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 সদবেি আর্ িসামার্িক উন্নয়বনি অন্যিম ধািক র্নিবর্িন্ন মহাসড়ক সনটওয়াকি সমিামি, সংস্কাি ও িক্ষণাববক্ষণ, উন্নয়ন ও 

সম্প্রসািণ এবং সমর্িি আধুর্নক গণপর্িবহন ব্যবস্থা গবড় সিালাি লবক্ষে সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ অব্যাহি কার্ িক্রম 

পর্িিালনা কবি র্াবি। িার্হদাি সাবর্ সামঞ্জস্যপূণ িভাবব অভেন্তিীণ ক্রমবধ িমান সড়ক সনটওয়াকি র্নম িাবণি পাোপার্ে উপ-আঞ্চর্লক 

মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ স্থাপবনি ধািাবার্হক কম িপ্রয়াস িলমান আবে। বিিমাবন এ রবভাক্গর ৮টি অনুরবভাগ, ১৭টি অরধশাখা ও 

আইর্সটি অর্ধোখাধীন ৮টি ইউর্নটসহ ৪৫টি শাখা/ইউরনট সমন্বক্য় এ কার্ েক্রম সুষ্ঠভাক্ব পররিারলত হক্ে। 

 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি আওতায় ৬টি দপ্তি/ সংস্থা িবয়বে, র্া র্নম্নরূপ: 

 সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি (সওি) 

 বাংলাবদে সড়ক পর্িবহন কর্তিপক্ষ (র্বআিটিএ) 

 ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ (র্িটির্সএ) 

 বাংলাবদে সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিেন (র্বআিটির্স) 

 ঢাকা ম্যাস ট্রানর্িট সকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

 বাস ি োর্পি ট্রানর্িট সকাম্পার্ন র্লর্মবটি (ঢাকা র্বআিটি) 

 
রূপকল্প 
 

সটকসই মহাসড়ক সনটওয়াকি এবং র্নিাপদ সড়ক পর্িবহন ব্যবস্থা 

 

অর্ভলক্ষে 

মহাসড়ক সমিামি, সংস্কাি ও িক্ষণাববক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসািবণি মাধ্যবম িনগবণি আর্ িসামার্িক উন্নয়বনি লবক্ষে সটকসই, 

র্নিাপদ ও মানসম্মি মহাসড়ক অবকাঠাবমা এবং সমর্িি আধুর্নক গণপর্িবহন ব্যবস্থা গবড় সিালা 

প্রোসর্নক কার্ িক্রম 

 

সুোসন 

কার্ ির্বর্ধমালা ১৯৯৬, সর্িবালয় র্নবদ িেমালা ২০১৪ এবং এিদসংক্রান্ত আইন/র্বর্ধমালা/নীর্িমালা অনুসিবণ সড়ক পর্িবহণ ও 

মহাসড়ক র্বভাবগি কার্ িক্রম পর্িিালনা কিা হয়। সুোসন প্রর্িষ্ঠা, জবাবরদরহতা রনরিত করার মাধ্যক্ম িনগণবক উন্নিিি সসবা 

প্রদাবনি লবক্ষে এ র্বভাগ কাি কবি র্াবি।  

 

িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল 

িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল বাস্তবায়বনি লবক্ষে এ র্বভাগ এবং আওিাধীন দপ্তি/সংস্থার প্রধান ও এ র্বভাবগি যুগ্মসর্িব পদমর্ িাদাি 

উবদ্ধি সকল কম িকিিাগবণি সমিবয় ননর্িকিা কর্মটি িবয়বে।  শুদ্ধািাি কম ি-পর্িকল্পনা প্রণয়নপূব িক বাস্তবায়ন িদাির্ক এ কর্মটিি 

মাধ্যবম সম্পন্ন হবি। এ র্বভাবগি িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি মর্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগসহ সংর্িষ্ট সকল মহবল প্রেংর্সি 

হবয়বে। ২০২০-২১ অর্ িবেবি এ র্বভাবগি শুদ্ধািার কম ি-পর্িকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি স্বমূল্যায়বন েিভাগ। শুদ্ধািার কম ি-পর্িকল্পনা  

বাস্তবায়বন লক্ষে অিিবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ ১িন সংস্থা প্রধান এবং ০২ িন কম িকিিা/কম িিার্িসক শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রদান কিা হবয়বে। 

মর্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবগি সার্ব িক মূল্যায়বন ২০১৯-২০ অর্ িবেবি সমাট ১০০ নম্ববিি মবধ্য এ র্বভাবগি অিিন ৯৩.৪। ২০১৯-২০ 

অথ েবছক্রর জাতীয় শুদ্ধািার কম েপররকল্পনা দক্ষতার সক্ে বাস্তবায়ক্ন ৫১ টি মন্ত্রণালয়ালয়ভরবভাক্গর মক্ধ্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাগ ২য় স্থান অরধকার করায় গণালয়প্রজাতন্ত্রী বাাংলাক্দশ সরকাক্রর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হারসনা কর্তেক ১৮ জুলাই ২০২১ তাররক্খ 

সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়।  
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মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয়ালক্য়র মাননীয় মন্ত্রী  জনাব আ.ক.ম. মমাজ্জাক্মল হক এর রনকট হক্ত সম্মাননা গ্রহণালয় করমছন এ রবভাক্গর 

সরিব জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

 

অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা 

এ রবভাক্গর ওক্য়বসাইট-এর অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা (GRS) রলাংক-এ মর্ মকাক্না ব্যরক্ত কর্তেক এ রবভাগসহ আওতাধীন 

দপ্তরভসাংস্থার কার্ েক্রক্মর ওপর অরভক্র্াগ দারখল ও পরামে ি প্রদাক্নর ব্যবস্থা আক্ছ। ২০২০-২১ অথ েবছক্র মমাট ৫৪টি অরভক্র্াগ ও পরামশ ে 

পাওয়া র্ায়। প্রাপ্ত অরভক্র্াগ সম্পক্কে ব্যবস্থা গ্রহণালয়সহ পরামক্শ ের শতভাগ জবাব প্রদান করা হক্য়ক্ছ।  

িথ্য অর্ধকাি 

অবাধ তথ্য প্রবাহ রনরিতকরণালয় নীরত অনুসরক্ণালয় এ রবভাক্গর ওক্য়বসাইট-এ িথ্য অর্ধকাি (RTI) নাক্ম একটি রলাংক রক্য়ক্ছ। জনসাধারক্ণালয়র 

রনকট হক্ত প্রাপ্ত আক্বদক্নর মপ্ররক্ষক্ত তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। রবগত ২০২০-২১ অথ েবছক্র প্রাপ্ত আক্বদক্নর 

শতভাগ রনষ্পরি করা হয়। 

অর্িট 

এ র্বভাগ এবং আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি দীর্ ি অর্নষ্পন্ন অর্িট আপর্িসমূহ র্নষ্পর্িি স্বাবর্ ি বতেমাক্ন ১৮টি রি-পক্ষীয় অর্িট টিম কাি 

কিবে। মকারভড-১৯ পরররস্থরতক্ত ০৩টি রি-পক্ষীয় সভা আক্য়াজন সম্ভব হক্য়ক্ছ। প্ররতক্বদনাধীন সমক্য় পররবহন অরডট অরধদপ্তর 

এবাং সবক্দরশক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অরডট অরধদপ্তর (ফাপাড) কর্তেক ১৯১৬টি অরডট আপরি রনষ্পরিসহ ১৯৫টি আপরির ব্রডশীট 

জবাব মপ্ররণালয় করা হয়। 

র্বআিটিএ সসবা সকন্দ্র 

বাংলাবদে সর্িবালবয়ি ৭ নম্বি ভববনি নীিিলায় ৭ ও ৮ নম্বি কবক্ষ র্বআিটিএ সসবা সকন্দ্র রক্য়ক্ছ। এ সকন্দ্র সর্বক সপ্তাক্হ  ররববার 

ও মেলবার প্রার্ধকািভুক্ত কম িকিিাগবণি সমাটির্ান এবং প্রোসর্নক কাবি ব্যবহৃি সমাটির্াবনি র্থারনয়ক্ম র্িটবনস সসবা প্রদান 

কিা হবয় র্াবক। র্বগি ২০২০-২১ অথ েবছক্র ১৬৫৭ টি গারড়র র্িটবনস সংক্রান্ত সসবা প্রদান করা হক্য়ক্ছ।  

 

সপনেন 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবাং দপ্তি/সংস্থাি সকল মগ্রক্ডর অবসরপ্রাপ্ত কম িিার্িি সপনেন সকইস দ্রুিতার সাক্থ র্নষ্পর্ি 

কিা হয়। মার্সক সমিয় সভায় অর্নষ্পন্ন সপনেন সকইসসমূবহি অগ্রগর্ি পর্ িাবলািনা কিা হয়। প্ররতক্বদনাধীন সমক্য় সড়ক পররবহন 

ও মহাসড়ক রবভাক্গর ০১ জন অরতররক্ত সরিব, ০১ জন যুগ্মসরিব  এবাং সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর ৯ম সগ্রি হবি িদূর্ধ্ে পর্ িাবয়ি 

২২ িন কম েকতোর অনুকূবল সপনেন মঞ্জুর্ি প্রদান কিা হসয়বে। সুর্নর্দ িষ্ট কািণ ব্যিীি সকাবনা সপনেন সকইস অর্নষ্পন্ন সনই। 
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নর্র্ র্বনষ্টকিণ 

সর্িবালয় র্নবদে িমালা, ২০১৪ অনুসিসণ ধািাবার্হকভাবব নরথর মেরণালয়রবন্যাস ও র্র্ার্র্ প্রর্ক্রয়ায় নরথ বাছাই কক্র প্ররতক্বদনাধীন 

অথ েবছক্র খ, গ ও ঘ মেরণালয়র মমাট ১১০টি নরথ রবনষ্ট করা হক্য়ক্ছ। 

মর্নটর্িং 

মহাসড়ক মমরামত ও সাংস্কাক্রর মাধ্যক্ম রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় এবাং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণালয় কাক্জর গুণালয়গতমান ও অগ্রগরত এবাং রবআরটিএ ও 

রবআরটিরসর মাঠ পর্ োক্য়র কার্ েক্রম রনরবড়ভাক্ব পররবীক্ষক্ণালয়র জন্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাক্গর কম েকতো ও 

প্রক্কৌশলীগক্ণালয়র সমম্বক্য় ২০টি মরনটররাং টিম রক্য়ক্ছ। এ রবভাক্গর আওতাধীন মাঠ পর্ োক্য়র কার্ েক্রম পর্ েক্বক্ষক্ণালয়র রনরমি মরনটররাং 

টিক্মর পাশাপারশ অরতররক্ত সরিব ও যুগ্মসরিবগণালয় সমন্বয়ক রহক্সক্ব দারয়ত্ব পালন করক্ছন। প্ররতক্বদনাধীন সমক্য়  ৭০টি সক্রজরমন 

পররদশ েন  প্ররতক্বদন দারখল করা হয় এবাং প্ররতক্বদক্নর সুপাররশ অনুর্ায়ী প্রক্র্াজয ব্যবস্থা গ্রহণালয় করা হয়। 

 

র্নয়ন্ত্রণ কক্ষ 

র্বর্ভন্ন ধমীয় উৎসববি সময় মানুবষি র্ািায়াি র্নিাপদ ও স্বর্স্তদায়ক কিাি র্নর্মি র্নয়ন্ত্রণ কক্ষ সখালা হবয় র্াবক। র্নয়ন্ত্রণ কবক্ষ 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগসহ দপ্তি/সংস্থাি কম িকিিা/কম িিার্িগণ পালাক্রবম দার্য়ত্ব পালন কবি র্াবকন। উর্ধ্িিন পর্ িায় 

হবি সাব িক্ষর্ণক র্নয়ন্ত্রণ কবক্ষি কার্ িক্রম িদাির্কসহ প্রবয়ািনীয় র্নবদ িেনা ও র্সদ্ধান্ত প্রদান কিা হবয় র্াবক। িবল ধমীয় উৎসবব 

প্রিেন্ত অঞ্চবল র্ািায়ািকািী মানুষ স্বািবযে ও রনরাপক্দ গন্তক্ব্য আসা-র্াওয়া করক্ত পাক্রন। এছাড়াও দুবর্ িাগকালীন র্নয়ন্ত্রণ কক্ষ 

খুবল মহাসড়কসমূহ সাব িক্ষর্ণক মর্নটর্িং এি আওিায় প্রবয়ািনীয় পদবক্ষপ গ্রহণ কিা হয়। 

 

সুনীল অর্ িনীর্ি (Blue Economy) 

সমুদ্র সম্পদ আহিণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাি সাবর্ মহাসড়ক সনটওয়াকি সিাসর্ি সম্পৃক্ত। এ মপ্রক্ষাপক্ট বহুমার্ত্রক পর্িবহন ব্যবস্থা 

স্থাপবন এ র্বভাবগি গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা িবয়বে। ইবিামবধ্য কক্সবািাি সর্বক সটকনাি পর্ িন্ত ৮০ র্কবলার্মটাি সমর্িন ড্রাইভ মহাসড়ক 

র্নম িাণ, ঢাকা সর্বক িট্টগ্রাম পর্ িন্ত মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ, ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়বক ৪-সলন র্বর্েষ্ট শীতলক্ষযা (রিতীয় 

কাঁিপুর), র্িিীয় সমর্না ও র্িিীয় সগামিী সসতু র্নম িাণ করা হক্য়ক্ছ। এোড়াও, কক্সবািাি সিলাি মবহেখালী উপবিলাি 

মািািবার্ড়বি সংবর্াগ মহাসড়ক র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ও পটুয়াখালী মজলায় পায়রা নদীর ওপর পায়রা মসতু ও পায়রা 

সমুদ্রবন্দর সাংক্র্াগ সড়ক রনম োণালয় কাজ িলমান রক্য়ক্ছ। পর্ েটকসহ সামুরদ্রক সম্পদ পররবহক্নর জন্য ফররদপুর (ভাো)-বররশাল-

কুয়াকাটা মহাসড়ক ৪-মলক্ন উন্নীতকরক্ণালয়র পররকল্পনা গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ। সমুদ্রবযি, নদীবযি ও ড্রাইবপাট িসমূহ কার্ িকি কিাি 

লবক্ষে িািীয় মহাসড়কসমূবহি সবে সংবর্াগকািী মহাসড়ক র্নম িাবণি মাধ্যবম র্বর্ভন্ন পর্িবহন মাধ্যবমি মবধ্য সমিয় সাধবনি 

সকৌেলগি পর্িকল্পনা এ র্বভাবগি িবয়বে। সুনীল অর্ িনীর্ি র্বষবয় জ্বালানী ও খর্নি সম্পদ র্বভাবগি আওিাধীন ব্লু-ইবকানর্ম সসল 

কর্তিক আবয়ার্িি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রবম এ র্বভাগ সর্ক্রয় অংেগ্রহণ কবি র্াবক। সুনীল অর্ িনীর্ি র্বষবয় এ র্বভাবগি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ ি 

সময়াদী পর্িকল্পনা প্রণালয়য়ন করা হক্য়ক্ছ। মধ্যক্ময়াদী পররকল্পনার অাংশ রহক্সক্ব নারায়ণালয়গক্ের পানগাঁও নদী বন্দক্র কক্েইনার 

পররবহন অরধকতর কার্ েকরী করার লক্ক্ষয পানগাঁও মথক্ক বরহগ েমন মহাসড়ক উন্নয়ক্নর পররকল্পনা গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ। এছাড়া, 

দীঘ েক্ময়াদী পররকল্পনার অাংশ রহক্সক্ব সীিাকুন্ড-িট্টগ্রাম-কক্সবািাি পর্ িন্ত সমর্িন ড্রাইভ র্নম িাবণি লবক্ষে র্ির্ির্বর্লটি ডার্ি িলমান 

রক্য়ক্ছ। উক্েখ্য প্রস্তারবত এ প্রকক্ল্প সবক্দরশক অথ োয়ক্নর রবষক্য় সরকাক্রর নীরতগত অনুক্মাদন রক্য়ক্ছ। 

মানব সম্পদ উন্নয়ন 

শূন্যপদ পূিণ ও পবদান্নর্ি 

র্বগি অর্ িবেবি ১৩-২০ সগ্রবিি ০৪ কযাটাগররর ২৪টি শূন্য পক্দ রনক্য়াক্গর লক্ক্ষয গত ০৭ জানুয়ারর ২০২১ তাররক্খ রবজ্ঞরপ্ত পরিকায় 

প্রকাশ করা হয়। প্রকারশত রবজ্ঞরপ্তর মপ্ররক্ষক্ত অনলাইক্ন আক্বদনকৃত প্রাথীক্দর রলরখত পরীক্ষা গত ১৬ এরপ্রল ২০২১ তাররখ রলরখত 

পরীক্ষা গ্রহক্ণালয়র রদন ধার্ ে থাকক্লও কক্রানা পরররস্থরতর কারক্ণালয় স্থরগত করা হয়। কক্রানা পরররস্থরত স্বাভারবক হক্ল রনক্য়াগ কার্ েক্রম 

সম্পন্ন করা হক্ব। 

 



9 

 

কম েকতো ও কম েিাররক্দর সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

কম েকতোভকম েিাররক্দর দক্ষতা উন্নয়ন ও মসবার মান বৃরদ্ধর লক্ক্ষয বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ালয় কর্তেক প্রণালয়ীত 

সমরন্বত প্ররশক্ষণালয় ম্যানুক্য়ল, ২০১৬ অনুর্ায়ী  এ র্বভাবগি সকল সগ্রবিি কম িিাররসদি ২০২০-২১ অর্ িবেবি ৮,০০০ র্ন্টা প্রর্েক্ষবণি 

লক্ষেমাত্রাি র্বপিীবি ৯,৩৩৫ র্ন্টা প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হয়। সকার্ভি-১৯ ির্নি প্রর্িকূল পর্ির্স্থর্িি কািবণ ১০টি প্রর্েক্ষণ সকাস ি 

অনলাইবন অনুষ্ঠাবনি পাোপার্ে ২৫টি প্রর্েক্ষণ সিাসর্ি অংেগ্রহবণ আবয়ািন কিা হয়। প্ররশক্ষণ কম িসূর্িি আওিায় ১০-২০িম 

সগ্রবিি সকল কম িকিিা/কম িিার্িবক সরকারর কম েিারর আইন, ২০১৮, রনধ োররত ছুটি রবরধমালা, ১৯৭৯, বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত 

(এরপএ), অরি রনরাপিা রবষক্য় সক্িতনতা বৃরদ্ধ, মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত, সরকারর কম েিারর (শৃঙ্খলা ও আপীল) রবরধমালা-২০১৮, ই-

নরথ ব্যবহার ও বাস্তবায়ন রবষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত রবক্শষ সেীবনী প্ররশক্ষণালয়, ক্লাউড রমটিাংভকনফাক্রন্স আক্য়াজন, 

এযাকাউে সতরর ও অাংশগ্রহণালয় রবষয়ক প্ররশক্ষণালয়, পররেন্নতা ও অরফস পররক্বশ উন্নয়ন ও স্বাস্থয সক্িতনতা, সনরতকতা ও অরফস 

রশষ্টািার রবষক্য় প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হয়। র্ববেষ উবযাগ র্হবসবব কম েিাররক্দর আঞ্চরলক মলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণালয় মকন্দ্র খুলনা ও 

িট্টগ্রাক্ম ৫রদনব্যাপী সেীবনী প্ররশক্ষক্ণালয়র আক্য়াজন করা হয়। এছাড়া, এ রবভাগ ৯ম মগ্রড ও তদূর্ধ্ে পর্ োক্য়র কম েকতোক্দর এরপএ 

রনক্দ েরশকা ও এরপএ কাঠাক্মা, উদ্ভাবক্ন সক্ষমতা বৃরদ্ধ, মসবা সহরজকরণালয় সক্ষমতা বৃরদ্ধ, অরি রনরাপিা রবষক্য় সক্িতনতা বৃরদ্ধ রবষয়ক 

প্ররশক্ষণালয়/ওয়াকেশপ/কম েশালার আক্য়াজন করা হয়। গুরুত্বপূণালয় ে রকছু প্ররশক্ষণালয় ও কম েশালার রবরবণালয় রনক্ে মদয়া হল: 

অরি রনরাপিা রবষক্য় সক্িতনতা বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণালয়: 

অনাকারঙ্খত অরিকাক্ের কারক্ণালয় জান-মাক্লর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষরত মরাধকক্ল্প এ রবভাক্গ রনক্য়ারজত সকল মগ্রক্ডর কম েিাররক্দর অরিকাে 

সম্পক্কে সক্িতনতা বৃরদ্ধ এবাং অরি রনব োপক্ণালয়র রবরভন্ন কলা মকৌশল হাক্ত-কলক্ম রশক্ষা দাক্নর জন্য বাাংলাক্দশ ফায়ার সারভ েস ও 

রসরভল রডক্ফন্স অরধদপ্তক্রর সহায়তায় ১৮, ১৯, ২০ ও ২৫ জানুয়ারর ২০২১ তাররক্খ ৪টি ব্যাক্ি অভযন্তরীণালয় প্ররশক্ষণালয় আক্য়াজন করা 

হয়। সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালক্য়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাক্দর, এমরপ ভাচু েয়ারল প্ররশক্ষণালয় কম েসূরির উক্িাধন কক্রন।  

 

 অরি রনরাপিা রবষক্য় সক্িতনতা বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণালয়  

 

 

মসবা সহরজকরক্ণালয় সক্ষমতা বৃরদ্ধ রবষয়ক প্ররশক্ষণালয়: 

মসবা সহরজকরক্ণালয় সক্ষমতা বৃরদ্ধ রবষক্য় গত ০৮-০৯ জানুয়ারর ২০২১ তাররক্খ রবআরটিএ’র সক্ম্মলন কক্ক্ষ এ রবভাক্গর ১০ম মগ্রক্ডর 

কম েকতোগক্ণালয়র জন্য প্ররশক্ষণালয় আক্য়াজন করা হয়।  



10 

 

 

মসবা সহরজকরণালয় সক্ষমতা বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত প্ররশক্ষক্ণালয় অাংশগ্রহণালয়কারীগণালয় 

ই-নরথ বাস্তবায়ন রবষয়ক প্ররশক্ষণালয়: 

কাগজরবহীন সরকারর দপ্তর এবাং রডরজটাল বাাংলাক্দশ রবরনম োণালয়, কাক্জর গরত ও স্বেতা বৃরদ্ধ এবাং সময়ানুবরতেতা রনরিতকরক্ণালয় ই-

নরথ কার্ েকর ভূরমকা রাখক্ছ। ই-নরথর মাধ্যক্ম সময় ও স্থান রনরব েক্শক্ষ নরথ রনষ্পরির কার্ েক্রম গ্রহণালয় সম্ভব। তথ্য ও মর্াগাক্র্াগ  

প্রযুরক্ত রবভাগ এবাং এটুআই’র সহক্র্ারগতায়  ২০২১ সাক্লর ৩১ মম, ০১, ০২ ও ০৩ জুন তাররক্খ এ রবভাক্গর কম েকতোভকম েিাররক্দর 

২টি ব্যাক্ি ই-নরথ ব্যবহার ও বাস্তবায়ক্ন দক্ষতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত রবক্শষ সেীবনী প্ররশক্ষণালয় আক্য়াজন করা হয়। 

 

ই-নরথ ব্যবহার ও বাস্তবায়ন রবষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত রবক্শষ সেীবনী প্ররশক্ষণালয় 
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বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত রবষয়ক প্ররশক্ষণালয়: 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়বনি িন্য দক্ষ এবং গর্িেীল প্রোসর্নক ব্যবস্থা প্রবয়ািন। এ লক্ক্ষয ২৮ নক্ভম্বর ২০২০ তাররক্খ সওজ 

প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্র ১০ম মগ্রক্ডর কম েিাররক্দর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত রবষক্য় প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হয়। একই ধারাবারহকতায় ৯ম ও 

তদূর্ধ্ে মগ্রক্ডর কম িিার্িবদি গত ১ এরপ্রল ২০২১  তাররক্খ এরপএ রনক্দ েরশকা ও এরপএ কাঠাক্মা সম্পক্কে এবাং ২৫ মম ২০২১ তাররক্খ  

এ রবভাগ ও আওতাধীন দপ্তরভসাংস্থার কম িিার্িবদি অংেগ্রহবণ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত রবষক্য় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বে।  

 

 

 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত রবষক্য় অনুরষ্ঠত অনলাইন প্ররশক্ষক্ণালয় অাংশগ্রহণালয়কারী কম েিারীগণালয় 
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জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল বাস্তবায়ন রবষয়ক প্ররশক্ষণালয়: 

মসানার বাাংলা গড়ার প্রতযক্য় সরকারর কম েিাররক্দর সনরতকতা, সততা ও রনষ্ঠার সাক্থ কতেব্য পালক্ন উজ্জীরবত করার লক্ক্ষয এ 

রবভাক্গর ১০ম-২০তম মগ্রক্ডর কম েিাররক্দর গত ১৬ মাি ে ২০২১ তাররক্খ জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল ও সুশাসন রবষক্য় প্ররশক্ষণালয় প্রদান 

করা হক্য়ক্ছ।  

ক্লাউড রমটিাংভকনফাক্রন্স আক্য়াজন, এযাকাউে সতরর ও অাংশগ্রহণালয় রবষয়ক প্ররশক্ষণালয়: 

সকার্ভি-১৯ ির্নি প্রর্িকূল পর্ির্স্থর্িবি অরফক্সর কার্ েক্রম িলমান রাখার জন্য সভা, মসরমনার ও প্ররশক্ষণালয় অলনাইক্ন আক্য়াজন 

করা হয়। এ রবষক্য় প্রযুরক্তগত ধারণালয়া প্রদাক্নর লক্ক্ষয রবভাক্গর ১০ম-১৫তম মগ্রক্ডর কম েিাররক্দর ৭ জুন ২০২১ তাররক্খ ক্লাউড 

রমটিাংভকনফাক্রন্স আক্য়াজক্ন এযাকাউে সতরর ও অাংশগ্রহণালয় রবষয়ক প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হক্য়ক্ছ।  

 

ক্লাউড রমটিাং/কনফাক্রন্স আক্য়াজক্ন এযাকাউে সতরর ও অাংশগ্রহণালয় রবষয়ক প্ররশক্ষক্ণালয় অংেগ্রহণকািীগণ 

সেীবনী প্ররশক্ষণালয়: 

কম িিার্িবদি কম িস্পৃহা বৃর্দ্ধি লবক্ষে এ র্বভাবগি ১০ম-১৬তম মগ্রক্ডর কম িিার্িবদি আঞ্চরলক মলাক প্রশাসন প্ররশক্ষণালয় মকন্দ্র, 

খুলনায়  ১টি ব্যাক্ি ২৯ জনক্ক এবাং সরকারর টিিাি ে মট্ররনাং কক্লজ, িট্টগ্রাক্ম ১টি ব্যাক্ি ৩০ জনক্ক ৫ রদনব্যাপী 

সেীবনী প্ররশক্ষণালয় প্রদান কিা হয়। 

 

সরকারর টিিাস ে মট্ররনাং কক্লজ িট্টগ্রাক্ম সেীবনী প্রর্েক্ষবণ অংেগ্রহণকািীগণ 
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সবক্দরশক প্ররশক্ষণালয় 

মপশাগত দক্ষতা বৃরদ্ধ, উৎকষ ে সাধন ও অরভজ্ঞতা অজেক্নর লক্ক্ষয UN-ESCAP, JICA, KOICA,  World 

Bank, Asian Development Bank কর্তেক আক্য়ারজত সবক্দরশক প্ররশক্ষণালয়, মসরমনার, ওয়াকেশপ ও রসক্ম্পারজয়াক্ম 

রবভাক্গর কম েকতোগণালয় একক অথবা দলরভরিক অাংশগ্রহণালয় কক্রন। এছাড়া, এ রবভাক্গর আওতায় বাস্তবায়নাধীন রবরভন্ন প্রকক্ল্পর 

আওতায় আক্য়ারজত সবক্দরশক রশক্ষা সফর ও প্ররশক্ষক্ণালয়ও কম েকতোগণালয় অাংশগ্রহণালয় কক্রন। মকারভড-১৯ পরররস্থরতক্ত ২০২০-২১ 

অথ েবছক্র এ রবভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থার কম েকতোগণালয় ভাচুেয়ারল সবক্দরশক প্ররশক্ষক্ণালয় অাংশগ্রহণালয় কক্রক্ছন। 

 

 
 

KOICA কর্তেক অনলাইক্ন আক্য়ারজত মফক্লারশপ মপ্রাগ্রাক্ম অাংশগ্রহণালয়কারীগণালয় 

 

কম েশালা 

উদ্ভাবন রবষক্য় কম েশালা: 

গত ২১-২২ নক্ভম্বর ২০২০ তাররক্খ এ রবভাক্গর ৯ম ও তদূর্ধ্ে মগ্রক্ডর ৩০ জন কম েিাররর অাংশগ্রহক্ণালয় ও গত ২৪ মম ২০২১ তাররক্খ 

১০ম মগ্রক্ডর সকল কম েিাররর অাংশগ্রহক্ণালয় উদ্ভাবন রবষক্য় অনলাইন কম েশালা আক্য়াজন করা হক্য়ক্ছ। 

মসবা সহরজকরণালয় রবষক্য় কম েশালা: 

মসবা প্রদান প্ররক্রয়া সহরজকরণালয় এবাং গুণালয়গত পররবতেন আনার লক্ক্ষয গত ২৩ মম ২০২১ তাররক্খ এ রবভাক্গর ৯ম ও তদূর্ধ্ে মগ্রক্ডর 

কম েিাররক্দর অাংশগ্রহক্ণালয় মসবা সহরজকরণালয় রবষক্য় অনলাইন কম েশালা আক্য়াজন করা হক্য়ক্ছ। 
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মসবা সহরজকরণালয় রবষক্য় অনলাইন কম েশালায় অাংশগ্রহণালয়কারীগক্ণালয়র একাাংশ 

 

প্রণীি/প্রণয়নাধীন আইন/র্বর্ধমালা/নীর্িমালা/প্ররবধানমালা 

আইন 

 

মহাসড়ক আইন, ২০২১ 

মহাসড়ক রনম োণালয়, উন্নয়ন ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় কার্ েক্রম পররিালনা এবাং অবাধ, সুশৃঙ্খল ও রনরাপদ র্ান িলািল রনরিতকক্ল্প এ রবভাগ 

কর্তেক প্রণালয়ীত মহাসড়ক আইন, ২০২১ এর খসড়া মরন্ত্রপররষদ সবঠক্ক চূড়ান্ত অনুক্মারদত হক্য়ক্ছ। অনুক্মারদত খসড়া ‘মহাসড়ক আইন 

২০২১’  রবল আকাক্র মহান জাতীয় সাংসক্দ উত্থাপক্নর প্রক্য়াজনীয় কার্ েক্রম িলমান আক্ছ। 

 

নীর্িমালা 

মহাসড়ক ল্যান্ডবস্কর্পং নীর্িমালা, ২০২০  

মহাসড়ক্ক নাযর্নকিা সৃিন, সড়ক র্নিাপিা ঝুঁর্ক হ্রাস, সড়বকি স্থায়ীত্ব বৃরদ্ধ, র্ানবাহন কর্তেক সৃষ্ট শব্দ ও বায়ু দূষণালয় রনয়ন্ত্রক্ণালয়র 

লক্ক্ষয গ্রামীণালয় মহাসড়ক, নগি মহাসড়ক, েব্দ সংববদী এলাকা, র্েল্প এলাকায় পররকরল্পত উপাক্য় সবুজায়ক্নর উক্যযক্শ সড়ক ও 

িনপথ অর্ধদপ্তবিি বৃক্ষবিাপন ও ল্যান্ডস্কোর্পং নীর্িমালা, ২০২০ গত ২৪ মফব্রুয়ারর ২০২১ তাররক্খ বাাংলাক্দশ মগক্জক্ট প্রকারশত 

হক্য়ক্ছ। 
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র্বর্ধমালা 
 

 

সড়ক পর্িবহন আইন, ২০১৮-এি আওিায় প্রণালয়য়নাধীন র্বর্ধমালা 

সড়ক পর্িবহন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়ক্নর রনরমি এর আওতায় খসড়া সড়ক পর্িবহন র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রস্তুত করা হক্য়ক্ছ র্া 

মভটিাং পর্ োক্য় রক্য়ক্ছ।  

 

সড়ক রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় তহরবল মবাড ে আইন, ২০১৩ এর আওতায় রবরধমালা ২০২১ 

সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর আওতাধীন সড়কসমূক্হর সুষ্ঠ ুরক্ষণালয়াক্বক্ষণালয়, মমরামত, সাংস্কাক্রর জন্য তহরবল সাংগ্রহ ও মবাড ে গঠক্নর 

উক্যক্ে প্রণালয়ীত সড়ক রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় তহরবল মবাড ে আইন, ২০১৩ এর অধীন সড়ক রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় তহরবল নীরতমালা, ২০২১ এর খসড়া 

চূড়ান্ত করা হক্য়ক্ছ।  

 

গুরুত্বপূণ ি র্দবস পালন 
 

িািীয় সোক র্দবস 

সব িকাবলি সব িবেষ্ঠ বাঙার্ল িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমান এঁি োহাদাত বার্ষ িকীবি ১৫ আগড ২০২০ িার্িখ এবাং 

িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমান এঁি জন্মরদন উপলসক্ষ ১৭ মাি ে ২০২১ তাররখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবং 

আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাসমূবহি উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ স্বাস্থযরবরধ অনুসরণালয় কক্র ধানমর্ন্ডি ৩২ নম্বি সড়বক অবর্স্থি বেবন্ধু স্মৃর্ি 

র্াদুর্বি িার্িি র্পিাি প্রর্িকৃর্িবি র্বনম্র েদ্ধা জ্ঞাপন কবিন। 

 

জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর ৪৫তম শাহাদত বারষ েকী ও জাতীয় মশাক রদবক্স বেবন্ধু স্মৃরত র্াদুঘক্র েদ্ধা জ্ঞাপন 
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১৭ মাি ে ২০২১ তাররক্খ বেবন্ধু স্মৃরত র্াদুঘক্র জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর প্ররতকৃরতক্ত েদ্ধা জ্ঞাপন 

 

র্নিাপদ সড়ক র্দবস 

সড়ক নিরাপত্তা নিনিতকল্পে জিসল্পেতিতা সৃনির লল্পযে সরকার 22 অল্পটাবরল্পক জাতীয় নিরাপদ সড়ক নদবস ঘ াষণা কল্পরল্পে। 

২০১৭ সাল্পল ‘সাবধাল্পি োলাল্পবা গানড়, নিরাপল্পদ নিরল্পবা বানড়’ এই প্রনতপাদ্যল্পক সামল্পি ঘরল্পে প্রথম বাল্পরর মল্পতা এ নদবস পালি 

করা হয়। ২০১৮ সাল্পল ‘আইি ঘমল্পি েলল্পবা, নিরাপদ সড়ক গড়ল্পবা’, ২০১৯ সাল্পল  ‘জীবল্পির আল্পগ জীনবকা িয়, সড়ক দু ঘটিা আর 

িয়’ এবং ২০২০ সাল্পল ‘মুনজব বল্পষ ঘর শপথ, সড়ক করল্পবা নিরাপদ’ প্রনতপাল্পদ্য জাতীয় নিরাপদ সড়ক নদবস পালি করা হয়। 

 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর উপনিনতল্পত (ভার্চ ঘয়াল) জাতীয় নিরাপদ সড়ক নদবস, ২০২০ এর আল্পলােিা সভা  
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বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি 

২০২০-২১ অথ েবছক্র বারষ েক উন্নয়ন কম েসূরি বাস্তবায়ক্ন জাতীয় পর্ োক্য় অগ্রগরতর শতকরা ৮২.২১ ভাক্গর রবপরীক্ত সড়ক পররবহন 

ও মহাসড়ক রবভাক্গর অগ্রগরত রছল ৯৪.০৩ শতাাংশ। এ অর্ িবেবি র্িওর্ব অর্ িায়বন ১৯২টি এবাং সবক্দরশক সহায়তায় ৩২টিসহ মমাট 

২২৪টি প্রকল্প, র্াি মবধ্য ২৬টি সমগা প্রকল্প। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়বনি িন্য বিাদ্দ র্েল ২৫৭৬১.৪৩ সকাটি টাকা। মকারভড-১৯ 

মপ্রক্ষাপক্ট বরাযকৃত অথ ে হক্ত ১৫৭৫.৯৯ মকাটি টাকা অথ ে রবভাগ কর্তেক প্রতযাহার করা হয়। ছাড়ক্র্াগ্য ২৪১৮৫.১১ মকাটি টাকার 

মবধ্য ২২৭৪২.২৭ সকাটি টাকা ব্যয় হবয়বে। সবক্দরশক সহায়তাপুষ্ট ৩২টি প্রকক্ল্পর মক্ধ্য ১৯টি রবরনক্য়াগ প্রকল্প ও ১৩টি কার্িগর্ি 

সহায়িা প্রকল্প। প্রর্িববদনাধীন অথ েবছক্র ৪৩টি প্রকল্প সিলভাবব সমাপ্ত হবয়বে। মটকসই উন্নয়বনি ধািা অব্যাহত রাখার লক্ক্ষয 

১৩টি নতুন প্রকল্প অনুক্মারদত হবয়বে। মকারভড-১৯ এর নবর্িক মহামারীর মক্ধ্যও সাংরিষ্ট অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি ৯৪.০৩ 

শতাাংশ বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ, র্া রবগত বছক্রর তুলনায় ৮.২৫ শতাাংশ মবরশ। 

 

র্ির্িটাল কার্ েক্রম 

 

একটি স্বি, দায়বদ্ধ ও িবাবর্দর্হমূলক সিকাি প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষে সসবাসমূহ সময় ও ব্যয় সােয়ী এবং সহি পদ্ধর্িবি িনগবণি 

সদািবগাড়ায় সপৌুঁোবনাি মাধ্যবম র্ির্িটাল বাংলাবদে র্বর্নম িামণালয়র িন্য সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ সবে র্কছু প্রেংসনীয় 

উদ্ভাবনী উবযাগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কবিবে। উবেখবর্াগ্য র্ির্িটাল কার্ িক্রমসমূবহি সংর্ক্ষপ্ত র্ববিণী:  

 

 

ওবয়বসাইট 

 

িনগবণি িার্হদা অনুর্ায়ী সহি, সময় ও ব্যয় সােয়ী িথ্য প্রার্প্ত এবং িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী অবাধ িথ্য প্রবাহ র্নর্িি 

কিাি লবক্ষে এ র্বভাগ একটি র্নর্দ িষ্ট সেমওয়াবকিি আওিায় িািীয় িথ্য বািায়বন যুক্ত হবয় একটি সমৃদ্ধ ওবয়ব সাইট 

(www.rthd.gov.bd) উন্নয়ন কবিবে। ওবয়বসাইবটি র্বর্ভন্ন সসবা ববক্সি মাধ্যবম এ র্বভাগ সংর্িষ্ট গুরুত্বপূণ ি সনাটিে, খবি, 

র্বজ্ঞর্প্ত, প্রজ্ঞাপন, অর্িস আবদে, কম িকিিাবৃবযি িার্লকা, সিাকাল পবয়ন্ট কম িকিিা, মর্নটর্িং কর্মটিসহ র্বর্ভন্ন কর্মটিি িথ্য, 

সভাি সনাটিে ও কার্ ির্ববিণী, দিপত্র-র্বজ্ঞর্প্ত, র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত, র্ববদে ভ্রমবণি র্িও, বর্হিঃবাংলাবদে ছুটি, পাসবপাট ি অনাপর্িি পত্র 

(NOC), নববদর্েক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প এবং সমগা প্রকল্পসহ সকল প্রকবল্পি িথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি র্বষয়ার্দ র্নয়র্মি 

প্রকাে/হালনাগাদ কিা হবি। এ র্বভাগ সংর্িষ্ট আইন, র্বর্ধমালা, নীর্িমালা, র্বর্ভন্ন প্রকােনা, উন্নয়ন কার্ িক্রম সংক্রান্ত ের্ব/র্ভর্িও 

ও গুরুত্বপূণ ি র্লংকসমূহ ওবয়বসাইট-এ সর্ন্নববে কিা হবয়বে। এ ওবয়বসাইট-এি মাধ্যবম নতুন প্রণীি আইন, নীর্িমালা ও 

র্বর্ধমালাি খসড়া ওপি সিাসর্ি অনলাইবন িনগবণি মিামি গ্রহণ কিা র্াবি। এোড়াও বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (APA), সসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি, িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল (NIS), অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা (GRS), িথ্য অর্ধকাি , বাবিট ও ক্রয় পর্িকল্পনা, 

উদ্ভাবনী কার্ িক্রম, ই-ব্যবস্থাপনা ইিোর্দ িথ্যার্দও ওবয়বসাইবট সংবর্ািন কিা হবয়বে।  

 

http://www.rthd.gov.bd/
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ওবয়বসাইট (www.rthd.gov.bd) 

 
ডিডিটাল হাডিরা ব্যব্্ানাা 
 

কম েিাররবৃক্ন্দর রনধ োররত সমক্য় অরফক্স উপরস্থরত রনরিত করার লক্ক্ষয ১৫ এরপ্রল ২০১৯ তাররখ হক্ত সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক 

রবভাগ রডরজটাল হারজরা পদ্ধরত িালু কক্রক্ছ। এ পদ্ধর্ি িালুি িবল কম িিাররসদি অননুবমার্দি ছুটি সভাগ এবং র্বলবম্ব অর্িবস 

উপর্স্থি হওয়াি প্রবণিা হ্রাস মপক্য়ক্ছ। কম িিাররগবণি র্বর্ভন্ন সভায় উপর্স্থর্ি, ছুটিি িথ্য ইিোর্দ সহবি সর্ সকামনা সময় সর্ সকামনা 

স্থান হবি এর্িি সুর্বধাি িন্য র্ির্িটাল হার্িিা ব্যবস্থাপনাি সমাবাইল এোপ পাইলটিং পর্ িাবয় িবয়বে।  

 

রডরজটাল হারজরা মমরশন  

 

http://www.rthd.gov.bd/
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অনলাইন ভূর্ম ব্যবস্থাপনা 

সদেব্যাপী র্বস্তৃি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি ও র্বআিটির্স’ি মূল্যবান ভূসম্পর্িি সমৌিার্ভর্িক িথ্য, মহাসড়ক ও স্থাপনার্ভর্িক 

সিকি ি এ সিটওয়োবি সর্ন্নববর্েি আবে। এোড়া পর্িদে িন বাংবলা, কবটি, র্িবসাট ি, র্পকর্নক স্পট, সপবট্রাল পাম্প, র্সএনর্ি 

সডেন, ইিািা প্রদি ভূর্ম ইিোর্দি িথ্য সংবর্ািন ও র্নয়র্মি হালনাগাদ কিা হয়। এ সিটওয়োবি সড়ক র্বভাগ র্ভর্িক এবং 

মহাসড়কওয়ার্ি ির্মি প্রর্িববদন সহবিই প্রণয়ন কিা সম্ভব হবি। রতনটি পাব েতয মজলায় রবদ্যমান জরমর তথ্য এবাং স্থাপনারভরিক 

মরকড ে সফটওয়যাক্র অন্তেভুক্ত করার লক্ক্ষয সফটওয়যারটিক্ক নতুন কক্র কাস্টমাইজড করা হক্য়ক্ছ। 

 
অনলাইন ভূর্ম ব্যবস্থাপনা  

অনলাইন অর্িট ব্যবস্থাপনা 
 

এ র্বভাগ এবং আওিাধীন অর্ধদপ্তি/কর্তিপক্ষ/সংস্থাি অর্িট আপর্িি সংর্ক্ষপ্ত র্ববিণসহ র্নষ্পর্িি িন্য গৃর্হি ব্যবস্থা ও হালনাগাদ 

অবস্থা ইিোর্দ সম্পর্কিি িথ্য সিটওয়োি-এ সংিক্ষণ কিা হয়। এোড়া সড়ক র্বভাগসমূবহি অর্ িবেি ও অর্িসর্ভর্িক অর্িট 

আপর্িি িথ্য এবং অর্িবটি সব িবেষ অবস্থা িানাি ব্যবস্থা িবয়বে। সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি সমকার্নকোল সিান, মাঠ পর্ িাবয়ি 

সকল সিান, সাবকিল এবং সওি র্বভাগসমূহ এ সিটওয়োবি ইবিামবধ্য সংযুক্ত হবয়বে। এ সফটওয়যার-এ তক্থ্যর সঠিকতা বজায় 

রাখার জন্য অরডট লগ প্রবতেন করা হক্য়ক্ছ এবাং তক্থ্যর পররবতেন রনরদ েষ্ট সময় পর্ েন্ত অনুক্মাদন করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহবক 

ভর্বষ্যবি এ সিটওয়োবি অন্তভু িক্ত কিাি পর্িকল্পনা িবয়বে। 
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অনলাইন অর্িট ব্যবস্থাপনা  

রডরজটাল মামলা ব্যবস্থাপনা 
 

সরকারর স্বাথ ে সাংরক্ষক্ণালয়র লক্ক্ষয সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ এবাং অধীন অরফসসমূক্হর মামলা পররিালনা ও মরনটররাং 

কার্ েক্রম মজারদার করার জন্য অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়যার উদ্ভাবন করা হক্য়ক্ছ। এ সফটওয়যাক্র রবভাগ ও আওতাধীন 

অরফসসমূক্হর পক্ক্ষ ও রবপক্ক্ষ প্রক্তযকটি মামলার তথ্য রনয়রমত সাংরক্ষণালয় ও হালনাগাদ করার ফক্ল সাংরিষ্ট মামলার তথ্য 

অনলাইক্ন মদক্খ প্রক্য়াজনীয় প্রস্তুরত ও প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণালয় করা সম্ভব হক্ে।  

 

 

রডরজটাল মামলা ব্যবস্থাপনা 
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অনলাইন দিপত্র ব্যবস্থাপনা 

দিপত্র প্রর্ক্রয়াকিণ সহিিি কিাি লবক্ষে ই-র্ির্পি মাধ্যবম দিপত্র ব্যবস্থাপনা সিটওয়োি ব্যবহাি কিা হবি। এ সিটওয়োররর 

মাধ্যবম দিপত্র অনুবমাদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রর্ক্রয়াকিবণি কার্ িক্রম ডাষ্পন্ন ও মডাটডরিং সহি হয়েয়ে। 

 

অনলাইন দিপত্র ব্যবস্থাপনা  

প্রকল্প অগ্রগর্ি মর্নটর্িং সিটওয়োি 

 

সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর িলমান উন্নয়ন প্রকল্প এবাং রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় কম েসূরির অগ্রগরত মরনটররাং করার লক্ক্ষয “প্রকল্প অগ্রগরত 

মরনটররাং সফটওয়যার” প্রস্তুত করা হক্য়ক্ছ। এ সফটওয়যাক্রর মাধ্যক্ম দরপি উন্মুক্তকরণালয়, মূল্যায়ন, অনুক্মাদন, পুন:মূল্যায়ন এবাং 

পুন:প্ররক্রয়াকরক্ণালয়র কাক্জ অরতবারহত সময় এবাং কার্ েক্রক্মর ধাপসমূহ সহক্জ মরনটররাং করা র্াক্ে। এ রবভাক্গর আইরসটি ইউরনট ও 

সওজ মরনটররাং সাক্কেক্লর মক্ধ্য পরীক্ষামূলকভাক্ব সফটওয়যারটির ব্যবহার শুরু হক্য়ক্ছ। 

 

 

প্রকল্প অগ্রগর্ি মর্নটর্িং সিটওয়োি 
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অনলাইন এরসআর ব্যবস্থাপনা সিটওয়োি 

 

অনলাইন বার্ষ িক সগাপনীয় অনুববদন (এরসআর) ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িবি সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর ১ম মের্ণর কম েকতোগক্ণালয়র 

এরসআর জমাদাক্নর তথ্য অন্তভু িক্ত করা হক্য়ক্ছ। এই পদ্ধর্িবি দ্রুততম সমক্য় একজন কম িকিিা তার বার্ষ িক সগাপনীয় অনুববদন 

(এরসআর) জমা প্রদাক্নর তথ্য অবগত হক্ত পাক্রন। এোড়া এ সিটওয়োবি র্বগি বেিসমূবহি এর্সআি িমা প্রদাবনি িথ্য এবং 

এখর্িয়াি অনুর্ায়ী মূল্যায়ন িথ্য পর্ িববক্ষবণি সুবর্াগ িবয়বে। পর্ োয়ক্রক্ম সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর সকল কম েকতোর তথ্য এই 

সফটওয়যাক্র সাংযুক্ত করা হক্ব। 

 

অনলাইন এরসআর ব্যবস্থাপনা রসক্স্টম 

ই-র্ানবাহন ব্যবস্থাপনা 
 

ই-র্ানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়যাক্র রবআরটিরস বাস বহক্রর সকল বাক্সর উপাি সাংরক্ষণালয় করা হবি। সফটওয়যাি-এ প্রক্তযকটি 

বাবসি অবস্থানসহ হালনাগাদ িথ্য এবাং বাসরভরিক সদরনক আয়-ব্যক্য়র রহসাব রনয়রমত এরি করার ব্যবস্থা িবয়বে। ফক্ল এ 

সফটওয়যার মথক্ক রডক্পারভরিক র্ানবাহনগুক্লার বতেমান অবস্থা ও আয়-ব্যয় এর রহসাব সুষ্ঠুভাক্ব মরনটররাং করার সুক্র্াগ রক্য়ক্ছ। 

রবআরটিরস’র ঢাকা রসটি কক্প োক্রশক্ন প্রায় সকল বাক্স রজরপএস মট্রকার লাগাক্না রক্য়ক্ছ র্া রদক্য় প্রধান কার্ োলয় মথক্ক বাক্সর 

গরতরবরধ পর্ িববক্ষণ কিা র্ায়। এছাড়া একটি মমাবাইল এযাপ মডক্ভলপক্মে কার্ েক্রম িলমান রক্য়ক্ছ র্া ব্যবহার কক্র র্ািী সাধারণ 

মর্ক্কান স্থান মথক্ক র্বর্ভন্ন গন্তব্র্ অর্ভমুখী বাক্সর অবস্থান জানক্ত পারক্ব। ভরবষ্যত পররকল্পনায় এযাক্পর মাধ্যক্ম টিরকট ক্রয় এবাং 

বাক্সর আসন সম্পরকেত তথ্যও িানা সম্ভব হবব। 

ই-নর্র্ ব্যবস্থাপনা 

দাপ্তররক কাক্জ গরতশীলতা  আনয়ন, স্বেতা ও জবাবরদরহতা রনরিত করার লক্ক্ষয এ রবভাগ এবাং আওিাধীন অরফসসমূক্হ ই-নরথি 

মাধ্যক্ম পর্ োয়ক্রক্ম মপপারক্লস অরফস িালুি লবক্ষে কার্ িক্রম অব্যাহি িবয়বে। এ রবভাক্গর সকল শাখায় নরথ প্ররক্রয়াকরণালয় ও পি 

জার্িমত ই-নরথি ব্যবহার হবি। ফক্ল কম েকতোগণালয় মর্ মকান স্থান মথক্ক মর্ মকান সময় দ্রুত নরথ রনষ্পরি ও পিজারর করক্ত সক্ষম 

হবিন। এক্ত এ রবভাক্গর দাপ্তররক কাক্জ স্বেতা ও গরতশীলতা বৃরদ্ধ মপক্য়ক্ছ। 

গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্ ি মার্কিং 
 
সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি আওিাধীন সড়ক ও িনপর্ (সওি) অর্ধদপ্তবিি উবেখবর্াগ্য সসতু, ফ্লাইওভাি, অর্িস, 

পর্িদে িন বাংবলা; বাংলাবদে সিাি ট্রান্সবপাট ি অর্র্িটি’ি (র্বআিটিএ) অর্িস, বাংলাবদে সিাি ট্রান্সবপাট ি কবপ িাবিেন (র্বআিটির্স)-

এি অর্িস, বাস র্িবপা, ট্রাক র্িবপা, সট্রর্নং ইন্সটিটিউট ও ওয়াকিেপসমূহ গুগল ম্যাবপ ের্বসহ র্ির্িি কিায় স্থাপনাসমূহ অনলাইবন 
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সদখা সম্ভব হবি। এ রবভাগ কর্তেক রনরম েত ১০০ র্মটাি বা িদূর্ধ্ি নদবর্ িেি ২৮১টি সসতু ও ফ্লাইওভাি এবং র্বআিটির্স’ি ২৬টি র্িবপা 

এবং ৫টি প্রধান কার্ িালবয়ি অবস্থান র্ির্িি কবি ের্ব সর্ন্নববে কিা হবয়বে। নতুন র্নর্ম িি ও পুনর্ন ির্ম িি স্থাপনাি অবস্থান র্ির্িি 

কবি র্নয়র্মি ের্ব সর্ন্নববেবনি কািও িলমান আবে। 

উিম িি িা 

 

1. সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাক্গর আওিাধীন সওি অরধদপ্তক্রর িলমান প্রকল্পসমূহ রনরবড়ভাক্ব পর্ োক্লািনার জন্য প্ররত 

অথ েবছক্র ১০টি মজাক্ন ন্যযনতম একবার মজানরভরিক বারষ েক উন্নয়ন কম েসূরি পর্ োক্লািনা সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। সভায় সর্িব 

