতিবহন মাধ্যম ্যমন-বাস ি যাতপি 

াানতকো, বাাংলাদেশ ্িলওদয়, তবআিটিতস’ি বাস, তবআইিতিউটিতস’ি ্নৌ-যান ও চুতক্তবি ্বসিকাতি বাদস স্বাচ্ছদেয ও 

তনিবতচ্ছন্নভাদব যািায়াি কিদি পািদবন। MRT Pass-্ক Rapid Pass Compatible কিা হদয়দে তবিায় Rapid Pass 

ব্যবহাি কদিও ্মদাাদিদল যািায়াি কিা যাদব। MRT Pass এবং Rapid Pass একই স্থাি তর্ড়ক তিচাকৃ কিা যাদব।  

 

http://www.dmtcl.gov.bd/
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মানব সাে উন্নয়ন 

তিএমটিতসএল-এ চুতক্তদি ও ্প্রষদণ তনযুক্ত কমকৃিাৃগদণি ওতিদয়দন্টশন ্প্রাোম 

্মদাাদিল স্যষ্ঠুভাদব পতিচালনাি কন্য তিএমটিতসএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূদহ চুতক্তদি ও ্প্রষদণ তনযুক্ত কমকৃিাৃগদণি 

কন্য তনয়তমি তবিতিদি ওতিদয়দন্টশন ্প্রাোদমি আদয়াকন কিা হদয় থাদক। এিই িািাবাতহকিায় গি ২৪ এতপ্রল ২০২২ িাতিখ পযনৃ্ত 

চুতক্তদি ও ্প্রষদণ ্যাোনকৃি কমকৃিাৃগদণি ০৫(পাঁচ) তেনব্যাপী ওতিদয়দন্টশন ্প্রাোদমি আদয়াকন কিা হয়। এই ্প্রাোদম 

অাংশেহণকািী কমকৃিাৃগণদক এমআিটি ্নোওয়াক,ৃ বাস্তবায়নািীন ্নোওয়াদকিৃ বাস্তবায়ন অগেতি, এমআিটি তসদস্টম ইিযাতে সাদক ৃ

সম্যক িািণা প্রোন কিা হয়। এই ওতিদয়দন্টশন ্প্রাোদম তবতভন্ন লাইদনি রুো এযালানদমন্ট, এমআিটি লাইন-৬ এি তিদপা এলাকা এবাং 

এমআিটি লাইন-৬ এি ্মদাাদিল ্স্টশনসমূহ সিকতমদন পতিেশনৃও অন্তর্ভকৃ্ত তেল। 

 

 

গি ২৪ এতপ্রল ২০২২ িাতিখ চুতক্তদি ও ্প্রষদণ তনযুক্ত কমকৃিাৃগদণি ওতিদয়দন্টশন ্প্রাোম 

 

ইি-হাউজ প্রচেযণ 

সকল পয থাড়য়র কম থিারীড়ের নিচতকতা, েযতা ও সযমতা বৃচদ্ধর লড়যয ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ২০টি প্রচেযণ কম থসূিীর মাধ্যড়ম ৪০৩ 

জিড়ক তশ্রণীকড়য ও ভাচু থয়াল পদ্ধচতড়ত রনতিকিা, স্যশাসন ও কািীয় শুিাচাি ্কৌশল; ্সবা প্রোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কম-ৃপতিকল্পনা; 

িথ্য অতিকাি তবষয়ক প্রতশক্ষণ; অতভদযাগ প্রতিকাি ব্যবস্থা এবাং তকআিএস সিোওয়যাি তবষয়ক প্রচেযণ; e-GP System; ্সবা 

প্রোন প্রতিশ্রুতি; নতথ ব্যবস্থাপনা; উদ্ভাবন ও ্সবা সহতককিণ তবষয়ক প্রতশক্ষণ ইিযাতে তবষদয় ইন-হাউক প্রচেযণ প্রোি করা হড়য়ড়ে।  

 
অতভদযাগ প্রতিকাি ব্যবস্থা এবাং তকআিএস সিোওয়যাি তবষয়ক প্রতশক্ষণ 
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নবতনযুক্ত কনবদলি ্মৌতলক প্রতশক্ষণ 

্মদাাদিল স্যষ্ঠুভাদব পতিচালনাি কন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী এঁি অনুশাসন অনুসিদণ তিএমটিতসএল-এ নবতনযুক্ত কনবলদক প্রচেযণ প্রোন 

অব্যাহি আদে। নবতনযুক্ত কনবলদক এমআিটি ওতিদয়দন্টশন ্কাস,ৃ বুতনয়াতে, তবদুযৎ, ্িলওদয় এবাং ্োতলকতমউতনদকশন ইিযাতে তবষয়ক 

্মৌতলক প্রতশক্ষণ প্রোন কিা হয়। নদভল কদিানা ভাইিাস (COVID-19) পতিতস্থতিদিও ২০২১-২২ অথবৃেদি নবতনযুক্ত কনবদলি মদধ্য 

৬৯(ঊনসত্তি) কনদক ্িলওদয় তবষয়ক ্মৌতলক প্রতশক্ষণ এবাং ১১(এগাি) কনদক তবদুযৎ তবষয়ক ্মৌতলক প্রতশক্ষণ প্রোন কিা হদয়দে। যাঁিা 

এখনও ্োতলকতমউতনদকশন তবষয়ক ্মৌতলক প্রতশক্ষণ েহণ কদিনতন িাঁদেি প্রচেযণ আদয়াকদনি কন্য ্োতলদযাগাদযাগ স্টাি কদলক-্ক 

অনুদিাি কিা হদয়দে।  

 

তবদশষাতয়ি রবদেতশক প্রতশক্ষণ 

তমড়াাড়রল পচরিালিা ও রযণাড়বযণ কাড়জ সম্পৃি কনবলদক তবিীয় পযাৃদয় ্ান পচরিালিা ও রযণাড়বযণ তবষয়ক তবদশষাতয়ি 

রবদেতশক প্রচেযণ প্রোন কিা হদচ্ছ। এই লদক্ষয াাকা ম্যাস ি যাতপি াানতকো ্িদভলপদমন্ট প্রদকট (লাইন-৬) এি পিামশকৃ প্রতিষ্ঠান 

NKDM Association এবাং Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) এি মদধ্য একটি  চুতক্ত স্বাক্ষতিি হদয়দে। এই 

চুতক্তি আওিায় ২০২১-২০২২ অথবৃেদি সবদৃমাো ৯৬ (তেয়ানব্বই) কনদক প্রতশক্ষণ েহদণি কন্য ভািদিি DMRC এি Delhi 

Metro Rail Acadamy-্ি ্প্রিণ কিা হদয়দে। িন্মদধ্য ৩৭ (সাঁইতত্রশ) কন Operations ও Rolling Stock শীষকৃ কাতিগতি 

প্রতশক্ষণ সািদল্যি সদঙ্গ সমাপ্ত কদি কমসৃ্থদল ্যাগোন কদিদেন। অবতশষ্ট ৫৯ (ঊনষাো) কন তিনটি গ্রুদপ যথাক্রদম Operations, 

Electrical এবাং Signaling and Telecommunications শীষকৃ কাতিগতি তবষদয় এখনও Delhi Metro Rail 

Acadamy-্ি প্রতশক্ষণ েহণ কিদেন।  

 

Operations তবষদয় Delhi Metro Rail Academy-্ি রবদেতশক প্রতশক্ষণ েহণকািী কমকৃিাৃগণ 

 

তনতবড় ব্যবহাতিক প্রতশক্ষণ 

তিএমটিতসএল-এি কনবলদক র্তিীয় পযাৃদয় ্মদাাদিল পতিচালনা ও িক্ষণাদবক্ষণ সাতকিৃ হাদি কলদম প্রতশক্ষণ প্রোদনি কন্য  

এমআিটি লাইন-৬ এি আওিায় চলমান তবতভন্ন কিাট প্যাদককসমূদহি অিীদন ইদিামদধ্য ১৬৬(একশি ্েষতি)কনদক তনতবড় 

ব্যবহাতিক প্রতশক্ষদণি ব্যবস্থা কিা হদয়দে। িন্মদধ্য ৪৬(্েঁচতল্লশ)কন প্রতশক্ষণ সান্ন কদিদেন। অবতশষ্ট ১২০(একশি তবশ) কদনি 

প্রতশক্ষণ চলমান িদয়দে। প্রতশক্ষদণি এই িািা অব্যাহি থাকদব।  
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কিাট প্যাদকক তসতপ-০৮ এি আওিায় তিএমটিতসএল-এি কনবলদক ্িাতলাং স্টক তবষয়ক প্রতশক্ষণ কমসৃূতচ 

মাঠ প্রতশক্ষণ 

মাঠ প্রচেযড়ণর অংে চহড়সড়ব সরকাচর কম থিারী ও সরকাচর-তবসরকাচর প্রড়কৌেল চববচবযালড়য়র োত্র-োত্রীগণ চিয়চমত ্মদাাদিদলি 

উন্নয়ন কমকৃান্ড পতিেশনৃ কদি থাদকন। এই সমদয় প্রতশক্ষণাথীগণদক ্মদাাদিল ্নোওয়াক,ৃ বাস্তবায়ন অেগতি, বাস্তবায়ন চযাদলঞ্জসমূহ 

ও উত্তিণ সাদক ৃসম্যক িািণা ্েয়া হয়। নদভল কদিানা ভাইিাস (COVID-19) মহামািী পতিতস্থতিদি ২০২১-২০২২ অথ ৃবেদি 

মাঠ প্রতশক্ষণ কাযকৃ্রম বাস্তবিাি তনতিদখ সীতমি িাখা হয়। িেসদত্বও দুইটি মাঠ প্রতশক্ষদণি আদয়াকন কিা হদয়তেল। এই  প্রতশক্ষদণ 

National Academy for Planning and Development (NAPD) এি Project Planning and Management 

Course এি ১০ম ব্যাদচি প্রতশক্ষণাথীগণ এবাং Bangladesh Public Administration Training Centre এি ১০০ িম 

ব্যাদচি Senior Staff Course এি প্রতশক্ষণাথীগণ অাংশেহণ কদিন।  

 

 

100th Senior Staff Course এ অাংশেহণকািী  প্রতশক্ষণাথীগণ 

 

DMTCL Training Academy এি মাধ্যদম প্রতশক্ষণ ও Internship 

DMTCL Training Academy এবাং Dormitory Building এি তনমাৃণ কাক সান্ন হদয়দে। পতিকল্পনা অনুযায়ী 

DMTCL Training Academy-্ক Center of Excellence তহদসদব গদড় ্িালাি পতিকল্পনা িদয়দে। এই ্প্রক্ষাপদো তবকল্প 
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ব্যবস্থায় DMTCL বতহঃপ্রতশক্ষণ প্রোদনি উদযাগ েহণ কদিদে। এিই িািাবাতহকিায় ্েশী-তবদেশী তবতভন্ন তবর্শ্তবযালদয়ি 

তশক্ষাথীগণ Mass Rapid Transit (MRT) এি উপি প্রতশক্ষণ েহণ কদিন এবাং Internship কদি থাদকন।  

 

্সতমনাি 

The Progress & Prospect of MRT Line-6 এর উপর গত ১৫ জুি ২০২২ তাচরে Bangabandhu International 

Conference Center (BICC)-এ ঢাকা ম্যাস াািচজট তকাম্পাচি চলচমড়টড (চডএমটিচসএল) এর উড়যাড়গ একটি ্সতমনাি অনুচষ্ঠত 

হয়। এই ্সতমনাদি সম্মানীি অতিতথ তহদসদব উপতস্থি তেদলন াাকা েতক্ষণ তসটি কদপাৃদিশদনি মাননীয় ্ময়ি ব্যাতিস্টাি ্শখ িকদল 

ন্যি িাপস; াাকা উত্তি তসটি কদপাৃদিশদনি মাননীয় ্ময়ি কনাব ্মাঃ আতিকুল ইসলাম এবাং সড়ক পতিবহন ও ্সত্য মন্ত্রণালয় তবষয়ক 

সাংসেীয় স্থায়ী কতমটিি সভাপতি তমস িওশন আিা মান্নান, এমতপ। ্সতমনাদি সভাপতিত্ব কদিন সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি 

সতচব কনাব এ তব এম আতমন উল্লাহ ন্যিী। ্সতমনাদি MRT Line-6 এর বাস্তবায়ি অগ্রগচত এবং ্মদাাদিদলি আথ-ৃসামাতকক ও 

পতিদবশগি সম্ভাব্য প্রভাব PowerPoint Presentation-এি মাধ্যদম ত্যদল িদিন তিএমটিতসএল এি ব্যবস্থাপনা পতিচালক কনাব 

এম, এ, এন, তেতদ্দক।  

  

Seminar on the Progress & Prospect of MRT Line-6 

 

ওয়াকশৃপ 

াাকা ম্যাস ি যাতপি াানতকো  ্িদভলপদমন্ট প্রকল্প (লাইন-৫): সাউোন ৃরুো এি সদঙ্গ সাংতেষ্ট এবাং উপকািদভাগীদেি সমন্বদয় গি ০৮ 

নদভম্বি ২০২১ িাতিখ ি যাতিসন ব্লু ওয়াোাি গাদিনৃ ্হাদোদল এক Stakeholders’ ওয়াকথেপ অনুতষ্ঠি হয়। Workshop-এ 

তনদয়াতকি পিামশকৃ প্রতিষ্ঠান Egis Rail, SMEC International and Oriental Consultants Global (ESO) 

Consortium কর্তকৃ রুো এযালাইনদমন্ট, ্স্টশদনি অবস্থান, তনমাৃণ ্কৌশল ও বিমৃান অেগতি ত্যদল িিা হয়।  

  

াাকা ম্যাস ি যাতপি াানতকো  ্িদভলপদমন্ট প্রকল্প ( লাইন-৫): সাউোন ৃরুো এি Stakeholders’ ওয়াকে থপ 

 



106  

 

গি ২২ মাচ ৃ২০২২ িাতিখ াাকা ম্যাস াানতকো ্কাাাতন তলতমদোি (তিএমটিতসএল)-এি সদম্মলন কদক্ষ ৪থ ৃ তশল্প তবপ্লদবি চযাদলঞ্জ 

্মাকাদবলায় কিণীয় তবষয়ক একটি কমশৃালা অনুতষ্ঠি হয়। এ কমশৃালায় ৪থ ৃতশল্প তবপ্লদবি সাড়র্ তিএমটিতসএল-এি সাৃক্তিা, সম্ভাবনা 

এবাং চযাদলঞ্জ সাদক ৃতবস্তাতিি আদলাকপাি কিা হয়। 

  

তিএমটিতসএল এি সদম্মলন কদক্ষ অনুতষ্ঠি ৪থ ৃতশল্প তবপ্লদবি চযাদলঞ্জ ্মাকাদবলায় কিণীয় তবষয়ক কমশৃালা 

 

অাংশীকন সভা 

মােেীে প্রধােমন্ত্রীর অ্নুিাসে অ্নুসরছণ MRT Line-6 মবেবিল পথছক কমলাপর   িন্ত ১.১৬ বকছলাবমর্ার িবধ িে করার বেবমত্ত গি 

২৫ এতপ্রল ২০২২ িাতিখ মতিতিল এতকতব কদলানী কতমউতনটি ্সন্টাদি এই বতিিৃাাংদশি অাংদশি অাংশীকদনি সমন্বদয় একটি অাংশীকন 

সভা অনুতষ্ঠি হয়। এই সভায় উপতস্থি অাংশীকন তনক তনক অতভমি ত্যদল িদি বতিিৃাাংদশি ভূতম অতিেহদণ সাতবকৃ সহদযাতগিাি আর্শ্াস 

প্রোন কদিন।  

 

 
 

এমআিটি লাইন-৬ মতিতিল ্থদক কমলাপুি পযনৃ্ত বতিিৃকিণ তবষয়ক অাংশীকন সভা 

 

াাকা ম্যাস ি যাতপি াানতকো  ্িদভলপদমন্ট প্রদকট (লাইন-৫): নোৃন ৃরুো এি তিদপা ও তিদপা এদেস কতিদিাি এি ভূতম অতিেহণ ও 

পুনবাৃসন সাতকিৃ তবলামাতলয়া ্মৌকা অাংদশি অাংশীকদনি সমন্বদয় ্মাঃ আদনায়াি ্হাদসন কতাউোাি ্াতনাং ্সন্টাি, তবলামাতলয়া, 

্হমাদয়িপুি, সাভাদি একটি অাংশীকন সভা অনুতষ্ঠি হয়। এই সভায় উপতস্থি অাংশীকন স্ব স্ব অতভমি ত্যদল িদি ্মদাাদিল তনমাৃদণ 

তবলামাতলয়া ্মৌকাি ভূতম অতিেহদণ সাতবকৃ সহদযাতগিাি আর্শ্াস প্রোন কদিন। 

  
 

এমআিটি লাইন-৫: নোৃন ৃরুো এি তিদপা ও তিদপা এদেস কতিদিাি এি ভূতম অতিেহণ ও পুনবাৃসন সাতকিৃ অাংশীকন সভা 
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কদিানা ভাইিাস (তকাচভড-১৯) রবতর্শ্ক মহামািী 

 

চলমান তকাচভড-১৯ রবতর্শ্ক মহামািী পতিতস্থতিদি তনদয়াতকি কনবদলি পতিপূণ ৃScreening ব্যবস্থা চালু আদে। ্মদাাদিদলি কাযকৃ্রম 

স্বাস্থযতবতি ্মদন ও শািীতিক দুিত্ব বকায় ্িদখ অব্যাহি িাখা হদয়দে। ইিপূদব ৃতনতমিৃ দুইটি Field Hospital চালু আদে। তনদয়াতকি 

কনবলদক তকাচভড-১৯ এি প্রথম ও তবিীয় টিকা এবাং র্তিীয় টিকা বা বুস্টাি ্িাক প্রোন কিা হদয়দে। তকাচভড-১৯ এ আক্রান্তদেি 

সহদযাতগিাি কন্য DMTCL Quick Response Team কাক কদি যাদচ্ছ।   
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াাকা পতিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ 

(তিটিতসএ) 
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াাকা মহানগিী ও পার্শ্ৃবিী এলাকাি কন্য পতিকতল্পি ও সমতন্বি আধুতনক গণপতিবহন ব্যবস্থা গদড় ্িালাি লদক্ষয 

ঢাকা, িারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাচিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং িরচসংেী তজলাড়ক অন্তভু থি কড়র ঢাকা পচরবহি সমিয় 

কর্তথপয আইি, ২০১২ এর আওতায় ‘ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয (চডটিচসএ)’ প্রচতষ্ঠা করা হয়। বতথমাড়ি 

চডটিচসএ’র আওতাভুি এলাকার আয়তি প্রায় ৭,৪০০ বগ থ চকড়লাচমটার। পচরবহি সংচিষ্ট সকল উন্নয়ড়ির মহা-

পচরকল্পিা প্রণয়ি, পচরবহি অবকাঠাড়মার সমীযা সম্পােি, চবচভন্ন প্রকড়ল্পর মড়ধ্য সমিয় ও পচরবীযণ করা 

চডটিচসএ’র কম থপচরচর্ভুি। 

 

রূপকল্প 

 

বৃহত্তর ঢাকার পচরকচল্পত, সমচিত এবং আধুচিক ও তটকসই পচরবহি ব্যবস্থা গড়ে ততালা 

 

অচভলযয 

 

পচরবহি ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমিয়, পচরবহি পচরকল্পিা এবং দ্রুতগামী গণপচরবহি ব্যবস্থা প্রবতথড়ির মাধ্যড়ম জিসার্ারড়ণর 

জন্য চিরাপে, চিভথরড়যাগ্য এবং সহজলভয পচরবহি তসবা প্রোি। 

 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিী 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয (চডটিচসএ) কর্তথক ৬টি উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি চেল। এর 

মড়ধ্য চজওচব অর্ থায়ড়ি ৫টি এবং নবড়েচেক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ১টি। প্রকল্পগুড়লার অনুকূড়ল ২০২১-২০২২ অর্ থবেড়র 

চজওচব বরাদ্দ ১১.৩৫ তকাটি টাকা যার মড়ধ্য ব্যয় ৪.৭৯ ্কাটি টাকা। এ অর্ থবেড়র ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে।  

 

িাকস্ব আয় 

 

াাতিক সাকৃুদলশন োড়পদত্রি আদবেন তি বাবে তিটিতসএ ২০২১-২২ অথবৃেদি ৩১,৫৪,৭২০ োাকা িাকস্ব আয় 

কদিদে। 

পচরিালিা পচরষে 

 

মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয়ড়ক সভাপচত কড়র চডটিচসএ’র অচর্ভুি এলাকার পচরবহি সংচিষ্ট 

অংেীজড়ির সমিড়য় ৩১ সেস্য চবচেষ্ট একটি পচরিালিা পচরষে রড়য়ড়ে। 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র অজথি  

 

তমড়াাড়রল লাইি-৬ ভাো চির্ থারণ  
 

 

তমড়াাড়রল লাইি-৬ এর ভাো চির্ থারড়ণর লড়যয চডটিচসএ’র চিব থাহী পচরিালকড়ক সভাপচত কড়র একটি কচমটি গঠি 

করা হয়। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র কচমটির ২টি সভা অনুচষ্ঠত হড়য়ড়ে। গত ২৮ এচপ্রল ২০২২ তাচরড়ে তমড়াাড়রল লাইি-৬ 

এর যাত্রী ভাো সংক্রান্ত সুপাচরে সম্বচলত প্রচতড়বেি সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভা্গ োচেল করা হয়। 

 

তমড়াাড়রল লাইি-৬ পচরেে থি 
 

চডটিচসএ কর্তথক গঠিত পতিবীক্ষণ টিম চিম থাণার্ীি তমড়াাড়রল লাইি-৬ এর তিদপা গি ১৮ আগস্ট ২০২১ িাতিদখ, ্মদাা 

্ান ্সো গি ০৪ নদভম্বি ২০২১ িাতিদখ ্মদাাদিদলি কতমউতনদকশন ্বকি ্ান কদিাল তসদস্টদমি অন্তভূকৃ্ত 

অদোাদমটিক ্ান ্প্রাদোকশন, কতাউোািাইকি ইন্টাি-লতকাং, অদোাদমটিক ্ান  কদিাল তসদস্টম ইিযাতে গি ২৪ মাচ ৃ

২০২২ িাতিদখ এবাং উত্তিা নথ ৃ্স্টশন গি ০২ জুন ২০২২ িাতিদখ পচরেে থি ও পচরবীযণ করা হয়।  
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চডটিচসএ পতিবীক্ষণ টিম কর্তথক তমড়াাড়রল লাইি-৬ এর চডড়পা পচরেে থি ও পতিবীক্ষণ 
 

 
 

চডটিচসএ’র পতিবীক্ষণ টিম কর্তথক তমড়াাড়রল লাইি-৬ এর ্মদাা ্ান তসট পচরেে থি ও পতিবীক্ষণ 

 

 

তমড়াাড়রল লাইি-৫ সংক্রান্ত 
 

তমড়াাড়রল লাইি-৫ সাউোি থ রুট-এর লাইড়সড়ন্সর চবষড়য় ঢাকা ম্যাস াািচজট তকাম্পাচি চলচমড়টড (চডএমটিচসএল) 

কর্তথক োচেলকৃত িকুদমন্টসমূহ তিটিতসএ-্ি যাচাই বাোই কতর চরকাস্ট করার জন্য চডএমটিচসএল-এ তপ্ররণ করা 

হড়য়ড়ে।  

 

ঢাকা ইিটিড়গ্রড়টড াাচিক ম্যাড়িজড়মে প্রকল্প 
 

ঢাকা মহািগরীর াাচিক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি এবং স্বয়ংচক্রয় াাচিক চিয়িণ ব্যবস্থা িালু করার চিচমত্ত জাইকার 

কাচরগচর সহায়তায় চডটিচসএ কর্তথক বাস্তবায়িার্ীি “ঢাকা ইচেড়গ্রড়টড াাচিক ম্যাড়িজড়মে প্রড়জট” েীষ থক প্রকড়ল্পর 

অর্ীড়ি ঢাকা েচযণ চসটি কড়প থাড়রেড়ির ফুলবােীয়া ও পল্টি ইোরড়সকেড়ি এবং ঢাকা উত্তর চসটি কড়প থাড়রেড়ির 
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গুলোি-১ ও মহাোলী ইোরড়সকেড়ি তভৌত অবকাঠাড়মা উন্নয়িমূলক কাজসহ ইড়েচলড়জে াান্সড়পাড়ট থেি চসড়স্টম 

িাচলত চসগিাল স্থাপড়ির কাজ িলমাি আড়ে।  

 

তরাড তসিটি ম্যাড়িজড়মে এবং কযাপাচসটি চবচল্ডং প্রকল্প 
 

াাকা মহানগিীদি সড়ক দুঘোৃনা হ্রাস এবাং সড়ক তনিাপত্তা বৃতিি লদক্ষয ৪.৯৬ ্কাটি োাকা ব্যদয় কানুয়াতি ২০২০ 

্থদক জুন ২০২২ ্ময়াদে ্িাি ্সিটি ম্যাদনকদমন্ট এন্ড কযাপাতসটি তবতডাং শীষকৃ প্রকল্প বাস্তবাতয়ি হড়য়ড়ে। সমাপ্ত এ 

প্রকদল্পি অিীদন তনেতলতখি কাযকৃ্রম সান্ন হদয়দে-  

 

(১) াাকা শহদিি ঝুঁতকপুণ ৃসড়ক এবাং সাংদযাগ সড়ক তচতিিকিণ;  

(২) াাকা শহদিি ১০০ তকদলাতমোাি সড়ক এবাং সড়দক পথচািীদেি চলাচদল তনিাপত্তা তবিান;  

(৩) াাকা শহদিি কন্য স্কুল ্কাতনাং এবাং তশশুদেি কন্য তনিাপে সড়ক তবষয়ক পুতস্তকা প্রণয়ন;   

(৪) তিটিতসএ’ি প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষমিা বৃতি লদক্ষয-   

(ক) পথচািীদেি তনিাপত্তা তনতিি কিাি লদক্ষয স্যপাতিশমালা প্রস্তুিকিণ 

(খ) আিবান ্িাি ্সিটি গাইিলাইন প্রস্তুিকিণ;   

(গ) তনিাপে ওয়াকৃ ্কান এবাং মতবতলটি গাইি লাইদনি প্রস্তুিকিণ;   

(ঘ) গণপতিবহদন কনতনিাপত্তা তনতিি কিাি লদক্ষয নীতিমালা প্রস্তুিকিদণ স্যপাতিশমালা প্রণয়ন;  

(ঙ) দুঘোৃনা সাংক্রান্ত িাোাদবক প্রস্তুিকিণ। 

 

 

 

তরাড তসিটি ম্যাড়িজড়মে এবং কযাপাচসটি চবচল্ডং প্রকড়ল্পর চূোন্ত প্রচতড়বেড়ির উপি অনুতষ্ঠি ওয়াকশৃপ 

 

Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and 

Depot প্রকল্প 

 

ঢাকা মহািগরীর অভযন্তড়র  অবচস্থত মহাোলী, সাড়য়োবাে ও গাবতলী বাস টাচম থিাল স্থািান্তর ও আন্ত:ড়জলা বাস 

টাচম থিাল চিম থাড়ণর লড়যয চজওচব োড়তর ৪.৯৬ তকাটি টাকা ব্যড়য় Feasibility Study and Conceptual 

Design of Proposed Bus Terminal and Depot েীষ থক প্রকল্প তসড়েম্বর ২০২১ মাড়স সমাপ্ত হয়। প্রকড়ল্পর 

অর্ীড়ি ঢাকার িারপাড়ে প্রস্তাচবত ১০টি স্থাড়ি বাস টাচম থিাল ও চডড়পার চিম থাড়ণর জন্য সাাব্যতা যািাই করা হড়য়ড়ে 

এবং কিড়সপ্টুয়াল চডজাইি প্রস্তুত করা হড়য়ড়ে।  

 

তিতকতবতলটি স্টাতি অন াাকা আউোাি তিাং ্িাি: ইষ্টান,ৃ ওদয়ষ্টান ৃএন্ড নোৃন পাো ৃপ্রকল্প 
 

১৬.০৩ তকাটি টাকা ব্যড়য় জুি ২০২০ হড়ত চডড়সম্বর ২০২২ (সংড়োচর্ত) তময়াড়ে চিচজচবচলটি স্টাচড অি ঢাকা 

আউটার চরং তরাড: ইষ্টাি থ, ওড়য়ষ্টাি থ এন্ড িে থাি পাট থ (ড়হমাড়য়তপুর, কালাকাচন্দ, মেিপুর, ডাো, বাইপাইল, গাজীপুর) 

প্রকড়ল্পর কায থক্রম িলমাি আড়ে। সাাব্যতা সমীযার মাধ্যড়ম আউটার চরং তরাড়ডর প্রড়য়াজিীয়তা এবং এলাইিড়মে 
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যািাই করা হড়ব। নবড়েচেক সহায়তায় বা চপচপচপ অর্ থায়ড়ি এ প্রকল্প বাস্তবায়ড়ির জন্য প্রার্চমক িকো ও প্রড়য়াজিীয় 

েচললাচে প্রস্তুত করা হড়ব।  

 

 

 

Preparation of Comprehensive Transport Master Plan For Narayanganj 

and Gazipur City Corporation শীষকৃ প্রকল্প 
 

িারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর চসটি কড়প থাড়রেি এলাকায় ভচবষ্যড়ত াাচিক বৃচদ্ধ চবড়বিিায় যর্াযর্, কায থকর, েয ও 

চিরাপে সুশৃঙ্খল িগর পচরবহি ব্যবস্থা উন্নয়ড়ির লড়যয ৪১.৬২ তকাটি টাকা ব্যড়য় তসড়েম্বর ২০২১ হড়ত আগষ্ট ২০২৩ 

তময়াড়ে “Preparation of Comprehensive Transport Master Plan For 

Narayanganj and Gazipur City Corporation” েীষ থক প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি আড়ে। এ 

প্রকড়ল্পর আওতায় ২০ বের তময়ােী াান্সড়পাট থ মাস্টার প্লযাি নতরী করা হড়ব। এোোও পাবচলক াািচজট তিটওয়াড়কথর 

প্রাক-সাাব্যতা সমীযা এবং িারায়ণগঞ্জ চসটি কড়প থাড়রেি এলাকায় মাস্টার প্লযাি মাচল্টড়মাডাল হাড়বর র্ারণামূলক 

িকো প্রণয়ি করা হড়ব। একইসাড়র্ গাজীপুর চসটি কড়প থাড়রেি এলাকার মাস্টার প্লযাড়ি াাক টাচম থিাড়লর প্রাক 

সাাব্যতা যািাই ও র্ারণাগত িকো প্রণয়ি করা হড়ব। 

 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়রর অন্যান্য কায থক্রম 
 

 

ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয পুি থগঠি 
 

 

ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয পুিগ থঠড়ির লড়যয ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয আইি-২০১২ সংড়োর্িূরব থক 

চডটিচসএ’র অচর্ড়যত্র ‘‘সমগ্র বাংলাড়েে” চির্ থারণ এবং প্রচতষ্ঠািটির িাম “বাংলাড়েে আরবাি াান্সড়পাট থ অর্চরটি” 

করা ও প্রড়য়াজিীয় চবচর্, প্রচবর্াি ও গাইড লাইি প্রণয়ড়ির উড়যাগ গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। এ লড়যয বাংলাড়েে িগর 

পচরবহি কর্তথপয আইি, ২০২২ এর েসো প্রণয়ড়ির কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। এোো, ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয 

(াাচিক সাকুথড়লেি) প্রচবর্ািমালা, ২০২২; পর্িারী চিরাপত্তা প্রচবর্ািমালা, ২০২২; ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয 

(কর চির্ থারণ, িগর গণপচরবহি, পাচকথং ব্যবস্থাপিা ইতযাচে) চবচর্মালা, ২০২২ এবং পচরবহি সংচিষ্ট প্রকড়ল্পর চূোন্ত 

িকো অনুড়মােি সংক্রান্ত গাইডলাইি, ২০২২ এর েসো অনুড়মােি প্রচক্রয়ার্ীি রড়য়ড়ে। 
 

 

াাচিক সাকুথড়লেি সংক্রান্ত িকো অনুড়মােি 
 

 

চডটিচসএ অচর্ভুি এলাকায় তকাড়িা ব্যচি বা প্রচতষ্ঠাি কর্তথক বহুতল আবাচসক ও বাচণচজযক ভবি চিম থাণ ও আবাচসক 

প্রকল্প গ্রহণ করড়ত হড়ল চডটিচসএ হড়ত যািবাহড়ির প্রড়বে-চিগ থমণ ও িলািল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত 

িকোর অনুড়মােি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১টি বহুতল ভবড়ির এবং ১টি হাউচজং প্রকড়ল্পর 

অিাপচত্ত/অনুড়মােি প্রোি কড়রড়ে। 

 

বাস রুট তরেিালাইড়জেি 
 

 

ঢাকা মহািগরীড়ত গণপচরবহড়ি শৃঙ্খলা আিয়ি ও যািজট চিরসড়ি বাস রুট তরেিালাইড়জেি ও তকাম্পাচির মাধ্যড়ম 

বাস পচরিালিা পদ্ধচত প্রবতথড়ির লড়যয গঠিত কচমটির চসদ্ধান্ত তমাতাড়বক ২১ িং রুড়টর ঘাটারির-তমাহাম্মেপুর-

চজগাতলা-তপ্রসক্লাব-মচতচিল-যাত্রাবােী-কাঁিপুর িমুিা যাত্রাপড়র্ চবআরটিচসর ৩০টি চিতল বাস, াান্স চসলভা 

পচরবহড়ির ২০টি বাসসহ তমাট ৫০টি বাড়সর মাধ্যড়ম “ঢাকা িগর পচরবহি” েীষ থক বাস তসবা পচরিালিা 

২৬.১২.২০২১ তাচরড়ে শুরু করা হড়য়ড়ে। বাস রুট তরেিালাইড়জেি বাস্তবায়ড়ির লড়যয ঢাকা মহািগরীড়ত 

প্রার্চমকভাড়ব ৯টি ক্লাস্টার, ২২টি তকাম্পাচি ও ৪২টি রুড়টর প্রস্তাবিা তেয়া হড়য়ড়ে। চগ্রি ক্লাস্টাড়র বতথমাড়ি িলমাি তমাট 

৫৪টি রুটড়ক সমিয় কড়র ৮টি রুড়ট পচরণত করা হড়য়ড়ে, যাড়ের রুট িং ২১ হড়ত ২৮। উি রুটসমূড়হর মড়ধ্য আপাতত 

৩টি রুড়ট তমাট ২২৫টি বাস িালুর চসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হড়য়ড়ে।  
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স্মাো ৃকাি ৃRapid Pass প্রবিিৃ এবাং তক্লয়াতিাং হাউক প্রতিষ্ঠা 

 

ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয কর্তথক জাইকা’র সহায়তায় ঢাকা েহড়র গণপচরবহি ব্যবস্থা সুসংহত এবং 

স্বয়ংচক্রয়ভাড়ব ভাো আোয় পদ্ধচতর প্রিলি ও ভাো আোয় পদ্ধচতড়ক সমিয় করার লড়যয চক্লয়াচরং হাউজ-২ প্রকল্প 

গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহার কড়র ভচবষ্যড়ত চবচভন্ন পচরবহি মাধ্যম তযমি-

তমড়াাড়রল, বাস র যাচপড াািচজট, বাংলাড়েে তরলওড়য়, চবআরটিচস’র বাস, চবআইডচিউটিচস’র তিৌ-যাি ও চুচিবদ্ধ 

তবসরকাচর বাড়স স্বােড়ন্দয ও চিরবচেন্নভাড়ব যাতায়াত করা যাড়ব। Rapid Pass এবং MRT Pass এর মাধ্যড়ম 

তমড়াাড়রল এর ভাো আোয় করা হড়ব, যা চডটিচসএ চক্লয়াচরং হাউজ চসড়স্টড়মর মাধ্যড়ম তসড়টলড়মে করা হড়ব। গত ১৬ 

মাি থ ২০২২ তাচরড়ে চডএমটিচসএল-তক ৭০০টি Secure Access Module (SAM) হস্তান্তর করা হয়। 

 

 

চডএমটিচসএল-তক Secure Access Module (SAM) Card হস্তান্তর অনুষ্ঠাি। 

 

Special Purpose Company (SPC) গঠি 
 

একটি তটকসই ই-টিড়কটিং চসড়স্টম প্রচতষ্ঠার লড়যয ভচবষ্যড়ত Transport Clearing House পচরিালিা, সম্প্রসারণ 

এবং Rapid Pass কাড থ এর বহুচবর্ ব্যবহার (ইউটিচলটি চবল পচরড়োর্, তটাল পচরড়োর্, সুপার মাড়কথড়টর ব্যবহার 

োত্র-োত্রীড়ের তবতি পচরড়োর্ ইতযাচে) বৃচদ্ধর লড়যয চক্লয়াচরং হাউজ প্রকল্প তিইজ-২ এর আওতায় Special 

Purpose Company (SPC) গঠড়ির কায থক্রম গ্রহণ করা হড়য়ড়ে।  গণপচরবহড়ি ইউজারগণ র যাচপড পাস ব্যবহার 

কড়র িাড়মলাচবহীি, কযােড়লস াািড়জকেি এর মাধ্যড়ম পচরবহড়ির ভাো পচরড়োর্ করড়ত পারড়ব। িড়ল পচরবহি 

তযড়ত্র তসবা প্রোড়ির মাি উন্নয়ি হড়ব। তাোো Rapid Pass কাড থ এর মাধ্যড়ম ভাো আোয় এর িড়ল তয 

Origination-Destination (OD), Big Data নতচর হড়ব তা ব্যবহার কড়র  বাস্তবসম্মত, তকৌেলগত Urban 

Transport পচরবহি পচরকল্পিা করা সাব হড়ব। 

Mid-Term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for 

DTCA Area (MTR-RSTP) েীষ থক প্রকল্প 
 

ঢাকা মহািগরী ও পাবথবতী এলাকার জন্য পচরকচল্পত ও সমচিত আধুচিক গণপচরবহি ব্যবস্থা গড়ে ততালার লড়যয 

ঢাকা পচরবহি ২০১৬ সাড়ল সংড়োচর্ত Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ি করা হয়। বতথমাি াাচিক 

িাচহোর চভচত্তড়ত িতুি কড়র পচরবহি অবকাঠাড়মা নতচরর লড়যয আরএসটিচপ হালিাগাে করার উড়দ্দড়শ্য “Mid-

Term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for DTCA Area (MTR-

RSTP)” েীষ থক প্রকল্প গত ১০ জানুয়াচর ২০২২ তাচরড়ে পচরকল্পিা মিণালয় কর্তথক অনুড়মাচেত হড়য়ড়ে। প্রকল্পটির 
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অনুড়মাচেত তমাট ব্যয় ৩৪.২০ তকাটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ২৪.৪০ তকাটি টাকা ও চজওচব ৯.৭৯ তকাটি টাকা) এবং 

বাস্তবায়ি তময়ােকাল ০১ চডড়সম্বর ২০২১ হড়ত ৩১ তম ২০২৪ পয থন্ত। 

 

চডটিচসএ অচিস ভবি চিম থাণ 
 

 

তিটিতসএ’ি অতিস ভবন তনমাৃদণি কন্য ্িকগাঁও এ ০২ (দুই) তবঘা ভূতম’ি উপি তিটিতসএ’ি ১৩িলা অতিস ভবন 

তনমাৃদণি লদক্ষয ২৯ ্ম ২০১৭ িাতিদখ প্রিান প্রদকৌশলী, সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তি এবাং সাংতেষ্ট ঠিকাোি প্রতিষ্ঠান 

National Development Engineers Ltd এি মদধ্য চুতক্ত স্বাক্ষতিি হদয়দে। পিবিীদি ০৪জুন ২০১৭ 

িাতিদখ কাযাৃদেশ প্রোন কিা হয়। ্ম ২০২২ মাস পযনৃ্ত সাতবকৃ অেগতি হদয়দে ৮৫.৬০% শিাাংশ। তিদসম্বি ২০২২ 

এ তনমাৃণ কাক সান্ন হদব মদম ৃিথ্য পাওয়া যায়।  

                                                       

 
 

তিটিতসএ অতিস ভবন সম্মখুদৃে 
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তিটিতসএ অতিস ভবন তনমাৃণািীন মসতকে 

 

 

 

কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি কন্মশিবাতষকৃী 

 স্বািীনিাি মহান স্থপতি কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি ৪৬িম শাহােি বাতষকৃী ও কািীয় ্শাক 

তেবদস গি ১৫ আগষ্ট ২০২১ ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয (চডটিচসএ) কায থালড়য় তবদশষ ্মানাকাি এি 

আদয়াকন কিা হদয়দে। উি ্মানাকাি-এ সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাগ এি অতিতিক্ত সতচব কনাব 

্মাঃ কাতকি ্হাদসন চবড়েষ অচতচর্ চহড়সড়ব উপচস্থত চেড়লি। 

 জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর জন্মেতবাচষ থকী উদ যাপড়ির লড়যয ঢাকা পচরবহি সমিয় 