মবহাদবয়ি সভাপর্িবত্ব সাংরিষ্ট সড়ক মজান এবাং সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাসগি মর্নটর্িং টিম ও সওি প্রধান 

কার্ িালবয়ি সংর্িষ্ট কম েকতোগণালয় অংেগ্রহণ কবিন। মজানাল সভায় বারষ েক উন্নয়ন কম েসূরি ও রপররয়রডক মমইনক্টক্নন্স মপ্রাগ্রাম 

(রপএমরপ)-এর আওতায় গৃহীত কম েসূরির বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ োক্লািনা, সম্পরি ব্যবস্থাপনা, অববধ স্থাপনা উক্েদ, মামলা 

ব্যবস্থাপনা, অরডট আপরি রনষ্পরি, বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত, ভূরম উন্নয়ন কর, মপৌর কর, এক্েল মলাড রনয়ন্ত্রণালয় মকন্দ্র 

পররিালনা, মফরর সারভ েস পররিালনা, মটাল আদায়, বৃক্ষক্রাপন ইতযারদ রবষক্য় পর্ োক্লািনা করা হয় এবাং প্রবর্ািে সক্ষবত্র 

র্ির্িি সমস্যা সমাধাবনি পদবক্ষপ গ্রহণ কিা হয়। 

2. মহাসড়ক মমরামত ও সাংস্কাক্রর মাধ্যক্ম রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় এবাং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণালয় কাক্জর গুণালয়গতমান ও অগ্রগরত রনর্বড় 

পররবীক্ষক্ণালয়র জন্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাক্গর কম েকতো ও সওি অর্ধদপ্তবিি প্রক্কৌশলীগক্ণালয়র সমম্বক্য় ২০টি 

মরনটররাং টিম গঠন করা হক্য়ক্ছ। মরনটররাং টিম ও মাঠ পর্ োক্য়র কার্ েক্রম পর্ েক্বক্ষণালয় ও সমম্বয় সাধক্নর রনরমি এ রবভাক্গর 

অরতররক্ত সরিব ও যুগ্মসরিবগণালয় দারয়ত্ব পালন করক্ছন। প্ররতক্বদনাধীন সমক্য় সক্রজরমন পররদশ েন মশক্ষ ৭০টি প্ররতক্বদন 

দারখল করা হয় এবাং দারখলকৃত প্ররতক্বদক্নর সুপাররশ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণালয় করা হয়। 

3. মহামারী মকারভড-১৯ প্রর্িকূলিাি মবধ্যও জুম অনলাইক্ন বারষ েক উন্নয়ন কম িসূর্িি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িাবলািনা সংক্রান্ত 

১২টি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এ সভায় সবক্দরশক সহায়িাপুষ্ট প্রকল্প, িািীয় গুরুত্বপূণ ি প্রকল্প এবং অন্যান্য র্িওর্ব প্রকল্প ও 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িাবলািনাপূব িক গৃহীি কম িপর্িকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও 

প্রবয়ািনীয় র্দকর্নবদ িেনা প্রদান সম্ভব হবয়বে। 

4. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহি িাখবি মকারভড-১৯ পরররস্থরতক্তও জুম অনলাইবন ৪৭টি প্রকল্প র্ডয়ার্িং কর্মটি (র্পএসর্স), 

এবং ৪২টি র্বভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কর্মটি (র্ির্পইর্স) এবং  ২৯টি অভেন্তিীণ র্ািাই কর্মটি’ি সভা অনুরষ্ঠত হক্য়ক্ছ। 

5.  সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি মারলকানাধীন ভূর্মি সিকি ি সংিক্ষণ ও মহাসড়ক মনটওয়াক্কের মপভক্মক্ের বাইক্রর 

অব্যবহৃত ভূরম অপদখক্লর ঝুঁরক হ্রাসকবল্প ২০১৫ সাবল ভূর্ম ব্যবস্থাপনা সিটওয়োি প্রস্তুি ও ব্যবহার শুরু কিা হয়। 

সিটওয়োবিি িথ্য র্বর্ভন্ন সড়ক র্বভাগ কর্তিক র্নয়র্মি হালনাগাদ কিা হয়। সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি ভূর্মর 

সমৌিার্ভর্িক তফরসল (খর্িয়ান নম্বি, দাগ নম্বি ও ির্মি পর্িমাণ, স্থাপনাি র্ববিণ ইিোর্দ) র্র্ার্র্ সংিক্ষণ ও র্নভু িল 

িথ্য এরিি  কার্ েক্রম িলমান আক্ছ। 

 

6. সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ এবাং অরধনস্ত দপ্তর/সাংস্থার ইক্নাক্ভশন টিম কর্তেক ‘নাগররক মসবায় উদ্ভাবন’ ও ‘মসবা 

সহজীকরণালয়’ কম েশালাি রবরভন্ন উদ্ভাবনী ধারণালয়া বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। উদ্ভার্বি ধারণালয়াসমূক্হর মক্ধ্য ‘মরনটররাং টিক্মর অনলাইন 

ররক্পাটি িং’, প্রকল্প পররবীক্ষণালয় রনক্দ েরশকা’, ‘সড়ক ও মসতু রনম োণালয় মরনটররাং’ এবাং ‘রবআরটিরস বাক্সর অবস্থান ও মসবা 

অবরহতকরণালয়’ এযাপস ইবিামবধ্য িালু করা হক্য়ক্ছ। ওক্য়ব মপাট োক্লর মাধ্যক্ম সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর প্রথম মেরণালয়র 

কম েকতোক্দর এরসআর জমাদাক্নর তথ্য অবরহতকরক্ণালয়র কার্ েক্রম শুরু হক্য়ক্ছ। এছাড়া, এ রবভাক্গর আওতাধীন প্রকল্পসমূক্হর 

হালনাগাদ িথ্য প্রারপ্ত রনরিতকরক্ণালয় ‘ট্রার্িক সাকুিবলেন সাটি ির্িবকট সসবা’ এি মাধ্যবম ঢাকায় বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকক্ল্প 

র্ানবাহন প্রক্বশ-রনগ েমণালয় ও িলািল সাংক্রান্ত নকশা অনুক্মাদন ও এতদসাংক্রান্ত ছাড়পি প্রদাক্নর জন্য একটি ওবয়ব সপইি 

(tcc.dtca.gov.bd) সিবভলপ করা হক্য়ক্ছ। অনলাইক্ন মমাটরর্াক্নর ট্যাে-মটাক্কন নবায়ন কার্ েক্রম িালু করা হক্য়ক্ছ। 

রবআরটিএ’র মর্ মকান সাক্কেল মথক্ক ড্রাইরভাং লাইক্সন্স নবায়ন সম্পরকেত কার্ েক্রম িলমান রক্য়ক্ছ এবাং অনলাইক্ন রুট পাররমট 

ইসুয করার বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া িলমান আক্ছ। এোড়া, Rapid Pass ক্রয় ও র্িিািি প্রর্ক্রয়া সহিলভে কিাি লবক্ষে অনলাইন 

সসবা প্রদান কার্ িক্রম িলমান আক্ছ। 

7. কবিানা ভাইিাস র্বস্তাি সিাবধ মর্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাগ, িনপ্রোসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থে সসবা র্বভাবগি র্নবদ িেনা অনুর্ায়ী 

কম িবক্ষবত্র স্বাস্থের্বর্ধ অনুসিবণি লবক্ষে অর্িবসি প্রববেমুবখ িীবানুনােক সে সমর্েন স্থাপন, সকল কম িকিিা/কম িিার্িবক মাস্ক, 
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হোন্ড স্যার্নটাইিাি, স্যাভলন, সাবান ইিোর্দ সিবিাহ কিা হয়। এোড়া, আক্রান্ত কম িকিিা/কম িিার্িবদি সকার্ভি-১৯ 

েনাক্তকিণ ও র্ির্কৎসা সসবা র্নর্িি কিাি িন্য ৫ (পাঁি) সদস্য র্বর্েষ্ট একটি কুইক সিসপন্স টিম গঠন কিা হবয়বে। এ 

সংক্রান্ত গৃহীি ব্যবস্থা উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষবক অবর্হিকিবণি পাোপার্ে প্রাপ্ত র্নবদ িেনাসমূহও এ র্বভাবগি কম িকিিা/কম িিার্ি এবং 

আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাবক িাৎক্ষর্ণকভাবব অবর্হি কিা হয়। 

8. এ র্বভাবগ প্রর্ির্ষ্ঠি লাইবেিীবি বিিমাবন বইবয়ি সংখ্যা ৮৭৬টি। িন্মবধ্য ২০২০-২১ অর্ িবেবি লাইবেিীি িন্য র্বর্ভন্ন ধিবণি 

নতুন ৭৪টি বই সংগ্রহ কিা হবয়বে। লাইবেিী পর্িিালনা এবাং তদািরকর িন্য র্নবয়াগপ্রাপ্ত স্থায়ী ০১ জন কোটালগাি রক্য়ক্ছন। 

 

অনুদান 

 

মাননীয় মন্ত্রীি অনুদান 

২০২০-২১ অথ েবছক্র মাননীয় মন্ত্রীর মস্বোধীন তহরবল হক্ত ৩৫টি প্ররতষ্ঠাক্নর অনুকূক্ল মমাট ৬,০০,০০০ভ- (ছয় লক্ষ) টাকা 

এবাং ৫৬ জন ব্যরক্তর অনুকূক্ল ৪,০০,০০০ভ- (িার লক্ষ) টাকাসহ সব েক্মাট ১০,০০,০০০ভ- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা 

হক্য়ক্ছ। 

 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 

 

সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ ও আওিাধীন দপ্তি/সংস্থা প্রধানবদি মবধ্য ২৮ জুলাই ২০২০ িার্িবখ ২০২০-২১ 

অর্ িবেবিি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (এরপএ) স্বাক্ষর্িি হয়। এি ধািাবার্হকিায় মর্ন্ত্রপর্িষদ সর্িব এবং সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও 

মহাসড়ক র্বভাগ-এি মবধ্য ১৭ মসক্েম্বর ২০২০ িার্িবখ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর্িি হয়। ২০২০-২১ অর্ িবেবি এ র্বভাবগি 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত শতভাগ বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ। মরন্ত্রপররষদ রবভাক্গর রনক্দ েশনার আক্লাক্ক এরপএ’র সফল বাস্তবায়ক্নর জন্য 

প্রক্ণালয়াদনা রহক্সক্ব আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূক্হর মধ্য হক্ত সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তরক্ক একটি মক্রস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। 

 

এরপএ’র স্বাক্ষর অনুষ্ঠান 

২০২০-২১ অথ েবছক্র সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাক্গর বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত অনুর্ায়ী রনধ োররত লক্ষযমািাি র্বপিীবি এ 

র্বভাবগি মস্কার ৭২.৪৯%। লক্ষযমািার রবপরীক্ত অজেসনি সাংরক্ষপ্ত র্ববিণ র্নম্নরূপ: 
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২০২০-২১ অর্ িবেি 

ক্রর্মক কম িসম্পাদন সূিক একক লক্ষেমাত্রা অিিন 

1.  উভয় পাবিি ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলনসহ িয়বদবপুি-

িন্দ্রা-টাোইল-এবলো মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প 

(সাবসক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৯০ ৯৩ 

2.  উভয় পাবিি ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলনসহ এবলো-

হাটিকুমরুল-িংপুি মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প (সাবসক-২) 

বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৪৫ ৪৫ 

3.  সাবপাট ি টু ঢাকা (কাঁিপুি)-র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক িাি সলবন 

উন্নীিকিণ এবং উভয় পাবিি পৃর্ক সার্ভ িস সলন র্নম িাণ প্রকবল্পি 

আওিায় ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি ক্ষর্িপূিবণি িন্য অর্ ি প্রদানকৃি 

(ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ২৫ ২৫ 

4.  ঢাকা-পদ্মা-ভাো মহাসড়বক ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক 

সার্ভ িসবলনসহ ৪-সলবন উন্নীিকিণ (পদ্মার্লংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন  

(ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ১০০ ১০০ 

5.  আশুগঞ্জ নদী বযি-সিাইল-ধিখাি-আখাউড়া-স্থলবযি মহাসড়ক 

৪-সলবন উন্নীিকিণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৩০ ৩০ 

6.  িট্টগ্রাম-িাোমাটি িািীয় মহাসড়বকি হাটহািার্ি হবি িাঊিান 

সড়কাংে ৪-সলবন উন্নীিকিণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৫০ ৫০ 

7.  পুনিঃর্ন ির্ম িি মহাসড়ক  র্কবলার্মটাি ২৮০ ৪১৬.৮৪ 

8.  মিবুর্িকিণকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ৯৮০ ১৭১২ 

9.  প্রেস্তকিণকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ৮০০ ১১৬৪.২

২ 

10.  সাবিির্সংকৃি মহাসড়ক (িক্ষণাববক্ষণ) র্কবলার্মটাি ২৬০০ ৩৬৪৭.৯

৯ 

11.  মািািবার্ড় কয়লার্নভ িি র্বদুেৎ উৎপাদন সকবন্দ্রি সংবর্াগ সড়ক 

র্নম িাণ প্রকবল্পি সওি অংবেি সিাি প্যাবকি-৩ র্নম িাণ 

(ক্রমপুর্ঞ্জি) বাস্তবায়ন    

েিাংে ৫০ ৫০ 

12.  পায়িা সসতু র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৭৫ ৭৯.৭৬ 

13.  ির্িউ.র্ব.র্ব.আই.র্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৭৫ ৭৫.৪৮ 

14.  র্তিীয় েীিলক্ষো সসতু র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৭৫ ৮৩ 

15.  কালনা সসতুসহ ক্রসবি িাি প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৫০ ৫০.৫০ 

16.  কঁিা নদীি উপি ১৪২৭ র্মটাি দীর্ ি বাংলাবদে-িীন ৮ম নমত্রী সসতু 

র্নম িাণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৭০ ৭০ 

17.  র্নর্ম িি,বমিামিকৃি ও পুনব িার্সি সিিী ও পন্টুন সংখ্যা ৪০ ৪৯ 

18.  র্নর্ম িি সসতু ও কালভাট ি র্মটাি ৪৭৫০ ৭৬০০.৯

৪ 

19.  পুনিঃর্নর্ম িি সসতু ও কালভাট ি র্মটাি ৩২৫০ ৪৭৬৪.৩ 

20.  সপোদাি গার্ড়িালকবদি প্রর্েক্ষণ (র্িবেোি) প্রদান সংখ্যা (লক্ষ) ০.৮০ ০.৭৬১ 

21.  র্বআিটিএ কর্তিক পর্িিার্লি প্রর্েক্ষণ সসেনসমূহ পিীবীর্ক্ষি  সংখ্যা ১২ ১২ 

22.  ইনিিবমটর্ি ও সিগুবলটর্ি সাইন-র্সগন্যাল ও র্কিঃ র্মিঃ সপাড 

স্থাপন  

সংখ্যা  ৮০০০ ১২২৪৮.

৫ 

23.  সসিটি অর্িটকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ২০০ ৩০০ 

24.  সটকসই ও র্নিাপদ মহাসড়ক গবড় সিালাি িন্য ৪টি িািীয় 

মহাসড়বকি পাবিি পণ্যবাহী গাড়ীিালকবদি িন্য পার্কিং সুর্বধা 

সংবর্লি ৪টি র্বোমাগাি স্থাপবনি কাি বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ২৫ ২৫ 

25.  ওভািবলাি র্নয়র্ন্ত্রবনি িন্য এবক্সল সলাি বাস্তবার্য়ি এবক্সল সলাি 

কবিাল সডেন স্থাপন বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি)  

েিাংে ১০ ১০ 

26.  মহাসড়ক অববধ দখলমুক্তকিবণি লবক্ষে অর্ভর্ান পর্িিালনাি 

মাধ্যবম উদ্ধািকৃি ভূর্ম 

সহক্টি ১৮২.৯৫ ২২৬.৭২ 

27.  ঢাকাি সড়ক র্নিাপিা র্নর্িি কিাি লবক্ষে আিবান সিাি সসিটি 

ম্যানুয়াল প্রস্তুিকিণ  

িার্িখ ৩০.০৪.২

১ 

২০.০৪.২

১ 
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ক্রর্মক কম িসম্পাদন সূিক একক লক্ষেমাত্রা অিিন 

28.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-১) র্নম িাবণি লবক্ষে ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

(র্পিলগঞ্জ র্িবপা) (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৮০ ৮০ 

29.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-১) র্নম িাবণি লবক্ষে পিামে িক 

প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াবগি র্নর্মি EOI আহবানকৃি 

িার্িখ ১৫.০৬.২১ ১৬.০২.২

১ 

30.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-১) র্নম িাবণি িন্য র্িবপাি ভূর্ম 

উন্নয়বনি দিপত্র আহবানকৃি 

িার্িখ ১২.০৬.২১ ১০.০৬.২

১ 

31.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫: নদ িান রুট) র্নম িাবণি িন্য সবর্সক 

র্িিাইন সম্পন্নকৃি 

েিাংে ৮০ ১০০ 

32.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫: নদ িান রুট) র্নম িাবণি লবক্ষে ভূর্ম 

অর্ধগ্রহবণি িন্য র্সএলর্স এি অনুবমাদন গ্রহণকৃি 

িার্িখ ২০.০৬.২

১ 

০৯.০৬.

২১ 

33.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫: সাউদান ি রুট) র্নম িাবণি িন্য 

পিামে িক প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াগকৃি 

িার্িখ ১৮.০৬.২

১ 

২৯.০৩.

২১ 

34.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫: সাউদান ি রুট) র্নম িাবণি িন্য 

সবর্সক ইর্ঞ্জর্নয়ার্িং র্িিাইন সম্পন্নকৃি 

েিাংে ১৫ ১৫ 

35.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-২) র্নম িাবণি লবক্ষে র্িবটইলি 

র্িিাইন, কনস্ট্রাকেন, অপাবিেন ও সমইনবটন্যান্স এি িন্য 

র্প্রর্লর্মনার্ি ডার্ি সম্পন্নকৃি 

েিাংে ৫০ ৬০ 

36.  বাস ি োর্পি ট্রানর্িট র্নম িাণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৬৫ ৬৫.১২ 

37.  বাস রুট ি োেনালাইবিেবনি িন্য বাস টার্ম িনাল/র্িবপাি সম্ভাব্যিা 

খসড়া সমীক্ষা দার্খল 

িার্িখ ৩০.০৪.২

১ 

২৮.০৪.২

১ 

38.  বাস ি োর্পি ট্রানর্িট (র্বআিটি) লাইন-৭ সম্ভাব্যিা সমীক্ষাি চূড়ান্ত 

প্রর্িববদন দার্খলকৃি 

িার্িখ ৩০.১১.২

০ 

৩০.১১.২

০ 

39.  সটাল প্লািায় ইবলকট্রর্নক সটাল কাবলকেন (ETC) র্সবডম িালু সংখ্যা ২ ২ 

40.  যািবাহল্পির নিনজটাল ঘরনজ: সার্ট ঘনিল্পকট (নিংগারনপ্রন্ট গ্রহল্পণর 

পর) প্রদাল্পির জন্য গৃহীত সময় (গড়) 

র্দন ৪০ ৩৫ 

41.  যািবাহল্পির িবায়িকৃত নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট প্রদাল্পির জন্য গৃহীত 

সময় (গড়) 

র্দন ৩ ২ 

42.  যািবাহল্পির ইস্যেকৃত  নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট প্রদাল্পির জন্য গৃহীত 

সময় (গড়) 

র্দন ৪ ৩ 

43.  র্ির্িটাল পদ্ধর্িবি সমাটির্ান কি ও র্ি আদায়কৃি সকাটি টাকায় ১৫০০ ১৫০৫.৫

১ 

44.  র্বআিটির্সি ট্রাক বহবিি মাধ্যবম পর্িবহনকৃি মালামাল হািাি টন ৫০০ ৬৫৪.৭৬ 

45.  সওবিি সড়ক সনটওয়াবকিি িন্য র্ির্িওনাল ট্রান্সবপাট ি মবিল 

প্রস্তুবিি িন্য সাবভ ি কাি সম্পন্নকিণ 

িার্িখ ০৩.০৬.২

১ 

০৩.০৬.

২১ 

46.  বাংলাবদবেি িন্য সফ্লর্ক্সবল সপভবমন্ট এি নকো সমকার্নড- 

এম্পর্িকাল কিাি লবক্ষে AASHTO are Pavement ME 

Design সিটওয়োিটি িািীয়ভাবব গুরুত্বপূণ ি ও উচ্চ  ট্রার্িবকি 

িলািবলি উপবর্াগী মহাসড়বক ব্যবহাবিি িন্য র্িিাইন মবিল 

(বলবভল-২) প্রণয়ন কিা 

িার্িখ ০৩.০৬.২

১ 

০৩.০২.

২১ 

47.  সহকািী প্রবকৌেলী/উপ-র্বভাগীয় প্রবকৌেলীগণবক GIS 

Software এি উপি প্রর্েক্ষণ প্রদান 

িার্িখ ৩০.০৪.২

১ 

২৪.০২.২

১ 

48.  র্পর্পর্প'ি র্ভর্িবি গাবিলী-নবীনগি মহাসড়ক এক্সবপ্রসওবয়বি 

উন্নীিকিবণি লবক্ষে র্ির্ির্বর্লটি ষ্টার্ি চূড়ান্তকিণ 

িার্িখ ৩০.০৫.২

১ 

২৩.০৫.

২১ 

49.  র্পর্পর্প'ি র্ভর্িবি ঢাকা বাইপাস এক্সবপ্রসওবয় র্নম িাণ প্রকল্প 

(ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ১০ ১০ 
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সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কম িপর্িকল্পনাি আবলাবক ২০২১-২২ অর্ িবেবিি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্তবি র্নিস্ব 

সকৌেলগি উবদ্দশ্যসমূহ অংবে র্নম্নরূপ লক্ষেমাত্রা র্নধ িািণ কিা হবয়বে: 

ক্রর্মক কম িসম্পাদন সূিক একক লক্ষেমাত্রা 

1.  উভয় পাবিি ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলনসহ িয়বদবপুি-িন্দ্রা-

টাোইল-এবলো মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প (সাবসক) 

বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ১০০ 

2.  উভয় পাবিি ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলনসহ এবলো-

হাটিকুমরুল-িংপুি মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প (সাবসক-২) 

বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি)  

েিাংে ৫০ 

3.  আশুগঞ্জ নদীবযি-সিাইল-ধািখাি-আখাউড়া-স্থলবযি মহাসড়ক ৪-সলবন 

উন্নীিকিণ 

েিাংে ৪২ 

4.  িট্টগ্রাম-িাোমাটি িািীয় মহাসড়বকি হাটহািার্ি হবি িাউিান সড়কাংে 

৪-সলবন উন্নীিকিণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৭৫ 

5.  সাবপাট ি টু ঢাকা (কাঁিপুি)-র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক িাি সলবন 

উন্নীিকিণ এবং উভয় পাবিি পৃর্ক সার্ভ িস সলন র্নম িাণ প্রকবল্পি আওিায় 

ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি ক্ষর্িপূিবণি িন্য অর্ ি প্রদানকৃি (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৫০ 

6.  পুনিঃর্নর্ম িি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ২৫০ 

7.  মিবুর্িকিণকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ৭৭০ 

8.  প্রেস্তকিণকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ৭৫০ 

9.  সাবিির্সংকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ২০৫০ 

10.  মািািবার্ড় কয়লার্নভ িি র্বদুেৎ উৎপাদন সকবন্দ্রি সংবর্াগ সড়ক র্নম িাণ 

প্রকবল্পি সওি অংবেি সিাি প্যাবকি-৩ র্নম িাণ (ক্রমপুর্ঞ্জি) বাস্তবায়ন    

েিাংে ৬০ 

11.  পায়িা সসতু র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৯৪ 

12.  ির্িউ.র্ব.র্ব.আই.র্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৮৫ 

13.  র্তিীয় েীিলক্ষো সসতু র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৯৫ 

14.  ক্রস বি িাি প্রকবল্পি আওিায় বাস্তবার্য়ি কালনা সসতু (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ৯৫ 

15.  কঁিা নদীি উপি ১৪২৭ র্মটাি দীর্ ি বাংলাবদে-িীন ৮ম নমত্রী সসতু র্নম িাণ 

(ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৯৫ 

16.  র্নর্ম িি সসতু ও কালভাট ি  র্মটাি ৫০৩৯ 

17.  পুনর্ন ির্ম িি সসতু ও কালভাট ি র্মটাি ৩৩৮২ 

18.  র্পর্পর্প'ি র্ভর্িবি ঢাকা বাইপাস এক্সবপ্রসওবয় র্নম িাণ প্রকল্প (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) েিাংে ২০ 

19.  র্পর্পর্প’ি আওিায় বাস্তবায়নবর্াগ্য প্রকল্পসমূবহি অগ্রার্ধকাি িার্লকা 

প্রণয়ন 

িার্িখ ৩১.০৩.২২ 

20.  সপোদাি গাড়ীিালকবদি প্রর্েক্ষণ (র্িবেোি) প্রদান সংখ্যা (হািাি) ৬০ 

21.  র্বআিটিএ কর্তিক পর্িিার্লি প্রর্েক্ষণ কার্ িক্রম পর্িদে িন সংখ্যা ১৮ 

22.  ড্রাইর্ভং প্রর্েক্ষণ প্রদি িনবল সংখ্যা ৮০০০ 

23.  ইনিিবমটর্ি ও সিগুবলটর্ি সাইন-র্সগন্যাল ও র্কিঃর্মিঃ সপাড স্থাপন সংখ্যা ৯০০০ 

24.  সিাি মার্কিংকৃি মহাসড়ক র্কবলার্মটাি ১৭৫০ 

25.  সসিটি অর্িিকৃি মহাসড়বকি আন্তিঃবাবক দৃর্ষ্ট প্রর্িবন্ধক স্থপনা/বৃক্ষ 

অপসািণ 

র্কবলার্মটাি ২৫০ 

26.  সপভবমবন্টি স্ট্রাকিািাল র্িিাইন প্রণয়ন র্কবলার্মটাি ৪০ 
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27.  সটকসই ও র্নিাপদ মহাসড়ক গবড় সিালাি িন্য ৪টি িািীয় মহাসড়বকি 

পাবিি পণ্যবাহী গাড়ীিালকবদি িন্য পার্কিং সুর্বধা সংবর্লি ৪টি র্বোমাগাি 

স্থাপবনি কাি বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৪০ 

28.  ওভারল্পলাি নিয়ন্ত্রল্পণর জন্য এল্পেল-ঘলাি কল্পরাল ঘেশি িাপি 

(ক্রমপুনিভূত)  

েিাংে ২০ 

29.  ঢাকার সড়ক নিরাপত্তা নিনিত করার লল্পযে ওয়াকঘ ঘজাি ঘসির্ট এন্ড 

মনবনলর্ট গাইি লাইি প্রস্তুতকরণ 

িার্িখ ৩১.১২.২১ 

30.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৬) র্নম িাণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি)  েিাংে ৯০ 

31.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-১) র্নম িাবণি িন্য ভূর্ম অর্ধগ্রহণ (র্পিলগঞ্জ 

র্িবপা) (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৯৫ 

32.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-১) র্নম িাণ কাি িত্ত্বাবধাবনি িন্য পিামে িক 

র্নবয়াগকৃি  

িার্িখ ৩১.০৫.২২ 

33.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-১) র্িবপাি ভূর্ম উন্নয়বনি িন্য ঠিকাদািী 

প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াগকৃি  

িার্িখ ৩১.০৫.২২ 

34.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫) নদ িান রুট (বহমাবয়িপুি র্িবপা) র্নম িাবণি 

লবক্ষে ভূর্ম অর্ধগ্রহণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৫৫ 

35.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫) নদ িান রুট র্িবটইলি র্িিাইন সম্পন্নকিণ 

(ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৫০ 

36.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫) সাউর্ান ি রুট র্ির্ির্বর্লটি ডার্ি 

সম্পন্নকিণ (ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৭০ 

37.  ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট (লাইন-৫) সাউর্ান ি রুট সবর্সক র্িিাইন সম্পন্নকিণ  

(ক্রমপুর্ঞ্জভূি) 

েিাংে ৫০ 

38.  র্িবটইলি র্িিাইন, কন্সট্রাকেন, অপাবিেন ও সমইনবটন্স (এমআিটি 

লাইন-২) র্প্রর্লর্মনার্ি ডার্ি সম্পন্ন 

িার্িখ ৩১.০৫.২২ 

39.  বাস ি োর্পি ট্রানর্িট (র্বআিটি) সওি অংে বাস্তবায়ন (ক্রমপুর্ঞ্জভুি) েিাংে ৮০ 

40.  সিকার্ি পর্িবহন সসবা সম্প্রসািবণ র্বআিটির্সি বাস ও ট্রাক বহবিি 

মাধ্যবম পর্িবহনকৃি র্াত্রী 

সংখ্যা (লক্ষ) ৫০০ 

41.  সিকার্ি পর্িবহন সসবা সম্প্রসািবণ র্বআিটির্স’ি বাস ও ট্রাক বহবিি 

মাধ্যবম পর্িবহনকৃি পণ্য 

হািাি টন ৫৫০ 

42.  উন্নয়ন কার্ িক্রম িদাির্কি িন্য মর্নটর্িং টিবমি র্ভর্িট সংখ্যা ৬০ 

43.  গববষণা কার্ িক্রম পর্িিালনাি িন্য সওবিি Technical 

Specification অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন সড়বকি সলয়াি সসম্পর্লং ও সটবডং 

কার্ িক্রম সম্পাদন কিা  

সংখ্যা ১২ 

44.  প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান ের্ক্তোলী কিাি লবক্ষে মাঠ পর্ িাবয়ি প্রবকৌেলীবদি িন্য 

অনলাইবন প্রর্েক্ষণ প্রদান (িনসংখ্যা) 

সমর্ষ্ট ৩০০ 

45.  প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান ের্ক্তোলী কিাি লবক্ষে সমসামর্য়ক র্বষবয় র্ববেষ 

লার্ন িং সসেন আবয়ািন 

সমর্ষ্ট ১২ 

46.  বাস রুট ি োেনালাইবিেন এি িন্য বাস টার্ম িনাল/র্িবপাি সম্ভাব্যিা 

সমীক্ষাি খসড়া প্রর্িববদন চূড়ান্তকিণ 

িার্িখ ৩০.০৯.২১ 

47.  সটাল প্লািায় ইবলকট্রর্নক সটাল কাবলকেন (ETC) র্সবডম িালু সমর্ষ্ট ৩ 

48.  র্ির্িটাল সির্ি: সাটি ির্িবকট (র্িংগাি র্প্রন্ট গ্রহবণি পি) প্রদাবনি িন্য 

গৃহীি সময় (গড়) 

র্দন ৩৫ 

49.  র্ানবাহবনি নবায়নকৃি র্িটবনস সাটি ির্িবকট প্রদাবনি িন্য গৃহীি সময় 

(গড়) 

র্দন ২ 

50.  র্ির্িটাল পদ্ধর্িবি সমাটির্ান কি ও র্ি আদাবয়ি প্রবৃর্দ্ধ েিাংে ৬.৭ 
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র্ববনাদন ও সসৌহাযিমূলক কম িকান্ড 

 

(ক) সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কম েকতো-কম িিাররগণ দাপ্তর্িক কার্ িক্রবমি পাোপার্ে র্ববনাদনমূলক কাবি অংেগ্রহণ 

কবি র্াবকন। প্ররত বছর সকল কম িকিিা-কম িিারর ও িাঁবদি পর্িবািসহ বার্ষ িক বনবভািবন অংেগ্রহণ কবি র্াবক। িবব মকারভড-১৯ 

পরররস্থরত রবক্বিনা কবি ২০২০ ও ২০২১ সাক্ল বারষ েক বনবভািবনি আবয়ািন কিা সম্ভব হয়র্ন। 

 

 

 

(খ)  সহকমীক্দর কম িস্থল পর্িবিিন ও িাকুিী সর্বক অবসি গ্রহণকাক্ল এ রবভাগ কর্তেক কম েকতোক্দর সাংবধ েনা প্রদাবনি প্রর্া িালু 

িবয়বে। 

 

 
 

অন্যাি বদলী হওয়ায় যুগ্মসরিব মবগম তসরলমা কারনজ নারহদাক্ক এ রবভাক্গর সরিব জনাব মমা: নজরুল ইসলাম এর উপরস্থরতক্ত 

রবদায় সাংবধ েনা  

 

 

 

২০২০-২১ অথ েবছক্র রনক্োক্ত ০২ জন কম েকতো রপআরএল-এ গমন, ১০ জন কম েকতো অন্যি বদলী হক্য়ক্ছনোঃ 

 

ক্রম অবমুর্ক্তি িার্িখ কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব 

1.  ১০/০৪/২০২১ 

(রপআরএল) 

িনাব মমাোঃ আবু ছাইদ মশখ (২১০৫) অর্ির্িক্ত সর্িব 

2.  ২৫/০৯/২০২০ 

(রপআরএল) 

জনাব মমাহাম্মদ শরফকুল কররম (৪৫৪৯) যুগ্মসর্িব 

3.  ২৯/১১/২০২০ িনাব িন্দন কুমার মদ (৫৪৯২)  অরতররক্ত সর্িব 

4.  ৩০/০৯/২০২০ িনাব আক্নায়ার মহাক্সন মিৌধুরী (৫৭৯০)  অরতররক্ত সর্িব 

5.  ১৭/০৬/২০২১ িনাব তসরলমা কারনজ নারহদা (৬৩৪০)  যুগ্মসর্িব 

6.  ২৯/১০/২০২০ িনাব মজসরমন নাহার (৬৫৬৮)  যুগ্মসর্িব 

7.  ০৫/০৮/২০২১ জনাব রবীন্দ্রনাথ বম্মেন (২০২১৩) যুগ্মসরিব 

8.  ২০/০৫/২০২১ িনাব সমাহাম্মদ আরজজুর রহমান (১৫৪৫৪)  উপসর্িব 

9.  ২৫/১০/২০২০ িনাব মমাহাম্মদ আশরাফুল আলম খান 

(১৫৬৩১)  

উপসর্িব 

10.  ৩১/১২/২০২০ জনাব অেনা খান মজরলশ (১৫৩৫২) উপসর্িব 

11.  ০৩/০৯/২০২০ জনাব জনাব সালমা আক্তার খুকী (২০৬৭১) উপসরিব 

12.  ২৫/০৫/২০২১ িনাব মাহবুব-এ-এলাহী (৬০২২৭০)  রসরনয়র সহকারী 

সরিব 
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২০২০-২১ অর্ িবছসি সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ কম িিি কম িকিিাবদি িার্লকা 
 

ক্রম কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি বিিমান পদর্ব এ র্বভাবগ সর্াগদাবনি িার্িখ 

1.  িনাব সমািঃ নিরুল ইসলাম (৩৫৭৯) সর্িব ১৫-১০-২০১৭ 

2.  িনাব  সমািঃ আব্দুল মাবলক )৪৬১৮(  অর্ির্িক্ত সর্িব ০৪-০৫-২০১১ 

3.  িনাব সমািঃ আবদুোহ আল হাসান সিৌধুিী (৪৯০২) অর্ির্িক্ত সর্িব ২৪-১১-২০২০ 

4.  জনাব নীরলমা আখতার (৫৬৫৩) অরতররক্ত সরিব ০৭-০১-২০২০ 

5.  িনাব সমািঃ ইউছুব আলী সমাো (৫৭০৭) অরতররক্ত সরিব ০৫-০৭-২০২০ 

6.  িনাব সমািঃ িার্কি সহাবসন (২০১৮৩) অরতররক্ত সরিব ০৬-০৫-২০১৩ 

7.  িনাব মনীন্দ্র র্কবোি মজুমদাি (৫৫১২) যুু্গ্মসর্িব ২৯-০১-২০১৪ 

8.  জনাব মগৌতম িন্দ্র পাল (৬৫১৮) যুগ্মসর্িব 

(মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সর্িব) 

১০-০৬-২০২০ 

9.  িনাব সমািঃ মাহবুববি িহমান )০৩২১(  যুগ্মসর্িব ১৯-১০-২০০৯ 

10.  িনাব সমািঃ আর্নসুি িহমান (৭৭৮৭) যুগ্মসর্িব ১১-০২-২০২০ 

11.  িনাব দীপঙ্কি মন্ডল (৭৬২২) উপসর্িব ০৫-০৫-২০১৪ 

12.  ড. সসয়দা সালমা মবগম (৬৭১৯) উপসর্িব ০৪-০৭-২০১১ 

13.  িনাব সমা: আব্দুল সমাক্তাবদি উপসর্িব ১৪-০৫-২০১৮ 

14.  িনাব সুলিানা ইয়াসমীন (৬৮২৬) উপসর্িব ১৪-০৫-২০১৫ 

15.  সসয়দা ফারহানা কাউনাইন (৬৮৯৪) উপসর্িব ২৭-০৬-২০২১ 

16.  িনাব সমা: সামীমুজ্জামান (০৩৮৯) উপপ্রধান ০৫-০৭-২০১৮ 

17.  িনাব অপূব ি কুমাি মন্ডল (১৫২৪৬) উপসর্িব 

(সর্িববি একান্ত সর্িব) 

১৩-১০-২০১৪ 

18.  িাহর্মদা হক খান (৮০৭৯) উপসর্িব ১৯-১২-২০১৮ 

 

19.  জনাব ফারজানা মজস রমন (১৫৯৩৭) উপসরিব ০৯-০৬-২০২১ 

20.  িনাব এ.এম.এম. র্িিওয়ানুল হক (২০৪৫২) উপসরিব ২৬-০২-২০২০ 

21.  িনাব নীর্লমা আিবিাি (১৬১১৩) উপসর্িব ০৮-০৩-২০২১ 

22.  িনাব সমাহাম্মদ সেি মাহবুব মুিাদ (১৬১৩৭) উপসর্িব ০৮-০৩-২০২১ 

23.  জনাব  মমা. আবু নাক্ছর (১৫২০০১০৪০০০৮) উপসর্িব ০১-০৪-২০২১ 

24.  িনাব আবুল িাবহি সমািঃ মর্হদুল হক 

(০১৪০৬৫) 

মাননীয় মন্ত্রীি সহকািী একান্ত 

সর্িব 

১৬-০১-২০১২ 

25.  মশখ ওয়ারলদ ফক্য়জ তথ্য অরফসার ০৮-০৬-২০২১ 

26.  িনাব মুহাম্মদ আব্দুি ির্হম সুিন (১৭০৪৪) র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০৩-০৮-২০২০ 

27.  িনাব সমািঃ মাখিানুল ইসলাম সিৌর্হদ (০৫৯৪) র্সর্নয়ি সহকািী প্রধান ১০-০৭-২০১৬ 

28.  িনাব আবদুোহ-আল-মাসুদ (০৬০২) র্সর্নয়ি সহকািী প্রধান ১১-০২-২০১৯ 

29.  জনাব টিনা পাল (১৬৯৬৭) র্সর্নয়িসহকািী সর্িব ২১-১২-২০১৫ 

30.  িনাব শ্যামল িায় র্সর্নয়ি র্সবডম এনার্লড ১৭-০৫-২০১৫ 

31.  িনাব সমািঃ সগালাম র্িলানী (১১২৫১) র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০৯-০৪-২০১৩ 

32.  িনাব সমাহািঃ র্লয়াকি আলী খান (১১২৯০) র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ১৫০৪-২০১৩ 

33.  িনাব এস, এম সরহদ র্সবডম এনার্লড ২০-১০-২০১১ 

34.  কািী আব্দুোহ আল মামুন র্সর্নয়ি সপ্রাগ্রামাি ২৯-০৯-২০১১ 

35.  জনাব সমািঃ র্লয়াকি আলী (১১৩৭৩) সহকািী সর্িব ১০-০৫-২০১৬ 

36.  িনাব সমা: সদবলায়াি সহাবসন (১১২৯০) সহকািী সর্িব ২০-০৯-২০১৮ 

37.  িনাব সমািঃ ির্সম উর্দ্দন (১১৫৩৬) সহকািী সর্িব ১৪-০১-২০১৯ 

38.  জনাব র্বনা িানী দাস (১১৫৪০) সহকািী সর্িব ১৪-০১-২০১৯ 

39.  িনাব সমািঃ মুর্ে িদ আলম (১১৫৯৯) সহকািী সর্িব ২০-১২-২০২০ 

40.  িনাব আল-মাহমুদ প্রধান সপ্রাগ্রামাি ২৬-১০-২০১১ 

41.  িনাব সমািঃ সমাস্তার্িজুি িহমান সহকািী সপ্রাগ্রামাি ২৯-১২-২০১০ 

42.  িনাব নার্গ িস আক্তাি সহকািী সমইনবটন্যান্স ইর্ঞ্জর্নয়াি ০২-০৬-২০১১ 

43.  িনাব সুর্িত্রা র্বিাস সহকািী সমইনবটন্যান্স ইর্ঞ্জর্নয়াি ১১-১১-২০১২ 

44.  িনাব সমা: সসর্লম র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা ০৩-১০-২০১৮ 
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জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহামান রর জন্মশতবারষ েকী উদর্াপন 

জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জন্মশতবারষ েকী র্থাক্র্াগ্য মর্ োদায় উদ র্াপক্নর লক্ক্ষয এ রবভাগ কর্তেক প্রণালয়ীত 

কম েপররকল্পনার ১৫টি কম েসূরিভকার্ েক্রম সুষ্ঠুভাক্ব ও র্থাসমক্য় সম্পাদক্নর জন্য ০৫টি মরনটররাং করমটি কাজ করক্ছ। গৃরহত 

কম েপররকল্পনার মক্ধ্য ০৮টি সম্পূণালয় ে ও ০৩টি আাংরশক বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ। অন্যরদক্ক ১৫টি কার্ েক্রমভকম েসূরির অরতররক্ত গৃরহত 

আরও ০৮টি কম েসূরির মক্ধ্য ০৭টি বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ। অবর্েষ্ট কার্ েক্রমভকম েসূরিসমূহ বাস্তবায়ক্নর পূণালয় ে প্রস্তুরত িবয়বে। 

জন্মশতবারষ েকী উদ র্াপন উপলসক্ষ এ রবভাগ ও আওতাধীন দপ্তরভসাংস্থার সমরন্বত কম েপররকল্পনা অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত উক্েখক্র্াগ্য 

কার্ িক্রম: 

 ১৭ মাি ে ২০২১ তাররক্খ ৩২ নম্বক্র বেবন্ধু স্মৃরত র্াদুঘক্র জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর প্ররতকৃরতক্ত েদ্ধা 

জ্ঞাপন; 

 ০৬ মাি ে ২০২১ তাররক্খ এ রবভাগ ও আওতাধীন দপ্তরভসাংস্থার কম েকতোগক্ণালয়র সমন্বক্য় মগাপালগক্ের টুাংগীপাড়ায় বেবন্ধু 

মশখ মুরজবুর রহমান এরঁ সমারধক্সৌক্ধ পুষ্পস্তবক অপ েণালয় ও রজয়ারত; 

 জন্মশতবারষ েকীর মলাক্গা সম্বরলত মকাটরপন, কলমদারন ও রবক্শষ খাম মুদ্রণালয়; 

 বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জীবন ও কক্ম ের ওপর আক্লািনা সভা আক্য়াজন। 

 

মগাপালগক্ের টুরেপাড়ায় জারতর রপতার সমারধক্সৌক্ধ েদ্ধােরল অপ েণালয় 

স্বাধীনতার সুবণালয় ে জয়ন্তী উদর্াপন 

স্বাধীনতার সুবণালয় ে জয়ন্তী বণালয় োঢয ও র্থামর্াগ্য মর্ োদায় উদর্াপক্নর রনরমি মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয়ালয় কর্তিক গৃহীি কম িসূর্িি 

অনুসিবণ এ রবভাগ এবাং আওতাধীন দপ্তি/সংস্থা বছরব্যাপী কম েসূরি গ্রহণ কবি। এ কম িসূর্িি সুষ্ঠু বাস্তবায়বনি িন্য 

অরতররক্ত সরিব (প্রশাসন)'ক্ক আহবায়ক কক্র ১৩ সদস্য রবরশষ্ট একটি করমটি গঠন করা হয়। করমটিি প্রণীি ১১টি 

কম েসূরিি িার্লকা গত ০১ মাি ে ২০২১ তাররক্খ মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয়ালক্য় মপ্ররণালয় কিা হয়। গৃহীত কম েসূরিসমূহ 

বাস্তবায়ক্নর কার্ েক্রম িলমান রক্য়ক্ছ এবাং মকারভড-১৯ পরররস্থরত অনুর্ায়ী অবাস্তবারয়ত কম েসূরিসমূহ সম্পূণালয় েরূমপ 

বাস্তবায়ক্নর কার্ েক্রম গ্রহণালয় করা হক্ব। 
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সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি 
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১৯৬২ সাক্ল তদানীন্তন কন্সট্রাকশন ও রবরডাং (সাংক্ক্ষক্প রসএেরব) রবভক্ত হক্য় সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর সৃরষ্ট হয়। মসই সময় 

হক্ত সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি বাাংলাক্দক্শর প্রধান সড়ক মনটওয়াক্কের উন্নয়ন ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় কমর আসক্ছ। বতেমাক্ন সড়ক ও 

িনপর্ অর্ধদপ্তবিি আওিাধীন সব িবমাট ২২,৪২৮.৪৫৪ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক িবয়বে। মহাসড়ক সনটওয়াবকিি র্বন্যাস অনুর্ায়ী 

১০৮টি িািীয় মহাসড়বকি মমাট নদর্ িে ৩,৯৮৯.২৪৮ রকক্লারমটার। ১৪৮টি আঞ্চর্লক মহাসড়বকি মমাট নদর্ িে ৪৮৯৭.৭০৮ 

র্কবলার্মটাি, র্াি প্রশস্ততা ৫.৫০ রমটার মথক্ক ৭.৩০ রমটার এবং ৭০৮টি সিলা মহাসড়বকি মমাট নদর্ িে ১৩,৫৪১.৪৯৮ 

র্কবলার্মটাি, র্াি প্রশস্ততা ৩.৭০ রমটার মথক্ক ৫.৫০ রমটার। সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি মহাসড়ক সনটওয়াবকি বিিমাবন র্বর্ভন্ন 

ধিবণি ও নদবর্ িেি ৪২৯৭ টি সসতু এবং ১৫০৮৪ টি কালভাট ি িবয়বে। 

মহাসড়ক র্াত্রী ও পণ্য পর্িবহবন যুবগাপবর্াগী ও সময় সােয়ী কিাি লবক্ষে সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর প্রধান প্রক্কৌশলীর মনর্তক্ত্ব 

সদর দপ্তক্রর ৪টি উইাং সহ মাঠ পর্ োক্য়র ১০টি সিান, ২২টি সাবকিল, ৬৫টি র্বভাগ এবং ১২৯টি উপর্বভাবগি মাধ্যবম উন্নয়ন ও 

রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় কার্ িক্রম পর্িিার্লি হবি। এছাড়া অরধদপ্তক্রর মমকারনকযাল উইাং-এর মাধ্যক্ম ৪২টি মফররঘাক্ট সরক্রয় ১১৪টি মফরী 

কার্ েক্রম ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় এবাং অরধদপ্তক্রর কার্ েক্রক্ম রনক্য়ারজত রবরভন্ন সরোম, র্ন্ত্রপারতর মমরামত ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় করা হক্য় 

থাক্ক।  

রূপকল্প 

আধুর্নক, প্রযুর্ক্তর্নভ িি এবং সটকসই মহাসড়ক সনটওয়াকি প্রর্িষ্ঠা 

অর্ভলক্ষে 

মহাসড়ক সমিামি, সংস্কাি ও িক্ষণাববক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসািবণি মাধ্যবম িনগবণি আর্ ি-সামার্িক অবস্থা উন্নয়বনি লবক্ষে 

একটি র্নিাপদ, ব্যয়সােয়ী, মানসম্মি এবং পর্িববেবান্ধব মহাসড়ক সনটওয়াকি গবড় সিালা 

বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক ২১২টি প্রকল্প (সিকাবিি র্নিস্ব অর্ িায়বন ১৯১টি ও নববদর্েক সহায়িায় 

২১টি) বাস্তবায়নাধীন র্েল। এ প্রকল্পগুবলাি অনুকূবল প্ররতক্বদনাধীন অথ েবছক্র মমাট বরায রছল ১৮১১২.৯৯ সকাটি টাকা র্ার মক্ধ্য 

র্িওর্ব বিাদ্দ ১৪৯০২.৮৪ সকাটি টাকা এবাং নববদর্েক সহায়িা ৩২১০.১৫ সকাটি টাকা। এ অর্ িবেবি সমাট ১৬৪৩৩.৬৩ সকাটি টাকা 

ব্যয় হবয়বে। ব্যবয়ি হাি ৯০.৭৩ শতাাংশ।  

সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক এর্ির্প বাস্তবায়বনি র্বগি অর্ িবেিগুবলার তথ্য পর্ োক্লািনা করক্ল মদখা র্ায় মর্, সড়ক ও জনপথ 

অরধদপ্তক্রর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ক্নর জন্য এরডরপ বরাক্যর পররমাণালয় ক্রমান্বক্য় বৃরদ্ধ মপক্য়ক্ছ এবাং ২০১২-১৩ অথ েবছর হক্ত 

২০১৮-১৯ অথ েবছর পর্ েন্ত এই অরধদপ্তর প্রায় শতভাগ এরডরপ বাস্তবায়ন করক্ত সমথ ে হক্য়রছল। তক্ব সকার্ভি-১৯ এি নবর্িক 

মহামািীি কারক্ণালয় ২০১৯-২০ অথ েবছক্র এরডরপ বাস্তবায়ক্নর হার ৯০ শতাাংক্শর কম হয়। প্রর্িববদনাধীন অর্ ি বেবি অথ ে ব্যক্য়র 

মক্ষক্ি কৃেতা সাধক্নর রনক্দ েশনা থাকায় েিভাগ এর্ির্প বাস্তবায়ন সম্ভবপি হয়র্ন। তক্ব রবগত অথ েবছক্রি মকারভড-১৯ মহামারীর 

িযাক্লে মমাকাক্বলার অরভজ্ঞতার আক্লাক্ক এ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ ৯০.৭৩ শতাাংশ র্া গত 

অথ েবছক্রর তুলনায় ৩.৮০ শতাাংশ মবরশ।  

র্বগি অর্ িবেিগুবলাবি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক এর্ির্প বাস্তবায়বনি র্ববিণ র্নম্নরূপ: 

অর্ িবেি প্রকল্প সংখ্যা বিাবদ্দি পর্িমাণ  

(বকাটি টাকা) 

এর্ির্প বাস্তবায়বনি হাি 

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% 
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অর্ িবেি প্রকল্প সংখ্যা বিাবদ্দি পর্িমাণ  

(বকাটি টাকা) 

এর্ির্প বাস্তবায়বনি হাি 

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% 

 

 

২

০২০-২১ অর্ িবেবিি অিিন 

উন্নয়ন খাি 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি বাস্তবায়নাধীন প্রকবল্পি আওিায় র্নম্নর্লর্খি প্রধান প্রধান কাি সম্পন্ন কিা 

হবয়বে: 

 ৫২.৪৩ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ 

 ২৭৮.৫৯ র্কবলার্মটাি সির্ক্সবল সপভবমন্ট (সাবিির্সং ব্যিীি) 

 ১৪৯৫.৭৯ র্কবলার্মটাি সাবিির্সং 

 ৭৩.৭১ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট 

 ১১০৭.০৪ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক প্রেস্তকিণ 

 ৯৬২.২৪ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক মিবুর্িকিণ  

 ১৬৩টি/ ৯২৩০.২৮ র্মটাি কংর্ক্রট সসতু র্নম িাণ 

 ৬৬০টি/ ২৮৫০.৮৫ র্মটাি আির্সর্স কালভাট ি র্নম িাণ।  

 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সিলভাবব সমাপ্ত ৪২টি প্রকবল্পি মবধ্য মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩০টি, মসতু রনম োন প্রকল্প ৬টি, আন্ডািপাস  

রনম োণালয় প্রকল ১টি এবাং অন্যান্য প্রকল্প ৫টি।   
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পর্িিালন খাি (সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ)  

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি সড়ক, সসতু সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবি বিাবদ্দি পর্িমাণ ২৬৮৬.৫৯ সকাটি টাকা। বিাদ্দকৃি অবর্ িি  

র্বপিীবি ব্যক্য়র শতকরা হার ৯৯.৯৭ শতাাংশ। সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর পররিালন খাক্তর আওতায় ২০২০-২১ অথ েবছক্র 

সম্পাদনকৃত প্রধান কাক্জর সারসাংক্ক্ষপ রনেরূপোঃ 

 ১২১৫.৮৮ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক্ক ওভািবল  

 ২৪৪.৪৪  র্কবলার্মটাি মহাসড়ক্ক র্ির্বএসটি 

 ৪২৯.০১ র্কবলার্মটাি এসর্বএসটি 

 ৩০১.৮৩ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক্ক কাবপ িটিং  

 ১২৫৫.৬০ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক্ক সীলবকাট  

 ২৫.৭৩ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক্ক র্ির্িি সপভবমন্ট রনম োণালয় 