কর্তথপয (চডটিচসএ)-তত গত ২০ ্সদেম্বি ২০২১ িাতিদখ ওদয়তবনাি অনুতষ্ঠি হদয়দে। উক্ত ওদয়তবনাি 

অনুষ্ঠাড়ি সভাপচতত্ব কড়রি ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপড়যর চিব থাহী পচরিালক েন্দকার রাচকবুর রহমাি।   

 জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর জন্মেতবাচষ থকী উদ যাপড়ির লড়যয গি ২২ ্সদেম্বি ২০২১ 

িাতিদখ তিটিতসএ-্ি ওয়াকৃশপ অনুতষ্ঠি হদয়দে। উক্ত ওয়াকৃশপ-এ সভাপচতত্ব কড়রি ঢাকা পচরবহি সমিয় 

কর্তথপড়যর চিব থাহী পচরিালক েন্দকার রাচকবুর রহমাি।   

 জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর জন্মেতবাচষ থকী ও স্বার্ীিতার সুবণ থজয়ন্তী উদ যাপড়ির লড়যয 

ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয (চডটিচসএ)-তত জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর জীবিকালড়ক 

িারটি পয থাড়য় চবভি কড়র িারটি চবষড়য়র উপর উপস্থাপিা প্রচতড়যাচগতা গত ১২ অড়টাবর ২০২১চি আড়য়াজি 

করা হড়য়ড়ে।  

 ্শখ িাদসল তেবস পালন উপলদক্ষয গি ১৮ অদটাবি ২০২১ ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয চডটিচসএ’র সভা 

কড়য একটি আদলাচনা সভাি আদয়াকন কিা হদয়দে। অনুষ্ঠাড়ি সভাপচতত্ব করড়বি ঢাকা পচরবহি সমিয় 

কর্তথপড়যর চিব থাহী পচরিালক েন্দকার রাচকবুর রহমাি।   

 জাচতর চপতা বেবন্ধু তেে মুচজবুর রহমাি এঁর জন্মেতবাচষ থকী ও স্বার্ীিতার সুবণ থজয়ন্তী উপলড়যয চডটিচসএ-

তত চিব থাচিত তলাড়গা সম্বচলত ১৭০টি মগ নতচর কড়র চবতরণ করা হড়য়ড়ে। 
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 স্বািীনিাি মহান স্থপতি কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি কন্মবাতষকৃী ও কািীয় তশশু তেবস 

২০২২ উদ্ যাপন উপলদক্ষয গি ১৭ মাচ ৃ ২০২২ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ঢাকা পচরবহি সমিয় কর্তথপয 

(চডটিচসএ) এর সভা কড়য চেশুড়ের অংেগ্রহড়ণ তচত্রাঙ্কন, কতবিা আবৃতত্ত ও ্োগান প্রস্তুিকিণ 

প্রতিদযাতগিা, আদলাচনা সভা ও তবদশষ ্মানাকাি এি আদয়াকন কিা হয়। অনুষ্ঠাড়ি সভাপচতত্ব কড়রি 

জিাব নীতলমা আখিাি, তনবাৃহী পতিচালক, তিটিতসএ। 

 

 

         কাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু ্শখ মুতকবুি িহমান এঁি কন্মবাতষকৃী ও কািীয় তশশু তেবস ২০২২ উপলদক্ষ তচত্রাঙ্কন প্রতিদযাতগিা 

 

 

 

তশক্ষা প্রতিষ্ঠাদন সড়ক তনিাপত্তা ও াাতিক আইন সাদক ৃসদচিনিা বৃতিি লদক্ষয কমশৃালা 

 

ঢাকার ইউদসপ আি ্ক ্চৌধুিী স্কুল ৬৮, ্পাস্তদগালা এবং  নাতিো সিকাতি উচ্চ তবযালয় ৫৭/১ ভগবৎ সাহা 

শঙ্খতনতি ্িাি এ সেক চিরাপত্তা ও াাচিক আইি সম্পড়কথ সড়িতিতা বৃচদ্ধর লড়যয কম থোলা আড়য়াজি করা হড়য়ড়ে। 

 

সাদপাটিাৃং য গুি গভন্যাৃন্স ্প্রাোম প্রকদল্পি আওিায় অতভদযাগ েহণ ও প্রতিকাি ব্যবস্থা (GRS) তবষদয় 

গৃহীি কমসৃূতচ 

 

সাদপাটিাৃং য গুি গভনৃ্যান্স ্প্রাোম প্রকদল্পি আওিায় প্রতি মাদস অতভদযাগ পাওয়া তগড়ল যর্ারীচত তনষ্পতত্ত করা হয়। 

রত্রমাতসক পতিবীক্ষণ কতমটি তনয়তমি অতভদযাগ েহণ ও প্রতিকাি ব্যবস্থা িোিতক কদি ০৩ (তিন) মাস অন্তি অন্তি 

প্রতিদবেন পাঠায়। এোড়াও অতভদযাগ েহণ ও প্রতিকাি ব্যবস্থা তবষদয় ০৪ (চাি) টি প্রচেযণ সান্ন কিা হদয়দে। 

২০২১-২২ অথবৃেদি বাতষকৃ কম ৃসাােন চুতক্ত বাস্তবায়দন ্মাো ২টি অাংশীকন সভাও সান্ন হদয়দে। 
 

 

বাস রুো োঞ্চাইতক পাইলটিাং পচরেে থি  
 

 াাকা মহানগিীদি গণপতিবহদন শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানকো তনিসদন বাস রুো ্িশনালাইদকশন ও ্কাাাতনি মাধ্যদম 

বাস পতিচালনা পিতি প্রবিনৃ এবাং এ সাংক্রান্ত কাযকৃ্রম সমন্বয় কতমটিি উদযাদগ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পতিবহন ও 

্সত্য মন্ত্রণালয় গি ২৬ চডড়সম্বর ২০২১ িাতিদখ ঘাোািচি-্মাহাম্মেপুি-তকগািলা-্প্রসক্লাব-মতিতিল-যাত্রাবাতড়-

কাঁচপুি বাস রুো েযাঞ্চাইতক পাইলো রুদোি উদবািন কড়রি। উক্ত বাস রুো েযাঞ্চাইতক পাইলটিাং যথাযথভাদব 

পতিচাতলি হদচ্ছ তকনা িা পতিেশদৃনি তনতমদত্ত ৪ (চাি) সেস্য তবতশষ্ট ০১ (এক) টি কতমটি গঠন কিা হয়। কতমটি এ 

পযনৃ্ত ০৮ (আো) বাি বাস রুো েযাঞ্চাইতক পাইলটিাং পতিেশনৃ কদিদে। সাতভসৃটি তকভাদব আিও যাত্রীবান্ধব উন্নি ্সবা 

প্রোন কিদি পাদি ্স তবষদয় কতমটি তনয়তমি পযদৃবক্ষদণি মাধ্যদম তবতভন্ন সমস্যা সমািাদনি কন্য স্যপাতিশ সম্বতলি 

প্রতিদবেন োতখল কিদে। 
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াাকা নগি পতিবহন বাস রুো পাইলটিাং এি শুভ উদদ্ভািন 

 
বাস রুো োঞ্চাইতক পাইলটিাং পতিেশনৃকাদল াাকা নগি পতিবহদনি বাস 

 

নগি পতিবহদন (বাদস) শুিাচাি চচাৃ পতিবীক্ষণ 
 

তিটিতসএ-এি শুিাচাি কমপৃতিকল্পনা অনুসাদি নগি পতিবহদন (বাদস) শুিাচাি পতিবীক্ষণ কতমটি তনয়তমি পতিবীক্ষণ 

কতর প্রতিদবেন োতখল কিদে। ২০২১-২২ অথবৃেদি পতিবীক্ষণ কড়র ০৫ (পাঁচ)টি প্রতিদবেন োতখল করা হড়য়ড়ে।  

 

াাতিক ম্যাদনকদমন্ট কতমটি (টিএমতস)’ি সভা 
 

াাকা মহানগিী াাতিক ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন এবাং সমন্বদয়ি লদক্ষয াাতিক ম্যাদনকদমন্ট কতমটি (টিএমতস)’ি সেস্যদেি 

অাংশেহদণ তিটিতসএ কর্তকৃ ২০২১-২২ অথবৃেদি ৩ (তিন) টি টিএমতস সভা সান্ন হদয়দে। সভায় তসগন্যাতলাং ্মিামি 

ও স্থাপন, িক তভতত্তক তিকশা ব্যবস্থা চালু, ফুোপাি েখলমুক্তকিণ, সড়ক ্খাঁড়া ও সাংস্কাদিি তবষদয় তবতভন্ন 

েপ্তিসমূদহি মদধ্য সমন্বয় সািন, শব্দদূষণ মুক্ত এলাকা বাস্তবায়নসহ আদিা তবতভন্ন তবষদয় সুপাচরে প্রণয়ি করা হয়।  

 

চবব ব্যচিগত গাচেমুি চেবস উেযাপি 
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চডটিচসএ-তত গত ২২ তসড়েম্বর ২০২১ তাচরে “চবব ব্যচিগত গাচেমুি চেবস” উেযাপি উপলড়যয চিড়ম্নাি কমসৃূতচ 

েহণ কিা হয়: 

 গত ২২ তসড়েম্বর, ২০২১ তাচরড়ে “গণপচরবহড়ি ও তেঁড়ট িচল, ব্যচিগত গাচে সীচমত কতি শীষকৃ কমশৃালা 

চডটিচসএ’র সভাকড়য অনুচষ্ঠত হয়। উি কম থোলায় প্রর্াি অচতচর্ চহড়সড়ব সেক পচরবহি ও মহাসেক 

চবভাড়গর সচিব জিাব তমাঃ িজরুল ইসলাম উপচস্থত চেড়লি। কম থোলায় সভাপচতত্ব কড়রি চডটিচসএ’র 

চিব থাহী পচরিালক েন্দকার রাচকবুর রহমাি। 
 

 

 

 

কমশৃালাি তস্থি তচত্র 
 

 গত ২৫ তসড়েম্বর ২০২১ তাচরড়ে মাচলবাগ বাজার তর্ড়ক চেলগাঁও তালতলা মাড়কথট পয থন্ত পেযাত্রার 

আড়য়াজি করা হয়। উি অনুষ্ঠাড়ি প্রর্াি অচতচর্ চহড়সড়ব জিাব তমাঃ আচতকুল ইসলাম, মািিীয় তময়র, 

ঢাকা উত্তর চসটি কড়প থাড়রেি উপচস্থত চেড়লি। 

 

  

 

 

 

 

পেযাত্রাি তস্থি তচত্র 
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 তবসরকাচর অংেীজি এিচজও সংস্থা/সংগঠিসমূড়হর সাড়র্ এ চেবড়সর প্রচতপায চবষয় সংচিষ্ট কায থক্রড়মর 

অচভজ্ঞতা চবচিমড়য়র উড়দ্দড়শ্য একটি ওড়য়চবিার গত ২০ তসড়েম্বর ২০২১ তাচরড়ে চডটিচসএ’র সভাকড়য 

অনুচষ্ঠত হয়। উি ওড়য়চবিাড়র সভাপচতত্ব কড়রি চডটিচসএ’র চিব থাহী পচরিালক েন্দকার রাচকবুর রহমাি। 

 

 

 

 

 

ওদয়তবনাি এি তস্থি তচত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ২২ তসড়েম্বর ২০২১ তাচরে সকাল ৮.০০ ঘটিকায় র্ািমচন্ড েংকর বাসস্টযান্ড সংলে সেড়ক সাইড়কল 

র যাচলর আড়য়াজি করা হয়।  
 

 

 

 

সাইদকল র যাচলর তস্থি তচত্র 

 

 চেবস উপলড়যয বাংলাড়েে তটচলকচমউচিড়কেি তরগুড়লটরী কচমেড়ির মাধ্যড়ম চবচভন্ন তমাবাইল অপাড়রটর 

কর্তথক তমাবাইড়ল ক্ষুড়ে বাতথার মাধ্যড়ম গ্রাহকড়ের অবচহত করার চিচমত্ত ২২ তসড়েম্বর ২০২১ “চবব ব্যচিগত 

গাচেমুি চেবস” “গণপচরবহড়ি ও তেঁড়ট িচল, ব্যচিগত গাচে সীচমত কচর” চডটিচসএ প্রিার করা হয়। 

 

 

্সতমনাি ও কমশৃালা আদয়াকন 

 

পতিবহন ব্যবস্থাদক উন্নি ও যুদগাপদযাগী কিাি লদক্ষয সাংতেষ্টদেি মিামি েহণ এবাং পিামশ ৃ প্রোদনি তনতমত্ত 

তিটিতসএ কর্তকৃ ্মাো ৫টি কমশৃালা সান্ন কিা হদয়দে। “চত্যথ ৃ তশল্প তবপ্লদবি উপদযাগী উদযাগ েহদণি তনতমত্ত 
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সম্ভযাব্য ্ক্ষত্র ও সাংতেষ্ট প্রযুতক্ত তচতিিকিণ শীষকৃ ৪টি কমশৃালা অনুতষ্ঠি হদয়দে। এ োড়া “াাকা মহানগিীদি 

কাযকৃি বাইসাইদকল ্নোওয়াকৃ বাস্তবায়দন কিণীয়” েীষ থক ১টি কম থোলা অনুচষ্ঠত হড়য়ড়ে। 

 

তবএিআইতস Korea এি ্যৌথ উদযাদগ “Sustainable City Development Through SMART 

Transportation in Busan Korea শীষকৃ On line International Program চীন সিকাদিি উদযাদগ 

Seminar on Road Safety and Traffic Management for Bangladesh শীষকৃ ্সতমনাি-এ তিটিতসএ’ি 

কমকৃিাৃগণ অাংশেহণ কদিন। 

 

 

অভযন্তিীণ প্রতশক্ষণ 

 

তিটিতসএ-্ি কমিৃি কমকৃিাৃ-কমচৃাতিদেি কমেৃক্ষিা বৃতিি লদক্ষয ২০২১-২২ অথ ৃ বেদি কািীয় শুিাচাি ্কৌশল 

িথ্য অতিকাি আইন-২০০৯, বাতষকৃ কম-ৃসাােন অতভদযাগ ও প্রতিকাি ব্যবস্থা (GRS), পাবতলক সাতভসৃ 

ইদনাদভশন, ই-নতথ প্রতশক্ষণ, ্সবা প্রোন প্রতিশ্রুতি চবষড়য় ্মাো: ১০টি অভযন্তরীি প্রতশক্ষণ আদয়াকন কিা হদয়দে। 

উপি প্রচেযড়ণ চডটিচসএ’র কম থকতথা/কম থিাচরগণ অংেগ্রহণ কড়রি। এোো, অথ ৃ তবভাদগি উদযাদগ আদয়াতকি 

iBAS++ এি উন্নয়ন বাদকো বাস্তবায়ন, বাদকো পতিপত্র-১, iBAS++ এি বাদকো প্রণয়ন মতিউদল িাোা এতি 

তবষদয় প্রতশক্ষণ, Budget Management Specialist (BMS)” প্রতশক্ষতণ তিটিতসএ’র কমকৃিাৃ অাংশেহণ কদিন। 

 

তবদেশ প্রতশক্ষণ   
 

কাপাদন অনুদষ্ঠয় Issue-focused Training Course on Urban Public Transport শীষকৃ অন লাইন 

প্রতশক্ষণ এ তিটিতসএ’ি কমকৃিাৃগণ অাংশেহণ কদিন। 

 
 

 

সমসামতয়ক তবষদয় লাচি থং ্সশন 

 

চডটিচসএ কর্তথক ২০২১-২২ অর্ থবেড়র  Bus Route Rationalization, RSTP, iBAS++, Road Safety, GIS, 

Traffic Circulation চবষড়য় ৬টি লাচি থং তসেি আড়য়াজি করা হড়য়ড়ে। 
 

 

জিবল  
 

চডটিচসএ প্রচতষ্ঠাকাড়ল ৬৪ জি জিবল চিড়য় কায থক্রম শুরু কড়র। বতথমাি সরকার চডটিচসএ-তত আড়রা ১৪৮ জিবল 

মঞ্জুর কড়র। বতথমাড়ি চডটিচসএ’র তমাট জিবল ২১২ জি। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১০ম তগ্রডভুি উপ-সহকারী প্রড়কৌেলী 

(চসচভল, তমকাচিকযাল, ইড়লকচাকযাল) পড়ে ৩ জি এবং ১৬-১৭ তগ্রডভুি ৩য় তশ্রচণর ৫টি কযাটাগচরর ১৪টি শূন্য পড়ে 

জিবল চিড়য়াগ কায থক্রম সম্পন্ন হড়য়ড়ে। এোোও চিতীয় পয থাড়য় ১ (এক) জি গাচেিালক এবং ৭ (সাত) জি অচিস 

সহায়কসহ তমাট ৮ (আট) জি আোলড়তর আড়েেবড়ল তনদয়াগ করা হড়য়ড়ে। ১ম তশ্রচণর (৫ম, ৭ম, ৯ম) চবচভন্ন 

তগ্রডভুি প্রকাচেত চিড়য়াগ চবজ্ঞচপ্ত অনুসাড়র ১৮টি পড়ের মড়ধ্য বাোই কচমটির চসদ্ধান্ত অনুসাড়র ১২টি পড়ে 

আড়বেিকারীড়ের চিড়য়াগ কায থক্রম িলমাি রড়য়ড়ে। তপ্রষণড়যাগ্য পড়ে কম থকতথা পোয়ড়ির জন্য প্রোসচিক মিণালয় 

বরাবর পত্র তপ্ররণ করা হড়য়ড়ে। সরাসচর চিড়য়াগড়যাগ্য শূন্য পড়ে ৫টি কযাটাগচরড়ত তমাট ২৪জি জিবল চিড়য়াড়গর 

লড়যয গত ১৪ জুি ২০২২ তাচরড়ে োেপত্র প্রাচপ্তর জন্য পত্র তপ্ররণ করা হড়য়ড়ে। আউটড়সাচস থং এর চবচভন্ন কযাটাগচরর 

১৩ (ড়তর) জি জিবল চিড়য়াড়গর লড়যয েরপত্র আহবাি করা হড়য়ড়ে। পড়োন্নচতর তকাটায় শূন্য পড়ে চিড়য়াগড়যাগ্য পে 

ূররড়ণর কায থক্রম িলমাি আড়ে। 

 

RSTP গণশুিািী 

 

গত ২৩ জুি ২০২২ তাচরড়ে চডটিচসএ এর উড়যাড়গ সংড়োচর্ত তকৌেলগত পচরবহি পচরকল্পিা (RSTP) চবষয়ক 

একটি গিশুিাচি অনুচষ্ঠত হয়। উি গণশুিাচিড়ত প্রর্াি অচতচর্ চহড়সড়ব সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর সচিব 

জিাব এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিী উপচস্থত চেড়লি। উি গণশুিািীড়ত এিতবতসতসআই এি মহাসতচব, পতিবহন 
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তবদশষজ্ঞ, তিএমটিতসএল এি প্রতিতনতি অংেগ্রহণ কড়রি। একইসাড়র্ জুম অিলাইড়ি বাাংলাদেশ প্রদকৌশল 

তবর্শ্তবযালদয়ি দূঘোৃনা গদবষণা ্কন্দ্র, কাহাঙ্গীি নগি তবর্শ্তবযালদয়ি নগি ও অঞ্চল পতিকল্পনা তবভাগ, িাকউক এি 

নগি পতিকল্পনাতবে, সড়ক পতিবহন ও মহাসড়ক তবভাদগি প্রচতচিচর্সহ আড়রা সিকাতি ও ্বসিকাতি তবতভন্ন সাংস্থাি 

প্রতিতনতিবৃেগণ অংেগ্রহণ কড়র সুচিচন্তত মতামত প্রোি কড়রড়েি। 

 

জাতীয় শুদ্ধািার তকৌেল  
 

চডটিচসএ হড়ত জাতীয় শুদ্ধািার তকৌেল কম থ-পচরকল্পিা প্রণয়িূরব থক বাস্তবায়ি করা হড়ে। ২০২০-২১ অর্ থবেড়র 

চডটিচসএ তমাট ১০০ িম্বড়রর মড়ধ্য েতভাগ িম্বর অজথি কড়রড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র শুদ্ধািার তকৌেল কম থ-পচরকল্পিা 

েতভাগ বাস্তবায়ি করা হড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র শুদ্ধািার িি থার জন্য চডটিচসএ’র ০৪ (িার) জি কম থিাচরড়ক 

পুরষ্কার প্রোি করা হয়।  

 

সমিয় কায থক্রম  
 

 

তিটিতসএ এি আওিার্ভক্ত এলাকাি পতিবহন সাংতেষ্ট সকল উন্নয়ন পতিকল্পনা অনুদমােন, সমন্বয় ও পতিবীক্ষণ কদি। 

তিটিতসএ ২০ বেি ্ময়ােী ্কৌশলগি পতিবহন পতিকল্পনা সাংদশািন ও পতিমাকৃন কদি সাংদশাতিি ্কৌশলগি 

পতিবহন পতিকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন কিদে, যা ২৯ আগষ্ট ২০১৬ িাতিদখ মন্ত্রীসভা কর্তকৃ অনুদমাতেি হদয়দে। 

চডটিচসএ এমআরটি লাইি-১, এমআরটি লাইি-৫ (উত্তরাংে) এর সাাব্যতা যািাই এবং এমআরটি লাইি-৫ 

(েচযণাংে) প্রাক-সাাব্যতা যািাই সম্পন্ন কড়রড়ে। তিটিতসএ আইদনি ১৯ িািা ্মািাদবক াাকা ও পার্শ্ৃবিী এলাকাি 

কন্য ্মদাাদিল পতিচালনা ও িক্ষণাদবক্ষণ এি কন্য তিএমটিতসএল গঠন কিা হদয়দে। 

 

 

 

 

েযোন্ট্লঞ্জসমূহ 

 

তিটিতসএ আইদন ্কান কতিমানাি সাংস্থান না থাকায় তবতভন্ন সিকাতি ও ্বসিকাতি সাংস্থা তিটিতসএ আইদনি ব্যিযয় 

ঘটিদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কিদে। িদল তিটিতসএ তবতভন্ন পতিবহন সাংতেষ্ট সাংস্থাি মদধ্য স্যষ্ঠুভাদব সমন্বয় কিদি 

পািদেনা। সংচিষ্ট সকড়লর সহড়যাচগতা ব্যতীত াাকা মহানগিীি ৩৮৮টি বাস রুোদক ্িশনালাইদকশদনি মাধ্যদম 

পুনতৃবন্যাস কদি ৪২টি রুো, ২২টি ্কাাানী এবাং পুনতবন্যাদসি মাধ্যদম বাস পতিচালনা করা দূরুহ হড়ব।  

 

ভচবষ্যৎ পচরকল্পিা 
 

 তিটিতসএ’ি কাযাৃবলী পুন:গঠন  

  র যাচপড পাস এর মাধ্যড়ম ভ্রমদণি কন্য MRT, BRT, BRTC BIWTC সহ ্বসিকাতি বাস 

অপাদিোিদেিদক Clearing House প্রকদল্পি আওিায় আনাি কন্য Clearing House ্িক-২ প্রকল্প 

েহণ 

 আগামী ৫ (পাঁচ) বেদি াাকা মহানগিীদি বাসরুো েযাঞ্চাইতকাং প্রবিদৃনি মাধ্যদম যানকো হ্রাস ও তনিাপে 

এবাং সমতন্বি পতিবহন ব্যবস্থা গদড় ্িালা। 
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সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর 
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১৯৬২ সাদল িোনীন্তন কন্সাাকশন ও তবতডাং (তসএন্ডতব) চবভাজি কড়র সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তি সৃতষ্ট করা হয়। ্সই সময় 

হদি সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর বাাংলাদেদশি প্রিান সড়ক ্নোওয়াদকিৃ উন্নয়ন ও িক্ষণাদবক্ষণ কদি আসদে। বিমৃাদন সেক ও 

জিপর্ অচর্েপ্তড়রর আওতার্ীি সব থড়মাট 22,476 চকড়লাচমটার মহাসেক রড়য়ড়ে। মহাসেক তিটওয়াড়কথর চবন্যাস অনুযায়ী 

১১০টি জাতীয় মহাসেড়কর ্মাো নেঘ থয ৩৯৯১ তকদলাতমোাি, ১৪৭টি আঞ্চচলক মহাসেড়কর ্মাো নেঘ থয 4,897 চকড়লাচমটার 

এবং ৭৩৫টি তজলা মহাসেড়কর ্মাো নেঘ থয 3,58৮ চকড়লাচমটার। আঞ্চচলক মহাসেকসমূড়হর প্রশস্তিা ৫.৫০ তমোাি ্থদক 

৭.৩০ তমোাি এবং তজলা মহাসেকসমূড়হর প্রশস্তিা ৩.৭০ তমোাি ্থদক ৫.৫০ তমোাি। 

যাত্রী ও পণ্য পচরবহড়ি যুড়গাপড়যাগী ও সময় সাশ্রয়ী করার লড়যয সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি প্রিান প্রদকৌশলীি ্নর্তদত্ব সেি 

েপ্তদিি ৪টি উইাংসহ মাঠ পযাৃদয়ি ১০টি তজাি, ২২টি সাড়কথল, ৬৫টি চবভাগ এবং ১২৯টি উপচবভাড়গর মাধ্যড়ম মহাসেক উন্নয়ন 

ও িক্ষণাদবক্ষণ কায থক্রম পচরিাচলত হড়ে। সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর আওতার্ীি মহাসেক ও তসতুসমূড়হর সুচিচে থষ্ট ব্যাচপ্ত 

রড়য়ড়ে। 
 

জাতীয় মহাসেক: রাজর্ািীর সাড়র্ চবভাগীয় সের, সমুদ্র বন্দর, তবমানবেি, স্থলবন্দর, প্রিান নেীবেি, অথবৃনতিক 

অঞ্চল, িপ্তাতন প্রতক্রয়াকিণ অঞ্চল, কদন্টইনাি োাতমনৃাল তিদপাসমূদহি সাংদযাগকািী সড়ক, এক তবভাগীয় সেদিি 

সাদথ অন্য তবভাগীয় সেদিি সাংদযাগকািী সড়ক, তবভাগীয় সেিদক ্বষ্টনকািী সাকৃুলাি তিাং-্িাি অর্বা উপ-

আঞ্চচলক তযাগাড়যাড়গর জন্য চির্ থাচরত সেকসমূহ জাতীয় মহাসেড়কর অন্তভু থি।  

আঞ্চচলক মহাসেক: তজলাসমুড়হর সাড়র্ জাতীয় মহাসেক, সমুদ্রবন্দি, স্থলবন্দর, িেীবন্দড়রর তযাগাড়যাগ স্থাপড়ির 

জন্য চির্ থাচরত সেকসমূহই আঞ্চচলক মহাসেক। 

তজলা মহাসেক: উপড়জলাসমূড়হর সাদথ তজলা সেি অর্বা উপড়জলাি সংড়যাগকারী সেক তজলা মহাসেক চহড়সড়ব 

চবড়বচিত। 

তসতু: সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর আওতাভুি মহাসেক তিটওয়াড়কথ ১৫০০ চমটার পয থন্ত সকল তসতু চিম থাড়ণর জন্য 

োচয়ত্বপ্রাপ্ত। এোোও িাইওভার, তরলওড়য় ওভারপাস ইতযাচে চিম থাণ ও রযণাড়বযণ এ অচর্েপ্তড়রর আওতাভূি। 

 

এক্সড়প্রসওড়য়: সমড়য়র ব্যবর্াড়ি উন্নয়ড়ির সাড়র্ সামঞ্জস্য তরড়ে সরকার সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর এক্সড়প্রসওড়য় চিম থাণ 

ও রযণাড়বযণ কাড়জ চিড়য়াচজত রড়য়ড়ে। ঢাকা(যাত্রাবােী)-মাওয়া-ভাো তেড়ের প্রর্ম এক্সড়প্রসওড়য়, যা পদ্মা তসতুর 

সংড়যাগ সেক চহড়সড়ব ব্যবহৃত হড়ে। 

 

সীমান্ত সেক: তেড়ের চবস্তৃত সীমান্ত এলাকা ও পাহােী জিপড়ের তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সহজতর এবং চিরাপে  করার 

জন্য এ অচর্েপ্তর সীমান্ত সেক চিম থাণ করড়ে।  

 

রূপকল্প 

আধুচিক, প্রযুচিচিভথর এবং তটকসই মহাসেক তিটওয়াকথ প্রচতষ্ঠা। 

 

অচভলযয 

মহাসেক তমরামত, সংস্কার ও রযণাড়বযণ এবং উন্নয়ি ও সম্প্রসারড়ণর মাধ্যড়ম জিগড়ণর আর্ থ-সামাচজক অবস্থা 

উন্নয়ড়ির লড়যয একটি চিরাপে, ব্যয়সাশ্রয়ী, মািসম্মত এবং পচরড়বেবান্ধব মহাসেক তিটওয়াকথ গড়ে ততালা। 

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়রর অজথি  

 

উন্নয়ি োত 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর বাস্তবায়িার্ীি প্রকড়ল্পর আওতায় উড়েেড়যাগ্য কাজসমূহ চিম্নরূপ:  

 ৭৮.৮১ চকড়লাচমটার মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

 ১০৮.৩৪ চকড়লাচমটার তিচক্সবল তপভড়মে (সাড়িথচসং ব্যতীত) 

 ১২৪৬.০২ চকড়লাচমটার সাড়িথচসং 



124  

 

 ১২৩.২৪ চকড়লাচমটার চরচজড তপভড়মে 

 ৮৪৮.৫৮ চকড়লাচমটার মহাসেক প্রেস্তকরণ 

 ৭৪৬.৬৮ চকড়লাচমটার মহাসেক মজবুচতকরণ  

 ১১৯টি/ ৯২৩০.২৮ চমটার কংচক্রট তসতু চিম থাণ 

 ১০৩৮টি/ ২৮৫০.৮৫ চমটার আরচসচস কালভাট থ চিম থাণ।  

 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সিলভাড়ব সমাপ্ত ৪৫টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি, ্সত্য তনমাৃন প্রকল্প ৯টি এবাং 

অন্যান্য প্রকল্প ২টি।   

পচরিালি োত (তমরামত ও রযণাড়বযণ)  
 

সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি পতিচালন খাদিি আওিায় ২০২১-২২ অথবৃেদি সাােনকৃি উড়েেড়যাগ্য কাকসমূহ 

তনেরূপঃ 

 ৯২৫.৯৬ চকড়লাচমটার মহাসড়দক ওভারড়ল  

 ২২৪.১০ চকড়লাচমটার মহাসড়দক চডচবএসটি 

 ৬৭৩.৫৩ চকড়লাচমটার এসচবএসটি 

 ৩২৮.৩১ চকড়লাচমটার মহাসড়দক চবটুচমিাস কাড়প থটিং  

 ৮৯৫.৪০ চকড়লাচমটার মহাসড়দক সীলড়কাট  

 ৩১.১৪ চকড়লাচমটার মহাসড়দক চরচজড তপভড়মে তনমাৃণ 

 ৩৮টি ্সত্য তনমাৃণ (্মাো ১৭৯২.৮২ তমোাি রেঘযৃ)  

 ১০০টি কালভাো ৃতনমাৃণ (্মাো ৬৯৪.৬০ তমোাি রেঘযৃ) 

 ২৩.৯০ চকড়লাচমটার মহাসেক পাড়বথ তড্রি চিম থাণ  

 ৩৬.৬৮ চকড়লাচমটার রযাপ্রে কাজ। 

 

িাকস্ব আয় 

 

সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি আওিািীন ্সত্য, সড়ক এবাং ্িিীসমূদহ ্োাল, ইকািা, ভাড়াবাবে প্রতিদবেনািীন 

অথবৃেদি ্মাো ১,০২১.১৪ ্কাটি োাকা িাকস্ব আয় হদয়দে। ্কানতভতত্তক িাকস্ব আদয়ি তচত্র তনেরূপঃ   

                                                                                 (্কাটি োাকায়) 

স্টিোন স্টসতুর রোিস্ব আয় সড়ন্ট্কর রোিস্ব আয় স্টিরীর রোিস্ব 

আয়  

সব িন্ট্মোট রোিস্ব 

আয় 

ঢোকো 614.78 0.00 1.86 616.64 

ময়মনডসিংহ 23.39 0.00 0.00 23.39 

কুডমল্লো 4.53 0.00 0.00 4.53 

েিগ্রোম 84.50 3.72 0.90 89.12 

ডসন্ট্লট 22.42 20.04 0.88 43.33 

রোিশোহী 12.23 14.80 0.00 27.02 

রিংপুর 20.37 0.00 0.00 20.37 

খুলনো 83.74 0.00 1.90 85.64 

স্টগোপোলগঞ্জ 37.75 0.00 2.20 39.96 

বডরশোল 63.16 0.00 7.98 71.14 

সি িছমার্ 966.86 38.56 15.73 1021.14 
 

 ২০২১-২২ অথবৃেদি সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি ১০টি ্কাদনি তবতভন্ন ্সত্যি ্োাল আোদয়ি মাধ্যদম 1021.48 

্কাটি োাকাি িাকস্ব আোয় হদয়দে। মাঠপযাৃদয়ি ্কানসমূতহ িাকস্ব আোয় পচরচস্থচত তনেরূপঃ 
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মািিীয় প্রর্ািমিী কর্তথক উড়িার্িকৃত সেক/ড়সতু 

মািিীয় প্রর্ািমিী ২৪ অড়টাবর, ২০২১ তাচরড়ে গণভবি তর্ড়ক চভচডও কিিাড়রড়ন্সর মাধ্যড়ম বচরোল-পটুয়াোলী 

মহাসেড়কর ২৬ তম চকড়লাচমটাড়র পায়রা িেীর উপর ১৪৭০ চমটার েীঘ থ - ৪ তলি চবচেষ্ট পায়রা তসতু (তলবুোলী 

তসতু) উড়িার্ি কড়রি। এটি তেড়ের সড়ব থাচ্চ স্পযািচবচেষ্ট (২০০ চমটার) তসতু এবং তসতুটি চিম থাড়ণর তযড়ত্র ১৩০ চমটার 

েীঘ থ পাইল িাউড়ন্ডেি করা হড়য়ড়ে, যা তেড়ের মড়ধ্য গভীরতম। 
 

পটুয়াোলী তজলার সব থেচযড়ণ কুয়াকাটা সমুদ্র নসকত বাংলাড়েড়ের আকষ থিীয় পয থটি তকন্দ্রসমূড়হর মড়ধ্য অন্যতম। 

একসময় বচরোল হড়ত পটুয়াোলী হড়য় কুয়াকাটা পয থন্ত বচণ থত সেকপড়র্ ৬টি তিরী পার হড়য় িলািল করড়ত হত। 

ইড়তামড়ধ্য বতথমাি সরকাড়রর তময়াড়ে ৫টি স্থাড়ি তসতু চিচম থত হড়লও অতযন্ত েরড়রাতা এবং এ রুড়ট প্রেস্ততম পায়রা 

িেীর উপর তসতু িা র্াকায়  পটুয়াোলী তর্া কুয়াকাটার সাড়র্ চিরবচেন্ন সেক তযাগাড়যাগ  স্থাচপত হয়চি। মািিীয় 

প্রর্ািমিীর প্রচতশ্রুচতর তপ্রচযড়ত গণপ্রজাতিী বাংলাড়েে সরকার, ওড়পক িান্ড ও কুড়য়ত িাড়ন্ডর তযৌর্ অর্ থায়ড়ি পায়রা 

তসতুর চিম থাড়ণর উড়যাগ গ্রহণ করা হয়। তসতুটি যািবাহি িলািড়লর জন্য উনু্মিকরড়ণর মাধ্যড়ম বচরোল তর্ড়ক 

কুয়াকাটা পয থন্ত তিচরচবহীি চিরচবচেন্ন সেক তযাগাড়যাগ স্থাচপত হড়য়ড়ে। িড়ল কুয়াকাটা সমুদ্র নসকড়ত তেচে-চবড়েচে 

পয থটড়কর সমাগম বােড়ব যা পয থটি চেড়ল্পর প্রসাড়র গুরুত্বূরণ থ ভূচমকা রােড়ব।  

 

বচরোল-পটুয়াোলী মহাসেড়কর ২৬ তম চকড়লাচমটাড়র তনতমিৃ পায়রা তসতু (তলবুোলী তসতু) 

মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয় কর্তথক উড়িার্িকৃত স্থাপিা 

প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয় তমাট ৪৫টি তসতুর উড়িার্ি কড়রি। এড়ের মড়ধ্য 

উড়েেড়যাগ্য স্থাপিা সমূড়হর চিত্র চিম্নরূপঃ  
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তগাচবন্দগঞ্জ-পলােবাচে সেড়ক ১৭১ চমটার েীঘ থ ৪ স্পযািচবচেষ্ট 

কাটাোলী তসতু 

রংপুর-নসয়েপুর-চেিাজপুর সেড়ক ১৪৫ চমটার েীঘ থ ৪ স্পযািচবচেষ্ট 

বারাচত তসতু 

  

  

  

পাব থতীপুর-চেিাজপুর সেড়ক ১৬৫ চমটার েীঘ থ ৫ স্পযািচবচেষ্ট কাকো 

তসতু 

 

জয়পুরহাট-র্ামুইরহাট সেড়ক ১৪০ চমটার েীঘ থ ৩ স্পযািচবচেষ্ট 

কুঠিবােী তসতু 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর কর্তথক ১৮৫টি প্রকল্প (সরকাড়রর চিজস্ব অর্ থায়ড়ি ১৬৩টি ও নবড়েচেক 

সহায়তায় ২২টি) বাস্তবায়িার্ীি চেল। এ প্রকল্পগুড়লার অনুকূড়ল প্রতিদবেনািীন অথবৃেদি ্মাো বিাদ্দ তেল ২৩৪৪০.৮৬ 

তকাটি টাকা যাি মদধ্য চজওচব বরাদ্দ ১৯৭৮৮.৭৫ তকাটি টাকা এবাং নবড়েচেক সহায়তা ৩৬৫২.১১ তকাটি টাকা। িদব 

্মাো বিাদদ্দি ৫৫.৯২ ্কাটি োাকা োদড়ি কন্য স্থতগি তেল। এ অর্ থবেড়র তমাট ২৩২৮০.৬৪ তকাটি টাকা ব্যয় হড়য়ড়ে 

যা অথবৃেদিি ্মাো বিাদদ্দি ৯৯.৩২ শিাাংশ, যা গি অথবৃেদিি ত্যলনায় ৮.৫৯ শিাাংশ ্বতশ।  

চবগত ১০ অর্ থবেড়র এচডচপ বাস্তবায়ড়ির চববরণ চিম্নরূপ: 

অর্ থবের প্রকল্প সংখ্যা বরাড়দ্দর পচরমাণ  

(ড়কাটি টাকা) 

এচডচপ বাস্তবায়ড়ির হার 

২০২১-২২ ১৮৫ ২৩৪৪০.৮৬ ৯৯.৩২% 
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অর্ থবের প্রকল্প সংখ্যা বরাড়দ্দর পচরমাণ  

(ড়কাটি টাকা) 

এচডচপ বাস্তবায়ড়ির হার 

২০২০-২১  ২১২ ১৮১১২.৯৯  ৯০.৭৩%  

২০১৯-২০ ২০৬ ১৮৬৮২.৯২ ৮৬.৯৩% 

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% 

 

 

চবগত  ১০ অর্ থবেড়র উন্নয়ি ব্যড়য়র তরোচিত্র (তকাটি টাকায়) 

 

িতুি অনুড়মাচেত প্রকল্প 

তটকসই উন্নয়ড়ির িলমাি র্ারা অব্যাহত রাোর লড়যয ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১৭টি িতুি প্রকল্প (চজওচব অর্ থায়ড়ি ১৬টি 

ও নবড়েচেক সহায়তায় ১টি) অনুড়মাচেত হয়। তন্মড়ধ্য মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্প ১২টি, তসতু চিম থাণ প্রকল্প ৩টি, 

ওভািপাস তনমাৃণ প্রকল্প ১টি এবাং আন্ডািপাস তনমাৃণ প্রকল্প ১টি। 

মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্প 

1. বাদগিহাো-িামপাল-মাংলা ্কলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তিায় উন্নয়ন 

2. মাোিগঞ্জ-কয়িা-মনস্যিনগি (কাকীপুি)-আব্দুল্লাহদমাড় (সতিষাবাড়ী)-িনবাড়ী সড়ক উন্নয়ন 

3. োাঙ্গাইল-্েলদুয়াি-লাউহাটি-সাটুতিয়া-কাওয়াতলপাড়া-কালামপুি বাস স্টযান্ড সড়ক আঞ্চতলক মহাসড়দকি 

যথাযথ মান ও প্রশস্তিায় উন্নীিকিণ 

4. আতিচা (বিঙ্গাইল)-তঘওি-্েৌলিপুি-নাগিপুি-োাঙ্গাইল আঞ্চতলক মহাসড়ক (আি-৫০৬) যথাযথ মান ও 

প্রশস্তিায় উন্নীকিণ 

5. নড়াইল শহিাাংদশি কািীয় মহাসড়ক (এন-৮০৬) প্রশস্তকিণ ও উন্নয়ন 
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6. কুমািগাঁও-বাোঘাো-এয়ািদপাো ৃসড়কদক কািীয় মহাসড়ক মাদন ৪-্লদন উন্নীিকিণ 

7. নওগাঁ সড়ক তবভাগািীন ৩টি আঞ্চতলক ও ৩টি ্কলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তিায় উন্নীিকিণ 

8. তেনাকপুি সড়ক তবভাগািীন তহতল (স্থলবেি)-ডুগডুতগ-্ঘাড়াঘাো কািীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মাদন 

উন্নীিকিণসহ ৩টি গুরুত্বপূণ ৃসড়দকি তবযমান সরু/কিাকীণ ৃকালভাোসৃমূহ পুনঃতনমাৃণ এবাং বাকাি অাংদশ 

তিতকি ্পভদমন্ট ও ্ড্রন তনমাৃণ 

9. ্শিপুি (কানাসাদখালা)-ভীমগঞ্জ-নািায়নদখালা-িামভদ্রপুি-পিানগঞ্জ-ময়মনতসাংহ (িহমিপুি) সড়ক উন্নয়ন 

10. তকদশািগঞ্জ সড়ক তবভাগািীন ্গৌিীপুি-আনেগঞ্জ-মধুপুি-্েওয়ানগঞ্জ বাকাি-্হাদসনপুি ্কলা মহাসড়ক 

যথাযথ মাদন উন্নীিকিণ 

11. মেনপুি-তেিাই-শাল্লা-কলস্যখা-আকতমিীগঞ্জ ্কলা মহাসড়ক (্কি-২৮০৭) এি তেিাই-শাল্লা অাংশ 

পুন:তনমাৃণ 

12. কেবাকাি-্োকনাি ্মতিন ড্রাইভ (১.৬০ তক:তম: ্থদক ৩২.০০ তক:তম: পযনৃ্ত) সড়ক প্রশস্তকিণ 

 

্সত্য তনমাৃণ প্রকল্প  

1. কিাকীণ,ৃ অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূণ ৃপদয়দন্ট তবযমান ্বইলী ও অন্যান্য ঝুঁতকপূণ ৃ ্সত্য প্রতিস্থাপন প্রকল্প (িাংপুি 

্কান) 

2. ময়মনতসাংদহ ্কওয়াোখালী ্সত্য তনমাৃণ প্রকল্প 

3. চিখালী-ত্যষখালী-মঠবাতড়য়া-পাথিঘাোা ্কলা মহাসড়দকি (্কি-৮৭০১) তপদিাকপুি অাংদশি কিাকীণ,ৃ 

অপ্রশস্ত ্বইলী ্সত্যি স্থদল তপতস গািাৃি ্সত্য ও আিতসতস বে কালভাো ৃতনমাৃণ 

 

ওভািপাস তনমাৃণ প্রকল্প 

কুতষ্টয়া (তত্রদমাহনী)-্মদহিপুি-চুয়ািাঙ্গা-তিনাইেহ (আি-৭৪৫) আঞ্চতলক মহাসড়কদকি ৮১িম তকঃতমঃ এ 

্িলবাকাি ্িলওদয় ওভািপাস তনমাৃণ 

 

অন্যান্য প্রকল্প 

াাকা-চিোম কািীয় মহাসড়দক ০৩টি আন্ডািপাস এবাং পদুয়াি বাকাি ইন্টািদসকশদন ইউলুপ তনমাৃণ 

সমাপ্ত প্রকল্প  

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সিলভাড়ব সমাপ্ত ৪৫টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি, ্সত্য তনমাৃন প্রকল্প ৯টি এবাং 

অন্যান্য প্রকল্প ২টি।  

 মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্প 

1. ঢাকা-খুলিা (এি-৮) মহাসেড়কর যাত্রাবােী ইোর তসকেি তর্ড়ক (ইকুচরয়া-বাবুবাজার চলংক সেকসহ) 

মাওয়া পয থন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাো অংে র্ীরগচতর যািবাহড়ির জন্য পৃর্ক তলিসহ ৪-তলড়ি উন্নয়ি প্রকড়ল্পর 

অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ 

2.  চবমাি বন্দর বাইপাস ইোরড়সকেি-লালবাগ-সালুটিকর-তকাম্পািীগঞ্জ-তভালাগঞ্জ সেকড়ক জাতীয় 

মহাসেড়ক উন্নীতকরণ 

3. কক্সবাজার তজলার চলংক তরাড-লাবিী তমাে সেক  (এি-১১০) িারড়লড়ি উন্নীতকরি  

4. জাতীয় মহাসেক (এি-৭) এর মাগুরা েহর অংড়ের রামিগর তমাে হড়ত আবালপুর পয থন্ত সেক প্রেস্তকরণ 

5.  হচরেপুর বাইপাস তমাে হড়ত বিড়বলঘচরয়া বাইপাস তমাে পয থন্ত িাড়টার েহড়রর প্রর্াি সেড়কর চমচডয়ািসহ 

তপভড়মে প্রেস্তকরণ 

6.  গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরি (ড়গাপালগঞ্জ তজাি) 

7.  গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরি প্রকল্প (চসড়লট তজাি) 
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8. গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরি প্রকল্প (িট্টগ্রাম তজাি) 

9.  চজচঞ্জরা-তকরািীগঞ্জ-িবাবগঞ্জ-তোহার-শ্রীিগর মহাসেক উন্নয়ি (কেমতলী তর্ড়ক জচি টাওয়ার চলংক সহ) 

(আর-৮২০)  

10. তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা তজাি) 

11. তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (িট্টগ্রাম তজাি) (২য় পয থায়) 

12.  তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (বচরোল তজাি) 

13.  তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর তজাি) 

14. তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (রাজোহী তজাি) 

15.  তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (ড়গাপালগঞ্জ তজাি) 

16.  িোইল-ফুলতলা তজলা মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

17.  গাইবান্ধা-তগাচবন্দগঞ্জ ভায়া িাকাইহাট তজলা মহাসেক (ড়জড-৫৫৫৪) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ  

18. ভালুকা-গিরগাঁও-তহাড়সিপুর সেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

19.  তটকিাি-োহপরীরিীপ তজলা মহাসেক (ড়জড-১০৯৯) এর হাচেয়াোলী হড়ত োহপরীরিীপ অংে পুি:চিম থাণ 

প্রেস্তকরণ ও েচিোলীকরণ 

20.  তসািাহাট তসতু এড়প্রাি হড়ত তসািাহাট স্থলবন্দর পয থন্ত সেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

21. মহালেচে-চসন্দুকেচে-জাচলয়াপাো সেড়কর চসন্দুকেচে হড়ত মহালেচে পয থন্ত সেক উন্নয়ি 

22.  বেতাচকয়া (আবু ততারাব) তর্ড়ক চমড়ররসরাই ইচপড়জড সংড়যাগ সেক চিম থাণ 

23.  তিিী (মাস্টারপাো)-আড়লাকচেয়া-ভালুচকয়া-লস্করহাট-োগলিাইয়া (োচন্তরহাট) তজলা মহাসেকটি যর্াযর্ 

মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

24. আলীকেম-জালািীপাো-করুকপাতা-তপায়ামুহুরী সেক চিম থাণ  

25. িাকাপুি-কাঁঠাতলয়া-আমুয়া-বামনা-পাথিঘাোা মহাসড়ক (্কি-৮৭০৮) উন্নয়ন প্রকল্প (িালকাঠি অাংশ) 

26. াাকা-তসদলো-িামাতবল-কািলাং কািীয় মহাসড়দকি রকন্তা হদি কািলাং পযনৃ্ত (িামাতবল ল্যান্ডদপাো ৃ

কাদনতটাং ও বল্লাঘাো সাংদযাগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন 

27. বাদগিহাো ্কলাি কচুয়া (তপাংগুতিয়া) হদি ্হিমা লঞ্চঘাো পযনৃ্ত ্কলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তিায় 

উন্নয়ন 

28. কেবাকাি ্কলাি িামু-িদিখাঁিকুল-মতিচযা কািীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবাং ১১৩) যথাযথ মান ও 

প্রশস্তিায় উন্নীিকিণ 

29. লাকসাম (তবনয়ঘি)-বাইয়ািা বাকাি-ওমিগঞ্জ-নাঙ্গলদকাো ্কলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তিায় 

উন্নীিকিণ 

30. োাঙ্গাইল-্েলদুয়াি ্কলা মহাসড়ক (্কি-৪০১৫), কিটিয়া (ভািকুড়া)- বাসাইল ্কলা মহাসড়ক (্কি-

৪০১২) এবাং পাকুল্লা-্েলদুয়াি-এলাতসন ্কলা মহাসড়দকি ্েলদুয়াি-এলাতসন (্কি-৪০০৭) অাংশদক 

যথাযথ মাদন ও প্রশস্তিায় উন্নীিকিণ 

31. বরুড়া উপদকলাি সতহি সাংযুক্ত চাঁপাপুি-বরুড়া, তনমসাি-বরুড়া এবাং খাতকতিয়া-বরুড়া ্কলা মহাসড়ক 

তিনটি যথাযথমাদন ও প্রশস্তিায় উন্নীিকিণ 

32. ্সানাইমুড়ী-্সনবাগ-কল্যােী-চদন্দ্রিহাো-বস্যিহাো সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

33. ্সানাপুি হদি ্চয়ািম্যানঘাো সড়ক উন্নয়ন 

34. নতেোম-িাদলাড়া-দুপচাঁতচয়া-আদক্কলপুি ্কলা মহাসড়ক (্কি-৫২০২) এবাং নতেোম-কাতলগঞ্জ-িাণীনগি 

্কলা মহাসড়ক (্কি-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্তিায় উন্নীিকিণ 

তসতু চিম থাণ প্রকল্প 

 

1. ২য় কাঁিপুর, তমঘিা, তগামতী তসতু চিম থাণ এবং চবযমাি তসতু সমূড়হর পুিব থাসি  

2. তিায়াোলী তজলার গুরুত্বূরি থ পুরাতি, সরু ও ঝৌঁচকূরণ থ রডশীজ ও কালভাট থ পুি:চিম থাণ  

3. িট্টগ্রাম তজলার জরাজীণ থ ও সংকীণ থ কালারপুল-ওচহচেয়া তসতুর স্থড়ল ১৮০.৩৭৩ চমটার তসতু চিমাৃণ 

4. পটিয়া (মিসারড়টক)-আড়িায়ারা কস্তুরীঘাট সেড়কর (ড়জড-১০৭০) ৯ম চকচমঃ এ কালীগঞ্জ তসতু চিম থাণ  
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5. গােবােীয়া-িন্দিাইে-বরকল-আড়িায়ারা (ড়জড-১০৪০) সেড়কর ১১তম চকড়লাচমটাড়র িাঁেোলী িেীর উপর 

বরকল তসতু চিম থাণ  

6. পাগলা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউেকাচন্দ মহাসেড়কর রাণীগড়ঞ্জ কুচেয়ারা িেীর উপর তসতু চিম থাণ 

7. তগাচবন্দগঞ্জ-োতক-তোয়ারাবাজার সেড়কর োতড়ক সুরমা িেীর উপর তসতুর অবচেষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ 

8. পাগলা-কগন্নাথপুি-িাণীগঞ্জ-আউশকাতে সড়দক ক্ষতিেস্থ ৭টি ্সত্য এবাং তনয়ামিপুি-আড়ুয়া সড়দক আড়ুয়া 

্সত্য তনমাৃণ  

9. ্গাতবেগঞ্জ-োিক-্োয়ািাবাকাি (্কি-২৮০২) সড়দক তবযমান ৯টি সরু ও কিাকীণ ৃ ্সত্যি স্থদল ৯টি 

আিতসতস/ তপতস গািাৃি ্সত্য তনমাৃণ  

অন্যান্য প্রকল্প   

1. তটকচিকযাল এচসস্টযান্স ির সাব চরচজওিাল তরাড াান্সড়পাট থ প্রড়জট চপ্রপাড়রটচর িযাচসচলটি-II 

(এসআরটিচপচপএি-২) এবাং  

2. Study for Identification, prioritisation and Pre-Feasibility of PPP Projects under 

Roads and Highways Department  

 

তমগা প্রকল্প 

প্রতিদবেনািীি অথবৃেদি সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি আওিায় ২৬টি ্মগা প্রকল্প বাস্তবায়নািীন তেল। িন্মদধ্য ২টি ্মগা প্রকল্প 

সমাপ্ত হদয়দে, যাি তববিণ তনেরূপ: 

২য় েীতলযযা (২য় কাঁিপুর), ২য় তমঘিা ও ২য় তগামিী তসতু চিম থাণ এবং চবযমাি তসতুসমূহ পুিব থাসি 

২০১৬ সাদল াাকা-চিোম কািীয় মহাসড়ক ৪-্লদন উন্নীি কদি যানবাহন চলাচদলি কন্য উন্মুক্ত কদি ্েওয়া হদল চিোদমি 

সাদথ াাকাি সড়ক ্যাগাদযাগ দ্রুিিি হয়। তকন্তু এ সড়দক তবযমান শীিলক্ষযা (কাঁচপুি), ্মঘনা ও ্গামিী ্সত্যসমূহ ২-্লন 

তবতশষ্ট হওয়ায় কনগণ ৪-্লদন উন্নীি মহাসড়দকি স্যিল পূণাৃঙ্গরূদপ পাতচ্ছদলন না। এ ্প্রতক্ষদি বাাংলাদেশ সিকাি এবাং 

কাইকাি ্যৌথ অথাৃয়দন "২য় কাঁিপুর, তমঘিা, তগামতী তসতু চিম থাণ এবং চবযমাি তসতু সমূড়হর পুিব থাসি শীষকৃ প্রকল্পটি েহণ 

কিা হদয়দে। এই প্রকদল্পি মাধ্যদম ৬০৬৭.৬৭ তকাটি টাকা ব্যড়য় ঢাকা-িট্টগ্রাম জাতীয় মহাসেড়ক ৪-তলি চবচেষ্ট েীতলযযা 

িেীর ওপর ৩৯৬.৫০ চমটার েীঘ থ েীতলযযা তসতু (চিতীয় কাঁিপুর),  তমঘিা িেীর ওপর ৯৩০ চমটার েীঘ থ চিতীয় তমঘিা তসতু ও 

তগামতী িেীর ওপর ১৪১০ চমটার েীঘ থ চিতীয় তগামতী তসতু চিম থাণ এবাং তবযমান কাঁচপুি, ্মঘনা ও ্গামিী ্সত্যি পুনবাৃসন 

কিা হদয়দে।  ইড়তামড়ধ্য এ প্রকড়ল্পর আওতায় চিচম থত তসতুসমূহ মািিীয় প্রর্ািমিী কর্তথক যাি িলািড়লর জন্য শুভ উড়িার্ি 

করা হড়য়ড়ে। প্রকল্পটি প্রতিদবেনািীণ অথবৃেদি সমাপ্ত হদয়দে।  

 

৪-তলি চবচেষ্ট েীতলযযা তসতু (২য় কাঁিপুর তসতু) 

 

৪-তলি চবচেষ্ট তমঘিা তসতু 
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৪-তলি চবচেষ্ট ্গামিী ্সত্য 

ঢাকা-খুলিা (এি-৮) মহাসেড়কর যাত্রাবােী ইোর তসকেি তর্ড়ক (ইকুচরয়া-বাবুবাজার চলংক 

সেকসহ) মাওয়া পয থন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাো অংে র্ীরগচতর যািবাহড়ির জন্য পৃর্ক তলিসহ ৪-তলড়ি 

উন্নয় প্রকড়ল্পর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ 

৪১৫১.৭৯ তকাটি টাকা ব্যড়য় ঢাকা-খুলিা (এি-৮) মহাসেড়কর যাত্রাবােী ইোর তসকেি তর্ড়ক (ইকুচরয়া-বাবুবাজার চলংক 

সেকসহ) মাওয়া পয থন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাো অংে র্ীরগচতর যািবাহড়ির জন্য পৃর্ক তলিসহ ৪-তলড়ি উন্নয়ি প্রকড়ল্পর অসমাপ্ত 

কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি প্রতিদবেনািীণ অথবৃেদি সমাপ্ত হদয়দে।  

  

াাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এেদপ্রসওদয়দি তনতমিৃ আব্দুল্লাহপুি োইওভাি  

 

বাস্তবায়িার্ীি নবড়েচেক সহায়তাপুষ্ট তমগা প্রকল্প (মহাসড়ক উন্নয়ন) 

সাড়সক সেক সংড়যাগ প্রকল্পঃ জয়ড়েবপুর-িন্দ্রা-টাোইল-এড়লো সেক (এি-৪) ৪-তলি মহাসেড়ক 

উন্নীতকরণ 

South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) তিারামটি েচযণ এচেয়ার ৭টি তেে বাংলাড়েে, 

ভুটাি, ভারত, তিপাল, শ্রীলঙ্কা, মালিীপ ও মায়ািমার চিড়য় গঠিত একটি আঞ্চচলক সহড়যাচগতা তিারাম। এ ্িািাদমি আওতায় 

সেস্য ্েশসমূদহি ২১টি উপ-আঞ্চচলক সেক কচরড়ডার উন্নয়ড়ির উড়যাগ তিয়া হয়। এর র্ারাবাচহকতায় বাাংলাদেশ সিকাি, 

এেীয় উন্নয়ি ব্যাংক (এচডচব), ওড়পক িান্ড ির ইোরন্যােিাল তডড়ভলপড়মণ্ট (ওএিআইচড) এবাং আবুর্াচব িান্ড ির 



132  

 

তডড়ভলপড়মণ্ট (এচডএিচড) এর অর্ থায়ড়ি “সাদসক সড়ক সাংদযাগ প্রকল্পঃ কয়দেবপুি-চন্দ্রা-টাোইল-এড়লো সড়ক (এন-৪) ৪-

্লন মহাসড়দক উন্নীিকিণ” প্রকল্পটি েহণ কিা হয়। প্রকদল্পি মাধ্যদম ্েদশি উত্তরাঞ্চড়লর সাড়র্ সরাসচর সেক তযাগাড়যাড়গর 

একমাত্র কতিদিাদিি জয়ড়েবপুর হড়ত এড়লো পয থন্ত ৭০ চকড়লাচমটার েীঘ থ জাতীয় মহাসেকটি র্ীর গচতর যািবাহড়ির পৃর্ক 

তলিসহ িার-তলড়ি উন্নীতকরণ কিা হদয়দে। প্রকড়ল্পর আওতায় মহাসেকটিদি ৭টি োইওভাি, ২টি ্িলওদয় ওভািপাস,  ৫৩টি 

তসতু, ৭৬টি কালভাট থ, ১১টি আন্ডারপাস, সুষ্ঠু পাচি চিষ্কােি ও পর্িারীড়ের চিরাপত্তার স্বাড়র্ থ সেড়কর উভয়পাড়ে ২৫ 

চকড়লাচমটার নেড়ঘ থযর তড্রিসহ ফুটপাত চিম থাণ করা হদয়দে। সেক চিরাপত্তা উন্নয়ড়ির লড়যয মূল মহাসেড়কর উভয় পাড়ে 

র্ীরগচতর যািবাহড়ির জন্য আলাো তলি চিম থাণ করা হড়ে। এোোও, এ প্রকড়ল্পর আওতায় সওজ অচর্েপ্তড়রর প্রর্াি কায থালয় 

সেক ভবি চিম থাণ করা হড়য়ড়ে। ইদিামদধ্য প্রকদল্পি পূি ৃকাদকি শিভাগ সমাপ্ত হদয়দে। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অথবৃেদি সমাপ্ত 

হদব।    

  

সাদসক সড়ক সাংদযাগ প্রকদল্পি আওিায় তনতমিৃ চন্দ্রা োইওভাি 

 

সাতভসৃ ্লনসহ ৪-্লদন উন্নীি জয়ড়েবপুর-িন্দ্রা-টাোইল-এড়লো 

মহাসেক (এি-৪)  

সাদসক সড়ক সাংদযাগ প্রকল্প-২: এড়লো-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্প 

বাাংলাদেশ সিকাি এবাং এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক (এতিতব)-এি অথাৃয়দন ১৬,৬৬২.৩৯ ্কাটি োাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় বাস্তবায়নািীন 

“সাড়সক সেক সংড়যাগ প্রকল্প-২: এড়লো-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ” শীষকৃ প্রকল্পটি বাংলাড়েড়ের 

অভযন্তড়র সাদসক ্িািাদমি উদযাদগ গৃহীি তবিীয় প্রকল্প। এ প্রকদল্পি আওিায় এদলঙ্গা হদি হাটিকামরুল হদয় িাংপুি পয থন্ত 

১৯০.৪০ তকদলাতমোাি মহাসড়ক ৪-্লদন উন্নীিকিণ এবাং উভয়পাদরৃ্শ্ পৃথক সাতভসৃ ্লন তনমাৃণ কিা হদচ্ছ। এ মহাসড়কটি 

পিবিীদি ভািি ও ্নপাদলি সাদথ সাংদযাগ স্থাপদনি তনতমত্ত বাাংলাবান্ধা সীমান্ত পযনৃ্ত এবাং ভািি ও র্ভোাদনি সাদথ সাংদযাগ 

স্থাপদনি কন্য বুতড়মািী সীমান্ত পযনৃ্ত সম্প্রসািদণি পতিকল্পনা িদয়দে।  

 

প্রকদল্পি আওিায় হাটিকামরুদল একটি মতিিাইি ্ক্লাভািতলি ইণ্টািদচঞ্জ, ৭টি উড়ালদসত্য, ২টি ্িলওদয় ওভািপাস, ৩৯টি 

আন্ডািপাস এবাং ২৬টি নত্যন ্সত্য তনমাৃণসহ তবযমান ৭টি ্সত্য পূনবাৃসন কিা হদব। এোড়াও সওক অতিেপ্তদিি প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতিি কন্য সড়ক গদবষণাগাি ও প্রতশক্ষণ ্কদন্দ্রি উন্নয়ন এবাং এদেল ্লাি তনয়ন্ত্রণ ও সড়ক তনিাপত্তা তনতিি কিাি 

লদক্ষয ্িাি অপাদিশন ইউতনো প্রতিষ্ঠা কিা হদব। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকদল্পি সাতবকৃ অেগতি ৪০.২৩ শিাাংশ।  

 
 

সাদসক-২ প্রকদল্পি আওিায় তনমাৃণািীন নলকা ্সত্য 

 

সাদসক-২ প্রকদল্পি মাধ্যদম ্েদশ প্রথমবাদিি মি 

অিযাধুতনক কাংতক্রো ্পভাি ব্যবহাি কদি তনতমিৃ তিতকি 

্পভদমন্ট 
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সাড়সক ঢাকা-চসড়লট কচরড়ডার সেক উন্নয়ি প্রকল্প 

 

বাাংলাদেশ সিকাি এবাং এচেয়াি তডড়ভলপড়মে ব্যাংক এি অথাৃয়দন ১৬,৯১৮.৫৯ ্কাটি োাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় 

“সাড়সক ঢাকা-চসড়লট কচরড়ডার সেক উন্নয়ি” শীষকৃ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। এ প্রকদল্পি আওিায় ঢাকা 

(কাঁিপুর) হড়ত চসড়লট পয থন্ত ২০৯.৩২৮ চকড়লাচমটার মহাসেক পৃর্ক সাচভ থসড়লিসহ ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ, ৬৬টি তসতু, 

৩০৫টি কালভাট থ, ৭টি িাইওভার/ ওভারপাস, ৬টি তরলওভার ওভারপাস, ৩৭ টি ইউ-টাণ থ, ৮টি রাউন্ড এবাউট ও ২৬টি 

ফুটওভার রডশীজ চিম থাণ করা হড়ব। বিমৃাদন প্রকদল্পি পিামশকৃ এবাং পূি ৃকাদকি ঠিকাোি তনদয়াগ প্রতক্রয়া চলমান 

িদয়দে।  

চসড়লট-তামাচবল মহাসেক পৃর্ক এসএমচভটি তলিসহ ৪ তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্প 

তামাচবল বন্দড়রর সাড়র্ চসড়লট তর্া সারা তেড়েি তযাগাড়যাগ দ্রুততর এবং চিরাপে কিাি মাধ্যড়ম পণ্য আমোচি-

রপ্তাচি সহজতর কিাি লদক্ষয বাাংলাদেশ সিকাি এবাং এআইআইতব’ি অথাৃয়দন ৩৫৮৩.২৫ ্কাটি োাকা প্রাক্কতলি 

ব্যদয় “চসড়লট-তামাচবল মহাসেক পৃর্ক এসএমচভটি তলিসহ ৪ তলড়ি উন্নীতকরণ” শীষকৃ প্রকদল্পি পিামশকৃ প্রতিষ্ঠান 

এবাং ঠিকাোিী প্রতিষ্ঠান তনদয়াদগি কাক চলমান।  
 

উইড়কয়ার তিজ ১: চিিাইেহ-যড়োর মহাসেক (এি-৭) উন্নয়ি প্রকল্প 

্েদশি েতক্ষণ-পতিমাঞ্চদলি মধ্য তেদয় উপ-আঞ্চচলক সেক কচরড়ডার উন্নয়ড়ির লদক্ষয বাংলাড়েে সরকার ও 

চববব্যাংড়কর অর্ থায়ড়ি “উইড়কয়ার তিজ ১: চিিাইেহ-যড়োর মহাসেক (এি-৭) উন্নয়ি” প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি 

রড়য়ড়ে। ৪১৮৭.৭০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য়ি এই প্রকদল্পি মাধ্যদম ৪৮.৫ চক্লাতমোাি েীঘ ৃ তিনাইেহ-যদশাি 

সড়দকি উভয়পাদশ পৃথক সাতভসৃদলনসহ মূল সেকড়ক ৪-তলড়ি উন্নীত করা হদব। প্রকল্পটির আওতায় ২-তলি সাতভসৃ 

্লনসহ ৪ ্লদন ৪৮.৫ তকদলাতমোাি সড়ক উন্নীিকিণ, ১টি োইওভাি, ৪টি ্সত্য, ৫৫টি কালভাো,ৃ ১১টি বাস ্ব ও ১টি 

আন্ডািপাস তনমাৃদণি সাংস্থান িদয়দে। বতথমাড়ি প্রকল্পটির ভূতম অতিেহণ, তসবা ও পূি ৃ প্যাড়কড়জর ক্রয় কায থক্রম 

িলমাি রড়য়ড়ে।  

আশুগঞ্জ িেীবন্দর-সরাইল-র্রোর-আোউো স্থলবন্দর মহাসেক চাি ্লন কািীয় মহাসড়দক 

উন্নীিকিণ  

৫৭৯১.৬০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৫০.৫৮ চকড়লাচমটার েীঘ থ আশুগঞ্জ িেীবন্দর-সরাইল-র্রোর-আোউো 

স্থলবন্দর মহাসেকড়ক উভয় পাড়ে এক স্তর চিচু চেড়য় পৃর্ক সাচভ থসড়লিসহ ৪-তলড়ি উন্নীত করার লড়যয ভারতীয় 

Line of Credit (LOC) এর আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতায় ১৬টি তসতু, ০২টি তরলওড়য় 

ওভারপাস, ৪টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভাট থ চিম থাণ করার সংস্থাি রড়য়ড়ে। 

জুি ২০২২ পয থন্ত বাস্তবায়ি অগ্রগচতঃ  

 প্রকদল্পি তিনটি পূি ৃপ্যাদকদকি ঠিকাোর কর্তথক কাজ িলমাি রড়য়ড়ে; 

 ১০টি তসতু ও ১টি তরলওড়য় ওভারপাড়সর সাবস্ট্র্াকিাড়রর কাজ িলমাি রড়য়ড়ে; 

 চিম থাণ কাজ তোরচকর জন্য পরামে থক চিড়য়াগ সম্পন্ন; 

 প্রকড়ল্পর আচর্ থক অগ্রগচত ৩২.৯৫ েতাংে।  
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আশুগঞ্জ িেীবন্দর-সরাইল-র্রোর-আোউো স্থলবন্দর মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর িলমাি কাক 

তগ্রটার ঢাকা সাসড়টইড়িবল আরবাি াান্সড়পাট থ প্রড়জট (চবআরটি গাজীপুর-এয়ারড়পাট থ) 

গাজীপুর চসটি করড়পাড়রেি এবং ঢাকা উত্তর চসটি করড়পাড়রেি এলাকায় দ্রুত, চিরাপে ও পচরড়বে বান্ধব পচরবহি 

ব্যবস্থা প্রবতথি করার লড়যয ৪২৬৮.৩২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় গৃহীত “তগ্রটার ঢাকা সাসড়টইড়িবল আরবাি 

াান্সড়পাট থ প্রড়জট (চবআরটি গাজীপুর-এয়ারড়পাট থ)” প্রকড়ল্পর কায থক্রম বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। উদল্লখ্য ্য, প্রকল্পটি সওক 

অতিেপ্তি, বাাংলাদেশ ্সত্য কর্তপৃক্ষ এবাং স্থানীয় সিকাি প্রদকৌশল অতিেপ্তদিি সমন্বদয় বাস্তবাতয়ি হদচ্ছ। এোড়া, 

তবআিটি ব্যবস্থাি িক্ষণাদবক্ষণ, পতিচালদনি কন্য এককন ব্যবস্থাপনা পতিচালদকি ্নর্তদত্ব াাকা তবআিটি ্কাাানী 

প্রতিষ্ঠা কিা হদয়দে।     

 

জুি ২০২২ পয থন্ত বাস্তবায়ি অগ্রগচত 

 

সওজ অংে: 

 সকল সাচভ থস পাইল এবাং তপয়াি কযাপ চিম থাণ সম্পন্ন হড়য়ড়ে 

 শিভাগ বে গািাৃি তনমাৃণ সান্ন হদয়দে এবাং ্মাো ৭৬টি িযাদনি মদধ্য ৪০টি (৫২ শিাাংশ) িযাদনি বে 

গািাৃি উদত্তালন সান্ন হদয়দে  

 ২৪,৫১৫ তমোাি (৯৭ শিাাংশ) ্ড্রন তনমাৃণ কাক সান্ন হদয়দে 

 ২৩,২৭২ চমটার (৯৭.৫০ শিাাংশ) সেক প্রেস্তকরড়ণর কাজ সম্পন্ন হড়য়ড়ে 

 ৯,৭৯৪ তমোাি (৯৫ শিাাংশ) তিতকি ্পভদমন্ট তনমাৃদণি কাক সান্ন হদয়দে  

 মূল সড়দক অযাসিল্ট ্পভদমন্ট তনমাৃদণি কাক শুরু হদয়দে।  

 মূল চুতক্ত অনুসাদি তভৌত অগ্রগচত ৮১.৪৫ শিাাংশ  

 

বাংলাড়েে তসতু কর্তথপয অংে: 

 সাচভ থস পাইল ৮১ শিাাংশ,পাইল কযাপ ৭৫ শিাাংশ, তপয়াি ৭৩ শিাাংশ এবং তপয়ািকযাপ ৬৪ শিাাংশ 

সান্ন হদয়দে 

 ৯৪৭টি (৭৪ শিাাংশ) আই-গাড থার চিচম থত হড়য়ড়ে িন্মদধ্য ৬৩.৪০ শিাাংশ আই-গািাৃি স্থাপন কিা হদয়দে।  

 ৬,৯০০ তমোাি (৭৬ শিাাংশ) সড়ক প্রশস্তকিণ এবাং ৬,০৯০ তমোাি (৬৭ শিাাংশ) সড়দক অযাসিল্ট 

্পভদমন্ট তনতমিৃ হদয়দে।   

 তভৌত অগ্রগচত ৬৯.৮২ েতাংে  
 

এলচজইচড অংে: 

 গাজীপুর বাস চডড়পার সম্পূর্ণ চিম থাণ কাজ সমাপ্ত হড়য়ড়ে; 

 ৩৩,৬০০ চমটার সংড়যাগ সেড়কর চিম থাণ কাজ সম্পন্ন হড়য়ড়ে। 

 

ক্রমপুচঞ্জত ব্যয় ১,৯৯৮.৮১ তকাটি টাকা যা প্রকড়ল্পর প্রাক্কচলত ব্যড়য়র ৪৬.৮৩ েতাংে।  
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মাতারবােী বন্দর উন্নয়ি প্রকল্প (সওজ অংে)  

বাংলাড়েড়ের ক্রমবর্ থমাি বচহঃবাচণচজযক িাচহো পুরড়ির লড়যয তেড়ের ব্যস্ততম িট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দড়রর পচরূররক চহড়সড়ব 

বাংলাড়েে সরকার কক্সবাজার তজলার মড়হেোলী উপড়জলার মাতারবােীড়ত উন্নয়ি সহড়যাগী জাইকার সহায়িায় মাতারবােী 

বন্দর উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহি কড়রড়ে। প্রকল্পটি তিৌ পচরবহি মিিালড়য়র তত্ত্বাবর্াড়ি বন্দর অংে িট্টগ্রাম বন্দর কর্তথপয এবং বন্দর 

সংড়যাগ সেক চিম থাি অংে সওজ অচর্েপ্তর বাস্তবায়ি করড়ব। প্রকড়ল্পর তমাট প্রাক্কচলত ব্যয় ১৭,৭৭৭.১৬ তকাটি টাকা, তন্মড়ধ্য 

সওজ অচর্েপ্তর কর্তথক বাস্তবায়নািীন অংড়ের প্রাক্কচলত ব্যয় ৮,৮২১.৩৪ তকাটি টাকা। সওজ অচর্েপ্তড়রর আওতায় ২০.৬৪৬ 

তকতলাতমোাি ৪ ্লন মহাসড়ক (২-্লন প্রদবশ তনয়তন্ত্রি এবাং ২-্লন সাতভসৃ মহাসড়ক) ও ্মাো ৭০৫৪ চমটাি েীঘ ৃ১৭টি ্সত্য 

তনমাৃন কিা হদব। 

বাস্তবায়িার্ীি নবড়েচেক সহায়তাপুষ্ট তমগা প্রকল্প (্সত্য উন্নয়ন) 

বচরোল-পটুয়াোলী মহাসড়দক পায়রা িেীর ওপর পায়রা তসতু (তলবুোলী তসতু) চিম থাণ 

বচরোল-পটুয়াোলী জাতীয় মহাসেড়কি তলবুোলী িামক স্থাড়ি পায়রা িেীর ওপর ১৪৪৭.২৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় 

“বচরোল-পটুয়াোলী মহাসড়দক পায়রা িেীর ওপর পায়রা তসতু (তলবুোলী তসতু) চিম থাণ” েীষ থক প্রকড়ল্পর জুন ২০২২ পযনৃ্ত 

আতথকৃ অেগতি ৮১.৯৯ শিাাংশ। ইদিামদধ্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ২৪ অড়টাবর, ২০২১ তাচরড়ে গণভবি তর্ড়ক চভচডও 

কিিাড়রড়ন্সর মাধ্যড়ম পায়রা তসতু (তলবুোলী তসতু) শুভ উদবািন কদি যান চলাচদলি কন্য উন্মুক্ত কদি তেদয়দেন। প্রকদল্পি 

নেীশাসন ও আনুষতঙ্গক কাযকৃ্রম চলমান। 

 

রাড়তর তবলায় আদলাতকি পায়রা তসতু (ড়লবুোলী তসতু) 

ওড়য়স্টাণ থ বাংলাড়েে  রডশীজ ইমপ্রুভড়মে প্রড়জট (WBBIP) 

কাইকাি অর্ থায়ড়ি ২৯১১.৭৫ ্কাটি োাকা প্রাক্কলতি ব্যদয় ওড়য়স্টাণ থ বাাংলাদেশ ব্রীক ইমপ্রুভদমন্ট প্রদকট চলমান 

িদয়দে। এ প্রকদল্পি আওিায় ্েদশি পতিমাঞ্চদলি ৮২টি ঝুঁতকপূণ ৃও সরু ্সত্য পুন:তনমাৃদণি সাংস্থান িদয়দে। প্রকদল্পি 

৭টি প্যাদকদকি আওিায় ৫টি সড়ক ্কাদন ৬০টি ্সত্য ইদিামদধ্য তনমাৃণ কাক সান্ন করা হদয়দে। জুি ২০২২ পয থন্ত 

আচর্ থক অগ্রগচত ৬৯.৯৪ শিাাংশ। 
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WBBIP প্রকদল্পি আওিায় নাদোাি-নওগাঁ আঞ্চতলক মহাসড়দক তনতমিৃ আত্রাই ্সত্য 

ময়মনতসাংদহ ্কওয়াোখালী ্সত্য তনমাৃণ প্রকল্প 

পুরাতি রডশহ্মপুত্র িড়ের উপর ৩২৬৩.৬৩ তকাটি প্রাক্কচলত ব্যড়য় “ময়মিচসংড়হ তকওয়াটোলী তসতু চিম থাণ“ শীষকৃ 

একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় রডশহ্মপুত্র িড়ের উপর ৩২০ নেড়ঘ থযর ষ্টীল আি থ তসতুসহ ১১০০ 

চমটার নেড়ঘ থযর তসতু; ৩টি সেক ওভারপাস; ২টি তরলওড়য় ওভারপাস; উভয় পাড়বথ এসএমচভটি তলিসহ (Slow 

Moving Vehicular Traffic Lane) ৭.২০ চকড়লাচমটার নেড়ঘ থযর ৪-তলি মহাসেক; তটাল প্লাজা; তরস্ট এচরয়া 

এবং আনুষচেক অন্যান্য  অবকাঠাড়মা চিচম থত হড়ব।  

ক্রস বড থার তরাড তিটওয়াকথ ইমপ্রুভড়মে প্রড়জট (বাংলাড়েে) 

বাংলাড়েড়ের অভযন্তড়র এচেয়াি হাইওড়য় তিটওয়াড়কথ অবচস্থত সরু, যচতগ্রস্ত ও জরাজীণ থ ১৬টি তসতু ও ৭টি কালভাট থ প্রচতস্থাপি 

এবং এচেয়াি হাইওড়য়র সব থড়েষ চমচসং চলংক কালিায় মধুমচত িেীর ওপর কালিা তসতু চিম থাড়ণর লড়যয ৩৭৪৫.৫১ তকাটি 

টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ক্রস বড থার তরাড তিটওয়াকথ ইমপ্রুভড়মে প্রড়জট (বাংলাড়েে) বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর সাচব থক 

অেগতি ৬০.৩৬ শিাাংশ। এ প্রকদল্পি আওিায় তনমাৃণািীন কালনা ্সত্য ২০২২-২৩ অথবৃেদি উদবািদনি মাধ্যদম যান চলাচদলি 

কন্য উন্মুক্ত হদব। 

 
 

তনমাৃনািীন কালনা ্সত্য 
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বচরোল (চেিাড়ররপুল)-লযীপাো-দুমচক সেক (তজড-৮০৪৪) ২৭ তম চকঃচমঃ এ পান্ডব-পায়রা িেীর 

উপর িলুয়া-বাড়হরির তসতু চিম থাণ প্রকল্প  

বচরোল (চেিাড়ররপুল)-লযীপাো-দুমচক সেক (তজড-৮০৪৪) ২৭ তম চকঃচমঃ এ পান্ডব-পায়রা িেীর উপর ১০২৩.৫০ ্কাটি 

োাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় ১৩০০ তমোাি েীঘ ৃ িলুয়া-বাড়হরির তসতু চিম থাণ প্রকল্পটি গি ০৮ জুন ২০২১ িাতিদখ একদনক কর্তকৃ 

অনুদমাতেি হদয়দে। প্রকদল্পি পিামশকৃ তনদয়াদগি কাযকৃ্রম চলমান িদয়দে।  

 

সম্পূণ থ সরকাচর অর্ থায়ড়ি বাস্তবায়িার্ীি তমগা প্রকল্প 

কুচমো (টমেম রডশীজ)-তিায়াোলী (ড়বগমগঞ্জ) মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্প 

কুচমো ও তিায়াোলী তজলার মড়ধ্য মহাসেক তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লড়যয ২০৩০.৬৩ তকাটি টাকা 

প্রাক্কচলত ব্যড়য় কুচমো (টমেম রডশীজ)-তিায়াোলী (ড়বগমগঞ্জ) মহাসেকড়ক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি 

রড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর সাচব থক অগ্রগচত ৬৫.৮৭ েতাংে।  

 
 

কুচমো (টমেম রডশীজ)-তিায়াোলী (তবগমগঞ্জ) মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকিদণি চলমান কাক 

 

পাঁিড়োিা-ডাো-তঘাোোল তজলা মহাসেকড়ক একস্তর িীচু চেড়য় উভয় পাড়বথ পৃর্ক সাচভ থস তলিসহ ৪-

তলড়ি উন্নীতকরণ (ডাো বাজার-ইসলামপুর চলংকসহ)   

২০.১০ চকড়লাচমটার েীঘ থ পাঁিড়োিা-ডাো-তঘাোোল মহাসেকড়ক উভয় পাড়ে সাচভ থস তলিসহ ৪-তলড়ি উন্নয়দনি 

লদক্ষয ১৪৮৯.১৫ তকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় প্রকল্পটি বাস্তবায়নািীন িদয়দে। প্রকড়ল্পর সাচব থক অগ্রগচত ৫৫.০৭ 