 মমাট ১১১৯.০২ রমটার সদক্ঘ েযর ২৯টি মসতু রনম োণালয় 

 মমাট ৭৩০.৮০ রমটার সদক্ঘ েযর ১১৯টি কালভাট ে রনম োণালয় 

 ২৯.৪০ র্কবলার্মটাি সড়ক সড্রন র্নম িাণ  

 ৩৫.৮৮ র্কবলার্মটাি িক্ষাপ্রদ কাি। 

নতুন অনুবমার্দি প্রকল্প 

সটকসই উন্নয়বনি িলমান ধািা অব্যাহি িাখাি লবক্ষে ২০২০-২১ অর্ িবেবি ১৩টি নতুন প্রকল্প (র্িওর্ব অর্ িায়বন ৭টি ও নববদর্েক 

সহায়িায় ৬টি) অনুবমার্দি হবয়বে। িন্মবধ্য মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১০টি এবাং সসতু র্নম িাণ প্রকল্প ৩টি। 

২০২০-২১ অর্ িবেবিি নতুন অনুবমার্দি প্রকবল্পি িার্লকা: 

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

1. সাবসক ঢাকা-র্সবলট কর্িবিাি সড়ক উন্নয়ন  

2. উইবকয়াি সিি-১: র্িনাইদহ-র্বোি মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন 

3. র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক পৃর্ক এসএমর্ভটি সলনসহ ৪ সলবন উন্নীিকিণ  

4. মধুপুি-ময়মনর্সংহ িািীয় (এন-৪০১) র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

5. বাবিয়ািহাট-সেঁয়াবকা-িামগড় সড়ক প্রেস্তকিণ  

6. কুর্ষ্টয়া (র্ত্রবমাহনী)-সমবহিপুি-চুয়ািাো-র্িনাইদহ (আি-৭৪৫) আঞ্চর্লক মহাসড়কটিি কুর্ষ্টয়া হবি সমবহিপুি পর্ িন্ত 

র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

7. দাউদকার্য-সগায়ালমািী-শ্রীিাবয়িিি (কুর্মো)-মিলব উিি (বেোিিি) সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ  

8. মিলব-সমর্না-ধনাবগাদা-সবড়ীবাঁধ (সিি-১০৬৯) সড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসািণ 

9. িামালপুি সিলাি র্দগপাইি-সর্িষাবার্ড়-িািাকার্য সড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

10. সনায়াখালী সড়ক র্বভাগাধীন ক্ষর্িগ্রস্ত কর্বিহাট-ের্মি মুন্সীিহাট সসানাইমুড়ী সড়ক (সিি-১৪১০) এবং সসনবাগ-

সবগমগঞ্জ গ্যাসর্িল্ড-সসানাইমুড়ী সড়ক (সিি-১৪৪৬) উন্নয়ন 

মসতু রনম োণালয় প্রকল্প 

1. সাইনববাি ি-মমাক্ড়লগে -িাবয়যা-েিণবখালা-বগী সড়বকি (আি-৭৭৩) ১৭িম র্কবলার্মটাবি পানগুরি নদীি 

উপি পানগুরি সসতু র্নম িাণ  
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2. বর্িোল (র্দনাবিিপুল)-লক্ষীপাো-দুমর্ক (বিি-৮০৪৪) সিলা মহাসড়বকি ২৭িম র্কবলার্মটাবি পায়িা নদীি 

উপবি নলুয়া বাবহিিি সসতু র্নম িাণ   

3. খুলনা সড়ক সিাবনি আওিাধীন মহাসড়বক র্বযমান সরু ও ঝুঁর্কপূণ ি পুিািন কংর্ক্রট সসতু/ববইর্ল  সসতুি স্থবল 

কংর্ক্রট সসতু র্নম িাণ 

 

সমাপ্ত প্রকল্প 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সিলভাবব সমাপ্ত ৪২টি প্রকবল্পি মবধ্য মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩০টি, মসতু রনম োন প্রকল্প ৬টি, আন্ডািপাস  

রনম োণালয় প্রকল ১টি এবাং অন্যান্য প্রকল্প ৫টি।  

  

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

1. ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক র্নম িাণ  

2. র্সবলট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন  

3. র্বোি-সবনাবপাল িািীয় মহাসড়ক (এন-৭০৬) র্র্ার্র্ মাবন ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

4. র্সবলট েহি বাইপাস-গ্যার্িসন র্লংক টু োহ পিাণ সসতু র্াট সড়ক ৪ সলন মহাসড়বক উন্নয়ন 

5. ইিবিমা মহাসড়ক (আি-৩০৩) ৪-সলবন উন্নীিকিণ 

6. ঢাকা-র্সবলট-িামার্বল-িািলং িািীয় মহাসড়বকি নিন্তা হবি িািলং পর্ িন্ত (িামার্বল ল্যান্ডবপাট ি কাবনর্ক্টং ও বোর্াট 

সংবর্াগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন 

7. শ্যামগঞ্জ-িার্িয়া-র্বর্ির্ের্ি-দূগ িাপুি সিলা মহাসড়কবক িািীয় মহাসড়ক মাবন উন্নয়ন 

8. সসানাপুি (বনায়াখালী)-সসানাগািী (বিনী)-সিািািগঞ্জ (িট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন 

9. গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (িািোহী সিান)  

10. গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (খুলনা সিান)  

11. গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (বর্িোল সিান)  

12. মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কার্লয়াবকি-ধামিাই-নবীনগি (ঢুর্লর্ভটা) মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ (আি-৩১৫)  

13. সহমাবয়িপুি-র্সংগাইি-মার্নকগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়ক (আি-৫০৪) র্র্ার্র্ মাবন ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

14. সালনা (িাবিন্দ্রপুি)-কাপার্সয়া-সটাক-মঠবখালা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ (আি-৩১২)  

15. বাবগিহাট-র্িিলমািী-পাটগািী মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন  

16. িয়পুিহাট-আবেলপুি-বদলগােী (বিি-৫৪৫২) এবং সক্ষিলাল-সগার্পনার্পুি-আবেলপুি (বিি-৫৫০৮) সিলা মহাসড়ক 

প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ  

17. োর্লখা (মাগুিা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (র্িনাইদহ) সিলা মহাসড়ক প্রেস্থকিণ ও মিবুর্িকিণ 

18. িিখালী-তুষখালী-মঠবার্ড়য়া-পার্ির্াটা (বিি-৮৭০১) সড়ক উন্নয়ন ও প্রেস্তকিণ  

19. খার্লেপুি-মবহেপুি-দিনগি-র্িন্নানগি-র্াদবপুি সড়ক প্রেস্তকিণ ও উন্নয়ন (বিি-৭০২৩)  

20. সকিানীহাট-সািকার্নয়া-গুনাগিী সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (বিি-১০১৯) 

21. র্ত্রোল-বার্লপাড়া-নাযাইল (কানুিামপুি) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকািণ ও মিবুর্িকিণ 
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22. র্বিিা বািাি-হর্িিি সিলা মহাসড়ক ও হর্িিি-কার্েনগি-র্ময়াবািাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ  

23. ভববিিি-গিার্িয়া-মুন্সীগঞ্জ সিলা মহাসড়ক (বিি-১০৬৩) র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

24. মিিাল সবলাব সড়ক ও সপাড়ার্দয়া সবলাব সিলা মহাসড়ক দুটি র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

25. চুড়ামনকাঠি-সিৌগাো সিলা মহাসড়ক (বিি-৭০৩১) র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ  

26. বীিগঞ্জ-খানসামা-দাবড়ায়ানী, খানসামা-িাণীিবযি এবং র্ির্িিবযি-আমিলী বািাি সিলা মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও 

প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ  

27. ঠাকুিগাঁও-বার্লয়ািার্ে-সনকমিদ-িাণীসংবকল-পীিগঞ্জ-বীিগঞ্জ সিলা মহাসড়ক (বিি-৫০০২) এি িাণীসংবকল-পীিগঞ্জ 

অংে র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ 

28. পূনভিবা নদীি উপি ১১২.৫৬৬ র্মটাি কাহাবিাল সসতু র্নম িাণ এবং বীিগঞ্জ-কাহাবিাল সিলা মহাসড়ক (বিি-৫০০৭) 

র্র্ার্র্মাবন উন্নীিকিণ 

29. মহালের্ড়-র্সন্দুকের্ড়-িার্লয়াপাড়া সড়বকি র্সন্দুকের্ড় হবি মহালের্ড় পর্ িন্ত সড়ক উন্নয়ন 

30. সনায়াখালী সিলাি সপেকািহাট-িিএলাহী (বিি-১৪৩১) সিলা মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

 

সসতু র্নম িাণ প্রকল্প 

1. খাগড়াের্ড় সিলাি র্বর্ভন্ন সড়বক র্পর্স গাি িাি সসতু, আির্সর্স সসতু এবং আির্সর্স বক্স কালভাট ি র্নম িাণ  

2. বগাের্ড়-নার্নয়ািিি-লংগদু সড়বকি ১০ িম র্কিঃ র্মিঃ এ সিংগী নদীি উপি ৫০০.০০ র্মটাি দীর্ ি সসতু র্নম িাণ 

3. আর্িিা (বিোইল)-র্র্ওি-সদৌলিপুি-টাোইল সড়বকি ৬ষ্ঠ র্কবলার্মটাবি ১০৩.৪৩ র্মটাি দীর্ ি র্পর্স গাি িাি সসতু র্নম িাণ  

4. িিখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পার্ির্াটা (বিি-৮৭০১) সড়বকি ১ম র্কবলার্মটাবি ৬৩.৭৯৮ র্মটাি (বহিার্লয়া) ও ৭ম  

র্কবলার্মটাবি ৭৫.৭৯৮ র্মটাি (মাদািসী) সসতু র্নম িাণ 

5. কুর্ষ্টয়া (র্ত্রবমাহনী)-সমবহিপুি-চুয়ািাো-র্িনাইদহ (আি-৭৪৫) সড়বকি ৭৯িম র্কবলার্মটাবি মার্াভাো নদীি উপি 

সসতু র্নম িাণ 

6. পটিয়া (মনসািবটক)-আবনায়ািা কস্তুিীর্াট সড়বকি (বিি-১০৭০) ৯ম র্কবলার্মটাবি কালীগঞ্জ সসতু র্নম িাণ 

 

আন্ডািপাস র্নম িাণ প্রকল্প 

1. ঢাকা এয়ািবপাট ি মহাসড়বক েহীদ ির্মিউর্দ্দন কোন্টনবমন্ট স্কুল এবং কবলি এি র্নকট পর্িািী আন্ডািপাস র্নম িাণ 

 

অন্যান্য প্রকল্প 

1. সিিী ও পন্টুন র্নম িাণ/ পূনব িাসন (২য় পর্ িায়)  

2. ঢাকা-আর্িিা মহাসড়ক (এন-০৫) হবি ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (এন-০৮) এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (এন-০৮) হবি 

ঢাকা-িট্টগ্রাম (এন-০১) মহাসড়ক সংবর্াগ স্থাপনকবল্প সম্ভাব্যিা সমীক্ষা (র্মিল র্িং সিাবিি দর্ক্ষণ অংে) 

3. সটকর্নকোল এর্সডোন্স িি ঢাকা পাবর্লক ট্রান্সবপাট ি ইমপ্রুভবমন্ট প্রবিক্ট 

4. Study on the Effect of Climate Change on National and Regional Highways of 

Bangladesh and Climate Resilient Design for Highways of the Costal Region 
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5. Feasibility Study and Detailed Design for Construction of Kewatkhali Bridge over the 

river Brahmaputra at Mymensingh with Railway Overpass and 4-Lane Approach 

(including Service Road) Road 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক উবিাধনকৃি স্থাপনাসমূহ 

প্রর্িববদনাধীন সমবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ অবক্টাবি, ২০২০ িার্িবখ গণভবন সর্বক র্ভর্িও কনিাবিবন্সি মাধ্যবম র্কবোিগঞ্জ 

সিলাধীন ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়মকর উবিাধন কক্রন। হাওবিি বুক র্িবি িবল র্াওয়া ২৯.১৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি এ 

অলওবয়দাি সড়বক মমাট ৫৯০.৪৭ র্মটাি দীর্ ি র্িনটি র্পর্স গাি িাি, মমাট ১৯০ র্মটাি দীর্ ি ৬২টি আির্সর্স বক্স কালভাট ি, মমাট 

২৬৯.৬৮ র্মটাি দীর্ ি ১১টি আির্সর্স গাি িাি র্েি র্নম িাণ কিা হবয়বে। বষ িায় ভাঙন সর্বক সড়ক িক্ষায় ৭.৬০ লাখ বগ ির্মটাি র্সর্স 

িক র্দবয় সলাপ প্রবটকেবনি কাি কিা হবয়বে। ৮৪৭.০১ সকাটি টাকা ব্যবয় রনরম েত এ সড়ক উক্িাধক্নর িবল র্কবোিগঞ্জ সিলাি 

হাওড় সবর্ষ্টি ইটনা, র্মঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপবিলা র্িনটিি মবধ্য সকল সমৌসুবম র্ািায়াি উপবর্াগী সড়ক সর্াগাবর্াগ স্থার্পি 

হবয়বে।  

হাওক্রর সনসরগ েক মসৌন্দর্ েক্বরষ্টত এ সড়কটি ইক্তামক্ধ্য একটি আকষ িণীয় পর্ িটন মকক্ন্দ্র পররনত হক্য়ক্ছ। বষ িায় সড়বকি দু’পাবে অবর্ 

িলিার্ে, র্নম িল বািাস আি মনকাড়া সঢউ, শুকবনা সমৌসুবম মাইবলি পি মাইল িসর্ল ির্ম, সর্খাবন সবুি আি সসানার্ল িং 

র্মবলর্মবে একাকাি। কখবনা িকিবক নীল আকাে, কখবনা আকাবে সাদা সমবর্ি সভলা। সভাবিি সূর্ ি আি সগাধূলীবি র্ভন্ন রূবপ 

সাবি হাওবিি আকাে। হাওবিি বুবক র্বোল সখালা আকাবেি রূবপ মুগ্ধ ভ্রমণর্পপাসুিা। উপরন্তু ২৬১.৮১ র্মটাি দীর্ ি ভািোলা 

সসতু, ১৭১.৯৬৪ র্মটাি ঢাকী সসতু ও ১৫৬.৭২ র্মটাি দীর্ ি রিলনী সসতু সসৌযর্ িবক বহুগুবণ বার্ড়বয় র্দবয়বে। উক্িাধক্নর পর মথক্কই 

হাওবিি ননসর্গ িক রূপ সদখবি সদবেি নানা প্রান্ত সর্বক এখাবন ছুবট আসবে পর্ েটক। তাই এ সড়কটি শুধু হাওিবাসীি িলািল সুগমই 

কক্ররন, নতুন কম িসংস্থাবনিও সৃর্ষ্ট কক্রক্ছ। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উবিাধন 
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বষ োয় ইটনা-রমঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক 

 

 

শুষ্ক মমৌসুক্ম ইটনা-রমঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক 

 

বাস্তবায়নাধীন সমগা প্রকল্প 

সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর আওতায় ২৩টি মমগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। তন্মক্ধ্য সবক্দরশক সহায়তাপুষ্ট ১২টি মমগা প্রকল্প 

অন্তভু েক্ত রক্য়ক্ছ, র্ার রববরণালয় রনক্ে মদয়া হল: 
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বাস্তবায়নাধীন নববদর্েক সহায়িাপুষ্ট সমগা প্রকল্প (মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প) 

সাবসক সড়ক সংবর্াগ প্রকল্পিঃ িয়বদবপুি-িন্দ্রা-টাোইল-এবলো সড়ক (এন-৪) ৪-সলন 

মহাসড়বক উন্নীিকিণালয় 

South Asia Sub-Reginal Economic Cooperation (SASEC) সিািামটি দর্ক্ষণ এর্েয়াি ৭টি সদে বাংলাবদে, ভূটান, 

ভািি, সনপাল, শ্রীলঙ্কা, মালিীপ ও মায়ানমাি র্নবয় গঠিি একটি আঞ্চর্লক সহবর্ার্গিা সিািাম । এ মফারাক্মর আওিায় সদস্য 

মদশসমূক্হর ২১টি উপ-আঞ্চর্লক সড়ক কর্িবিাি উন্নয়বনি উবযাগ সনয়া হয়। বাংলাবদবেি অভেন্তবি সাক্সক উক্দ্যাক্গর প্রথম 

পদক্ক্ষপ রহক্সক্ব বাাংলাক্দশ সরকার, এেীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এর্ির্ব), ওবপক িান্ড িি ইন্টািন্যােনাল সিবভলপবমণ্ট (ওএিআইর্ি) 

এবাং আবুধার্ব িান্ড িি সিবভলপবমণ্ট (এর্িএির্ি) এি অর্ িায়বন “সাক্সক সড়ক সাংক্র্াগ প্রকল্পোঃ জয়ক্দবপুর-িন্দ্রা-টাোইল-

এবলো সড়ক (এন-৪) ৪-মলন মহাসড়ক্ক উন্নীতকরণালয়” প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ।  

“সাক্সক সড়ক সাংক্র্াগ প্রকল্পোঃ জয়ক্দবপুর-িন্দ্রা-টাোইল-এবলো সড়ক (এন-৪) ৪-মলন মহাসড়ক্ক উন্নীতকরণালয়” প্রকক্ল্পর মাধ্যক্ম 

মদক্শর উিিাঞ্চবলি সাবর্ সিাসর্ি সড়ক সর্াগাবর্াবগি একমাত্র কররক্ডাক্রর িয়বদবপুি হবি এবলো পর্ িন্ত ৭০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি 

িািীয় মহাসড়কটি ধীি গর্িি র্ানবাহবনি পৃর্ক সলনসহ িাি-সলবন উন্নীিকিণ করা হক্ে। প্রকবল্পি আওিায় মহাসড়কটিক্ত ৯টি 

উড়াল সড়ক,  ৫৩টি সসতু, ৭৬টি কালভাট ি, ১৩টি আন্ডািপাস, ৩০টি র্াত্রী োউর্ন, সুষ্ঠু পার্ন র্নষ্কােন ও পর্িািীবদি র্নিাপিাি স্বাবর্ ি 

সড়বকি উভয়পাবে ২৫ র্কবলার্মটাি নদবর্ িেি সড্রনসহ ফুটপাি র্নম িাণ কিা হবি। সড়ক র্নিাপিা উন্নয়বনি লবক্ষে মূল মহাসড়বকি 

উভয় পাবে ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য আলাদা সলন র্নম িাণ কিা হবি। এোড়াও এ প্রকবল্পি আওিায় সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি  

প্রধান কার্ িালয় সড়ক ভবন র্নম িাণ কিা হবয়বে।   

 

৪টি প্যাবকবিি মাধ্যবম এই মহাসড়কটি উন্নয়বনি িন্য িানুয়ার্ি ২০১৬ সর্বক র্নম িাণ কাি শুরু কিা হয়। ফ্লাইওভাি ও 

আন্ডািপাসসহ সড়বকি সম্পূণ ি কাি ২০২২ সাবলি জুন মাবস সমাপ্ত হবব ববল আো কিা র্াবি। এ মহাসড়কটি সাবসক সংর্িষ্ট 

সকল সদবেি মবধ্য সদেীয় ও আন্তিঃবদেীয় সড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নয়নসহ ব্যবসা-বার্ণিে, অর্ িনীর্ি, র্েক্ষা-সংস্কৃর্িি প্রসাি এবং 

র্ির্ির্পি প্রবৃর্দ্ধবি সর্মন ভূর্মকা িাখবব, সিমর্ন িািধানীি সাবর্ সদবেি উিিাঞ্চবলি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নিাপদ ও স্বািযেময় 

কিবব।    

 

জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকবল্পি প্রধান অংগসমূবহি বাস্তবায়ন অগ্রগর্িিঃ  

 ৬৮ রকক্লারমটার মূল মহাসড়ক্কর রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 ৫৩টি মসতুর রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 ৬টি উড়াল সড়ক্কর রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 ৭২টি কালভাক্ট ের রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 ১১টি আোরপাক্সর রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 সড়ক্কর উভয়পাক্শ ২৫ রকক্লারমটার মড্রনসহ ফুটপাত রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 মূল সড়ক্কর উভয়পাক্শর ১৪০ রকক্লারমটার ধীরগরতর র্ানবাহক্নর জন্য পৃথক মলক্নর মক্ধ্য ১১০ রকক্লারমটাক্রর রনম োণালয় 

কাজ সমাপ্ত 

 সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর নতুন সদর দপ্তর সড়ক ভবক্নর মূল কাঠাক্মার রনম োণালয় কাজ সমাপ্ত 

 সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর এইিরডএম সাক্কেক্লর জন্য অতযাধুরনক সাক্ভ ে র্ন্ত্রপারত ক্রয় প্ররক্রয়া সম্পন্ন হক্য়ক্ছ 

 প্রকল্পটির আরথ েক অগ্রগরত ৮০.১৮ শতাাংশ।  
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সারভ েস মলনসহ ৪-মলক্ন উন্নীত িয়বদবপুি-িন্দ্রা-টাোইল-এবলো মহাসড়ক (এন-৪)  

 

সাবসক সড়ক সংবর্াগ প্রকক্ল্পর আওতায় নবরনরম েত সড়ক ভবন 

সাক্সক সড়ক সাংক্র্াগ প্রকল্প-২: এবলো-হাটিকামরুল-িংপুি মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প 

বাাংলাক্দশ সরকার এবাং এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক (এরডরব)-এর অথ োয়ক্ন ১৬,৬৬২.৩৮ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় বাস্তবায়নাধীন 

“সাবসক সড়ক সংবর্াগ প্রকল্প-২: এবলো-হাটিকামরুল-িংপুি মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ” শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাবদবেি 

অভেন্তবি সাক্সক মফারাক্মর উক্দ্যাক্গ গৃহীত রিতীয় প্রকল্প। সদবেি উির-পরিম কররক্ডার রদক্য় মর্াগাক্র্াগ আরও উন্নত করার 
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লক্ক্ষয এ প্রকক্ল্পর আওতায় এক্লো হক্ত হাটিকামরুল হক্য় রাংপুর পর্ িন্ত ১৯০.৪০ রকক্লারমটার মহাসড়ক ৪-মলক্ন উন্নীতকরণালয় এবাং 

একস্তর রনচু রদক্য় উভয়পাক্বে পৃথক সারভ েসক্লন রনম োণালয় করা হক্ে। মহাসড়কটি এরশয়ান হাইওক্য়, রবমসক্টক কররক্ডার এবাং সাকে 

হাইওক্য়র অাংশ হওয়ায় উপ-আঞ্চরলক মর্াগাক্র্াগ স্থাপক্নর মক্ষক্ি প্রকল্পটি অরত গুরুত্বপূণালয় ে। এ মহাসড়কটি পরবতীক্ত ভারত ও 

মনপাক্লর সাক্থ সাংক্র্াগ স্থাপক্নর রনরমি বাাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্ েন্ত এবাং ভারত ও ভুটাক্নর সাক্থ সাংক্র্াগ স্থাপক্নর জন্য বুরড়মারী 

সীমান্ত পর্ েন্ত সম্প্রসারক্ণালয়র পররকল্পনা রক্য়ক্ছ।  

প্রকক্ল্পর আওতায় রবরভন্ন বাজার, রনচু এলাকা, বারণালয়রজযক এলাকা সহ আোরপাস, ওভারপাস, ইউ-টান ে, উড়ালক্সতু সমূক্হর রনকক্ট 

মমাট ৫০ রকক্লারমটার রররজড মপভক্মে রনম োণালয় করা হক্ব, র্ার ফক্ল জলাবদ্ধতাজরনত সড়ক মমরামক্তর প্রক্য়াজনীয়তা হ্রাস পাক্ব 

এবাং জনগক্ণালয়র দূক্ভ োগ লাঘব হক্ব। এছাড়া প্রকক্ল্পর কার্ েক্রম সমুক্হর মক্ধ্য হাটিকামরুক্ল একটি মরডফাইড মক্লাভারলীফ ইণ্টারক্িে 

রনম োণালয়; এবলো, কড্ডা, মগারবন্দগে, মাটিডালী, পলাশবাড়ী এবাং রসরাজগে অথ েবনরতক অঞ্চক্ল উড়ালক্সতু রনম োণালয়, রসরাজগক্ের 

ঝাওল এবাং বগুড়ার রতনমাথা এলাকায় দুইটি মরলওক্য় ওভারপাস রনম োণালয়, ২৬টি নতুন মসতু রনম োণালয় সহ রবদ্যমান ৭টি মসতু পূনব োসন, 

৩৯টি আোরপাস রনম োণালয়, সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তর এর প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধর জন্য সড়ক গক্বষণালয়াগার ও প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্রর 

উন্নয়ন এবাং এক্েল মলাড রনয়ন্ত্রণালয় ও সড়ক রনরাপিা রনরিত করার লক্ক্ষয মরাড অপাক্রশন ইউরনট প্ররতষ্ঠা ইতযারদ উক্েখক্র্াগ্য।  

 

 

উভয় পাবে সার্ভ িস সলনসহ এক্লো-হাটিকামরুল-রাংপুর মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিবণি িলমান কাজ 

 

জুন ২০২১ পর্ েন্ত প্রকক্ল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

 রনম োণালয় তদাররক পরামশ েক কম িিি এবং ৮টিি মবধ্য ৭টি সড়ক র্নম িাণ প্যাবকবিি কাি  িলমান।  

 অবরশষ্ট ১টি সড়ক র্নম িাণ প্যাক্কক্জর (WP-05) এবাং হাটিকামরুল ইোরক্িে র্নম িাণ প্যাক্কক্জর (WP-13) 

ঠিকাদািবক সনাটির্িবকেন  অি এোওয়াি ি প্রদান কিা হবয়বে। চুর্ক্ত স্বাক্ষবিি প্রর্ক্রয়া িলমান।  

 সওজ এর প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ক্নর লক্ক্ষয রনরম েতব্য সড়ক গক্বষণালয়াগার ও প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্রর পূিি প্যাক্কক্জর (WP-

14) ঠিকাদাি র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া র্সর্সর্ির্পবি  অনুবমাদবনি অবপক্ষায় িবয়বে।  

 এক্েল মলাড রনয়ন্ত্রণালয় ও সড়ক রনরাপিা রনরিত করার লক্ক্ষয মরাড অপাক্রশন ইউরনট প্যাক্কক্জর (WP-15) 

দরপি মূল্যায়ক্নর কাজ িলমান। 

 ভূরম অরধগ্রহণালয়, পূনব োসন এবাং ইউটিরলটি স্থানান্তক্রর কাজ প্রায় ৭০% সমাপ্ত হক্য়ক্ছ।  

 ক্রমপুরেভূত ব্যয় ৪২৬৫.০১ মকাটি টাকা। সারব েক অগ্রগরতোঃ মভৌত- ৩০.২০ শতাাংশ এবাং আরথ েক- ২৫.৬০ শতাাংশ। 
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প্রস্তারবত হাটিকামরুল ইোরক্িে 

সাবসক ঢাকা-র্সবলট কর্িবিাি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

রাজধানী ঢাকার সাক্থ মদক্শর উির-পূব োঞ্চলসহ ভারক্তর পূব োঞ্চক্লর মক্ধ্য র্ািী, পণ্য ও কাক্গ ো র্ানবাহনসহ রবদ্যমান ও ভরবষ্যৎ 

র্ানবাহক্নর দ্রুত, সহজ ও রনরাপদ িলািল রনরিত কক্র মদশীয় ও আন্তোঃক্দশীয় বারণালয়জয সম্প্রসারক্ণালয়র লক্ক্ষয বাাংলাক্দশ সরকার 

এবাং এর্েয়ান সিবভলপবমন্ট ব্যাংক এর অথ োয়ক্ন ১৬,৯১৮.৫৮ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় “সাবসক ঢাকা-র্সবলট কর্িবিাি সড়ক 

উন্নয়ন” শীষ েক প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমার্দি হবয়বে। এ প্রকক্ল্পর আওতায় ঢাকা (কাঁিপুি) হবি র্সবলট পর্ িন্ত ২০৯.৩২৮ 

র্কবলার্মটাি মহাসড়ক পৃর্ক সার্ভ িসবলনসহ ৪-সলবন উন্নীিকিণ, ৬৬টি সসতু, ৩০৫টি কালভাট ি, ৭টি ফ্লাইওভাি/ ওভািপাস, ৬টি 

সিলওভাি ওভািপাস, ৩৭ টি ইউ-টাণ ি, ৮টি িাউন্ড এবাউট ও ২৬টি ফুটওভাি েীি র্নম িাণ কিা হবব। বিিমাবন মহাসড়কটিি সীর্মি 

ট্রার্িক ধািণ ক্ষমিা ও ক্ষর্িগ্রস্থ সপভবমন্ট অবস্থাি কািবণ প্রিোর্েি মাত্রায় ও সববগ র্ান িলািল র্বর্িি হবি এবং একই সাবর্ 

সড়ক র্নিাপিা ব্যহত হক্ে। এ সপ্রক্ষাপট র্বববিনায় মহাসড়কটিি দুইপাবে পৃর্ক সার্ভ িস সলবনি সংস্থান সিবখ িাি সলবন উন্নীি 

কিাি লবক্ষে ইবিামবধ্য এেীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এি অর্ িায়বন এসআিটির্পর্পএি কার্িগর্ি সহায়িা প্রকবল্পি আওিায় সম্ভাব্যিা র্ািাই 

সমীক্ষা এবং র্বস্তার্িি নকো প্রণয়ন কিা হবয়বে। বতেমাক্ন প্রকক্ল্পর পরামশ েক এবাং পূতে কাক্জর ঠিকাদার রনক্য়াগ প্ররক্রয়া িলমান 

রক্য়ক্ছ।  
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সাল্পসক ঢাকা-নসল্পলট কনরল্পিার সড়ক উন্নয়ি প্রকল্পে নিনম িতব্য তারাল্প া রাউন্ড-এ াউল্পের প্রল্পেনিত নিত্র 

 

র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক পৃর্ক এসএমর্ভটি সলনসহ ৪ সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প 

িামার্বল বযবিি সাবর্ র্সবলট ির্া সািা সদবের সর্াগাবর্াগ দ্রুিিি এবং র্নিাপদ করার মাধ্যবম পণ্য আমদার্ন-িপ্তার্ন সহিিি 

করার লক্ক্ষয বাাংলাক্দশ সরকার এবাং এআইআইরব’র অথ োয়ক্ন ৩৫৮৩.২৫ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় “র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক 

পৃর্ক এসএমর্ভটি সলনসহ ৪ সলবন উন্নীিকিণ” শীষ েক প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হক্ে। প্রকক্ল্পর ৩টি পূতে প্যাক্কক্জর মাধ্যবম র্সবলট 

সর্বক িামার্বল পর্ িন্ত ৫৬.১৬ র্কবলার্মটাি িািীয় মহাসড়ক দুপাবে পৃর্ক এসএমর্ভটি সলনসহ িািবলবন উন্নীি কিা হবব। এছাড়া 

এই প্রকক্ল্পর মাধ্যক্ম রসক্লক্ট মরডফাইড এসফল্ট এবাং ইমালসন প্ল্যােসহ একটি সড়ক রক্ষনাক্বক্ষণালয় ওয়াকেশপ রনম োণালয় করা হক্ব। 

বতেমাক্ন প্রকক্ল্পর পরামশ েক প্ররতষ্ঠান রনক্য়াগ এবাং দরপি প্রণালয়য়ক্নর কাজ িলমান।  

উইবকয়াি সিি ১: র্িনাইদহ-র্বোি মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প 

মদক্শর দরক্ষণালয়-পরিমাঞ্চক্লর মধ্য রদক্য় উপ-আঞ্চর্লক সড়ক কর্িবিাি উন্নয়বনি লক্ক্ষয বাংলাবদে সিকাি ও র্বিব্যাংবকি 

অর্ িায়বন “উইবকয়াি সিি ১: র্িনাইদহ-র্বোি মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন” প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। ৪১৮৭.৭০ সকাটি টাকা 

প্রাের্লি ব্যবয়র এই প্রকক্ল্পর মাধ্যক্ম ৪৮.৫ র্কমলারমটার দীঘ ে রঝনাইদহ-র্ক্শার সড়ক্কর উভয়পাক্শ পৃথক সারভ েসক্লনসহ মূল 

সড়কবক ৪-সলবন উন্নীি কিা হক্ব। উক্েখ্য মর্ মহাসড়কটি এর্েয়ান হাইওবয়,সাকি হাইওবয়ি কর্িবিাি, র্বমসবটক সিাি কর্িবিাি, 

সাবসক সিাি কর্িবিাি এি হাটিকামরুল অংবেি সাবর্ যুক্ত। এোড়া র্বোি অংবে মহাসড়কটি বাংলাবদে-িীন-ভািি-মায়ানমাি 

কর্িবিাি এি সাবর্ যুক্ত হবয়বে। প্রকল্পটিি আওিায় ২-সলন সারভ েস মলনসহ ৪ মলক্ন ৪৮.৫ রকক্লারমটার সড়ক উন্নীতকরণালয়, ১ টি 

ফ্লাইওভার, ৪ টি মসতু, ৫৫ টি কালভাট ে, ১১ টি বাস মব ও ১ টি আোরপাস রনম োক্ণালয়র সাংস্থান রক্য়ক্ছ। এছাড়া স্মাট ে হাইওক্য় রনম োক্ণালয়র 

অাংশ রহক্সক্ব Intelligent Transportation System (ITS) ও Optical Fiber Cable রডজাইন 

প্রণালয়য়ন উক্ত প্রকক্ল্পর একটি গুরুত্বপুণালয় ে অাংশ। বিিমাবন প্রকল্পটিি র্বর্ভন্ন সসবা প্যাবকবিি ক্রয় কার্ িক্রম িলমান িবয়বে।  
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উইবকয়াি সিি ১: র্িনাইদহ-র্বোি মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকবল্পি প্রস্তার্বি সড়বকি প্রবক্ষর্পি র্িত্র 

আশুগঞ্জ নদীবযি-সিাইল-ধিখাি-আখাউড়া স্থলবযি মহাসড়ক 

৩,৫৬৭.৮৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৫০.৫৮ র্কবলার্মটাি দীর্ ি আশুগঞ্জ নদীবযি-সিাইল-ধিখাি-আখাউড়া স্থলবযি 

মহাসড়কবক উভয় পাবে এক স্তি র্নচু র্দবয় পৃর্ক সার্ভ িসবলনসহ ৪-সলবন উন্নীি কিাি লবক্ষে ভািিীয় Line of Credit 

(LOC) এি আওিায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবে। প্রকবল্পি আওিায় ১৬টি সসতু, ০২টি সিলওবয় ওভািপাস, ৩টি 

আন্ডািপাস, ৩৬টি কালভাট ি , ১০টি ফুট ওভাির্েি র্নম িাণ কিাি সংস্থান িবয়বে। 

জুন ২০২১ পর্ িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্িিঃ  

 পূিি কাবিি প্যাবকি ০১ ও ০২ এি  ঠিকাদাি কর্তিক কাি িলমান িবয়বে এবং প্যাবকি ০৩ এি ক্রয় প্রস্তাব 

অনুবমার্দি হবয়বে।  

 ২৪.৪ রকক্লার্মটাি মহাসড়বক সড়ক বাঁধ র্নম িাণ, ৮ টি সসতু ও ১ টি সিলওবয় ওভািপাবসি সাবস্ট্রাকিাবিি কাি, 

২০ টি কালভাট ি  র্নম িাণ/সম্প্রসািণ কাি িলমান িবয়বে।  

 র্নম িাণ কাি িদাির্কি িন্য পিামে িক র্নবয়াগ সম্পন্ন 

 প্রকবল্পি সভৌি অগ্রগর্ি ২৫.০২ েিাংে।  

সগ্রটাি ঢাকা সাসবটইবনবল আিবান ট্রান্সবপাট ি প্রবিক্ট (র্বআিটি গািীপুি-এয়ািবপাট ি) 

গািীপুি র্সটি কিবপাবিেন এবং ঢাকা উিি র্সটি কিবপাবিেন এলাকায় দ্রুি, র্নিাপদ ও পর্িববে বান্ধব পর্িবহন ব্যবস্থা প্রবিিন 

কিাি লবক্ষে ৪২৬৮.৩২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় গািীপুি হবি হর্িি োহিালাল আন্তিিার্িক র্বমানবযি পর্ িন্ত ২০.৫০ 

র্কবলার্মটাি দীর্ ি বাস ি োর্পি ট্রানর্িট সকার্িবিাি স্থাপন ও পর্িিালনাি র্নর্মি এ প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হবয়বে। র্বআিটি ব্যবস্থা িালু 

হবল গািীপুি-এয়ািবপাট ি রুবট প্রর্ি র্দবক প্রর্ি র্ন্টায় ২৫ হািাি র্াত্রী র্ািায়াি কিবি পািবব এবং র্ািায়াি সময় বহুলাংবে হ্রাস 

পাবব। 

 

জুন ২০২১ পর্ িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

 

সওি অংে: 

 সকল সার্ভ িস পাইল র্নম িাণ সম্পন্ন হবয়বে এবং রপয়ার কোপসমূবহি অগ্রগর্ি ৯২.৩৯ শতাাংশ 

 ২৪,১২০ রমটার মড্রন রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ 

 ৬টি ফ্লাইওভাবিি Sub-Structure এি কাি সেবষ Super-Structure-এর কাজ িলমান। ইক্তামক্ধ্য 

৭০.৭৯ শতাাংশ বে গাড োর মসগক্মে রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ 

 সড়ক প্রেস্থকিবণি কাি ১৭৫৬০ র্মটাি সম্পন্ন হবয়বে 

 সভৌি অগ্রগর্ি – ৫৯.৭৭ শতাাংশ  

 

বাংলাবদে সসতু কর্তিপক্ষ অংে: 

 সার্ভ িস পাইল ৭১.৬২ শতাাংশ,পাইল কোপ ৬২.২২ শতাাংশ, রপয়ার ৬২.২২ শতাাংশ এবং রপয়ারকযাপ ৪৭.২৭ শতাাংশ 

সম্পন্ন হক্য়ক্ছ 

 ৬,৩০০ রমটার মড্রন রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ 
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 ৫৭৩টি আই-গাি িাি র্নর্ম িি হবয়বে 

 সভৌি অগ্রগর্ি - ২৯.৭০ েিাংে  

এলর্িইর্ি অংে: 

 গািীপুি বাস র্িবপাি সম্পূণালয় ে র্নম িাণ কাি সমাপ্ত হবয়বে। 

 ৩৩,৬০০ র্মটাি সংবর্াগ সড়বকি র্নম িাণ কাি সম্পন্ন হবয়বে। 
 

ক্রমপুর্ঞ্জি ব্যয় 1,540.1৩ সকাটি টাকা র্া প্রকবল্পি প্রাের্লি ব্যবয়ি ৩৬.০৮ েিাংে।  

 

 

বাস ি োর্পি ট্রানর্িট প্রকবল্পর আওতায় এয়ারক্পাক্ট ে রনম োণালয়াধীন ফ্লাইওভাি 
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মািািবাড়ী বযি উন্নয়ন প্রকল্প ( সওি অংে)  

বাংলাবদবেি ক্রমবধ িমান বর্হিঃবার্ণর্িেক িার্হদা পুিবনি লবক্ষে সদবেি ব্যস্তিম িট্টগ্রাম সমূদ্র বযবিি পর্িপূিক র্হবসবব বাংলাবদে 

সিকাি কক্সবািাি সিলাি মবহেখালী উপবিলাি মািািবাড়ীবি উন্নয়ন সহবর্াগী িাইকাি সহায়তায় মািািবাড়ী বযি উন্নয়ন 

প্রকল্প গ্রহন কবিবে। র্নম িান সম্পন্ন হবল এটি হবব সদবেি প্রর্ম গভীি সমুদ্র বযি। প্রকল্পটি সনৌ পর্িবহন মন্ত্রনালবয়ি িত্ত্বাবধাবন 

দুইটি সংস্থা বাস্তবায়ন কিবব। বযি অংেটি বাস্তবায়ন কিবব িট্টগ্রাম বযি কর্তিপক্ষ ও বযি সংবর্াগ সড়ক র্নম িান কিবব সড়ক ও 

িনপর্ অর্ধদপ্তি। প্রকবল্পি সমাট প্রাের্লি ব্যয় ১৭,৭৭৭.১৬ সকাটি টাকা, িন্মবধ্য সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন 

অংবেি প্রাের্লি ব্যয় ৮,৮২১.৩৪ সকাটি টাকা। সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি আওিায় ২০.৬৪৬ রকসলারমটার ৪ মলন মহাসড়ক (২-

মলন প্রক্বশ রনয়রন্ত্রত এবাং ২-মলন সারভ েস মহাসড়ক) ও মমাট ৭০৫৪ র্মটার দীঘ ে ১৭টি মসতু রনম োন করা হক্ব। 

 

বাস্তবায়নাধীন নববদর্েক সহায়িাপুষ্ট সমগা প্রকল্প (মসতু উন্নয়ন প্রকল্প) 

বর্িোল-পটুয়াখালী মহাসড়ক্ক র্নর্ম িি পায়িা সসতু 

বর্িোল-পটুয়াখালী িািীয় মহাসড়বকর সলবুখালী নামক স্থাবন পায়িা নদীি ওপি ১৪৪৭.২৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৪-সলন 

র্বর্েষ্ট ১৪৭০ র্মটাি দীর্ ি পায়িা সসতু’ি র্নম িাণ কাি িলমান িবয়বে। উবেখ্য সর্, সসতুটিি স্পোবনি সদঘ েয ২০০ র্মটাি র্া 

বাংলাবদবেি র্নর্ম িি/র্নম িাণাধীন সসতুসমূবহি মবধ্য সবব িাচ্চ। পদ্মা সসতু এবং এ সসতুটিি র্নম িাণ সমাপ্ত হবল ঢাকা সর্বক সাগি কন্যা 

কুয়াকাটাি মবধ্য সিাসর্ি সড়ক সর্াগাবর্াগ স্থার্পি হবব। িবল কুয়াকাটায় সদেী-র্ববদেী পর্ িটকবদি সমাগম বৃর্দ্ধ পাবব। এোড়া, 

সসতুটি পায়িা বযবিি পণ্য পর্িবহবণ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা িাখবব। ইবিামবধ্য মূল সসতুি র্নম িাণ কাি সেষ হবয়বে। নদী োসনসহ 

আনুষর্েক কাি িলমান িবয়বে।  

 

বর্িোল-পটুয়াখালী মহাসড়ক্ক র্নর্ম িি পায়িা সসতু  
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েীিলক্ষো (২য় কাঁিপুি), ২য় সমর্না ও ২য় সগামর্ি সসতু র্নম িাণ এবং র্বযমান সসতুসমূহ পুনব িাসন 

৭০২২.৮৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ঢাকা-িট্টগ্রাম িািীয় মহাসড়বক ৪-সলন র্বর্েষ্ট ৩টি সসতু র্র্াক্রবম েীিলক্ষো নদীি ওপি 

৩৯৬.৫০ র্মটাি দীর্ ি েীিলক্ষো সসতু (র্িিীয় কাঁিপুি),  সমর্না নদীি ওপি ৯৩০ র্মটাি দীর্ ি র্িিীয় সমর্না সসতু ও সগামিী নদীি 

ওপি ১৪১০ র্মটাি দীর্ ি র্িিীয় সগামিী সসতু র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। ইবিামবধ্য এ প্রকবল্পি আওিায় র্নর্ম িি সসতুসমূহ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক র্ান িলািবলি িন্য শুভ উবিাধন কিা হবয়বে। বিিমাবন ৩টি সসতুি এবপ্রাবি ৩টি ফুটওভাি েীিসহ 

আনুষর্েক কাি িলবে।   

 

                              

৪-সলন র্বর্েষ্ট েীিলক্ষো সসতু (২য় কাঁিপুি সসতু) 

 

   

৪-সলন র্বর্েষ্ট মগামতী মসতু 
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৪-সলন র্বর্েষ্ট সমর্না সসতু 

ওবয়ডাণ ি বাংলাবদে  েীি ইমপ্রুভবমন্ট প্রবিক্ট (WBBIP) 

জাইকার অেথায়ক্ন ২ হাজার ৯ শত ১১ মকাটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যক্য় ওক্য়স্টোণালয় বাাংলাদক্শ ব্রীজ ইমপ্রুভক্মে প্রক্জট িলমান 

রক্য়ক্ছ। এ প্রকক্ল্পর আওতায় মদক্শর পরিমাঞ্চক্লর ৮২টি ঝুঁরকপূণালয় ে ও সরু মসতু পুনরনম োক্ণালয়র সাংস্থান রক্য়ক্ছ। প্রকক্ল্পর ৭টি 

প্যাক্কক্জর আওতায় ৫টি সড়ক মজাক্ন ৬০টি মসতু ইক্তামক্ধ্য রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন কিা হক্য়ক্ছ। জুন ২০২১ পর্ িন্ত আর্র্ িক অগ্রগর্ি 

৬৩.৭৩ শতাাংশ। 

 

ওক্য়স্টান ে বাাংলাক্দশ ব্রীজ ইমপ্রুভক্মে প্রকক্ল্পর আওতায় নাক্টার-নওগাঁ আঞ্চরলক মহাসড়ক্ক রনরম েত আিাই মসতু 
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ক্রস বি িাি সিাি সনটওয়াকি ইমপ্রুভবমন্ট প্রবিক্ট (বাংলাবদে) 

৩৬৮৪.৫৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় বাংলাবদবেি অভেন্তবি এর্েয়ান হাইওবয় সনটওয়াবকি অবর্স্থি সরু, ক্ষর্িগ্রস্ত ও িিািীণ ি 

১৬টি সসতু ও ৭টি কালভাট ি প্রর্িস্থাপন এবং এর্েয়ান হাইওবয়ি সব িবেষ র্মর্সং র্লংক কালনায় মধুমর্ি নদীি ওপি কালনা সসতু 

র্নম িাবণি লবক্ষে ক্রস বি িাি সিাি সনটওয়াকি ইমপ্রুভবমন্ট প্রবিক্ট (বাংলাবদে) বাস্তবায়নাধীন আবে।  

মসতু ও কালভাট েসমূক্হর অবস্থান: 

ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-র্বোি-সবনাবপাল িািীয় মহাসড়ক - ৫টি মসতু 

িট্টগ্রাম-কক্সবািাি িািীয় মহাসড়ক  - ৪টি মসতু 

িামগড়-বাবিয়ািহাট আঞ্চর্লক মহাসড়ক - ১৫টি (৮টি মসতু ও ৭টি কালভাট ে) 

 

র্নর্ম িিব্য ১৭টি সসতুি মবধ্য ৮টি সসতু ৪-সলন র্বর্েষ্ট ও ৯টি সসতু ২-সলন র্বর্েষ্ট। ৪-সলন র্বর্েষ্ট সকল সসতুি উভয় পাবে ধীিগর্িি 

র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলন র্াকবব। কালনা সসতু রনম োণালয়সহ অন্যান্য মসতুসমূহ প্ররতস্থার্পি হবল উপ-আঞ্চরলক মহাসড়ক 

মর্াগাক্র্াগ উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা িাখবব। জুন ২০২১ নাগাদ কালনা সসতু র্নম িাবণি অগ্রগর্ি ৫২ েিাংে। প্রকবল্পি সার্ব িক অগ্রগরত 

৪৬.২৬ শতাাংশ।  

 

রনম োণালয়াধীন কালনা মসতু 

 

সম্পূণ ি সিকার্ি অর্ িায়বন বাস্তবায়নাধীন সমগা প্রকল্প: 

 

ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়বকি র্াত্রাবাড়ী ইন্টাি সসকেন সর্বক (ইকুর্িয়া-বাবুবািাি র্লংক 

সড়কসহ) মাওয়া পর্ িন্ত এবং পাঁচ্চি-ভাো অংে ধীিগর্িি র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলনসহ ৪-সলবন 

উন্নয় প্রকবল্পি অসমাপ্ত কাি সমাপ্ত কিণ 

সদবেি প্রর্ম এক্সবপ্রসওবয় র্হবসবব ৫৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি ঢাকা-পদ্মাবসতু-ভাংগা মহাসড়বকি মূল র্নম িাণ কাি সেষ হবয়বে। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী ১২ মাি ি ২০২০ িার্িবখ এ মহাসড়কটিি শুভ উবিাধন কবিন। বিিমাবন ৪১১১.৮৫ সকাটি টাকা ব্যবয় ঢাকা-খুলনা (এন-৮) 

মহাসড়বকি র্াত্রাবাড়ী ইন্টাি সসকেন সর্বক (ইকুর্িয়া-বাবুবািাি র্লংক সড়কসহ) মাওয়া পর্ িন্ত এবং পাঁচ্চি-ভাো অংে ধীিগর্িি 

র্ানবাহবনি িন্য পৃর্ক সলনসহ ৪-সলবন উন্নয়ন প্রকবল্পি অসমাপ্ত কাি সমাপ্তকিণ প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। সার্ব িক অগ্রগর্ি ৯১.৫২ 

েিাংে।  
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মাওয়া-ভাো এেক্প্রসয়ওক্য় 

পাঁিবদানা-িাো-সর্াড়াোল সিলা মহাসড়কবক একস্তি নীচু র্দবয় উভয় পাবিি পৃর্ক সার্ভ িস সলনসহ 

৪-সলবন উন্নীিকিণ (িাো বািাি-ইসলামপুি র্লংকসহ)   

 

২০.১০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি পাঁিবদানা-িাো -সর্াড়াোল মহাসড়কবক উভয় পাবে সার্ভ িস সলনসহ ৪-সলবন উন্নয়ক্নর লক্ক্ষয ১৪৮৯.১৪ 

সকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৩৮.২৮ েিাংে।  

েিীয়িপুি-িার্িিা-নাওবিাবা (পদ্মা েীি এবপ্রাি) মহাসড়ক উন্নয়ন 

েিীয়িপুি সিলাি সাবর্ সািাবদবেি মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি লবক্ষে ১৬৮২.৫৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ২৭ 

র্কবলার্মটাি দীর্ ি েিীয়িপুি-িার্িিা-নাওবিাবা (পদ্মা েীি এবপ্রাি) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন  িবয়বে।  

কুর্মো (টমেম েীি)-সনায়াখালী (ববগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্প 

কুর্মো ও সনায়াখালী সিলাি মবধ্য মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি লবক্ষে ২০৩০.৬৩ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

কুর্মো (টমেম েীি)-সনায়াখালী (ববগমগঞ্জ) মহাসড়কবক ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ প্রকবল্পি 

বাস্তবায়বনি হাি ৫৩.৪৩ েিাংে।  
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কুর্মো (টমেম েীি)-সনায়াখালী (সবগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকরক্ণালয়র িলমান কাজ 

সিনী-সনায়াখালী িািীয় মহাসড়বকি সবগমগঞ্জ সিৌিাস্তা সর্বক সসানাপুি পর্ িন্ত মহাসড়ক ৪-সলবন 

উন্নীিকিণ 

১৪৮৫.৩৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় সিনী-সনায়াখালী িািীয় মহাসড়বকি সবগমগঞ্জ সিৌিাস্তা সর্বক সসানাপুি পর্ িন্ত ১৩.৩৮ 

র্কবলার্মটাি মহাসড়কাংে ৪-সলবন উন্নীিকিবণি র্নর্মি  প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি 

৪৮.৯৩ েিাংে।  

 

পাব িিে সিলায় সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ প্রকল্প  

পাব িিে সিলা বাযিবান, িাোমাটি ও খাগড়াের্ড়ি সীমান্ত র্নিাপিা বৃর্দ্ধি লবক্ষে ১,৬৯৯.৮৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  ১ম 

পর্ িাবয় ৪টি মহাসড়বকি সমিবয় ৩১৭ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ প্রকল্প িলমান িবয়বে। সার্ব িক অগ্রগর্ি ৩০.৭৯ 

েিাংে।  

িলমান 

পাব িিে সিলায় সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণকাজ 
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হার্িির্িল-িামপুিা সসতু-বনশ্রী-সেবখি িায়গা-আমুর্লয়া-সিমিা মহাসড়ক িাি সলবন 

উন্নীিকিবণি লবক্ষে র্লংক প্রকল্প  

১২০৯.৬০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় পাবর্লক প্রাইবভট পাট িনািেীপ (র্পর্পর্প) র্ভর্িবি হার্িির্িল-িামপুিা সসতু-বনশ্রী-

সেবখিিায়গা-আমুর্লয়া-সিমিা মহাসড়ক (র্িটাগাংবিাি সমাড় এবং িািাববা র্লংক মহাসড়কসহ) িাি সলবন উন্নীিকিবণি িন্য 

সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

িিা-িীণ ি, অপ্রেস্ত ও গুরুত্বপূণ ি পবয়বন্ট র্বযমান সবইর্ল  সসতু এবং আির্সর্স সসতু প্রর্িস্থাপন 

প্রকল্প (ঢাকা সিান) 

১১৯০.৭৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ঢাকা সিাবনি আওিাধীন িিা-িীণ ি, অপ্রেস্ত ও গুরুত্বপূণ ি পবয়বন্ট র্বযমান সবইর্ল  সসতু এবং 

আির্সর্স সসতু প্রর্িস্থাপবনি লবক্ষে একটি  প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় ঢাকা সিাবনি আওিাধীন র্বর্ভন্ন 

মহাসড়বক অবর্স্থি ৮১ টি ঝুঁর্কপূণ ি সসতু পুনর্নম িাণ কিা হবব। 

সাবপাট ি টু ঢাকা-র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীকিণ এবং উভয় পাবে পৃর্ক সার্ভ িস সলন 

র্নম িাণ 

ঢাকা-র্সবলট-িামার্বল মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীকিণ এবং উভয় পাবে পৃর্ক সার্ভ িস সলন র্নম িাবণি লবক্ষে ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও 

ইউটির্লটি স্থানান্তবিি র্নর্মি ৩৮৮৫.৭২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি র্লংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

ির্িদপুি-ভাো-বর্িোল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা িািীয় মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিবণি িন্য ভূর্ম 

অর্ধগ্রহণ 

ির্িদপুি-ভাো-বর্িোল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা িািীয় মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীককিণ এবং উভয় পাবে পৃর্ক সার্ভ িস সলন র্নম িাবণি 

লবক্ষে ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও ইউটির্লটি স্থানান্তবিি র্নর্মি ১,৮৬৭.৮৬ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি র্লংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন 

িবয়বে। 

গুরুত্বপূণ ি মহাসড়বক পণ্য পর্িবহবণি উৎসমুবখ এবক্সল সলাি র্নয়ন্ত্রণ সকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প 

ক্রমবধ িমান ওভািবলাবিি কািবন সদবেি মহাসড়ক সনটওয়াবকিি স্থার্য়ত্ব কবম র্াবি। এ সপ্রর্ক্ষবি ১৬৩০.২৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি আওিাধীন গুরুত্বপূণ ি মহাসড়বক পণ্য পর্িবহবণি উৎসমুবখ এবক্সল সলাি র্নয়ন্ত্রণ সকন্দ্র স্থাপন 

প্রকল্প একবনক কর্তিক অনুবমার্দি হবয়বে। উক্ত প্রকবল্পি পূিি কাবিি িন্য ঠিকাদাবিি  সাবর্ চুর্ক্ত হবয়বে  এবং পিামে িক প্রর্িষ্ঠান 

র্নবয়াগ কিা হবয়বে।  
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বাস্তবায়নাধীন নববদর্েক সহায়িাপুষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি প্রকল্প: 

৮ম বাংলাবদে-িীন নমত্রী সসতু র্নম িাণ 

িািাপুি-ননকাঠী-সবকুটিয়া-র্পবিািপুি মহাসড়বকি ১২িম র্কবলার্মটাবি কিা নদীি ওপি সবকুটিয়া পবয়বন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

প্রর্িশ্রুি ১৪৯০ র্মটাি দীর্ ি ৮ম বাংলাবদে-িীন নমত্রী সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি ৮৯৪.০৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় বাস্তবায়নাধীন 

িবয়বে।  

জুন ২০২১ পর্ েন্ত অগ্রগরত:  

 ভূর্ম অর্ধগ্রহণালয় সম্পন্ন 

 মূল সসতুি ১০ টি র্পয়াি র্নম িাণ কাি সম্পন্ন; বিিমাবন বক্স গাি িাি র্নম িাণ কাি িলমান 

 ভায়ািাবক্টি ১৫ টি র্পয়াি র্নম িাণ কাি সম্পন্ন; বিিমাবন বক্স গাি িাি র্নম িাণ কাি িলমান  

 উভয় প্রাবন্ত সংবর্াগ সড়বকি র্নম িাণ কাি িলমান 

 ক্রমপুরেভূত ব্যয় ৫৫২.৭৩ মকাটি টাকা। সারব েক অগ্রগরত ৬১.৮২ শতাাংশ   

 

 

 

৮ম বাংলাবদে-িীন নমত্রী সসতু র্নম িাণ প্রকবল্পি িলমান কাি 
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নািায়ণগবঞ্জি বযি  উপবিলায় ৩য় েীিলক্ষো সসতু র্নম িাণ 

বাংলাবদে সিকাি ও সসৌর্দ উন্নয়ন িহর্বল (এসএির্ি) এি সর্ৌর্ অর্ িায়বন ৫৯৯.২৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় নািায়ণগঞ্জ সিলাি 

বযি উপবিলায় নসয়দপুি-মদনগঞ্জ পবয়বন্ট ১২৩৪.৫০ র্মটাি দীর্ ি ৩য় েীিলক্ষো সসতু র্নম িাবণি কার্ িক্রম িলমান িবয়বে। সসতুটি 

র্নর্ম িি হবল নািায়ণগঞ্জ মহানগিীি সাবর্ নািায়ণগঞ্জ সিলাি বযি ও সসানািগাঁও উপবিলাি মবধ্য সিাসর্ি সড়ক সর্াগাবর্াগ 

স্থার্পি হবব। এোড়া, পদ্মা সসতু র্নম িাবণি পি ঢাকা মহানগিীবক বাইপাস কবি সদবেি দর্ক্ষণ-পর্িমাঞ্চবলি সাবর্ িািীয় মহাসড়ক 

এন-১ এি সহি সর্াগাবর্াগ প্রর্ির্ষ্ঠি হবব। 

জুন ২০২১ পর্ িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি: 

 নদীি িলবদবে ১১৬ টি সহ মূল সসতু ও ভায়ািাবক্টি সমাট ২৮২ টি পাইল র্নম িাণ সম্পন্ন 

 মূলবসতু ও ভায়ািাবক্টি সমাট ৩৮ টি স্পোবনি সকল র্পয়াি ও র্পয়ািকোপ র্নম িাণ সম্পন্ন 

 সসতুি পর্িম প্রান্ত নসয়দপুবি ভায়ািাক্ট অংবেি ১৩ টি স্পোবনি র্প্র-কাডবক্স-গাি িাি র্নম িাণ ও স্থাপন সম্পন্ন 

 নদীি পূব ি প্রান্ত মদনগবঞ্জ ভায়ািাক্ট অংবেি ২০ টি স্পোবনি র্প্র-কাডবক্স-গাি িাি র্নম িাণ ও স্থাপন কাি িলমান 

 মূল সসতুি ৫ টি স্পোবনি কাড-ইন-সপ্লস টুইনবক্স-গাি িাি র্নম িান কাি সমার্প্তি পর্ িাবয় িবয়বে । 

 নদীি পূব ি ও পর্িম প্রাবন্ত অোবপ্রাি সড়ক র্নম িাণ িলমান 

 ক্রমপুর্ঞ্জভূি ব্যয় ৪৭৮.৬৮ সকাটি টাকা। সার্ব িক সভৌি অগ্রগর্ি ৮৩.০০ েিাংে 

  

েীিলক্ষো নদীি উপি মূল সসতু  

মািািবার্ড় কয়লা র্নভ িি র্বদুেৎ উৎপাদন সকন্দ্র সংবর্াগ মহাসড়ক র্নম িাণ 

সদবেি ক্রমবধ িমান র্বদুেৎ িার্হদা সমটাবনাি উবদ্দবশ্য সিকাি কক্সবািাি সিলাি মািািবার্ড়বি িাইকাি অর্ িায়বন ১২০০ 

সমগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমিা সম্পন্ন কয়লা র্ভর্িক র্বদুেৎ সকন্দ্র র্নম িাবণি প্রকল্প হাবি র্নবয়বে র্া বাংলাবদবেি অর্ িবনর্িক উন্নয়ন ও 

িীবনর্াত্রাি মাবনান্নয়বন র্ববেষ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা িাখবব।উক্ত র্বদুেৎ প্রকবল্প র্ািায়াবিি িন্য িাইকাি অর্ িায়বন সড়ক ও িনপর্ 

অর্ধদপ্তি মািািবার্ড় কয়লার্নভ িি র্বদুেৎ উৎপাদন সকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পি সংবর্াগ সড়ক র্নম িাণ প্রকল্প হাবি র্নবয়বে। প্রকবল্পি 

আওিায় ৬৫৯.৯৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ১২.৬৫ র্কবলার্মটাি সড়ক র্নম িাণ / পুনব িাসন এবং সকাবহর্লয়া নদীি উপবি ৬৮০ 

র্মটাি দীর্ ি একটি নতুন সসতু র্নর্ম িি হবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৫৪.৯৭ শতাাংশ। 

 

কেবাজার-মটকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

এরশয়ান মডক্ভলপক্মে ব্যাাংক এর আরথ েক অনুদাক্ন ঢাকা-িট্টগ্রাম-কেবাজার-মটকনাফ জাতীয় মহাসড়ক্কর কেবাজার-মটকনাফ 

অাংক্শর উন্নয়ক্নর রনরমি ৪৫৮.৩২ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। প্রথম পর্ োক্য় দু’টি চুরক্তর আওতায় 

মহাসড়কটির ৫০ র্কবলার্মটাবিি উন্নয়ন কাি িলবে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৬২.৪৪ েিাংে।   
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্রর্িশ্রুর্ি: 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি সংর্িষ্ট ৬০টি প্রর্িশ্রুর্ি প্রদান কবিবেন। িম্মবধ্য ৩টি প্রর্িশ্রুর্ি মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীি অনুোসন অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন না কিাি র্সদ্ধান্ত িবয়বে। অবর্েষ্ট ৫৭টি প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়বনি লবক্ষে বার্ষ িক 

উন্নয়ন কম িসূর্ি (এর্ির্প) এবং র্পর্িয়র্িক সমইনবটন্যান্স সপ্রাগ্রাম (রপএমরপ)-এি আওিায় ৭২টি প্রকল্প/কম িসূর্ি গ্রহণ কিা 

হয়। প্রর্িববদনাধীন সমবয় ৪৫টি প্রকল্প বাস্তবার্য়ি এবং ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবে।  অবর্েষ্ট ১০ টি প্রকল্প/কম িসূর্ি 

অনুবমাদবনি িন্য র্বর্ভন্ন পর্ িাবয় প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। ইবিামবধ্য বাস্তবার্য়ি প্রকল্পসমূবহি মবধ্য ঢাকা-ময়মনর্সংহ িািীয় 

মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ, নবীনগর-িন্দ্রা মহাসড়ক ৪-মলক্ন উন্নীতকরণালয়, বর্িোল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়বক 

েহীদ সেখ কামাল, েহীদ সেখ িামাল ও েহীদ সেখ িাবসল সসতু রনম োণালয়, পাগলা-িগন্নার্পুি-িাণীগঞ্জ-আউেকার্য 

মহাসড়ক র্নম িাণ, সনত্রবকাণা সিলায় মদন-খার্লয়াজুর্ি সাবমার্িিবল মহাসড়ক র্নম িাণসহ বালাই নদীি ওপি সসতু র্নম িাণ, 

োহ্মণবার্ড়য়া সিলায় সমৌড়াইল সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ ইিোর্দ উবেখবর্াগ্য। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুবলাি মবধ্য 

িয়বদবপুি-টাোইল-এবলো মহাসড়ক উভয় পাবে সার্ভ িসবলনসহ ৪-সলবন উন্নীিকিণ, রপরপরপ রভরিক্ত ঢাকা বাইপাস 

সড়ক উভয়পাক্শ সারভ েস মলনসহ ৪-মলক্ন উন্নীতকরণালয়, আশুগঞ্জ-নবীনগি সড়ক পাকাকিণ, নািায়ণগবঞ্জ বযি উপবিলায় 

৩য় েীিলক্ষো সসতু র্নম িাণ, কুর্ড়গ্রাম সিলায় দুধকুমি নদীি ওপি সসানাহাট সসতু র্নম িাণ, সুনামগবঞ্জ কুর্েয়ািা নদীি 

ওপি িানীগঞ্জ সসতু র্নম িাণ এবং পায়িা নদীি ওপি সলবুখালী সসতু র্নম িাণ ইিোর্দ অন্যিম। 

 

র্পর্পর্প (Public Private Partnership) কার্ িক্রম: 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি আওিায় Public Private Partnership (PPP) পদ্ধরতক্ত 

বাস্তাবয়ক্নর জন্য ৬টি  প্রকল্প িার্লকাভুক্ত র্েল। প্রকল্পসমূবহি অগ্রগর্িি র্ববিণ র্নম্নরূপিঃ  

 উভয়িাল্পে সানভ িসল্পেিসহ জয়ল্পে পুর-দে গ্রাম-ভুেতা-মেিপুর মহাসড়ক (ঢাকা- াইিাস) ৪-দেি উন্নীতকরল্পের জন্য 

০৬ নিল্পসম্বর ২০১৮ তানরল্পে নিনিনি চুনি স্বােনরত হল্পয়ল্পে। দ সরকারী ন নিল্পয়াগকারীর ন নিল্পয়াল্পগর জন্য 

Financing Agreement স্বােনরত হল্পয়ল্পে। Independent Engineer নিল্পয়াগ করা হল্পয়ল্পে।  তিমাল্পি প্রকল্পের 

পূতি কাজ িেমাি রল্পয়ল্পে। ভূনম অনিগ্রহে ও েনতগ্রস্তল্পের পুি িাসল্পির জন্য সাল্পি িাে টু জয়ল্পে পুর-দে গ্রাম-ভুেতা-

মেিপুর মহাসড়ক (ঢাকা- াইিাস) েীর্ িক নেিংক প্রকল্পের অগ্রগনত 25.75 েতািংে। 

 

ঢাকা বাইপাস ৪-মলক্ন উন্নীতকরক্ণালয়র অাংশ রহক্সক্ব নতুন কাঞ্চন মসতুর পাইরলাং এর রিি 
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 পৃথক সানভ িসল্পেিসহ হানতরনিে-রামপুরা- িশ্রী আইনিয়াে স্কুে এন্ড কল্পেজ-দেল্পের জায়গা-আমুনেয়া-দিমরা 

মহাসড়ক (নিোগািং দরাি দমাড় এ িং তারাল্প া নেিংক মহাসড়কসহ) নিনিনি নভনিল্পত ৪-দেল্পি উন্নীতকরল্পের নিনমি 

ন নিল্পয়াগকারী নিল্পয়াল্পগর কার্ িক্রম িেমাি। এোড়া প্রকল্পের ভূনম অনিগ্রহে ও পুি িাসল্পির জন্য একটি Link 

Project  াস্ত ায়িািীি রল্পয়ল্পে। ইল্পতামল্পে ভূনম অনিগ্রহল্পের প্রোসনিক অনুল্পমােি জারী হল্পয়ল্পে।  

 উভয়িাল্পে সানভ িসল্পেিসহ গা তেী-ি ীিগর মহাসড়কল্পক এক্সল্পপ্রসওল্পয়-দত উন্নীতকরল্পের নিনমি CCEA কর্তিক 

িীনতগত অনুল্পমােি গ্রহে করা হল্পয়ল্পে। নিনিনি কর্তিিল্পের নিল্পয়ানজত Transaction Advisor কর্তিক 

োনেেকৃত চুড়ান্ত Feasibility Study নরল্পিাে ি  অনুল্পমানেত হল্পয়ল্পে। ভূনম অনিগ্রহে ও েনতগ্রস্তল্পের 

পুি িাসল্পির জন্য একটি সাল্পিাে ি প্রকল্পের নিনিনি প্রেয়ল্পির কাজ িেমাি।  

 নিনিনি িদ্ধনতল্পত উভয়িাল্পে সানভ িস দেিসহ িট্টগ্রাম-কক্স াজার মহাসড়ক ৪-দেল্পি উন্নীতকরে-এর েল্পেে CCEA 

কর্তিক িীনতগত অনুল্পমােি করা হল্পয়ল্পে। প্রকেটি জািাল্পির সাল্পথ নজ টু নজ নভনিল্পত  াস্ত ায়ল্পির েল্পেে নিনিনি 

কর্তিিে কর্তিক BUET দক Transaction Advisor নিল্পয়াগ করা হল্পয়ল্পে।  তিমাল্পি প্রাক্কেিসহ Financial 

Modelling এ িং সমীো কার্ িক্রম িেমাি।  

 ঢাকা আউোর নরিং দরাি: েনেে অিংে (কড্ডা-ঢাকা ইনিল্পজি- াইিাইে-ি ীিগর-দহমাল্পয়তপুর-কাোকানি-৩য় 

েীতেেো দসতু এল্পপ্রাি-মুিারপুর দসতু এেল্পপ্রাি) প্রকেটি  াস্ত ায়ল্পির জন্য CCEA কর্তিক অনুল্পমানেত হল্পয়ল্পে। 

ইল্পতামল্পে সড়ক ও জিিথ অনিেপ্তল্পরর নিল্পয়াগকৃত িরাম িেক কর্তিক Technical Study সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। নিনিনি 

কর্তিিে কর্তিক Transaction Advisor নিল্পয়াল্পগর প্রনক্রয়া িেমাি।  

 ঢাকা (জয়ল্পে পুর)-ময়মিনসিংহ (এি-৩) এক্সল্পপ্রসওল্পয় দকানরয়াি নজ টু নজ নভনিক নিনিনি িদ্ধনতল্পত নিম িাে করা 

হল্প । প্রকেটি  াস্ত ায়ল্পির েল্পেে নিনিনি কর্তিিল্পের সম্মনতক্রল্পম CCEA কর্তিক অনুল্পমানেত হল্পয়ল্পে। নিনিনি 

কর্তিিে কর্তিক Transaction Advisor নিল্পয়াগ প্রনক্রয়ািীি আল্পে।  

 

র্ির্িটাল কার্ িক্রম 

এক্েল মলাড রনয়ন্ত্রন মকন্দ্র 

মমাটরর্াক্নর এক্েল মলাড রনয়ন্ত্রণালয় মকন্দ্র পররিালনা সাংক্রান্ত নীরতমালা-২০১২ অনুর্ায়ী অনুক্মারদত সীমার অরতররক্ত ওজন রনয়ন্ত্রণালয় 

Axle Load Control Station এর কম েকাে ওক্য়ব মবজড ররক্মাট মরনটররাং রসক্স্টমএর আওতায় আনার জন্য উক্দ্যাগ 

গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ। এরই ধারাবারহকতায় মমঘনা, মগামতী, বাথুলী ও সীতাকুক্ে এ ব্যবস্থা প্রবতেন করা হক্য়ক্ছ।  

ই-নর্র্ি ব্যবহাি 

সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবি ই-নর্র্ কার্ িক্রম  ত্বিার্িি কিা হবি।  

র্ির্িটাল আকিাইভ র্সবডম 

র্ির্িটাল আকিাইভ র্সবডম এ সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর র্বর্ভন্ন দপ্তি, মাঠ পর্ িাবয়ি কার্ িালয়, র্বর্ভন্ন প্রকল্প, সসতুি  প্রবয়ািনীয় 

ও গুরুত্বপূণ ি Available নর্র্সমূহ র্ির্িটালাইি কিাি িন্য সংিক্ষন হবি। িবল প্রবয়ািনীয় নর্র্সমূহ সহবি এবং দ্রুি খু ুঁবি 

পাওয়া র্াবব। র্ির্িটাল আকিাইভ কিাি মাধ্যবম নর্র্ি সগাপনীয়িা সাংররক্ষত থাকক্ব। প্রাকৃর্িক দুবর্ িাবগি কািবন নষ্ট হওয়া বা 

দূর্ িটনায় পুবড় র্াওয়া এমনর্ক সম্পূণ ি রূবপ ব্যবহাবিি অনুপবর্াগী িকুবমন্ট সমূহ ব্যবহাবিি উপবর্াগী কবি সংিক্ষণ কিা সম্ভব । 

প্রবয়ািন অনুর্ায়ী িকুবমন্ট সমূহ Serching এি মাধ্যবম ব্যবহাি কিা র্াবব। 

Tenderer Database Management System 

এ অরধদপ্তক্রর ক্রয় কাক্জ অাংশগ্রহণালয়কারী ঠিকাদারগক্ণালয়র কম েদক্ষতা সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বেতার সাক্থ মূল্যায়ন করার রনরমক্ি 

ঠিকাদারগক্ণালয়র একটি পররপূণালয় ে ডাটাক্বইজ, Tenderer Database Management System (TDMS)  সতরী করা হক্য়ক্ছ। দিপত্র 

মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়ায়  Tenderer Database Management System এি ব্যবহাি কিা হবি। 
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ই-রজরপ 

২০২০-২১ অথ েবছক্র ৪,৭৮৯ টি দরপি ই-রজরপ পদ্ধরতক্ত প্ররক্রয়াকরণালয় করা হক্য়ক্ছ ।    

 

প্রবিক্ট মর্নটর্িং র্সবষ্টম 

বার্ষ িক উন্নয়ন প্রকবল্পি (ADP) পাোপার্ে সিকািী বিাদ্দকৃি প্রকল্প,  উপ প্রকল্প এবং প্রকবল্পি উপাদান এি িথ্য প্রবিক্ট মর্নটর্িং 

র্সবষ্টম (PrMS) এি মাধ্যবম সংিক্ষণ ও মর্নটর্িং কিা হয়।  

মর্নটর্িং এোপস 

অত্র দপ্তবিি িন্য সড়ক ও সসতু মর্নটর্িং কার্ িক্রবমি িন্য মর্নটর্িং এোপস নিিী কিা হবয়বে।  
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মরনটররাং এযাপস এর মাধ্যক্ম  সড়ক ও মসতু মরনটররাং কার্ েক্রক্মর রবরভন্ন অাংশ



60 

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন: 

সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি প্রবকৌেলী ও কম িিািীবদি সপোগি উন্নর্ি ও সব িাধুর্নক প্রযুু্র্ক্তি সাবর্ হালনাগাদ িাখাি িন্য সড়ক ও 

িনপর্ প্রর্েক্ষণ সকন্দ্র র্নয়র্মি র্বর্ভন্ন কার্িগর্ি ও িাকর্ি সংক্রান্ত প্রর্েক্ষণ আবয়ািন কবি র্াবক। ২০২০-২০২১ অর্ ি বেবি ২০৩ 

র্দবন সব িবমাট ৮২ টি প্রর্েক্ষণ/সসর্মনাি আবয়ািন কিা হবয়বে, র্াি মাবি িবয়বে সিকার্ি িাকুর্ি আইন-২০১৮, সর্িবালয় 

র্নবদ িেমালা, সিনাবিল িাইন্যার্ন্সয়াল রুলস ইিোর্দ িাকুর্ি সংক্রান্ত প্রর্েক্ষণ এবং সকায়ার্লটি কবিাল, ই-র্ির্প, ই-নর্র্, িায়নার্সম, 

র্িল্ডবাি সিটওয়োি, কিাক্ট ম্যাবনিবমন্ট, অকুবপেনাল সহলর্ এন্ড সসিটি, অবটাকোি রবষয়ক কার্িগর্ি প্রর্েক্ষণ। এোড়াও 

৩৮িম র্বর্সএস এ সর্াগদানকৃি ৪০ িন সহকািী প্রবকৌেলীি িন্য র্বভাগীয় পর্ির্ির্িমূলক প্রর্েক্ষবণি আবয়ািন কিা হবয়বে।  

২০২০ এি মাি ি মাস সর্বক র্বিব্যাপী কবিানা মহামার্িি কািবণ সকল কার্ িক্রম বন্ধ র্াকায় প্রর্েক্ষণ সামর্য়ক র্বির্ি র্াকবলও জুন, 

২০২০ সর্বকই অনলাইবন প্রর্েক্ষণ কার্ িক্রম শুরু কবি এক নতুন যুবগ পা র্দবয়বে সওি প্রর্েক্ষণ সকন্দ্র। ২০২০-২০২১ অর্ িবেবি 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্তি লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী সওি প্রর্েক্ষণ সকবন্দ্রি িন্য একটি ওবয়বসাইট (www.rhdtcbd.com)  

নিিী কিা হবয়বে, র্া অরধদপ্তক্রর প্রধান প্রবকৌেলী মবহাদয় ১৮ মাি ি ২০২১ িার্িবখ সকল কম িকিিাি িন্য উন্মুক্ত কবিবেন। এই 

ওবয়বসাইবটি মাধ্যবম সকল কম িকিিা/কম িিািী অনলাইবন সির্িবেেন সম্পন্ন কবি প্রর্েক্ষবণ অংেগ্রহণ কিবি পািববন এবং 

Continuous Professional Development Profile এি মাধ্যবম িাবদি র্বগি সমবয়ি অংেগ্রহণকৃি 

সকাস িসমূহ এবং কম ির্ন্টা সদখবি পািববন।  

 

সড়ক র্নিাপিা কার্ িক্রম: 

 

সটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রাি অভীষ্ট ৩.৬ অিিমনর লবক্ষে সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি National Road Safety Strategic Action 

Plan অনুর্ায়ী প্রবকৌেলগি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম ও উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বে এবং এি আবলাবক ‘সড়ক র্নিাপিা র্বষয়ক কার্িগর্ি 

র্নবদ ির্েকা’ প্রকাে কিা হবয়বে। এ সমবয় সড়ক র্নিাপিা উন্নয়বন সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক গৃহীি কার্ িক্রবমি মবধ্য 

উবেখবর্াগ্য হবলািঃ 

 পণ্যবাহী গার্ড় িালকবদি র্বোমহীনিা ও অর্ির্িক্ত পর্িেবমি কািবণ সংর্টিি দুর্ িটনা সিাধকবল্প ঢাকা-িট্টগ্রাম 

মহাসড়বকি কুর্মোি র্নমসাি, ঢাকা-র্সবলট মহাসড়বকি হর্বগবঞ্জি িগদীেপুি, ঢাকা-িংপুি মহাসড়বকি র্সিািগবঞ্জি 

পাঁর্িলা ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়বকি মাগুড়াি লক্ষ্মীকাযি-এ আধুর্নক সুবর্াগ সুর্বধা সংবর্লি ৪টি র্বোমাগাি র্নম িাবণি 

লবক্ষে র্ির্পর্প অনুবমার্দি হবয়বে। ইবিামবধ্য কুরমো এবাং রসরাজগক্ে রবোমাগার রনম োক্ণালয়র কাজ িলমান রক্য়ক্ছ। 

মাগুিা সড়ক র্বভাবগি আওিাধীন র্বোমাগাি র্নম িাবনি র্নম িািা প্রর্িষ্ঠাবনি সাবর্ চুর্ক্তস্বাক্ষি সম্পন্ন হবয়বে। অর্িেীঘ্র 

সাইট হস্থান্তবিি মাধ্যবম র্নম িান কাি শুরু কিা হবব। হর্বগঞ্জ সড়ক র্বভাবগি আওিাধীন র্বোমাগাি র্নম িাবনি িন্য 

র্নম িািা প্রর্িষ্ঠানবক কার্ িাবদে প্রদান কিা হবয়বে। ভূর্ম অর্ধগ্রহন প্রর্ক্রয়া সম্পূন িপূব িক পিবিীবি সভৌি কাি শুরু কিা 

হবব। 

 সম্প্ররত সড়ক মনটওয়াক্কের ৩০০.০০ রকক্লারমটার অাংক্শ মরাড মসফটি অরডট সম্পন্ন করা হক্য়ক্ছ। পরবতীক্ত আক্রাও 

২০০.০০ রক.রম. মরাড মসফটি অরডট করার জন্য পরামশ েক প্ররতষ্ঠান রনক্য়াগ প্ররক্রয়াধীন আক্ছ।  

 র্িওর্ব অর্ িয়াবন সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প  ‘‘িািীয় ও আঞ্চর্লক মহাসড়বক সড়ক র্নিাপিা 

উন্নয়ন’’ অনুবমাদবনি িন্য প্রর্ক্রয়াধীন আবে। এ প্রকবল্পি উবদ্দশ্য হবলা িািীয় ও আঞ্চর্লক মহাসড়বক সার্ব িক সড়ক 

র্নিাপিা উন্নয়বনি লবক্ষে প্রবয়ািনীয় সাইন ও সিাি মার্কিং, বাস-সব র্নম িানসহ মহাসড়বক র্ির্িি ঝুঁর্কপূণ ি স্থান এবং 

মািাত্মক ঝুঁর্কপূণ ি কর্িবিাবিি উন্নয়ন সাধন কিা।  

 সওি সড়ক সনটওয়াবকি অবর্স্থি ৬৯৩টি ইন্টািবসকেন উন্নয়বনি র্নর্মি একটি ডার্ি প্রকবল্পি কাি সেষ হবয়বে। উক্ত 

ডার্ি এি র্িিাইন অনুর্ায়ী র্ানিট র্নিসন ও সড়ক র্নিাপিা র্নর্িিকবল্প র্বর্ভন্ন সড়বকি ইন্টািবসকেন র্িিাইন 

প্রণয়ন কিা হবি।   

 সওি এি আওিাধীন গুরুত্বপূণ ি মহাসড়বক পণ্য পর্িবহবনি উৎসমূবখ এবক্সল সলাি র্নয়ন্ত্রণ সকন্দ্র (ওিন সীমা) স্থাপন 

প্রকবল্পি বাস্তবায়ন কাি শুরু হবয়বে। এ প্রকবল্পি মাধ্যবম মহাসড়বক পন্যবাহী র্ানবাহবনি ওভািবলার্িং-এি িবল সৃষ্ট 

ক্ষয়ক্ষর্ি র্নিসন কিিিঃ সড়বকি আয়ু বৃর্দ্ধ পাবব। িবল সড়বক র্ান িলািবলি গর্িেীলিা বৃর্দ্ধ পাবব ির্া র্ানিট 

র্নিসন হবব।  
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 সকার্িয়ান সিকাবিি Korean International Cooperation Agencies (KOICA) এি 

সহায়িায় Improving the Reliability and Safety in National Highway 

Corridors of Bangladesh by Introduction of ITS (Intelligent transport 

systems) প্রকবল্প আওিায় সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি িন্য ITS মাডাি প্লোন, ITS র্নম িাণবকৌেল, ITS 

ডোন্ডাি ি নির্ি কিা হবব। এ প্রকবল্প Taffic Management Centre (TMC) স্থাপন কিা হবব এবং 

বাংলাবদবেি প্রর্ম এক্সবপ্রসওবয় ঢাকা-মাওয়া সড়কাংবে প্রর্ম ITS পদ্ধর্িবি প্রবয়াগ কবি ট্রার্িক ব্যবস্থাপনা কিা 

হবব। এ ব্যবস্থায় সকন্দ্রীয়ভাবব ট্রার্িক মর্নটর্িং ও ব্যবস্থাপনা কিা হবব, িবল িাৎক্ষর্নক র্ানিট র্নিসবনি মাধ্যবম 

র্নির্বর্িন্ন র্ান িলািল র্নর্িি কিা র্াবব। 

 সড়ক পররবহন মসটক্র শৃঙ্খলা মজারদারকরণালয় এবাং দূঘ েটনা রনয়ন্ত্রক্ণালয় িািীয় সড়ক র্নিাপিা কাউর্ন্সল কর্তিক সুপার্িে এি 

(১১১টি) আবলাবক কম িপর্িকল্পনা প্রনয়ণ ও ব্যবস্থা গ্রহন কার্ িক্রম অব্যাহি আবে। 

 এোড়া র্বিব্যাংবকি আর্র্ িক সহায়িায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হবব। উক্ত প্রকবল্পি উবেখবর্াগ্য দিাসমূহ- সিাি 

সসিটি সসল প্রর্িষ্ঠা, আধুর্নক সুবর্াগ-সুর্বধা সম্বর্লি দুর্ িটনা িথ্য সকন্ত্র প্রর্িষ্ঠা, র্ির্িটাল Enforcement র্সবডম 

ও পিস্পি সংযুক্ত িথ্য ভান্ডাি প্রর্িষ্ঠা, সিাাি সসিটি কাবিি ষ্টোন্ডাি ি প্রর্িষ্ঠা, ঝূর্কঁপূণ ি স্থান/কর্িবিাি র্ির্িি এবং 

সমাধাবনি প্রবয়ািনীয় ব্যবস্থা কিা, র্ানবাহন পর্ িববক্ষন সকন্ত্র এবং ড্রাইভািবদি িন্য প্রর্েক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রর্িষ্ঠা, 

Post-Crash Response র্সবডম নিিী কিা, সড়বক উপকািবভাগীবদি িন্য সুবর্াগ-সুর্বধা বৃর্দ্ধ কিা, 

িনসবিিনিা বৃর্দ্ধ ও উপকািবভাগীবদি িন্য প্রর্েক্ষবণি ব্যবস্থা কিা এবং সড়ক র্নিাপিাি উপি গববষণা ও উন্নয়বনি 

ব্যবস্থা কিা উবেখবর্াগ্য। 
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জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমাক্নর জন্মেি বারষ েকী উপলক্ক্ষয সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তর কর্তেক 

বাস্তবারয়ত কম েসূিীসমূক্হর রববরণালয় 

 

স্বাধীন বাংলাবদবেি মহান স্থপর্ি িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমাবনি িন্মেিবার্ষ িকী উদ র্াপবনি লবক্ষে ২০২০ সাবলি 

১৭ মাি ি সর্বক ২০২১ সাবলি ১৬ র্িবসম্বি সমর়্বক মুর্িববষ ি র্হবসবব সর্াষণা কিা হয়। তুর্ম বাংলাি ধ্রুবিািা, তুর্ম হৃদবর্ি় বার্ির্ি 

আকাবে বািাবস  বজ্রকন্ঠ, সিামাি কন্ঠস্বি এই র্র্ম সং র্নবয় মুর্িব বষ ি উদর্াপন কিবে সমগ্র িার্ি। এিই অংে র্হবসবব সড়ক ও 

িনপর্ অর্ধদপ্তি িাি প্রধান কার্ িালয়সহ র্বর্ভন্ন পর্ িাবয়ি সকল দপ্তি সমূবহ ব্যাপক কার্ িক্রম গ্রহণ কবিবে।  

 

২৩ সিব্রুয়ার্ি ২০২১ িার্িবখ সড়ক ভবন, অর্িবটার্িয়াম, সিিগাঁও'সি িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমান এি িীবন ও 

কবম িি উপি একটি আবলািনা সভাি আবয়ািন কিা হয়। িনাব ওবায়দুল কাবদি এমর্প, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পর্িবহন ও সসতু 

মন্ত্রণালয় প্রধাি অর্ির্র্, িনাব িিঃ কামাল আবদুল নাবসি সিৌধুিী, প্রধান সমিয়ক, িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমাবনি 

িন্মেিি বার্ষ িকী উদর্াপন িািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি ও সাববক মূখ্য সর্িব, প্রধানমন্ত্রীি কার্ িালয় মূখ্য আবলািক, িনাব নসয়দ আবুল 

মকসুদ, র্বর্েষ্ট সাংবার্দক ও কলার্মড আবলািক, িনাব সমািঃ নিরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবং 

িনাব সমািঃ সিািাজ্জল সহাবসন র্ময়া, সর্িব, প্রধানমন্ত্রীি কার্ িালয়, র্ববেষ অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন। িনাব সমািঃ আব্দুস 

সবুি, প্রধান প্রবকৌেলী, সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি উক্ত অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব কবিন।      

 

  

 

 

সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি আওিাধীন প্রধান কার্ িালবয় ও র্বর্ভন্ন পর্ িাবয়ি দপ্তিসমূবহ মুর্ক্তযুবদ্ধি সিিনা  প্রর্িির্লি কবি র্ববেষ 

আবলাক সজ্জা, আবলািনা অনুষ্ঠান ও সদায়া মাহর্িবলি আবয়ািন কিা হয়। এোড়া, মহাসড়ক সনটওয়াবকিি আওিাধীন গুরুত্বপূণ ি 

মহাসড়কাংে/ফ্লাইওভাি/বসতু/ইন্টািবসকেন/বিলওবয় ওভািপাস সর্জ্জিকিণ এবং সুর্বধািনক স্থাবন বেবন্ধুি প্রর্িকৃর্ি/র্িত্রকম ি 

স্থাপন/প্রদে িন কিা হয়। 
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০৬ মাি ি ২০২১ িার্িবখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবং এি সংযুক্ত দপ্তি/সংস্থা সমূবহি প্রর্ির্নর্ধবদি সমিবয় টুর্েপাড়ায় 

বেবন্ধুি মািাি র্িয়ািি কিা হয়। সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ, প্রধান প্রবকৌেলী, সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তিসহ 

মন্ত্রণালবয়ি সাবর্ সংযুক্ত সকল দপ্তি/সংস্থা সমূবহি প্রধানগণ এবং অন্যান্য প্রর্ির্নর্ধবগ ি এবি অংে গ্রহণ কবিন। 

 

  

 

১৭ মাি ি ২০২১ িার্িবখ সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি, সিিগাঁওবি িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমাবনি ১০১িম িন্ম বার্ষ িকী 

ও িািীয় র্েশু র্দবস-২০২১ উপলবক্ষে র্ববেষ আবলািনা সভা, সমানািাি ও প্রার্ িনাি আবয়ািন কিা হয়। প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব 

িনাব সমািঃ নিরুল ইসলাম, সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ উক্ত আবলািনা সভায় উপর্স্থি র্েবলন। 

 

  

  

 

মুর্ক্তযুদ্ধকাবল মহাসড়ক সনটওয়াবকিি ক্ষর্িগ্রস্তিা এবং মুর্ক্তযুদ্ধ পিবিীকাবল বেবন্ধুি সময়কাল ও িাি ধািাবার্হকিায় মহাসড়ক 

সনটওয়াকি পুনিঃর্নম িাণ প্রর্িির্লি কবি “সড়ক রবরনম োক্ণালয়র প্রাণালয়পুরুষ বেবন্ধু” শীষ েক র্ববেষ প্রকােনা নিিী কিা হয়। 

 

সড়ক র্নিাপিা, ট্রার্িক আইন সমবনিলা ইিোর্দ র্বষবয় িনসবিিনিা সৃর্ষ্ট কিবি সড়ক ও িঅনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক বেিব্যাপী 

র্ববেষ প্রিািণা ও কম িসূিী পালন কিা হয়। এ র্বষবয় র্বর্ভন্ন সিাগান সম্বর্নি ব্যানাি, সিস্টুন র্দবয় সািা সদবে প্রিািণা িালাবনা হয়। 

সড়ক র্নিাপিা সম্পবকি সবিনিা কিাি লবক্ষে গুরুত্বপূণ ি স্থাবন র্ির্িটাল র্িসবপ্ল স্থাপন কবি প্রবয়ািনীয় র্দক র্নবদ িেনাসমূহ প্রিাবিি 

ব্যবস্থা কিা হবয়বে।    

 

 

মুর্িবষ ি উপলবক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক সর্ার্ষি এক সকাটি বৃক্ষবিাপবনি সর্ উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বে িািই ধািাবার্হবিায় 

প্রবিেকটি সড়ক র্বভাবগ কমপবক্ষ ১০০০টি গাে লাগাবনাি উবযাগ গ্রহণ কিা হয়। সড়ক ও সড়কপািি পর্িষ্কাি-পর্িিন্ন িাখবি 

প্রবয়ািনীয় নদনর্যন কার্ িক্রম সিািদাি কিা হয়। 

 

নব র্নর্ম িি ভবন, সিিগাঁওবি বেবন্ধু ও মুর্ক্তযুদ্ধ, মুর্ক্তযুবদ্ধ ক্ষর্িগ্রস্থ সড়ক সনটওয়াকি এবং বিিমান পর্ িন্ত র্নর্ম িি আধুর্নক সব 

সনটওয়াকি প্রর্িির্লি কবি একটি মুি োল র্নম িাবণি কাি প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। উবেখ্য সর্, এ র্বষবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি অনুবমাদন 

সনয়া হবয়বে। 
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সিানর্ভর্িক কার্ িক্রম 

সিানর্ভর্িক কার্ িক্রম 

মাঠ পর্ োক্য়র কম েকােক্ক দক্ষতার সাক্থ গরতশীল রাখার স্বাক্থ ে সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর মাঠ পর্ োক্য়র কার্ োলয়সমূহক্ক ১০ 

(দশ) টি মজান; ঢাকা, ময়মনর্সংহ, কুর্মো, িট্টগ্রাম, র্সবলট, িািোহী, িংপুি, খুলনা, সগাপালগঞ্জ এবাং বর্িোল মজাক্ন রবভক্ত করা 

হক্য়ক্ছ। স্বতন্ত্র প্রকল্পসমূহ ব্যতীত সড়ক ও জনপক্থর উন্নয়ন কার্ েক্রম এবাং পররিালন খাক্তর ব্যয় এই ১০ (দশ) টি মজাক্নর মাধ্যক্ম 

বাস্তবারয়ত হক্য় থাক্ক।   

২০২০-২১ অথ েবছক্রর বারষ েক উন্নয়ন কম েসূিীক্ত সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর ১০টি মজাক্নর মমাট বরায রছল ১২০৯৯.৯১ মকাটি 

টাকা, র্ার মক্ধ্য ১০৫৯৮.২৬ মকাটি টাকা সমমূক্ল্যর উন্নয়ন কাজ বাস্তবারয়ত হয়। মাঠপর্ োক্য়র মজান সমূহক্ত উন্নয়ন বরায ও 

ব্যক্য়র রিি রনেরূপোঃ   
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পররিালন খাক্তর বরাক্যর মাধ্যক্ম সড়ক্কর মমরামত ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় জাতীয় কাজ র্থা রবটুরমনাস কাক্প েটিাং, ওভারক্ল, সীলবকাট, 

মসতু ও কালভাট ে মমরামত, মড্রন মমরামত, রক্ষাপ্রদ কাজ ইতযারদ বাস্তবারয়ত হক্য় থাক্ক। ২০২০-২১ অথ েবছক্র সড়ক ও জনপথ 

অরধদপ্তক্রর ১০টি মজাক্ন মমাট ২৬৫৫.৬৪ মকাটি টাকার বরায রছল, র্ার মক্ধ্য ২৬৫৫.৫০ মকাটি টাকা ব্যয় হক্য়ক্ছ। মাঠপর্ োক্য়র 

মজান সমূহক্ত পররিালন বরায ও ব্যক্য়র রিি রনেরূপোঃ   
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ঢাকা সিান 

ঢাকা ও নািায়ণগঞ্জ সড়ক সাবকিবলি সমিবয় ঢাকা সড়ক সিান গঠিি । ঢাকা, গািীপুি ও মার্নকগঞ্জ সড়ক র্বভাগ র্নবয় ঢাকা 

সাবকিল এবং  নািায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নির্সংদী সড়ক র্বভাগ র্নবয় নািায়ণগঞ্জ সড়ক সাবকিল গঠিি। অর্ িাৎ ঢাকা সড়ক সিাবনি 

আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৬ টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ৬৮টি সিলা মহাসড়ক, ৩৭টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

ও ১৬টি িািীয় মহাসড়ক িবয়বে । ঢাকা সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে ১৮৬৮.১৭ র্কবলার্মটাি।  

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

ঢাকা ১০০.৪৪ ৭০.৬৯ ১০৫.৪৮ ২৭৬.৬১ 

গািীপুি ১০৩.০৭ ২১১.১৮ ৯৮.৮৭ ৪১২.১৩ 

মার্নকগঞ্জ ৭৩.৩৩ ৮০.৮৬ ৮৫.৩০ ২৩৯.৪৯ 

নািায়ণগঞ্জ ৮৯.১০ ৮৮.২৪ ৭৪.৫৭ ২৫১.৯১ 

মুন্সীগঞ্জ ৩৮.৫৭ ১০৩.১৮ ১৮২.৯৮ ৩২৪.৭৪ 

নির্সংদী ৬২.৬১ ১৩৫.৪১ ১৬৫.২৭ ৩৬৩.৩০ 

সব িবমাট 
৪৬৭.১৩ ৬৮৯.৫৬ ৭১১.৪৮ ১৮৬৮.১৭ 

 

ঢাকা সড়ক সিাবনি আওিায় কংর্ক্রট সসতু ৪০৪টি (২৬৬৮১.৩৯ র্মটাি), সবইলী সসতু ৬১টি (২৫৬৬.৩৫ র্মটাি), ৯২৪টি কালভাট ি 

(৬৪৭৬.৩৬র্মটাি) িবয়বে। এ সিাবনি অধীবন ১০টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ৫৬১.৮৭ সকাটি টাকা সটাল আদায় 

কিা হবয়বে।এ সিাবনি অধীবন ১০টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ৫৬১.৮৭ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

 

ঢাকা সিাবনি মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় ঢাকা সিাবন ২৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ২২৫৬.১৬ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ১৯৬৬.৬৮ সকাটি টাকা (৮৭.১৭%) ব্যয় হবয়বে। এ সিাবনি 

অধীবন ১০টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ৫৬১.৮৭ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি 

র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 

সমাপ্ত প্রকল্প: 

ইিবিমা মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ   

টেী বাইপাস (আি-৩০৩) মহাসড়কটি ইিবিমা মহাসড়ক র্হবসবব পর্ির্িি। ৪৩.১৬ সকাটি টাকা ব্যবয় ইিবিমা মহাসড়ক ৪-সলবন 

উন্নীিকিণ  প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি মাধ্যবম ১.৩ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক ৪ সলবন উন্নর্িকিণসহ ৯৪.৩৭ 

র্মটাি দীর্ ি দৃরষ্টনন্দন কামারপাড়া সসতু র্নম িাণ কিা হবয়বে। মহাসড়কটি ৪ সলবন উন্নর্িকিবণি িবল ঢাকা েহবিি  প্রববেমুবখ 

র্ানিট হ্রাস পাবব ।  

 ইিবিমা মহাসড়ক্ক রনরম েত কামারপাড়া মসতু 

মাওনা-ফুলবার্ড়য়া-কার্লয়াবকি-ধামিাই-নবীনগি (ঢুর্লর্ভটা) মহাসড়ক উন্নয়ন 

৩১৭.০০ সকাটি টাকা ব্যবয় ৫২.৩৭ র্কবলার্মটাি দীর্ ি মাওনা-ফুলবার্ড়য়া-কার্লয়াবকি-ধামিাই-নবীনগি (ঢুর্লর্ভটা) মহাসড়ক 

প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এি িবল উক্ত মহাসড়বক দুর্ িটনা হ্রাস পাববমাওনা-ফুলবার্ড়য়া-

কার্লয়াবকি-ধামিাই-নবীনগি (ঢুর্লর্ভটা) মহাসড়ক 
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সহমাবয়িপুি-র্সংগাইি-মার্নকগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন 

ঢাকা সর্বক র্বকল্প রুবট মার্নকগঞ্জ সিলায় সর্াগাবর্াগ সহিিি কিাি লবক্ষে ২৭৮.১২ সকাটি টাকা ব্যবয় ২৯.৫৪ র্কবলার্মটাি দীর্ ি 

সহমাবয়িপুি-র্সংগাইি-মার্নকগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

 

সহমাবয়িপুি-র্সংগাইি-মার্নকগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন প্রকল্প 

সালনা (িাবিন্দ্রপুি)-কাপার্সয়া-সটাক-মঠবখালা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ  

ঢাকা সর্বক গািীপুি সিলাি সালনা হবয় র্কবোিগঞ্জ সিলাি মহাসড়ক এি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি লবক্ষে ২৫২.৩০ 

সকাটি টাকা ব্যবয় ৪২ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সালনা (িাবিন্দ্রপুি)-কাপার্সয়া-সটাক-মঠবখালা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ 

সমাপ্ত হবয়বে।  

 

সালনা (িাবিন্দ্রপুি)-কাপার্সয়া-সটাক-মঠবখালা মহাসড়ক 
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মিিাল-সবলাববা সড়ক ও সপাড়ার্দয়া-সবলাববা সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন  

সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি লবক্ষে ১৭.৮৬ র্কবলার্মটাি দীর্ ি মিিাল-সবলাববা সড়ক ও সপাড়ার্দয়া-সবলাববা সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ 

মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

ভববিিি-গিার্িয়া-মুন্সীগঞ্জ সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন   

৮১.৬৮ সকাটি টাকা ব্যবয় ভববিিি-গিার্িয়া-মুন্সীগঞ্জ সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ 

সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি মাধ্যবম ১৭ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণসহ ৩টি সসতু ও ১ টি কালভাট ি 

র্নম িাণ কিা হবয়বে।  

আর্িিা (বিোইল)-র্র্ওি-সদৌলিপুি-টাোইল সড়বকি ৬ষ্ঠ র্কবলার্মটাবি র্পর্স গাি িাি সসতু 

র্নম িাণ  

আর্িিা(বিোইল)-র্র্ওি-সদৌলিপুি-টাোইল সড়বকি ৬ষ্ঠ র্কবলার্মটাবি ৯৯.০৮ সকাটি টাকা ব্যবয় ১০৩.৪৩ র্মটাি দীর্ ি র্পর্স 

গাি িাি সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

 

আর্িিা(বিোইল)-র্র্ওি-সদৌলিপুি-টাোইল সড়বকি ৬ষ্ঠ র্কবলার্মটাবি রনরম েত র্পর্স গাি িাি সসতু  

ঢাকা-আর্িিা মহাসড়ক হবি ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক হবি ঢাকা-

িট্টগ্রাম মহাসড়ক সংবর্াগ স্থাপনকবল্প সম্ভাব্যিা সমীক্ষা 

৪.২৯ সকাটি টাকা ব্যবয় ঢাকা-আর্িিা মহাসড়ক(এন-০৫) হবি ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক(এন-০৮) এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক(এন-

০৮) হবি ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়ক (এন-০১) সংবর্াগ স্থাপনকবল্প সম্ভাব্যিা সমীক্ষা (র্মিল র্িং সিাবিি দর্ক্ষন আংে) প্রকল্পটি 

র্িবসম্বি ২০২০ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ  সম্ভবিা সমীক্ষাি আবলাবক ঢাকা-আর্িিা মহাসড়ক, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এবং ঢাকা-

িট্টগ্রাম মহাসড়বকি মবধ্য  সংবর্াগ সড়ক স্থাপবনি পিবিী কার্ িক্রম গ্রহণ কিা হবব।  
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িলমান প্রকল্প: 

র্াত্রাবাড়ী (বময়ি হার্নি ফ্লাইওভাি)-সিমিা (সুলিানা কামাল সসতু) মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ 

সদবেি পুব িাঞ্চল সর্বক িািধানী ঢাকায় আগমন ও র্নগ িমনকািী র্ানবাহবনি িলািবলি সুর্বধাবর্ ি ৩৬৮.৮৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় এ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকল্পটিি আওিায় ৮.৪৪৫ র্কবলার্মটাি সার্ভ িস সলন র্নম িাণসহ ৫.৪০ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক 

৪-সলবন উন্নীি কিা হবব। বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৪৩.৫৯ েিাংে।  

 

র্াত্রাবাড়ী (সময়ি হার্নি ফ্লাইওভাি)-সিমিা (সুলিানা কামাল সসতু) মহাসড়ক ৪-সলবন উন্নীিকিণ 

 

নািায়নগঞ্জ র্লংক সড়ক (আি-১১১) (সাইনববাি ি-িাষাড়)-৬ সলবন উন্নীিকিণ 

সাইনববাি ি-নািায়ণগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নীিকিবণি র্নর্মি ৪৪৯.৫৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  নািায়নগঞ্জ র্লংক সড়ক 

(আি-১১১) (সাইনববাি ি-িাষাড়)-৬ সলবন উন্নীিকিণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল এই অঞ্চবল সময় 

সােয়ী সড়ক সর্াগাবর্াগ প্রর্ির্ষ্ঠি হবব এবং র্নিেপ্রবয়ািনীয় দ্রব্যার্দ পর্িবহন সহিিি হবব।  

ঢাকা(র্মিপুি)-উথুলী-পাটুর্িয়া িািীয় মহাসড়ক(এন-৫) এি  প্রেস্তকিণসহ র্বর্ভন্ন বাসডোন্ড 

এলাকা সির্িবকটি সলনসহ সার্ভ িস সলন ও বাস-সব র্নম িাণ 

৬৯৬.৩১ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ঢাকা(র্মিপুি)-উথুলী-পাটুর্িয়া িািীয় মহাসড়ক(এন-৫) এি নবীনগি হবি নয়াহাট ও 

পাটুর্িয়ার্াট এলাকা প্রেস্তকিণসহ আর্মনবািাি হবি পাটুর্িয়া র্াট পর্ িন্ত র্বর্ভন্ন বাসডোন্ড এলাকা সির্িবকটি সলনসহ সার্ভ িস সলন 

ও বাস-সব র্নম িাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল ঢাকা (র্মিপুি)-উথুলী-পাটুর্িয়া িািীয় মহাসড়বক 

র্ানিট সমস্যা র্নিসন হবব এবং সড়কটিবি র্ািবাহন িলািবল শৃঙ্খলা র্িিবব । জুন ২০২১ এ প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৪৪.৫২ 

েিাংে  
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ঢাকা (র্মিপুি)-উথুলী-পাটুর্িয়া িািীয় মহাসড়বক সির্িবকবটট সলন র্নম িাণ  

র্ির্ঞ্জিা-সকিানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-সদাহাি-শ্রীনগি মহাসড়ক উন্নয়ন 

র্ির্ঞ্জিা-সকিানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-সদাহাি-শ্রীনগি মহাসড়কটিবক উন্নয়বনি িন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।  প্রকবল্পি আওিায় 

৭২.৯৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি এ মহাসড়কটিি প্রেস্তিা ৫.৫০ র্মটাি  সর্বক ৭.৩০ র্মটাবি উন্নীি কিা হবব। প্রকল্পটিি প্রাের্লি ব্যয় 

৪৬৯.৯৩ সকাটি টাকা। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৯২.২৩ েিাংে। 

 

র্ির্ঞ্জিা-সকিানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-সদাহাি-শ্রীনগি মহাসড়ক উন্নয়ন 

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা সিান) 

ঢাকা সিাবনি আওিাধীন ঢাকা, নির্সংদী, গািীপুি, মুন্সীগঞ্জ ও মার্নকগঞ্জ সড়ক র্বভাবগি সমাট ১৩৩.৪৮ র্কবলার্মটাি সিলা 

মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৫৫৮.৪৪ টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। এ 