েতাংে। 

েরীয়তপুর-জাচজরা-িাওড়ডাবা (পদ্মা রডশীজ এড়প্রাি) মহাসেক উন্নয়ি 

েরীয়তপুর তজলার সাড়র্ সারাড়েড়ের মহাসেক তযাগাড়যাগ উন্নততর করার লড়যয ১৬৮২.৫৫ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত 

ব্যড়য় ২৭ চকড়লাচমটার েীঘ থ েরীয়তপুর-জাচজরা-িাওড়ডাবা (পদ্মা রডশীজ এড়প্রাি) মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি 

রড়য়ড়ে। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকদল্পি সাচব থক অেগতি ২৯.১২ শিাাংশ।  
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েরীয়তপুর-জাচজরা-িাওড়ডাবা (পদ্মা রডশীজ এড়প্রাি) মহাসড়দক ্প্রমিলা ্সত্যি তনমাৃণ কাক 

তিিী-তিায়াোলী জাতীয় মহাসেড়কর তবগমগঞ্জ তিৌরাস্তা তর্ড়ক তসািাপুর পয থন্ত মহাসেক ৪-তলড়ি 

উন্নীতকরণ 

তিিী-তিায়াোলী জাতীয় মহাসেড়কর তবগমগঞ্জ তিৌরাস্তা তর্ড়ক তসািাপুর পয থন্ত ১৪৮৫.৩৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ১৩.৩৮ 

চকড়লাচমটার মহাসেকাংে ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর চিচমত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকল্পটির সাচব থক 

অগ্রগচত ৬২.২৫ েতাংে।  

 

তিিী-তিায়াোলী জাতীয় মহাসেড়কর তবগমগঞ্জ তিৌরাস্তা তর্ড়ক তসািাপুর পয থন্ত মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

পাব থতয তজলায় সীমান্ত মহাসেক চিম থাণ প্রকল্প  

পাব থতয তজলা বান্দরবাি, রাোমাটি ও োগোেচের সীমান্ত চিরাপত্তা বৃচদ্ধর লড়যয ৩,৮৬০.৮২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ১ম 

পয থাড়য় ৪টি মহাসেড়কর সমিড়য় ৩১৭ চকড়লাচমটার েীঘ থ সীমান্ত মহাসেক চিম থাণ প্রকল্প িলমাি রড়য়ড়ে। সাংদশাতিি তিতপতপ 

অনুযায়ী প্রকদল্পি সাচব থক অগ্রগচত ২৭.৩৬ েতাংে। 
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পাব থতয তজলায় সীমান্ত মহাসেক চিম থাড়ণর িলমাি কাক 

হাচতরচিল-রামপুরা তসতু-বিশ্রী-তেড়ের জায়গা-আমুচলয়া-তডমরা মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর 

লড়যয চলংক প্রকল্প 

পাবচলক প্রাইড়ভট পাট থিারেীপ (চপচপচপ) চভচত্তড়ত ১২০৯.৬০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় হাচতরচিল-রামপুরা তসতু-বিশ্রী-

তেড়েরজায়গা-আমুচলয়া-তডমরা মহাসেক (চিটাগাংড়রাড তমাে এবং তারাড়বা চলংক মহাসেকসহ) িার তলড়ি উন্নীতকরড়ণর 

জন্য সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকদল্পি সাচব থক অেগতি ৫.৮৩ শিাাংশ।  

মধুপুর-ময়মিচসংহ জাতীয় মহাসেক (এি-৪০১) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প  

১১০৭.১৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় মধুপুর-ময়মিচসংহ জাতীয় মহাসেক (এি-৪০১) যর্াযর্মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকড়ল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগচত ৬.০৬ েতাংে। 

টাোইল-তেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুচরয়া-কাওয়াচলপাো-কালামপুর বাস স্টযান্ড সেক আঞ্চচলক 

মহাসেড়কর যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প  

১৪৩৫.৮৯ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় টাোইল-তেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুচরয়া-কাওয়ালীপাো-কালামপুর বাসস্টযান্ড সেক 

আঞ্চচলক মহাসেড়কর যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। 

জরাজীণ থ, অপ্রেস্ত ও গুরুত্বূরণ থ পড়য়ড়ে চবযমাি তবইচল তসতু এবং আরচসচস তসতু প্রচতস্থাপি প্রকল্প 

(ঢাকা তজাি) 

ঢাকা তজাড়ির আওতার্ীি জরাজীণ থ, অপ্রেস্ত ও গুরুত্বূরণ থ পড়য়ড়ে চবযমাি তবইচল  তসতু এবং আরচসচস তসতু প্রচতস্থাপড়ির লড়যয 

১১৯০.৭৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় ঢাকা তজাড়ির আওতার্ীি 

চবচভন্ন মহাসেড়ক অবচস্থত ৮১টি ঝৌঁচকূরণ থ তসতু পুি:চিম থাণ করা হড়ব। প্রকদল্পি বাস্তবায়ন অেগতি ১৭.১৩ শিাাংশ।  

সাড়পাট থ টু ঢাকা-চসড়লট-তামাচবল মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ এবং উভয় পাড়ে পৃর্ক সাচভ থস তলি 

চিম থাণ 

ঢাকা-চসড়লট-তামাচবল মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ এবং উভয় পাড়ে পৃর্ক সাচভ থস তলি চিম থাড়ণর লড়যয ভূচম অচর্গ্রহণ ও 

ইউটিচলটি স্থািান্তড়রর চিচমত্ত ৭৯৭৫.৩১ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি চলংক প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুন ২০২২ পযনৃ্ত 

প্রকদল্পি বাস্তবায়ন অেগতি ৩৯.১৪ শিাাংশ।  
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িচরেপুর-ভাো-বচরোল-পটুয়াোলী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর জন্য ভূচম 

অচর্গ্রহণ 

িচরেপুর-ভাো-বচরোল-পটুয়াোলী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ এবং উভয় পাড়ে পৃর্ক সাচভ থস তলি 

চিম থাড়ণর লড়যয ভূচম অচর্গ্রহণ ও ইউটিচলটি স্থািান্তড়রর চিচমত্ত ১,৮৬৭.৮৬ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি চলংক প্রকল্প 

বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকদল্পি বাস্তবায়ন অেগতি ২৮.৯৬ শিাাংশ। 

গুরুত্বূরণ থ মহাসেড়ক পণ্য পচরবহড়ণর উৎসমুড়ে এড়ক্সল তলাড চিয়িণ তকন্দ্র স্থাপি প্রকল্প 

ক্রমবর্ থমাি ওভারড়লাড়ডর কারড়ি তেড়ের মহাসেক তিটওয়াড়কথর স্থাচয়ত্ব কড়ম যাড়ে। এ তপ্রচযড়ত ১৬৩০.২৮ তকাটি টাকা 

প্রাক্কচলত ব্যড়য় সওজ অচর্েপ্তড়রর আওতার্ীি গুরুত্বূরণ থ মহাসেড়ক পণ্য পচরবহড়ণর উৎসমুড়ে এড়ক্সল তলাড চিয়িণ তকন্দ্র স্থাপি 

প্রকল্পটি বাস্তবায়নািীন িদয়দে।  

বাস্তবায়িার্ীি নবড়েচেক সহায়তাপুষ্ট অন্যান্য গুরুত্বূরণ থ প্রকল্প 

বঙ্গমািা ্শখ িতকলাত্যন ্নো মুতকব (৮ম বাংলাড়েে িীি-নমত্রী) তসতু চিম থাণ 

রাজাপুর-নিকাঠী-তবকুটিয়া-চপড়রাজপুর মহাসেড়কর ১২তম চকড়লাচমটাড়র কিা িেীর ওপর তবকুটিয়া পড়য়ড়ে মািিীয় 

প্রর্ািমিী প্রচতশ্রুত ১৪৯০ চমটার েীঘ থ বঙ্গমািা ্শখ িতকলাত্যন ্নো মুতকব (৮ম বাংলাড়েে িীি-নমত্রী) তসতু চিম থাণ 

প্রকল্পটি ৮৯৪.০৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকদল্পি ক্রমপুতঞ্জভূি ব্যয় 

৭৬২.৭৭ ্কাটি োাকা। ্সত্যটি ২০২২-২৩ অথবৃেদি যান চলাচদলি কন্য উনু্মক্ত হদব।    

 

বঙ্গমািা ্শখ িতকলাত্যন ্নো মুতকব (৮ম বাংলাড়েে িীি-নমত্রী) তসতু 

িারায়ণগড়ঞ্জর বন্দর  উপড়জলায় বীি মুতক্তদযািা এ ্ক এম নাতসম ওসমান (৩য় েীতলযযা) তসতু 

চিম থাণ 

বাংলাড়েে সরকার ও তসৌচে উন্নয়ি তহচবল (এসএিচড) এর তযৌর্ অর্ থায়ড়ি ৬০৮.৫৬ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় 

িারায়ণগঞ্জ তজলার বন্দর উপড়জলায় নসয়েপুর-মেিগঞ্জ পড়য়ড়ে ১২৩৪.৫০ চমটার েীঘ থ বীি মুতক্তদযািা এ ্ক এম 

নাতসম ওসমান (৩য় েীতলযযা) তসতুর চিম থাণ কাক সমাতপ্তি পদথ। তসতুটি চিচম থত হড়ল িারায়ণগঞ্জ মহািগরীর সাড়র্ 

িারায়ণগঞ্জ তজলার বন্দর ও তসািারগাঁও উপড়জলার মড়ধ্য সরাসচর সেক তযাগাড়যাগ স্থাচপত হড়ব। এোো, পদ্মা তসতু 

চিম থাড়ণর পর ঢাকা মহািগরীড়ক বাইপাস কড়র তেড়ের েচযণ-পচিমাঞ্চড়লর সাড়র্ জাতীয় মহাসেক এি-১ এর সহজ 

তযাগাড়যাগ প্রচতচষ্ঠত হড়ব। প্রকদল্পি ক্রমপুচঞ্জভূত ব্যয় ৫২৯.৯৩ তকাটি টাকা। জুন ২০২২ পযনৃ্ত প্রকদল্পি বাস্তবায়ন 

অেগতি ৮৭.০৮ শিাাংশ। 
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বীি মুতক্তদযািা এ ্ক এম নাতসম ওসমান (৩য় েীতলযযা) তসতু 

মাতারবাচে কয়লা চিভ থর চবদুযৎ উৎপােি তকন্দ্র সংড়যাগ মহাসেক চিম থাণ প্রকল্প 

তেড়ের ক্রমবর্ থমাি চবদুযৎ িাচহো তমটাড়িার উড়দ্দড়শ্য সরকার কক্সবাজার তজলার মাতারবাচেড়ত জাইকার অর্ থায়ড়ি ১২০০ 

তমগাওয়াট উৎপােি যমতা সম্পন্ন কয়লা চভচত্তক চবদুযৎ তকন্দ্র চিম থাড়ণর প্রকল্প হাড়ত চিড়য়ড়ে। উি চবদুযৎ প্রকড়ল্প যাতায়াড়তর 

জন্য জাইকার অর্ থায়ড়ি সওজ অচর্েপ্তর মাতারবাচে কয়লাচিভ থর চবদুযৎ উৎপােি তকন্দ্র চিম থাণ প্রকড়ল্পর সংড়যাগ সেক চিম থাণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কিদে। প্রকড়ল্পর আওতায় ৬৫৯.৯৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ১২.৬৫ চকড়লাচমটার সেক চিম থাণ/পুিব থাসি 

এবং তকাড়হচলয়া িেীর উপড়র ৬৮০ চমটার েীঘ থ একটি িতুি তসতু চিচম থত হড়ব। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকদল্পি সাচব থক অগ্রগচত 

৯৬.৯১ শিাাংশ।   

কেবাকাি-্োকনাি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

এতশয়ান ্িদভলপদমন্ট ব্যাাংক এি সাচব থক অনুোদন াাকা-চিোম-কেবাকাি-্োকনাি কািীয় মহাসড়দকি কেবাকাি-্োকনাি 

অাংদশি উন্নয়দনি তনতমত্ত ৪৯৮.৩২ ্কাটি োাকা প্রাক্কতলি ব্যদয় “কেবাকাি-্োকনাি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প” বাস্তবায়নািীন 

িদয়দে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৬২.৪৪ েতাংে।   

Public Private Partnership (PPP) কাযকৃ্রম 

২০২১-২২ অথবৃেদি সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি আওিায় Public Private Partnership (PPP) পিতিদি 

বাস্তবায়দনি কন্য ৬টি প্রকল্প িাতলকার্ভক্ত তেল। প্রকল্পসমূদহি অেগতিি তববিণ তনেরূপঃ 

1. উভে াছি সাবভ িসছলেসহ জেছদিপর-পদিগ্রাম-ভুলো-মদেপর মহাসড়ক (ঢাকা-িাই াস) ৪-পলে 

উন্নীেকরছণর জন্য ০৬ বিছসম্বর ২০১৮ োবরছখ ব ব ব  চুবক্ত স্বাযবরে হছেছে। পিসরকারী বিবেছোগকারীর 

বিবেছোছগর জন্য Financing Agreement স্বাযবরে হছেছে। Independent Engineer বেছোগ করা 

হছেছে। িেিমাছে প্রকছের পূেি কাজ চলমাে রছেছে। ভূবম অ্বধগ্রহণ ও যবেগ্রস্তছদর পেি িাসছের জন্য 

সাছ িার্ টু জেছদিপর-পদিগ্রাম-ভুলো-মদেপর মহাসড়ক (ঢাকা-িাই াস) িীষ িক বলংক প্রছজট 38.39 

িোংি িাস্তিােোধীে রছেছে। 

2. পৃথক সাবভ িসছলেসহ হাবেরবিল-রামপরা-িেশ্রী আইবিোল স্কুল এন্ড কছলজ-পিছখর জােগা-আমুবলো-

পিমরা মহাসড়ক (বচর্াগাং পরাি পমাড় এিং োরাছিা বলংক মহাসড়কসহ) ব ব ব  বভবত্তছে ৪-পলছে 

উন্নীেকরছণর বেবমত্ত বিবেছোগকারী বেছোগ হছেছে। এোড়া প্রকছের ভূবম অ্বধগ্রহণ ও পেি িাসছের জন্য 

একটি Link Project িাস্তিােোধীে রছেছে  ার িাস্তিােে অ্গ্রগবে ৫.৮৩ িোংি।  
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3. উভে াছি সাবভ িসছলেসহ গািেলী-েিীেগর মহাসড়কছক এক্সছপ্রসওছে-পে উন্নীেকরছণর বেবমত্ত CCEA 

কর্তিক েীবেগে অ্নুছমাদে গ্রহণ করা হছেছে। ব ব ব  কর্তি ছযর বেছোবজে Transaction Advisor 

কর্তিক দাবখলকৃে চুড়ান্ত Feasibility Study বরছ ার্ ি  অ্নুছমাবদে হছেছে। ভূবম অ্বধগ্রহণ ও যবেগ্রস্তছদর 

পেি িাসছের জন্য একটি সাছ ার্ ি প্রকছের বিব ব  প্রণেছের কাজ চলমাে।  

4. ব ব ব   দ্ধবেছে উভে াছি সাবভ িস পলেসহ চট্টগ্রাম-কক্সিাজার মহাসড়ক ৪-পলছে উন্নীেকরণ-এর লছযয 

CCEA কর্তিক েীবেগে অ্নুছমাদে প্রদাে করা হছেছে। প্রকেটি জা াছের সাছথ বজ টু বজ বভবত্তছে 

িাস্তিােছের লছযয ব ব ব  কর্তি য কর্তিক BUET পক Transaction Advisor বেছোগ করা হছেছে। 

প্রাক্কলেসহ Financial Modelling এিং সমীযা কা িক্রম সমাি হছেছে।  

5. ঢাকা আউর্ার বরং পরাি: দবযণ অ্ংি (কড্ডা-ঢাকা ইব ছজি-িাই াইল-েিীেগর-পহমাছেেপর-কালাকাবি-

৩ে িীেলযযা পসতু এছপ্রাচ-মুক্তারপর পসতু এছপ্রাচ) প্রকেটি িাস্তিােছের জন্য CCEA কর্তিক অ্নুছমাবদে 

হছেছে। ইছোমছধ্য সড়ক ও জে থ অ্বধদিছরর বেছোগকৃে  রাম িিক কর্তিক Technical Study সিন্ন 

হছেছে। ব ব ব  কর্তি য কর্তিক Transaction Advisor বেছোছগর প্রবক্রো চলমাে। 

6. ঢাকা (জেছদিপর)-মেমেবসংহ (এে-৩) এক্সছপ্রসওছে পকাবরোে বজ টু বজ বভবত্তক ব ব ব   দ্ধবেছে বেম িাণ 

করা হছি। প্রকেটি িাস্তিােছের লছযয ব ব ব  কর্তি ছযর সম্মবেক্রছম CCEA কর্তিক অ্নুছমাবদে হছেছে। 

ব ব ব  কর্তি য কর্তিক Transaction Advisor বেছোগ প্রবক্রোধীে আছে।  

 

মািিীয় প্রর্ািমিীর প্রচতশ্রুচত 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তি সাংতেষ্ট ্মাো ৬২টি প্রতিশ্রুতি প্রোন কদিদেন। ইদিামদধ্য ৪৯টি প্রকল্প/কমসৃ্যচীি 

মাধ্যদম ৩৪টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবাতয়ি হদয়দে। বাস্তবাচয়ত প্রতিশ্রুতিি মদধ্য ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ-রািীেংনকল-হচরপুর সড়ক 

প্রশস্তকিণ, হচবগঞ্জ-লাোই-সরাইল-িাচসরিগর সড়দক বলভদ্র িেীর উপর তসতু চিম থাণ, পটুয়াখালী তজলার দুমচক উপড়জলায় 

তলবুোলী রডশীজ চিম থাণ, পটুয়াোলী তজলার কলাপাো উপড়জলার আন্ধারমাচিক িেীর উপর েহীে তেে কামাল তসতু চিম থাণ, 

পটুয়াোলী তজলার কলাপাড়া উপড়জলার হাজীপুর িেীর উপর েহীে তেে জামাল তসতু চিম থাণ, পটুয়াোলী তজলার কলাপাো 

উপড়জলার মহীপুর-আলীপুর িেীর উপর েহীে তেে রাড়সল তসতু চিম থাণ, হচরেপুর বাইপাস তমাড় হড়ত বিড়বলঘতিয়া বাইপাস 

্মাড় পয থন্ত িাড়টার েহড়রর প্রর্াি সড়কটি ৪ তলড়ি উন্নীতকরণ, চসড়লট-সুিামগঞ্জ সেকড়ক জাতীয় মহাসেড়ক উন্নীতকরণ, 

সুিামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউেকাচন্দ মহাসড়দক রাণীগড়ঞ্জ কুতশয়ািা িেীর উপর তসতু সহ আঞ্চচলক মহাসেক 

চিম থাণ, মেি খাতলয়াজুিী সাবমারচসবল সড়ক তনমাৃণ ইিযাতে উদল্লখদযাগ্য। অবতশষ্ট ২৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়দনি তনতমত্ত ১৮টি 

প্রকল্প/কমসৃূতচ চলমান িদয়দে এবাং ১০টি প্রকল্প/কমসৃূতচ অনুদমােদনি কন্য তবতভন্ন পযাৃদয় প্রতক্রয়ািীন িদয়দে। বাস্তবায়নািীন 

প্রতিশ্রুতিসমূদহি মদধ্য তিত্রড়কাণা-ঈবরগঞ্জ রাস্তা ূরিঃচিম থাণ, ঢাকা বাইপাস ০২ (দুই) তলড়ির সেকড়ক ০৪ (িার) তলড়ি 

উন্নীতকরণ, লযীপুর-েরীয়তপুর সড়ক উন্নয়ি, আশুগঞ্জ-িবীিগর সড়ক পাকাকরণ, বচরোল-খুলিা মহাসড়ড়কর চপড়রাজপুড়রর 

তবকুটিয়া িামক স্থাড়ি কিা িেীর উপর তসতু চিম থাণ, বচরোল-িচরেপুর মহাসেকড়ক িার তলড়ি উন্নীতকরণ, িারায়ণগঞ্জ সের ও 

বন্দর উপড়জলার মড়ধ্য সরাসচর তযাগাড়যাগ স্থাপড়ির লড়যয েীতলযযা র্ততীয় তসতু চিম থাণ, পটুয়াোলী তজলার দুমচক ও বচরোল 

তজলার বাড়করগঞ্জ উপড়জলার পান্ডব-পায়রা িেীড়ত িলুয়া-বাড়হর ির তসতু চিম থাণ, ঢাকা-টাোইল মহাসড়ক ৪(িার) তলড়ি 

উন্নীতকরণ, তসািাতলা উপড়জলার্ীি বাোলী িেীর উপর ভাংগা রডশীজ িতুিভাড়ব নতরী করা ইিযাতে উদল্লখদযাগ্য। বাস্তবায়নািীণ 

প্রতিশ্রুতিসমূদহি মদধ্য বচরোল-খুলিা মহাসডড়়কর চপড়রাজপুড়রর তবকুটিয়া িামক স্থাড়ি কিা িেীর উপর তসতু চিম থাণ, 

িারায়ণগঞ্জ সের ও বন্দর উপড়জলার মড়ধ্য সরাসচর তযাগাড়যাগ স্থাপড়ির লড়যয েীতলযযা র্ততীয় তসতু চিম থাণ, ঢাকা-টাোইল 

মহাসড়ক ৪(িার) তলড়ি উন্নীতকরণ, তসািাতলা উপড়জলার্ীি বাোলী িেীর উপর ভাংগা রডশীজ িতুিভাড়ব তনমাৃদণি কাক আগামী 

২০২২-২০২৩ অথবৃেদিি মদধ্য সমাপ্ত হদব বদল আশা কিা যাদচ্ছ।  



143  

 

 

পটুয়াোলী-কুয়াকাটা আঞ্চচলক মহাসেড়ক আন্ধারমাচিক িেীর উপর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি প্রতিশ্রুি তেে কামাল তসতু 

 

মািব সম্পে উন্নয়ি 

সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর প্রড়কৌেলী ও কম থিারীড়ের তপোগত উন্নয়ি ও প্রযুু্চির চবষড়য় সম্যক র্ারণা প্রোড়ির জন্য 

সেক ও জিপর্ প্রচেযণ তকন্দ্র চিয়চমত চবচভন্ন প্রচেযণ প্রোি করা হয়। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র ১৪৬ চেড়ি সব থড়মাট 

৭৮টি প্রচেযণ ও ৩টি তসচমিার আড়য়াজি করা হড়য়ড়ে। তন্মড়ধ্য উড়েেড়যাগ্য হল- সরকাচর িাকুচর আইি-২০১৮, 

সচিবালয় চিড়ে থেমালা-২০১৪, তজিাড়রল িাইন্যাচন্সয়াল রুলস, তকায়াচলটি কড়িাল, ই-চজচপ, ই-িচর্, প্রড়জট 

ম্যড়িজড়মে সিটওয়যার, ল্যান্ড ম্যাড়িজড়মে  সিটওয়যার, কিাট ম্যাড়িজড়মে, অকুড়পেিাল তহলর্ এন্ড তসিটি 

চবষয়ক প্রচেযণ। এোোও ৩৭ ও ৩৮তম চবচসএস এ তযাগোিকৃত ২৮ জি সহকারী প্রড়কৌেলীড়ক চবভাগীয় প্রচেযণ 

এবং িব চিড়য়াগকৃত ৯২ জি চিরাপত্তারযীড়ক সওজ অচর্েপ্তর পচরচিচতমূলক প্রচেযণ তেয়া হড়য়ড়ে।  

উত্তম িি থা 

১.  Tenderer Database:  সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর (সওজ)-এর তাচলকাভুি ঠিকাোরড়ের চবচভন্ন তথ্য, 

ডকুড়মে এ ডাটাড়বইড়জ সংরযণ করা হয়, যার মাধ্যড়ম েরোতাড়ের মূল্যায়ি করা যায়।  

২. Project Monitoring System: উন্নয়ি প্রকল্পসমূড়হর বরাদ্দকৃত অর্ থ, প্রকড়ল্পর চবচভন্ন অড়ের তথ্য এ চসড়ষ্টড়ম 

সংরযণূরব থক মচিটচরং করা হয়। িড়ল প্রকড়ল্পর মাচসক অগ্রগচত প্রচতড়বেি প্রণয়ি করা সাব হয়। 

৩. e-GP System: েিপত্র প্রতক্রয়ায় স্বচ্ছিা তনতিি কিাি লদক্ষয সওক অতিেপ্তদিি তকওতব অথাৃয়নর্ভক্ত স্থানীয় 

েিপত্র ই-চজচপ পদ্ধচতর আওতায় আিা হড়য়ড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর ৫১১৮ টি েরপত্র 

ই-চজচপ পদ্ধচতড়ত প্রচক্রয়াকরণ করা হড়য়ড়ে ।    

৪. Vehicle Management System (VEMS): সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর প্রর্াি ও মাঠপয থাড়য়র সব 

অচিড়স ব্যবহৃত যািবাহি ও সাঁজসরঞ্জামাচের র্রণ, তিচসস িম্বর, মড়ডল, ইিড়ভেচর িম্বর, ব্যাটারী সাইজ এবাং 

অন্যান্য তথ্যাবলী সংরযণ ও ব্যবহার করা হয়। 

৫. Online Road Network System: এ চসড়স্টড়ম মহাসেক ও তসতুর িম্বর, িাম, অবস্থাি, নেঘ থয, প্রস্থ এবং 

সেক/তসতুর াাচিড়কর অবস্থা, সংস্কার ও তমরামড়তর চবস্তাচরত চববরণ সংরযণ করা হয়। িড়ল সেক/তসতুর 

হালিাগাে েচব, চিব থাচিত স্থািসমূড়হর দূরত্ব ও গচতপড়র্র চববরণ এবং সেক, তসতু ও তটাল প্লাজার তাচলকা পাওয়া 

যায়। 
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৬. RHD Directory: তটচলড়িাি চডড়রটচরড়ত সওজ অচর্েপ্তড়রর সকল কায থালয়, সাংতেষ্ট কম থকতথাগড়ণর 

অচিচসয়াল তটচলড়িাি িম্বর, তমাবাইল িম্বর তাচলকাভূি করা হড়য়ড়ে।  

৭. Bridge Album: রডশীজ অযালবাম প্রণয়ড়ির লড়যয ২০০৮-২০০৯ সাল তর্ড়ক চিচম থত তসতুর কাচরগরী ও 

সাচব থক তথ্যাচেসহ হালিাগাে েচবসম্বচলত তথ্য ভান্ডার নতরী করা হড়য়ড়ে। িড়ল তজাি এবং মহাসেকওয়ারী তেড়ের 

অঞ্চল ও বেরচভচত্তক তযড়কাি তসতুর প্রচতড়বেি সহড়জই প্রণয়ি করা যায়। 

৮. PIMS- National ID, TIN, Driving License information integration: সওজ এর কম থকতথা/-

কম থিারীড়ের পাড়স থািাল ডাটাড়বইজ এ জাতীয় পচরিয়পত্র িম্বর, আয়কর চববরণী িম্বর, ড্রাইচভং লাইড়ন্সস িম্বর সংযুি 

করা হড়য়ড়ে। িড়ল  কম থকতথা/কম থিারীগণ ূরণ থাে তথ্য সম্বচলত পাড়স থািাল ডাটােীট চবচভন্ন োপ্তচরক কাড়জ ব্যবহার 

করড়ত পারড়েি। 

৯. Unified Toll Collection & Management System of  RHD: বতথমাড়ি সকল তটাল প্লাজায় একই 

Software -এি লদক্ষয Unified Toll Software প্রণয়ি  কায থক্রম িলড়ে। ইড়তামড়ধ্য তমঘিা-তগামতী ও 

তঘাোোল তটাল প্লাজায় পাইলটিং সম্পন্ন হড়য়ড়ে। পয থায়ক্রড়ম সকল তটাল প্লাজায় Unified Software Installation 

করা হড়ব।  

১০. Central Management System (CMS): সওক অতিেপ্তদিি একটি Central Management System 

(CMS) িদয়দে। এ তসদস্টদমি মাধ্যড়ম মাঠ পয থায় তর্ড়ক তথ্যসমূহ হালিাগাে করা হয়। । আগামী চডড়সম্বর ২০২২ 

তর্ড়ক Web based CMS িালু হড়ব। 

১১. মতনোতিাং এযাপস:  সেক ও তসতু মচিটচরং কায থক্রড়মর জন্য মচিটচরং এযাপস নতরী করা হড়য়ড়ে। এ এযাপস 

ব্যবহার কড়র পচরেে থড়ির সময় Report নতরী করা সাব।   

অনবর্ স্থাপিা উড়েে 

সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর তর্া রাষ্ট্রীয় মাচলকািার্ীি ভূচমড়ত অনবর্ েেলোর কর্তথক স্থাপিা চিম থাণ ও ভূচম েেল চবমুি করার 

লড়যয প্রচতচিয়ত উড়েে অচভযাি পচরিালিা করা হড়য় র্াড়ক। প্রচতড়বেিার্ীি সমড়য় এ েপ্তড়র কম থরত এড়ষ্টট ও আইি কম থকতথা, 

সংচিষ্ট চিব থাহী প্রড়কৌেলী, সওজ,  তজলা প্রোসি এবং পুচলে প্রোসড়ির সমচিত উড়যাড়গর মাধ্যড়ম ২০২১-২২ অর্ থবেড়র  

৩৫৫৮৫ টি অনবর্ স্থািা উড়েড়ের মাধ্যড়ম ১১৩,৮০৮.৭০ েতাংে সওজ এর সরকাচর ভূচম অনবর্ েেলমুি করা হড়য়ড়ে। এোো 

চবচভন্ন মহাসেক, তসতু ও ফুটওভার চরডশড়জ দৃচষ্ট প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্টকারী অনবর্ভাড়ব স্থাচপত চবল তবাড থ/ চবজ্ঞাপি তবাড থ অপসারড়ণ 

অচভযাি পচরিালিা করা হয়।  

তজািচভচত্তক উন্নয়ি কায থক্রম 

 

সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি কাযকৃ্রম ১০টি সড়ক ্কাদনি মাধ্যদম পতিচাতলি হয়। সড়ক ্কানসমূহ হল-ঢাকা, ময়মিচসংহ, 

কুচমো, িট্টগ্রাম, চসড়লট, রাজোহী, রংপুর, খুলিা, তগাপালগঞ্জ এবাং বচরোল। এোোও ১টি যাচিক তজাি রড়য়ড়ে। ২০২১-২২ 

অথবৃেদিি বাতষকৃ উন্নয়ন কমসৃূচীদি সড়ক ও কনপথ অতিেপ্তদিি ১০টি ্কাদনি ্মাো বিাদ্দ তেল 15415.31 ্কাটি োাকা, যাি 

মদধ্য 15356.96 ্কাটি োাকা সমমূদল্যি উন্নয়ন কাক বাস্তবাতয়ি হয়। মাঠপযাৃদয়ি ্কানসমূদহি উন্নয়ন বিাদ্দ ও ব্যদয়ি তচত্র 

তনেরূপঃ   
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ঢাকা তজাি 

 

ঢাকা ও িারায়ণগঞ্জ সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় ঢাকা সেক তজাি গঠিত। ঢাকা, গাজীপুর ও মাচিকগঞ্জ সেক চবভাগ 

চিড়য় ঢাকা সাড়কথল এবং িারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও িরচসংেী সেক চবভাগ চিড়য় িারায়ণগঞ্জ সেক সাড়কথল গঠিত। এ 

তজাড়ির আওতায় ৬৮টি তজলা মহাসেক, ৩৭টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ১৬টি জাতীয় মহাসেক রড়য়ড়ে, যার নেঘ থয 

১৮৬৯.৬৭ চকড়লাচমটার। ঢাকা তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ািী সেক তিটওয়াড়কথর তথ্য চিম্নরূপ:  

 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

ঢাকা ১০০.৪৪ ৭০.৬৯ ১০৫.৪৮ ২৭৬.৬১ 

গাজীপুর ১০৩.০৭ ২১১.১৮ ৯৭.৮৭ ৪১২.১৩ 

মাচিকগঞ্জ ৭৩.৩৩ ৮০.৮৬ ৮৫.৩০ ২৩৯.৪৯ 

িারায়ণগঞ্জ ৯০.৬০ ৮৮.২৪ ৭৪.৫৭ ২৫৩.৪১ 

মুন্সীগঞ্জ ৩৮.৫৭ ১০৩.১৮ ১৮২.৯৮ ৩২৪.৭৪ 

িরচসংেী ৬২.৬১ ১৩৫.৪১ ১৬৫.২৭ ৩৬৩.৩০ 

সব থড়মাট ৪৬৮.৬৩ ৬৮৯.৫৬ ৭১১.৪৮ ১৮৬৯.৬৭ 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

ঢাকা সেক তজাড়ির সেক তিটওয়াড়কথ ৪০৪টি কংচক্রট তসতু (২৬,৬৮১.৩৯চমটার), ৫৪টি তবইলী তসতু (২,৬৫৭.৮০ 

চমটার), ৮০৩টি কালভাট থ (৪৭৩৯.০৭চমটার) রড়য়ড়ে। এ তজাড়ির অর্ীড়ি ১২টি তটাল তসতু এবাং ৬টি ্িতি িদয়দে। 
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ঢাকা তজাড়ির মহাসেক তিটওয়াকথ 

 

উন্নয়িকৃত চজচঞ্জরা-তকরািীগঞ্জ-িবাবগঞ্জ-তোহার-শ্রীিগর মহাসেক  
 

রাজস্ব আয় 

সেক, তসতু ও তিরী হড়ত প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র  ৬১৬.৬৪ তকাটি টাকার রাজস্ব আয় হড়য়ড়ে।  

 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচির আওতায় ঢাকা তজাড়ি ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি চেল যার মড়ধ্য ২টি 

প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। এ তজাড়ির আওতায় ১৩০২.৮৫ তকাটি টাকা বরাড়দ্দর চবপরীড়ত ১২৯১.৩৫ তকাটি টাকা 

(৯৯.১২%) ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিম্নরূপ: 

সমাপ্ত প্রকল্প  

চজচঞ্জরা-তকরািীগঞ্জ-িবাবগঞ্জ-তোহার-শ্রীিগর মহাসেক উন্নয়ি ( কেমতলী তর্ড়ক জচি টাওয়ার 

চলংক সহ) 

৭২.৯৫ চকড়লাচমটার েীঘ থ চজচঞ্জরা-তকরািীগঞ্জ-িবাবগঞ্জ-তোহার-শ্রীিগর মহাসেকটি তমাট ৪৭২.০৮ তকাটি টাকা ব্যড়য় 

প্রেস্ততা ৫.৫০ চমটার  তর্ড়ক ৭.৩০ চমটাড়র উন্নীত করা হড়য়ড়ে। প্রকল্পটি জুি ২০২২ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা তজাি) 
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ঢাকা, িরচসংেী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মাচিকগঞ্জ সেক চবভাড়গর ১৩৩.৪৮ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি 

ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর  কাজ  তমাট ৫৮০.২০ তকাটি টাকা ব্যড়য় সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতায় উন্নয়িকৃত তজলা 

মহাসেকসমূহ হল: 

সেক 

চবভাগ 
তজলা মহাসেড়কর িাম 

 মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

ঢাকা  

ভাষািড়টক-তেওয়ািপাো-কালচস মহাসেক (তজড-৩০০৫)  3.290 

চজরাড়বা-নতয়বপুর-চেয়াোলী-তাজপুর মহাসেক (তজড-৩০০৭)   6.640 

মাতুয়াইল-চিউটাউি-তকািাপাো-মাচিকচে-তেড়ের জায়গা মহাসেক (তজড-১১০২)   4.100 

তুরাগ-রুচহতপুর-বাউরচভটা তজলা মহাসেক (তজড-৫০৬৯)   16.200 

িরচসংেী 

চেবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাচতরচেয়া তজলা মহাসেক (তজড-২০৪৪)  16.800 

চেবপুর-েচরয়াপুর-কামরাড়বা-তবলাড়বা তজলা মহাসেক (তজড-২০৩৫)  15.630 

তঘাোোল টাি তষ্টেি-র্লােীয়া-পলাে (গাবতলী)-ফুলবােীয়া িরচসন্দুর তজলা 

মহাসেক (তজড-২০৩৭) 

 12.500 

চজহাসতলা-তেড়েরির তজলা মহাসেক (তজড-২০৩৮)   4.500 

গাজীপুর 

শ্রীপুর-নবরাগীরিালা মহাসেক (তজড-৩০০৯)   5.376 

কাচলগঞ্জ-তুমুচলয়া-উলুড়োলা মহাসেক (তজড-৩০১০)   6.957 

মাওিা (এমচস বাজার)-চেশুপেী মহাসেক (তজড-৩০২৬)   4.015 

মুন্সীগঞ্জ 

তুরাগ-রুচহতপুর-বাউরচভটা তজলা মহাসেক (তজড-৫০৬৯)   6.600 

চিমতলী-চসরাজেীোি-কাকালেী তজলা মহাসেক (তজড-৮০০৫)   7.500 

শ্রীিগর (হাসাো)-আলমপুর-শ্রীবরামপুর (চসরােীোি)-িওয়াবগঞ্জ (কাসুর) তজলা 

মহাসেক (তজড-৮০০৩) 

 3.950 

মাচিকগঞ্জ 

বাচিয়াজুরী-চিটকা-হচররামপুর তজলা মহাসেক (তজড-৫০৬৪)  
 6.940 

তগালো-সাটুচরয়া তজলা মহাসেক (তজড-৫০৬৩) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীতকরণ 

 12.410 

 
 সব থড়মাট  ১৩৩.৪৮ 

 

 

উন্নয়িকৃত তগালো-সাটুচরয়া তজলা মহাসেক 
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িলমাি প্রকল্প: 

যাত্রাবােী (ড়ময়র হাচিি িাইওভার)-তডমরা (সুলতািা কামাল তসতু) মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

তেড়ের পুব থাঞ্চল তর্ড়ক রাজর্ািী ঢাকায় আগমি ও চিগ থমিকারী যাি িলািড়লর সুচবর্াড়র্ থ ৩৬৮.৮৭ তকাটি টাকা 

প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতায় ৮.৪৪৫ চকড়লাচমটার সাচভ থস তলি চিম থাণসহ ৫.৪০ 

চকড়লাচমটার মহাসেক ৪-তলড়ি উন্নীত করা হড়ব। প্রকড়ল্পর সাচব থক অগ্রগচত ৭৭.৪৭ েতাংে। 

ঢাকা(চমরপুর)-উথুলী-পাটুচরয়া জাতীয় মহাসেক (এি-৫) এর প্রেস্তকরণসহ চবচভন্ন বাসস্টযান্ড এলাকা 

তডচডড়কড়টড তলিসহ সাচভ থস তলি ও বাস-তব চিম থাণ 

৭৩৫.২৯ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ঢাকা (চমরপুর)-উথুলী-পাটুচরয়া জাতীয় মহাসেক (এি-৫) এর িবীিগর হড়ত 

িয়ারহাট ও পাটুচরয়া ঘাট এলাকা প্রেস্তকরণসহ আচমি বাজার হড়ত পাটুচরয়া ঘাট পয থন্ত চবচভন্ন বাসস্টযান্ড এলাকা 

তডচডড়কড়টড তলিসহ সাচভ থস তলি ও বাস-তব চিম থাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত সাচব থক অগ্রগচত 

৬৫.৯৬ েতাংে। 

 

ঢাকা(চমরপুর)-উথুলী-পাটুচরয়া জাতীয় মহাসেক (এি-৫) এি ্গালড়া বাস স্টযাদন্ডি এলাকাি ্মইন কযাতিকওদয় ও 

্িতিদকদোি সাতভসৃ ্লন 

 

ঢাকার তকরাণীগঞ্জ তর্ড়ক মুন্সীগড়ঞ্জর হাসাো পয থন্ত তজলা মহাসেক (তজড-৮২০৩) যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ।  

ঢাকার তকরাণীগঞ্জ তর্ড়ক মুন্সীগড়ঞ্জর হাসাো পয থন্ত তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা উন্নয়ড়ির চিচমত্ত ৪০৯.০৫ তকাটি টাকা 

প্রাক্কচলত ব্যড়য় ২৩.৯ চকড়লাচমটার েীঘ থ ঢাকার তকরাণীগঞ্জ তর্ড়ক মুন্সীগড়ঞ্জর হাসাো পয থন্ত তজলা মহাসেক 

(তজড-৮২০৩) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ েীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর সাচব থক 

অগ্রগচত ৩৩.৯৬ েতাংে। 
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লােলবন্দ-কাইকারড়টক-িবীগঞ্জ তজলা মহাসেড়কর লােলবন্দ হড়ত চমিার বােী পয থন্ত সেক 

প্রেস্তকরণ প্রকল্প (ভূতম অতিেহণ)  

২৬০.৪১ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকড়ল্পর সাচব থক অগ্রগচত ৭২.১৩ 

েতাংে। 

িাষাো-োিপুর-হাজীগঞ্জ-তগােিাইল-আেমজী ইচপড়জড সেক চিম থাণ 

১১৩.৫২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় িাষাো-োিপুর-হাজীগঞ্জ-তগােিাইল-আেমজী ইচপড়জড সেক চিম থাণ প্রকল্পটি 

বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকড়ল্পর সাচব থক অগ্রগচত ৩৮.৭৬ েতাংে। 

 

িারায়ণগঞ্জ চলংক সেক (আর-১১১) (সাইিড়বাড থ-িাষাো)-৬ তলড়ি উন্নীতকরণ 

সাইিড়বাড থ-িারায়ণগঞ্জ আঞ্চচলক মহাসেক উন্নীতকরড়ণর চিচমত্ত ৪৪৯.৫৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় িারায়ণগঞ্জ 

চলংক সেক (আর-১১১) (সাইিড়বাড থ-িাষাে)-৬ তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর সাচব থক 

অগ্রগচত ৪২.২৬ েতাংে।  

ঢাকা-আচরিা মহাসেড়কর আচমি বাজার, সাড়লহপুর ও িয়ারহাট িামক স্থাড়ি ৩টি তসতু চিম থাণ 

ঢাকা-আচরিা মহাসেড়ক যাি িলািল চিরবচেন্ন ও চিরাপে করড়ত ৩৮৮.৯১ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় আচমি 

বাজার, সাড়লহপুর ও িয়ারহাট িামক স্থাড়ি ৩টি তসতু চিম থাণ প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকড়ল্পর 

সাচব থক অগ্রগচত ৪১.১৪ েতাংে। 

 

নয়ািহাো ব্রীক-২ এি চলমান তনমাৃণ কাক 
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ময়মিচসংহ তজাি 

 

ময়মিচসংহ ও জামালপুর সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় ময়মিচসংহ সেক তজাি গঠিত। ময়মিচসংহ, তিত্রড়কািা, 

চকড়োরগঞ্জ সেক চবভাগ চিড়য়  ময়মিচসংহ সেক সাড়কথল এবং জামালপুর, তেরপুর ও টাংগাইল সেক চবভাগ চিড়য় 

জামালপুর সেক সাড়কথল গঠিত। এ তজাড়ির আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসেক, ১৭টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ৮১টি 

তজলা মহাসেক রড়য়ড়ে, যার নেঘ থয ২৬১০.১২ চকড়লাচমটার। ময়মিচসংহ তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ারী সেক 

তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

জামালপুর ১৯.৭৩ ১৬৫.৬৭ ১৬৩.০৪ ৩৪৮.৪৪ 

চকড়োরগঞ্জ ৩.২৭ ১৩৭.৪৯ ২৮৬.০৭ ৪২৬.৮৩ 

ময়মিচসংহ ১০১.৯১ ৯২.৭৭ ৩৭৪.৬১ ৫৬৯.২৮ 

তিত্রড়কাণা - ৫২.৬৪ ৩১৬.১৯ ৩৬৮.৮৩ 

তেরপুর ২৮.০০ ৬৩.২৮ ২২৮.৫৬ ৩১৯.৮৪ 

টাোইল ১৩২.৯২ ৬৭.২৬ ৩৭৬.৭২ ৫৭৬.৯০ 

সব থড়মাট ২৮৫.৮৩ ৫৭৯.১২ ১৭৪৫.১৮ ২৬১০.১২ 

তথ্যসূত্রঃMaintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

ময়মিচসংহ সেক তজাড়ির আওতায় ৩৯২ টি কংচক্রট তসতু (২২২৬৮.২৫৬ চমটার ), ৩৭টি তবইলী তসতু (১৫১৮.৩৭ 

চমটার), ১৬৬৬টি কালভাট থ ( ৬১০৫.২০ চমটার) রড়য়ড়ে। সেক তজাড়ির অর্ীড়ি ৯টি তটাল তসতু এবাং ৫টি ্িতি 

রড়য়ড়ে।  

 

ময়মিচসংহ তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 

 

রাজস্ব আয় 
 

তসতু ও তিরী হড়ত প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র ২৩.৭৩ তকাটি োাকা রাজস্ব আয় হড়য়ড়ে। 
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বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় ময়মিচসংহ তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ২৫টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ২টি 

প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ১৯০৬.১১ তকাটি টাকার চবপরীড়ত ১৯০৬.১১ তকাটি টাকা 

(১০০%) ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 
 

সমাপ্ত প্রকল্প 

 

টাোইল-তেলদুয়ার তজলা মহাসেক (তজড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুো)- বাসাইল তজলা মহাসেক 

(তজড-৪০১২) এবং পাকুো-তেলদুয়ার-এলাচসি তজলা মহাসেড়কর তেলদুয়ার-এলাচসি (তজড-৪০০৭) 

অংেড়ক যর্াযর্ মাড়ি ও প্রেস্ততায় উন্নীত করণ 

১৩৯.৫৮ তকাটি টাকা ব্যড়য় টাোইল-তেলদুয়ার তজলা মহাসেক (তজড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুো)- বাসাইল তজলা 

মহাসেক (তজড-৪০১২) এবং পাকুো-তেলদুয়ার-এলাচসি তজলা মহাসেড়কর তেলদুয়ার-এলাচসি (তজড-৪০০৭) 

অংেড়ক যর্াযর্ মাড়ি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

 

সমাপ্তকৃি োাঙ্গাইল-্েলদুয়াি ্কলা মহাসড়ক  

 

ভালুকা-গিরগাঁও-তহাড়সিপুর সেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প 

 

২৩৪.৬৭ তকাটি টাকা ব্যড়য় ভালুকা-গিরগাঁও-তহাড়সিপুর সেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুি 

২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 
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ভালুকা-গিিগাঁও-্হাদসনপুি ্কলা মহাসড়ক  

 

িলমাি প্রকল্প 

আন্ত:ড়জলা সীমান্ত মহাসেক চিম থাণ ময়মিচসংহ ও তিত্রড়কািা তজলা প্রকল্প 

৫৫৯.৫৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৮০ চকড়লাচমটার েীঘ থ আন্ত:ড়জলা সীমান্ত মহাসেক চিম থাণ (ময়মিচসংহ ও 

তিত্রড়কািা তজলা) প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। তিত্রড়কািা তজলার ৩৬ চকড়লাচমটার ও ময়মিচসংহ তজলার ৪৪ 

চকড়লাচমটার মহাসেক এবং ৩১টি তসতু ও ৬৮টি কালভাট থ চিম থাণ কাজ এ প্রকড়ল্প সংস্থাি রড়য়ড়ে। প্রকল্পটি বাস্তবাচয়ত 

হড়ল তিত্রড়কািার দুগ থাপুর ও কলমাকান্দা উপড়জলা এবং ময়মিচসংড়হর হালুয়াঘাট ও তর্াবাউো উপড়জলার সেক 

তযাগাড়যাগ ব্যবস্থার উন্নয়ড়ির পাোপাচে সীমান্ত এলাকার চিরাপত্তা চিচিত করা সাব হড়ব। এ পয থন্ত প্রকড়ল্পর অগ্রগচত 

৭৮.৯৫ েতাংে। 

 

আন্তঃদকলা সীমান্ত মহাসড়ক, ময়মনতসাংহ অাংশ 
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তিত্রড়কািা-চবচেউো-ঈবরগঞ্জ সেক উন্নয়ি প্রকল্প 

৪৮১.২০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় তিত্রড়কািা-চবচেউো-ঈবরগঞ্জ সেক উন্নয়ি প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। এ পয থন্ত 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৫৮.৬০ েতাংে। 

 

 

 

 

 

 

                  বেবম িে বজবঞ্জবেো পসতু                                                      পরাি মাবকিংকৃে মহাসড়ক     

গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মিচসংহ তজাি) 

৭৯১.৩১তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতায় তমাট ১৫১.৫২ চকড়লাচমটার 

আঞ্চচলক মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর সাচব থক অগ্রগচত ৮৭.৫৮ 

েতাংে। প্রকড়ল্পর আওতার্ীি আঞ্চচলক মহাসেকসমূহ হল: 

সেক 

চবভাগ 

মহাসেড়কর িাম 

মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয  

(তকদলাতমোাি) 

১ ২ ৩ 

ময়মিচসংহ 

ময়মিচসংহ (চডচসঅচিস)-রঘুরামপুর-তিত্রড়কাণা-তমাহিগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুিামগঞ্জ 

মহাসেক (আর-৩৭০) (ময়মিচসংহ অংে) 

15.000 

গিরগঁও-বরমী-মাওিা মহাসেক (আর-৩১৪) 24.300 

তিত্রড়কাণা 
ময়মিচসংহ (চডচসঅচিস)-রঘুরামপুর-তিত্রড়কাণা-তমাহিগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুিামগঞ্জ 

মহাসেক (আর-৩৭০) (তিত্রড়কাণা অংে) 

21.000 

তেরপুর জামালপুর-তেরপুর-বিগাঁও মহাসেক (আর-৪৬০) 34.700 

চকড়োরগঞ্জ 
ময়মিচসংহ (রঘুরামপুর)-চকড়োরগঞ্জ (বাটুলী)-নভরববাজার (চকড়োরগঞ্জ নভরববাজার 

অংে) মহাসেক (আর৩৬০) (চকড়োরগঞ্জ অংে) 

56.520 

 
 

গিরগাঁও-বরমী-মাওিা মহাসেক  
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জামালপুর েহড়রর তগইটপাে এলাকায় তরলওড়য় ওভারপাস চিম থাণ প্রকল্প 

 

জামালপুর তজলা েহড়রর তগইট পাে িামক স্থাড়ি ২৯১.০৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি তরলওড়য়  ওভারপাস 

চিম থাণ প্রকল্প িলমাি রড়য়ড়ে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ি হড়ল উি এলাকায় যািজট সমস্যা চিরসি হড়ব। জুি ২০২২ পয থন্ত 

প্রকল্পটির অগ্রগচত ৮৯.৬৮ েতাংে। 

 

এড়লো-জামালপুর জাতীয় মহাসেক (এি-৪) প্রেস্তকরণ 
 

৫২৮.২৪ তকাটি টাকা ব্যড়য় এড়লো তর্ড়ক জামালপুর পয থন্ত ৭৭.৬০ চকড়লাচমটার মহাসেক ৫.৫০ চমটার 

তর্ড়ক ৯.১০ চমটার প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ এ প্রকল্পটির 

সাচব থক অগ্রগচত ৯২.৮৩ েতাংে। 

 

এদলঙ্গা-কামালপুি কািীয় মহাসড়ক  

 

তজলা মহাসেক যর্াযর্মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মিচসংহ তজাি) 

ময়মিচসংহ, তিত্রড়কাণা, চকড়োরগঞ্জ, জামালপুর, তেরপুর ও টাোইল সেক চবভাড়গর তমাট ২৪৪.৬১ চকড়লাচমটার 

তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর লড়যয ৬৮০.০০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় এ প্রকল্পটি 

বাস্তবায়িার্ীি আড়ে। প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৮৮.৩১ েতাংে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম 

মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয  

(তকদলাতমোাি) 

১ ২ ৩ 

ময়মিচসংহ 

ভালুকা-সচেপুর মহাসেক উন্নয়ি (তজড-৩০৩০) 6.300 

ময়মিচসংহ-ফুলবােীয়া মহাসেক উন্নয়ি 5.000 

ময়মিচসংহ-গিরগাঁও-তটাক মহাসেক উন্নয়ি (তজড-৩০৩৩)  45.448 

ফুলপুর-হালুয়াঘাট-চতিড়কাণী তমাে মহাসেক উন্নয়ি (তজড-৩৭১১) 23.660 

িাচলতাবােী-বড়ুয়াজাচি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসেক (ময়মিচসংহ অংে) (তজড-

৩০৪০) 

8.950 

তিত্রড়কাণা 

তিত্রড়কাণা-ূরব থর্লা-হুগলা-তর্াবাউো মহাসেক উন্নয়ি (তজড-৩৭০৭) 15.000 

তিত্রড়কাণা-চবচরচেচরমহাসেক 6.500 

চকড়োরগঞ্জ উজািির-বাচজতপুর-অষ্ট্রগ্রাম মহাসেক (তজড-৩৬০১) 15.750 



155  

 

সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম 

মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয  

(তকদলাতমোাি) 

১ ২ ৩ 

িান্দাইল-আঠাড়রাবােী-তকন্দুয়ামহাসেক 9.000 

জামালপুর ইসলামপুর র্ািা সাব-তরচজস্টার অচিস-হাচকম তিয়ারম্যািবােী-চরচেপাো (তজড-৪৬২২) 2.900 

তেরপুর 

শ্রীবেী-ভায়াডাো-চিিাইগাচত মহাসেক প্রেস্তকরণ ও মজবুচতকরণ 29.000 

িাচলতাবাচে- বরুয়াজািী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসেক 12.00 

টাোইল 

ভরাড়ডাবা-সাগরচেঘী-ঘাটাইল মহাসেক (তজড-৩০৩৭) 42.100 

তপাোবােী (ঘাটাইল)-সাচরয়াজাচি-তগাপালপুর-জিন্নার্গঞ্জ-সচরয়াবােী মহাসেক (তজড-

৪০১৭ 

23.000 

 

  

ময়মিচসংহ-গিরগাঁও-তটাক মহাসেক ভালুকা-সতখপুি মহাসড়ক  

 

তিত্রড়কািা-তকন্দুয়া-আঠারবােী-ঈবরগঞ্জ তজলা মহাসেক উন্নয়ি 

তিত্রড়কাণা তজলা সেড়রর সাড়র্ তকন্দুয়া উপড়জলা হড়য় ঈবরগড়ঞ্জর সাড়র্ মহাসেক তযাগাড়যাগ উন্নত করার চিচমত্ত 

৭১০.৭৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় তিত্রড়কাণা-তকন্দুয়া-আঠারবােী-ঈবরগঞ্জ তজলা মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্প 

বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ১৫.৭৬ েতাংে। 

 

ঈবরগঞ্জ-তসাহাগীবাজার-চপকআপ তমাে-আঠারবাচে(কড়লজ তমাে) সেড়কর িলমাি কাজ 
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চকড়োরগঞ্জ-কচরমগঞ্জ-িামোঘাট তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাড়ি উন্নীতকরণসহ েয়িা-যড়োেল-

তিৌদ্দেত বাজার সংড়যাগ সেক চিম থাণ 

চকড়োরগঞ্জ তজলা সের হড়ত কচরমগঞ্জ উপড়জলার মধ্যচেড়য় অচতক্রম কড়র হাওে অধুযচষত চতিটি উপড়জলা ইটিা, 

চমঠামইি ও অষ্টগ্রাম এর সংড়যাগস্থল িামোঘাট বন্দড়রর সড়ে সরাসচর সংড়যাগ কড়রড়ে। সেক তযাগাড়যাগ উন্নততর 

করার লড়যয ৭৩১.৩২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য়  ২৭.৩ চকড়লাচমটার  েীঘ থ  চকড়োরগঞ্জ-কচরমগঞ্জ-িামোঘাট তজলা 

মহাসেক যর্াযর্মাড়ি উন্নীতকরণসহ েয়িা-যড়োেল-তিৌদ্দেত বাজার সংড়যাগ সেক চিম থাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি 

রড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩২.৫০ েতাংে। 

 

চকড়োরগঞ্জ-কচরমগঞ্জ-িামোঘাট সেড়কর িলমাি কাজ  

চকড়োরগঞ্জ (চবন্নাটি)-পাকুচন্দয়া-চমজথাপুর-তটাক তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাড়ি উন্নীতকরি 

চকড়োরগঞ্জ তজলা সের, পাকুচন্দয়া উপড়জলা এবং তটাক হড়য় গাজীপুর তজলার কাপাচেয়া উপড়জলার মধ্য চেড়য় 

অচতক্রম কড়র রাড়জন্দ্রপুর তসিাচিবাড়সর চিকট ঢাকা- ময়মিচসংহ (এি-২) তক সরাসচর সংযুিকারী সেকটি 

যর্াযর্মাড়ি উন্নীতকরড়ণর লড়যয ৭২৯.৭৯ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য়  ২৩.৯৯ চকড়লাচমটার েীঘ থ চকড়োরগঞ্জ 

(চবন্নাটি)-পাকুচন্দয়া-চমজথাপুর-তটাক তজলা মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩৮.৩৭ েতাংে। 

 

চকড়োরগঞ্জ (চবন্নাটি)-পাকুচন্দয়া-চমজথাপুর-তটাক সেড়কর িলমাি কাজ  
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ময়মিচসংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-িকলা-তেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চচলক মহাসেক উন্নয়ি 

৮৫৫.৪৯ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৬৪.৫ চকড়লাচমটার েীঘ থ ময়মিচসংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-িকলা-তেরপুর (আর-

৩৭১) আঞ্চচলক মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ড়ির িড়ল রাজর্ািী ও চবভাগীয় 

েহর ময়মিচসংড়হর সড়ে তেরপুর তজলার যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর ও গচতময় হওয়ার পাোপাচে দূর-দূরাড়ন্তর 

পয থটকড়ের কাড়ে আকষ থণীয় ও েে থিীয় স্থাি গাড়রা পাহাড়ের পােড়েড়ে পয থটি সুচবর্ার আড়রা চবকাে ঘটড়ব। জুি 

২০২২ এ প্রকল্পটির সাচব থক অগ্রগচত ৬৭.৬৮ েতাংে। 

 

ময়মিচসংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-িকলা-তেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চচলক মহাসেক 

 

িট্টগ্রাম তজাি 

 

িট্টগ্রাম ও রাোমাটি সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় িট্টগ্রাম সেক তজাি গঠিত। িট্টগ্রাম, তোহাজারী ও কক্সবাজার সেক 

চবভাগ চিড়য় িট্টগ্রাম সেক সাড়কথল এবং রাোমাটি, োগোেচে ও বান্দরবাি সেক চবভাড়গর সমিড়য় রাোমাটি সেক 

সাড়কথল গঠিত। এ তজাড়ির আওতায় ১৬টি জাতীয় মহাসেক, ১১টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ৭৭টি তজলা মহাসেক 

রড়য়ড়ে, যার নেঘ থয ২৬৬৬.৩৫ চকড়লাচমটার। এ তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ািী সেক তিটওয়াড়কথর তথ্য চিম্নরূপ:  

 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

বান্দরবাি ২২.৫৪ ৩০.৪৫ ৪৯৯.৫৬ ৫৫২.৫৫ 

িট্টগ্রাম ১৪২.৫৭ ১৩৭.৯৩ ২৮৯.৯৮ ৫৭০.৪৮ 

কক্সবাজার ১৭৩.৮ ৪১.১৬ ৩৪৮.২৬ ৫৬৩.২২ 

তোহাজারী ৮৪.১১ ৭২.৭২ ২০৯.৭১ ৩৬৬.৫৩ 

োগোেচে  ১০৪.৭৩ ২৮৪.০৩ ৩৮৮.৭৬ 

রাোমাটি ৩৬.৪৪ ৭০.৩৯ ১১৭.৯৮ ২২৪.৮১ 

সব থড়মাট ৪৫৯.৪৬ ৪৫৭.৩৯ ১৭৪৯.৫১ ২৬৬৬.৩৫ 

তথ্যসূত্রঃMaintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 
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িট্টগ্রাম তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 

িট্টগ্রাম সেক তজাড়ির আওতায় ৫২৮টি কংচক্রট তসতু (নেঘ থয ১৮৪৬৯.৪১ চমটার), ২৭৫  টি তবইচল তসতু (নেঘ থয ৮৬০৩.৩১ 

চমটার) ও ১৭৫৪টি কালভাট থ (নেঘ থয ৮৬৮০.৪৪ চমটার) রড়য়ড়ে। এ সেক ্কাদনি অর্ীড়ি ৩টি তটাল তসতু, ১টি তটাল সেক এবাং 

১টি ্িতি রড়য়ড়ে।  

 

রাজস্ব আয় 

সেক, তসুত ও তিরী হড়ত  প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র ৮৯.১২  তকাটি টাকাি িাকস্ব আোয় করা হড়য়ড়ে।  

 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচির আওতায় িট্টগ্রাম তজাড়ি  বাস্তবায়িার্ীি ১৪টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ৯টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হড়য়ড়ে। এ তজাড়ির আওতায় ১১৬৬.৮০ তকাটি টাকা বরাড়দ্দর চবপরীড়ত ১১৬৪.১১ তকাটি টাকা (৯৯.৭৭%) ব্যয় 

হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিম্নরূপ: 

 

সমাপ্ত প্রকল্প 

িট্টগ্রাম তজলার জরাজীণ থ সংকীণ থ কালারপুল-ওচহচেয়া তসতুর স্থড়ল ১৮০.৩৭৩ চমটার তসতু চিম থাণ 

২৪.৭৪ তকাটি টাকা ব্যড়য় িট্টগ্রাম তজলার জরাজীণ থ সংকীণ থ কালারপুল-ওচহচেয়া তসতুর স্থড়ল ১৮০.৩৭৩ চমটার েীঘ থ 

তসতুটির চিম থাণ কাজ জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 
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চিচম থত কালারড়পাল তসতু 
 

বেতাচকয়া (আবুড়তারাব) তর্ড়ক চমড়ররসরাই ইচপড়জড সংড়যাগ সেক চিম থাণ 

বাংলাড়েে অর্ থনিচতক অঞ্চল কর্তথপড়যর অর্ীড়ি বেবন্ধু তেে মুচজব চেল্প িগর চমড়ররসরাই ইড়কাড়িাচমক তজাড়ির 

সচহত উন্নত সেক তযাগাড়যাগ স্থাপড়ির লড়যয এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ সংড়যাগ সেকটি জাতীয় মহাসেক-১ এর 

১৮৪তম চকড়লাচমটার তর্ড়ক শুরু হড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতায় ২১টি কালভাট থসহ ৭.৩০ চমটার প্রেস্ততায় ১০ 

চকড়লাচমটার িতুি সেক চিম থাণ করা হয়। সেকটি ভচবষ্যড়ত ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর লড়যয  ১৯৮.৩৬ তকাটি ব্যড়য় ভূচম 

অচর্গ্রহণ কাজ সম্পন্ন হড়য়ড়ে। জুি ২০২২ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

বেতাচকয়া (আবুড়তারাব) তর্ড়ক চমড়ররসরাই অর্ থনিচতক অঞ্চল সংড়যাগ সেক   

 

গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (িট্টগ্রাম তজাি) 

এ প্রকড়ল্পর আওতায় ৪৬৪.০৭ তকাটি টাকা ব্যড়য় িট্টগ্রাম সেক চবভাড়গর বানরয়ারহাট-তেঁয়াড়কা-িারায়িহাট-িটিকেচে 

আঞ্চচলক মহাসেড়ক (আর-১৫১) ২৬.৬৪ চকড়লাচমটার এবং তোহাজারী সেক চবভাড়গর আওতায় পটিয়া-আড়িায়ারা-

বাঁেোলী-টইটং আঞ্চচলক মহাসেড়ক (আর-১৭০) ২১.৯৫ চকড়লাচমটার সেক যর্াযর্ মাড়ি প্রেস্ত করা হড়য়ড়ে। 

প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 
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বানরয়ারহাট-তেঁয়াড়কা-িারায়িহাট-িটিকেচে মহাসেক পটিয়া-আড়িায়ারা-বাঁেোলী-টইটং মহাসেক 

 

তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (িট্টগ্রাম তজাি) 

 

িট্টগ্রাম তজাড়ির ১৩টি তজলা মহাসেক (১৭০.২৯৬ চকড়লাচমটার) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর লড়যয 

৫৯৭.০৪ তকাটি টাকা ব্যয়সম্বচলত প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ 

চিম্নরূপ: 

সেক চবভাগ সেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয (চকড়লাচমটার) 

িট্টগ্রাম রাউজাি (গচহরা)-িটিকেচে মহাসেক 24.37 

রাঙ্গুচিয়া (কাটাোলী)-রাউজাি মহাসেক (হাড়িজ বজলুর রহমাি মহাসেক 15.30 

রাউজাি-রডশাহ্মণেচে মহাসেক (েহীে জাির মহাসেক) 11.74 

সীতাকুন্ড (বানরয়ারঢালা)-হাজারীচেল-িটিকেচে (হাইেিচকয়া) মহাসেক ১.৫৭৪ 

সাচরকাইত-সড়ন্তাষপুর মহাসেক 21.00 

তোহাজারী পটিয়া-হাইেগাঁও মহাসেক 5.50 

হাচসমপুর তরলড়ষ্টেি-বাচগিারহাট মহাসেক 10.00 

পটিয়া-তবায়ালোলী-কানুিড়গাপাো মহাসেক 11.50 

মইজারড়টক-তবায়ালোলী-কানুিড়গাপো-উেরবন্যা মহাসেক 8.00 

মইজারড়টক-চবএিচডচস মৎস বন্দর তিরীঘাট মহাসেক 5.10 

কক্সবাজার ইয়াংিা-মাচিকপুর-সাচন্তরবাজার মহাসেক 19.50 

েরুসকুল-তিৌিলেন্ডী-ঈেগাঁও মহাসেক 12.48 

জিতাবাজার-তগারকঘাটা মহাসেক 24.23 

 

 

  

উন্নয়িকৃত ইয়াংিা-মাচিকপুর-োচন্তবাজার মহাসেক   সাচরকাইত-সড়ন্তাষপুর মহাসেক   
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পটিয়া (মিসারড়টক)-আড়িায়ারা কস্তুরীঘাট সেড়কর ৯ম চকঃচমঃ এ কালীগঞ্জ তসতু চিম থাণ 

 

সেক তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সহজতর ও চিরাপে করার লড়যয ২৯.৮৬ তকাটি টাকা ব্যড়য় পটিয়া (মিসারড়টক)-আড়িায়ারা 

কস্তুরীঘাট সেড়কর ৯ম চকড়লাচমটাড়র ৮৯.১৯ চমটার কালীগঞ্জ তসতু চিম থাণ প্রকল্পটি জুি ২০২১ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে।  

 

চিচম থত কালীগঞ্জ তসতু 

 

তটকিাি-োহপরীরিীপ তজলা মহাসেক (তজড-১০৯৯) এর হাচেয়াোলী হড়ত োহপরীরিীপ অংে 

পুিঃচিম থাণ, প্রেস্তকরণ ও েচিোলীকরণ 

৫৮.৭৫ তকাটি টাকা ব্যড়য় এ প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় ৫.১৫ চকড়লাচমটার সেক 

পুিঃচিম থাণ, প্রেস্তকরণ ও েচিোলীকরণ করা হড়য়ড়ে। 

 

তটকিাি-োহপরীরিীপ সেড়কর সম্পাচেত কাজ 

 

কক্সবাজার তজলার চলংক তরাড-লাবিী তমাে সেক (এি-১১০) িারড়লড়ি উন্নীতকরণ 

পয থটি িগরী কক্সবাজাড়রর তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা স্বােন্দযময় করড়ত ২১৭.০৬ তকাটি টাকা ব্যড়য় কক্সবাজাড়রর 

চলংক তরাড তর্ড়ক লাবিী তমাে পয থন্ত সেকটিড়ক িার তলড়ি উন্নীতকরড়ণর লড়যয প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত 

হড়য়ড়ে। উি প্রকড়ল্পর আওতায় ৯.৬৪ চকড়লাচমটার সেক ৪-তলড়ি উন্নীত করা হয়। 
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চলংক তরাড-লাবিী তমাে প্রকড়ল্পর সম্পাচেত কাজ  

গােবােীয়া-িন্দিাইে-বরকল-আড়িায়ারা সেড়কর ১১তম চকড়লাচমটাড়র িাঁেোলী িেীর উপর বরকল 

তসতু চিম থাণ 

চিরাপে ও সহজতর তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা চিচিত করার লড়যয ২৪ তকাটি টাকা ব্যড়য় িাঁেোলী িেীর উপর ১১৭.৩১ 

চমটার েীঘ থ বরকল তসতু চিম থাণ করা হড়য়ড়ে। প্রকল্পটি জুি ২০২২ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

 

চিচম থত বরকল তসতু 
 

কক্সবাজার তজলার রামু-িড়তোঁরকুল-মচরিযা জাতীয় মহাসেক (এি-১০৯ এবং ১১৩) যর্াযর্মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরি 

১৮৪.২৫ তকাটি টাকা ব্যড়য় কক্সবাজার তজলার রামু-িড়তোঁরকুল-মচরিযা জাতীয় মহাসেড়কর (এি-১০৯ এবং ১১৩) 

১৬.৭২ চকড়লাচমটার যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীত করা হড়য়ড়ে। প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে।  



163  

 

 

রামু-িড়তোঁরকুল-মচরিযা জাতীয় মহাসেড়কর সম্পাচেত কাজ 

িলমাি প্রকল্প 

িট্টগ্রাম-রাোমাটি জাতীয় মহাসেক এর হাটহাজারী হড়ত রাউজাি পয থন্ত মহাসেকাংে ৪-তলড়ি 

উন্নীতকরণ 

িট্টগ্রাম তজলার সাড়র্ রাোমাটি তজলার মহাসেক তযাগাড়যাগ উন্নততর করার লড়যয িট্টগ্রাম-রাোমাটি জাতীয় 

মহাসেড়কর অচক্সড়জি তমাে হড়ত হাটহাজারী পয থন্ত ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর র্ারাবাচহকতায় মহাসেকটির হাটহাজারী 

হড়ত রাউজাি পয থন্ত ১৮.৩০ চকড়লাচমটার অংে ৪-তলড়ি উন্নয়ড়ির জন্য ৫২৮.৩৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় এ প্রকল্প 

বাস্তবায়িার্ীি আড়ে। প্রকড়ল্পর আওতায় ২-তলড়ির আটটি এবং ৪-তলড়ির দুইটি তসতু চিম থাণ কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। জুি 

২০২২ পয থন্ত অগ্রগচত ৬৬.৩৪ েতাংে। 

  

িট্টগ্রাম-রাোমাটি জাতীয় মহাসেক এর হাটহাজারী হড়ত 

রাউজাি পয থন্ত মহাসেকাংে ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর িলমাি 

কাজ 

িলমাি হালো তসতুর চিম থাণ কাজ 

 

কক্সবাজার তজলার একতাবাজার হড়ত বাড়িৌজা তেে হাচসিা ঘাট পয থন্ত মহাসেক উন্নয়ি 

 

৩৬১.২২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ২৩.০০ চকড়লাচমটার েীঘ থ কক্সবাজার তজলার একতাবাজার-পহরিাঁো-

মগিামাঘাটা-বাড়িৌজা তেে হাচসিা মহাসেক উন্নয়ড়ির চিচমত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত অগ্রগচত 

৫৪.৮১ েতাংে। 
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একতাবাজার হড়ত বাড়িৌজা তেে হাচসিা ঘাটি তজলা মহাসেক (ড়জড-১১২৫) যর্াযর্মাি ও প্রেস্তায় উন্নীতকরণ েীষ থক 

প্রকড়ল্পর িলমাি কাজ 

 

রাোমাটি সেক চবভাড়গর অর্ীি পাহাে/ভূচমর্ধ্ড়স যচতগ্রস্থ সেড়কর চবচভন্ন চকড়লাচমটাড়র তড্রিসহ 

স্থায়ী প্রচতরযামূলক আরচসচস চরড়টইচিং ওয়াল চিম থাণ 

২৪৯.২৬ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় রাোমাটি সেক চবভাড়গর অর্ীি পাহাে/ভূচমর্ধ্ড়স যচতগ্রস্থ সেড়কর চবচভন্ন 

চকড়লাচমটাড়র তড্রিসহ স্থায়ী প্রচতরযামূলক আরচসচস চরড়টইচিং ওয়াল চিম থাড়ণর জন্য প্রকড়ল্পর কাজ িলমাি। এটি 

বাস্তবাচয়ত হড়ল তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা চিরাপে ও সহজতর হড়ব। জুি ২০২২ পয থন্ত অগ্রগচত  ৩৯.১৪ েতাংে। 

 

 

 

  

িাগ্রাম-রাোমাটি জাতীয় মহাসেড়ক চিচম থত চরড়টইচিং 

ওয়াল 

রাোমাটি (ঘাগো)-বান্দরবাি আঞ্চচলক মহাসেড়ক  

চিচম থত চরড়টইচিং ওয়াল  

আড়িায়ারা উপড়জলা সংড়যাগ সেকসহ কণ থফুলী টাড়িল সংড়যাগ সেকড়ক ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

চেকলবাহা-আড়িায়ারা সেড়ক তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা চিরাপে ও উন্নততর করার লড়যয আড়িায়ারা উপড়জলা সংড়যাগ 

সেকসহ কণ থফুলী টাড়িল সংড়যাগ সেকড়ক ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর লড়যয ১১.৫০ চকড়লাচমটার সেক চিম থাড়ণর চিচমত্ত 

৪০৭.০৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত অগ্রগচত ৩৩.১৬ েতাংে। 



165  

 

 

কণ থফুলী টাড়িল সংড়যাগ সেড়ক িলমাি কাজ 

 

কুচমো তজাি 

কুচমো ও তিায়াোলী সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় কুচমো সেক তজাি গঠিত। কুচমো,িাঁেপুর ও রডশাহ্মণবাচেয়া সেক 

চবভাগ চিড়য় কুচমো সেক সাড়কথল এবং তিায়াোলী, তিিী ও লক্ষ্মীপুর সেক চবভাগ চিড়য় তিায়াোলী সেক সাড়কথল 

গঠিত। এ তজাড়ির আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসেক, ১৩টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ১০১টি তজলা মহাসেক রড়য়ড়ে। 

মহাসেক তিটওয়াড়কথর নেঘ থয ২৬১৬.৫৪ চকড়লাচমটার। কুচমো তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগসমূড়হর সেক তিটওয়াড়কথর 

নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

সেক চবভাগ জাতীয় 

মহাসেক(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা 

মহাসেক(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

রডশাহ্মণবাচেয়া ৯৯.৬৪ ৮৩.০৫ ১০৭.১৩ ২৮৯.৮২ 

িাঁেপুর - ৭১.৬৬ ২৯০.৬৬ ৩৬২.৩২ 

কুচমো ১৯৮.৮১ ৬৭.৪৪ ৬০৪.৬৯ ৮৭০.৯৪ 

তিিী ৪৯.২৪ ৬.৫৬ ২৩৯.৭০ ২৯৫.৪৯ 

লক্ষ্মীপুর ১০.০৩ ৫৬.২৬ ১৯০.২১ ২৫৬.৫১ 

তিায়াোলী ৩০.৪৩ ৮৩.০৫ ৪২৭.৯৮ ৫৪১.৪৬ 

সব থড়মাট ৩৮৮.১৫ ৩৬৮.০২ ১৮৬০.৩৭ ২৬১৬.৫৪ 
 

তথ্যসূত্রঃMaintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

 

কুচমো তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 
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কুচমো সেক তজাড়ির আওতায় ৩০৫টি কংচক্রট তসতু (নেঘ থয ১৩২৭৯.৩৮১ চমটার), ৪৫টি তবইচল  তসতু (নেঘ থয 

১৯৮১.৬৪ চমটার) ও ১৭৫৯ টি  কালভাট থ (নেঘ থয ১১০১৬.৩৭ চমটার)রড়য়ড়ে। এ সেক তজাড়ির অর্ীড়ি ৪টি তটাল তসতু 

রড়য়ড়ে।  

রাজস্ব আয় 

তসতু হড়ত প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র ১০.০২ তকাটি টাকা তটাল আোয় করা হড়য়ড়ে। 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচির আওতায় কুচমো তজাড়ি ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি চেল, যার মড়ধ্য ৬টি 

প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। এ তজাড়ির আওতায় বরাদ্দকৃত ২৫৮২.৯৭ তকাটি টাকার েতভাগ ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য 

প্রকড়ল্পর চববরণ চিম্নরূপ: 

সমাপ্ত প্রকল্প  

বরুো উপড়জলার সচহত সংযুি িাঁপাপুর-বরুো চিমসার-বরুো এবং োজুচরয়া-বরুো তজলা মহাসেক 

চতিটি যর্াযর্ মাড়ি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

১৬৭.৬৫ তকাটি টাকা ব্যড়য় বরুো উপড়জলার সচহত সংযুি িাঁপাপুর-বরুো চিমসার-বরুো এবং োজুচরয়া-বরুো 

তজলা মহাসেক চতিটি যর্াযর্ মাড়ি ও প্রেস্ততায় উন্নীত করণ প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

উন্নয়কৃি মহাসড়ক 
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তসািাইমুেী-তসিবাগ-কল্যান্দী-িড়ন্দ্ররহাট-বসুরহাট সেক উন্নয়ি প্রকল্প 

২০৫.৮২তকাটি টাকা ব্যড়য় ৪১.৪৬৩ চকড়লাচমটার েীঘ থ তসািাইমুেী-তসিবাগ-কল্যান্দী-িড়ন্দ্ররহাট-বসুরহাট সেক উন্নয়ি 

প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ড়ির িড়ল তসািাইমুেী উপড়জলা হড়ত বসুরহাট তপৌরসভা পয থন্ত তযাগাড়যাগ 

ব্যবস্থা সময় সাশ্রয়ী ও উন্নততর হড়য়ড়ে।  

 

 

তসািাইমুেী-তসিবাগ-কল্যান্দী-িড়ন্দ্ররহাট-বসুরহাট মহাসেক 

 

তসািাপুর হড়ত তিয়ারম্যািঘাট পয থন্ত সেক উন্নয়ি প্রকল্প 

তিায়াোলীর তকন্দ্রস্থল তসািাপুর হড়ত তিয়ারম্যািঘাট হড়য় িীপ এলাকা হাচতয়া, ভাসািির, স্বণ থিীড়প যাওয়ার জন্য দ্রুত 

ও চিরাপে তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা উন্নিকরণ ও সহজতর করার চিচমত্ত ১৭৯.৭০ তকাটি টাকা ব্যড়য় ৪০.৪৪৩ চকড়লাচমটার 

েীঘ থ তসািাপুর হড়ত তিয়ারম্যািঘাট পয থন্ত সেক উন্নয়ি প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

উন্নয়িকৃত তসািাপুর হড়ত তিয়ারম্যািঘাট মহাসেক 
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লাকসাম (চবিয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার -ওমরগঞ্জ- লােলড়কাট তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

৫৩ তকাটি টাকা ব্যড়য় লাকসাম (চবিয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার ওমরগঞ্জ-লােলড়কাট তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

তিায়াোলী তজলার গুরুত্বূরণ থ পুরাতি, সরু ও ঝৌঁচকূরণ থ রডশীজ ও কালভাট থ পুি:চিম থাণ শীষকৃ প্রকল্প 

৩৯.১৯তকাটি টাকা ব্যড়য় তিায়াোলী তজলার গুরুত্বূরণ থ পুরাতি, সরু ও ঝৌঁচকূরণ থ রডশীজ ও কালভাট থ পুি:চিম থাণ প্রকল্পটি 

জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

তিায়াোলী তজলার গুরুত্বূরণ থ পুরাতি, সরু ও ঝৌঁচকূরণ থ রডশীজ ও কালভাট থ পুি:চিম থাণ 

 

তিিী (মাস্টারপাো)-আড়লাকচেয়া-ভালুচকয়া-লস্করহাট-োগলিাইয়া (োচন্তরহাট) তজলা মহাসেকটি 

যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

৫৫.৪৩ তকাটি টাকা ব্যড়য় তিিী (মাস্টারপাো)-আড়লাকচেয়া-ভালুচকয়া-লস্করহাট-োগলিাইয়া (োচন্তরহাট) তজলা 

মহাসেকটি যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

 

তিিী (মাস্টারপাো)-আড়লাকচেয়া-ভালুচকয়া-লস্করহাট-োগলিাইয়া (োচন্তরহাট) তজলা মহাসেক 
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িলমাি প্রকল্প 

তজলা মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্প (কুচমো তজাি) 

কুচমো তজাড়ির আওতার্ীি তমাট ২৮২.৯৮ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর 

লড়যয ৬৫৭.৩১ তকাটি  টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর সাচব থক 

অগ্রগচত ৯৮.৩০ েতাংে। প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

কুচমো  িলম-িাচন্দিা মহাসেক (তজড-১০২২) 13.60 

চপপুচলয়া-তলালবােীয়া-রতিপুর-িন্ডীমুো-মগবােী মহাসেক (তজড-১০২৩)  13.90 

িবীপুর-শ্রীকাইল-সো-রামিন্দ্রপুর মহাসেক (তজড-১২২১) 28.00 

চিমসার-কংসিগর-বুচেিং মহাসেক (তজড-১২১৯) 8.50 

কুচমো-কযােিড়মে-বরুো মহাসেক (তজড-১০২৯) 10.90 

লালমাই-বরুো-িলম-আড্ডা-জগৎপুর মহাসেক (তজড-১৪০১) (আড্ডা-

জগৎপুর অংে) 