প্রকবল্পি আওিায় মহাসড়ক উন্নয়বনি পাোপার্ে ২টি সসতু এবং ৩৯টি কালভাট ি র্নম িাবণি সংস্থান িবয়বে। বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

৯৬.৭৮ েিাংে। 
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প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক 

র্বভাগ 
সিলা মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

ঢাকা  

ভাষানবটক-সদওয়ানপাড়া-কালর্স মহাসড়ক (সিি-৩০০৫) 3.290 

র্িিাববা-নিয়বপুি-র্দয়াখালী-িািপুি মহাসড়ক (সিি-৩০০৭)  6.640 

মাতুয়াইল-র্নউটাউন-সকানাপাড়া-মার্নকর্দ-সেবখি িায়গা মহাসড়ক (সিি-১১০২)  4.100 

তুিাগ-রুর্হিপুি-বাউির্ভটা সিলা মহাসড়ক (সিি-৫০৬৯)  16.200 

নির্সংদী 

র্েবপুি-দুলালপুি-লাকপুি-হার্িির্দয়া সিলা মহাসড়ক (সিি-২০৪৪) 16.800 

র্েবপুি-দর্িয়াপুি-কামিাববা-সবলাববা সিলা মহাসড়ক (সিি-২০৩৫) 15.630 

সর্াড়াোল টান সষ্টেন-ধলাদীয়া-পলাে (গাবিলী)-ফুলবাড়ীয়া িির্সন্দুি সিলা 

মহাসড়ক (সিি-২০৩৭) 

12.500 

র্িহাসিলা-সেবখিিি সিলা মহাসড়ক (সিি-২০৩৮)  4.500 

গািীপুি 

শ্রীপুি-নবিাগীিিালা মহাসড়ক (সিি-৩০০৯)  5.376 

কার্লগঞ্জ-তুমুর্লয়া-উলুবখালা মহাসড়ক (সিি-৩০১০)  6.957 

মাওনা (এমর্স বািাি)-র্েশুপেী মহাসড়ক (সিি-৩০২৬)  4.015 

মুন্সীগঞ্জ 

তুিাগ-রুর্হিপুি-বাউির্ভটা সিলা মহাসড়ক (সিি-৫০৬৯)  6.600 

র্নমিলী-র্সিািদীখান-কাকালদী সিলা মহাসড়ক (সিি-৮০০৫)  7.500 

শ্রীনগি (হাসাড়া)-আলমপুি-শ্রীবিামপুি (র্সিাদীখান)-নওয়াবগঞ্জ (কাসুি) সিলা 

মহাসড়ক (সিি-৮০০৩) 

3.950 

মার্নকগঞ্জ 

বার্নয়াজুিী-র্িটকা-হর্িিামপুি সিলা মহাসড়ক (সিি-৫০৬৪)  
6.940 

সগালড়া-সাটুর্িয়া সিলা মহাসড়ক (সিি-৫০৬৩) র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 
12.410 

    

 

সগালড়া-সাটুর্িয়া সিলা মহাসড়ক উন্নয়বনি প্রর্িিক্ষামূলক কাি  
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ঢাকাি সকিানীগঞ্জ সর্বক মুর্ন্সগবঞ্জি হাসাড়া পর্ িন্ত সিলা মহাসড়ক (সিি-৮২০৩) র্র্ার্র্ মান ও 

প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ  

ঢাকাি সকিানীগঞ্জ সর্বক মুর্ন্সগবঞ্জি হাসাড়া পর্ িন্ত সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৪০৯.০৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

২৩.৯ র্কবলার্মটাি দীর্ ি ঢাকাি সকিানীগঞ্জ সর্বক মুর্ন্সগবঞ্জি হাসাড়া পর্ িন্ত সিলা মহাসড়ক(সিি-৮২০৩) র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ েীষ িক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।  

 

ঢাকাি সকিানীগঞ্জ সর্বক মুর্ন্সগবঞ্জি হাসাড়া পর্ িন্ত সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন  

ঢাকা-আর্িিা মহাসড়বকি আর্মন বািাি, সাবলহপুি ও নয়ারহাট নামক স্থাবন ৩টি সসতু র্নম িাণ 

ঢাকা-আর্িিা মহাসড়বক র্ান িলািল র্নির্বর্িন্ন ও র্নিাপদ কিবি ৩৮৮.৯১ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় মহাসড়কটিি আর্মন 

বািাি, সাবলহপুি ও নয়ািহাট নামক স্থাবন ৩টি সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি ১৮ েিাংে।  

 

রনম োণালয়াধীন নয়ারহাট সসতু  
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ভর্বষ্যবি গৃহীিব্য প্রকল্প  

 

আররিা (বরাংগাইল)-রঘওর-মদৌলতপুর-নাগরপুর- টাাংগাইল আঞ্চরলক মহাসড়ক (আর-৫০৬) 

(টাাংগাইল অাংশ) র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয়  

মারনকগে ও টাোইল মজল দুটির মক্ধ্য মহাসড়ক মর্াগাক্র্াগ উন্নততর করার রনরমি সম্ভাব্য ১৬৪২.৯২ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় 

৪১.৩৬ রকক্লারমটার দীঘ ে আররিা (বরাংগাইল)-রঘওর-মদৌলতপুর-নাগরপুর- টাাংগাইল আঞ্চরলক মহাসড়ক (টাাংগাইল অাংশ) র্থার্থ 

মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয় প্রকল্প গ্রহক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ।  

 

ঢাকা-আর্িিা িািীয় মহাসড়ক (এন -৫) এ ৯ টি বাস সব র্নম িাণসহ গাবিলী সসতুি আর্মন বািাি 

প্রাবন্ত ১ টি ইউলুপ র্নম িাণ  

সম্ভাব্য ৪২.০০  মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় ঢাকা-আর্িিা িািীয় মহাসড়ক (এন -৫) এ ৯ টি বাস সব র্নম িাণসহ গাবিলী সসতুি আর্মন 

বািাি প্রাবন্ত ১ টি ইউলুপ র্নম িাণ প্রকল্প গ্রহণ পর্িকল্পনাধীন িবয়বে।  

 

সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ কার্ িক্রম 

ঢাকা সড়ক সিাবন ২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবিি আওিায় ২৭৫.৫১ সকাটি টাকা বিাদ্দ র্েল। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ঢাকা সিাবন ৩৭.৭৫ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ১১১.৬০ র্কবলার্মটাি র্ির্বএসটি, ১.৯৯ র্কবলার্মটাি র্ির্িি 

সপভবমন্ট, ৮.৮০ র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, ১১৯.৯৫ র্কবলার্মটাি এসর্বএসটি, , ৪৬.৪৭ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, 

২৯.৮৫ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, ৭৩৩৮ র্মটাি এইির্বর্ব, ৮১৪ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ১৬৬২ র্মটাি 

প্রর্িিক্ষামূলক কাি, ২০৪.০৮  র্মটাি দীর্ ি ৬টি সসতু ও ১ টি  কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে।   
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ময়মনর্সংহ সিান 

ময়মনর্সংহ সড়ক সিান গঠিি ময়মনরসাংহ ও জামালপুর সড়ক সাবকিবলি সমন্বক্য়। ময়মনর্সংহ সড়ক সাবকিবল ময়মনর্সংহ, 

সনত্রবকানা, র্কবোিগঞ্জ সড়ক র্বভাগ এবং  িামালপুি সড়ক সাবকিল িামালপুি, সেিপুি ও টাংগাইল সড়ক র্বভাগ  র্নবয় গঠিি। 

অর্ িাৎ ময়মনর্সংহ সড়ক সিাবনি আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৬টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে। এ মজাক্নর আওতায় ১২টি িািীয় 

মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও ৮১ টি মজলা মহাসড়ক িবয়বে। এ মজাক্নর আওতাধীন মমাট মহাসড়ক মনটওয়াক্কের সদঘ েয 

২৬১০.১২ রকক্লারমটার।   

ময়মনরসাংহ মজাক্নর আওতাধীন মহাসড়ক্কর রববরনোঃ 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

িামালপুি ১৯.৭৩ ১৬৫.৬৭ ১৬৩.০৪ ৩৪৮.৪৪ 

র্কবোিগঞ্জ ৩.২৭ ১৩৭.৪৯ ২৮৬.০৭ ৪২৬.৮৩ 

ময়মনর্সংহ ১০১.৯১ ৯২.৭৭ ৩৭৪.৬১ ৫৬৯.২৯ 

সনত্রবকাণা  - ৫২.৬৪ ৩১৬.১৯ ৩৬৮.৮৩ 

সেিপুি ২৮.০০ ৬৩.২৮ ২২৮.৫৬ ৩১৯.৮৪ 

টাোইল ১৩২.৯২ ৬৭.২৬ ৩৭৬.৭২ ৫৭৬.৯০ 

সব িবমাট ২৮৫.৮৩ ৫৭৯.১২ ১৭৪৫.১৮ ২৬১০.১২ 

 

ময়মনর্সংহ সড়ক সিাবনি আওিায় ৩৭২টি কংর্ক্রট সসতু (২১৮০০.৪৪ র্মটাি), ৬১টি সবইলী সসতু (২৭৮৭.৭৭ র্মটাি), ১৭৩০টি 

কালভাট ি (৭৯১২.৪০ র্মটাি) িবয়বে। সড়ক সিাবনি অধীবন ৮টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ১৭.১৮ সকাটি টাকা 

সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

ময়মনর্সংহ সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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২০২০-২০২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূিীি আওিায় ময়মনর্সংহ সিাবন ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৩টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১৪২১.৫৯ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ১২৩১.১৮ সকাটি টাকা (৮৬.৬১%) ব্যয় হবয়বে। এ  

উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 

 

সমাপ্ত প্রকল্প: 

ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক র্নম িাণ 

৮৪৭.০১ সকাটি টাকা ব্যবয় ২৯.১৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক র্নম িাণ কাি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। 

এি মাধ্যবম র্কবোিগঞ্জ সিলাি নদী র্ববধৌি হাওড় অঞ্চল ইটনা, র্মঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপবিলা র্িনটি সংবর্াগকািী এবং সকল 

সমৌসুবম ব্যবহাি উপবর্াগী মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ স্থার্পি হবয়বে।  

  

শ্যামগঞ্জ-িার্িয়া-র্বর্ির্ের্ি-দুগ িাপুি সিলা মহাসড়কবক িািীয় মহাসড়ক মাবন উন্নয়ন 

সনত্রবকানা সিলাি পর্ িটনসমৃদ্ধ র্বর্ির্ের্ি ও দুগ িাপুি এি সাবর্ সািা সদবেি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি র্নর্মি ২৬৯.০২ 

সকাটি টাকা ব্যবয় ৩৬.৫৩ র্কবলার্মটাি দীর্ ি শ্যামগঞ্জ-িার্িয়া-র্বর্ির্ের্ি-দুগ িাপুি সিলা মহাসড়কবক িািীয় মহাসড়ক মাবন উন্নয়ন 

প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

 

 

শ্যামগঞ্জ-িার্িয়া-র্বর্ির্ের্ি-দুগ িাপুি মহাসড়ক 
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র্ত্রোল-বার্লপাড়া-নাযাইল (কানুিামপুি) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুিীকিণ 

৯৯.৮০ সকাটি টাকা ব্যবয় ২৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্ত্রোল-বার্লপাড়া-নাযাইল (কানুিামপুি) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও 

মিবুর্িকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল র্ত্রোল ও নাযাইল উপবিলাি মবধ্য পণ্য পর্িবহণ ও 

র্ািায়াি ব্যবস্থাি উন্নয়ন সার্ধি হবয়বে।  

 

র্ত্রোল-বার্লপাড়া-নাযাইল (কানুিামপুি) সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন  

িলমান প্রকল্প: 

সনত্রবকানা-র্বর্েউড়া-ঈিিগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

২৬১.১৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রর্িশ্রুি ২৮.৫০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সনত্রবকানা-র্বর্েউড়া-ঈিিগঞ্জ মহাসড়ক 

উন্নয়ন প্রকল্পটি িলমান আবে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল সনত্রবকানা সিলাি সাবর্ র্বর্েউড়া ও ঈিিগঞ্জ উপবিলাি র্নিাপদ ও 

উন্নি সর্াগাবর্াগ স্থার্পি হবব। । জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৯১.৮৯ েিাংে।  

 

 

র্নম িাণাধীন সনত্রবকানা-র্বর্েউড়া-ঈিিগঞ্জ মহাসড়ক 
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এবলো-িামালপুি িািীয় মহাসড়ক (এন-৪) প্রেস্থকিণ 

৫২৮.৩০ সকাটি টাকা ব্যবয় টাোইবলি এবলো সর্বক িামালপুি পর্ িন্ত ৭৭.৬০ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক উন্নয়ন কিবি কিবি 

প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।প্রকবল্পি আওিায় মহাসড়কটিবক  ৫.৫০ র্মটাি সর্বক ৯.১০ র্মটাি প্রেস্তিায় উন্নর্িকিণ কিা 

হবব। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল এবলো হবয় কার্লহার্ি, র্াটাইল, মধুপুি, সগাপালপুি, ধনবাড়ী, িামালপুি সদি হবয় সর্িষাবাড়ী 

পর্ িন্ত সােয়ী ও কার্ িকিী রুট র্হবসবব ব্যবহৃি হবব। এি িবল  অত্র অঞ্চবল উৎপার্দি কৃর্ষ ও র্েল্পপণ্য সািাবদবে পর্িবহন ও 

বািািিাি কিাি সুবর্াগ অবার্িি হবব। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৯১.৯৫ েিাংে।  

 

এবলো-িামালপুি মহাসড়ক উন্নয়ন  

আন্ত:বিলা সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ (ময়মনর্সংহ ও সনত্রবকানা সিলা) 

৫৫৯.৫৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৮০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি আন্ত:বিলা সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ (ময়মনর্সংহ ও সনত্রবকানা সিলা) 

প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। সনত্রবকানা সিলাি ৩৬ র্কবলার্মটাি ও ময়মনর্সংহ সিলাি ৪৪ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক এবং ৩১টি সসতু ও 

৬৮টি কালভাট ি র্নম িাণ কাি এ প্রকবল্প সংস্থান িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল সনত্রবকানাি দুগ িাপুি ও কলমাকাযা উপবিলা এবং 

ময়মনর্সংবহি হালুয়ার্াট ও সধাবাউড়া উপবিলাি সড়ক সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থাি উন্নয়বনি পাোপার্ে সীমান্ত এলাকাি র্নিাপিা র্নর্িি 

কিা সম্ভব হবব  এ পর্ িন্ত প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৫৫.৭২ েিাংে। 

 

আন্ত:বিলা সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ  
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ময়মনর্সংহ (িঘুিামপুি)-ফুলপুি-নকলা-সেিপুি (আি-৩৭১) আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন 

৮৫৫.৪৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৬৪.৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি ময়মনর্সংহ (িঘুিামপুি)-ফুলপুি-নকলা-সেিপুি (আি-৩৭১) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল িািধানী ও র্বভাগীয় েহি ময়মনর্সংবহি 

সবে সেিপুি সিলাি র্ািায়াি ব্যবস্থা সহিিি ও গর্িময় হওয়াি পাোপার্ে দূি-দূিাবন্তি পর্ িটকবদি কাবে আকষ িণীয় ও দে িনীয় 

স্থান গাবিা পাহাবড়ি পাদবদবে পর্ িটন সুর্বধাি আবিা র্বকাে র্টবব। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ২০.৯২ েিাংে। 

 

ময়মনর্সংহ (িঘুিামপুি)-ফুলপুি-নকলা-সেিপুি (আি-৩৭১) আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (ময়মনর্সংহ সিান) 

গুরুত্বপূণালয় ে আঞ্চরলক মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরক্ণালয়র রনরমি ময়মনরসাংহ মজাক্ন ৭৯১.৩১ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় 

একটি গুে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। এ প্রকক্ল্পর আওতায় এ মজাক্নর মমাট ১৫১.৫২ রকক্লারমটার আঞ্চরলক মহাসড়কক্ক 

র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকিণ কাি িলমান িবয়বে।  করা হক্ে। এ প্রকক্ল্পর সার্ব িক অগ্রগরত ৮৬.৩২ শতাাংশ। 

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

১ ২ ৩ 

ময়মনর্সংহ 

ময়মনরসাংহ (রডরস অরফস)-রঘুরামপুর-মনিক্কাণালয়া-মমাহনগে-জামালগে-সুনামগে 

মহাসড়ক (আর-৩৭০) (ময়মনরসাংহ অাংশ) 

15.000 

গফরগঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক (আর-৩১৪) 24.300 

সনত্রবকাণা 

ময়মনরসাংহ (রডরস অরফস)-রঘুরামপুর-মনিক্কাণালয়া-মমাহনগে-জামালগে-সুনামগে 

মহাসড়ক (আর-৩৭০) (মনিক্কাণালয়া অাংশ) 

21.000 

সেিপুি জামালপুর-মশরপুর-বনগাঁও মহাসড়ক (আর-৪৬০) 34.700 
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সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

১ ২ ৩ 

র্কবোিগঞ্জ 

ময়মনরসাংহ (রঘুরামপুর)-রকক্শারগে (বাটুলী)-সভরব বাজার (রকক্শারগে সভরব বাজার 

অাংশ) মহাসড়ক (আর৩৬০) (রকক্শারগে অাংশ) 

56.520 

ময়মনর্সংহ (িঘুিামপুি)-র্কবোিগঞ্জ (বাটুলী)-নভিব বািাি (র্কবোিগঞ্জ নভিব বািাি অংে) মহাসড়ক উন্নয়ন কাি   

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনর্সংহ সিান) 

ময়মনরসাংহ মজাক্নর আওতাধীন ময়মনরসাংহ, মনিক্কাণালয়া, রকক্শারগে, জামালপুর, মশরপুর ও টাোইল সড়ক রবভাক্গর মমাট 

২৪৪.৬১ রকক্লারমটার মজলা মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরক্ণালয়র লক্ক্ষয ৫৬৮.৪২ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় একটি 

গুে প্রকল্প িলমান রক্য়ক্ছ। এ প্রকক্ল্পর অগ্রগরত ৯২.৯৮ শতাাংশ। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ সিলা মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

১ ২ ৩ 

ময়মনর্সংহ 

ভালুকা-সরখপুর মহাসড়ক উন্নয়ন (মজড-৩০৩০) 6.300 

ময়মনরসাংহ-ফুলবাড়ীয়া মহাসড়ক উন্নয়ন 5.000 

ময়মনরসাংহ-গফরগাঁও-মটাক মহাসড়ক উন্নয়ন (ক্জড-৩০৩৩)  

 

45.448 

ফুলপুর-হালুয়াঘাট-রতনক্কাণালয়ী মমাড় মহাসড়ক উন্নয়ন (ক্জড-৩৭১১) 23.660 

নারলতাবাড়ী-বড়ুয়াজারন-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক (ময়মনরসাংহ অাংশ) (মজড-৩০৪০) 8.950 

সনত্রবকাণা 

মনিক্কাণালয়া-পূব েধলা-হুগলা-মধাবাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন (মজড-৩৭০৭) 15.000 

মনিক্কাণালয়া-রবরররশরর মহাসড়ক 6.500 

র্কবোিগঞ্জ 

উজানির-বারজতপুর-অষ্ট্রগ্রাম মহাসড়ক (মজড-৩৬০১) 15.750 

নান্দাইল-আঠাক্রাবাড়ী-মকন্দুয়া মহাসড়ক 9.000 
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সড়ক র্বভাগ সিলা মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

১ ২ ৩ 

িামালপুি ইসলামপুর থানা সাব-মররজস্টার অরফস-হারকম মিয়ারম্যানবাড়ী-রররশপাড়া (মজড-৪৬২২) 2.900 

সেিপুি 

শ্রীবদী-ভায়াডাো-রঝনাইগারত মহাসড়ক প্রশস্তকরণালয় ও মজবুরতকরণালয় 29.000 

নারলতাবারড়- বরুয়াজানী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক 12.00 

টাোইল 
ভরাক্ডাবা-সাগররদঘী-ঘাটাইল মহাসড়ক (মজড-৩০৩৭) 42.100 

মপাড়াবাড়ী (ঘাটাইল)-সাররয়াজারন-মগাপালপুর-জনন্নাথগে-সররয়াবাড়ী মহাসড়ক (মজড-৪০১৭ 23.000 

 

 

মনিক্কাণালয়া-রবরররশরর সিলা মহাসড়ক্কর িলমান উন্নয়ন কাি  
 

র্কবোিগঞ্জ-কর্িমগঞ্জ-িামড়ার্াট সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণসহ েয়না-র্বোদল-

সিৌদ্দেি বািাি সংবর্াগ সড়ক র্নম িাণ 

র্কবোিগঞ্জ সিলা সদবিি সাবর্ িামড়ার্াট বযবিি সড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি লবক্ষে ৭৩১.৩২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  

২৭.৩ র্কবলার্মটাি  দীর্ ি  র্কবোিগঞ্জ-কর্িমগঞ্জ-িামড়ার্াট সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্মাবন উন্নীিকিণসহ েয়না-র্বোদল-সিৌদ্দেি 

বািাি সংবর্াগ সড়ক র্নম িাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।  
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র্কবোিগঞ্জ-কর্িমগঞ্জ-িামড়ার্াট সিলা মহাসড়বক র্ির্িি সপভবমন্ট র্নম িাণ  

র্কবোিগঞ্জ (র্বন্নাটি)-পাকুর্যয়া-র্মিিাপুি-সটাক সিলা মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ 

র্কবোিগঞ্জ সিলা সদবিি সাবর্ পাকুর্যয়া উপর্িলা হবয় টাোইল সিলাি র্মিিাপুি উপবিলাি মবধ্য সড়ক সর্াগাবর্াগ 

উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৭২৯.৭৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  ২৩.৯৯ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্কবোিগঞ্জ (র্বন্নাটি)-পাকুর্যয়া-র্মিিাপুি-সটাক 

সিলা মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

সনত্রবকানা-সকন্দুয়া-আঠািবাড়ী-ঈিিগঞ্জ সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন 

সনত্রবকাণা সিলা সদবিি সাবর্ সকন্দুয়া উপবিলা হবয় ঈিিগবঞ্জি সাবর্ মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নি কিাি র্নর্মি ৭১০.৭৪ সকাটি 

টাকা প্রাের্লি ব্যবয় সনত্রবকাণা-সকন্দুয়া-আঠািবাড়ী-ঈিিগঞ্জ সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়ে। 

িামালপুি-সিচুয়া-মুক্তগাো মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ (োক্ষপুত্র এবপ্রািসহ) 

িামালপুবিি সাবর্ ময়মনর্সংবহি সিচুয়া ও মুক্তগাো হবয় িািধানী ঢাকাি সাবর্ সড়ক পবর্ি সর্াগাবর্াগ উন্নয়বন সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা 

উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৪৬০.০৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৩৭.৭ র্কবলার্মটাি দীর্ ি িামালপুি-সিচুয়া- মুক্তগাো সড়কটি 

প্রেস্তকিণ ও মিবুিীকিবণি লবক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৭৮.২৫ েিাংে। 

িামালপুি-ধানুয়া কামালপুি-কদমিলা (সিৌমািী) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুিীকিণ: 

৩৭৪.৭০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ১ র্কবলার্মটাি দীর্ ি কামালপুি স্থলবযি র্লংকসহ ৫৮.০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি িামালপুি-ধানুয়া 

কামালপুি-কদমিলা (সিৌমািী) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুিীকিবণি লবক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকবল্পি 

আওিায় মহাসড়কটিি উভয় পাবে ১ র্মটাি হাি িবোল্ডািসহ এি প্রেস্তিা ৩.৭০ র্মটাি সর্বক ৫.৫০ র্মটাবি উন্নীিকিবণি কাি 

িলমান। প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৪৮.১৭ েিাংে।  
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িামালপুি-ধানুয়া কামালপুি-কদমিলা (সিৌমািী) মহাসড়ক  

 

সনত্রবকানা (ঠাকুিাবকানা)-কলমাকাযা সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন 

৩১০.০৬ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ২১ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সনত্রবকানা (ঠাকুিাবকানা)-কলমাকাযা সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি 

িলমান িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল সনত্রবকানা সিলা সদবিি সাবর্ কলমাকাযাি মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি হবব। জুন 

২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৭৬.১২ েিাংে। 

 

সনত্রবকানা (ঠাকুিাবকানা)-কলমাকাযা সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকবল্পি িলমান কাি 
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িামালপুি-কার্লবাড়ী-সর্িষাবাড়ী মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ 

িামালপুি সিলাি সাবর্ সর্িষাবাড়ী উপবিলাি সড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ২১৯.৬৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

১৬.৭০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি িামালপুি-কার্লবাড়ী-সর্িষাবাড়ী মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। জুন 

২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৬০.৫৫ েিাংে। 

 

িামালপুি-কার্লবাড়ী-সর্িষাবাড়ী মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকবল্পি িলমান ওয়ার্িং সকাবস িি কাি 

িামালপুি েহবিি সগইটপাড় এলাকায় সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ প্রকল্প 

িামালপুি সিলা েহবিি সগইটপাড় নামক স্থাবন ২৯১.০৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ প্রকল্প 

িলমান িবয়বে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবল উক্ত  এলাকায় র্ানিট সমস্যা র্নিসন হবব । জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৮২.৮১ 

েিাংে। 

িামালপুি সিলা েহবিি সগইটপাড় নামক স্থাবন রনম োণালয়াধীন সিলওবয় ওভািপাস 
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সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্পিঃ 

 

মধুপুর-ময়মনরসাংহ  জাতীয় মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীতকরণালয়  

টাোইল ও ময়মনরসাংহ মজলার মক্ধ্য মর্াগাক্র্াগ উন্নততর করার রনরমি সম্ভাব্য ১১৭১.৭০  মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় ৪৭.১০ 

রকক্লারমটার দীঘ ে  মধুপুর-ময়মনরসাংহ  জাতীয় মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীতকরণালয় করার উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। 

 

টাোইল-সদলদুয়াি-লাউহাটি-সাটুর্িয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুি বাসডোন্ড সড়ক আঞ্চর্লক 

মহাসড়বকি  র্থার্থ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীতকরণালয় 

 

টাোইল-সদলদুয়াি-লাউহাটি-সাটুর্িয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুি বাসডোন্ড সড়ক র্র্ার্র্ মান এবং ৭.৩ র্মটাি  প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিবণি লবক্ষে সম্ভাব্য  ১৩৪২.৩০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প গ্রহবণি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বে।  

 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

ময়মনর্সংহ সড়ক সিাবন ২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবিি আওিায় ৩১৮.৬৩ সকাটি টাকা বিাদ্দ 

র্েল। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ময়মনর্সংহ সিাবন ৯৫.৭ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ৭.৮০ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ৬.১২ 

র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, ১৫.৮০ র্কবলার্মটাি এসর্বএসটি, ১৪.৬৮ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ১০৩.৯৩ র্কবলার্মটাি 

মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, ২৭৫২ র্মটাি এইির্বর্ব র্নম িাণ, ৩৩০৭ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ৪৯১৩ র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি, 

১৮২.৯৩  র্মটাি দীর্ ি ৪টি সসতু ও ৭১.১০ র্মটাি দীর্ ি ৮ টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে।     
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কুর্মো সিান 

 

কুর্মো ও সনায়াখালী  সড়ক সাবকিবলি সমিবয় কুর্মো সড়ক সিান গঠিি। কুর্মো সড়ক সাবকিল কুর্মো,  িাঁদপুি ও োহ্মণবার্ড়য়া 

সড়ক র্বভাগ র্নবয় এবং সনায়াখালী সড়ক সাবকিল সনায়াখালী, সিনী ও লক্ষ্মীপুি সড়ক র্বভাগ র্নবয় গঠিি। অর্ িাৎকুর্মো সড়ক 

সিাবনি আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৬ টি সড়ক র্বভাগ  িবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১২টি িািীয় মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চর্লক 

মহাসড়ক ও ১০১টি সিলা মহাসড়ক িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে ২৫৯৫.২৬ র্কবলার্মটাি। 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

 (র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

োহ্মণবার্ড়য়া ৯৯.৬৪ ৮৩.০৫ ১০৭.১৩ ২৮৯.৮২ 

িাঁদপুি - ৭১.৬৬ ২৯০.৬৬ ৩৬২.৩২ 

কুর্মো ১৯৮.৮১ ৬৭.৪৪ ৬০৩.৪৩ ৮৬৯.৬৮ 

সিনী ৪৯.২৪ ৬.৫৬ ২৩৯.৭০ ২৯৫.৪৯ 

লক্ষ্মীপুি ১০.০৩ ৫৬.২৬ ১৯১.০৬ ২৫৭.৩৫ 

সনায়াখালী ৩০.৪৩ ৮৩.০৫ ৪০৭.১২ ৫২০.৬০ 

সব িবমাট 
৩৮৮.১৫ ৩৬৮.০২ ১৮৩৯.১ ২৫৯৫.২৬ 

 

 

কুর্মো সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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কুর্মো সড়ক সিাবনি আওিায় ৪৪৬টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১৪২৭৬.২৮ র্মটাি), ৬৮টি সবইর্ল  সসতু (বদর্ িে ২১৩৯.২৫ র্মটাি) ও 

১৫০০টি কালভাট ি (বদর্ িে ৭১২১.৩৯ র্মটাি) িবয়বে। হবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৪টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন 

অর্ িবেবি ৬.৫৪ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় কুর্মো সিাবন ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৩ টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১২১২.৭৭ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ১১৩৭.৭৬ সকাটি টাকা (৯৩.৮১%) ব্যয় হবয়বে। এ সড়ক 

সিাবনি অধীবন ৪টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ৬.৫৪ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি 

র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 

সমাপ্ত প্রকল্পিঃ 

মসানাপুর (মনায়াখালী)-মসানাগাজী (মফনী)-মজারারগে (িট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন: 

ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়বকি র্বকল্প সড়ক র্হবসবব ব্যবহাবিি লবক্ষে ২৮৬.২৭ সকাটি টাকা ব্যবয় মসানাপুর (মনায়াখালী)-মসানাগাজী 

(মফনী)-মজারারগে (িট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি মাধ্যবম ৫৪.৮০ র্কবলার্মটাি 

মহাসড়ক উন্নয়ন, ২টি সসতু ও ১১টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে।  

 

 

সসানাপুি (সনায়াখালী)-সসানাগািী (সিনী)-সিািািগঞ্জ (িট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন  
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র্বিিা বািাি-হর্িিি সিলা মহাসড়ক ও হর্িিি-কার্েনগি-র্ময়াবািাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ 

মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ: 

৫৪.২৮ সকাটি টাকা ব্যবয় ১৯.৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি হর্িিি-কার্েনগি-র্ময়াবািাি সিলা মহাসড়ক ও ৮.০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্বিিা 

বািাি-হর্িিি সিলা মহাসড়ক দুইটি  র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকবল্পি  কাি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। মহাসড়ক 

দুইটি উন্নয়বনি িবল পণ্য পর্িবহণ ও র্ািায়াি ব্যবস্থায় সময় সােয়ী ও সহিিি হবব।   

 

সনায়াখালী সিলাি সপেকািহাট-িিএলাহী সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ: 

৩৯.৯৬ সকাটি টাকা ব্যবয় সনায়াখালী সিলাি সপেকািহাট-িিএলাহী সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্পটি 

জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। প্রকবল্পি আওিায় ১০টি কালভাট ি র্নম িাণসহ ১১.৯১ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক উন্নীিকিণ কিা হবয়বে।  

 

 

সপেকািহাট-িিএলাহী সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন  

িলমান প্রকল্প: 

নবীনগি-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প: 

৪২১.৪৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রর্িশ্রুি ১৯.৯৮ র্কবলার্মটাি দীর্ ি নবীনগি-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন 

প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবল নবীনগি উপবিলাি সবে আশুগঞ্জ উপবিলা হবয় োহ্মণবার্ড়য়া সদবিি 

সিাসর্ি সড়ক সর্াগাবর্াগ স্থার্পি হবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়বনি হাি ১৮.৭৩ েিাংে। 
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নবীনগি-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকবল্পি আওিায় র্নম িানাধীন র্িিাস সসতু 

সিনী-সনায়াখালী িািীয় মহাসড়বকি (এন-১০৪) ২-সলন অংে (মর্হপাল হবি সিৌমুহনী পূব ি বািাি 

পর্ িন্ত) ৪-সলবন উন্নীিকিণ। 

সিনী-সনায়াখালী িািীয় মহাসড়বকি (এন-১০৪) মহাসড়বকি মর্হপাল হবি সিৌমুহনী পূব ি বািাি পর্ িন্ত অংে ৪-সলবন উন্নয়বনি িন্য 

৭৪৭.০৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  প্রকল্পটি  বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকবল্পি আওিায় সিনীি মর্হপাল সর্বক সনায়াখালীি 

সসবািহাট পূব ি বািাি পর্ িন্ত সিনী অংবেি ১৭ র্কবলার্মটাি এবং সসবািহাট সর্বক সনায়াখালীি সিৌমুহনী পূব ি বািাি পর্ িন্ত সনায়াখালী 

অংবেি ১২.২৮ র্কবলার্মটাি সড়ক দুই সলন সর্বক সিাি সলবন উন্নীি কিা হবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৩০.৪৬ 

েিাংে। 

 

সিনী-সনায়াখালী িািীয় মহাসড়বকি (এন-১০৪) মহাসড়বকি মর্হপাল হবি সিৌমুহনী পূব ি বািাি পর্ িন্ত অংে ৪-সলবন উন্নয়ন 

নবীনগি-র্েবপুি-িার্ধকা আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্নম িাণ ও উন্নয়ন 

৩৪৩.৬০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ১৭.৭১ র্কবলার্মটাি দীর্ ি নবীনগি-র্েবপুি-িার্ধকা আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্নম িাণ প্রকল্পটি 

িলমান িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল নবীনগি উপবিলা সর্বক সিলা সদিসহ সদবেি র্বর্ভন্ন স্থাবন সহবি র্ািায়াি কিবি 

পািবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়বনি হাি ৫২.৩৪ েিাংে। 
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নবীনগি-র্েবপুি-িার্ধকা আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্নম িাণ প্রকল্প  

মাইিদী-িািগঞ্জ-েয়ানী-বসুিহাট-িন্দ্রগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ 

সনায়াখালী সিলাি মাইিদী হবি লক্ষ্মীপুি সিলাি িন্দ্রগঞ্জ পর্ িন্ত সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি ও সহিিি কিাি র্নর্মি ২৮৮.০৭ 

সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ২০.২০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি মাইিদী-িািগঞ্জ-েয়ানী-বসুিহাট-িন্দ্রগঞ্জ (আি-১৪৩) আঞ্চর্লক মহাসড়কবক 

র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ২৯.৫১ েিাংে।  

 

মাইিদী-িািগঞ্জ-েয়ানী-বসুিহাট-িন্দ্রগঞ্জ আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকবল্পি িলমান কাি 
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সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুর্মো সিান) 

কুর্মো সিাবনি আওিাধীন সমাট ২৮২.৯৮ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৬৫৭.৩১ 

সকাটি  টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৯৩.৭৩ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ সিলা মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

কুর্মো  িলম-িার্যনা মহাসড়ক (সিি-১০২২)  13.60 

র্পপুর্লয়া-সলালবাড়ীয়া-িিনপুি-িন্ডীমুড়া-মগবাড়ী মহাসড়ক (সিি-১০২৩)  13.90 

নবীপুি-শ্রীকাইল-সো-িামিন্দ্রপুি মহাসড়ক (সিি-১২২১)  28.00 

র্নমসাি-কংসনগি-বুর্ড়িং মহাসড়ক (সিি-১২১৯)  8.50 

কুর্মো-কোন্টনবমন্ট-বরুড়া মহাসড়ক (সিি-১০২৯)  10.90 

লালমাই-বরুড়া-িলম-আড্ডা-িগৎপুি মহাসড়ক (সিি-১৪০১) (আড্ডা-িগৎপুি 

অংে)  

10.37 

োহ্মণবার্ড়য়া  োহ্মণবার্ড়য়া-লালপুি মহাসড়ক (সিি-১২১০)  13.65 

ধিখাি-আখাউড়া মহাসড়ক (সিি-১২০২)  8.00 

বাঞ্ছািামপুি-সহামনা মহাসড়ক (সিি-১০৪৩)  7.02 

িাঁদপুি  মুদািিিগঞ্জ-র্িবিৌেী-িামগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-১৪০৭) 8.00 

িাটর্খল-র্িবিৌেী-োহিার্স্ত মহাসড়ক (সিি-১৪৩০)  1৩.00 

মিলব-সমর্না-ধনাগদা-সবড়ীবাঁধ মহাসড়ক (সিি-১৪৬৯)  26.00 

সনায়াখালী  সসানাগািী-ওলামাবািাি-িিদিববেপুি-সকাম্পানীগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-১৪৩৪)  2.03 

মাইিদী-ইসলার্ময়া-ওবদিহাট-দাবসিহাট-নতুন সিয়ািীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ 

মহাসড়ক (সিি-১৪২৯) (েহীদ মািহারুল মুর্নি মহাসড়ক) 

15.00 

সিৌমুহনী-োবিিপায়া মহাসড়ক (সিি-১৪২০) 11.63 

িাটর্খল-িন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-১৪২৬)  9.30 

সিনী  সিনী সদি (এলাহীগঞ্জ)-িািাপুি-সকািাইেমুন্সী-দাগনভূ ুঁইয়া (তুলাবিার্ল) 

মহাসড়ক (সিি-১০৩০)  

22.70 

সসানাপুি-কর্বিহাট-সকাম্পানীগঞ্জ (বসুিহাট)-দাগনভূ ুঁইয়া মহাসড়ক (সিি-

১০৪১) (বিনী অংে)  

5.00 

বকিািমুন্সী-কািীিহাট-দাগনভূ ুঁইয়া মহাসড়ক (সিি-১৪২৫)  14.50 

সিনী (র্সবলার্নয়া)-আমুভূ ুঁইয়ািহাট-প্রিাপপুি-সসনবাগ-সসানাইমুড়ী মহাসড়ক 

(সিি-১৪৪৩)   

12.88 

লক্ষ্মীপুি  মাযািী-দাবসিহাট মহাসড়ক (সিি-১৪৩২)   9.00 

িাটর্খল-িন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-১৪২৬)  5.00 

মাইিদী-ইসলার্ময়া-ওবদিহাট-দাবসিহাট-নতুন সিয়ািীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ 

মহাসড়ক (সিি-১৪৩২) (েহীদ মািহারুল মুর্নি মহাসড়ক)।  

15.00 
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সসানাগািী-ওলামাবািাি-িিদিববেপুি-সকাম্পানীগঞ্জ সড়ক 

 

দাউদকারন্দ-মগালমারী-শ্রীরাক্য়রির (কুরমো)-মতলব উওর (ছোরির) মজলা মহাসড়ক র্থার্থ 

মাক্ন ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয় 

কুরমোর দাউদকারন্দ উপক্জলার সক্ে িাঁদপুক্রর মতলব উপক্জলার মহাসড়ক মর্াগাক্র্াগ উন্নত করার রনরমি ৫২৪.৩৭ মকাটি টাকা 

প্রাক্করলত ব্যক্য় ২১ রকক্লারমটার দীঘ ে দাউদকারন্দ-মগালমারী-শ্রীরাক্য়রির (কুরমো)-মতলব উওর (ছোরির) মজলা মহাসড়ক র্থার্থ 

মাক্ন ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয় প্রকল্পটি  বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।  

 

সনায়াখালী সিলাি বীি মুর্ক্তবর্াদ্ধা মিহুম হািী কামাল উদ্দীন সড়ক (সবগমগবঞ্জি সলাব িোক্টিী 

হবি কর্বিহাবটি িলাহািী পর্ িন্ত) (সিি-১৪৩৫) উন্নয়ন প্রকল্প 

 

সনায়াখালী সিলাি সবগমগঞ্জ উপবিলাি সলাব িোক্টিী হবি কর্বিহাট উপবিলাি িলাহািী পর্ িন্ত সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি ও 

সহিিি কিাি র্নর্মি ২৮২.১১ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ১৮.২ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সনায়াখালী সিলাি বীি মুর্ক্তবর্াদ্ধা মিহুম হািী 

কামাল উদ্দীন সড়ক (সবগমগবঞ্জি সলাব িোক্টিী হবি কর্বিহাবটি িলাহািী পর্ িন্ত) (সিি-১৪৩৫) উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন 

িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৫.৩২ েিাংে। 

 

সসানাইমুড়ী-সসনবাগ-কল্যাযী-িবন্দ্রিহাট-বসুিহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

 ২৬৫.৬৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৪১.৪৬৩ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সসানাইমুড়ী-সসনবাগ-কল্যাযী-িবন্দ্রিহাট-বসুিহাট সড়ক উন্নয়ন 

প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল সসানাইমুড়ী উপবিলা হবি বসুিহাট সপৌিসভা পর্ িন্ত সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা  

সময় সােয়ী ও উন্নিিি হবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকর্ল্পট অগ্রগর্ি ৬২.৬৩ েিাংে। 
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সসানাইমুড়ী-সসনবাগ-কল্যাযী-িবন্দ্রিহাট-বসুিহাট মহাসড়ক  

 

 

 

সসানাপুি হবি সিয়ািম্যানর্াট পর্ িন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

সনায়াখালীি সকন্দ্রস্থল সসানাপুি হবি সিয়ািম্যানর্াট হবয় িীপ এলাকা হার্িয়া,ভাসানিি, স্বণ িিীবপ র্াওয়াি িন্য দ্রুি ও র্নিাপদ 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিকিণ ও সহিিি কিাি র্নর্মি ১৯০.২৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৪০.৪৪৩ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সসানাপুি 

হবি সিয়ািম্যানর্াট পর্ িন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৬৩.০৮ েিাংে। 

 

সসানাপুি হবি সিয়ািম্যানর্াট পর্ িন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকবল্পি িলমান কাি 
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মফনী-মসানাগাজী-মুহুরী প্রকল্প সড়ক্কর ৩০তম র্কবলার্মটাি এ ৩৯১.৩৪ রমটার দীঘ ে মুহুরী মসতু 

এবাং বক্তারমুরন্স-কারজরহাট-দাগণালয়ভূঞা সড়ক্কর ১৩তম র্কবলার্মটাি এ ৫০.১২ রমটার দীঘ ে 

ফারজলাঘাট মসতু রনম োণালয় প্রকল্প 

 

৭১.৩৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় সিনী-সসানাগািী-মুহুিী প্রকল্প সড়বকি ৩০িম র্কবলার্মটাি এ ৩৯১.৩৪ র্মটাি দীর্ ি মুহুিী সসতু 

এবং বক্তািমুর্ন্স-কার্িিহাট-দাগণভূঞা সড়বকি ১৩িম র্কবলার্মটাি এ ৫০.১২ র্মটাি দীর্ ি িার্িলার্াট সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি 

বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ২৮.০২ েিাংে। 

 
র্নম িাণাধীন িার্িলার্াট সসতু 

 

লক্ষ্মীপুি সড়ক র্বভাগাধীন র্বর্ভন্ন সড়বক ৪টি সসতু র্নম িান 

৪৯.১৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় লক্ষ্মীপুি সড়ক র্বভাগাধীন র্বর্ভন্ন সড়বক ৪টি সসতু র্নম িান কাি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ 

প্রকবল্পি আওিায় দাবসিহাট-মাযািী (বিি-১৪৩২) সিলা মহাসড়বকি ১ম র্কবলার্মটাবি অবর্স্থি মাযািী সসতু এবং ৪র্ ি 

র্কবলার্মটাবি অবর্স্থি  র্দর্লী সসতু, লক্ষ্মীপুি টাউন সংবর্াগ সড়ক হবি সিিববকী (আি-১৪৭) আঞ্চর্লক মহাসড়বকি ৩য় 

র্কলর্মটাবি অবর্স্থি সিিববকী সসতু, হািীগঞ্জ-িামগঞ্জ-লক্ষীপুি (বিি-১৪২২) সিলা মহাসড়বকি ২৮ িম র্কবলার্মটাবি অবর্স্থি 

মন্ডলিলী সসতু র্নম িাণ কিা হবব।   

 

৪-সলবন উন্নীি ঢাকা-িট্টগ্রাম িািীয় মহাসড়ক(এন-১) (দাউদকার্য-িট্টগ্রাম অংে) এি ৪(িাি) 

বেবিি িন্য পািিিম্যান্স সবইিি অপাবিেন ও দৃঢ়কিণ 

সদবেি অর্ িবনর্িক লাইিলাইন র্হবসবব খ্যাি ঢাকা-িট্টগ্রাম িািীয় মহাসড়বক র্ান িলািল র্নির্বর্িন্ন িাখবি িক্ষণাববক্ষণ 

কার্ িক্রম সুদৃঢ় কিাি উবদ্দবশ্য ৭৯৩.১৪ টাকা প্রাের্লি ব্যবয় মহাসড়কটিি দাউদকার্য-িট্টগ্রাম অংবে ৪ (িাি) বেবিি িন্য 

পািিিম্যান্স সবইিি অপাবিেন ও দৃঢ়কিণ প্রকল্পটি িলমান িবয়বে।  
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সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্প: 

কুরমো সড়ক রবভাগাধীন সুয়াগে-রপপুরলয়া, বাাংগড্ডা-ঢালুয়াবাজার-বেগে, সদর দরক্ষন-

কলরময়া-নুরপুর (লালমাই), কুরমো (বালুক্তাপা)-রবজয়পুর-আমড়াতলী মজলা মহাসড়কসমূহ 

র্থার্থ মাক্ন ও প্রেস্তিায় উন্নীতকরণালয় 

কুরমো মজলার মহাসড়ক মনটওয়াকে উন্নততর করার রনরমি সম্ভাব্য ৯৯০.৪৪ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় সুয়াগে-রপপুরলয়া, 

বাাংগড্ডা-ঢালুয়াবাজার-বেগে, সদর দরক্ষন-কলরময়া-নুরপুর (লালমাই), কুরমো (বালুক্তাপা)-রবজয়পুর-আমড়াতলী মজলা 

মহাসড়কসমূহ র্থার্থ মাক্ন ও প্রেস্তিায় উন্নীতকরণালয় এর লক্ক্ষয একটি প্রকল্প গ্রহক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ।  

সনায়াখালী সড়ক র্বভাগাধীন ক্ষর্িগ্রস্থ কর্বিহাট-ের্মিমুন্সীিহাট-সসানাইমুড়ী সড়ক (বিি-১৪১০) 

এবং সসনবাগ-সবগমগঞ্জ গ্যাসর্িল্ড-সসানাইমুড়ী সড়ক (বিি-১৪৪৬) উন্নয়ন  

সনায়াখালী মজলার ক্ষর্িগ্রস্থ মহাসড়ক উন্নততর করার রনরমি সম্ভাব্য ৩৭১.১৬ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় সনায়াখালী সড়ক 

র্বভাগাধীন কর্বিহাট-ের্মিমুন্সীিহাট-সসানাইমুড়ী সড়ক (সিি-১৪১০) এবং সসনবাগ-সবগমগঞ্জ গ্যাসর্িল্ড-সসানাইমুড়ী সড়ক (সিি-

১৪৪৬) উন্নয়বনি লবক্ষে একটি প্রকল্প গ্রহবণি উবযাগ সনওয়া হবয়বে। 

 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

কুর্মো  সড়ক সিাবন ২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবিি আওিায় ২৪৩.০৮ সকাটি টাকা বিাদ্দ র্েল। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি কুর্মো সিাবন ১৫০.৮৯ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ২.৪১ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ৬.৮১ র্কবলার্মটাি 

মিবুর্িকিণ, ৯৭.৬৬ র্কবলার্মটাি এসর্বএসটি, ১০.৭৬ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ৭১.৮৯ র্কবলার্মটাি মাইনি 

সমিামিসহ সীলবকাট, ২৮৩৪ র্মটাি এইির্বর্ব র্নম িাণ, ২৯৫৯ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ১৯৬০ র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি, ২০.০০  

র্মটাি দীর্ ি ১টি সসতু ও ১৩৫.০০ র্মটাি দীর্ ি ১৪ টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে।     
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িট্টগ্রাম সিান 

িট্টগ্রাম ও িাোমাটি সড়ক সাবকিবলি সমিবয় িট্টগ্রাম সড়ক সিান গঠিি। িট্টগ্রাম সড়ক সাবকিল িট্টগ্রাম, সদাহািািী ও কক্সবািাি 
সড়ক র্বভাগ এবং  িাোমাটি সড়ক সাবকিল িাোমাটি, খাগড়াের্ড় ও বাযিবান সড়ক র্বভাবগি সমিবয় গঠিি। অর্ িাৎ িট্টগ্রাম 

সড়ক সিাবনি আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৬ টি সড়ক রবভাগ িবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১৬টি িািীয় মহাসড়ক, ১১টি 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও ৭৭টি সিলা মহাসড়ক িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে ২৬৬৬.৩৫ 

র্কবলার্মটাি। 

 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

বাযিবান ২২.৫৪ ৩০.৪৫ ৪৯৯.৫৬ ৫৫২.৫৫ 

িট্টগ্রাম ১৪২.৫৭ ১৩৭.৯৩ ২৮৯.৯৮ ৫৭০.৪৮ 

কক্সবািাি ১৭৩.৮ ৪১.১৬ ৩৪৮.২৬ ৫৬৩.২২ 

সদাহািািী ৮৪.১১ ৭২.৭২ ২০৯.৭১ ৩৬৬.৫৩ 

খাগড়াের্ড়   ১০৪.৭৩ ২৮৪.০৩ ৩৮৮.৭৬ 

িাোমাটি ৩৬.৪৪ ৭০.৩৯ ১১৭.৯৮ ২২৪.৮১ 

সব িবমাট 
৪৫৯.৪৬ ৪৫৭.৩৯ ১৭৪৯.৫১ ২৬৬৬.৩৫ 

 

 

িট্টগ্রাম সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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িট্টগ্রাম সড়ক সিাবনি আওিায় ৫২৮টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১৮৪৬৯.৪১ র্মটাি), ২৭৫টি সবইর্ল  সসতু (বদর্ িে ৮৬০৩.৩১ র্মটাি) ও 

১৭৫৪টি কালভাট ি (বদর্ িে ৮৬৮০.৪৪ র্মটাি) িবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৩ টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

৮০.৭০  সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় িট্টগ্রাম সিাবন ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১৯০০.৭০ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ১৪৮৫.৭৮ সকাটি টাকা (৭৮.১৭%) ব্যয় হবয়বে। উবেখবর্াগ্য 

প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 

সমাপ্ত প্রকল্পিঃ 

সকিানীহাট-সািকার্নয়া-গুনাগািী সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণালয় ও উন্নয়ন: 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি লবক্ষে ৬৮.৯০ সকাটি টাকা ব্যবয় ১৯.১৪ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সকিানীহাট-সািকার্নয়া-গুনাগািী 

সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

 

সকিানীহাট-সািকার্নয়া-গুনাগািী সিলা মহাসড়ক  

খাগড়াের্ড় সিলাি র্বর্ভন্ন মহাসড়বক সসতু ও কালভাট ি র্নম িাণ: 

২১০.৫০ সকাটি টাকা ব্যবয় খাগড়াের্ড় পাব িিে সিলাি িনগণ ির্া সদে-র্ববদবেি পর্ িটকগবণি র্নিাপদ ও র্নর্ব িি র্ািায়াি র্নর্িি 

কিাি লবক্ষে এ সিলাি র্বর্ভন্ন মহাসড়বক অবর্স্থি র্বযমান অর্ি পুিািন ও িিািীণ ি সবইর্ল  সসতুি স্থবল ৩৫টি র্পর্স গাি িাি  

সসতু, ৮টি আির্সর্স সসতু  ও ১৩টি আির্সর্স বক্স কালভাট ি র্নম িাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। 

খাগড়াের্ড় সিলাি র্বর্ভন্ন মহাসড়বক সসতু ও কালভাট ি র্নম িাণ প্রকক্ল্পর আওতায় রনরম েত গােবান সসতু  
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পটিয়া (মনসািবটক)-আবনায়ািা কস্তুিীর্াট সড়বকি ৯ম র্কিঃর্মিঃ এ কালীগঞ্জ সসতু র্নম িাণ: 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সহিিি ও র্নিাপদ কিাি লবক্ষে ২৯.৮৬ সকাটি টাকা ব্যবয় পটিয়া (মনসািবটক)-আবনায়ািা কস্তুিীর্াট সড়বকি 

৯ম র্কিঃর্মিঃ এ ১০৩.২৪ র্মটাি কালীগঞ্জ সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

 

কালীগঞ্জ সসতু 

 

িলমান প্রকল্প: 

িট্টগ্রাম-িাোমাটি িািীয় মহাসড়ক এি হাটহািািী হবি িাউিান পর্ িন্ত মহাসড়কাংে ৪-সলবন 

উন্নীিকিণ 

িট্টগ্রাম সিলাি সাবর্ িাোমাটি সিলাি মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি লবক্ষে িট্টগ্রাম-িাোমাটি িািীয় মহাসড়বকি 

অর্ক্সবিন সমাড় হবি হাটহািািী পর্ িন্ত ৪-সলবন উন্নীিকিবণি ধািাবার্হকিায় মহাসড়কটিি হাটহািািী হবি িাউিান পর্ িন্ত ১৮.৩০ 

র্কবলার্মটাি অংে ৪-সলবন উন্নয়বনি লবক্ষে ৫২৮.৩৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ 

পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ২৬.৫০ েিাংে। 

 

িট্টগ্রাম-িাোমাটি িািীয় মহাসড়বকি হাটহািািী হবি িাউিান পর্ িন্ত অংে ৪-সলবন উন্নীিকিণ প্রকবল্পি িলমান কাি 
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আবনায়ািা উপবিলা সংবর্াগ সড়কসহ কণ িফুর্ল টাবনল সংবর্াগ সড়কবক ৪-সলবন উন্নীিকিণ 

র্েকলবাহা-আবনায়ািা সড়বক সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নিাপদ ও উন্নিিি কিাি লবক্ষে আবনায়ািা উপবিলা সংবর্াগ সড়কসহ কণ িফুর্ল 

টাবনল সংবর্াগ সড়কবক ৪-সলবন উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৪০৭.০৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।  

 

আবনায়ািা উপবিলা সংবর্াগ সড়কসহ কণ িফুর্ল টাবনল সংবর্াগ সড়কবক ৪-সলবন উন্নীিকিবণি িলমান কাি 

কক্সবািাি সিলাি র্লংক সিাি-লাবনী সমাড় সড়ক (এন-১১০) িািবলবন উন্নীিকিণ 

পর্ িটন নগিী কক্সবািাবিি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা স্বািযেময় কিবি ২৫৫.৩১ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় কক্সবািাবিি র্লংক সিাি 

সর্বক লাবনী সমাড় পর্ িন্ত সড়কটিবক িাি সলবন উন্নীিকিবণি লবক্ষে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি 

৪৬.২১ েিাংে। 

 

কক্সবািাি সিলাি র্লংক সিাি-লাবণী সমাড় িািীয় মহাসড়ক (এন-১১০) িািবলবন উন্নীিকিণ  
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কক্সবািাি সিলাি র্লংক সিাি-লাবণী সমাড় িািীয় মহাসড়ক (এন-১১০) িািবলবন উন্নীিকিণ  

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (িট্টগ্রাম সিান) 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ এি র্নর্মি িট্টগ্রাম সিাবন ৬৯২.৩৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

একটি গুি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ৪৮.৬৪ র্কবলার্মটাি আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ 

মান ও প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবি। জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৫৯.২০ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

িট্টগ্রাম বাবিয়ািহাট-সেঁয়াবকা-িটিকের্ড় মহাসড়ক (আি-১৫১) 26.64 

সদাহািািী পটিয়া-আবনায়ািা-বাঁেখালী-টইটং মহাসড়ক (আি-১৭০)  21.95 

“আঞ্চরলক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প” এর আওিায় বাবিয়ািহাট-সেঁয়াবকা-নািায়নহাট-িটিকের্ড়  

(আি-১৫১) মহাসড়ক  
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হাটহািািী-িটিকের্ড়-মার্নকের্ড়-মাটিিাঙা-খাগড়াের্ড় মহাসড়ক উন্নয়ন 

িট্টগ্রাম সিলাি সাবর্ খাগড়াের্ড় সিলাি সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৩৯৯.৪৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ২৪.০ র্কবলার্মটাি 

দীর্ ি হাটহািািী-িটিকের্ড়-মার্নকের্ড়-মাটিিাঙা-খাগড়াের্ড় মহাসড়বকি িট্টগ্রাম অংবেি উন্নয়বনি লবক্ষে একটি প্রকল্প িলমান 

িবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় মহাসড়কটিি প্রেস্তিা ৫.৫০ র্মটাি সর্বক উভয়পাবে হাি িবসাল্ডািসহ ৯.৭৫ র্মটাবি উন্নীি কিা হবব। 

জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৩৫.০৫ েিাংে। 

 

হাটহািািী-িটিকের্ড়-মার্নকের্ড়-মাটিিাঙা-খাগড়াের্ড় মহাসড়ক 

 

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (িট্টগ্রাম সিান) 

িট্টগ্রাম সিাবনি আওিাধীন সমাট ১৮৭.৮২ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৬৫২.১০ 

সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৭৩.১৪ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: (মিক) 

 সড়ক র্বভাগ সড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   (র্কবলার্মটাি) 

িট্টগ্রাম  িাউিান (গর্হিা)-িটিকের্ড় মহাসড়ক  24.37 

িাঙ্গুর্নয়া (কাটাখালী)-িাউিান মহাসড়ক (হাবিি বিলুি িহমান মহাসড়ক 15.30 

িাউিান-োহ্মণের্ড় মহাসড়ক (ের্হদ িািি মহাসড়ক) 11.74 

সীিাকুন্ড (বাবিয়ািঢালা)-হািািীর্খল-িটিকের্ড় (হাইিির্কয়া) মহাসড়ক 12.50 

সার্িকাইি-সবন্তাষপুি মহাসড়ক 21.00 

সদাহািািী  পটিয়া-হাইদগাঁও মহাসড়ক 5.50 

হার্সমপুি সিল সষ্টেন-বার্গিািহাট মহাসড়ক 10.00 

পটিয়া-সবায়ালখালী-কানুনবগাপড়া মহাসড়ক 11.50 

মইিািবটক-সবায়ালখালী-কানুনবগাপড়া-উদিবন্যা মহাসড়ক 8.00 

মইিািবটক-র্বএির্ির্স মৎস বযি সিিীর্াট মহাসড়ক 5.10 

কক্সবািাি  ইয়াংিা-মার্নকপুি-সার্ন্তি বািাি মহাসড়ক 19.50 

খরুসকুল-সিৌিলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়ক 12.48 

িনিাবািাি-সগািকর্াটা মহাসড়ক  24.23 
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িাউিান-োহ্মনের্ড় (েহীদ িািি) মহাসড়ক (সিি-১৬২৩)  

 

কক্সবািাি সিলাি একিাবািাি হবি বাবনৌিা সেখ হার্সনা র্াট পর্ িন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন  

 ৩৬১.২২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ২৩ র্কবলার্মটাি দীর্ ি কক্সবািাি সিলাি একিাবািাি-পহিিাঁদা-মগনামার্াটা-বাবনৌিা সেখ 

হার্সনা মহাসড়ক উন্নয়বনি র্নর্মি একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবে।  

 

কক্সবািাি সিলাি একিাবািাি হবি বাবনৌিা সেখ হার্সনা মহাসড়ক উন্নয়ন েীষ িক প্রকবল্পি িলমান কাি 
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গােবাড়ীয়া-িযনাইে-বিকল-আবনায়ািা সড়বকি ১১িম র্কবলার্মটাবি িাঁদখালী নদীি উপি 

বিকল সসতু র্নম িাণ  

র্নিাপদ ও সহিিি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নর্িি কিাি লবক্ষে ২৮.১০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় গােবাড়ীয়া-িযনাইে-বিকল-

আবনায়ািা সড়বকি (বিি-১০৪০) ১১িম র্কবলার্মটাবি িাঁদখালী নদীি উপি ১১৭.৩১ র্মটাি নদবর্ িেি বিকল সসতু র্নম িাণ প্রকল্প 

িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি ৫৩.৩৭ েিাংে।  

 

গােবাড়ীয়া-িযনাইে-বিকল-আবনায়ািা সড়বকি িাঁদখালী নদীি উপি বিকল সসতু র্নম িাণ প্রকবল্পি িলমান কাি  

 

সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্প: 

কেবাজার-মটকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক প্রেস্তকিণ প্রকল্প 

সম্ভাব্য ১০২১.৬১ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় কেবাজার-মটকনাফ মমররন ড্রাইবভি ১.৬ র্কবলার্মটাি সর্বক ৩২ র্কবলার্মটাি পর্ িন্ত 

সড়ক প্রেস্তকিবনি একটি প্রকল্প গ্রহক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। এটি বাস্তবারয়ত হক্ল কেবাজার সমুদ্র সসকক্তর পর্ েটন সুরবধা 

আক্রা বৃরদ্ধ পাক্ব। 

বাযিবান ও খাগড়াের্ড় সড়ক র্বভাবগি অধীন পাহাড়/ভূর্মর্ধ্বস ক্ষর্িগ্রস্ত সড়বকি র্বর্ভন্ন 

র্কবলার্মটাবি সড্রনসহ স্থায়ী িক্ষামূলক আির্সর্স র্িবটইর্নং ওয়াল র্নম িাণ 

সম্ভাব্য ৪১০.০৬ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় বাযিবান ও খাগড়াের্ড় সড়ক র্বভাবগি অধীন পাহাড়/ভূর্মর্ধ্বস ক্ষর্িগ্রস্ত সড়বকি 

র্বর্ভন্ন র্কবলার্মটাবি সড্রনসহ স্থায়ী িক্ষামূলক আির্সর্স র্িবটইর্নং ওয়াল র্নম িাণ েীষ িক একটি প্রকল্প গ্রহক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া 

হক্য়ক্ছ। এটি বাস্তবারয়ত হক্ল বাযিবান ও খাগড়াের্ড় র্বভাবগি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নিাপদ ও সহিিি হবব।  

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবি িট্রগ্রাম সিাবনি অনুকুবল ২২৯.১৮ সকাটি টাকা বিাদ্দ র্েল। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি িট্রগ্রাম সিাবন ১৪৮.৮৮৫ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ২.০৯৫ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ৮.৬৭ 
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র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ১৩৫.৯৩ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, ১.৫০ র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, 

৪৪৪২.০০ র্মটাি এইির্বর্ব, ৯১০৪.৫০ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ২৪৯৭.০০র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি কিা হবয়বে। এোড়া ২টি সসতু ও 

২টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে। মসতু দুইটির মমাট সদঘ েয ৮৯.৩৬ র্মটাি।  

 

র্সবলট সিান 

র্সবলট সাক্কেক্লর অধীন র্সবলট, সুনামগঞ্জ সড়ক রবভাগ এবাং সমৌলভীবািাি সাক্কেক্লর অধীন সমৌলভীবািাি ও হর্বগঞ্জ সড়ক 

র্বভাবগি সমিবয় র্সবলট সড়ক সিান গঠিি। এ সিাবনি আওিায় ৩৮টি সিলা মহাসড়ক,  ১৫টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও ১০টি 

িািীয় মহাসড়ক িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে ১৬১৯.০৪ র্কবলার্মটাি। 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

হর্বগঞ্জ ১২৮.০২ ১০৩.৩৩ ১০৭.৪৩ ৩৩৮.৭৮ 

সমৌলভীবািাি ৮৯.৭৩ ৭৪.২২ ২১৬.৬৯ ৩৮০.৬৪ 

সুনামগঞ্জ  ১৩৮.৪৬ ২০৬.৯৮ ৩৪৫.৪৪ 

র্সবলট ১৩৯.১৪ ১৬২.০১ ২৫৩.০৩ ৫৫৪.১৮ 

সব িবমাট ৩৫৬.৯০ ৪৭৮.০১ ৭৮৪.১৩ ১৬১৯.০৪ 

 

র্সবলট সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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র্সবলট সড়ক সিাবনি আওিায় ৩৪৯ টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১৮৩৫৩.৩৮ র্মটাি), ৬১টি সবইর্ল  সসতু (নদর্ িে ২৭৬৭.৯০ র্মটাি) ও 

১৪৪৭টি কালভাট ি (নদর্ িে ৭৯২৪.৭২ র্মটাি) িবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৭টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

১৪.৯৫ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

 

 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় র্সবলট সিাবন ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ২টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১৩০১.৭৮ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ১২৩৩.৭৮ সকাটি টাকা (৯৪.৭৭%) ব্যয় হবয়বে। 

উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 

সমাপ্ত প্রকল্পিঃ 

র্সবলট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন: 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সহিিি ও র্নিাপদ কিাি লবক্ষে ১৫৫.২৪ সকাটি টাকা ব্যবয় র্সবলট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ 

এ সমাপ্ত হবয়বে। প্রকেটি  াস্ত ায়ল্পির ফল্পে নসল্পেে তথা সারা দেল্পের সাল্পথ সুিামগঞ্জ দজোর দর্াগাল্পর্াগ ব্য স্থার ব্যািক উন্ননত 

সানিত হল্পয়ল্পে। তাোড়া প্রকেটি এোকার মানুল্পর্র আথ ি-সামানজক অ স্থার উন্নয়ল্পি ভূনমকা রােল্পে। 

   

র্সবলট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক 

ঢাকা-র্সবলট-িামার্বল-িািলং িািীয় মহাসড়বকি নিন্তা হবি িািলং পর্ িন্ত (িামার্বল 

ল্যান্ডবপাট ি কাবনর্ক্টং ও বোর্াট সংবর্াগ সড়কসহ ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

গুরুত্বপূণ ি পর্ িটন সকন্দ্র িািলং এ গমনকািী পর্ িটকবদি র্ািায়াি সহিিি কিা সহ পন্য িলািল র্নর্ব িি কিাি লবক্ষে ১২০.১০ 

সকাটি টাকা ব্যবয় ঢাকা-র্সবলট-িামার্বল-িািলং িািীয় মহাসড়বকি নিন্তা হবি িািলং পর্ িন্ত (িামার্বল ল্যান্ডবপাট ি কাবনর্ক্টং ও 

বোর্াট সংবর্াগ সড়কসহ) ১৬.৩৫ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। 
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ঢাকা-র্সবলট-িামার্বল-িািলং িািীয় মহাসড়ক 

িলমান প্রকল্প: 

সুনামগঞ্জ- মদনপুি-র্দিাই-োো-িলসুখা-আির্মর্িগঞ্জ-হর্বগঞ্জ মহাসড়বকি োো-িলসুখা 

সড়কাংে র্নম িাণ 

সুনামগঞ্জ ও হর্বগঞ্জ সিলািবয়ি মবধ্য হাওড় অঞ্চবল নতুন সড়কপর্ র্নম িাবণি লবক্ষে ৭৬৯.৩৩ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী প্রর্িশ্রুি সুনামগঞ্জ-মদনপুি-র্দিাই-োো-িলসুখা-আির্মিীগঞ্জ-হর্বগঞ্জ মহাসড়বকি ১৬.৯০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি োো-

িলসুখা সড়কাংে র্নম িাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

পাগলা-িগন্নার্পুি-িানীগঞ্জ-আউেকার্য মহাসড়বকি িানীগবঞ্জ কুর্েয়ািা নদীি ওপি সসতু র্নম িাণ 

পাগলা-িগন্নার্পুি-িানীগঞ্জ-আউেকার্য মহাসড়বকি র্মর্সং র্লংক িানীগবঞ্জ কুর্েয়ািা নদীি ওপি ১৫৫.৪১ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রর্িশ্রুি ৭০২.৩২ র্মটাি দীর্ ি িানীগঞ্জ সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি 

অগ্রগর্ি ৭৬.৫৭ েিাংে। এোড়া, পৃর্ক একটি প্রকবল্পি মাধ্যবম ১৪১.২৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একই মহাসড়বক ক্ষর্িগ্রস্থ ৭টি 

সসতু পুনর্ন িম িানসহ র্নয়ামিপুি- আবুয়া মহাসড়বক আবুয়া সসতু র্নম িাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 
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িাণীগঞ্জ নামক স্থাবন কুর্েয়ািা নদীি ওপি র্নম িানাধীন সসতু  

 

র্বমান বযি বাইপাস ইন্টািবসকেন-লালবাগ-সালুটিকি-সকাম্পার্নগঞ্জ-সভালাগঞ্জ মহাসড়কবক 

িািীয় মহাসড়ক মাবন উন্নীিকিণ  

৬২৬.৯৩ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৩০.৮৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্সবলট র্বমানবযি ইন্টািবসকেন-লালবাগ-সকাম্পার্নগঞ্জ-

সালুটিকি-সভালাগঞ্জ সিলা মহাসড়কবক িািীয় মহাসড়ক মাবন উন্নয়বনি র্নর্মি প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। সম্পূণ ি র্ির্িি 

সপভবমবন্ট র্নর্ম িিব্য “জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান সড়ক” নাক্ম নামকরণালয়কৃত এ মহাসড়কটি একর্দবক সর্মন 

সভালাগঞ্জ স্থলবযি ও পার্ি সকায়ারর হবি ভািী র্ানবাহন র্সবলট হবয় সািাবদবে িলািল র্নির্বর্িন্ন কিবব, অন্যর্দবক পর্ িটন 

র্েবল্পি র্বকাবেও গুরুত্ত্বপূণ ি ভূর্মকা িাখবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৮১.৬৭ েিাংে। 

 

র্সবলট র্বমানবযি ইন্টািবসকেন-লালবাগ-সকাম্পার্নগঞ্জ-সালুটিকি-সভালাগঞ্জ মহাসড়ক 
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গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (র্সবলট সিান) 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি র্নর্মি র্সবলট সিাবন ৫৫৭.৫২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

একটি গুি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ১৪৬.১৫ র্কবলার্মটাি আঞ্চর্লক মহাসড়কবক 

র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবি। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৮৮.৪৫ েিাংে।  

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

সুনামগঞ্জ পাগলা-িগন্নার্পুি-িাণীগঞ্জ-আউেকার্য মহাসড়ক (আি-২৪১)  21.66 

র্সবলট সগাপালগঞ্জ-ঢাকা দর্ক্ষণ-ভাবদিি মহাসড়ক (আি-২৫১)  11.059  

র্সবলট-সগাপালগঞ্জ-িিখাই-ির্কগঞ্জ মহাসড়ক (আি-২৫০)   62.225  

সমৌলভীবািাি িািনগি-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়বলখা-র্বয়ানীবািাি-সেওলা-িিখাই 

মহাসড়ক (বমৌলভীবািাি অংে) (আি-২৮১)  

14.36  

জুড়ী-লার্র্টিলা মহাসড়ক (আি-২৮২)  11.884  

হর্বগঞ্জ সিাইল-নার্সিনগি-লাখাই-হর্বগঞ্জ মহাসড়ক (আি-২২০)  24.96 

 

 

র্সবলট-সগাপালগঞ্জ-িিখাই-ির্কগঞ্জ মহাসড়ক 
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সরাইে-িানসরিগর-োোই-হন গঞ্জ সড়ল্পকর (আর-২২০) কাজ িোকােীি সমল্পয়র নস্থরনিত্র 

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (র্সবলট সিান) 

র্সবলট সিাবনি আওিাধীন সমাট ১৮৮.৫৫ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৬৬১.১২ 

সকাটি  টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৫৭.৯৮ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ সিলা মহাসড়বকি নাম প্রকল্প নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

র্সবলট 

সিঞ্চুগঞ্জ-মাইিগাঁও-পালবার্ড় মহাসড়ক (সিি-২০২০)   ৯.১২০  

সািী-সগায়াইনর্াট মহাসড়ক (সিি-২০১২)  ৮.৮১৫  

র্সবলট (বির্লখাল)-সুলিানপুি-বালাগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-২০১৩)   ২৪.৯৩৮  

সুনামগঞ্জ  সুনামগঞ্জ-কাঁর্িিগার্ি-র্বিম্বিপুি মহাসড়ক (সিি-২৮০৪)  ৮.৬৪৭  

র্নয়ামিপুি-িার্হিপুি মহাসড়ক (সিি-২৮০৬)  ৭.৭০  

সদায়ািাবািাি-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-২৮১১) ১৬.৭৭০  

সমৌলভীবািাি  জুড়ী-ফুলিলা (বটুলী) মহাসড়ক (সিি-২৮২৩)  ২২.১৫ 

কুলাউড়া-পৃর্র্ম পাো-হািীপুি-েিীিপুি (র্লংক সড়ক ির্বি বািাি হবি 

টিলাগাঁও) মহাসড়ক (সিি-২৮২২) 

১৭.০০ 

সমৌলভীবািাি- েমবসিনগি- িািলা সিকবপাষ্ট মহাসড়ক (সিি-২০০২)   ৩২.৯৪৯  

কুলাউড়া- েমবসিনগি- শ্রীমেল মহাসড়ক (সিি-২০০৩)  ২৫.২০  

হর্বগঞ্জ  চুনারুর্াট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবািাি মহাসড়ক (সিি-২০০৮)   ১২.৭৮ 

মুিািবয দিগাহেিীি মহাসড়ক (সিি-২০১০)  ২.৩৮ 

হর্বগঞ্জ-বার্নয়ািং-আির্মিীগঞ্জ-োো মহাসড়ক (সিি-২৪০৩) ০.১০৪  
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সািী-সগায়াইনর্াট সিলা মহাসড়ক্ক িলমান কাক্জর রস্থররিি 

 

পাগলা-িগন্নার্পুি-িাণীগঞ্জ-আউেকার্য সড়বক ক্ষর্িগ্রস্ত ৭টি সসতু এবং র্নয়ামিপুি- আবুয়া 

সড়বক আবুয়া সসতু র্নম িাণ 

পাগলা-িগন্নার্পুি-িানীগঞ্জ-আউেকার্য মহাসড়বক ১৪১.২৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় সমাট ৬১৩.০৫ র্মটাি নদবর্ িেি ক্ষর্িগ্রস্ত 

৭টি সসতু পুনর্ন িম িাণ এবং র্নয়ামিপুি-আড়ুয়া সড়বক আবুয়া সসতু র্নম িাণ প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি 

অগ্রগর্ি ৫৬.৬৪ েিাংে।   

সগার্বযগঞ্জ-োিক-সদায়ািবািাি মহাসড়বকি োিবক সুিমা নদীি উপি সসতুি অবর্েষ্ট কাি 

সমাপ্তকিণ 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সহিিি কিাি লবক্ষে সগার্বযগঞ্জ-োিক-সদায়ািবািাি মহাসড়বকি োিবক ১৪২.৪৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  

সুিমা নদীি উপি ৪০২.৬১ র্মটাি নদবর্ িেি সসতুি অবর্েষ্ট কাি সমাপ্তকিণ প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি 

অগ্রগর্ি ৭০.৪৯ েিাংে। 
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োতল্পক সুরমা িেীর উির ি নিনম িত োতক সুরমা দসতু 

সগার্বযগঞ্জ-োিক-সদায়ািাবািাি মহাসড়বক র্বযমান ৯ টি সরু ও িিািীণ ি সসতুি স্থবল ৯টি 

আির্সর্স/র্পর্স গাি িাি সসতু র্নম িাণ 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নিাপদ ও সহিিি কিাি লবক্ষে সগার্বযগঞ্জ-োিক-সদায়ািাবািাি মহাসড়বক ১১১.৭৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় সমাট ৪০৬.৭৩ র্মটাি নদবর্ িেি ৯ টি সরু ও িিািীণ ি সসতুি স্থবল ৯টি আির্সর্স/র্পর্স গাি িাি সসতু র্নম িাণ প্রকল্প িলমান িবয়বে। 

জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৬৭.১০ েিাংে।   

 

সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্পিঃ 

 

মদনপুি-র্দিাই-োো-িলসুখা-আির্মিীগঞ্জ সিলা মহাসড়ক এি র্দিাই-োো অংে পুনিঃর্নম িাণ  

মদনপুি-র্দিাই-োো-িলসুখা-আির্মিীগঞ্জ সিলা মহাসড়ক (বিি-২৮০৭) এি র্দিাই-োো অংে পুনিঃর্নম িাবণি লবক্ষে সম্ভাব্য 

৬০৩.০০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যক্য় একটি প্রকক্ল্পর উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ।   

 

ওসমানী র্বমানবযি সড়বকি লাোতুিা হবি র্বমানবযি পর্ িন্ত অংে ৪-সলবন উন্নীিকিণ  

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সহিিি কিাি লবক্ষে সম্ভাব্য ১৮৩.৩৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যক্য় ওসমানী র্বমানবযি সড়বকি লাোতুিা হবি 

র্বমানবযি পর্ িন্ত অংে ৪-সলবন উন্নীিকিণ সংক্রান্ত একটি প্রকক্ল্পর উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ।   
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িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি খাবি র্সবলট সড়ক সিাবনি অনুকুবল ২৭৫.১৫ সকাটি টাকা বিাদ্দ প্রদান 

র্েল। এি আওিায় ১১৮.৫২ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ১.৩ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ২৩.৫৪ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ 

সীলবকাট, ১০২.৫৪ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, ০.৩৫ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ এসর্বএসটি, ৩৩৩.১৫ 

র্কবলার্মটাি মিবুিীকিণ, ২৪১৭ র্মটাি এইির্বর্ব,  ৩০০ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ৫৮৬৬.১৫ র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি কিা 

হবয়বে। এোড়া ৭৫.৮৫ র্মটাি নদবর্ িেি ২টি সসতু র্নম িাণ কিা হবয়বে। 

 

িািোহী সিান 

িািোহী ও পাবনা সড়ক সাবকিবলি সমিবয় িািোহী সড়ক সিান গঠিি। িািোহী, িাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ সড়ক র্বভাবগি 

সমিবয় িািোহী সড়ক সাবকিল এবং পাবনা, র্সিািগঞ্জ ও নাবটাি সড়ক র্বভাবগি সমিবয় পাবনা সড়ক সাবকিল গঠিি। অর্ িাৎ 

িািোহী সড়ক সিাবনি আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৬ টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে।  এ সিাবনি আওিায় ৭০টি সিলা মহাসড়ক,  

১৮টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও  ১৫ টি িািীয় মহাসড়ক িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে 

২৪৬৩.৩৯ র্কবলার্মটাি। 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

নওগাঁ  ২৬২.৪৪ ২১২.৯১ ৪৭৫.৩৪ 

নাবটাি ১০৯.৩২ ৩৯.৭৬ ২০৮.৫১ ৩৫৭.৬০ 

নবাবগঞ্জ ৪২.১৯ ২৩.০১ ১৬৫.৯২ ২৩১.১২ 

পাবনা ১৫৫.০৪ ১৬৮.৯৭ ২০৭.০১ ৫৩১.০২ 

িািোহী ১০০.২২ ৭৫.৯৪ ২৫০.৩৫ ৪২৬.৫১ 

র্সিািগঞ্জ ৮৭.১৬ ২৩.৪৩ ৩৩১.২১ ৪৪১.৮ 

সব িবমাট ৪৯৩.৯৩ ৫৯৩.৫৫ ১৩৭৫.৯১ ২৪৬৩.৩৯ 

 

 

িািোহী সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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িািোহী সড়ক সিাবনি আওিায় ৩২৩টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১৭৬৬৬.৬৭ র্মটাি), ৩৫ টি সবইর্ল  সসতু (বদর্ িে ২৩৭১.১৮ র্মটাি) 

ও ১৭২৯টি কালভাট ি (বদর্ িে ৭৯৬৬.০৪ র্মটাি)  িবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৪টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

৪৫.২৪ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় িািোহী সিাবন ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ১ টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ৫২৭.৮৪ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ৪৭৯.৮০ সকাটি টাকা (৯০.৯০%) ব্যয় হবয়বে। উবেখবর্াগ্য 

প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল:  

সমাপ্ত প্রকল্পিঃ 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (িািোহী সিান) 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তায় উন্নীিকিণ এি র্নর্মি িািোহী  সিাবন ৪১৩.১৬ সকাটি টাকা ব্যবয়ি প্রকল্পটি 

জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ৭৪.০০ র্কবলার্মটাি আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও 

প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবয়বে।  

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

 

নওগাঁ বগুড়া-নওগাঁও-মহাবদবপুি-পত্নীিলা-ধাবমিহাট-িয়পুিহাট মহাসড়ক (আি-৫৪৫)  17.50 

িািোহী িািোহী (র্বন্দুি সমাড়)-নওহাটা-সিৌমার্েয়া মহাসড়ক (আি-৬৮৫)  56.50 

 

 

িািোহী (র্বন্দুি সমাড়)-নওহাটা-সিৌমার্েয়া মহাসড়ক 
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িলমান প্রকল্পিঃ 

হর্িেপুি বাইপাস সমাড় হবি বনববলর্র্ড়য়া বাইপাস সমাড় পর্ িন্ত নাবটাি েহবিি প্রধান সড়বকি 

র্মর্িয়ানসহ সপভবমন্ট প্রেস্তকিণ 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়বনি লবক্ষে ৬৯.৯২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় হর্িেপুি বাইপাস সমাড় হবি বনববলর্র্ড়য়া বাইপাস সমাড় 

পর্ িন্ত নাবটাি েহবিি প্রধান সড়বকি র্মর্িয়ানসহ সপভবমন্ট প্রেস্তকিণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি 

অগ্রগর্ি ৬৯.৭২ েিাংে।  

 

িািোহী-নওহাটা-সিৌমার্সয়া সড়বকি র্বন্দুি সমাড় হবি র্বমান বযি হবয় নওহাটা র্েি পর্ িন্ত 

সপভবমন্ট ৪ সলবন উন্নীিকিণ 

িািোহী র্বভাগীয় েহি হবি র্বমানবযবিি সড়ক সর্াগাবর্াগ র্নিাপদ ও উন্নিিি কিাি লবক্ষে ৩২৬.৮৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় িািোহী-নওহাটা-সিৌমার্সয়া সড়বকি র্বন্দুি সমাড় হবি র্বমান বযি হবয় নওহাটা র্েি পর্ িন্ত সপভবমন্ট  ৪ সলবন উন্নীিকিণ 

প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ২৪.৪৭ েিাংে। 

 

িািোহী-নওহাটা-সিৌমার্সয়া সড়বকি র্বন্দুি সমাড় নওহাটা র্েি পর্ িন্ত মহাসড়বকি িলমান কাি 

 

নলকা-র্সিািগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন 

নলকা-র্সিািগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চর্লক মহাসড়বকি র্সিািগঞ্জ েহি অংবে ৬.৬ র্কবলার্মটাি ৪-সলবন উন্নীিকিণ (েহীদ এম মনসুি 

আলী সমর্িবকল কবলি হবি কাটা ওয়াপদা সমাড় পর্ িন্ত), ১৪.০০ র্কবলার্মটাি অংে ২-সলবন উন্নীিকিণ এবং েহি অংবেি 

অবর্েষ্ট ১.১৪ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক সংস্কাবিি র্নর্মি ২৬৪.২৬ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন 

২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৮৫.০১ েিাংে। 
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নলকা-র্সিািগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

 

বাবনিি(িািোহী)-সািদা-িাির্াট-বার্া-লালপুি(নাবটাি)-ঈিিদী(পাবনা)(আি-৬০৬)সিলা 

মহাসড়কবক আঞ্চর্লক মহাসড়ক মাবন উন্নীিকিণ 

িািোহী সিলাি সািদা সর্বক নাবটাি সিলাি লালপুি হবয় পাবনা সিলাি ঈিিদী উপবিলাি মবধ্য র্বযমান মহাসড়ক সনটওয়াকি 

উন্নিিি কিবি ৫৫৪.৩০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৫৪.৯১ র্কবলার্মটাি দীর্ ি  বাবনিি (িািোহী)-সািদা-িাির্াট-বার্া-লালপুি- 

(নাবটাি) ঈিিদী ( পাবনা) (আি-৬০৬) সিলা মহাসড়কবক আঞ্চর্লক মহাসড়বকি মাবন উন্নীিকিণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

র্সিািগঞ্জ-কার্িপুি-ধুনট-সেিপুি(সিি-৫৪০১) এবং র্সিািগঞ্জ(বাগবাটি)-ধুনট(সসানামুখী)(সিি-

৫৪০৫) মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

র্সিািগঞ্জ সিলাি সাবর্ বগুড়া সিলাি ধুনট উপবিলাি মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নয়বনি লবক্ষে ৯৮৮.৬৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

৫৫.২০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্সিািগঞ্জ- কার্িপুি- ধুনট- সেিপুি মহাসড়ক এবং ২১.৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্সিািগঞ্জ (বাগবাটি)- ধুনট 

(বসানামুখী) মহাসড়ক দুইটিবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়বনি লবক্ষে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।   

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (িািোহী সিান) 

িািোহী  সিাবনি আওিাধীন সমাট ২৫৯.২০ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৭৬৬.৫৮ 

সকাটি  টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৭০.৪০ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক  র্বভাগ সড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

র্সিািগঞ্জ  র্সিািগঞ্জ-কড্ডা-সবমেপুি মহাসড়ক (সিি-৫৪০২) 11.657 

ভূইয়াগািী-র্নমগার্ে-িাড়াে মহাসড়ক (সিি-৫০৪১) 16.5 

উোপাড়া-লার্হড়ীবমাহনপুি-ভাঙ্গুিা (ময়নার্দর্ী বািাি) মহাসড়ক 

(সিি-৫০৪৮) 

13.00 

িাঁড়াে-িানীিহাট-সেিপুি (র্সিািগঞ্জ অংে) মহাসড়ক (সিি-৫০৪৯) 17.00 
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সড়ক  র্বভাগ সড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

পাবনা  বড়াইগ্রাম-সিানাইল-িাটবমাহি মহাসড়ক  (পাবনা অংে) (সিি-

৬০২৯) 

8.00 

িাটবমাহি-পািিিাো-ইর্দলপুি-সিংগািগাঁও-পাবনা মহাসড়ক (সিি-

৬০৩১) 

31.50 

র্িনাখড়া-(র্বিবিাি)-সক্ষতুপড়া-র্বলমর্হষা-সাঁর্র্য়া মহাসড়ক (সিি-

৬০১৭)  

14.00 

র্াখড়াখালী-সসানািলা-সাঁর্র্য়া বািাি বাইপাস মহাসড়ক (সিি-৬০২৭) 9.00 

নাবটাি  কার্লগঞ্জ (সেিবকাল)-নলিাোিহাট-স্বিকুর্িয়া বািাি মহাসড়ক 

(সিি-৫২১০) 

26.70 

আড়ানী-বাগার্িপাড়া মহাসড়ক (নাবটাি অংে) (সিি-৬০২০) ৬.৬0 

উিিা গণভবন সংবর্াগ মহাসড়ক (সিি-৫২১২) ০.৬১ 

র্সংড়া-গুরুদাসপুি-িাটবমাহি মহাসড়ক (নাবটাি অংে) (সিি-৫২০৯) ৯.৯৫৭ 

আহবম্মদপুি-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুি মহাসড়ক (সিি-৬০১৫) ৫.৩৩৫ 

িািোহী  িািোহী-হাটবগাদাগাড়ী-ির্লয়াির্বল-সমাহনগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-

৬০১০) 

22.00 

র্েবপুি-দূগ িাপুি-িাবহিপুি মহাসড়ক (সিি-৬০০৫) 19.70 

িািোহী-দামকুড়াহাট-কাকনহাট-আমনুিা মহাসড়ক (সিি-৬৮০৯) 35.60 

নওগাঁ  সগাদাগাড়ী-নাবিাল-র্নয়ামিপুি মহাসড়ক (সিি-৬৮১৩) ১৭.৫ 

মাযা-বার্মািা-আত্রাই মহাসড়ক (সিি-৬৮৫৬) 25.00 

িাঁপাই নবাবগঞ্জ  বাবগঞ্জ -আমনুিা মহাসড়ক (সিি-৬৮০৩) ৬.৫ 

 

 

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন  
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উোপাড়া সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ 

র্ানিট এবং দূর্ িটনা হ্রাস কিাি লবক্ষে উোপাড়া সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ প্রকল্পটি ৯২.২৩ সকাটি টাকা ব্যবয় ১টি প্যাবকবিি 

মাধ্যবম ২৭২.৬৭র্মিঃ ১টি ওভািপাস র্নম িাণ, ৪.২৪ র্কবলার্মটাি এোবপ্রাি সড়ক র্নম িাণ, ২.৪৭ র্কবলার্মটাি সাইি সিাি র্নম িাণ সহ  

বাউন্ডািী ওয়াল, সাইন র্সগন্যাল স্থাপন ইিোর্দ বাস্তবার্য়ি হবি। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৪১.৯৮ েিাংে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উোপাড়া সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ প্রকবল্পি িলমান কাি 

 

সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্প: 

নওগাঁ সড়ক রবভাগাধীন ৫টি আঞ্চরলক মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয় 

নওগাঁ মজলার সাক্থ পাবেবতী মজলাসমূক্হর মর্াগাক্র্াগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ক্ষয সম্ভাব্র্ ৯৩৬.৮১ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় নওগাঁ 

সড়ক রবভাগাধীন ৫ টি আঞ্চরলক মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। 

নওগাঁ সড়ক রবভাগাধীন ৫টি সিলা মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয় 

নওগাঁ মজলার অভেন্তিীন মর্াগাক্র্াগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ক্ষয সম্ভাব্য ৪৫০.৬১ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় নওগাঁ সড়ক রবভাগাধীন ৫ টি 

সিলা মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। 

 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি খাবি িািোহী সড়ক সিাবনি অনুকুবল ২৯৭.১৮ সকাটি টাকা বিাদ্দ  

র্েল। এি মাধ্যবম ১২২.৫৩৫ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ২৯.৮ র্কবলার্মটাি র্ির্বএসটি, ১.৭১৫ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ৬৬.৪৯ 

র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ৮৩.৫৪ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, ৯২.৫৫ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ 

এসর্বএসটি, ৯.৮৩ র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, ১৭৩৪৭.৪১ র্মটাি এইির্বর্ব, ৬৬৯১ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ৫৪৩৩.০০ র্মটাি 

প্রর্িিক্ষামূলক কাি কিা হবয়বে। এোড়া ১৪০.৭ র্মটাি নদবর্ িেি ৩টি সসতু ও ১৪৬ র্মটাি দীর্ ি ২৬টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে। 
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িংপুি সিান 

িংপুি, বগুড়া ও র্দনািপুি সড়ক সাবকিবলি সমিবয়  িংপুি সড়ক সিান গঠিি। িংপুি, কুর্ড়গ্রাম ও লালমর্নিহাট সড়ক র্বভাবগি 

সমিবয় িংপুি সড়ক সাবকিল; বগুড়া, িয়পুিহাট ও গাইবান্ধা সড়ক র্বভাবগি সমিবয়  বগুড়া সড়ক সাবকিল এবং র্দনািপুি, 

নীলিামািী, ঠাকুিগাঁও ও পঞ্চগড় সড়ক র্বভাবগি সমিবয়  র্দনািপুি সড়ক সাবকিল গঠিি। অর্ িাৎ িংপুি সড়ক সিাবনি আওিায় 

৩ টি সড়ক সাবকিল ও ১০ টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে। এ  সিাবনি আওিায় ১৩টি িািীয় মহাসড়ক, ১৯টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও 

১০১টি সিলা মহাসড়ক  িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে ৩০২০.৫৪ র্কবলার্মটাি। 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

বগুড়া ১২৬.৩৫ ৫৯.৫১ ৩৩৮.৬৮ ৫২৪.৫৪ 

র্দনািপুি ৯৬.০৮ ১৬১.১১ ২৬৭.৭৮ ৫২৪.৯৬ 

গাইবান্ধা ৩২.৮৫ ৪২.৩৭ ২০৮.৬৮ ২৮৩.৯০ 

িয়পুিহাট ----- ৩৯.০৪ ১৫১.৯৫ ১৯০.৯৮ 

কুর্ড়গ্রাম ৬৩.৩০ ৯৯.৩০ ১১৩.৪৪ ২৭৬.০৪ 

লালমর্নিহাট ১২০.৭ ১৬.৮৮ ৪২.৫৪ ১৮০.১১ 

নীলিামািী ১৭.৪৭ ৫৫.৫৯ ২০৪.৮৫ ২৭৭.৯১ 

পঞ্চগড় ৭১.২৭ ------ ১১১.৪৮ ১৮২.৭৫ 

িংপুি ১০৮.৭৫ ৬২.৫৬ ২১৫.৬ ৩৮৬.৯১ 

ঠাকুিগাঁও ৩০.৬ ৬.১৪ ১৫৫.৭০ ১৯২.৪৪ 

সব িবমাট ৬৬৭.৩৫ ৫৪২.৪৯ ১৮১০.৭ ৩০২০.৫৪ 

 

 

িংপুি সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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িংপুি সড়ক সিাবনি আওিায় ৩৩১টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১৮১৫৬.৬২ মটাি), ৩১টি সবইর্ল সসতু (বদর্ িে ২০৯৪.১৮ র্মটাি) ও  

২৫০৫ টি কালভাট ি (বদর্ িে ১০৩২৬.১৩ র্মটাি) িবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৪টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

২৭.৭৫ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় িংপুি সিাবন ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৪ টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ১৪১২.৩৬ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ১২৭৫.৮৭ সকাটি টাকা (৯০.৩৪%) ব্যয় হবয়বে। 

উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল:  

 

সমাপ্ত প্রকল্পিঃ 

বীিগঞ্জ-খানসামা-দাবড়ায়ানী, খানসামা-িাণীিবযি এবং র্ির্িিবযি-আমিলী বািাি সিলা 

মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

বীিগঞ্জ-খানসামা-দাবড়ায়ানী, খানসামা-িাণীিবযি এবং র্ির্িিবযি-আমিলী বািাি সিলা মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিবণি র্নর্মি ১৫৪.৪১ সকাটি টাকা ব্যবয়ি প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ৫৭.৯২ 

র্কবলার্মটাি আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবয়বে।  

 

খানসামা-িাণীিবযি সিলা মহাসড়ক  

 

িয়পুিহাট-আবেলপুি-বদলগােী এবং সক্ষিলাল-সগার্পনার্পুি-আবেলপুি সিলা মহাসড়ক 

প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ: 

জয়পুরহাে দজোর সের উিল্পজোর সাল্পথ আল্পক্কেপুর ও দেতোে উিল্পজোর মে নেল্পয় িওগাঁ ও  গুড়া দজোর দর্াগাল্পর্াগ ব্য স্থা 

উন্নততর লবক্ষে ৭০.৮৮ সকাটি টাকা ব্যবয় িয়পুিহাট-আবেলপুি-বদলগােী (বিি-৫৪৫২) এবং সক্ষিলাল-সগার্পনার্পুি-আবেলপুি 

(বিি-৫৫০৮) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। 
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জয়পুরহাে-আল্পক্কেপুর- েেগানে দজো মহাসড়ক 

ঠাকুিগাঁও-বার্লয়ািার্ে-সনকমিদ-িাণীসংবকল-পীিগঞ্জ-বীিগঞ্জ সিলা মহাসড়ক এি িাণীসংবকল-

পীিগঞ্জ অংে র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ 

ঠাকুিগাঁও-বার্লয়ািার্ে-সনকমিদ-িাণীসংবকল-পীিগঞ্জ-বীিগঞ্জ সিলা মহাসড়ক এি িাণীসংবকল-পীিগঞ্জ অংে র্র্ার্র্ মাবন 

উন্নীিকিবণি র্নর্মি ৩২.৩৯ সকাটি টাকা ব্যবয়ি প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ১২.৭২ 

র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীি কিা হবয়বে।  

 

ঠাকুিগাঁও-বার্লয়ািার্ে-সনকমিদ-িাণীসংবকল-পীিগঞ্জ-বীিগঞ্জ সিলা মহাসড়ক 
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পূনভিবা নদীি উপি কাহাবিাল সসতু র্নম িাণ এবং বীিগঞ্জ-কাহাবিাল সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মাবন 

উন্নীিকিণ 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি লবক্ষে ৫১.৮৮ সকাটি টাকা ব্যবয় পূনভিবা নদীি উপি ১১২.৫৬৬ র্মটাি নদবর্ িেি কাহাবিাল সসতু 

র্নম িাণ এবং বীিগঞ্জ-কাহাবিাল সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  

 

বীিগঞ্জ-কাহাবিাল সিলা মহাসড়ক 

িলমান প্রকল্প: 

বগুড়া (িাহােীিাবাদ)-নাবটাি িািীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

বগুড়া সিলাি সাবর্ নাবটাি সিলা সদবিি মবধ্য মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৭০৭.৩২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

৬৩.৭৯ র্কবলার্মটাি দীর্ ি বগুড়া (িাহােীিাবাদ)- নাবটাি িািীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ  

প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

বগুড়া (িাহােীিাবাদ)- নাবটাি িািীয় মহাসড়বকি িলমান কাি 
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কুর্ড়গ্রাম (দাবসিহাট)-নাবগিিী-ভুরুোমািী-সসানাহাট স্থলবযি সড়কবক িািীয় মহাসড়বক 

উন্নীিকিণ 

সসানাহাট স্থলবযি ব্যবহািকািী র্ানবাহবনি িলািল উন্নিিি ও র্নর্ব িি কিাি লবক্ষে ৬৮৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৪৬.৩৯ 

র্কবলার্মটাি দীর্ ি কুর্ড়গ্রাম(দাবসিহাট)-নাবগিিী-ভুরুোমািী-সসানাহাট স্থলবযি সড়কবক িািীয় মহাসড়ক মাবন উন্নয়বনি লবক্ষে 

একটি প্রকল্প িলমান িবয়বে।  

 

কুর্ড়গ্রাম (দাবসিহাট)- নাবগিিী-ভুরুোমািী-সসানাহাট স্থলবযি সড়কবকি উন্নয়ণমূলক 

 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (িংপুি সিান) 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তায় উন্নীিকিণ এি র্নর্মি িংপুি সিাবন ৯৯৩.৯০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

একটি গুি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ১০৫.২০ র্কবলার্মটাি আঞ্চর্লক মহাসড়কবক 

র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবি। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৬৪.৩০ েিাংে। 

 

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

 

গাইবান্ধা পলােবাড়ী সর্বক গাইবান্ধা মহাসড়ক (আি-৫৫৫) 21.02 

বগুড়া বগুড়া-নওগাঁ-মহাবদবপুি-পত্নীিলা-িয়পুিহাট মহাসড়ক (বগুড়া অংে)(আি-৫৪৫)  43.00 

বগুড়া/িয়পুিহাট বগুড়া (সমাকামিলা)-িালাই-িয়পুিহাট মহাসড়ক (আি-৫৫০) 36.84 

ঠাকুিগাঁও ঠাকুিগাঁও পুিািন সসকেন মহাসড়ক (বাসষ্টোন্ড সর্বক সিলবষ্টেন)(আি-৫৮৭)  4.34 
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আঞ্চর্লক মহাসড়ক প্রকবল্পি আওিায় বগুড়া-নওগাঁ-মহাবদবপুি-পত্নীিলা-িয়পুিহাট আঞ্চর্লক মহাসড়বক সম্পার্দি কাি 

সগার্বযগঞ্জ-সর্াড়ার্াট-র্বিামপুি-ফুলবাড়ী-র্দনািপুি (আি-৫৮৫) আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ 

মাবন উন্নীিকিণ  

গাইবান্ধা সিলাি সগার্বযগঞ্জ উপবিলাি সাবর্ র্দনািপুি সিলাি সর্াগাবর্াগ  উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৮৮২.৯১ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় ১০৬.৭৩ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সগার্বযগঞ্জ-সর্াড়ার্াট-র্বিামপুি-ফুলবাড়ী-র্দনািপুি (আি-৫৮৫) আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ 

মাবন উন্নীিকিাি লবক্ষে একটি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৫৯.০১ েিাংে। 

 

সগার্বযগঞ্জ-সর্াড়ার্াট-র্বিামপুি-ফুলবাড়ী-র্দনািপুি আঞ্চর্লক মহাসড়বক িলমান উন্নয়ন কাি 
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নসয়দপুি-নীলিামািী মহাসড়ক উন্নয়ন 

নীলিামািী সিলাি সাবর্ নসয়দপুি উপবিলাি সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৪৪৩.০৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ১৫.৫০ 

র্কবলার্মটাি দীর্ ি নসয়দপুি-নীলিামািী মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ কাি িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি 

অগ্রগর্ি ৭২.৫৯ েিাংে। 

 

নসয়দপুি-নীলিামািী মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকবল্পি িলমান কাি 

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (িংপুি সিান) 

িংপুি  সিাবনি আওিাধীন সমাট ২৬৬.০৭ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৬৯৪.৪২ 

সকাটি  টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৯১ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ সিলা মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

পঞ্চগড়  পঞ্চগড় -সগায়ালপাড়া-রুর্হয়া মহাসড়ক (সিি-৫০০১) 15.30 

পঞ্চগড় র্ির্নকল-ব্যাংহাড়ী-মাবড়ায়া-োলিাংগা-সদবীগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-৫০২১)  11.25 

ঠাকুিগাঁও  ঠাকুিগাঁও-সনকমিদ-পীিগঞ্জ-বীিগঞ্জ মহাসড়ক (ঠাকুিগাঁও অংে) (সিি-৫০০২)  3.64 

িানীসংবকল-হর্িপুি মহাসড়ক (সিি-৫০০৪)  18.30 

ঠাকুিগাঁও-পীিগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-৫০৫৫) 17.60 

র্দনািপুি  ঠাকুিগাঁও-সনকমিদ-পীিগঞ্জ-বীিগঞ্জ মহাসড়ক (র্দনািপুি অংে) (সিি-৫০০২)  19.60 

র্দনািপুি-সবািাগঞ্জ-বকুলিলা মহাসড়ক (সিি-৫০০৬)  7.80 

র্বিামপুি-নবাবগঞ্জ-ভাদুর্িয়া মহাসড়ক (সিি-৫৮৫১) 13.00 

নীলিামািী  নীলিামািী (সটংগনমািী)-র্কবোিগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-৫০২২)  10.50 

কার্লিলা-বার্দয়ািবমাড়-পুর্লেলাইন (নীলিামািী বাইপাস) মহাসড়ক (সিি-৫৭০৯)  8.50 

সবাড়াগাড়ী-সখাকোির্াট-র্িমলা মহাসড়ক (সিি-৫০৫৪)  3.50 

িংপুি  িংপুি-সাবহবগঞ্জ-পীিগাো মহাসড়ক (সিি-৫০১০) 1.50 

ট্যাবক্সিহাট-লালর্দর্ী-িািাগঞ্জ-(নীলিামািী)-র্কবোিগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-৫০১৫) 17.74 

গোিড়া-পীবিিহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রার্ম-(নীলিামািী)-র্কবোিগঞ্জ মহাসড়ক (সিি-

৫০১৮) 

18.70 
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সড়ক র্বভাগ সিলা মহাসড়বকি নাম মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

মধুপুি-শ্যামপুি মহাসড়ক (সিি-৫০২৪) 8.40 

সাবহবগঞ্জ-হািাগাে মহাসড়ক (সিি-৫৬১২) 6.00 

লালমর্নিহাট  পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আংগিবপািা মহাসড়ক (সিি-৫৯০৩) 16.20 

লালমর্নিহাট-সমাগলহাট মহাসড়ক (সিি-৫৯০৭)  11.80 

কুর্ড়গ্রাম  নাবগিিী-সনওয়ােী-খর্ড়বাড়ী-ফুলবাড়ী মহাসড়ক (সিি-৫৬১৭)  11.71 

উর্লপুি-বিিা-র্িলমািী মহাসড়ক (সিি-৫৬২৩) 10.50 

 গাইবান্ধা  ধুপনী-সবলকা মহাসড়ক (সিি-৫৪৭৬) 3.48 

দার্ড়য়াপুি-কামািিানী মহাসড়ক (সিি-৫৫৫১) 7.20 

পলােবাড়ী-সর্াড়ার্াট মহাসড়ক (সিি-৫৮৫২) 9.00 

িয়পুিহাট-িািার্বিাট-সগার্বযগঞ্জ (গাইবান্ধা অংে) মহাসড়ক (সিি-৫৮৫৫)  11.60 

িয়পুিহাট  বগুড়া (সিাপগাড়ী)-সক্ষিলাল মহাসড়ক (সিি-৫০৩৯)  4.24 

িয়পুিহাট-সক্ষিলাল মহাসড়ক (সিি-৫৫০১)  10.68 

িয়পুিহাট-িািার্বিাট-সগার্বযগঞ্জ (িয়পুিহাট অংে) মহাসড়ক  (সিি-৫৮৫৫) 6.14 

বগুড়া  সমাকামিলা-সসানািলা-হর্িখালী-হাটবেিপুি-সার্িয়াকার্য মহাসড়ক (সিি-৫০৩৫) 28.60 

সুলিানগঞ্জ-(র্লচুিলা)-মাদলা-বাগবাড়ী-(কদমিলী)-গাবিলী (পাঁিমাইল) মহাসড়ক 

(সিি-৫০৪০) 

9.70 

ধুনট-নাংলু-বার্লয়ার্দর্ী-পাঁিমাইল-গাবিলী-সসানািলা (সিৌর্কির্াট) মহাসড়ক (সিি-

৫০৭২) 

10.60 

 

 

 

সিলা মহাসড়ক প্রকবল্পি আওিায় উন্নয়নকৃি ট্যাবক্সিহাট-লালর্দর্ী সিলা মহাসড়ক 
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বামনিাংগা (গাইবান্ধা)-েঠিবাড়ী- আিিাবগঞ্জ (র্দনািপুি) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ 

৪২৫.৮১ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় সম্প্রর্ি স্থানীয় সিকাি প্রবকৌেল আর্ধদপ্তি হবি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবি হস্তান্তর্িি ৭১.৭৫ 

র্কবলার্মটাি দীর্ ি বামনিাংগা (গাইবান্ধা)-েঠিবাড়ী- আিিাবগঞ্জ (র্দনািপুি) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণসহ উন্নয়বনি িন্য একটি 

প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

সিামাি-র্িলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ(সিি-৫৭০৬), সিামাি-(সবাড়াগাড়ী)-িলঢাকা-(ভাদুিদিগাহ)(সিি-

৫৭০৪) এবং িলঢাকা-ভাদুিদিগাহ-সিামাি(সিি-৫৭০৩) সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও 

প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

িলঢাকা উপবিলাি সাবর্ সিামাি উপবিলা ও র্িলাহাটি স্থলবযবিি সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৪২১.০৫ সকাটি টাকা 

প্রাের্লি ব্যবয় ৪৯ র্কবলার্মটাি দীর্ ি  সিামাি-র্িলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (বিি-৫৭০৬), সিামাি-(ববাড়াগাড়ী)-িলঢাকা-(ভাদুিদিগাহ) 