10.37 

রডশাহ্মণবাচেয়া  রডশাহ্মণবাচেয়া-লালপুরমহাসেক (তজড-১২১০) 13.65 

র্রোর-আোউো মহাসেক (তজড-১২০২) 8.00 

বাঞ্ছারামপুর-তহামিা মহাসেক (তজড-১০৪৩) 7.02 

িাঁেপুর  মুোিিরগঞ্জ-চিড়তৌেী-রামগঞ্জমহাসেক (তজড-১৪০৭) 8.00 

িাটচেল-চিড়তৌেী-োহরাচস্ত মহাসেক (তজড-১৪৩০) 1৩.00 

মতলব-তমঘিা-র্িাগো-তবেীবাঁর্ মহাসেক (তজড-১৪৬৯) 26.00 

তিায়াোলী  তসািাগাজী-ওলামাবাজার-িরেরড়বেপুর-তকাম্পািীগঞ্জমহাসেক (তজড-

১৪৩৪) 

2.03 

মাইজেী-ইসলাচময়া-ওড়েরহাট-োড়সরহাট-িতুিড়তয়ারীগঞ্জ-ভবািীগঞ্জ 

মহাসেক (তজড-১৪২৯) (েহীে মাজহারুল মুচির মহাসেক) 

15.00 

তিৌমুহিী-োড়তরপায়া মহাসেক (তজড-১৪২০) 11.63 

িাটচেল-িন্দ্রগঞ্জ মহাসেক (তজড-১৪২৬) 9.30 

তিিী  তিিী সের (এলাহীগঞ্জ)-রাজাপুর-তকারাইেমুন্সী-োগিভূ ৌঁইয়া (তুলাড়তাচল) 

মহাসেক (তজড-১০৩০) 

22.70 

তসািাপুর-কচবরহাট-তকাম্পািীগঞ্জ (বসুরহাট)-োগিভূ ৌঁইয়া মহাসেক (তজড-

১০৪১) (ড়িিীঅংে) 

5.00 

বকতারমুন্সী-কাজীরহাট-োগিভূ ৌঁইয়া মহাসেক (তজড-১৪২৫) 14.50 

তিিী (চসড়লাচিয়া)-আমুভূ ৌঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর-তসিবাগ-তসািাইমুেীমহাসেক 

(তজড-১৪৪৩)  

12.88 

লক্ষ্মীপুর  মান্দারী-োড়সরহাটমহাসেক (তজড-১৪৩২)  9.00 

িাটচেল-িন্দ্রগঞ্জ মহাসেক (তজড-১৪২৬) 5.00 

মাইজেী-ইসলাচময়া-ওড়েরহাট-োড়সরহাট-িতুিড়তয়ারীগঞ্জ-ভবািীগঞ্জ 

মহাসেক (তজড-১৪৩২) (েহীে মাজহারুল মুচির মহাসেক)। 

15.00 
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বাঞ্ছারামপুর-তহামিা সেক  

তিিী-তিায়াোলী জাতীয় মহাসেড়কর (এি-১০৪) ২- তলি অংে (মচহপাল হড়ত তিৌমুহিী ূরব থবাজার 

পয থন্ত) ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

৭৪৭.০৯ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য়  তিিীর মচহপাল তর্ড়ক তিায়াোলীর তসবারহাট ূরব থবাজার পয থন্ত তিিী অংড়ের ১৭ 

চকড়লাচমটার এবং তসবারহাট তর্ড়ক তিায়াোলীর তিৌমুহিী ূরব থবাজার পয থন্ত তিায়াোলী অংড়ের ১২.৯৯ চকড়লাচমটার 

সেক ২-তলি তর্ড়ক ৪-তলড়ি উন্নীতকরড়ণর লড়যয প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৭০.৬১ 

েতাংে। 

 

 

তিিী-তিায়াোলী জাতীয় মহাসেক (এি-১০৪) 

মাইজেী-রাজগঞ্জ-েয়ািী-বসুরহাট-িন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চচলক মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প 

২৮৮.০৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় তিায়াোলী তজলার মাইজেী হড়ত লক্ষ্মীপুর তজলার িন্দ্রগঞ্জ পয থন্ত ২০.২০ 

চকড়লাচমটার মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর লড়যয প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ 

পয থন্ত প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৭৮.১১ েতাংে। 
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মাইজেী-রাজগঞ্জ-েয়ািী-বসুরহাট-িন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চচলক মহাসেড়কর তিায়াোলী অংড়ের িলমাি কাজ 

৪-তলড়ি উন্নীত ঢাকা-িট্টগ্রাম জাতীয় মহাসেক (এি-১) (োউেকাচন্দ-িট্টগ্রাম অংে) এর  ৪ (িার) 

বেড়রর জন্য পারিরম্যান্স তবইজড অপাড়রেি ও দৃঢ়করণ 

তেড়ের অর্ থনিচতক লাইিলাইি চহড়সড়ব খ্যাত ঢাকা-িট্টগ্রাম জাতীয় মহাসেড়ক যাি িলািল চিরচবচেন্ন রােড়ত 

রযণাড়বযণ কায থক্রম সুদৃঢ় করার উড়দ্দড়শ্য ৭৯৩.১৪ টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় মহাসেকটির োউেকাচন্দ-িট্টগ্রাম অংড়ে ৪ 

(িার) বেড়রর জন্য পারিরম্যান্স তবইজড অপাড়রেি ও দৃঢ়করণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকড়ল্পর 

অগ্রগচত ২৫.৩৪ েতাংে। 

 

ঢাকা-িট্টগ্রাম জাতীয় মহাসেড়কর োউেকাচন্দ-িট্টগ্রাম অংড়ে চলমান কাক 
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োউেকাচন্দ-তগায়ালমারী-শ্রীরাড়য়রির (কুচমো)-মতলব উওর (তেোরির) তজলা মহাসেক যর্াযর্ 

মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

জাতীয় মহাসেড়কর োউেকাচন্দ তর্ড়ক িাঁেপুড়রর মতলব উত্তর উপড়জলা পয থন্ত ২১ চকড়লাচমটার মহাসেক তিটওয়াকথ 

উন্নত করার চিচমত্ত ৫২৪.৩৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকল্পটির 

অগ্রগচত ৫৫.৭২ েতাংে। 

 
 

োউেকাচন্দ-তগায়ালমারী-শ্রীরাড়য়রির (কুচমো)-মতলব উওর (তেোরির) তজলা মহাসেড়ক চলমান কাক 

মতলব-তমঘিা-র্িাড়গাো-তবেীবাঁর্ (তজড-১০৬৯) সেক উন্নয়ি ও সম্প্রসারণ 

১২১.৯৩ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকল্পটির অগ্রগচত ৫৭.৪২ 

েতাংে। 

 

মতলব-তমঘিা-র্িাড়গাো-তবেীবাঁর্ (তজড-১০৬৯) সেক উন্নয়ড়ির িলমাি কাজ 
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ঢাকা-িট্টগ্রাম জাতীয় মহাসেড়ক ০৩টি আন্ডারপাস এবং পদুয়ারবাজার ইোর তসকেড়ি ইউলুপ চিম থাণ 

৫৬৮.৯৩ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। ২টি আন্ডািপাস তনমাৃদণি লদক্ষয তমাট ৭২.৫১ 

্কাটি োাকা (৩৭.৭৪ ্কাটি োাকা এবাং ৩৪.৭৭ ্কাটি োাকা) ব্যদয় ঠিকাোিী প্রতিষ্ঠাদনি অন্যকুদল কাযাৃদেশ প্রোন কিা 

হদয়দে। 

 

 তগাপালগঞ্জ তজাি 

 

তগাপালগঞ্জ ও িচরেপুর সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় তগাপালগঞ্জ সেক তজাি গঠিত। তগাপালগঞ্জ, মাোরীপুর ও 

েরীয়তপুর সেক চবভাড়গর সমিড়য় তগাপালগঞ্জ সেক সাড়কথল এবং িচরেপুর ও রাজবােী সেক চবভাড়গর সমিড়য় 

িচরেপুর সেক সাড়কথল গঠিত। এ তজাড়ির আওতায় ৮টি জাতীয় মহাসেক, ১০টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ৩৭টি তজলা 

মহাসেক রড়য়ড়ে, যার নেঘ থয ১১৪৬.৫৭ চকড়লাচমটার। তগাপালগঞ্জ তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ারী সেক 

তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

  

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

িচরেপুর ৯০.৬০  ২৪০.০৯ ৩৩০.৭০ 

তগাপালগঞ্জ ৬৬.৮৮ ৭৪.৮৮ ১৫৮.৩৪ ৩০০.১০ 

মাোরীপুর ৮৬.৬৬ ৫০.৩৯ ৭৯.৬৯ ২১৬.৭৪ 

রাজবােী ১৯.৬৫ ৫৪.৮১ ৮২.১৯ ১৫৬.৬৫ 

েরীয়তপুর - ৭৫.৯৪ ৬৬.৪৫ ১৪২.৩৯ 

সব থড়মাট ২৬৩.৭৯ ২৫৬.০২ ৬২৬.৭৬ ১১৪৬.৫৭ 
 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

তগাপালগঞ্জ সেক তজাড়ির আওতায় ১০৮ টি কংচক্রট তসতু (৫৯৩৪.১৬ চমটার), ২১ টি তবইচল তসতু (নেঘ থয ১৪৯১.২৬ 

চমটার) ও  ৬৬৬ টি কালভাট থ (নেঘ থয ৩৯৯৬ চমটার) রড়য়ড়ে। সেক তজাড়ির অর্ীড়ি ৪টি তটাল তসতু রড়য়ড়ে।  

 

তগাপালগঞ্জ তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 
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রাজস্ব আয় 

স্টসতু  হন্ট্ত প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র 30.64 তকাটি টাকা রোিস্ব আয় হন্ট্য়ন্ট্ে। 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় তগাপালগঞ্জ তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ৬টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ২টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ৮৭৭.৬৮ তকাটি টাকা বরাড়দ্দর চবপরীড়ত ৮৬২.৮৩ তকাটি টাকা 

(৯৮.৩১%) ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 
 

সমাপ্ত প্রকল্প  

গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ড়গাপালগঞ্জ তজাি) 

গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্মাি ও প্রেস্তায় উন্নীতকরণ এর চিচমত্ত তগাপালগঞ্জ তজাড়ি ৩৯৩.০৯ তকাটি টাকা 

ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় এ তজাড়ির তমাট ৫১.৬৯চকড়লাচমটার আঞ্চচলক 

মহাসেকড়ক যর্াযর্মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীত করা হড়য়ড়ে। প্রকড়ল্পর আওতার্ীি রাজবােী সেক চবভাগার্ীি ৪৫.১৯০ 

চকড়লাচমটার আহলােীপুর-রাজবােী-পাংো-কুমারোলী-কুচষ্টয়া (আর-৭১০) এবং ৬.৫০০ চকড়লাচমটার রাজবােী 

(বাগমারা)-তজৌকুরা তিরীঘাট (আর-৭১১) আঞ্চচলক মহাসেক। 

  
 

আহলােীপুর-রাজবােী-পাংো-কুমারোলী-কুচষ্টয়া মহাসেক 

 

তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (তগাপালগঞ্জ তজাি) 

তগাপালগঞ্জ তজাড়ির আওতার্ীি তমাট ১৪২.৭৫৯ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর 

লড়যয ৫০২.৫৮ তকাটি টাকা ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে।  

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেক সমূহ হড়লা :  

সেক চবভাগ মহাসেড়কর িাম 

মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয  

(তকদলাতমোাি) 

 তগাপালগঞ্জ 

সাতপাে-রামচেয়া-ফুকরা মহাসেক(রামচেয়া-ফুকো অংে) ৮.৪০০ 

তগোড়োলা-কাচেয়ািী (ব্যাসপুর) মহাসেক (তজড-৮০২৩) 6.600 

চবজয়পাো-তালারহাট- জয়িগরঘাট মহাসেক(তজড-৮৪২০) 6.৪২০ 

মাোচরপুর মাোরীপুর (কালচকচি)-ভূরঘাটা মহাসেক (তজড-৮৬০৪) 18.৫৮৫ 
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সেক চবভাগ মহাসেড়কর িাম 

মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয  

(তকদলাতমোাি) 

ভাংগা রডশীজ-আইসার-োমুসা-পীড়ররবােী মহাসেক 12.৭৮০ 

মাোরীপুর (ইড়টরপুল)-পার্চরয়ারপাে-তোড়সরহাট-ডাসার-আনগলিাো মহাসেক 

(তজড-৮৬০৩) 

১৬.৪১৬ 

িচরেপুর 

পুকুচরয়া (ভাংগা)-সেরপুর মহাসেক (তজড-৮৪০১) 13.৪৫৪ 

তগায়ালন্দ-িচরেপুর-তারাইল মহাসেক (তজড-৭১০৮) ৬.০০০ 

িচরেপুর-িরভদ্রাসি-সেরপুরসেক 2.349 

তবায়ালমারী (সাড়তইর)-তমাহাম্মােপুর মহাসেক (তজড-৭০০৬) 6.500 

রাজবােী-বাচলয়াকান্দী-জামালপুর-মধুোলী মহাসেক (তজড-৭১০২) 9.৫০০ 

েরীয়তপুর 

েরীয়তপুর-িেীয়া মহাসেক (তজড-৮৬০২) ১২.২৫৫ 

কড়িবর-ডামুডযা মহাসেক (তজড-৮৬০৫) ৩.৮০০ 

রাজবােী 

রাজবােী-বাচলয়াকান্দী-জামালপুর-মধুোলী মহাসেক (তজড-৭১০২) 1.000 

তগায়ালন্দ (জামতলা)- তগাোরবাজার –পাংো – হাবাসপুর  মহাসেক (তজড-

৭১০৬) 

12.600 

তগায়ালন্দ-িচরেপুর-তারাইল মহাসেক (রাজবােী অংে) (তজড-৭১০৮)  6.100 

 

তবায়ালমাচর (সানতর)-তমাহাম্মেপুর তজলা মহাসেক) 

 

িলমাি প্রকল্প 

সরাইল-আলিাডাো সংড়যাগ মহাসেড়কর উন্নয়িসহ িচরেপুর (মাইজকাচন্দ)-তবায়ালমারী-

তগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাো) মহাসেক উন্নয়ি 

৪.০০ চকড়লাচমটার েীঘ থ সরাইল-আলিাডাো-কাচেয়ািী তজলা মহাসেকড়ক ৩.৭০ চমটার তর্ড়ক ৫.৫০ চমটার 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ চকড়লাচমটার েীঘ থ িচরেপুর (মাইজকাচন্দ)-তবায়ালমারী-তগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাো) 

তজলামহাসেকড়ক ৫.৫০ চমটার হড়ত ৭.৩০ চমটার প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর চিচমত্ত ২৩৯.৬৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত 

ব্যড়য় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি আড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় সানতর িামক স্থাড়ি ৪৩৪ চমটার েীঘ থ একটি তরলওড়য় 

ওভারপাস চিম থাণ কাজ িলমাি রড়য়ড়ে।জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত  ৮২.২৮ েতাংে। 
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সরাইল-আলিাডাো সংড়যাগ মহাসেড়কর উন্নয়িসহ িচরেপুর (মাইজকাচন্দ)-তবায়ালমারী-তগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাো) মহাসেক 

েরীয়তপুর (মড়িাহর বাজার)-ইরডশাচহমপুর তিরীঘাট পয থন্ত সেক (আর-৮৬০) উন্নয়ি 

৮৫৯.৬৩ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৩১.১০৫ চকড়লাচমটার েীঘ থ েরীয়তপুর (মড়িাহরবাজার)-ইরডশাচহমপুর তিরীঘাট 

পয থন্ত সেক উন্নয়ি প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। প্রকল্পটি বাস্তবাচয়ত হড়ল েচযণাঞ্চড়লর তজলা সমূড়হর সাড়র্ 

িাঁেপুরসহ বন্দরিগরী িট্টগ্রাড়মর তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সুগম হড়ব। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকল্পটির অগ্রগচত ৪৪.২১ েতাংে। 

 

 

 

          েরীয়তপুর (মড়িাহরবাজার)-ইরডশাচহমপুর তিরীঘাট পয থন্ত সেক উন্নয়ি 

 

তটড়করহাট-তগাপালগঞ্জ (হচরোসপুর)- তমাোহাট (তঘািাপাো) আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

৬১২.৫৮  তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৪৪.৮৩ চকড়লাচমটার েীঘ থ  তটড়করহাট-তগাপালগঞ্জ (হচরোসপুর)- তমাোহাট 

(তঘািাপাো) আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ েীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। এ 

মহাসেকটির উন্নয়ি কাজ বাস্তবাচয়ত হড়ল তগাপালগঞ্জ তজলার সাড়র্ পাবথবতী  মাোরীপুর, বাড়গরহাট তজলার সময় 

সাশ্রয়ী তযাগাড়যাগ তিটওয়াকথ গড়ে উঠড়ব।  
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তটড়করহাট-তগাপালগঞ্জ (হচরোসপুর)- তমাোহাট (তঘািাপাো) আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

 

 

বচরোল তজাি 

 

বচরোল ও পটুয়াোলী সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় বচরোল সেক তজাি গঠিত। বচরোল, িালকাঠি, চপড়রাজপুর ও তভালা 

সেক চবভাগ চিড়য়  বচরোল সেক সাড়কথল এবং পটুয়াোলী ও বরগুিা সেক চবভাগ চিড়য়  পটুয়াোলী সেক সাড়কথল 

গঠিত। এ তজাড়ির আওতায় ৬১টি তজলা মহাসেক,  ৭টি আঞ্চচলক মহাসেক ও  ৩টি জাতীয় মহাসেক রড়য়ড়ে, যার 

নেঘ থয ১৬০৩.৯৪ চকড়লাচমটার। বচরোল তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ারী সেক তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

বরগুিা - ২৬.৫৩ ১৪৬.১৬ ১৭২.৬৯ 

বচরোল ৯০.৭৮ ২০.৩১ ২৪২.১৮ ৩৫৩.২৭ 

তভালা ১৬.৪৭ ১০৯.৪০ ১৫৫.০৯ ২৮০.৯৬ 

িালকাঠী ৭.৩২ ৩৮.৮১ ২০৫.৩৫ ২৫১.৪৮ 

পটুয়াোলী ১৩.৩৭ ৬৯.৮৫ ১৭৩.৯৬ ২৫৭.১৮ 

চপড়রাজপুর - ২৫.১৯ ২৬৩.১৮ ২৮৮.৩৭ 

সব থড়মাট ১২৭.৯৪ ২৯০.০৯ ১১৮৫.৯১ ১৬০৩.৯৪ 

 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

বচরোল সেক তজাড়ির আওতায় ১৫৯ টি কংচক্রট তসতু (১৪৫৪৬.৫৯৪ চমটার), ১৩১ টি তবইলী তসতু (৪০৫৩.৪১ 

চমটার), ১২৫৩ টি কালভাট থ (৫২০২.৫০ চমটার) রড়য়ড়ে। সেক তজাড়ির অর্ীড়ি ১২ টি তটাল তসতু  রড়য়ড়ে।  
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বচরোল তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 

রাজস্ব আয় 

স্টসতু  হন্ট্ত প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র ৭৫.৩২৪ তকাটি টাকা রোিস্ব আয় হন্ট্য়ন্ট্ে। 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় বচরোল তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ৮টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ২টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ১১৬৯.০৮ তকাটি টাকা বরাড়দ্দর চবপরীড়ত ১১৫৯.৯০ তকাটি টাকা 

(৯৯.২১%) ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 

 

সমাপ্ত প্রকল্প 

রাজাপুর-কাঁঠাচলয়া-আমুয়া-বামিা-পার্রঘাটা মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্প (িালকাঠি অংে) 

তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সহজতর করার লড়যয ১২৭.৭৪ তকাটি টাকা ব্যড়য় ৩১ চকড়লাচমটার নেড়ঘ থযর রাজাপুর-কাঁঠাচলয়া-

আমুয়া-বামিা-পার্রঘাটা মহাসেক (ড়জড-৮৭০৮) (িালকাঠি অংে) উন্নয়ি প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 
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রাজাপুর-কাঁঠাচলয়া-আমুয়া-বামিা-পার্রঘাটা সেক  
 

 

তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (বচরোল তজাি) 

বচরোল তজাড়ির আওতার্ীি তমাট ২৪০.৪৭ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর 

লড়যয ৬৯০.৪৭ তকাটি টাকা ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক 

চবভাগ 
মহাসেড়কর িাম 

মহাসেকাংড়ের নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

বচরোল 

বািারীপাো (ডান্ডুয়াট)-িাচজরপুর মহাসেক (বচরোল অংে) (ড়জড-৭৭১০) 17.270 

রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলােী-চহজলা মহাসেক (তজড-৮০৩৪) 9.552 

চহজলা-তমড়হন্দীগঞ্জ-বচরোল মহাসেক (তজড-৮০৪৩) 9.970 

বচরোল (চেিাড়রলপুল)-লযীপাো-দুমকী মহাসেক (ড়জড-৮০৪৪) 9.700 

িাোর-বািারীপাো মহাসেক (ড়জড-৮০৪৮) 2.990 

আনগলিাো বাইপাস মহাসেক (েহরাংে) (ড়জড-৮০৪৯) 3.200 

মাোরীপুর (ইড়টরপুল)-পার্াচরয়ারপাে-তঘাড়ষরহাট-োসার-আনগলিাো মহাসেক (ড়জড-

৮৬০৩) 

12.569 

তভালা 

গুইোরহাট-িরপাতার-েচললোর হাট তহচলপ্যাড-তেৌলতোি-বাজার মহাসেক (তজড-৮৯১৬) 11.561 

বাগমারা-বাংলাবাজার-তেৌলতোি মহাসেক (তজড-৮৯১৫) 7.310 

িচকরহাট-কাড়েরহাট মহাসেক (ড়জড-৮৯৪৮) 6.280 

তজুমুচদ্দি-োিজাহার হাট মহাসেক (তজড-৮৯৪৩) 8.750 

বরগুিা রাজাপুর-কাঠাচলয়া-আমুয়া-বামিা-পার্রঘাটা মহাসেক (বরগুিা অংে) (তজড-৮৭০৮) 45.200 

িালকাঠি 

েপেচপয়া-িলচেটি-তমাোরহাট (মড়হেপুর) মহাসেক (ড়জড-৮০৫৬) 7.910 

িলচেটি-পীর তমায়াড়জ্জম তহাড়সি মহাসেক (ড়জড-৮০৫৮) 16.158 

রাজাপুর-নিকাঠি-তবকুটিয়া-চপড়রাজপুর মহাসেক (িালকাঠি অংে) 8.973 

তসোরহাট-বটতলা-নপকোলী মহাসেক (তজড-৮৭০৬) 5.903 

পটুয়াোলী 
বচরোল (চেিাড়রলপুল)-লযীপাো-ধুমকী মহাসেক (পটুয়াোলী অংে) (তজড-৮০৪৪) 3.780 

গলাচিপা-হচরড়েবপুর-বাদুো-োোচরয়া (তজড-৮৮০৪) 16.310 

চপড়রাজপুর 

বচরোল-কাপুর-িাবাগ্রাম-সরুপকাঠি মহাসেক (চপড়রাজপুর অংে) (ড়জড-৮০৩৭) 6.835 

িালকাঠি-কীচতথপাো-তমািারহাট-সরুপকাঠি মহাসেক (চপড়রাজপুর অংে) (ড়জড-৮৭১৬) 4.605 

গচেয়ারপার-বািারীপাো-স্বচে থণা-স্বরুপকাঠি-কাউোলী-নিকাঠি (৮০৩৩) (চপড়রাজপুর অংে) 

চপড়রাজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (ড়জড-৭৭০৭) 

িাচজরপুর-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (ড়জড-৭৭০৬) 

িাচজরপুর-কচুয়া (ড়জড-৭৭১৬) 

25.641 
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তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (বচরোল তজাি) প্রকল্প 

বচরোল (চেিাড়ররপুল)-লক্ষ্মীপাো-দুমকী সেক  

 

িলমাি প্রকল্প 

বচরোল (চেিাড়ররপুল)-লক্ষ্মীপাো-দুমচক তজলা মহাসেড়কর ১৪তম চকড়লাচমটাড়র রাোমাটি িেীর 

উপড়র তগামা তসতু চিম থাণ 

৫৭.৬২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় বচরোল (চেিাড়ররপুল)-লক্ষ্মীপাো-দুমচক তজলা মহাসেড়কর ১৪তম চকড়লাচমটাড়র 

রাোমাটি িেীর উপড়র তগামা তসতু চিম থাণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৫৯.৭৫ 

েতাংে। 

 
 

বচরোল (চেিাড়ররপুল)-লক্ষ্মীপাো-দুমকী সেড়কর ১৪তম চকড়লাচমটাড়র রাোমাটি িেীর উপর তগামা তসতু চিম থাণ প্রকল্প 

 

নবরাগীরপুল (বচরোল)-টুমির-বাউিল (পটুয়াোলী) তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীতকরণ 

বচরোল হড়ত পটুয়াোলী তজলার সেক তযাগাড়যাগ উন্নততর করার চিচমত্ত ৩১৯.৩৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় 

৭৩.১০ চকড়লাচমটার নেঘ থযচবচেষ্ট নবরাগীরপুল (বচরোল)-টুমির-বাউিল (পটুয়াোলী) তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৭৪.০৫ েতাংে। 
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নবরাগীরপুল (বচরোল)-টুমির-বাউিল (পটুয়াোলী) তজলা মহাসেক (ড়জড-৮৯১০) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প 

 

বচরোল-তভালা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসেড়কর (এি-৮০৯) বচরোল (িরকাউয়া) হড়ত তভালা  (ইচলো 

তিরীঘাট) হড়য় লযীপুর পয থন্ত যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

িট্টগ্রাম তর্ড়ক বচরোড়লর সাড়র্ মহাসেক তযাগাড়যাগ উন্নততর করার লড়যয ৩১২.৪৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় 

বচরোল-তভালা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসেড়কর বচরোল (িরকাউয়া) হড়ত তভালা  (ইচলো তিরীঘাট) হড়য় লক্ষ্মীপুর পয থন্ত 

৪০.০৭৪ চকড়লাচমটার মহাসেক  যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৭০.৪৯ েতাংে। 

 
 

বচরোল-তভালা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসেড়কর বচরোল (িরকাউয়া) - তভালা (ইচলো তিরীঘাট) - লক্ষ্মীপুর চলমান উন্নয়ন কাক 

 

তভালা (পরািতালুকোর হাট)-িরিযােি (িরমাচিকা) আঞ্চচলক মহাসেক উন্নয়ি 
 

তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা চিরাপে ও উন্নততর করার লড়যয ৮৪৯.৪০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৯৪.২০৩ চকড়লাচমটার 

নেড়ঘ থযর তভালা (পরািতালুকোর হাট)-িরিযােি (িরমাচিকা) আঞ্চচলক মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। 

জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩৭.৪০ েতাংে। 
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সাড়িথচসং (DBS Base Course) কাজ িলমাি মজবুচতকরণ কাজ িলমাি 

 

সুগন্ধা িেীর ভােি হড়ত বীরড়শ্রষ্ঠ কযাড়েি মচহউচদ্দি জাহােীর তসতু (তোয়াচরকা তসতু) রযাড়র্ থ 

৩.৭৬৫ চক.চম. িেী তীড়র স্থায়ী রযাপ্রে কাজ 

২৮৩.৫২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় সুগন্ধা িেীর ভােি হড়ত বীরড়শ্রষ্ঠ কযাড়েি মচহউচদ্দি জাহােীর তসতু 

(তোয়াচরকাড়সতু) রযাড়র্ থ ৩.৭৬৫ চক.চম. িেী তীড়র স্থায়ী রযাপ্রে কাজ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৪০.৫৬ েতাংে। 

  
 

সুগন্ধা িেীর ভােি হড়ত বীরড়শ্রষ্ঠ কযাড়েি মচহউচদ্দি জাহােীর তসতু (তোয়াচরকা তসতু) রযাড়র্ থ িেীতীড়র স্থায়ী রযাপ্রে কাজ 
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খুলিা তজাি 

 

খুলিা, যড়োর ও কুচষ্টয়া সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় খুলিা সেক তজাি গঠিত। খুলিা, সাতযীরা ও বাড়গরহাট সেক 

চবভাগ চিড়য়  খুলিা সেক সাড়কথল, যড়োর, িোইল ও মাগুরা সেক চবভাগ চিড়য়  যড়োর সেক সাড়কথল এবং কুচষ্টয়া, 

চিিাইেহ, চুয়াডাো ও তমড়হরপুর সেক চবভাগ চিড়য়  কুচষ্টয়া সেক সাড়কথল গঠিত। এ তজাড়ির আওতায় ১৫টি জাতীয় 

মহাসেক, ১৭টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ৮৩টি তজলা মহাসেক যার নেঘ থয ২৮৬০.১৪ চকড়লাচমটার। খুলিা তজাড়ির 

আওতার্ীি চবভাগওয়ারী সেক তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

বাড়গরহাট ৬১.১২ ১১৪.৪১ ২৬৪.৭৬ ৪৪০.২৯ 

চুয়াডাো --- ১১৮.৭১ ২৪.০৮ ১৪২.৭৯ 

যড়োর ১৪৬.৫০ ৫৪.৩৭ ১৩৭.৬৯ ৩৩৮.৫৬ 

চিিাইেহ ৭৪.৯৯ ৪৮.৮৪ ২৭১.৮১ ৩৯৫.৬৪ 

খুলিা ৬১.০৪ ৪২.৩৮ ৩০৯.৭৬ ৪১৩.১৮ 

কুচষ্টয়া ৪৮.৬৫ ৭৩.৮২ ১৪৬.৩৬ ২৬৮.৮২ 

মাগুরা ৪৬.২৭ ৫৬.৩৪ ১২৯.১০ ২৩১.৭১ 

তমড়হরপুর --- ৬৬.৫৭ ৯২.৩২ ১৫৮.৮৯ 

িোইল ৩০.৯৮ ১৬.০৮ ১৪১.৫৪ ১৮৮.৬ 

সাতযীরা ৯.২৩ ৫১.৯৬ ২২০.৪৭ ২৮১.৬৫ 

সব থড়মাট ৪৭৮.৭৭ ৬৪৩.৪৮ ১৭৩৭.৮৯ ২৮৬০.১৪ 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

খুলিা সড়ক স্টিোন্ট্নর আওতোয় ৪৮৩ র্ট কিংডক্রট স্টসতু (১৭১৬২.০৯ ডমটোর ), ০৩র্ট স্টবইডল স্টসতু ( ১৪২ 

ডমটোর), ১০৭৮টি কালভাট থ (৪১৯৮ চমটার) রড়য়ড়ে। সড়ক স্টিোন্ট্নর অর্ীন্ট্ন ৭টি স্টটোল স্টসতু রন্ট্য়ন্ট্ে।  

খুলিা তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 
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রাজস্ব আয় 

স্টসতু  হন্ট্ত প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র ৪৬.৩২ তকাটি র্াকা রোিস্ব আয় হন্ট্য়ন্ট্ে। 

 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় ময়মিচসংহ তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ১৯টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ৩টি 

প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ১২১৮.৭৯ তকাটি টাকা বরাড়দ্দর চবপরীড়ত ১২১২.৯৭ তকাটি 

(৯৯.৫২%) ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 

  

সমাপ্ত প্রকল্প 

িোতীয় মহোসড়ক এন-৭ এর মোগুরো শহর অিংন্ট্শর রোমনগর স্টমোড় হন্ট্ত আবোলপুর পয িন্ত সড়ক 

প্রশস্তকরে প্রকল্প 

মাগুরা েহড়রর যািজট চিরসিসহ মাগুরা তর্ড়ক আবালপুড়রর তযাগাড়যাগ সহজতর করড়ত ১০৪.৭৮ তকাটি টাকা ব্যড়য় 

জাতীয় মহাসেক এি-৭ এর মাগুরা েহর অংড়ের রামিগর তমাে হড়ত আবালপুর পয থন্ত সেক প্রেস্তকরণ প্রকল্পটি 

সমাপ্ত হড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর মাধ্যড়ম মাগুরা েহড়রর ৪.০০ চকড়লাচমটার অংে ৪ তলড়ি এবং ৬.১৫ চকড়লাচমটার চবযমাি 

সেক প্রেস্তকরণ করা হড়য়ড়ে।   

  

স্টদৌলতডদয়ো- িডরদপুর (ন্ট্গোয়োলেোমট)-মোগুরো-ডিনোইদহ-যন্ট্শোর-

খুলনো-মিংলো (ডদগরোি) িোতীয় মহোসড়ক 

উন্নয়নকৃত স্টদৌলতডদয়ো- িডরদপুর(ন্ট্গোয়োলেোমট)-মোগুরো-

ডিনোইদহ-যন্ট্শোর-খুলনো-মিংলো (ডদগরোি) িোতীয় মহোসড়ক 

িোইল-ফুলতলা তজলা মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

যািজট চিরসড়ি তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সহজতর করড়ত ১১৭.৩৮ তকাটি টাকা ব্যড়য় িোইল-ফুলতলা তজলা মহাসেকড়ক 

যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

উন্নয়িকৃত িোইল-ফুলতলা তজলা মহাসেক 
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বাড়গরহাট তজলার কচুয়া (চপংগুচরয়া) হড়ত তহরমা লঞ্চঘাট পয থন্ত তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নয়ি 

যািজট চিরসড়ি তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সহজতর করড়ত ৪৮.০০ তকাটি টাকা ব্যড়য় বাড়গরহাট তজলার কচুয়া (চপংগুচরয়া 

হড়ত তহরমা লঞ্চঘাট পয থন্ত তজলামহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নয়ি প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। উি প্রকড়ল্পর 

আওতায়  ২৫টি কালভাট থ ও ৮.০০ চকড়লাচমটার সেক উন্নয়ি কাজ করা হড়য়ড়ে। 

 

সমাপ্তকৃত মহাসেক  

 

িলমাি প্রকল্প 

মাগুরা-শ্রীপুর তজলা মহাসেক বাঁক সরলীকরণসহ সম্প্রসারণ 

২৪৬.৭৩স্টকোর্ট টোকো প্রোক্কডলত ব্যন্ট্য় মোগুরো-শ্রীপুর স্টিলো মহোসড়ক বাঁক সরলীকরেসহ সম্প্রসোরে প্রকল্পর্ট 

েলমোন রন্ট্য়ন্ট্ে। জুন ২০২২ পয িন্ত এ প্রকন্ট্ল্পর অগ্রগডত ৮১.০৬ শতোিংশ। 

 

প্রকন্ট্ল্পর আওতোয় ডনম িোেোর্ীন বোইপোস সড়ন্ট্কর ২য় ডকন্ট্লোডমটোন্ট্র  

অবডস্থত ডপডস গোি িোর স্টসতু 
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তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (খুলিা তজাি) 

খুলিা তজাড়ির আওতার্ীি ১০টি সেক চবভাড়গর তমাট ৩২০.৫৮ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও 

প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর লড়যয ৭৫৬.৮০তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৯৭.১০ েতাংে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম 
মহাসেকাংড়ের নেঘ থয 

)চকড়লাচমটার(  

খুলিা 

োড়কাপ-বেবােীয়া-মাগুরোলী-তালা মহাসেক (তজড-৭৬১৫) 9.200 

কয়রা-তিায়াড়বকী-শ্যামিগর মহাসেক (তজড-৭৬১০) 7.000 

ততরোো-বণ থাল-কাচলয়া মহাসেক (তজড-৭০৪৭) 5.360 

তকেবপুর-তবতগ্রাম মহাসেক (তজড-৭৫৫৩) 5.000 

বাড়গরহাট 

তমাড়েলগঞ্জ (তকয়ারবাজার)-মংলা মহাসেক (তজড-৭৭০১) 14.920 

বাড়গরহাট (সাইিড়বাড থ)-কচুয়া মহাসেক (তজড-৭৭০৩) 7.050 

তমাড়েলগঞ্জড়িরীঘাট-চজয়ািগর মহাসেক (তজড-৭৭০৫) 11.130 

সাতযীরা 

আোশুচি-শ্যামিগর মহাসেক (তজড-৭৬১৮) 14.600 

সাতযীরা-আোশুচি-তগায়ালডাো-পাইকগাো (তজড-৭৬০৩) 23.491 

বংেীপুর-মুন্সীগঞ্জ (তজড-৭৬০৯) 10.610 

যড়োর 
কাচলগঞ্জ-োজুরা-রায়পুর-বাঘারপাো মহাসেক (তজড-৭০৫৭) 19.272 

তকেবপুর-তবতগ্রাম মহাসেক (তজড-৭৫৫৩) 10.372 

মাগুরা তলাহাগো-ি'হাটা-কাচলেংকরপুর-তমাহাম্মেপুর (তজড-৭৫০৬) 7.330 

মাগুরা-তমাহাম্মেপুর মহাসেক (তজড-৭০১২) 24.914 

চিিাইেহ কাচলগঞ্জ-োজুরা-রায়পুর-বাঘারপাো মহাসেক (তজড-৭০৫৭) 14.009 

িাঁেপুরা-টাচলিা-জালালপুর-তালসার বাজার (তজড-৭৪৮৯) 9.964 

কুচষ্টয়া 

সেরপুর-ঝটিয়াডাো-আসািিগর-হাটড়বায়াচলয়া মহাসেক (তজড-৭৪৬৪) 7.650 

তেৌলতপুর-তেৌলতোলী-তমাহাম্মেপুর হাইস্কুল মহাসেক (তজড-৭৪১২) 12.300 

সেরপুর বাজার-হালসা তরল বাজার মহাসেক (তজড-৭৪৬৫) 15.700 

চুয়াডাো 

আমতলী-নতলটুচপ-আলমডাো মহাসেক (তজড-৭৪০৪) 9.090 

বামুচন্দ-হাটড়বায়াচলয়া-আলমডাো মহাসেক (তজড-৭৪৫৬) 13.025 

তমড়হরপুর 

বামুচন্দ-হাটড়বায়াচলয়া-আলমডাো মহাসেক (তজড-৭৪৫৬) 11.020 

িাঁেপুর-েরগাতলা-জাদুোচল-যাত্রাপুর মহাসেক (তজড-৭৪৬৮) 11.665 

তমড়হরপুর- উত্তরোচলো-কাচলগাংিী মহাসেক (তজড-৭৪৬৬) 10.160 

িোইল 
িোইল-কাচলয়া মহাসেক (তজড-৭৫০২) 23.600 

তলাহাগো-ি'হাটা-কাচলেংকরপুর-তমাহাম্মেপুর (তজড-৭৫০৬) 12.150 

 

 

আমতচল-নতলটুচপ-আলমডাো তজলা মহাসেক (চুয়াডাো) 
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মাগুরা-িোইল (আর-৭২০) আঞ্চচলক মহাসেড়কর বাঁক সরলীকরণসহ যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীতকরণ 

৪৭ চকড়লাচমটার েীঘ থ মাগুো-িোইল (আর-৭২০) আঞ্চচলক মহাসেড়কর বাঁক সরলীকরণসহ যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীতকরড়ণর লড়যয ৭২৩.৯৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ১৪.৩৭ েতাংে। 

 

মোগুরো-নড়োইল আঞ্চডলক মহোসড়ক (আর-৭২০)এর ১৩তম ডকন্ট্লোডমটোন্ট্র সড়ক প্রশস্তকরে কোি 

 

খুলিা সেক তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেড়ক চবযমাি সরু ও ঝৌঁচকূরণ থ পুরাতি কংচক্রট তসতু/তবইচল 

তসতুর স্থড়ল কংচক্রট তসতু চিম থাণ 

৫২৬.৪২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় খুলিা তজাড়ির আওতার্ীি জরাজীণ থ, অপ্রেস্ত ও গুরুত্বূরর্ণ থ পড়য়ড়ে চবযমাি 

তবইচল তসতু প্রচতস্থাপি এর একটি প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় খুলিা তজাড়ির আওতার্ীি ৪৯টি 

তসতু পুিচিম থাণ করা হড়ব।  

 

চিম থািার্ীি োজুরা বাজার তসতু-যড়োর 
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খুলিা-চুকিগর-সাতযীরা মহাসেড়কর খুলিা েহরাংে (৪.০০চকড়লাচমটার) িার তলড়ি উন্নীতকরণ 

১০০.৭০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় খুলিা-চুকিগর-সাতযীরা মহাসেড়কর খুলিা েহরাংে (৪.০০ চকড়লাচমটার) িার 

তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৪৯.৬৫ েতাংে। 

 

 

 

 

 

 

 

চিম থাণার্ীি ৪-তলি সেক (৩য় চকড়লাচমটার) 

যড়োর (রাজারহাট)-মচিরাপুর-তকেবপুর-চুকিগর (আর-৭৫৫) আঞ্চচলক মহাসেক উন্নয়ি 

৩৬৬.২৮তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় যড়োর (রাজারহাট)-মচিরাপুর-তকেবপুর-চুকিগর (আর-৭৫৫) আঞ্চচলক 
মহাসেক উন্নয়ি প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৬৫.২৮ েতাংে। 

 
যড়োর (রাজারহাট)-মচিরাপুর-তকেবপুর-চুকিগর (আর-৭৫৫) আঞ্চচলক মহাসেক উন্নয়ড়ির িলমাি কাজ 

পালবােী-েোটািা-মচিহার-মুোলী জাতীয় মহাসেক (এি-৭০৭) এর মচিহার হড়ত মুোলীপয থন্ত ৪-

তলড়ি উন্নীতকরণ 

১৩১.১৭তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় পালবােী-েোটািা-মচিহার-মুোলী জাতীয় মহাসেক (এি-৭০৭) এর মচিহার হড়ত 
মুোলী পয থন্ত ৮-তলড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩০.৪৩ েতাংে। 
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চিিাইেহ-কুচষ্টয়া-পাকেী-োশুচরয়া জাতীয় মহাসেক (এি-৭০৪) এর কুচষ্টয়া েহরাংে ৪-তলড়ি 

উন্নীতকরণসহ অবচেষ্টাংে যর্াযর্ মাড়ি উন্নীতকরণ 

চিিাইেহ-কুচষ্টয়া-পাকেী-োশুচরয়া জাতীয় মহাসেক এর কুচষ্টয়া েহরাংড়ের ১০চকড়লাচমটার ৪-তলড়ি উন্নীতকরণসহ 

অবচেষ্টাংে ৩৩ চকড়লাচমটার যর্াযর্ মাড়ি উন্নীতকরণ এর লড়যয ৫৭৪.১৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি প্রকল্প 

বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। এর িড়ল চিিাইেহ তর্ড়ক কুচষ্টয়ার মহাসেক তযাগাড়যাগ উন্নততর হড়ব। জুি ২০২২ পয থন্ত এ 

প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩৫.৯৫ েতাংে। 

   চিিাইেহ-কুচষ্টয়া-পাকেী-োশুচরয়া জাতীয় মহাসেড়কর িলমাি কাজ 

 

রাজোহী তজাি 

 

রাজোহী ও পাবিা সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় রাজোহী সেক তজাি গঠিত। রাজোহী, িবাবগঞ্জ ও িওগাঁ সেক চবভাগ 

চিড়য়  রাজোহী সেক সাড়কথল এবং পাবিা, চসরাজগঞ্জ ও িাড়টার সেক চবভাগ চিড়য়  পাবিা সেক সাড়কথল গঠিত। এ 

তজাড়ির আওতায় ৭০টি তজলা মহাসেক,  ১৮টি আঞ্চচলক মহাসেক ও  ১৫ টি জাতীয় মহাসেক রড়য়ড়ে যার নেঘ থয 

২৪৬৩.৩৯ চকড়লাচমটার। 

রাজোহী তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগসমূড়হর সেক তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্যঃ 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

িওগাঁ  ২৬২.৪৪ ২১২.৯১ ৪৭৫.৩৪ 

িাড়টার ১০৯.৩২ ৩৯.৭৬ ২০৮.৫১ ৩৫৭.৬০ 

িবাবগঞ্জ ৪২.১৯ ২৩.০১ ১৬৫.৯২ ২৩১.১২ 

পাবিা ১৫৫.০৪ ১৬৮.৯৭ ২০৭.০১ ৫৩১.০২ 

রাজোহী ১০০.২২ ৭৫.৯৪ ২৫০.৩৫ ৪২৬.৫১ 

চসরাজগঞ্জ ৮৭.১৬ ২৩.৪৩ ৩৩১.২১ ৪৪১.৮ 

সব থড়মাট ৪৯৩.৯৩ ৫৯৩.৫৫ ১৩৭৫.৯১ ২৪৬৩.৩৯ 

 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

রোিশোহী সড়ক স্টিোন্ট্নর আওতোয় 269র্ট কিংডক্রট স্টসতু (18160.00 ডমটোর), 24র্ট স্টবইডল  স্টসতু (2048.00 ডমটোর) ও 

1563 র্ট কোল োট ি (8721.40 ডমটোর) রন্ট্য়ন্ট্ে।  সড়ক স্টিোন্ট্নর অর্ীন্ট্ন 5টি স্টটোল স্টসতু রন্ট্য়ন্ট্ে। 
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রাজোহী তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 

 

রাজস্ব আয় 

তসতু হড়ত প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র ৬৪.২৭ তকাটি োাকা রাজস্ব আয় হড়য়ড়ে। 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় রাজোহী তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ১২টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ২টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ১১১৬.৭৫ তকাটি টাকার চবপরীড়ত ১১১০.৯৯ তকাটি টাকা (৯৯.৪৮%) 

ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 
 

সমাপ্ত প্রকল্প 

হচরেপুর বাইপাস তমাে হড়ত বিড়বলঘচেয়া বাইপাস তমাে পয থন্ত িাড়টার েহড়রর প্রর্াি সেড়কর 

চমচডয়ািসহ তপভড়মে প্রেস্তকরণ 

তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা উন্নয়ড়ির লড়যয ৮৩.০০ তকাটি টাকা ব্যড়য় হচরেপুর বাইপাস তমাে হড়ত বিড়বলঘচেয়া বাইপাস তমাে পয থন্ত 

িাড়টার েহড়রর প্রর্াি সেড়কর চমচডয়ািসহ তপভড়মে প্রেস্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

উন্নয়িকৃত িাড়টার েহড়রর প্রর্াি সেক 
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তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (রাজোহী তজাি) 

রাজোহী  তজাড়ির আওতার্ীি তমাট ২৫৯.২০ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর লড়যয 

৭৫২.৯০ তকাটি  টাকা ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প জুি ২০২২ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক  চবভাগ সেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের 

নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

চসরাজগঞ্জ  চসরাজগঞ্জ-কড্ডা-সড়মেপুর মহাসেক (তজড-৫৪০২) 11.657 

ভূইয়াগাতী-চিমগাচে-তাোে মহাসেক (তজড-৫০৪১) 16.5 

উোপাো-লাচহেীড়মাহিপুর-ভাঙ্গুরা (ময়িাচেঘী বাজার) মহাসেক 

(তজড-৫০৪৮) 

13.00 

তাঁোে-রািীরহাট-তেরপুর (চসরাজগঞ্জ অংে) মহাসেক (তজড-

৫০৪৯) 

17.00 

পাবিা  বোইগ্রাম-তজািাইল-িাটড়মাহর মহাসেক  (পাবিা অংে) (তজড-

৬০২৯) 

8.00 

িাটড়মাহর-পাবথডাো-ইচেলপুর-তডংগারগাঁও-পাবিা মহাসেক (তজড-

৬০৩১) 

31.50 

চিিােো-(চববড়রাড)-তযতুপো-চবলমচহষা-সাঁচর্য়া মহাসেক (তজড-

৬০১৭)  

14.00 

ঘােোোলী-তসািাতলা-সাঁচর্য়া বাজার বাইপাস মহাসেক (তজড-

৬০২৭) 

9.00 

িাড়টার  কাচলগঞ্জ (তেরড়কাল)-িলডাোরহাট-স্বরকুচতয়া বাজার মহাসেক 

(তজড-৫২১০) 

26.70 

আোিী-বাগাচতপাো মহাসেক (িাড়টার অংে) (তজড-৬০২০) ৬.৬0 

উত্তরা গণভবি সংড়যাগ মহাসেক (তজড-৫২১২) ০.৬১ 

চসংো-গুরুোসপুর-িাটড়মাহর মহাসেক (িাড়টার অংে) (তজড-

৫২০৯) 

৯.৯৫৭ 

আহড়ম্মেপুর-বোইগ্রাম-গুরুোসপুর মহাসেক (তজড-৬০১৫) ৫.৩৩৫ 

রাজোহী  রাজোহী-হাটড়গাোগােী-িচলয়ারচবল-তমাহিগঞ্জ মহাসেক (তজড-

৬০১০) 

22.00 

চেবপুর-দূগ থাপুর-তাড়হরপুর মহাসেক (তজড-৬০০৫) 19.70 

রাজোহী-োমকুোহাট-কাকিহাট-আমনুরা মহাসেক (তজড-৬৮০৯) 35.60 

িওগাঁ  তগাোগােী-িাড়িাল-চিয়ামতপুর মহাসেক (তজড-৬৮১৩) ১৭.৫ 

মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই মহাসেক (তজড-৬৮৫৬) 25.00 

িাঁপাই িবাবগঞ্জ  বাবগঞ্জ -আমনুরা মহাসেক (তজড-৬৮০৩) ৬.৫ 
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           চিিােো-(চববড়রাড)-তযতুপো-চবলমচহষা-সাঁচর্য়া মহাসেক এর সয সমািকৃে পজলা সড়ক 

িলমাি প্রকল্প 

িলকা-চসরাজগঞ্জ-সয়োবাে আঞ্চচলক মহাসেড়কর চসরাজগঞ্জ েহর অংে (েচহে এম মিসুর আলী 

তমচডড়কল কড়লজ হড়ত কাটাওয়াপো তমাে পয থন্ত) ৪-তলি উন্নীতকরণ ও অবচেষ্ট অংে২-তলড়ি 

উন্নীতকরণ প্রকল্প 

িলকা-চসরাজগঞ্জ-সয়োবাে আঞ্চচলক মহাসেড়কর চসরাজগঞ্জ েহর অংড়ে ৬.৬ চকড়লাচমটার ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

(েহীে এম মিসুর আলী তমচডড়কল কড়লজ হড়ত কাটা ওয়াপো তমাে পয থন্ত), ১৪.০০ চকড়লাচমটার অংে ২-তলড়ি 

উন্নীতকরণ এবং েহর অংড়ের অবচেষ্ট ১.১৪ চকড়লাচমটার মহাসেক সংস্কাড়রর চিচমত্ত ২৬৪.২৬ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত 

ব্যড়য় একটি প্রকল্প িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৮৮.৩২ েতাংে। 

 

সায়োবাে-চসরাজগঞ্জ সেক 

 

 

 



193  

 

উোপাো তরলওড়য় ওভারপাস চিম থাণ 

যািজট এবং দূঘ থটিা হ্রাস করার লড়যয উোপাো তরলওড়য় ওভারপাস চিম থাণ প্রকল্পটি ১০০.৭৩ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত 

ব্যড়য় ১টি প্যাড়কড়জর মাধ্যড়ম ২৭২.৬৭চমঃ ১টি ও ভারপাস চিম থাণ, ৪.২৪ চকড়লাচমটার এযাড়প্রাি সেক চিম থাণ, ২.৪৭ 

চকড়লাচমটার সাইড তরাড চিম থাণ সহ বাউন্ডারী ওয়াল, সাইি চসগন্যাল স্থাপি ইতযাচে বাস্তবাচয়ত হড়ে। জুি ২০২২ 

পয থন্ত প্রকল্পটির অগ্রগচত ৫৬.৩১ েতাংে। 

 

িলমাি ওভারপাস চিম থাণ 

বগুো (জাহােীরাবাে)-িাড়টার জাতীয় মহাসেক (এি-৫০২) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

৭৪৬.২৯ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় বগুো (জাহােীরাবাে)-িাড়টার জাতীয় মহাসেক (এি-৫০২) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীত করণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত প্রকল্পটির অগ্রগচত ৪৩.৫৩ েতাংে। 

 

বগুো (জাহােীরাবাে)-িাড়টার জাতীয় মহাসে উন্নয়ড়ির িলমাি কাজ 
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রাজোহী-িওহাটা-তিৌমাচসয়া সেড়কর চবন্দুর তমাে হড়ত চবমািবন্দর হড়য় িওহাটা চরডশজ পয থন্ত 

তপভড়মে ৪ তলড়ি উন্নীত করণ 

রাজোহী চবভাগীয় েহর হড়ত চবমািবন্দড়রর সেক তযাগাড়যাগ চিরাপে ও উন্নততর করার লড়যয ৩২৬.৮৭ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত 

ব্যড়য় রাজোহী-িওহাটা-তিৌমাচসয়া সেড়কর চবন্দুর তমাে হড়ত চবমাি বন্দর হড়য় িওহাটা চরডশজ পয থন্ত তপভড়মে  ৪ তলড়ি 

উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৪৭.৪২ েতাংে। 

 

রাজোহী-িওহাটা-তিৌমাচসয়া সেড়কর চবন্দুর তমাে হড়ত চবমািবন্দর হড়য় িওহাটা চরডশজ পয থন্ত িলমাি উন্নয়ি কাজ 

বাড়িবর(রাজোহী)-সারো-িারঘাট-বাঘা-লালপুর(িাড়টার)-ঈবরেী(পাবিা) (আর-৬০৬) তজলা 

মহাসেকড়ক আঞ্চচলক মহাসেক মাড়ি উন্নীতকরণ 

রাজোহী তজলার সারো তর্ড়ক িাড়টার তজলার লালপুর হড়য় পাবিা তজলার ঈবরেী উপড়জলার মড়ধ্য চবযমাি 

মহাসেক তিটওয়াকথ উন্নততর করড়ত ৫৫৪.৩০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৫৪.৯১ চকড়লাচমটার েীঘ থ  বাড়িবর 

(রাজোহী)-সারো-িারঘাট-বাঘা-লালপুর- (িাড়টার) ঈবরেী ( পাবিা) (আর-৬০৬) তজলা মহাসেকড়ক আঞ্চচলক 

মহাসেড়কর মাড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে।জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩২.৪৭ েতাংে। 

 

সারো তর্ড়ক িাড়টার তজলার লালপুর হড়য় পাবিা তজলার ঈবরেী উপড়জলার মড়ধ্য চবযমাি মহাসেড়কর িলমাি উন্নয়ি কাজ 
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রংপুর তজাি 

 

রিংপুর, বগুড়ো ও ডদনোিপুর সড়ক সোন্ট্কিন্ট্লর সমন্বন্ট্য় রিংপুর সড়ক স্টিোন গঠিত। রিংপুর, কুডড়গ্রোম ও লোলমডনরহোট 

সেক চবভাগ চিড়য়  রিংপুর সড়ক সোন্ট্কিল; বগুড়ো, িয়পুরহোট ও গোইবোন্ধো সেক চবভাগ চিড়য়  বগুড়ো সড়ক সোন্ট্কিল 

এবিং ডদনোিপুর, নীলিোমোরী, ঠোকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সেক চবভাগ চিড়য়  ডদনোিপুর সড়ক সোন্ট্কিল গঠিত। এ স্টিোন্ট্নর 

আওতোয় ১৩র্ট িোতীয় মহোসড়ক, ১৯র্ট আঞ্চডলক মহোসড়ক ও ১০১র্ট স্টিলো মহোসড়ক যার নেঘ থয ৩০২০.৫৪ 

ডকন্ট্লোডমটোর। রিংপুর তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ারী সেক তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

     

বগুো ১২৬.১৮৪ ৬২.৪৫৩ ৩৩৯.৩৫০ ৫২৭.৯৮৭ 

চেিাজপুর ৯৫.৫৮ ১৫৫.২৯ ২৮৬.৮৪ ৫৩৭.৭১ 

গাইবান্ধা ৩২.৮৫ ৪২.৩৭ ২০৮.৬৮ ২৮৩.৯০ 

জয়পুরহাট ----- ৩৯.০৪ ১৫১.৯৫ ১৯০.৯৮ 

কুচেগ্রাম ৬৩.৩০ ৯৯.৩০ ১১৩.৪৪ ২৭৬.০৪ 

লালমচিরহাট ০.০০ ০.০০ ২৮.০০ ২৮.০০ 

িীলিামারী ১৭.৪৭ ৫৫.৫৯ ২০৪.৮৫ ২৭৭.৯১ 

পঞ্চগে ৭১.২৭ ০.০০ ১১১.৪৮ ১৮২.৭৫ 

রংপুর ১০৮.৮৯ ৩৬.৫৪ ২৪৯.৮৬ ৩৯৫.২৯ 

ঠাকুরগাঁও ০.০০ ০.০০ ১১৪.৩৫ ১১৪.৩৫ 

সব থড়মাট ৫১৫.৫৪৪ ৪৯০.৫৮৩ ১৮০৮.৮০ ২৮১৪.৯১ 

 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

রংপুর সড়ক স্টিোন্ট্নর আওতোয় ৩১২টি কংচক্রট তসতু (১৮১৫৬.৬২ মটার), ৩১টি তবইচল তসতু (২০৯৪.১৮ চমটার) ও 

২৫০৫টি কালভাট থ (১০৩২৬.১৩চমটার) রড়য়ড়ে। এ সেক তজাড়ির অর্ীড়ি ৪টি তটাল তসতু রড়য়ড়ে। 

 

রংপুর তজাড়ির আওতার্ীি মহাসেক তিটওয়াকথ 
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রংপুর সেক তজাড়ির আওতায় ৩১২টি কংচক্রট তসতু (নেঘ থয ১৮১৫৬.৬২ মটার), ৩১টি তবইচল তসতু (নেঘ থয ২০৯৪.১৮ 

চমটার) ও ২৫০৫টি কালভাট থ (নেঘ থয ১০৩২৬.১৩চমটার) রড়য়ড়ে। এ সেক তজাড়ির অর্ীড়ি ৪টি তটাল তসতু রড়য়ড়ে।  

 

রাজস্ব আয় 

স্টসতু  হন্ট্ত প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র ২০.৭৭ তকাটি র্াকা রোিস্ব আয় হন্ট্য়ন্ট্ে। 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় রংপুর তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ১৮টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ৪টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ১৪১৯.৪২ তকাটি টাকা বরাড়দ্দর চবপরীড়ত ১৪১৭.৪৬ তকাটি টাকা 

(৯৯.৮৬%) ব্যয় হড়য়ড়ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 

সমাপ্ত প্রকল্প 

তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর তজাি) 
 

রংপুর  তজাড়ির আওতার্ীি তমাট ২৬৬.০৭ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর 

লড়যয ৬৮০.০১ তকাটি  টাকা ব্যড়য় প্রকল্পটি জুি ২০২২-এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

পঞ্চগে  পঞ্চগে -তগায়ালপাো-রুচহয়া মহাসেক (তজড-৫০০১) 15.30 

পঞ্চগে চিচিকল-ব্যাংহােী-মাড়োয়া-োলডাংগা-তেবীগঞ্জ মহাসেক (তজড-৫০২১) 11.25 

ঠাকুরগাঁও  ঠাকুরগাঁও-তিকমরে-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জমহাসেক (ঠাকুরগাঁও অংে) (তজড-৫০০২) 3.64 

রািীসংনকল-হচরপুর মহাসেক (তজড-৫০০৪) 18.30 

ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ মহাসেক (তজড-৫০৫৫) 17.60 

চেিাজপুর  ঠাকুরগাঁও-তিকমরে-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জমহাসেক (চেিাজপুর অংে) (তজড-৫০০২) 19.60 

চেিাজপুর-তবািাগঞ্জ-বকুলতলা মহাসেক (তজড-৫০০৬) 7.80 

চবরামপুর-িবাবগঞ্জ-ভাদুচরয়া মহাসেক (তজড-৫৮৫১) 13.00 

িীলিামারী  িীলিামারী (তটংগিমারী)-চকড়োরগঞ্জ মহাসেক (তজড-৫০২২) 10.50 

কাচলতলা-বাচেয়ারড়মাে-পুচলেলাইি (িীলিামারী বাইপাস) মহাসেক (তজড-৫৭০৯) 8.50 

তবাোগােী-তোকোরঘাট-চডমলা মহাসেক (তজড-৫০৫৪) 3.50 

রংপুর  রংপুর-সাড়হবগঞ্জ-পীরগাো মহাসেক (তজড-৫০১০) 1.50 

ট্যাড়ক্সরহাট-লালচেঘী-তারাগঞ্জ-(িীলিামারী)-চকড়োরগঞ্জমহাসেক (তজড-৫০১৫) 17.74 

গোিো-পীড়ররহাট-মন্থিাহাট-গাোগ্রাচম-(িীলিামারী)-চকড়োরগঞ্জমহাসেক (তজড-

৫০১৮) 

18.70 

মধুপুর-শ্যামপুর মহাসেক (তজড-৫০২৪) 8.40 

সাড়হবগঞ্জ-হারাগাে মহাসেক (তজড-৫৬১২) 6.00 

লালমচিরহাট  পাটগ্রাম-েহগ্রাম-আংগরড়পাতামহাসেক (তজড-৫৯০৩) 16.20 

লালমচিরহাট-তমাগলহাট মহাসেক (তজড-৫৯০৭) 11.80 

কুচেগ্রাম  িাড়গবরী-তিওয়ােী-েচেবােী-ফুলবােীমহাসেক (তজড-৫৬১৭) 11.71 

উচলপুর-বজরা-চিলমারী মহাসেক (তজড-৫৬২৩) 10.50 

 গাইবান্ধা  ধুপিী-তবলকামহাসেক (তজড-৫৪৭৬) 3.48 

োচেয়াপুর-কামারজািী মহাসেক (তজড-৫৫৫১) 7.20 
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সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

পলােবােী-তঘাোঘাট মহাসেক (তজড-৫৮৫২) 9.00 

জয়পুরহাট-রাজাচবরাট-তগাচবন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা অংে) মহাসেক (তজড-৫৮৫৫) 11.60 

জয়পুরহাট  বগুো (তিাপগােী)-তযতলাল মহাসেক (তজড-৫০৩৯) 4.24 

জয়পুরহাট-তযতলাল মহাসেক (তজড-৫৫০১)  10.68 

জয়পুরহাট-রাজাচবরাট-তগাচবন্দগঞ্জ (জয়পুরহাট অংে) মহাসেক  (তজড-৫৮৫৫) 6.14 

বগুো  তমাকামতলা-তসািাতলা-হচরোলী-হাটড়েরপুর-সাচরয়াকাচন্দমহাসেক (তজড-৫০৩৫) 28.60 

সুলতািগঞ্জ-(চলচুতলা)-মােলা-বাগবােী-(কেমতলী)-গাবতলী (পাঁিমাইল) মহাসেক 

(তজড-৫০৪০) 

9.70 

ধুিট-িাংলু-বাচলয়াচেঘী-পাঁিমাইল-গাবতলী-তসািাতলা (তিৌচকরঘাট) মহাসেক (তজড-

৫০৭২) 

10.60 

১১ 

 

 

উন্নয়িকৃত ঠাকুরগাঁও-বাচলয়াডােী-তিকমরে-রাণীসংনকল-পীরগঞ্জ-

বীরগঞ্জ (রাণীসংনকল-পীরগঞ্জ) মহাসেক (চেিাজপুর অংে) 

উন্নয়িকৃত লালমচিরহাট-তমাগলহাট তজলা মহাসেক  

 

গাইবান্ধা-তগাচবন্দগঞ্জ ভায়া িাকাইহাট তজলা মহাসেক (তজড-৫৫৫৪) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীতকরণ 
 

গাইবান্ধা-তগাচবন্দগঞ্জ ভায়া িাকাইহাট তজলা মহাসেক (তজড-৫৫৫৪) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর চিচমত্ত 

৯০.৭৫ তকাটি টাকা ব্যড়য়র প্রকল্পটি চডড়সম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 
 

 

গাইবান্ধা-তগাচবন্দগঞ্জ ভায়া িাকাইহাট তজলা মহাসেক 
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িচন্দগ্রাম-তাড়লাো-দুপিাঁচিয়া-আড়ক্কলপুর তজলা মহাসেক (তজড-৫২০২) এবং িচন্দগ্রাম-কাচলগঞ্জ-

রাণীিগর তজলা মহাসেক (তজড-৫২০৭) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ। 

িচন্দগ্রাম-তাড়লাো-দুপিাঁচিয়া-আড়ক্কলপুর তজলা মহাসেক (তজড-৫২০২) এবং িচন্দগ্রাম-কাচলগঞ্জ-রাণীিগর তজলা 

মহাসেক (তজড-৫২০৭) যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর চিচমত্ত ১৫৫.৯১ তকাটি টাকা ব্যড়য়র প্রকল্পটি জুি 

২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

উন্নয়িকৃত িচন্দগ্রাম-তাড়লাো-দুপিাঁচিয়া-আড়ক্কলপুর তজলা মহাসেক  

তসািাহাট তসতু এযাড়প্রাি হড়ত তসািাহাট স্থলবন্দর পয থন্ত সেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ 

তসািাহাট তসতু এযাড়পাি হড়ত তসািাহাট স্থলবন্দর পয থন্ত সেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর চিচমত্ত 

৪৪.৫৩ তকাটি টাকা ব্যড়য়র প্রকল্পটি জুি ২০২২ এ সমাপ্ত হড়য়ড়ে। 

 

উন্নয়িকৃত তসািাহাট তসতু এযাড়প্রাি হড়ত তসািাহাট স্থলবন্দর পয থন্ত সেক 
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িলমাি প্রকল্প 

িোমোলপুর - র্োনুয়ো (কোমোলপুর) - স্টরৌমোরী – দাঁত োঙ্গো স্টিলো মহোসড়ক প্রশস্তকরে ও মিবুডতকরে 

(স্টিি-৪৬০৬) (কুডড়গ্রোম অিংশ)  

৩৩২.১০ স্টকোর্ট টোকো প্রোক্কডলত ব্যন্ট্য়  ভূিোমোলপুর - র্োনুয়ো (কোমোলপুর) - স্টরৌমোরী - দাঁত োঙ্গোআঞ্চডলক 

মহোসড়কযেোযে মোন্ট্ন প্রশস্তকরে ও মিবুডতকরন্ট্ের িন্য প্রকল্পর্ট বোস্তবোয়নোর্ীন রন্ট্য়ন্ট্ে। জুন ২০২২ পয িন্ত এ 

প্রকন্ট্ল্পর অগ্রগডত ৩৩.১০ শতোিংশ। 

 

জামালপুর - র্ানুয়া (কামালপুর) - তরৌমারী - োঁতভাো তজলা মহাসেড়কর িলমাি উন্নয়িি কাজ 

 

কুচেগ্রাম (োড়সরহাট)- িাড়গবরী- ভুরুোমারী-তসািাহাট স্থলবন্দর সেকড়ক জাতীয় মহাসেড়ক 

উন্নীতকরণ 

তসািাহাট স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যািবাহড়ির িলািল উন্নততর ও চিচব থঘ্ন করার লড়যয ৬৮৫.০০ তকাটি টাকা 

প্রাক্কচলত ব্যড়য় ৪৬.৩৯চকড়লাচমটার েীঘ থ কুচেগ্রাম (োড়সরহাট)-িাড়গবরী-ভুরুোমারী-তসািাহাট স্থলবন্দর 

সেকড়ক জাতীয় মহাসেক মাড়ি উন্নয়ড়ির লড়যয একটি প্রকল্প িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর 

অগ্রগচত ৩৩.১৫ েতাংে। 

 

          কুচেগ্রাম (োড়সরহাট)- িাড়গবরী- ভুরুোমারী-তসািাহাট স্থলবন্দর সেড়কর িলমাি উন্নয়ি কাজ 
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গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর তজাি) 

গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্তায় উন্নীতকরণ এর চিচমত্ত রংপুর তজাড়ি ৯৯৩.৯০তকাটি টাকা 

প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর আওতায় এ তজাড়ির তমাট ১০৫.২০ চকড়লাচমটার 

আঞ্চচলক মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীত করা হড়ে।জুি ২০২২পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৬৭.২৭ 

েতাংে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি আঞ্চচলক মহাসেকসমূহ হল: 

সেক চবভাগ মহাসেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের নেঘ থয   (চকড়লাচমটার) 

গাইবান্ধা পলােবােী তর্ড়ক গাইবান্ধা মহাসেক (আর-৫৫৫) 21.02 

বগুো বগুো-িওগাঁ-মহাড়েবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাটমহাসেক (বগুো অংে)(আর-৫৪৫) 43.00 

বগুো/জয়পুরহাট বগুো (তমাকামতলা)-তালাই-জয়পুরহাট মহাসেক (আর-৫৫০) 36.84 

ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও পুরাতি তসকেি মহাসেক (বাসষ্টযান্ড তর্ড়ক তরলড়ষ্টেি)(আর-৫৮৭) 4.34 

 

 

বগুড়ো-নওগাঁ-মহোন্ট্দবপুর-পত্নীতলো-িয়পুরহোট আঞ্চডলক মহোসড়ক (বগুড়ো অিংশ) এর চলমোন উন্নয়ন কোি 

তগাচবন্দগঞ্জ-তঘাোঘাট-চবরামপুর-ফুলবােী-চেিাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চচলক মহাসেকড়ক যর্াযর্ 

মাড়ি উন্নীতকরণ (১ম সংড়োচর্ত) 

৮৪২.৯৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় তগাচবন্দগঞ্জ-তঘাোঘাট-চবরামপুর-ফুলবােী-চেিাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চচলক 

মহাসেকড়ক যর্াযর্ মাড়ি উন্নীতকরণ (১ম সংড়োচর্ত) প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর 

অগ্রগচত ৮৯.০৯ েতাংে। 
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 । 

তগাচবন্দগঞ্জ-তঘাোঘাট-চবরামপুর-ফুলবােী-চেিাজপুর আঞ্চচলক মহাসেক 

 

 “জয়পুরহাট-(চহিমী)-পুরাি আইপল-পাঁিচবচব-চহচল (েহর চলংকসহ) মহাসেক উন্নয়ি (১ম 

সংড়োচর্ত)” 

জয়পুরহাট-(চহিমী)-পুরাি আইপল-পাঁিচবচব-চহচল (েহর চলংকসহ) মহাসেক উন্নয়ি করড়ণর চিচমত্ত ২২৬.২৯ তকাটি 

টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় ২৯.০৯৯ চকঃচমঃ প্রেস্তকরণসহ মজবুতীকরণ ও সাড়িথচসং কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। প্রকল্পটির জুি 

২০২২ পয থন্ত অগ্রগচত ৫৮.৩৫ েতাংে। 

 

জয়পুরহাট-পাঁিচবচব-চহচল মহাসেড়ক উন্নয়ড়ি িলমাি উন্নয়ি কাজ 

তডামার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (ড়জড-৫৭০৬), তডামার (ড়বাোগােী)-জলঢাকা (ভাদুরেরগাহ) (ড়জড-

৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরেরগাহ-চডমলা (ড়জড-৫৭০৩) তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় 

উন্নীতকরণ” 

িীলিামারী তজলার সাড়র্ চিলাহাটি স্থলবন্দরসহ তডামার ও চডমলা উপড়জলার তযাগাড়যাগ উন্নততর করার চিচমত্ত 

৪২১.০৫ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় তডামার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (ড়জড-৫৭০৬)সেড়কর ২৮.৮০০ চকড়লাচমটার 

তডামার (ড়বাোগােী)-জলঢাকা (ভাদুরেরগাহ) (ড়জড-৫৭০৪) সেড়কর ৭.৯০০ চকড়লাচমটার এবং জলঢাকা-
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ভাদুরেরগাহ-চডমলা (ড়জড-৫৭০৩) সেড়কর ১২.৩০০ চকড়লামটিার সহ সব থড়মাট ৪৯.০০ চকড়লাচমটার েীঘ থ তডামার-

চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (ড়জড-৫৭০৬), তডামার (ড়বাোগােী)-জঢাকা (ভাদুরেরগাহ) (ড়জড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-

ভাদুরেরগাহ-চডমলা (ড়জড-৫৭০৩) তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। 

প্রকল্পটির ৫টি প্যাড়কড়জর মড়ধ্য তডামার (ড়বাোগােী)-জঢাকা (ভাদুরেরগাহ) (ড়জড-৫৭০৪) সেড়কর ৭.৯০০ 

চকড়লাচমটার এবং জলঢাকা-ভাদুরেরগাহ-চডমলা (ড়জড-৫৭০৩) সেড়কর ১২.৩০০ চকড়লাচমটাড়রর ২টি প্যাড়কজ এবং 

তডামার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (ড়জড-৫৭০৬)সেড়কর ১টি প্যাড়কড়জর কাজ ইড়তামড়ধ্য সমাপ্ত হড়য়ড়ে। অবচেষ্ট ২টি 

প্যাড়কড়জর কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। 

 

জলঢাকা-ভাদুরেরগাহ-চডমলা মহাসেক 

িীলিামারী-তডামার (তজড-৫৭০৭) সেক ও তবাো-তেবীগঞ্জ (তজড-৫০০৩) সেক িীলিামারী অংে 

এবং ফুলবােী-পাব থতীপুর (তজড-৫৮৫৭) সেক যর্াযর্মাড়ি উন্নীতকরণ। 

২৩৮.৪৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় িীলিামারী-তডামার (তজড-৫৭০৭) সেক ও তবাো-তেবীগঞ্জ (তজড-৫০০৩) সেক 

িীলিামারী অংে এবং ফুলবােী-পাব থতীপুর (তজড-৫৮৫৭) সেক যর্াযর্মাড়ি উন্নীতকরণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। 

জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৬২.৯১ েতাংে। 

 

িীলিামারী-তডামার (তজড-৫৭০৭) তজলা মহাসেড়কর িলমাি উন্নয়ি কাজ 
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বগুো েহর তর্ড়ক তমচডড়কল কড়লজ পয থন্ত সংড়যাগ সেক চিম থাণ (এি-৫১৯) 

১০৫.০০ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় বগুো েহর তর্ড়ক তমচডড়কল কড়লজ পয থন্ত সংড়যাগ সেক চিম থাণ (এি-৫১৯) 

প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৮৭.৮০ েতাংে। 

 

বগুো েহর তর্ড়ক তমচডড়কল কড়লজ পয থন্ত সংড়যাগ সেক চিম থাণ (এি-৫১৯) প্রকড়ল্পর িলমাি কাজ 

 

বামিডাো (গাইবান্ধা)-েঠিবােী -আিতাবগঞ্জ- (চেিাজপুর) তজলা মহাসেক (তজড-৫০১৩) 

প্রেস্তকরণ 

 

৪৬০.৭৫ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় বামিডাো (গাইবান্ধা)-েঠিবােী -আিতাবগঞ্জ- (চেিাজপুর) তজলা মহাসেক (তজড-

৫০১৩) প্রেস্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর ব্যয় ২৩৮.৪৬ তকাটি টাকা এবং ক্রমপুচঞ্জভূত 

অগ্রগচত ৫১.৭৫ েতাংে।   

  

বামিডাো (গাইবান্ধা)-েঠিবােী -আিতাবগঞ্জ- (চেিাজপুর) তজলা মহাসেক  
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ভূরুোমারী-তসািাহাট স্থল বন্দর-চভতরবন্দ-িাড়গবরী মহাসেড়কর দুর্কুমর িেীর উপর তসািাহাট তসতু 

চিম থাণ 

২৩৫.৫৮ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য়  ভূরুোমারী– তসািাহাট স্থলবন্দর- চভতরবন্দ-িাড়গবরী মহাসেড়কর দুর্কুমর 

িেীর উপর তসািাহাট তসতু চিম থাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৩০.১৬ 

েতাংে। 

নসয়েপুর-িীলিামারী মহাসেক (আর-৫৭০) প্রেস্তকরণ ও মজবুতীকরণ 

িীলিামারী তজলার সাড়র্ নসয়েপুর উপড়জলার তযাগাড়যাগ উন্নততর করার চিচমত্ত ৪৪৩.০৪ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় 

১৫.৫০ চকড়লাচমটার েীঘ থ নসয়েপুর-িীলিামারী মহাসেক প্রেস্তকরণ ও মজবুচতকরণ কাজ িলমাি রড়য়ড়ে। জুি 

২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৯১.৭৭ েতাংে। 

 

নসয়েপুর-িীলিামারী আঞ্চচলক মহাসেক 

বগুো-সাচরয়াকাচন্দ তজলা মহাসেক (তজড-৫০৩২) উন্নয়ি এবং বাঙালী িেীর উপর আচেয়াঘাট তসতু 

চিম থাণ 

২৪০.৯৬৬ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় বগুো-সাচরয়াকাচন্দ তজলা মহাসেক (তজড-৫০৩২) উন্নয়ি এবং বাঙালী িেীর 

উপর আচেয়াঘাট তসতু চিম থাণ প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ৫৯.২৩ েতাংে। 

 
 

বগুো-সাচরয়াকাচন্দ তজলা মহাসেক (তজড-৫০৩২) উন্নয়ি এবং বাঙালী িেীর উপর আচেয়াঘাট তসতু চিম থাণ প্রকড়ল্পর িলমাি কাজ 
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চেিাজপুর সেক চবভাগার্ীি চহচল (স্থলবন্দর) ডুগডুচগ-তঘাোঘাট জাতীয় মহাসেক (এি-৫২১) 

যর্াযর্মাড়ি উন্নীতকরণসহ ৩টি গূরুত্বূরণ থ সেড়কর চবযমাি সরু/জরাজীণ থ কালভাট থসমূহ পুি:চিম থাণ 

এবং বাজার অংড়ে চরচজড তপভড়মে ও তড্রি চিম থাণ। 

রাজর্ািী ঢাকার সাড়র্ চহচল স্থলবন্দর তযাগাড়যাগ উন্নততর করার চিচমত্ত ৪৬৩.৭২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় 

চেিাজপুর সেক চবভাগার্ীি চহচল (স্থলবন্দর) ডুগডুচগ-তঘাোঘাট জাতীয় মহাসেক (এি-৫২১) যর্াযর্মাড়ি 

উন্নীতকরণসহ ৩টি গূরুত্বূরণ থ সেড়কর চবযমাি সরু/জরাজীণ থ কালভাট থসমূহ পুি:চিম থাণ এবংবাজার অংড়ে 

চরচজডড়পভড়মে ও তড্রিচিম থাণ কাজ িলমাি রড়য়ড়ে।  

চসড়লট তজাি 

চসড়লট ও তমৌলভীবাজার সেক সাড়কথড়লর সমিড়য় চসড়লট সেক তজাি গঠিত। চসড়লট ও সুিামগঞ্জ সেক চবভাগ চিড়য় 

চসড়লট সেক সাড়কথল এবং তমৌলভীবাজার ও হচবগঞ্জ সেক চবভাগ চিড়য় তমৌলভীবাজার সেক  সাড়কথল গঠিত। এ 

তজাড়ির আওতায় ৩৮টি তজলা মহাসেক, ১৫টি আঞ্চচলক মহাসেক ও ১০টি জাতীয় মহাসেক রড়য়ড়ে, যার নেঘ থয 

১৬১৯.০৪ চকড়লাচমটার। চসড়লট তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগওয়ারী সেক তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য চিম্নরূপ: 

চসড়লট সেক তজাড়ির আওতার্ীি চবভাগসমূড়হর সেক তিটওয়াড়কথর নেড়ঘ থযর তথ্য:  

সেক চবভাগ জাতীয় মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

আঞ্চচলক মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তজলা মহাসেক 

(চকড়লাচমটার) 

তমাট নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

হচবগঞ্জ ১২৮.০২ ১০৩.৩৩ ১০৭.৪৩ ৩৩৮.৭৮ 

তমৌলভীবাজার ৮৯.৭৩ ৭৪.২২ ২১৬.৬৯ ৩৮০.৬৪ 

সুিামগঞ্জ  ১৩৮.৪৬ ২০৬.৯৮ ৩৪৫.৪৪ 

চসড়লট ১৩৯.১৪ ১৬২.০১ ২৫৩.০৩ ৫৫৪.১৮ 

সব থড়মাট ৩৫৬.৯০ ৪৭৮.০১ ৭৮৪.১৩ ১৬১৯.০৪ 

 

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report 2022-23, এইিচডএম সাড়কথল 

 

চসড়লট সড়ক স্টিোন্ট্নর আওতোয় ৪২২র্ট কিংডক্রট স্টসতু (২১৬০৬.৬৫ ডমটোর), ৩৭ র্ট স্টবইডল স্টসতু 

(৩১১২.১৯ডমটোর) ও ১৫৭৬র্ট কোল োট ি (৯১৩৫.০০ডমটোর) রন্ট্য়ন্ট্ে। সড়ক স্টিোন্ট্নর অর্ীন্ট্ন ৯র্ট স্টটোল প্ল্োিো 

রন্ট্য়ন্ট্ে।  
 

রাজস্ব আয় 

 প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র ৩৮.১৮ স্টকোর্ট টোকো রোিস্ব আয় হন্ট্য়ন্ট্ে। 

বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূচি 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় চসড়লট তজাড়ি বাস্তবায়িার্ীি ১২টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য 

৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হড়য়ড়ে। প্রকল্পসমূড়হর অনুকূড়ল বরাদ্দকৃত ২৬৫৪.৮৬ স্টকোর্ট টোকো বরোন্ট্ের ডবপরীন্ট্ত 

২৬৪৮.২৭ স্টকোর্ট টোকো (৯৯.৭৫%) ব্যয় হন্ট্য়ন্ট্ে। উড়েেড়যাগ্য প্রকড়ল্পর চববরণ চিড়ম্ন তেয়া হল: 
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ডসন্ট্লট স্টিোন্ট্নর আওতোর্ীন মহোসড়ক স্টনটওয়োকি  

সমাপ্ত প্রকল্প 

গুরুত্বূরণ থ আঞ্চচলক মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চসড়লট তজাি) (১ম 

সংড়োচর্ত) 

গুরুত্বপূে ি আঞ্চডলক মহোসড়ক যেোযে মোন ও প্রশস্ততোয় উন্নীতকরে প্রকল্প (ডসন্ট্লট স্টিোন) (১ম সিংন্ট্শোডর্ত) উন্নয়ন্ট্নর 

ডনডমত্ত ডসন্ট্লট স্টিোন্ট্ন ৫৪৪.৫০ স্টকোর্ট টোকো ব্যন্ট্য় একর্ট গুচ্ছ প্রকল্প সমোপ্ত হন্ট্য়ন্ট্ে। এ প্রকন্ট্ল্পর আওতোয় এ স্টিোন্ট্নর  