(বিি-৫৭০৪) এবং িলঢাকা-ভাদুিদিগাহ-র্িমলা (বিি-৫৭০৩) সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প 

বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।  

 

 

িলঢাকা-র্িমলা-টুর্নিহাট সড়বকি র্ির্বএস সবি সকাস ি কাি 

 

সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্পিঃ 

 

র্দনািপুি েহবিি সড়কাংেসমূহ (এন-৫০৮, আি-৫৮৬ এবং সিি-৫৮০২) ৪ সলবন উন্নীিকিণ 

িংপুি সড়ক সিাবনি আওিাধীন র্দনািপুি েহবিি সড়কাংেসমূহ (এন-৫০৮, আি-৫৮৬ এবং সিি-৫৮০২) ৪ সলবন উন্নীি কিাি 

মাধ্যবম সটকসই, র্নিাপদ ও ব্যয় সােয়ী (পর্িবহন ব্যয় ও  সময়), ট্রার্িক িোম মুক্ত , অর্ধক ধািন ক্ষমিা সম্পন্ন সড়ক  

অবকাঠাবমা এবং সমর্িি সড়ক সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নর্িিকক্ল্প সম্ভাব্য ৮০৬.৪২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প গ্রহবনি 

উবযাগ সনওয়া হবয়বে। 
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র্দনািপুি সড়ক র্বভাগাধীন র্হর্ল (স্থলবযি)-ডুগডুর্গ-সর্াড়ার্াট িািীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) 

র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ এবং একই সড়ক র্বভাগাধীন সড়কসমূবহ র্বযমান সরু/িিািীণ ি 

কালভাট িসমূহ পুনর্নম িাণ 

িািধানী ঢাকাি সংবগ র্হর্ল স্থলবযবিি উন্নি ও র্নিাপদ মহাসড়ক স্থাপন এবং র্দনািপুি সিলাি র্বর্ভন্ন মহাসড়বক অবর্স্থি 

সরু/িিািীণ ি কালভাট িসমূহ প্রর্িস্থাপবনি মাধ্যবম সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি র্নর্মি সম্ভাব্য ৪২৭.১৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি 

ব্যবয় একটি প্রকল্প গ্রহবনি উবযাগ সনওয়া হবয়বে। 

 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবি িংপুি সড়ক সিাবনি অনুকুবল ৩৭৬.১৭ সকাটি টাকা বিাদ্দ র্েল। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি িংপুি সড়ক সিাবন ১৫২.৯০৫ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ৬৫.২৯ র্কবলার্মটাি র্ির্বএসটি, ৬.১৬ 

র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ২২.৮৯ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলক্কাট, ১৪৪.৮১ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, 

৯৫.৫৫ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ এসর্বএসটি, ৭.৭৩ র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, ২৫২১২.২৫ র্মটাি এইির্বর্ব, ৩৮৫৩.৬০ 

র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ৩৮৩৩.০০ র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি কিা হবয়বে। এোড়া ৫০.৮৮ র্মটাি নদবর্ িেি ১টি সসতু ও ১৩৮ র্মটাি 

দীর্ ি ২৭ টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে। 
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খুলনা সিান 

খুলনা, র্ক্শার ও কুরষ্টয়া সড়ক সাবকিবলি সমন্বক্য় খুলনা সড়ক মজান গঠিত। খুলনা, সািক্ষীিা ও বাবগিহাট সড়ক র্বভাবগি সমিবয় 

খুলনা সড়ক সাবকিল;  র্বোি, নড়াইল ও মাগুিা সড়ক র্বভাবগি সমিবয় র্বোি সড়ক সাবকিল এবং  কুর্ষ্টয়া, র্িনাইদহ, চুয়ািাো 

ও সমবহিপুি  সড়ক র্বভাবগি সমিবয় কুর্ষ্টয়া সড়ক সাবকিল গঠিি। অর্ িাৎ খুলনা সড়ক সিাবনি আওিায় ৩ টি সড়ক সাবকিল ও 

১০টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে।  এ মজাক্নর আওতায় ১৫টি িািীয় মহাসড়ক, ১৭ টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও ৮৩টি মজলা মহাসড়ক 

রক্য়ক্ছ। এ মজাক্নর আওতাধীন মমাট মহাসড়ক মনটওয়াক্কের সদঘ েয ২৮৩৫.০৯ রকক্লারমটার। 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

বাবগিহাট ৬১.১২ ১১৪.৪১ ২৬৪.৭৬ ৪৪০.২৯ 

চুয়ািাো  --- ১১৮.৭১ ২৪.০৮ ১৪২.৭৯ 

র্বোি ১৪৬.৫০ ৫৪.৩৭ ১৩৭.৬৯ ৩৩৮.৫৬ 

র্িনাইদহ ৭৪.৯৯ ৪৮.৮৪ ২৭১.৮১ ৩৯৫.৬৪ 

খুলনা ৬১.০৪ ৪২.৩৮ ৩০৯.৭৬ ৪১৩.১৮ 

কুর্ষ্টয়া ৪৮.৬৫ ৭৩.৮২ ১৪৬.৩৬ ২৬৮.৮২ 

মাগুিা ৪৬.২৭ ৫৬.৩৪ ১২৯.১০ ২৩১.৭১ 

সমবহিপুি  --- ৬৬.৫৭ ৬৭.২৭ ১৩৩.৮৪ 

নড়াইল ৩০.৯৮ ১৬.০৮ ১৪১.৫৪ ১৮৮.৬ 

সািক্ষীিা ৯.২৩ ৫১.৯৬ ২২০.৪৭ ২৮১.৬৫ 

সব িবমাট ৪৭৮.৭৭ ৬৪৩.৪৮ ১৭১২.৮৪ ২৮৩৫.০৯ 
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খুলনা সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 

খুলনা সড়ক সিাবনি আওিায় ২১৯টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১২৮১৭.৭৮ র্মটাি), ২৫টি সবইর্ল  সসতু (বদর্ িে ৪৭৬.০৭র্মটাি) ও 

২০২৫টি কালভাট ি (বদর্ িে ৭১৮৭.৯৫ র্মটাি) িবয়বে।  এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৬টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

৩৩.১৫ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় খুলনা সিাবন ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৭ টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। । এ সিাবনি আওিায় ৯৩৩.৩৫ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ৮৪৩.৯৭ সকাটি (৯০.৪২%) ব্যয় হবয়বে। এ সড়ক সিাবনি 

অধীবন ৬টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ৩৩.১৫ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি 

র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 
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সমাপ্ত প্রকল্পিঃ 

র্বোি-সবনাবপাল িািীয় মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন  

৩০৫.০৮ সকাটি টাকা ব্যবয় ৩৮.২০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্বোি-সবনাবপাল মহাসড়ক িািীয় মহাসড়বকি র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল সবনাবপাল স্থলবযি ব্যবহািকািী পণ্য ও র্াত্রীবাহী র্ান 

িলািল উন্নিিি হবয়বে।  

 
র্বোি-সবনাবপাল মহাসড়ক উন্নয়ন  

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (খুলনা সিান) 

খুলনা সিাবনি গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তায় উন্নীিকিণ এি র্নর্মি ৬২২ সকাটি টাকা ব্যবয় গুি প্রকল্পটি 

জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি ৪ টি আঞ্চর্লক মহাসড়বকি সমাট ১২৬.৭৮৯ র্কবলার্মটাি র্র্ার্র্ মান 

ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ কিা হবয়বে।  

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক 

র্বভাগ 

মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

 

খুলনা খুলনা-চুকনগি-সািক্ষীিা মহাসড়ক (আি-৭৬০) 28.300 

বাবগিহাট নওয়াপাড়া-বাবগিহাট-র্পবিািপুি মহাসড়ক (আি-৭৭০) 39.500 

সািক্ষীিা খুলনা-চুকনগি-সািক্ষীিা মহাসড়ক (আি-৭৬০) 25.500 

কুর্ষ্টয়া  

  

আহলাদীপুি-িািবাড়ী-পাংো-কুমািখালী-কুর্ষ্টয়া (বিৌগাো) মহাসড়ক (আি-৭১০) 28.054 

র্েলাইদহ র্লংক মহাসড়ক (আি-৭১১) 
5.435 
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আহলাদীপুি-িািবাড়ী-পাংো-কুমািখালী-কুর্ষ্টয়া (সিৌগাো) মহাসড়ক (আি-৭১০) উন্নয়ন  

 

বাবগিহাট-র্িিলমািী-পাটগািী মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নয়ন 

বাবগিহাট সিলাি সাবর্ সগাপালগঞ্জ সিলাি টুর্েপাড়া উপবিলাি মবধ্য সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সহিিি কিাি লবক্ষে ১২৭.৬২ সকাটি 

টাকা ব্যবয় বাবগিহাট-র্িিলমািী-পাটগািী মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। 

এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ৩৯ র্কবলার্মটাি মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবয়বে।  

 

বাবগিহাট-র্িিলমািী-পাটগািী মহাসড়ক উন্নয়ন  
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োর্লখা (মাগুিা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (র্িনাইদহ) সিলা মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নিিি কিাি লবক্ষে ১০১.৬১ সকাটি টাকা ব্যবয় োর্লখা (মাগুিা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (র্িনাইদহ) সিলা 

মহাসড়ক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় ৩৯.৪৯ র্কবলার্মটাি সিলা 

মহাসড়কবক প্রেস্তকিণ ও মিবুর্িকিণ কিা হবয়বে।  

 

োর্লখা (মাগুিা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (র্িনাইদহ) সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

খার্লেপুি-মবহেপুি-দিনগি-র্িন্নানগি-র্াদবপুি সড়ক প্রেস্তকিণ ও উন্নয়ন 

৮৫.১৯ সকাটি টাকা ব্যবয় ৪৮.৭১ র্কবলার্মটাি দীর্ ি খার্লেপুি-মবহেপুি-দিনগি-র্িন্নানগি-র্াদবপুি সড়ক প্রেস্তকিণ ও উন্নয়ন 

প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল মবহেপুি উপবিলাি খার্লেপুি বািাি সর্বক মবহেপুি-দিনগি-

র্িন্নানগি হবয় র্াদবপুবিি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থাি উন্নর্ি সার্ধি হবয়বে।    

 

খার্লেপুি-মবহেপুি-দিনগি-র্িন্নানগি-র্াদবপুি মহাসড়ক   
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চুড়ামনকাঠি-সিৌগাো সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ 

৫৭.৪৪ সকাটি টাকা ব্যবয় চুড়ামনকাঠি-সিৌগাো সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মাবন  উন্নীিকিবণি প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ 

প্রকবল্পি আওিায় ১৬.৮৩ র্কবলার্মটাি মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ কিা হবয়বে।   

 

চুড়ামনকাঠি-সিৌগাো মহাসড়ক 

 

কুরষ্টয়া (রিক্মাহনী)-মমক্হরপুর-চুয়াডাো-রঝনাইদহ সড়ক্কর ৭৯তম রকক্লারমটাক্র মাথাভাো 

নদীর উপর মসতু রনম োণালয় 

২২.৮৫ সকাটি টাকা ব্যবয় কুরষ্টয়া (রিক্মাহনী)-মমক্হরপুর-চুয়াডাো-রঝনাইদহ (আি-৭৪৫) সড়ক্কর ৭৯তম রকক্লারমটাক্র মাথাভাো 

নদীর উপর ১৪০ র্মটাি নদবর্ িেি মসতু রনম োণালয় প্রকবল্পি কাি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে।  সসতুটি র্নম িাবণি িবল চুয়ািাো ও 

সমবহিপুি সিলাি সবে সিাসর্ি সড়ক সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা স্থার্পি হবয়বে।  

 

িলমান প্রকল্প: 

র্িনাইদহ-কুর্ষ্টয়া-পাকেী-দাশুর্িয়া িািীয় মহাসড়ক(এন-৭০৪) এি কুর্ষ্টয়া েহিাংে ৪-সলবন 

উন্নীিকিণসহ অবর্েষ্টাংে র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ। 

র্িনাইদহ-কুর্ষ্টয়া-পাকেী-দাশুর্িয়া িািীয় মহাসড়ক  এি কুর্ষ্টয়া েহিাংবেি ১০র্কবলার্মটাি ৪-সলবন উন্নীিকিণসহ অবর্েষ্টাংে 

৩৩ র্কবলার্মটাি র্র্ার্র্ মাবন উন্নীিকিণ এি লবক্ষে ৫৭৪.১৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এি 

িবল র্িনাইদহ সর্বক কুর্ষ্টয়াি মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি হবব। 
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র্িনাইদহ-কুর্ষ্টয়া-পাকেী-দাশুর্িয়া িািীয় মহাসড়ক উন্নয়ন    

র্বোি-খুলনা িািীয় মহাসড়বকি র্বোি অংে (পালবাড়ী হবি িাির্াট) র্র্ার্র্ মাবন উন্নয়ন 

৩৫৮.১২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় র্বোি-খুলনা মহাসড়কবি র্বোি সিলাি পালবাড়ী সর্বক িাির্াট প ির্ন্ত ৩৪.০৫ র্কবলার্মটাি 

মহাসড়কবক িািীয় মহাসড়বকি র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি উবদ্দবশ্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবে। জুন ২০২১  

পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৯৩.২৯ েিাংে। 

র্বোি-খুলনা মহাসড়বকি র্বোি সিলাি পালবাড়ী সর্বক িাির্াট সড়কাংে উন্নয়ন 
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িািীয় মহাসড়ক এন-৭ এি মাগুিা েহি অংবেি িামনগি সমাড় হবি আবালপুি পর্ িন্ত সড়ক 

প্রেস্তকিণ প্রকল্প 

মাগুিা  েহবিি র্ানর্ট র্নিসনসহ মাগুিা সর্বক আবালপুবিি সর্াগাবর্াগ সহিিি কিবি ১১২.০৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

িািীয় মহাসড়ক এন-৭ এি মাগুিা েহি অংবেি িামনগি সমাড় হবি আবালপুি পর্ িন্ত সড়ক প্রেস্তকিণ প্রকল্প িলমান িবয়বে। এ 

প্রকবল্পি মাধ্যবম মাগুড়া েহবিি ৪ র্কবলার্মটাি অংে ৪ সলবন এবং ৬.৫০ র্কবলার্মটাি র্বযমান সড়ক প্রেস্তকিণ কিা হবব।  জুন 

২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৮০.১৩ েিাংে। 

  

িািীয় মহাসড়ক এন-৭ এি মাগুিা েহি অংবেি িামনগি সমাড় হবি আবালপুি পর্ িন্ত সড়ক প্রেস্তকিণ 

 
মাগুিা-নড়াইল (আি-৭২০)আঞ্চর্লক মহাসড়বকি বাঁক সিলীকিণসহ র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ 

৪৭ র্কবলার্মটাি দীর্ ি মাগুড়া-নড়াইল (আি-৭২০) আঞ্চর্লক মহাসড়বকি বাঁক সিলীকিণসহ র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি 

লবক্ষে ৭২৩.৯৭ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। 

 

সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা সিান) 

খুলনা সিাবনি আওিাধীন সমাট ৩২০.৫৮ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৭৫৬.৮০ 

সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি ৮৫.৭৯ েিাংে। 
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প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক 

র্বভাগ 

সিলা মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

 

খুলনা 

দাক্কাপ-বড়বাড়ীয়া-মাগুরখালী-তালা মহাসড়ক (মজড-৭৬১৫) 9.200 

কয়রা-মনায়াক্বকী-োমনগর মহাসড়ক (মজড-৭৬১০) 7.000 

মতরখাদা-বণালয় োল-কারলয়া মহাসড়ক (মজড-৭০৪৭) 5.360 

মকশবপুর-মবতগ্রাম মহাসড়ক (মজড-৭৫৫৩) 5.000 

বাবগিহাট মমাক্ড়লগে (মকয়ার বাজার)-মাংলা মহাসড়ক (মজড-৭৭০১) 14.920 

 

বাক্গরহাট (সাইনক্বাড ে)-কচুয়া মহাসড়ক (মজড-৭৭০৩) 7.050 

মমাক্ড়লগে মফরীঘাট-রজয়ানগর মহাসড়ক (মজড-৭৭০৫) 11.130 

সািক্ষীিা 

আশাশুরন-েমনগর মহাসড়ক (মজড-৭৬১৮) 14.600 

সাতক্ষীরা-আশাশুরন-মগায়ালডাো-পাইকগাছা (মজড-৭৬০৩) 23.491 

বাংশীপুর-মুন্সীগে (মজড-৭৬০৯) 10.610 

র্বোি  
কারলগে-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (মজড-৭০৫৭) 19.272 

মকশবপুর-মবতগ্রাম মহাসড়ক (মজড-৭৫৫৩) 10.372 

মাগুিা মলাহাগড়া-ন'হাটা-কারলশাংকরপুর-মমাহাম্মদপুর (মজড-৭৫০৬) 7.330 

মাগুরা-মমাহাম্মদপুর মহাসড়ক (মজড-৭০১২) 24.914 

র্িনাইদহ কারলগে-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (মজড-৭০৫৭) 14.009 

িাঁদপুরা-টারলনা-জালালপুর-তালসারবাজার (মজড-৭৪৮৯) 9.964 

কুর্ষ্টয়া  

সদরপুর-ঝটিয়াডাো-আসাননগর-হাটক্বায়ারলয়া মহাসড়ক (মজড-৭৪৬৪) 7.650 

মদৌলতপুর-মদৌলতখালী-মমাহাম্মদপুর হাইস্কুল মহাসড়ক (মজড-৭৪১২) 12.300 

সদরপুর বাজার-হালসা মরল বাজার মহাসড়ক (মজড-৭৪৬৫) 15.700 

চুয়ািাো  

আমতলী-সতলটুরপ-আলমডাো মহাসড়ক (মজড-৭৪০৪) 9.090 

বামুরন্দ-হাটক্বায়ারলয়া-আলমডাো মহাসড়ক (মজড-৭৪৫৬) 13.025 

সমবহিপুি 

বামুরন্দ-হাটক্বায়ারলয়া-আলমডাো মহাসড়ক (মজড-৭৪৫৬) 11.020 

িাঁদপুর-দরগাতলা-জাদুখারল-র্ািাপুর মহাসড়ক (মজড-৭৪৬৮) 11.665 

মমক্হরপুর- উির শারলখা-কারলগাাংনী মহাসড়ক (মজড-৭৪৬৬) 10.160 

নড়াইল  
নড়াইল-কারলয়া মহাসড়ক (মজড-৭৫০২) 23.600 

মলাহাগড়া-ন'হাটা-কারলশাংকরপুর-মমাহাম্মদপুর (মজড-৭৫০৬) 12.150 

    

 

 

র্দর্র্লয়া(সিলবগট)-আড়ুয়া-গািীিহাট-সিিখাদা সড়বকি (সিি-৭০৪০) ১ম র্কবলার্মটাবি নভিব 

নদীি উপি সসতু র্নম িাণ 

খুলনা সিলা সদবিি সাবর্ সিিখাদা উপবিলাি সড়ক সর্াগাবর্াগ র্নির্বর্িন্ন কিবি ৬১৭.৫৩ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় র্দর্র্লয়া 

(বির্লবগট)-আড়ুয়া-গািীিহাট-সিিখাদা মহাসড়বকি ১ম র্কবলার্মটাবি নভিব নদীি উপি ১৩১৬.৯৬ র্মটাি দীর্ ি সসতু র্নম িাণ প্রকল্প 

বাস্তবায়নাধীন আবে। 

খুলনা সড়ক সিাবনি আওিাধীন মহাসড়বক র্বযমান সরু ও ঝুঁর্কপূণ ি পুিািন কংর্ক্রট সসতু/সবইর্ল  

সসতুি স্থবল কংর্ক্রট সসতু র্নম িাণ 

৫২৬.৪২ মকাটি  টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় খুলনা মজাক্নর আওতাধীন জরাজীণালয় ে, অপ্রশস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ ে পক্য়ক্ে রবদ্যমান সবইর্ল  মসতু 

প্ররতস্থাপন এর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন  িবয়বে। এ প্রকক্ল্পর আওতায় খুলনা মজাক্নর আওতাধীন ৪৯টি মসতু পুনরনম োণালয় করা হক্ব।  
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নড়াইল-কার্লয়া সিলা মহাসড়বকি ২১িম র্কবলার্মটাবি কার্লয়া নামক স্থাবন নবগো নদীি উপি 

কার্লয়া সসতু র্নম িাণ  

নড়াইল সিলা সদবিি সাবর্ কার্লয়া উপবিলাি র্নির্বর্েন্ন সড়ক সর্াগাবর্াগ গবড় তুলবি ৭৫.১৪ সকাটি  টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

নড়াইল-কার্লয়া সিলা মহাসড়বকি ২১িম র্কবলার্মটাবি কার্লয়া নামক স্থাবন নবগো নদীি উপি ৬৫১.৮৩ র্মটাি দীর্ ি কার্লয়া 

সসতু র্নম িাণ কাি িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকল্পটিি অগ্রগর্ি ৬২.০৪ েিাংে। 

 

 

নবগো নদীি উপি র্নম িাণাধীন কার্লয়া সসতু 

সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্প: 

সাতক্ষীরা-কারলগে-োমনগর-মভটখালী মহাসড়ক র্থার্থ মাক্ন উন্নীতকরণালয়  

সম্ভাব্য ৩১১.০৩ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় ৫৭ রকক্লারমটার দীঘ ে সাতক্ষীরা-কারলগে-োমনগর-মভটখালী মহাসড়ক র্থার্থ মাক্ন 

উন্নীতকরক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হক্ল সাতক্ষীরা মজলা সদক্রর সাক্থ কারলগে ও োমনগর উপক্জলার 

মর্াগাক্র্াগ উন্নততর হক্ব।   

বাবগিহাট-িামপাল-মংলা সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নিীকিণ  

মংলা সমুদ্রবযবিি সাবর্ বাবগিহাট ির্া সমগ্র সদবেি সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা উন্নি কিবি সম্ভাব্য ৪৬৭.৭৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

৩৩.৩২৮ র্কলর্মটাি দীর্ ি বাবগিহাট-িামপাল-মংলা সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নিীকিবণি একটি  প্রকল্প গ্রহক্নর 

উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

খুলনা সড়ক সিাবন ২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবিি আওিায় ২৪৯.২৫ সকাটি টাকা বিাদ্দ র্েল। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি খুলনা সিাবন ১৬০.৩২ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ১৮.৩৪ র্কবলার্মটাি র্ির্বএসটি, ১.৩৬ র্কবলার্মটাি 

র্ির্িি সপভবমন্ট, ২২.২৬ র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, ৭৮.৫১ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ১২০.৩৯ র্কবলার্মটাি মাইনি 

সমিামিসহ সীলবকাট, ৯২৭৫ র্মটাি এইির্বর্ব র্নম িাণ, ১৭৬৯র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ৫৬২১ র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি, ৬৩.৬৪  

র্মটাি দীর্ ি ২টি সসতু ও ৯০.৭০ র্মটাি দীর্ ি ২৩টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে।      
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সগাপালগঞ্জ সিান 

সগাপালগঞ্জ ও ির্িদপুি সড়ক সাবকিবলি সমিবয় সগাপালগঞ্জ সড়ক সিান গঠিি। সগাপালগঞ্জ, মাদািীপুি ও েিীয়িপুি সড়ক 

র্বভাবগি সমিবয় সগাপালগঞ্জ সড়ক সাবকিল এবং ির্িদপুি ও িািবাড়ী সড়ক র্বভাবগি সমিবয় ির্িদপুি সড়ক সাবকিল গঠিি। 

অর্ িাৎ সগাপালগঞ্জ  সড়ক সিাবনি আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৫ টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে  এ সিাবনি আওিায় ৮টি িািীয় 

মহাসড়ক,  ১০টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও ৩৭টি সিলা মহাসড়ক িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে 

১১৪৬.৫৭ র্কবলার্মটাি। 

 

সড়ক র্বভাগ 

িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

ির্িদপুি ৯০.৬  ২৪০.০৯ ৩৩০.৭০ 

সগাপালগঞ্জ ৬৬.৮৮ ৭৪.৮৮ ১৫৮.৩৪ ৩০০.১০ 

মাদািীপুি ৮৬.৬৬ ৫০.৩৯ ৭৯.৬৯ ২১৬.৭৪ 

িািবাড়ী ১৯.৬৫ ৫৪.৮১ ৮২.১৯ ১৫৬.৬৫ 

েিীয়িপুি - ৭৫.৯৪ ৬৬.৪৫ ১৪২.৩৯ 

সব িবমাট 
২৬৩.৭৯ ২৫৬.০২ ৬২৬.৭৬ ১১৪৬.৫৭ 

 

 

সগাপালগঞ্জ সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 

সগাপালগঞ্জ সড়ক সিাবনি আওিায় ২৫৮টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১২৮০১.৯৩ র্মটাি), ১৪টি সবইর্ল  সসতু (বদর্ িে ৭৬৫.৪০ র্মটাি) ও 

৬২২টি কালভাট ি (বদর্ িে ৪২৯৩.৪০ র্মটাি) িবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৫টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

৩৪.৩৭ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে।  

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় সগাপালগঞ্জ সিাবন ৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল। এ সিাবনি আওিায় ৪০০ 

সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ৩৭০ সকাটি টাকা (৯২.৫%) ব্যয় হবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ৫টি সটাল সসতু িবয়বে। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি ৩৪.৩৭ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। উবেখবর্াগ্য প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 
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িলমান প্রকল্প: 

েিীয়িপুি (মবনাহি বািাি)-ইোর্হমপুি সিিীর্াট পর্ িন্ত সড়ক (আি-৮৬০) উন্নয়ন 

৮৫৯.৬৩ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৩১.১০৫ র্কবলার্মটাি দীর্ ি েিীয়িপুি (মবনাহি বািাি)-ইোর্হমপুি সিিীর্াট পর্ িন্ত সড়ক  

উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে।প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল দর্ক্ষণাঞ্চবলি সিলাসমূবহি সাবর্ িাঁদপুিসহ বযিনগিী িট্টগ্রাবমি  

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা  সুগম হবব।  

 

িলমান েিীয়িপুি (মবনাহি বািাি)-ইোর্হমপুি সিিীর্াট পর্ িন্ত সড়ক  উন্নয়ন প্রকল্প 

 

সটবকিহাট-সগাপালগঞ্জ (হর্িদাসপুি)- সমাোহাট (সর্ানাপাড়া) আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও 

প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ  

 

৬১২.৫৮  মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় ৪৪.৮৩ রকক্লারমটার দীঘ ে  সটবকিহাট-সগাপালগঞ্জ (হর্িদাসপুি)- সমাোহাট (সর্ানাপাড়া) 

আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ েীষ িক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। এ মহাসড়কটিি উন্নয়ন কাি 

বাস্তবার্য়ি হবল সগাপালগঞ্জ সিলাি সাবর্ পািিবিী  মাদািীপুি, বাবগিহাট সিলাি সময়সােয়ী সর্াগাবর্াগ সনটওয়াকি গবড় উঠবব।   
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গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (বগাপালগঞ্জ সিান) 

গুরুত্বপূণালয় ে আঞ্চরলক মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণালয় এর রনরমি মগাপালগে মজাক্ন ৪২০.২১ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় 

একটি গুে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। এ প্রকক্ল্পর আওতায় এ মজাক্নর মমাট ৫১.৬৯ রকক্লারমটার আঞ্চরলক মহাসড়কক্ক র্থার্থ 

মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হক্ে। জুন ২০২১ পর্ েন্ত এ প্রকক্ল্পর অগ্রগরত  ৮৩.২৯ শতাাংশ। প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক 

মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক 

র্বভাগ 

মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

 

িািবাড়ী 
আহলাদীপুি-িািবাড়ী-পাংো-কুমািখালী-কুর্ষ্টয়া মহাসড়ক (আি-৭১০) 45.190 

িািবাড়ী (বাগমািা)-সিৌকুিা সিিীর্াট মহাসড়ক (আি-৭১১) 6.500 

 

আহলাদীপুি-িািবাড়ী-পাংো-কুমািখালী-কুর্ষ্টয়া আঞ্চর্লক মহাসড়বক িলমান উন্নয়ন কাি 

মজলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (মগাপালগে মজান) 

সগাপালগঞ্জ সিাবনি আওিাধীন সমাট ১৪২.৭৫৯ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে 

৫২৭.৩৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি অগ্রগর্ি  ৮৫.১৪ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম 

মহাসড়কাংবেি 

নদর্ িে   

)র্কবলার্মটাি(  

 সগাপালগঞ্জ 

সািপাড়-িামর্দয়া-ফুকিা মহাসড়ক(িামর্দয়া-ফুকড়া অংে) ৮.৪০০ 

সগড়াবখালা-কার্েয়ানী (ব্যাসপুি) মহাসড়ক (সিি-৮০২৩) 6.600 

র্বিয়পাো-িালািহাট- িয়নগির্াট মহাসড়ক (সিি-৮৪২০) 6.৪২০  

মাদার্িপুি মাদািীপুি (কালর্কর্ন)-ভূির্াটা মহাসড়ক (সিি-৮৬০৪) 18.৫৮৫   
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ভাংগা েীি-আইসাি-দামুসা-পীবিিবাড়ী মহাসড়ক 12.৭৮০  

মাদািীপুি (ইবটিপুল)-পার্র্িয়ািপাড়-সখাবসিহাট-িাসাি-আবগলিাড়া 

মহাসড়ক (সিি-৮৬০৩) 

১৬.৪১৬  

ির্িদপুি 

পুকুর্িয়া (ভাংগা)-সদিপুি মহাসড়ক (সিি-৮৪০১) 13.৪৫৪  

সগায়ালয-ির্িদপুি-িািাইল মহাসড়ক (সিি-৭১০৮) ৬.০০০ 

ির্িদপুি-িিভদ্রাসন-সদিপুি সড়ক 2.349  

সবায়ালমািী (সাবিইি)-সমাহাম্মাদপুি মহাসড়ক (সিি-৭০০৬) 6.500 

িািবাড়ী-বার্লয়াকাযী-িামালপুি-মধুখালী মহাসড়ক (সিি-৭১০২) 9.৫০০ 

েিীয়িপুি 

েিীয়িপুি-নড়ীয়া মহাসড়ক (সিি-৮৬০২) ১২.২৫৫  

কবনিি-িামুিো মহাসড়ক (সিি-৮৬০৫) ৩.৮০০  

িািবাড়ী 

িািবাড়ী-বার্লয়াকাযী-িামালপুি-মধুখালী মহাসড়ক (সিি-৭১০২) 1.000 

সগায়ালয (িামিলা)- সগাদািবািাি –পাংো – হাবাসপুি  মহাসড়ক (সিি-

৭১০৬) 

12.600 

সগায়ালয-ির্িদপুি-িািাইল মহাসড়ক (িািবাড়ী অংে) (সিি-৭১০৮)  6.100 

র্বিয়পাো-িালািহাট- িয়নগির্াট মহাসড়ক উন্নয়ন  

 

সস্রাইল-আলিািাো সংবর্াগ মহাসড়বকি উন্নয়নসহ ির্িদপুি (মাইিকার্য)-সবায়ালমািী-

সগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন 

৪.০০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সস্রাইল-আলিািাো-কার্েয়ানী সিলা মহাসড়কবক ৩.৭০ র্মটাি সর্বক ৫.৫০ র্মটাি প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

এবং ৪৩.১৭ র্কবলার্মটাি দীর্ ি ির্িদপুি (মাইিকার্য)-সবায়ালমািী-সগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) সিলা মহাসড়কবক ৫.৫০ র্মটাি 

হবি ৭.৩০ র্মটাি প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি র্নর্মি ২৩৯.৬৪ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবে। এ 

প্রকবল্পি আওিায় সাবিি নামক স্থাবন ৪৩৪ র্মটাি দীর্ ি একটি সিলওবয় ওভািপাস র্নম িাণ কাি িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ 

প্রকবল্পি অগ্রগর্ি  ৮১.৭৮ েিাংে। 
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(মাইিকার্য)-সবায়ালমািী-সগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক 

 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

সগাপালগঞ্জ সড়ক সিাবন ২০২০-২১ অর্ িবেবি সংস্কাি, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষণ খাবিি আওিায় ১৫১.৩২ সকাটি টাকা বিাদ্দ র্েল। 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি সগাপালগঞ্জ সিাবন ১০৮.৯৯ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ০.৪০ র্কবলার্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ২.০০ 

র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, ৭.১৫ র্কবলার্মটাি এসর্বএসটি, ১১.৯০ র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ৭৮.৪৫ র্কবলার্মটাি 

মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট,  ৬০১.৩০ র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি, ১১২.৩০  র্মটাি দীর্ ি ৪টি সসতু ও ৭৯.০০র্মটাি দীর্ ি ১০টি 

কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে।    
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বর্িোল সিান 

বর্িোল ও পটুয়াখালী সড়ক সাবকিবলি সমিবয় বর্িোল সড়ক সিান গঠিি। বর্িোল, িালকাঠি, র্পবিািপুি ও সভালা সড়ক 

র্বভাবগি সমিবয় বর্িোল সড়ক সাবকি গঠিি এবং পটুয়াখালী ও বিগুনা সড়ক র্বভাবগি সমিবয় পটুয়াখালী সড়ক সাবকিল গঠিি। 

অর্ িাৎ বর্িোল সড়ক সিাবনি আওিায় ২ টি সড়ক সাবকিল ও ৬ টি সড়ক র্বভাগ িবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ৬১টি সিলা 

মহাসড়ক,  ৭টি আঞ্চর্লক মহাসড়ক ও  ৩টি িািীয় মহাসড়ক িবয়বে। এ সিাবনি আওিাধীন সমাট মহাসড়ক সনটওয়াবকিি নদর্ িে 

১৬০৩.৯৪ র্কবলার্মটাি। 

সড়ক র্বভাগ িািীয় মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

আঞ্চর্লক 

মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সিলা মহাসড়ক 

(র্কবলার্মটাি) 

সমাট নদর্ িে 

(র্কবলার্মটাি) 

বিগুনা -  ২৬.৫৩ ১৪৬.১৬ ১৭২.৬৯ 

বর্িোল ৯০.৭৮ ২০.৩১ ২৪২.১৮ ৩৫৩.২৭ 

সভালা ১৬.৪৭ ১০৯.৪ ১৫৫.০৯ ২৮০.৯৬ 

িালকাঠী ৭.৩২ ৩৮.৮১ ২০৫.৩৫ ২৫১.৪৮ 

পটুয়াখালী ১৩.৩৭ ৬৯.৮৫ ১৭৩.৯৬ ২৫৭.১৮ 

র্পবিািপুি -  ২৫.১৯ ২৬৩.১৮ ২৮৮.৩৭ 

সব িবমাট 

১২৭.৯৪ ২৯০.০৯ ১১৮৫.৯১ ১৬০৩.৯৪ 

 

 

বর্িোল সিাবনি আওিাধীন মহাসড়ক সনটওয়াকি 
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বর্িোল সড়ক সিাবনি আওিায় ২৬০ টি কংর্ক্রট সসতু (বদর্ িে ১৪২০২.০৯ র্মটাি), ১৫৪ টি সবইর্ল  সসতু (বদর্ িে ৪৭১৯.২১র্মটাি) ও 

১১৬৩টি কালভাট ি (বদর্ িে ৫৪৫৬.২৭ র্মটাি) িবয়বে। এ সড়ক সিাবনি অধীবন ১০টি সটাল সসতু িবয়বে। প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি 

৩৯.২৮ সকাটি টাকা সটাল আদায় কিা হবয়বে। 

২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িি আওিায় বর্িোল সিাবন ১২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত 

হবয়বে। এ সিাবনি আওিায় ৭৩৩.৩৯ সকাটি টাকা বিাবদ্দি র্বপিীবি ৫৭৩.৪৪ সকাটি টাকা (৭৮.১৯%) ব্যয় হবয়বে। উবেখবর্াগ্য 

প্রকবল্পি র্ববিণ র্নবম্ন সদয়া হল: 

সমাপ্ত প্রকল্প: 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্প (বর্িোল সিান) 

গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তায় উন্নীিকিণ এি র্নর্মি বর্িোল সিাবন ৪৫৪.৫৯ সকাটি টাকা ব্যবয় একটি গুি 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা হবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় এ সিাবনি সমাট ১৩৭.০৪ র্কবলার্মটাি আঞ্চর্লক মহাসড়কবক র্র্ার্র্ মান ও 

প্রেস্তিায় উন্নীি কিা হবয়বে।  

প্রকবল্পি আওিাধীন আঞ্চর্লক মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম 
মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

বর্িোল  বর্িোল-িালকাঠী-িািাপুি-ভান্ডার্িয়া-র্পবিািপুি মহাসড়ক (আি-৮৭০) 3.332 

সভালা  
সভালা (পিান িালুকদাি হাট)-সবািহানউর্দ্দন-লালমর্নিহাট-িিিোেন-

িিমার্নকা মহাসড়ক (আি-৮৯০) 

24.090 

বিগুনা  পটুয়াখালী-আমিলী-বিগুনা-কাকর্িড়া  মহাসড়ক (আি-৮৮০) 20.650 

িালকাঠি বর্িোল-িালকাঠী-িািাপুি-ভান্ডার্িয়া-র্পবিািপুি মহাসড়ক (আি-৮৭০) 37.275 

পটুয়াখালী  আমিলী-সখপুপাড়া-কুয়াকাটা মহাসড়ক (আি-৮৮১) 28.500 

র্পবিািপুি  

বর্িোল-িালকাঠী-িািাপুি-বাযআর্ড়য়া-র্পবিািপুি মহাসড়ক (আি-৮৭০) 20.320 

সনায়াপাড়া-বাবগিহাট-র্পবিািপুি মহাসড়ক (আি-৭৭০) 2.873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বর্িোল-িালকাঠী-িািাপুি-ভান্ডার্িয়া-র্পবিািপুি মহাসড়ক 
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িিখালী-তুষখালী-মঠবার্ড়য়া-পার্ির্াটা (বিি-৮৭০১) মহাসড়ক উন্নয়ন ও প্রেস্তকিণ 

১৪২.৯৬ সকাটি টাকা ব্যবয় িিখালী-তুষখালী-মঠবার্ড়য়া-পার্ির্াটা (বিি-৮৭০১) সড়ক উন্নয়ন ও প্রেস্তকিণ কাি জুন ২০২১ এ 

সমাপ্ত হবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল র্ািায়াি ও  পণ্য পর্িবহন সহিিি হবয়বে।  

 

েরোলী-তুষোলী-মঠবানড়য়া-পাথর াটা মহাসড়ক 

 

িিখালী-তুষখালী-মঠবার্ড়য়া-পার্ির্াটা (বিি-৮৭০১) সড়বকি ১ম র্কবলার্মটাবি (বহিার্লয়া) ও 

৭ম র্কবলার্মটাবি (মাদািসী) সসতু র্নম িাণ 

৩০.১৫ সকাটি টাকা ব্যবয় িিখালী-তুষখালী-মঠবার্ড়য়া-পার্ির্াটা (বিি-৮৭০১) সড়বকি ১ম র্কবলার্মটাবি ৬৩.৭৯৮ র্মটাি দীর্ ি 

সহিার্লয়া  সসতু ও ৭ম র্কবলার্মটাবি ৭৫.৭৯৮ র্মটাি  দীর্ ি মাদািসী  সসতু র্নম িাণ প্রকবল্পি কাি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। 

 

িরোেী-তুর্োেী-মঠ াড়ীয়া-িাথরঘাো (দজি-8701) সড়ল্পকর ৭ম নকল্পোনমোল্পর  মাোরসী দসতুর সিংল্পর্াগ সড়ক 
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িলমান প্রকল্প: 

বর্িোল-সভালা-লক্ষ্মীপুি িািীয় মহাসড়বকি (এন-৮০৯) বর্িোল (িিকাউয়া) হবি সভালা  

(ইর্লো সিিীর্াট) হবয় লক্ষীপুি পর্ িন্ত র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ 

িট্টগ্রাম সর্বক বর্িোবলি সাবর্ মহাসড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি লবক্ষে ৩১২.৪৮ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় বর্িোল-সভালা-

লক্ষ্মীপুি িািীয় মহাসড়বকি বর্িোল (িিকাউয়া) হবি সভালা  (ইর্লো সিিীর্াট) হবয় লক্ষ্মীপুি পর্ িন্ত ৪০.০৭৪ র্কবলার্মটাি 

মহাসড়ক  র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিণ প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। 

সভালা (পিানিালুকদাি হাট)-িিিোেন (িিমার্নকা) আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নিাপদ ও উন্নিিি কিাি লবক্ষে ৮৪৯.৪০ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৯৪.২০৩ র্কবলার্মটাি নদবর্ িেি সভালা 

(পিানিালুকদাি হাট)-িিিোেন (িিমার্নকা) আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি িলমান িবয়বে।  

 

সভালা (পিানিালুকদাি হাট)-িিিোেন (িিমার্নকা) আঞ্চর্লক মহাসড়ক উন্নয়বনি িলমান কাি 
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সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বর্িোল সিান) 

বর্িোল সিাবনি আওিাধীন সমাট ২৪০.৪৭ র্কবলার্মটাি সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি লবক্ষে ৬৬৭.৩৫ 

সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় একটি গুি প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়ন হাি ৯৬.১৯ েিাংে। 

প্রকবল্পি আওিাধীন সিলা মহাসড়কসমূহ হল: 

সড়ক র্বভাগ মহাসড়বকি নাম 
মহাসড়কাংবেি নদর্ িে   

(র্কবলার্মটাি) 

বর্িোল  

বানািীপাড়া (ধানুট)-নার্িিপুি মহাসড়ক (বর্িোল অংে) (বিি-৭৭১০) 17.270 

বাবুগঞ্জ-মুলাদী-র্হিলা (সিি-৮০৩৪) 9.552 

র্হিলা-সমবহযীগঞ্জ-বর্িোল মহাসড়ক (সিি-৮০৪৩) 9.970 

বর্িোল (র্দনাবিলপুল)-লক্ষীপাো-ধুমকী মহাসড়ক (বিি-৮০৪৪) 9.700 

িাখাি-বানািীপাড়া মহাসড়ক (বিি-৮০৪৮) 2.990 

 

আবগলিিা-পয়সািহাট (আবগলিড়া েহিাংে) (বিি-৮০৪৯) 3.200 

মাদািীপুি (ইবিিপুল)-পাথুর্িয়াি পাড়-সগাসাইিহাট-দাসাি-আর্িিািা 

মহাসড়ক (বিি-৮৬০৩) 

12.569 

সভালা  

গুইোিহাট-িিপািাি-দর্ললখাি হাট সহর্লপ্যাি-সদৌলিখান-বািাি 

মহাসড়ক (সিি-৮৯১৬) 

11.561 

বাগমািা-বাংলাবািাি-সদৌলিখান মহাসড়ক (সিি-৮৯১৫) 7.310 

ির্কিহাট-কাবেিহাট মহাসড়ক (বিি-৮৯৪৮) 6.280 

িজুমুর্দ্দন-খানিাহাি হাট মহাসড়ক (সিি-৮৯৪৩) 8.750 

বিগুনা  

িািাপুি-কাঠার্লয়া-আমুয়া-বামনা-পার্ির্াটা মহাসড়ক (বিগুনা অংে) 

(সিি-৮৭০৮) 

45.200 

িালকাঠি 

দপদর্পয়া-নলর্েটি-সমাোিহাট (মবহেপুি) মহাসড়ক (বিি-৮০৫৬) 7.910 

নলর্েটি-পীি সমায়াবজ্জম সহাবসন মহাসড়ক (বিি-৮০৫৮) 16.158 

িািাপুি-ননকাঠি-সবকুটিয়া-র্পবিািপুি মহাসড়ক (িালকাঠি অংে) 8.973 

সসন্টািহাট-বটিলা-নপকখালী মহাসড়ক (সিি-৮৭০৬) 5.903 

পটুয়াখালী  

বর্িোল (র্দনাবিলপুল)-লক্ষীপাো-ধুমকী মহাসড়ক (পটুয়াখালী অংে) 

(সিি-৮০৪৪) 

3.780 

গলার্িপা-হর্িবদবপুি-বাদুড়া-োখার্িয়া (সিি-৮৮০৪) 16.310 

র্পবিািপুি  

বর্িোল-কাপুি-নাবাগ্রাম-সরুপকাঠি মহাসড়ক (র্পবিািপুি অংে) (বিি-

৮০৩৭) 

6.835 

িালকাঠি-কীর্িিপাো-সমাক্তািহাট-সরুপকাঠি মহাসড়ক (র্পবিািপুি অংে) 

(বিি-৮৭১৬) 

4.605 

গর্ড়য়ািপাি-বানািীপাড়া-স্বর্ে িণা-স্বরুপকাঠি-কাউখালী-ননকাঠি (৮০৩৩) 

(র্পবিািপুি অংে) 

র্পবিািপুি (হুলািহাট)-শ্রীিামকাঠি-স্বরুপকাঠি (বিি-৭৭০৭) 

নার্িিপুি-শ্রীিামকাঠি-স্বরুপকাঠি (বিি-৭৭০৬) 

নার্িিপুি-কচুয়া (বিি-৭৭১৬) 

25.641 
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সিলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকক্ল্পর আওতায় উন্নয়নকৃত িাখার-বানারীপাড়া মহাসড়ক  

নবিাগীিপুল (বর্িোল)-টুমিি-বাউিল (পটুয়াখালী) সিলা মহাসড়ক  র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় 

উন্নীিকিণ 

বর্িোল হবি পটুয়াখালী সিলাি সড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ৩০২.১৬ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৭৩.১০ র্কবলার্মটাি 

নদর্ িের্বর্েষ্ট নবিাগীিপুল (বর্িোল)-টুমিি-বাউিল (পটুয়াখালী) সিলা মহাসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীিকিবণি কাি 

িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়ন হাি ৪৫.১৭ েিাংে। 
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িািাপুি-কাঁঠার্লয়া-আমুয়া-বামনা-পার্ির্াটা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (িালকাঠি অংে) 

সর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা সহিিি কিাি লবক্ষে ১৩১.৪৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৩১ র্কবলার্মটাি নদবর্ িেি িািাপুি-কাঁঠার্লয়া-আমুয়া-

বামনা-পার্ির্াটা মহাসড়ক (বিি-৮৭০৮) (িালকাঠি অংে) উন্নয়ন প্রকল্পটি িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়ন 

হাি ৭৭.৫২ েিাংে। 

 

িািাপুি-কাঁঠার্লয়া-আমুয়া-বামনা-পার্ির্াটা মহাসড়ক 

ির্িদপুি-ভাো-বর্িোল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা িািীয় মহাসড়ক িাি সলবন উন্নীিকিবণি িন্য 

ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

ির্িদপুি হবি বর্িোল, পটুয়াখালী হবয় কুয়াকাটাি সড়ক সর্াগাবর্াগ উন্নিিি কিাি র্নর্মি ১৮৬৭.৮৬ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

৩০২.৭ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি উন্নয়ন প্রকল্প িলমান িবয়বে। জুন ২০২১ পর্ িন্ত এ প্রকবল্পি বাস্তবায়ন হাি ৯.১৫ েিাংে। 

 

সম্ভাব্য গৃহীিব্য প্রকল্প 

রপক্রাজপুর মজলার ৪টি মজলা মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয়  

রপক্রাজপুর মজলার মহাসড়ক মনটওয়াকে উন্নততর করার রনরমি সম্ভাব্য ৭৮১.৭২ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় ৪টি মজলা মহাসড়ক 

র্থার্থ মান ও প্রেস্তিায় উন্নীতকরক্ণালয়র উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। মহাসড়ক ৪টি হক্লাোঃ ৩১ রকক্লারমটার দীঘ ে  রপক্রাজপুর 

(হুলারহাট)- শ্রীরামকাঠি-স্বরূপকাঠি মহাসড়ক, ২৭ রকক্লারমটার দীঘ ে গরড়য়ারপাড়-বানারীপাড়া-শরষ েনা-স্বরূপকাঠি-সনকাঠী মহাসড়ক, 

১৭ রকক্লারমটার কাউখারল-রিড়াপাড়া-ভাোররয়া মহাসড়ক এবাং ২.৫ রকক্লারমটার দীঘ ে সনকাঠি-ভাোররয়া মহাসড়ক। 
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িরখালী -তুষখালী -মঠবাড়ীয়া -পাথরঘাটা মজলা  মহাসড়ক্কর (মজড-৮৭০১) (রপক্রাজপুর অাংশ) 

জরাজীণালয় ে,  অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূণালয় ে পক্য়ক্ে রবদ্যমান সবইর্ল  মসতুর স্থক্ল  রপরস গাড োর মসতু/আর রসরস 

কালভাট ে িারা প্ররতস্থাপন   

সম্ভাব্য ৩৩৫.৬০ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় িরখালী -তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা মজলা  মহাসড়ক্কর জরাজীণালয় ে, অপ্রশস্ত ও 

গুরুত্বপূণালয় ে পক্য়ক্ে রবদ্যমান সবইর্ল  মসতুর স্থক্ল  রপরস গাড োর মসতু/আর রসরস কালভাট ে িারা প্ররতস্থাপক্নর উক্দ্যাগ মনওয়া হক্য়ক্ছ। এ 

প্রকক্ল্পর আওতায় ১৬টি মসতু এবাং ২৯টি কালভাট ে পুনরনম োণালয় করা হক্ব। 

 

িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি কার্ িক্রম 

প্রর্িববদনাধীন অর্ িবেবি িক্ষণাববক্ষণ, সংস্কাি ও সমিামি খাবি বর্িোল  সড়ক সিাবনি অনুকুবল ১৯৫.১৩ সকাটি টাকা বিাদ্দ  

র্েল। এি মাধ্যবম ১১৯.৩৭৭ র্কবলার্মটাি ওভািবল, ১৯.৪০৯ র্কবলার্মটাি র্ির্বএসটি, ৫০০ র্মটাি র্ির্িি সপভবমন্ট, ১৭.৯৩ 

র্কবলার্মটাি কাবপ িটিংসহ সীলবকাট, ৮২.৪৭ র্কবলার্মটাি মাইনি সমিামিসহ সীলবকাট, ১২৫৭.৮৯ র্কবলার্মটাি মিবুর্িকিণ, 

১১৫০.০০ র্মটাি এইির্বর্ব, ৬০০ র্মটাি সড্রন র্নম িাণ ও ৩৪৯৭.০০র্মটাি প্রর্িিক্ষামূলক কাি কিা হবয়বে। এোড়া ১৭৯.২৮ র্মটাি 

নদবর্ িেি ৪ টি সসতু ও ৫৪ র্মটাি দীর্ ি  ৮ টি কালভাট ি র্নম িাণ কিা হবয়বে। 

বাংলাবদে সসনাবার্হনী কর্তিক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প 

২০২০-২১ অর্ ি বেবি সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসুিীভুক্ত প্রকল্পসমূবহি মধ্য হবি বাংলাবদে সসনাবার্হনীি ২৪ 

ইর্ঞ্জর্নয়াি কন্সট্রাকেন র্ববগবিি িত্ত্বাবধাবন ৫ টি প্রকল্প এবং ৩৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কন্সট্রাকেন র্েবগবিি িত্ত্বাবধাবন ৬ টি প্রকল্প 

বাস্তবায়নাধীন র্েল। িন্মবধ্য ২৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কন্সট্রাকেন র্ববগবিি িত্ত্বাবধাবন ২টি প্রকল্প এবং ৩৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কন্সট্রাকেন র্েবগবিি 

িত্ত্বাবধাবন২ টি প্রকল্প সমাপ্ত হবয়বে।  

২৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কনস্ট্রাকেন র্েবগি কর্তিক সমাপ্ত প্রকল্প  

র্সবলট েহি বাইপাস-গ্যার্িসন র্লংক টু োহ পিাণ সসতু র্াট সড়ক ৪-সলন মহাসড়বক উন্নীিকিন 

২৭৪.৭০ সকাটি টাকা ব্যবয় র্সবলট েহি বাইপাস-গ্যার্িসন র্লংক টু োহ পিাণ সসতু র্াট সড়ক ৪-সলন মহাসড়বক উন্নীিকিন 

প্রকল্পটি সমাপ্ত হবয়বে।  

ঢাকা-এয়ািবপাট ি মহাসড়বক েহীদ ির্মিউর্দ্দন কোন্টনবমন্ট স্কুল এবং কবলি এি র্নকট পর্িািী 

আন্ডািপাস র্নম িাণ প্রকল্প 

২৭৪.৭০ সকাটি টাকা ব্যবয় ঢাকা-এয়ািবপাট ি মহাসড়বক েহীদ ির্মিউর্দ্দন কোন্টনবমন্ট স্কুল এবং কবলি এি র্নকট পর্িািী 

আন্ডািপাস র্নম িাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল েহীদ ির্মিউর্দ্দন কোন্টনবমন্ট স্কুল এবং কবলি এি 

র্েক্ষার্ীসহ িনসাধািণ র্নিাপবদ িাস্তা পািাপাি কিবি পািবব। এি িবল দুর্ িটনা ঝুঁর্ক অবনকাংবে হ্রাস পাবব।  

 

২৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কনস্ট্রাকেন র্েবগি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প  

িািউক পূব িািল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হবি মাদানী এর্ভর্নউ-র্সবলট মহাসড়ক পর্ িন্ত সংবর্াগ সড়ক 

র্নম িাণ 

৪৫৬.৭২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় িািউক পূব িািল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হবি মাদানী এর্ভর্নউ-র্সবলট মহাসড়ক পর্ িন্ত সংবর্াগ 