স্টমোট ১৪৬.১৫ ডকন্ট্লোডমটোর আঞ্চডলক মহোসড়কন্ট্ক যেোযে মোন ও প্রশস্ততোয় উন্নীত করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

প্রকন্ট্ল্পর আওতোর্ীন আঞ্চডলক মহোসড়কসমূহ হল: 

সেক চবভাগ মহাসেড়কর িাম মহাসেকাংড়ের নেঘ থয   

(চকড়লাচমটার) 

সুিামগঞ্জ পাগলা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউেকাচন্দমহাসেক (আর-২৪১) 21.66 

চসড়লট তগাপালগঞ্জ-ঢাকােচযণ-ভাড়েবর মহাসেক (আর-২৫১) 11.059  

চসড়লট-তগাপালগঞ্জ-িরোই-জচকগঞ্জমহাসেক (আর-২৫০)  62.225  

তমৌলভীবাজার রাজিগর-কুলাউো-জুেী-বেড়লো-চবয়ািীবাজার-তেওলা-

িরোইমহাসেক (ড়মৌলভীবাজার অংে) (আর-২৮১) 

14.36  

জুেী-লাঠিটিলা মহাসেক (আর-২৮২) 11.884  

হচবগঞ্জ সরাইল-িাচসরিগর-লাোই-হচবগঞ্জ মহাসেক (আর-২২০) 24.96 

 

  
উন্নয়নকৃি রাজিগর-কুলাউো-জুচে-বেড়লো-চবয়ািীবাজার-

তেওলা-িারোই সেক(চসড়লট অংে) 

উন্নয়নকৃি সরাইল-িাচসরিগর-লাোই-হচবগঞ্জ সেক        

(আর-২২০)  
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চবমািবন্দর বাইপাস ইোরড়সকেি লালবাগ-সালুটিকর-তকাম্পািীগঞ্জ-তভালাগঞ্জ সেকড়ক জাতীয় 

মহাসেড়ক উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংড়োচর্ত) 

৬১৭.৫০ স্টকোর্ট টোকো ব্যন্ট্য় ৩০.৮৫ ডকডম. দীর্ ি ডসন্ট্লট ডবমোনবির বোইপোস ইন্টোরন্ট্সকশন লোলবোগ-সোলুর্টকর-

স্টকোম্পোনীগঞ্জ-স্ট োলোগঞ্জ সড়কন্ট্ক িোতীয় মহোসড়ন্ট্ক উন্নীতকরন্ট্ের ডনডমত্ত প্রকল্পর্ট সমোপ্ত হন্ট্য়ন্ট্ে। সম্পূে ি ডরডিি 

স্টপ ন্ট্মন্ট্ন্ট ডনডম িত “িোডতর ডপতো বঙ্গবন্ধু স্টশখমুডিবুর রহমোন সড়ক”নোন্ট্ম নোম করেকৃত এ মহোসড়কর্ট একডদন্ট্ক 

স্টযমন স্ট োলোগঞ্জ স্থলবির ও পোেরন্ট্কোয়োডর হন্ট্ত  োরী যোনবোহন ডসন্ট্লট হন্ট্য় সোরোন্ট্দন্ট্শ েলোেল ডনরডবডচ্ছন্ন করন্ট্ব, 

অন্যডদন্ট্ক পয িটন ডশন্ট্ল্পর ডবকোন্ট্শও গুরুত্বপূে ি ভূডমকো রোখন্ট্ব। 

 

 

সমাপ্তকৃত চসড়লট-সালুটিকর-তকাম্পািীগঞ্জ-তভালাগঞ্জ মহাসেক  
 

পোগলো-িগন্নোেপুর-রোেীগঞ্জ-আউশকোডি মহোসড়ন্ট্কর রোেীগন্ট্ঞ্জ কুডশয়োরো নদীর ওপর স্টসতু ডনম িোে 

 

পোগলো-িগন্নোেপুর-রোেীগঞ্জ-আউশকোডি মহোসড়ন্ট্কর ডমডসিং ডলিংক রোেীগন্ট্ঞ্জ কুডশয়োরো নদীর ওপর ১৫০.০৫ স্টকোর্ট 

টোকো ব্যন্ট্য় মোননীয় প্রর্োনমন্ত্রী প্রডতশ্রুত ৭০২.৩২ ডমটোর দীর্ ি রোেীগঞ্জ স্টসতু ডনম িোে প্রকল্পর্ট সমোপ্ত হন্ট্য়ন্ট্ে। উি 

প্রকন্ট্ল্পর আওতোয় রোেীগঞ্জ স্টসতুসহ 2.50 ডকন্ট্লোডমটোর সিংন্ট্যোগ সড়ক এবিং উি সিংন্ট্যোগ সড়ন্ট্কর মন্ট্ধ্য 31.82 

ডমটোর দীর্ ি ১র্ট স্টসতু (ইটোন্ট্খোলো স্টসতু), ৩র্ট আরডসডস বক্স কোল োট ি ১র্ট এন্ট্ক্সল স্টলোি কন্ট্রোল স্টেশন ও ১র্ট আধুডনক 

স্টটোল প্ল্োিো ডনম িোে করো হন্ট্য়ন্ট্ে।  

স্টগোডবিগঞ্জ-েোতক-স্টদোয়োরবোিোর মহোসড়ন্ট্কর েোতন্ট্ক সুরমো নদীর উপর স্টসতুর অবডশষ্ট কোি 

সমোপ্তকরে। 

তযাগাড়যাগ ব্যবস্থা সহজতর করার লড়যয তগাচবন্দগঞ্জ-োতক-তোয়ারাবাজার মহাসেড়কর োতড়ক ১২৬.৭০তকাটি টাকা 

ব্যড়য় সুরমা িেীর উপর ৪০২.৬১ চমটার নেড়ঘ থযর তসতুর অবচেষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। উি প্রকড়ল্পর 

আওতায় মূল তসতুর অবচেষ্ট কাজসহ ২.৬২২ চকড়লাচমটার সংড়যাগ সেক এবং উি সংড়যাগ সড়ন্ট্কর মন্ট্ধ্য 8র্ট 

আরডসডস বক্স কোল োট ি, ২র্ট ইণ্টোর স্টসকশন ও ১র্ট আধুডনক স্টটোল প্ল্োিো ডনম িোে করো হন্ট্য়ন্ট্ে।  
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সমাপ্তকৃত সুরমা তসতু সমাপ্তকৃত সুরমা তসতু 

পাগলা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউেকাচন্দ সেড়ক যচতগ্রস্ত ৭টি তসতু এবং চিয়ামতপুর-আবুয়া সেড়ক 

আবুয়া তসতু চিম থাণ 

পাগলা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউেকাচন্দ মহাসেড়ক ১৩৫.০৮ তকাটি টাকা ব্যড়য় তমাট ৬১৩.০৫ চমটার নেড়ঘ থযর 

যচতগ্রস্ত ৭টি তসতু পুি:চিম থাণ এবং চিয়ামতপুর-তাচহরপুর সেড়ক ১টি (আবুয়া তসতু) তসতু চিম থাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত 

হড়য়ড়ে। উি প্রকড়ল্পর আওতায় পাগলা-জগন্নার্পুর-রাণীগঞ্জ-আউেকাচন্দ মহাসেড়ক ঝৌঁচকূরণ থ ৭টি তবইলী তসতুর স্থড়ল 

৭টি তসতু পুিঃচিম থাণ এবং চিয়ামতপুর-তাচহরপুর সেড়ক আবুয়া িেীর উপর ১টি তসতু চিম থাণসহ তমাট ৮টি তসতু চিম থাণ 

করা হড়য়ড়ে। তাোো ২.০৬ চকড়লাচমটার সংড়যাগ সেক সহ প্রচতরযামূলক কাজ করা হড়য়ড়ে। বচণ থত প্রকল্পটি সমাপ্ত 

হওয়ার িড়ল উড়েচেত সেক ২টির তযাগাড়যাগ ব্যবস্থার আরও উন্নচত সাচর্ত হড়ব এবং প্রকল্প সংচিষ্ট এলাকার 

মানুড়ষর আর্ থ সামাচজক অবস্থার ব্যাপক উন্নচত সাচর্ত হড়ব। সুষ্ঠু ও অবার্ যাতায়াড়তর জন্য তসতুসমূহ ডনডম িত হওয়োয় 

সড়ক ও িনপে অডর্দপ্তন্ট্রর ডবদ্যমোন স্টযোগোন্ট্যোগ ব্যোবস্থোয় নুতন ডদগন্ট্ন্তর সৃডষ্ট হন্ট্ব। 

তগাচবন্দগঞ্জ-োতক-তোয়ারাবাজার মহাসেড়ক চবযমাি ৯ টি সরু ও জরাজীণ থ তসতুর স্থড়ল ৯টি 

আরচসচস/চপচস গাড থার তসতু চিম থাণ 

স্টযোগোন্ট্যোগ ব্যবস্থো ডনরোপদ ও সহিতর করোর লন্ট্েয স্টগোডবিগঞ্জ-েোতক-স্টদোয়োরোবোিোর মহোসড়ন্ট্ক ৮৫.০১ স্টকোর্ট 

টোকো ব্যন্ট্য় স্টমোট ৪০৬.৭৩ ডমটোর বদন্ট্র্ িযর ৯র্ট সরু ও িরোিীে ি স্টসতুর স্থন্ট্ল ৯র্ট আরডসডস/ডপডস গোি িোর স্টসতু ডনম িোে 

প্রকল্পর্ট জুন ২০২২ সমোপ্ত হন্ট্য়ন্ট্ে। উি প্রকন্ট্ল্পর আওতোয় ৯র্ট স্টসতু ডনম িোেসহ 2.49 ডকন্ট্লোডমটোর সিংন্ট্যোগ সড়ক ও 

প্রডতরেোমূলক কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। বডে িত প্রকল্পর্ট সমোপ্ত হওয়োর িন্ট্ল উন্ট্ল্লডখত সড়কর্টর স্টযোগোন্ট্যোগ ব্যবস্থোর আরও 

উন্নডত সোডর্ত হন্ট্ব এবিং প্রকল্প সিংডলিষষ্ট এলোকোর মোনুন্ট্ষর আে ি সোমোডিক অবস্থোর ব্যোপক উন্নডত সোডর্ত হন্ট্ব। সুষ্ঠু ও 

অবোর্ যোতোয়োন্ট্তর িন্য স্টসতুসমূহ ডনডম িত হওয়োয় সড়ক ও িনপে অডর্দপ্তন্ট্রর ডবদ্যমোন স্টযোগোন্ট্যোগ ব্যোবস্থোয় নুতন 

ডদগন্ট্ন্তর সৃডষ্ট হন্ট্ব। 

  

সমাপ্তকৃত গেগাঁও তসতু সমাপ্তকৃত নিিগাঁও তসতু 
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িলমাি প্রকল্প 

তজলা মহাসেকসমূহ যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরণ (চসড়লট তজাি) (১ম সংড়োচর্ত) েীষ থক 

প্রকল্প 

চসড়লট তজাড়ির আওতার্ীি তমাট ১৮৮.৫৫ চকড়লাচমটার তজলা মহাসেক যর্াযর্ মাি ও প্রেস্ততায় উন্নীতকরড়ণর 

লড়যয ৬৬১.১২ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় একটি গুে প্রকল্প িলমাি রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত 

৭৩.৮৫ েতাংে। উড়েখ্য এ প্রকড়ল্পর আওতায় হচবগঞ্জ সেক চবভাগার্ীি অংড়ের সমূেয় কাজ ইড়তামড়ধ্য সমাপ্ত 

হড়য়ড়ে। 

প্রকড়ল্পর আওতার্ীি তজলা মহাসেকসমূহ হল: 

সেক চবভাগ তজলা মহাসেড়কর িাম প্রকল্প নেঘ থয 

(চকড়লাচমটার) 

চসড়লট 

তিঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাচে মহাসেক (তজড-২০২০)  ৯.১২০ 

সারী-তগায়াইিঘাট মহাসেক (তজড-২০১২) ৮.৮১৫ 

চসড়লট (ড়তচলোল)-সুলতািপুর-বালাগঞ্জ মহাসেক (তজড-২০১৩)  ২৪.৯৩৮ 

সুিামগঞ্জ সুিামগঞ্জ-কাঁচিরগাচত-চববম্বরপুরমহাসেক (তজড-২৮০৪) ৮.৬৪৭ 

চিয়ামতপুর-তাচহরপুর মহাসেক (তজড-২৮০৬) ৭.৭০ 

তোয়ারাবাজার-সুিামগঞ্জ মহাসেক (তজড-২৮১১) ১৬.৭৭০ 

তমৌলভীবাজার জুেী-ফুলতলা (বটুলী) মহাসেক (তজড-২৮২৩) ২২.১৫ 

কুলাউো-পৃচর্ম পাো-হাজীপুর-েরীিপুর (চলংক সেক রচবর বাজার হড়ত 

টিলাগাঁও) মহাসেক (তজড-২৮২২) 

১৭.০০ 

তমৌলভীবাজার- েমড়সরিগর- িাতলা তিকড়পাষ্ট মহাসেক (ড়জড-২০০২) ৩২.৯৪৯ 

কুলাউো- েমড়সরিগর- শ্রীমেল মহাসেক (তজড-২০০৩)  ২৫.২০ 

হচবগঞ্জ চুিারুঘাট-সাটিয়াজুেী-িতুিবাজারমহাসেক (তজড-২০০৮)  ১২.৭৮ 

মুরারবন্দ েরগাহেরীি মহাসেক (তজড-২০১০) ২.৩৮ 

হচবগঞ্জ-বাচিয়ািং-আজচমরীগঞ্জ-োো মহাসেক (তজড-২৪০৩) ০.১০৪ 

 

  
উন্নয়িকৃত তিঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবােী সেক           

তিঞ্চুগঞ্জ চলংক তরাড 

উন্নয়িকৃত চুিারুঘাট-সাটিয়াজুেী-িতুিবাজার সেক 

সুিামগঞ্জ-মেিপুর-চেরাই-োো-জলসুো-আজচমরীগঞ্জ-হচবগঞ্জ মহাসেড়কর োো-জলসুো সেকাংে 

চিম থাণ প্রকল্প  

৭৬৯.৩৩ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য়  মািিীয় প্রর্ািমিী প্রচতশ্রুত সুিামগঞ্জ-মেিপুর-চেরাই-োো-জলসুো-

আজচমরীগঞ্জ-হচবগঞ্জ মহাসেড়কর ১৬.৯০ চকড়লাচমটার েীঘ থ োো-জলসুো সেকাংে চিম থাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িার্ীি 

রড়য়ড়ে। জুি ২০২২ পয থন্ত এ প্রকড়ল্পর অগ্রগচত ১৪.৬৩ েতাংে। 
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ডনম িোেোর্ীন কোলনী স্টসতু 

 

যাচিক তজাি 

তটকসই ও আধুচিক সেক চিম থাণ এবং চিরবচেন্ন ও চিরাপে সেক তিটওয়াকথ চিচিতকড়ল্প আধুচিক যিপাচত ও 

সরঞ্জামাচে, যািবাহি এবং তিচরসাচভ থস প্রড়য়াজি। এসব যিপাচত, সরঞ্জামাচে ও পচরেে থিযাি এবং তিচরসাচভ থসভুি 

পন্টুি, গ্যাংওড়য় তিচরসমূহ িলািড়লর উপড়যাগী রাোর জন্য যাচিক তজাি ৭টি কারোিা চবভাগ, ৬টি তিচর চবভাগ, 

৩টি সরঞ্জাম চবভাগ এবং ২টি সংগ্রহ ও সংরযণ চবভাড়গর মাধ্যড়ম কাজ কড়র যাড়ে। ২০২১-২২ অর্ থবেড়র বাচষ থক 

উন্নয়ি কম থসূিীর আওতায় যাচিক উইং এর আওতার্ীি ৩টি প্রকড়ল্পর মড়ধ্য ১টি সমাপ্ত হড়য়ড়ে। সেক ও জিপর্ 

অচর্েপ্তড়রর আওতার্ীি পচরিাচলত ৫২টি তিচর ঘাড়ট িলমাি তিচরর সংখ্যা ১২৩টি এবং তমাট পন্টুড়ির সংখ্যা ১৪০টি। 

 

 

সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তর কর্তথক পচরিাচলত তিচর 
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িলমাি প্রকল্প  

সেক অবকাঠাড়মা চিম থাণ, তমরামত ও রযণাড়বযড়ণর জন্য সরঞ্জাম ও যিপাচত সংগ্রহ 

 

চিরাপে ও চিরচবচেন্ন সেক তিটওয়াকথ বজায় রাোর জন্য সমড়য়াপড়যাগী আধুচিক ও ভারী যিপাচত ও সরঞ্জাম 

সংগ্রহ এবং বতথমাি পুরড়িা সরঞ্জাম বহর আধুচিকায়ি এবং যুড়গাপড়যাগী করার লড়যয ৫৮৫.৮৮ তকাটি টাকা প্রক্কচলত 

ব্যড়য় এই প্রকল্পটি িলমাি রড়য়ড়ে। 

 

প্রকড়ল্পর আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জাম 

তটকসই মহাসেক চিম থাণ, তমরামত ও রযণাড়বযড়ণর জন্য আধুচিক অযাসিল্ট সরঞ্জাম এবং যিপাচত 

সংগ্রহ 

সেক ও জিপর্ অচর্েপ্তড়রর চবযমাি সেক তিটওয়াকথ চিজস্ব জিবল িারা নেিচন্দি রযণাড়বযড়ির কাড়জ আধুচিক 

মাড়ির সরঞ্জাম ও যিপাচত সংগ্রড়হর লড়যয ৪৭.৯৬ তকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যড়য় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। এ প্রকড়ল্পর 

মাধ্যড়ম ৪টি ভ্রাম্যমাণ চমচি অযাসিল্ট প্লযাে, ৪টি প্রাইম মুভার, ১টি তকাল্ড প্লািার (অযাসিল্ট চমচলং) তমচেি, ১টি 

অযাসিল্ট তপভার, ১টি পটড়হালস চরড়পয়ার তমচেি ও ১টি ক্রযাক চসচলং তমচেি সংগ্রহ করা হড়ব। 

 

রযণাড়বযণ, সংস্কার ও তমরামত কায থক্রম 

াাকা ্কান 

ঢোকো সড়ক স্টিোন্ট্ন  ২০২১-২২ অে িবেন্ট্র 1১.9৪৫ ডকন্ট্লোডমটোর ও োরন্ট্ল, ৮.92২ডকন্ট্লোডমটোর ডরডিি 

স্টপ ন্ট্মন্ট, ৬.9৭ ডকন্ট্লোডমটোর মিবুডতকরে, ১৫৪.৬৯ডকন্ট্লোডমটোর এসডবএসর্ট, ১৭.৮৯ডকন্ট্লোডমটোর 

কোন্ট্প ির্টিংসহ সীলন্ট্কোট, ১৭.৯৬ ডকন্ট্লোডমটোর মোইনর স্টমরোমতসহ সীলন্ট্কোট, ৭৬৪২.00 ডমটোর এইেডবডব 

ডনম িোে, ১৬২০.৭০ডমটোর স্টড্রন ডনম িোে ও ২৭০৫.১৯ ডমটোর প্রডতরেোমূলক কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

ময়মিচসংহ তজাি 

ময়মনডসিংহ সড়ক স্টিোন্ট্ন  ২০২১-২২ অে িবেন্ট্র ৫৫.১৫ ডকন্ট্লোডমটোর ও োরন্ট্ল, ১.২ডকন্ট্লোডমটোর ডরডিি 

স্টপ ন্ট্মন্ট, ১১.৬৭ ডকন্ট্লোডমটোর মিবুডতকরে, ১২ ডকন্ট্লোডমটোর এসডবএসর্ট, ৮২.২৫ডকন্ট্লোডমটোর কোন্ট্প ির্টিংসহ 

সীলন্ট্কোট, ১৬২.০২ ডকন্ট্লোডমটোর মোইনর স্টমরোমতসহ সীলন্ট্কোট, ১৫৮০০.00 ডমটোর এইেডবডব ডনম িোে, ৫৮৯৬ 

ডমটোর স্টড্রন ডনম িোে ও ৪৯১৩ ডমটোর প্রডতরেোমূলক কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

িাগ্রাম তজাি 
 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সংস্কার, তমরামত ও রযণাড়বযণ োড়ত িাগ্রাম তজাড়ির অনুকুড়ল ২৪৫.২৩ তকাটি টাকা 

বরাদ্দ চেল। প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র িাগ্রাম তজাড়ি ৭৭.৯৭ চকড়লাচমটার ওভারড়ল, ০.৯৩৬ চকড়লাচমটার 

চরচজড তপভড়মে, ৩৫.৫৫ চকড়লাচমটার কাড়প থটিংসহ সীলড়কাট, ৯৬.২৯ চকড়লাচমটার মাইির তমরামতসহ 
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সীলড়কাট, ২.৪৫ চকড়লাচমটার মজবুচতকরণ, ১১২৯৫ চমটার এইিচবচব, ৪৫৭৭ চমটার তড্রি চিম থাণ ও ৩৬৬৮ 

চমটার প্রচতরযামূলক কাজ করা হড়য়ড়ে। এোো ১টি ফুটওভার রডশীজ ও ৫টি কালভাট থ চিম থাণ করা হড়য়ড়ে। 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সংস্কার, তমরামত ও রযণাড়বযণ োড়ত িাগ্রাম তজািার্ীি িট্টগ্রাম সেক সাড়কথড়লর 

অনুকুড়ল ১৮০.৬২ তকাটি টাকা বরাদ্দ চেল। প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র িাগ্রাম তজািার্ীি িট্টগ্রাম সেক 

সাড়কথড়ল ৪৫.৭০ চকড়লাচমটার ওভারড়ল, ০.৮৮৪ চকড়লাচমটার চরচজড তপভড়মে, ৩৫.২০ চকড়লাচমটার 

কাড়প থটিংসহ সীলড়কাট, ২২.০০ চকড়লাচমটার মাইির তমরামতসহ সীলড়কাট, ২.৪৫ চকড়লাচমটার 

মজবুচতকরণ, ৯০৪৫.০০ চমটার এইিচবচব, ২২০০.০০ চমটার তড্রি চিম থাণ ও ২৫৯৫.০০ চমটার প্রচতরযামূলক 

কাজ করা হড়য়ড়ে। এোো ১টি ফুটওভার রডশীজ ও ৫টি কালভাট থ চিম থাণ করা হড়য়ড়ে। 

২০২১-২২ অর্ থবেড়র সংস্কার, তমরামত ও রযণাড়বযণ োড়ত িাগ্রাম তজািার্ীি রাোমাটি সেক সাড়কথড়লর 

অনুকুড়ল ৬৪.৬১ তকাটি টাকা বরাদ্দ চেল। প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র রাোমাটি সেক সাড়কথড়ল ৩২.২৭ 

চকড়লাচমটার ওভারড়ল, ০.০৫২ চকড়লাচমটার চরচজড তপভড়মে, ০.৩৫ চকড়লাচমটার কাড়প থটিংসহ সীলড়কাট, 

৭৪.২৯ চকড়লাচমটার মাইির তমরামতসহ সীলড়কাট, ২২৫০ চমটার এইিচবচব, ২৩৭৭ চমটার তড্রি চিম থাণ ও 

১০৭৩ চমটার প্রচতরযামূলক কাজ করা হড়য়ড়ে। 

কুচমো  তজাি 

কুডমল্লো সড়ক স্টিোন্ট্ন  ২০২১-২২ অে িবেন্ট্র সিংস্কোর, স্টমরোমত ও রেেোন্ট্বেে খোন্ট্তর আওতোয় 232.43 

স্টকোর্ট টোকো বরোে ডেল। প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে ি বেন্ট্র কুডমল্লো স্টিোন্ট্ন 152.90 ডকন্ট্লোডমটোর ও োরন্ট্ল, 

5.925ডকন্ট্লোডমটোর ডরডিি স্টপ ন্ট্মন্ট, 58.09 ডকন্ট্লোডমটোর মিবুডতকরে, 41.00ডকন্ট্লোডমটোর এসডবএসর্ট, 

84.28ডকন্ট্লোডমটোর কোন্ট্প ির্টিংসহ সীলন্ট্কোট, 24.506 ডকন্ট্লোডমটোর মোইনর স্টমরোমতসহ সীলন্ট্কোট, 

2200.00 ডমটোর এইেডবডব ডনম িোে, 3500.09ডমটোর স্টড্রন ডনম িোে ও 3845.00 ডমটোর 

প্রডতরেোমূলককোি,০.০০  ডমটোর দীর্ ি ০.০০ র্টন্ট্সতু ও 91.00 ডমটোর দীর্ ি  9 র্ট কোল োট ি ডনম িোে করো 

হন্ট্য়ন্ট্ে। 

চসড়লট তজাি 

২০২১-২০২২/প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে ি বেন্ট্র রেেোন্ট্বেে, সিংস্কোর ও স্টমরোমত খোন্ট্ত ডসন্ট্লট সড়ক ডব োন্ট্গর 

অনুকুন্ট্ল 14.00 স্টকোর্ট টোকো বরোে প্রদোন ডেল। 1.30 ডকডম. কোন্ট্প ির্টিংসহ সীলন্ট্কোট, 44.24 ডকডম. ডরন্ট্পয়োর 

সীলন্ট্কোট, ৩.৭০ ডকডম. ডরন্ট্পয়োর সহ  এসডবএসর্ট, ১.২০ ডকডম. মিবুডতকরে (কোন্ট্প ির্টিং সীলন্ট্কোট বোন্ট্দ), 

০.৪০০ডকডম. ডরডিি স্টপ ন্ট্মন্ট, ১.৬০ ডকডম. এইেডবডব, ০.৬৯০ ডকডম. স্টড্রইন ডনম িোে, ০.৩৭৫ ডকডম. 

প্রডতরেোমূলক কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে।  

২০২১-২০২২/প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে ি বেন্ট্র ডপএমডপ (সড়ক-স্টমির)খোন্ট্ত ডসন্ট্লট সড়ক ডব োন্ট্গর অনুকুন্ট্ল 

1০.0৩ স্টকোর্ট টোকো বরোে প্রদোন ডেল।  ১২.০০ ডকডম. ডিডবএসর্ট ও ২.০০ ডকডম. ডিডবএসর্ট কোি করো 

হন্ট্য়ন্ট্ে। 

২০২১-২০২২/প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে ি বেন্ট্র রুর্টন স্টমইনন্ট্টন্যোন্ট্ন্সর খোন্ট্ত ডসন্ট্লট সড়ক ডব োন্ট্গর অনুকুন্ট্ল ২.৯৫ 

স্টকোর্ট টোকো বরোে প্রদোন ডেল।  ১২.০০ ডকডম. ডিডবএসর্ট ও ২.০০ ডকডম. ডিডবএসর্ট কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

৪৫০০০.০০ হোিোর ইট, ৫১০ ড্রোম ডবটুডমন, ৯০০.০০ র্ডম. পোের, ৯৭২.০০ স্টমডিক টন হট ডমক্স আস্ফি এর 

িোরো ডবড ন্ন সড়ন্ট্কর ডব োগীয় স্টমরোমত কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

খুলিা  তজাি 

খুলিা সেক তজাড়ি ২০২১-২২ অর্ থ বেড়র সংস্কার, তমরামত ও রযণাড়বযণ োড়তর আওতায় ২০০.৫৩ তকাটি 

টাকা বরাদ্দ চেল। প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থ বেড়র খুলিা তজাড়ি ৪২.৬৮ চকড়লাচমটার ওভারড়ল, ২৬.৪৮ 

চকড়লাচমটার চডচবএসটি, ০.৪৩২ চকড়লাচমটার চরচজড তপভড়মে, ১৪৪.৭৬ চকড়লাচমটার মজবুচতকরণ, ৪৮.৬২ 
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চকড়লাচমটার কাড়প থটিংসহ সীলড়কাট, ১৫৩.৫৭ চকড়লাচমটার মাইির তমরামতসহ সীলড়কাট, ৬৬৬৫ চমটার 

এইিচবচব চিম থাণ, ৫৮০ চমটার তড্রি চিম থাণ ও ৪৩৫৬ চমটার প্রচতরযামূলক কাজ করা হড়য়ড়ে। 

বচরোল তজাি 

প্রচতড়বেিার্ীি অর্ থবেড়র রযণাড়বযণ, সংস্কার ও তমরামত োড়ত বচরোল সেক তজাড়ির অনুকুড়ল 

২২৯.৪২৯২ তকাটি টাকা বরাদ্দ চেল। এর মাধ্যড়ম ১৪৪.৭১৯ চকড়লাচমটার ওভারড়ল, ২২.৯০ চকড়লাচমটার 

কাড়প থটিংসহ সীলড়কাট, ৮৩.০০ চকড়লাচমটার মাইির তমরামতসহ সীলড়কাট, ৮.০০ চকড়লাচমটার 

মজবুচতকরণ, চরচজড তপভমড়ে ২.১৫৫ চকড়লাচমটার, ২.৭৩৮ চমটার এইিচবচব, ১৫২৪.০০ চমটার তড্রি 

চিম থাণ,  ৫১২৪.২৫ চমটার প্রচতরযামূলক কাজ এবং ৩১০.০০ চমটার তলাব তপ্রাড়টকেি করা হড়য়ড়ে।  

 

রাজোহী  তজাি 

প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র রেেোন্ট্বেে, সিংস্কোর ও স্টমরোমত খোন্ট্ত রোিশোহী সড়ক স্টিোন্ট্নর অনুকুন্ট্ল 177.1 

স্টকোর্ট টোকো বরোে  ডেল। এর মোধ্যন্ট্ম 43.855ডকন্ট্লোডমটোর ও োরন্ট্ল, 65.73 ডকন্ট্লোডমটোর ডিডবএসর্ট, 

4.64 ডকন্ট্লোডমটোর ডরডিি স্টপ ন্ট্মন্ট, 16.51 ডকন্ট্লোডমটোর কোন্ট্প ির্টিংসহ সীলন্ট্কোট, 20.108 ডকন্ট্লোডমটোর 

মোইনর স্টমরোমতসহ সীলন্ট্কোট, 199.37ডকন্ট্লোডমটোর মোইনর স্টমরোমতসহ এসডবএসর্ট, 4.68 ডকন্ট্লোডমটোর 

মিবুডতকরে, 9389.916 ডমটোর এইেডবডব, 7146.00 ডমটোর স্টড্রন ডনম িোে ও 4653.00 ডমটোর 

প্রডতরেোমূলক কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। এেোড়ো 64.7 ডমটোর বদন্ট্র্ িযর 2র্ট স্টসতু ও 76.68 ডমটোর দীর্ ি 19র্ট 

কোল োট ি ডনম িোে করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 

রংপুর  তজাি 

২০২১-২০২২ অে িবেন্ট্র সিংস্কোর, স্টমরোমত ও রেেোন্ট্বেে খোন্ট্ত রিংপুর সড়ক স্টিোন্ট্নর অনুকূন্ট্ল ২০৯.৪৪ 

স্টকোর্ট টোকো বরোে ডেল। প্রডতন্ট্বদনোর্ীন অে িবেন্ট্র রিংপুর সড়ক স্টিোন্ট্ন ২৪.৭৪ ডকন্ট্লোডমটোর ও োরন্ট্ল, ৬৬.৯১ 

ডকন্ট্লোডমটোর ডিডবএসর্ট, ২.৮৯ ডকন্ট্লোডমটোর ডরডিিন্ট্প ন্ট্মন্ট, ৫৫.৬২ ডকন্ট্লোডমটোর কোন্ট্প ির্টিংসহ সীলন্ট্কোট, 

১০৪.৮১ ডকন্ট্লোডমটোর মোইনর স্টমরোমতসহ সীলন্ট্কোট, ১৮৩.৮৩ ডকন্ট্লোডমটোর মোইনর  স্টমরোমতসহ 

এসডবএসর্ট, ৯.৪৬ ডকন্ট্লোডমটোর মিবুডতকরে, ১৪৪৫৫.৫৪ ডমটোর এইেডবডব, ৫৮৫০.৩০ ডমটোরন্ট্ড্রন ডনম িোে ও 

১৮৭৪.০০ ডমটোর প্রডতরেোমূলক কোি করো হন্ট্য়ন্ট্ে। এেোড়ো ২২১.০০ ডমটোর বদন্ট্র্ িযর ৩র্ট স্টসতু ও ৭৭.০০ 

ডমটোর দীর্ ি ১৭র্ট কোল োট ি ডনম িোে করো হন্ট্য়ন্ট্ে। 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ 

এর চবচভন্ন কায থক্রম 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয় 

 

 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি-এি সাদথ ্কাতিয়াি মান্যবি িাষ্ট্রদূি Lee Jang-Keun এবাং ্কাইকা বাাংলাদেদশি ্িপুটি কাতি 

তিদিটি তখম ্থ তহয়ন এি  ্সৌকন্য সাক্ষাৎ 

 
 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি-এি সাদথ Ms. Mercy Tembon, Country Director for Bangladesh 

and Bhutan of World Bank -এি ্সৌকন্য সাক্ষাৎ 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয় 

 
 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি এমতপ’ি সাদথ Democracy International এি Chief of Party Ms. Dana 

Olds সহ প্রতিতনতিবৃদেি ্সৌকন্য সাক্ষাৎ 

 

 
 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি-এি সাদথ ভািদিি পিিাষ্ট্র সতচব Mr. Harsh Vardhan Shringla এবাং হাইকতমশনাি তম. তবক্রম 

কুমাি ্োিাইস্বামী-এি ্সৌকন্য সাক্ষাৎ 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয় 

 

 
মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি-এি সাদথ Mr. Manmohan Parkash, Deputy Director General, SARD, ADB এি ্সৌকন্য 

সাক্ষাৎ 

 

 
 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি এমতপ’ি সাদথ পতিকল্পনা মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ি. শামস্যল আলম এি ্সৌকন্য সাক্ষাৎ  
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

মািিীয় মিী, সেক পচরবহি ও তসতু মিণালয় 

 

 

 

মাননীয় মন্ত্রী কনাব ওবায়দুল কাদেি কর্তকৃ াাকা তবআিটি’ি তনমাৃণ কাক পতিেশনৃ 

 
 

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পতিবহন ও ্সত্য মন্ত্রণালয় ভায়ািাদটি উপি ্মইন লাইদন প্রথম ্মদাা ্াদনি চলাচল পিীক্ষদণি শুভ সূচনা কদিন 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ  
 

 
 

সতচব ্মাঃ নকরুল ইসলাম ও এ তবভাদগি  উর্ধ্ৃিন কমকৃিাৃদেি পায়িা ্সত্য (্লবুখালী ্সত্য) তনমাৃণ প্রকল্প  পতিেশনৃ (১৮ 

তসড়েম্বর ২০২১) 

 

 
 

কাইকাি আতথকৃ সহায়িায় বাস্তবায়দনি লদক্ষয প্রস্তাতবি মহাসড়দকি অযালাইনদমন্ট তনিাৃিদণি কন্য চিোম-কেবাকাি মহাসড়ক 

পতিেশনৃ (২৭ আগস্ট ২০২১) 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ  

 

 
 

িৎকালীন সতচব কনাব ্মাঃ নকরুল ইসলাম কর্তকৃ প্রস্তাতবি নওগাঁ শহদিি প্রিান সড়ক শান্তাহাি ্মাড় হদি ্চৌমাতসয়া পযনৃ্ত ৪-

্লদন উন্নীিকিণ প্রকল্প পতিেশনৃ (০২ অটবর ২০২১) 

 
 

নবদযাগোনকর্ত সতচব কনাব এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিীদক প্রিান প্রদকৌশলীি পক্ষ হদি স্বাগি স্মািক প্রোন (৪ জুন ২০২২) 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর কায থক্রড়ম 

সচিব, সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ  

 

 
 

সতচব কনাব এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিী ও ্মদাাদিদলি উর্ধ্ৃিন কমকৃিাৃদেি ্মদাাদিল তিদপা পতিেশনৃ  

 

 
 

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাগ এর সাড়র্ আওতার্ীি অচর্েপ্তর/কর্তথপয/সংস্থা/ড়কাম্পাচি’র বাতষকৃ কমসৃাােন চুতক্ত স্বাক্ষি ও 

প্রদনােনা প্রোন অনুষ্ঠাদন সতচব কনাব এ তব এম আতমন উল্লাহ নুিী  
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর ্কান প্রিানগণ কর্তকৃ পচরেে থি 

 

 
 

কনাব ্মাঃ আবদুল্লাহ আল হাসান ্চৌধুিী কর্তকৃ কািীয় মহাসড়দকি পাদরৃ্শ্ পণ্যবাহী গাতড় চালকদেি কন্য পাতকাৃং স্যতবিা সম্বতলি তবোমাগাি 

স্থাপন শীষকৃ প্রকল্প এলাকা সদিকতমদন পতিেশনৃ 

 

 

অতিতিক্ত সতচব কনাব ্মাঃ ইউছুব আলী ্মাল্লা কর্তকৃ কালিা তসতুর চিম থাণ কাজ পচরেে থি। 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর ্কান প্রিানগণ কর্তকৃ পচরেে থি 

 

 

অতিতিক্ত সতচব কনাব কাতকি ্হাদসন কর্তকৃ তসিাকগঞ্জ সড়ক তবভাদগি আওিায় বাস্তবায়নািীন বাাংলাপাড়া উধুতনয়া সড়কাাংদশি তনমাৃণ কক 

পতিেশনৃ 

 

যুগ্মসতচব কনাব মিীন্দ্র চকড়োর মজুমোর কর্তকৃ িট্টগ্রাম-রাোমাটি জাতীয় মহাসেক  (হাটহাজারী হড়ত রাউজাি পয থন্ত) সেকাংে ৪-তলড়ি উন্নীতকরণ 

প্রকড়ল্পর কায থক্রম পচরেে থড়ির  
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

মতনোতিাং টিম কর্তথক পচরেে থি 
 

 

 

 

মতনোতিাং োীম প্রিান কনাব ্মা: আব্দুল ্মাক্তাদেি কর্তকৃ কালীগঞ্জ-খাজুরা-রােপর-িার্ার াড়া পজলা মহাসড়ছকর ৫ম 

বকছলাবমর্াছর  ব বস গাি িার চা রাইল পসতুর বেম িাণ কাজ এিং  বরদি িে  

 

মতনোতিাং োীম প্রিান রসয়ো িািহানা কাউনাইন, যুগ্মসতচব কর্তকৃ প্রস্তাচবত েয়িা-যড়োেল-তিৌদ্দেতবাজার সংড়যাগ সেড়ক মাটির 

কাজ পচরেে থি 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

মতনোতিাং টিম কর্তথক পচরেে থি 

 

 

মচিটচরং টিম প্রর্াি সুলতািা ইয়াসমীি কর্তথক সাড়সক-II প্রকড়ল্প বগুো-রংপুর মহাসেকাংড়ে চিম থাণ কাজ পচরেে থি 

 

 

 

মডনটডরিং র্টম প্রর্োন জোি পমা: সামীমুজ্জামাে  কর্তিক ফুলিাবড়ো-আবেম-সােবকভাঙ্গা-িগারিাজার সড়ছকর ১৭ তম ডকন্ট্লোডমটোন্ট্র 

কোিোডনয়ো বোিোন্ট্র 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

মতনোতিাং টিম কর্তথক পচরেে থি 

 

 

মতনোতিাং টিম প্রিান কনাব িাহতমো হক খান কর্তকৃ খুলিা-চুকিগর-সাতযীরা মহাসেড়কর চডচবএস তবইজ তকাড়স থর পুরুত্ব পরীযণ 

 

মতনোতিাং টিম প্রিান কনাব এ এম এম তিকওয়ানুল হক কর্তকৃ নীলিামািী সড়ক তবভাদগি তবতভন্ন উন্নয়ন কাযকৃ্রম পতিেশনৃ 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

মতনোতিাং টিম কর্তথক পচরেে থি 

 

 

 

 

 

 

মচিটচরং টিম প্রর্াি তমাহাম্মে তের মাহবুব মুরাে কর্তক ্শিপুি সেক চবভাগার্ীি চবচভন্ন সেড়ক িলমাি উন্নয়ি প্রকল্প ও 

রযণাড়বযণ কাড়জর পচরেে থি 

 

 

মতনোতিাং টিম প্রিান কনাব নীতলমা আিদিাক কর্তকৃ  ্িনী-্নায়াখালী কািীয় মহাসড়দকি (এন-১০৪) ২-্লন অাংশ (মতহপাল হদি ্চৌমুহনী 

পূব ৃবাকাি) পযন্ত ৪-্লদন উন্নীিকিণ শীষকৃ প্রকল্প পতিেশনৃ। 
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চিড়ত্র সেক পচরবহি ও মহাসেক চবভাড়গর পচরেে থি ও মচিটচরং কায থক্রম  

মতনোতিাং টিম কর্তথক পচরেে থি 

 

 
 

মতনোতিাং টিম প্রিান কনাব ্মা: আবু  নাদেি, উপসতচব কর্তকৃ তশকলবাহা-আদনায়ািা সড়দকি তনমাৃণ কাক পতিেশনৃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