সড়ক র্নম িাণ প্রকবল্পি কাি িলমান িবয়বে। এ প্রকবল্পি আওিায় ৩.২৫ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক ১৫.৬ র্মটাি প্রবস্থ র্নম িাণ কিা 

হবব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত প্রকবল্পি সার্ব িক অগ্রগর্ি ৫৫.৮৩ েিাংে।  
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 সলবুখালী-িামপুি-র্মিিাগঞ্জ সংবর্াগ সড়ক র্নম িাণ  

৫.৪৪ র্কবলার্মটাি মহাসড়ক ৪ সলনসহ ১০.৯৪ র্কবলার্মটাি  মহাসড়ক র্নম িাণ কিবি  সলবুখালী-িামপুি-র্মিিাগঞ্জ সংবর্াগ সড়ক 

র্নম িাণ  প্রকল্পটি ৪১৯.৮৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় বস্তবায়নাধীন িবয়বে।  

 

৩৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কনস্ট্রাকেন র্েবগি কর্তিক সমাপ্ত প্রকল্প  

বগাের্ড়-নর্নয়ািিি-লংগদু সড়বকি ১০ম র্ক:র্ম: এ সিংগী নদীি উপি ৫০০.০০ র্মটাি দীর্ ি সসতু 

র্নম িাণ 

২২৫.১৪ মকাটি টাকা ব্যক্য় বগাছরড়-নারনয়ারির-লাংগদু সড়ক্কর ১০তম রকক্লারমটাক্র মিাংগী নদীর উপর ৫০০.০০ রমটার দীঘ ে 

নারনয়ারির মসতু রনম োণালয় প্রকক্ল্পর কাজ সমাপ্ত হক্য়ক্ছ। সসতুটি বাস্তবায়বনি িবল  কাপ্তাই হ্রবদি কািবণ র্বর্িন্ন িাঙামাটিি 

নার্নয়ািিি, লংগদু ও বার্াইের্ড় উপবিলাি র্নিবর্েন্ন সড়ক সনটওয়াকি নির্ি হল।   

 

বগাছরড়-নারনয়ারির-লাংগদু মহাসড়ক্কর মিাংগী নদীর উপর র্নর্ম িি নারনয়ারির মসতু 

মহালের্ড়-র্সন্দুকের্ড়-িালার্নপাড়া সড়বকি র্সন্দুকের্ড় হবি মহালের্ড় পর্ িন্ত সড়ক উন্নয়ন 

৯৪.৪২ মকাটি টাকা ব্যক্য় মহালের্ড়-র্সন্দুকের্ড়-িালার্নপাড়া সড়বকি র্সন্দুকের্ড় হবি মহালের্ড় পর্ িন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন 

২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনি িবল িাঙামাটি সিলাি সবে মহালের্ড় (ভায়া র্সন্দুকের্ড়) সর্বক িার্লয়াপাড়া এবং 

সিনীি সিাসর্ি সড়ক সর্াগাবর্াগ স্থাপন হল । দৃর্ষ্টনযন সড়ক র্নম িাবণি িবল এ অঞ্চবলি মানুবষি িন্য র্ািায়াি ব্যবস্থা সর্মন 

উন্নি হবলা, সিমর্ন িীবনমান পর্িবিিবনিও সুবর্াগ সৃর্ষ্ট হবলা। 

৩৪ ইর্ঞ্জর্নয়াি কনস্ট্রাকেন র্েবগি কর্তিক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প  

পাব িিে সিলায় সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ: 

পাব িিে সিলা বাযিবান, িাোমাটি ও খাগড়াের্ড়ি সীমান্ত র্নিাপিা বৃর্দ্ধি লবক্ষে ১ম পর্ িাবয় ১,৬৯৯.৮৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় 

৪টি মহাসড়বকি সমিবয় ৩১৭ র্কবলার্মটাি দীর্ ি সীমান্ত মহাসড়ক র্নম িাণ প্রকল্প িলমান িবয়বে। সার্ব িক অগ্রগর্ি ৩০.৭৯ েিাংে।  
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র্ানর্ি-সিমার্ক্র-সমাদক-র্লকর্ি মহাসড়ক র্নম িাণ: 

৮৫৩.১২ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৮০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি র্ানর্ি-সিমার্ক্র-সমাদক-র্লকর্ি মহাসড়ক র্নম িাবণি কাি িলমান 

িবয়বে। এ মহাসড়কটি বাযিবান পাব িিে সিলাি িনগবণি আর্ ি-সামার্িক অবস্থাি উন্নয়ন ও সীমান্ত র্নিাপিা সিািদাি কিবব। 

পাোপার্ে বাংলাবদে িায়না ভািি মায়নমাি (র্বর্সআইএম) ইকনর্মক কর্িবিাি এি র্বকল্প রুট র্হবসবব এটি ব্যবহাি কিা র্াবব।  

সার্ব িক অগ্রগর্ি ৪৯.৯৩ েিাংে।  

 

র্ানর্ি-সিমার্ক্র-সমাদক-র্লকর্ি মহাসড়ক র্নম িাণ কাবিি র্িত্র  
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আলীকদম-িালার্নপাড়া-কুরুকপািা-সপায়ামুহুিী (র্লকর্ি-নাপ্রাইিং) মহাসড়ক:  

সীমান্ত র্নিাপিা সিািদািসহ বাযিবান পাব িিে সিলাি িনগবণি আর্ ি-সামার্িক অবস্থাি উন্নয়ন এবং বাংলাবদে িায়না ভািি 

মায়নমাি (র্বর্সআইএম) এি র্বকল্প রুট র্হবসবব ব্যবহাবিি র্নর্মি ৫০৯.২৯ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় ৩৭.৫০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি 

আর্লকদম-িালানীপাড়া-কুরুকপািা-সপায়ামুহুিী মহাসড়ক র্নম িাণ কাি িলমান িবয়বে। সার্ব িক অগ্রগর্ি ৮০.৮১ েিাংে।  

 

িলমান আর্লকদম-িালানীপাড়া-কুরুকপািা-সপায়ামুহুিী মহাসড়ক র্নম িাণ কাি  

মকরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক র্থার্থ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণালয়:  

২৩৫.০৩ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় মকরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক র্থার্থ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণালয় প্রকল্পটি 

বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। এর মাধ্যক্ম বান্দরবান মজলার সাক্থ সারাক্দক্শর মহাসড়ক মর্াগাক্র্াগ  উন্নততর হক্ব। জুন ২০২১ পর্ িন্ত 

সার্ব িক অগ্রগর্ি ৭৩.৭৮ েিাংে।  
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মকরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন  

 

র্ার্ন্ত্রক মজান 

 

সটকসই ও আধুর্নক সড়ক র্নম িাণ এবং র্নিবর্িন্ন ও র্নিাপদ সড়ক সনটওয়াকি রনরিতকক্ল্প িন্য উন্নি ও আধুর্নক র্ন্ত্রপার্ি ও 

সিঞ্জাবমি সকান র্বকল্প সনই। এোড়া নদীমার্তক সদে র্হবসবব বাংলাবদবে সড়ক সনটওয়াবকিি এক অপর্িহার্ ি অাংশ হল সির্ি 

সারভ েস। সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি র্ার্ন্ত্রক মজান এসব সিঞ্জাম ও র্ন্ত্রপার্িসহ পর্িদে িনর্ানসমূহ এবং পন্টুন, গ্যাংওবয়সহ 

সির্িসমূহ িলািবলি উপবর্াগী কবি িক্ষণাববক্ষবণি গুরুত্বপূণ ি কাি কবি আসবে। এ োড়াও অরধদপ্তবিি আধুর্নকায়বন সিঞ্জাম, 

র্ানবাহন ও িলর্ান  ক্রয় এবং সাংরিষ্ট র্ন্ত্রাংে ক্রয় ও সংিক্ষবণি কািও এই মজাক্নর মাধ্যবম হবয় র্াবক। ৭টি কািখানা র্বভাগ, 

৬টি সির্ি র্বভাগ, ৩টি সিঞ্জাম র্বভাগ এবাং ২টি সংগ্রহ ও সংিক্ষণ র্বভাগ রনক্য় র্ারন্ত্রক মজান গঠিত।   

 

পূবব িি অবস্থা পবিি অবস্থা 

 

 

র্ার্ন্ত্রক  মজান  এি মাধ্যবম মমরামতকৃ পররদশ েন র্াক্নর র্িত্র 
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সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তর কর্তেক পররিারলত একটি মফরর 

 

সওি পর্িিার্লি সির্ির্াটসমূবহি অবস্থান 
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২০২০-২১ অর্ িবেবি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূিীি আওিায় র্ার্ন্ত্রক উইং এি মাধ্যবম ৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল র্াি মবধ্য ১টি 

প্রকল্প সমাপ্ত হবয়বে।  

সমাপ্ত প্রকল্প: 

সির্ি ও পন্টুন র্নম িাণ/পুনব িাসন (২য় পর্ িায়)  

৩৮৪.৭৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয় সির্ি ও পন্টুন র্নম িাণ/পুনব িাসন  (২য় পর্ িায়) প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবয়বে। এ প্রকবল্পি 

মাধ্যবম মাধ্যবম অত্র অর্ধদপ্তবিি ৫৭টি সির্ি ও ৬৭টি পন্টুন র্নম িাণ ও পুনব িাসন কিা হবয়বে র্া র্নিাপদ ও সময় সেয়ী মহাসড়ক 

সনটওয়াকি গড়বি গুরুিপূণ ি ভূর্মকা পালন কিবব ।   

উক্ত প্রকবল্প সমাপ্তকৃি কাবিি সংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: 

কাবিি নাম সিঞ্জাম ধিণ সংখ্যা 

র্নম িাণ সির্ি UT-1 ৫০ 

UT-2 ৩ 

পন্টুন PI ৬২ 

গ্যাংওবয়  ৫০ 

পুনব িাসন সির্ি UT-1 ৪ 

পন্টুন PI ৫ 

সংগ্রহ প্রপালেন ইউর্নট 260hp-285hp ৩ 

335hp-375hp ৫০ 

425hp-475hp ৪ 

 

 

 

 

সির্ি ও পন্টুন র্নম িাণ/পুনব িাসন (২য় পর্ িায়) প্রকবল্পি আওিায় র্নর্ম িি র্কছু সির্ি ও পন্টুন 
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প্রকবল্পি আওিায় ক্রয়কৃি প্রপালেন ইউর্নট 

 

িলমান প্রকল্প: 

সড়ক অবকাঠাবমা র্নম িাণ, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষবণি িন্য সিঞ্জাম ও র্ন্ত্রপার্ি সংগ্রহ: 

র্নিাপদ ও র্নির্বর্িন্ন সড়ক সনটওয়াকি বিায় িাখাি িন্য সমবয়াপবর্াগী আধুর্নক ও ভািী র্ন্ত্রপার্ি ও সিঞ্জাম সংগ্রহ এবং বিিমান 

পুিবনা সিঞ্জাম বহি আধুর্নকায়ন এবং যুবগাপবর্াগী কিাি লবক্ষে ৫৮৫.৮৮ সকাটি টাকা প্রের্লি ব্যবয় এই প্রকল্পটি িলমান িবয়বে।   

 

প্রকবল্পি আওিায় ক্রয়কৃি সিঞ্জাম 
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প্রকবল্পি আওিায় ক্রয়কৃি সিঞ্জামসমূহ  

 

 

সটকসই মহাসড়ক র্নম িাণ, সমিামি ও িক্ষণাববক্ষবণি িন্য আধুর্নক অোসিল্ট সিঞ্জাম এবং 

র্ন্ত্রপার্ি সংগ্রহ:  

সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি র্বযমান সড়ক সনটওয়াকি র্নিস্ব িনবল িািা নদনর্যন িক্ষণাববক্ষবনি কাবি আধুর্নক মাবনি  সিঞ্জাম ও 

র্ন্ত্রপার্ি  সংগ্রবহি লবক্ষে ৪৭.৯৫ সকাটি টাকা প্রাের্লি ব্যবয়  প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হবয়বে। এ প্রকল্পটিি মাধ্যবম ৪ টি ভ্রাম্যমাণ র্মর্ন অোসিল্ট 

প্লোন্ট, ৪ টি প্রাইম মুভাি, ১টি সকাল্ড প্লানাি (অোসিল্ট র্মর্লং) সমর্েন, ১টি অোসিল্ট সপভাি, ১টি পটবহালস র্িবপয়াি সমর্েন ও ১ টি ক্রোক 

র্সর্লং সমর্েন সংগ্রহ কিা হবব।  
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সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি আওিাধীন পর্িিার্লি ৪৩টি সির্ির্াবটি র্ববিণ 

ক্রম. প্রোসর্নক 

সিলা/সড়ক 

র্বভাবগি 

নাম 

সির্ির্াবটি 

নাম 

 

সির্ির্াট 

পর্িিালনাকািী 

সড়ক 

র্বভাবগি নাম 

নদীি নাম মহাসড়বকি নাম ও অবস্থান সির্িি বিিমান 

অবস্থা 

পন্টুবনি বিিমান 

অবস্থা 

সিলাওয়ািী 

র্াবটি 

সংখ্যা িালু সমিামি 

সর্াগ্য 

িালু সমিামি 

সর্াগ্য 

১ বর্িোল সগামা বর্িোল িাংগাবার্ল র্দনাবিিপুল-লক্ষীপাো-দুমকী 

সিলা মহাসড়বকি ১৪িম 

র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি - বর্িোল 

সিলায় ৬টি 

সির্ির্াট 

২ বর্িোল কািার্দয়া বর্িোল িাঙামাটি র্দনাবিিপুল-লক্ষীপাো-দুমকী 

সিলা মহাসড়বকি ১৪িম 

র্কবলার্মটাি 

১টি - ২টি - 

৩ বর্িোল সনহালগঞ্জ বর্িোল আর্ড়য়াল খাঁ নবিাগীিপুল-টুমিি-বাউিল সিলা 

মহাসড়বকি ৯ম র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি - 

৪ বর্িোল সবলিলা বর্িোল কীিিনবখালা র্হিলা-সমবহর্যগঞ্জ-সবলিলা 

(বর্িোল) সিলা মহাসড়বকি 

৪১িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি - 

৫ বর্িোল মীিগঞ্জ বর্িোল সুগন্ধা মীিগঞ্জ-িহমিপুি-বাবুগঞ্জ-

মুলার্দ-র্হিলা সিলা মহাসড়বকি 

৮ম র্কবলার্মটাি 

৩টি - ২টি - 

৬ বর্িোল বানািীপাড়া বর্িোল সন্ধো বানািীপাড়া (িান্ডুয়াট)-নার্িিপুি 

সিলা মহাসড়বকি ২য় 

র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি ১ 

৭ িালকাঠি ষাটপার্কয়া িালকাঠি সন্ধো ষাটপার্কয়া-(িালকাঠি)-নলর্েটি 

সিলা মহাসড়বকি ৩য় 

র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি - িালকাঠি 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

৮ র্পবিািপুি সবকুটিয়া বর্িোল কিা িািাপুি-ননকাঠি-সবকুটিয়া-

র্পবিািপুি সিলা মহাসড়বকি 

১২িম র্কবলার্মটাি 

৪টি - ২টি ২টি র্পবিািপুি 

সিলায় ৫টি 

সির্ির্াট 

 

 

 

 

 

 

৯ র্পবিািপুি িিখালী র্পবিািপুি কিা বর্িোল-িালকাঠি-ভান্ডার্িয়া-

র্পবিািপুি আঞ্চর্লক মহাসড়বকি 

৫৩িম র্কবলার্মটাি 

৪টি - ২টি ১টি 

১০ র্পবিািপুি আমড়াঝর্ড় র্পবিািপুি সন্ধো গর্িয়ািপাড়-বানািীপাড়া-েেীনা-

স্বরূপকাঠি-কাউখালী-ননকাঠি 

সিলা মহাসড়বকি ২২িম 

র্কবলার্মটাি ২টি 

৩টি - ৩টি - 

১১ র্পবিািপুি সোনাকুি র্পবিািপুি সন্ধো কাউখালী-র্ির্স কবলি সমাড়-

িাঁদকাঠী র্ির্স সড়ক 

(এলর্িইর্ি সড়ক) 

১টি - ২টি - 

১২ র্পবিািপুি স্বরূপকাঠি র্পবিািপুি সন্ধো র্পবিািপুি-হুলািহাট-র্সিামকাঠি ২টি - ২টি - 

১৩ পটুয়াখালী সলবুখালী পটুয়াখালী পায়িা ঢাকা (র্াত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাো-

বর্িোল-পটুয়াখালী িািীয় 

মহাসড়বকি ১৮৯িম র্কবলার্মটাি 

৬টি - ৪টি ১টি পটুয়াখালী 

সিলায় ৫টি 

সির্ির্াট 

১৪ পটুয়াখালী বগা পটুয়াখালী সলাহার্লয়া সলবুখালী-বাউিল-গলার্িপা-

আমড়াগার্েয়া-সিলা মহাসড়বকি 

১৪িম র্কবলার্মটাি 

৩টি - ২টি ২টি 
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ক্রম. প্রোসর্নক 

সিলা/সড়ক 

র্বভাবগি 

নাম 

সির্ির্াবটি 

নাম 

সির্ির্াট 

পর্িিালনাকািী 

সড়ক র্বভাবগি 

নাম 

নদীি নাম মহাসড়বকি নাম ও অবস্থান সির্িি বিিমান 

অবস্থা 

পন্টুবনি বিিমান 

অবস্থা 

সিলাওয়ািী 

র্াবটি 

সংখ্যা িালু সমিামি 

সর্াগ্য 

িালু সমিামি 

সর্াগ্য 

১৫ পটুয়াখার্ল পায়িাকুন্ি পটুয়াখার্ল পায়িা কচুয়া-সবিাগী-র্মিিাগন্ি-

পটুয়াখালীবিলা মহাসড়বকি 

১৩িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ৩টি ১টি  

১৬ পটুয়াখার্ল গলার্িপা পটুয়াখার্ল িামনাবাদ সলবুখালী-বাউিল-গলার্িপা-

আমড়াগার্েয়া সিলা মহাসড়বকি 

৭০িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি ১টি 

১৭ পটুয়াখার্ল নলুয়া-

বাবহিিি 

পটুয়াখার্ল পায়িা বর্িোল-লক্ষীপাো-দুমর্ক ১টি - ৩টি - 

১৮ বিগুনা আমিলী বিগুনা পায়িা পটুয়াখালী-আমিলী-বিগুনা-

কাকর্িিা আঞ্চর্লক মহাসড়বকি 

৩৩িম র্কবলামটিাি 

৩টি - ২টি ১টি বিগুনা 

সিলায় ২টি 

সির্ির্াট 

১৯ বিগুনা বড়াইিলা বিগুনা র্বষখালী পটুয়াখালী-আমিলী-বিগুনা-

কাকর্িিা আঞ্চর্লক মহাসড়বকি 

৫৩িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি ১টি 

২০ খুলনা সিলখানা খুলনা নভিব রুপসা-শ্রীিিলা-সিিখাদা-

সসবনিবািাি সিলা  মহাসড়বকি 

১ম র্কবলার্মটাি 

৪টি - ৩টি - খুলনা 

সিলায় ৫টি 

সির্ির্াট 

২১ খুলনা আড়ুয়া খুলনা আিাই নগির্াটা-র্দর্র্লয়া-আড়ুয়া-

গািীিহাট-সিিখাদা মহাসড়বকি 

১২ িম র্কবলার্মটাি 

১টি - ২টি - 

২২ খুলনা িপির্পয়া খুলনা পানখালী গোমািী-বটিয়ার্াটা-দাবকাপ-

নর্লয়ান িবিড সিলা 

মহাসড়বকি ২১ িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি - 

২৩ খুলনা সপাদ্দািগঞ্জ খুলনা ঢার্ক গোমািী-গোমািী-দাবকাপ-

নর্লয়ান িবিড সিলা 

মহাসড়বকি ২৮িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ৩টি - 

২৪ খুলনা নগির্াটা খুলনা নভিব নগির্াটা-র্দর্র্লয়া-আড়ুয়া-

গািীিহাট-সিিখাদা সিলা 

মহাসড়বকি ১ম র্কবলার্মটাি 

৩টি - ৩টি - 

২৫ বাবগিহাট সমাড়লগঞ্জ বাবগিহাট পানগর্ি সাইনববাি ি- সমাড়লগঞ্জ-িায়স্দা-

সিণবখালা-বর্গ সিলা মহাসড়বকি 

১৭িম র্কবলার্মটাি 

৪টি - ২টি - বাবগিহাট 

সিলায় ২টি 

সির্ির্াট 

২৬ বাবগিহাট মংলা বাবগিহাট মংলা 

কোবনল 

সদৌলির্দয়া-মাগুিা-র্বোি-খুলনা-

মংলা িািীয় মহাসড়ক 

১টি - ৩টি - 

২৭ নড়াইল কার্লয়া নড়াইল নবগো নড়াইল-কার্লয়া সিলা 

মহাসড়বকি ২১িম র্কবলার্মটাি 

৩টি - ২টি - নড়াইল 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

২৮ িািবাড়ী সিৌকুড়া িািবাড়ী পদ্মা িািবাড়ী (বাগমািা)- সিৌকুড়া 

আঞ্চর্লক মহাসড়বকি ৭িম 

র্কবলার্মটাি 

৩টি - ৪টি - িািবাড়ী 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

২৯ সগাপালগঞ্জ কালনা  পদ্মা ভাটিয়াপাড়া-কালনা িািীয় 

মহাসড়বকি ৫ম র্কবিার্মটাি 

৫টি - ৯টি - সগাপালগঞ্জ 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

৩০ সনত্রবকানা িসুলপুি নািায়ণগঞ্জ সমর্না ভববিিি-গিার্িয়া সিলা 

মহাসড়বকি ৬ষ্ঠ র্কবলার্মটাি 

২টি - ২টি ১টি নািায়ণগঞ্জ 

সিলায় ৩টি 

সির্ির্াট ৩১ নািায়ণগঞ্জ র্বষনযী নািায়ণগঞ্জ সমর্না ভূলিা-আড়াইহািাি-বাঞ্ছািামপুি 

আঞ্চর্লক মহাসড়বকি ২০িম 

র্কবলার্মটাি 

৫টি - ৩টি ২টি 

৩২ নািায়ণগঞ্জ হার্িগঞ্জ-

নবীগঞ্জ 

নািায়ণগঞ্জ েীিলক্ষা র্সমিাইল ইর্পবিট-নািায়ণগঞ্জ 

আঞ্চর্লক মহাসড়বকি ৮ম 

র্কবলার্মটাি 

৫টি - ৩টি - 
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ক্রম. প্রোসর্নক 

সিলা/সড়ক 

র্বভাবগি 

নাম 

সির্ির্াবটি 

নাম 

সির্ির্াট 

পর্িিালনাকািী 

সড়ক 

র্বভাবগি নাম 

নদীি নাম মহাসড়বকি নাম ও অবস্থান সির্িি বিিমান 

অবস্থা 

পন্টুবনি বিিমান 

অবস্থা 

সিলাওয়ািী 

র্াবটি 

সংখ্যা িালু সমিামি 

সর্াগ্য 

িালু সমিামি 

সর্াগ্য 

৩৩ ঢাকা বক্তাবলী ঢাকা ধবলিিী োসনগাঁও-পূব ি সগাপালনগি-

িািাপুি-বক্তাবলী-িালিলা সিলা 

মহাসড়বকি ১ম র্কবলার্মটাি 

৩টি - ২টি - ঢাকা 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

৩৪ নির্সংদী পান্থোলা নির্সংদী সমর্না িোর্েবিি-িায়পুি সিলা 

মহাসড়বকি ১১িম র্কবলার্মটাি 

২টি - ৩টি - নির্সংদী 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

৩৫ সুনামগঞ্জ োিক সুনামগঞ্জ সুিমা সগার্বযগঞ্জ-োিক-দুয়ািবািাি 

সিলা মহাসড়বকি ১৪িম 

র্কবলার্মটাি 

৩টি ১টি ২টি ২টি সুনামগঞ্জ 

সিলায় ২টি 

সির্ির্াট 

৩৬ সুনামগঞ্জ িানীগঞ্জ সুনামগঞ্জ কুর্েয়ািা আউেকার্য-িানীগঞ্জ-পাগলা-

িগন্নার্পুি মহাসড়ক 

৩টি ২টি ৩টি ২টি 

৩৭ িাোমাটি িন্দ্রবর্ানা িাোমাটি কণ িফুর্ল র্াগড়া-িন্দ্রবর্ানা-বাঙালহার্লয়া 

আঞ্চর্লক মহাসড়বকি ১৬িম 

র্কবলার্মটাি 

৪টি - ২টি - িাোমাটি 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

৩৮ র্কবোিগঞ্জ বার্লখলা র্কবোিগঞ্জ ধনু র্কবোিগঞ্জ-র্মঠামইন সিলা 

মহাসড়ক 

০ ১টি ১টি - র্কবোিগঞ্জ 

সিলায় ৫টি 

সির্ির্াট ৩৯ র্কবোিগঞ্জ বড়ইবার্ড় র্কবোিগঞ্জ ধনু র্কবোিগঞ্জ-কর্িমগঞ্জ সিলা 

মহাসড়ক 

২টি - ২টি - 

৪০ র্কবোিগঞ্জ োর্ন্তপুি র্কবোিগঞ্জ বাউলাই র্কবোিগঞ্জ-র্মঠামইন সিলা 

মহাসড়ক 

৩টি - ৩টি - 

৪১ র্কবোিগঞ্জ বলধা র্কবোিগঞ্জ ধনু ইটনা-বড়ইবার্ড়-িামড়ার্াট ১টি - ২টি - 

৪২ র্কবোিগঞ্জ িামড়ার্াট র্কবোিগঞ্জ ধনু র্কবোিগঞ্জ-কর্িমগঞ্জ সিলা 

মহাসড়ক 

৩টি - ৩টি - 

৪৩ সনত্রবকানা মঢউক্টাকন সনত্রবকানা কাংস  সনত্রবকানা-র্বর্ির্ের্ি ১টি - ২টি - সনত্রবকানা 

সিলায় ১টি 

সির্ির্াট 

   

.   
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িোবলঞ্জসমূহ 

1. অরধকাাংশ প্রকক্ল্পর ভূরম অরধগ্রহণালয় একটি গুরুত্বপূণালয় ে কক্ম্পাক্নে। ভূরম অরধগ্রহণালয় প্ররক্রয়ার রবরভন্ন ধাক্প বাস্তবক্ক্ষক্ি প্রতযারশত 

সমক্য়র মিক্য় অরধক সময় প্রক্য়াজন হয়। উক্েখ্য, প্রকক্ল্পর সমীক্ষাকাক্ল ভূরমর তফসীল রবক্বিনা ব্যরতক্রক্ক এযালাইনক্মে 

রনধ োরণালয় করায় মর্ৌথ জরীক্পর মাধ্যক্ম চূড়ান্তকৃত ভূরমর মকাক্না মকাক্না মক্ষক্ি  তফসীক্লর মক্ধ্য ব্যাপক তারতম্য মদখা র্ায়। 

অরধগ্রহণালয় কার্ েক্রম িলমান অবস্থায় ভূরমর মেরণালয় পররবতেন, এসএ ও রবএস জররক্পর তথ্যগত পররবতেন, মজলা প্রশাসক্কর 

কার্ োলক্য় সাংরিষ্ট জনবল সাংকট ইতযারদ কারক্ণালয় ভূরম অরধগ্রহণালয় প্ররক্রয়া রবলরম্বত হয়। 

2. সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর মারলকানাধীন  ভূরমক্ত স্থারপত সবদুযরতক খু ুঁটি ও তার, গ্যাস ও পারনর লাইন,  মটরলক্ফান, 

ইোরক্নট কযাবল ইতযারদ মসবা প্রদানকারী রবরভন্ন সাংস্থার রবদ্যমান সারভ েস লাইন স্থানান্তক্রর প্রক্য়াজন হয়। এক্ক্ষক্ি ইউটিরলটি 

স্থানান্তক্রর জক্ন্য সাংরিষ্ট সাংস্থা কর্তেক আরথ েক প্রাক্কলন প্রস্তুক্ত দীঘ ে সময় মনয়া, পুনোঃ পুনোঃ প্রাক্কলন পররবতেন এবাং দাবীকৃত 

অথ ে পররক্শাধ কক্র বার বার তারগদ মদয়া সক্ত্বও ইউটিরলটি রশফটিাং অনাকারিতভাক্ব রবলম্ব করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন রবরিত 

হয়।  

3. সম্প্রর্ি র্বআইির্িউটিএ নদীপবর্ি মেরণালয় পর্িবিিন/পুনর্ব িন্যাবসি মাধ্যবম সনৌরুট র্নধ িািণ কবিবে। এ পদবক্ষবপি িবল সড়ক 

ওিনপর্ অর্ধদপ্তবিি িলমান/র্িিাইনকৃি সসতুসমুহ বাস্তবায়বনি সক্ষবত্র সসতুসমূবহি উচ্চিা ও নদর্ িে বৃর্দ্ধ পাবব। একই সাবর্ 

উভয়পাবে সসতুি সংবর্াগ সড়বকি নদর্ িে বৃর্দ্ধ, ভূর্ম অর্ধগ্রহবনি পর্িমাণ বৃর্দ্ধ এবং প্রবর্ািেক্ষবত্র আন্ডািপাস র্নম িাণ প্রবয়ািন 

হবব। িবল সসতুি র্নম িাণ ব্যয় ও প্রকবল্পি বাস্তবায়নকাল বৃর্দ্ধ পাবব। 

4. রববব্যাপী মকারভড-১৯ পরররস্থরতক্ত প্রকক্ল্প রনক্য়ারজত রবক্দরশ পরামশ েকক্দর বাাংলাক্দক্শ আগমন, আমদারনকৃত পাথর, 

রবটুরমন ও র্ন্ত্রপারত সাংগ্রক্হ অরনিয়তাভসময়ক্ক্ষপণালয়, মাঠ পর্ োক্য় রনম োণালয় েরমক সাংকট ইতযারদ কারক্ণালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন 

রবলরম্বতভরবরিত হক্ত পাক্র।  

5. e-GP’র মাধ্যক্ম উন্মুক্ত দরপি পদ্ধরতক্ত দিদািা র্নধ িািবণি িন্য র্পর্পআি ২০০৮ এি র্বর্ধ ৯৮ এবং সটন্ডাি িকুবমন্ট এি 

েিি অনুর্ায়ী Past Performance Matrix ব্যবহাি কবি উৎকৃষ্টিি অিীি অর্ভজ্ঞিা সম্পন্ন ঠিকাদািবক র্নব িািন কিাি 

ফক্ল অল্পসংখ্যক ঠিকাদাি অর্ধকাংে কামজর কার্ োক্দশ পাক্েন। র্বষয়টি র্নিসনকবল্প সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তবিি প্রস্তাব 

র্সর্পটিইউ-সি সপ্রিণ কিা হবয়বে। প্রস্তাবটির দ্রুি অনুক্মাদন প্রক্য়াজন। 

6. র্পর্পআি ২০০৮ এি র্বধান অনুর্ায়ী সর্ৌর্ উবযগ (Joint Venture) এি অংেীদািবদি ন্যেনিম Business share এি 

পর্িমাণ সম্পবকি সকান সুর্নর্দ িষ্ট র্দকর্নবদ িেনা না র্াকায় ভািসাম্যহীন সর্ৌর্ উবযাবগ দিপত্র পাওয়া র্ায়। এরূপ দিপবত্র 

র্নব িার্িি ঠিকাদাি এি আর্র্ িক ও কার্িগর্ি সক্ষমিাি অভাবব কাি বাস্তবায়বন কালবক্ষপণ হয় ও গুণালয়গিমানসম্পন্ন কাি সম্ভব 

হবব না। এবক্ষবত্রও সুর্নর্দ িষ্ট র্দকর্নবদ িেনা র্াকা প্রবয়ািন। 

7. স্বাধীনতার ৫০ বছর পর বতেমান সরকাক্রর গরতশীল মনর্তক্ত্ব মদক্শর সড়ক মনটওয়াকে মর্ পররমাক্ণালয় রবস্তৃত হক্য়ক্ছ মস তুলনায় 

সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর জনবল, র্ন্ত্রপারত/সরোমারদ ও র্ানবাহন বৃরদ্ধ পায়রন। সরকাক্রর মপ্ররক্ষত পররকল্পনা ২০৪১ 

বাস্তবায়ক্নর রনরমি সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তক্রর সাংগঠর্নক কাঠাবমাি সামর্গ্রক পুনর্ব িন্যাস এবাং সক্ষমতা বৃরদ্ধর লবক্ষে 

প্রস্তার্বি সাংগঠর্নক কাঠাবমা দ্রুি অনুবমাদন হওয়া প্রবয়ািন। 

8. সড়ক্ক অনুক্মারদত মািার অরধক ভারবাহী র্ান িলািক্লর কারক্ণালয় সড়ক্কর রবরভন্ন স্তর অনুরমত সমক্য়র আক্গই ক্ষরতগ্রস্ত 

হওয়ায় বার বার মমরামত করার জন্য একরদক্ক অক্থ ের অপিয় হয় এবাং অন্যরদক্ক জনগক্ণালয়র দূক্ভ োগ বৃরদ্ধ পায়। সড়বক 

ওভািবলাি র্নয়ন্ত্রবণ সংর্িষ্ট র্বযমান আইন, র্বর্ধমালা ও নীর্িমালাি র্র্ার্র্ প্রবয়াগ র্নর্িি কিা প্রবয়ািন। 

9.  মহাসড়ক্কর স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধর লক্ক্ষয বতেমাক্ন প্রিরলত রবটুরমন এর পররবক্তে পারফম্যোন্স মগ্রড/পরলমার মরডফাইড রবটুরমন 

ব্যবহাক্র ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠানসমূক্হর কাররগরর দক্ষতার অভাব রক্য়ক্ছ। এ সম্পেক্ক র্থার্থ প্ররশক্ষণালয় আবেক। 

10. আমদারনকৃত রবটুরমক্নর রনেমান এবাং রবটুরমন সাংরক্ষণালয়, পররবহণালয় ইতযারদ পর্ োক্য় মভজাল রমেণালয় করার কারক্ণালয় মটকসই সড়ক 

রনম োণালয় ব্যাহত হয়। রবটুরমন আমদারনর মক্ষক্ি সাংরশষ্ট মন্ত্রণালয়ালয় মরনটররাং মজারদার করক্ত পাক্র। 

11. সকার্ভি-১৯ প্রাদুভ িাববি কািবণ ড্রাইর্ভং লাইবসবন্সি পিীক্ষা গ্রহণ এবং ড্রাইর্ভং লাইবসন্স ও র্ির্িটাল সির্িবস্ট্রেন 

সাটি ির্িবকবটি িন্য গ্রাহবকি বাবয়াবমর্ট্রক্স গ্রহবণি সক্ষবত্র অসুর্বধাি সৃর্ষ্ট।  
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 ািংোল্পেে সড়ক িনর হি কর্তিিে 

(ন আরটিএ) 
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১৯৬২ সাল্পল প্রনতনিত “স্যপানরিল্পটিল্পিিট অব ঘরাি ট্রান্সল্পপাট ঘ ঘমইিল্পটন্যান্স (এসআরর্টএম)” সংিার্ট সমল্পয়র পনরক্রমায় 

১৯৭৭ সাল্পল “িাইল্পরক্টল্পরে অব ঘরাি ট্রান্সল্পপাট ঘ ঘমইিল্পটন্যান্স (নিআরর্টএম)”-এ রূপান্তনরত হয়। ঘদল্পশ মহাসড়ক 

ঘিটওয়াকঘ সম্প্রসানরত হওয়ার সাল্পথ সাল্পথ ঘমাটরযাল্পির সংখ্যা ক্রমবধ ঘমাি পনরনিনত নবল্পবেিায় ১৯৮৭ সাল্পল বাংলাল্পদশ 

সড়ক পনরবহি কর্তঘপয (নবআরর্টএ) নহল্পসল্প  িতুি কল্পে ল্পর র্াত্রা শুরু কল্পর। ন আরটিএ’র অনুল্পমানদত জি ে ৮২৩ জি। 

এ কর্তঘপল্পযর কায ঘপনরনধর মল্পে রল্পয়ল্পে; ঘমাটরযাি োলকল্পদর ড্রাইনভং লাইল্পসন্স, ঘমাটরযাি ঘরনজল্পেশি, দমােরর্াল্পির 

নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট, রুটপারনমট ও সরকানর গানড় ঘমরামল্পতর পনরদশ ঘি প্রনতল্প েি প্রদাি এবং দু ঘটিা কবনলত গানড় 

পনরদশ ঘল্পির পাশাপানশ সড়ক দু ঘটিা ঘরাধ ও সড়ক নিরাপত্তা সংনিি নবনভন্ন কায ঘক্রম পনরোলিা করা। বাংলাল্পদশ সড়ক 

পনরবহি কর্তঘপল্পযর কায ঘক্রল্পম স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা প্রনতিা এবং মািসম্মত গ্রাহকল্পসবা নিনিতকল্পে আধুনিক 

নিনজটাল প্রযুনি প্রল্পয়াল্পগর মােল্পম নিরলসভাল্পব কাজ কল্পর যাল্পচ্ছ। নিনজটাল ঘসবাসমূল্পহর মল্পে রল্পয়ল্পে: স্মাট ঘ কাি ঘ 

ড্রাইনভং লাইল্পসন্স, নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট, অিলাইি ব্াংনকং পদ্ধনতল্পত ঘমাটরযাি কর ও নি আদায়, 

ঘমাটরযাল্পি ঘরনিও নিল্পকাল্পয়নন্স আইল্পিনন্টনিল্পকশি ট্যাগ ও ঘরল্পট্রা-নরল্পেনটভ িাম্বারল্পেট, SMS এর মােল্পম 

ঘসবাগ্রহীতাল্পক অবনহতকরে ইতোনে। এোড়াও অিলাইল্পি নবআরর্টএ সানভ ঘস ঘপাট ঘাল (নবএসনপ) bsp.brta.gov.bd 

এর মােল্পম ঘমাটরযাল্পির নিটল্পিস অোপল্পয়ন্টল্পমন্ট, নশযািনবশ ড্রাইনভং লাইল্পসন্স,  ঘমাটরযাি ঘরনজল্পেশি ও রাইি 

ঘশয়ানরং তানলকাভুনির আল্পবদি দানেল করার ব্বিা রল্পয়ল্পে। অিলাইি ঘসবা প্রদাল্পির জন্য নবআরর্টএ’র কলল্পসন্টার 

(১৬১০৭) োলু করা হল্পয়ল্পে। 
 

রুপকে 

নিনজটাল, ঘটকসই, নিরাপদ, স্যশৃঙ্খল, পনরল্পবশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পনরবহি ব্বিা নিনিত করা। 

 

অনভলযে 

আধুনিক তথ্য প্রযুনির ব্বহার, সি়ক নিরাপত্তা নবষল্পয় অংশীজল্পির সল্পেতিতা বৃনদ্ধ, যুল্পগাপল্পযাগী সি়ক পনরবহি আইি 

প্রণয়ি ও প্রল্পয়াল্পগর মােল্পম নিনজটাল, ঘটকসই, নিরাপদ, স্যশৃংেল, পনরল্পবশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পনরবহি ব্বিা গল্পড় 

ঘতালা। 

 

২০২০-২০২১ অথ ঘবেল্পর অজঘি 
 

ঘমাটরযাল্পির নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট (নিআরনস) 

ঘমাটরযাি ঘরনজল্পেশি যুল্পগাপল্পযাগী কল্পর নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট প্রদাি কায ঘক্রম ২০১৩ সাল্পল প্রবতঘল্পির 

ধারাবানহকতায় ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর ঘমাট ৫,০৭,০৪১র্ট নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে এবং 

পূ ি তী  েল্পরর অন তরেকৃতসহ দমাে ৫,৬৯,১৯১র্ট নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট নবতরণ করা হল্পয়ল্পে। ন গত িাঁি 

অথ ি েল্পর নিআরনস প্রস্তুত ও ন তরল্পের সিংখ্যা নিল্পে নিল্পত্র দেোল্পিা হে:    

 

অথ ঘবের নভনত্তক নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট প্রস্তুল্পতর সংখ্যা 
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অথ ঘবের নভনত্তক নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকট নবতরল্পণর সংখ্যা 

 

দকানভি-১৯ মহামানরর কারল্পে ন গত সমল্পয়র তুেিায় ২০২০-২১ অথ ি েল্পর নিনজোে দরনজল্পেেি সাটি িনফল্পকে প্রস্তুল্পতর 

সিংখ্যা কানিত েেেমাত্রায় অনজিত হয়নি। 

 

 

ঘমাটরযাল্পির নিনজটাল ঘরনজল্পেশি সার্ট ঘনিল্পকল্পটর িমুিা 

 

ঘমাটরযাল্পির ঘরল্পট্রা-নরল্পেনটভ িাম্বারল্পেট ও আরএিআইনি ট্যাগ প্রবতঘি 

সরকাল্পরর রাজস্ব িাঁনক ঘরাধ, ঘমাটরযাল্পির গনতনবনধ পয ঘল্পবযণ ও পনরবহি সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা কনমল্পয় আিার 

লল্পযে ঢাকা মহািগরীল্পত ১২র্ট ঘরনিও নিকুল্পয়নন্স আইনিনন্টনিল্পকশি (আরএিআইনি) ঘেশি রল্পয়ল্পে। ২০২০-২১ 

অথ ঘবেল্পর ৪,১৭,০৭৬ ঘসট ঘরল্পট্রা-নরল্পেনটভ িাম্বারল্পেট প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে এবং পূ ি তী  েল্পরর অন তরেকৃতসহ ঘমাট 

৪,২৭,৪৩৩ ঘসট ঘমাটরযাল্পি সংল্পযাজি করা হল্পয়ল্পে। ন গত িাঁি অথ ঘবেল্পর ঘরল্পট্রা-নরল্পেনটভ িম্বরল্পেট ও আরএিআইনি 

ট্যাগ প্রস্তুত ও সংল্পযাজল্পির সংখ্যা নিল্পে নেল্পে দেোল্পিা হে:    
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অথ ঘবের নভনত্তক ঘরল্পট্রা-নরল্পেনটভ িম্বরল্পেট ও আরএিআইনি ট্যাগ প্রস্তুল্পতর সংখ্যা 

 

 

অথ ঘবের নভনত্তক ঘরল্পট্রা-নরল্পেনটভ িম্বরল্পেট ও আরএিআইনি ট্যাগ সংল্পযাজল্পির সংখ্যা 

 

 

  

হাই নসনকউনরর্ট স্মাট ঘকাি ঘ ড্রাইনভং লাইল্পসন্স 

২০১১ সাল্পল প্রবনতঘত ইল্পলক্ট্রনিক নেপযুি নিনজটাল স্মাট ঘ কাি ঘ ড্রাইনভং লাইল্পসন্স যুল্পগাপল্পযাগী কল্পর পনলকাল্পব ঘাল্পিট ডুল্পয়ল 

ইন্টারল্পিজ স্মাট ঘকাি ঘ ড্রাইনভং লাইল্পসন্স োলু করা হল্পয়ল্পে। স্মাট ঘ কাি ঘ ড্রাইনভং লাইল্পসল্পন্স নবনভন্ন ধরল্পির নিরাপত্তা ববনশিে 

থাকায় অববধ ড্রাইনভং লাইল্পসন্স ব্বহাল্পরর প্রবিতা হ্রাস ঘপল্পয়ল্পে। প্রনতল্পবদিাধীি সমল্পয় ঘমাট ৪,৬২,০৯৩র্ট ড্রাইনভং 

লাইল্পসন্স ইস্যে ও িবায়ি করা হল্পয়ল্পে। ন গত িাঁি অথ ঘবেল্পর ড্রাইনভং লাইল্পসন্স ইস্যে, িবায়ি ও ঘমাটরযাল্পির ঘেনণ 

সংল্পযাজল্পির সিংখ্যা নিল্পে নিল্পত্র দেোল্পিা হে:    
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অথ ঘবেরনভনত্তক ড্রাইনভং লাইল্পসন্স ইস্যে, িবায়ি ও ঘমাটরযাল্পির ঘেনণ সংল্পযাজল্পির সংখ্যা 

 

দকানভি-১৯ মহামানরর কারল্পে ন গত সমল্পয়র তুেিায় ২০২০-২১ অথ ি েল্পর ড্রাইনভং লাইল্পসন্স ইস্যে, িবায়ি ও 

ঘমাটরযাল্পির ঘেনণ সংল্পযাজল্পির সিংখ্যা কানিত েেেমাত্রায় অনজিত হয়নি। 

 

 

হাই নসনকউনরর্ট স্মাট ঘ কাি ঘ ড্রাইনভং লাইল্পসল্পন্সর িমুিা 
 

 

ঘমাটরযাল্পির নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট প্রদাি 

নবআরর্টএ কর্তঘক ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর ৬,৭৫,৪৬০র্ট নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট ইস্যে ও িবায়ি করা হল্পয়ল্পে। ভাড়ায় োনলত িয় 

এরুপ ঘমাটরকার, জীপ ও মাইল্পক্রাবাল্পসর ঘযল্পে বতনরর সি হল্পত ০৫ (পাঁে) বের এবং ২০১৯ সাল ঘথল্পক প্রনত ২ বের 

অন্তর এবং নবআরর্টএ’র ঘয ঘকাল্পিা সাল্পকঘল অনিস হল্পত ঘমাটরযাল্পির নিটল্পিস িবায়ি করা যায়। ন গত িাঁি অথ ঘবেল্পর 

দমােরর্াল্পির নফেল্পিস ইস্যে ও িবায়ল্পির সিংখ্যা নিল্পে নিল্পত্র দেোল্পিা হে:    

 



168 

 

 

অথ ঘবের নভনত্তক নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট সরবরাল্পহর সংখ্যা 

 

দকানভি-১৯ মহামানরর কারল্পে ন গত সমল্পয়র তুেিায় ২০২০-২১ অথ ি েল্পর দমােরর্াল্পির নফেল্পিস ইস্যে ও িবায়ল্পির 

সিংখ্যা কানিত েেেমাত্রায় অনজিত হয়নি। 

 

 

রুট পারনমট 

সকল বানণনজেক ঘমাটরযাি এবং ঘয সকল ব্নিগত ঘমাটরযািসমূল্পহর আসি সংখ্যা ড্রাইভার ব্তীত ৯ (িয়) বা 

তল্পতানধক ঘস সকল ঘমাটযাল্পির রুট পারনমট থাকা আবশ্যক। ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর ২,০০,১৬০র্ট রুট পারনমট সার্ট ঘনিল্পকট 

ইস্যে ও িবায়ি করা হল্পয়ল্পে। ন গত িাঁি অথ ঘবেল্পর রুে িারনমে ইসুে ও ি ায়ল্পির তুেিামূেক অ স্থা নিল্পে নিল্পত্র দেোল্পিা 

হে:    

 

 
 

অথ ি ের নভনিক রুে িারনমে সাটি িনফল্পকে এর সিংখ্যা 
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ঘমাটরযাল্পির কর ও নি আদায় 

ঘমাটরযাি কর ও নি আদাল্পয় অিলাইি ব্াংনকং পদ্ধনত প্রবতঘল্পির িল্পল গ্রাহক ঘসবার মাি বৃনদ্ধ ঘপল্পয়ল্পে। এ পদ্ধনতল্পত 

১৮র্ট ব্াংল্পকর ৫৪৭র্ট শাো ও ২৪র্ট নবল্পশষানয়ত বুল্পথর মােল্পম ঘমাটরযাি কর ও নিসহ জাতীয় রাজস্ব ঘবাি ঘ কর্তঘক 

নিধ ঘানরত অনগ্রম আয়কর, ভোট ও সম্পূরক শূল্ক আদায় করা হল্পচ্ছ। এোড়া 

(https://ipaybrta.brta.gov.bd) দিন ে ও দক্রনিে কাি ি, িাি- ািংো ও ব্র্যাক ব্যািংল্পকর দমা াইে একাউন্ট 

রল্পকে, নবকাশ ও দিক্সাস কাি ি ও নসটি ব্যািংল্পকর Amex কাল্পি ির মােল্পম কর ও নফ আদায় করা হল্পচ্ছ। ২০২০-২১ 

অথ ঘবেল্পর ঘরনজল্পেশি, ট্যাে-ঘটাল্পকি, িম্বরল্পেট ও নিআরনস, ড্রাইনভং লাইল্পসন্স, ভোট, এসনি, অন্যান্য এবং অনগ্রম 

আয়করসহ সব ঘল্পমাট ৩৫৪৩ ঘকার্ট ৭৬ লয টাকা রাজস্ব আদায় করা হল্পয়ল্পে। নবগত পাঁে অথ ঘবেল্পর রাজস্ব আদাল্পয়র 

তুলিামূলক অবিা নিল্পে নেল্পে ঘদোল্পিা হল: 
 

 

দমােরর্াল্পির কর ও নফ’র সাল্পথ সম্পুরক শুল্ক ুকি হওয়ার কারল্পে এ িং অনগ্রম আয়কল্পরর হার ৃদনদ্ধর কারল্পে ন গত সমল্পয়র তুেিায় 

স িল্পমাে রাজস্ব আোল্পয়র িনরমাে ৃদনদ্ধ দিল্পয়ল্পে। 

 
 

নবআরর্টএ’র ঘভনহকোল ইিল্পেকশি ঘসন্টার (নভআইনস) ও মানিপারপাস ড্রাইনভং ঘট্রনিং এন্ড ঘটনেং ঘসন্টার 

িাপি 

ঘমাটরযাল্পির নিটল্পিস সার্ট ঘনিল্পকট িবায়ল্পির লল্পযে নমরপুল্পর ঘসনম অল্পটাল্পমল্পটি দুই-ঘলি নবনশি ঘমাটরযাি পনরদশ ঘি 

ঘকন্দ্র (নভআইনস) োলু রল্পয়ল্পে। নিটল্পিস পরীযার জন্য উি নভআইনস’র্ট পয ঘাপ্ত িা হওয়ায় একইিাল্পি আউটল্পসানস ঘং 

পদ্ধনতল্পত আল্পরকর্ট ১২ ঘলি-নবনশি নভআইনস িাপল্পির উল্পদ্যাগ গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। অনধকন্তু, োরর্ট নবভাগীয় শহল্পর 

ইল্পতাপূল্পব ঘ িানপত নভআইনস োলুসহ ১৭র্ট ঘজলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, 

Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থািল্পির কার্ িক্রম িেমাি রল্পয়ল্পে। পয ঘায়ক্রল্পম 

অবনশি ৪৭র্ট ঘজলায় নভআইনসসহ BMDTTMC িাপি করা হল্পব। 
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ঘভনহকোল ইন্সল্পপকশি ঘসন্টার 
 

সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কায ঘক্রম 

(ক) সড়ল্পক শৃঙ্খলা ঘজারদার, দু ঘটিা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক ব্বিা গল্পড় ঘতালার লল্পযে নবআরর্টএ কর্তঘক ঢাকা 

মহািগরীসহ সারাল্পদল্পশ নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ঘ পল্পয়ল্পন্ট গানড়োলক, যােী, পথোরী ও সড়ক ব্বহারকারীল্পদর মাল্পে সড়ক 

নিরাপত্তা ও গণসল্পেতিতা বৃনদ্ধমূলক ঘিাগাি সম্বনলত নেকার, নলিল্পলট ও ঘপাোর নিয়নমতভাল্পব নবতরণ করা হল্পচ্ছ। 

২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর এ সম্পনকঘত ৯,১১,৬৯১র্ট নলিল্পলট ও ৫,২৮,৩৫০র্ট নেকার নবতরণ করা হল্পয়ল্পে। এতদব্তীত, 

নবআরর্টএ কর্তঘক নবনভন্ন ইল্পলক্ট্রনিক ও নপ্রন্ট নমনিয়ায় নিয়নমতভাল্পব সড়ক নিরাপত্তা ও গণসল্পেতিতা বৃনদ্ধমূলক 

বিব্/নবজ্ঞনপ্ত প্রোর করা হল্পচ্ছ। 

 

 

মািিীয় মন্ত্রী ও সনেব মল্পহাদয় কর্তঘক জিসল্পেতিতামূলক নলিল্পলট নবতরণ নবআরর্টএ’র ঘেয়ারম্যাি কর্তঘক জিসল্পেতিতামূলক নলিল্পলট নবতরণ 

 

(ে)  জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা ঘকৌশলগত কম ঘপনরকেিা প্রনত ৩/৪ বের পর পর প্রণয়িপূব ঘক বাস্তবায়ি করা হয়। বতঘমাল্পি 

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা ঘকৌশলগত কম ঘপনরকেিা ২০২১-২০২৪ প্রণয়িাধীি রল্পয়ল্পে।  

 

(গ)   মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর নিল্পদ ঘশিানুসাল্পর দূরপাল্লার যািবাহল্পি একটািা ৫  ণ্টার ঘবশী ঘমাটরযাি িা োলাল্পিা; োলকল্পদর 

ঘিাপ ঘটেসহ োলক ও ঘহোরল্পদর প্রনশযণ প্রদাি; ঘহোর দ্বারা ঘমাটরযাি িা োলাল্পিা; নিটল্পিস সর্ট ঘনিল্পকট 

প্রদাল্পির সময় ঘমাটরযাি পরীযা-নিরীযা; দু ঘটিা পরবতী োলল্পকর ওপর আক্রমণ বা ঘমাটরযাল্পির যনতসাধি 

ঘরাধ; প্রনতল্পযানগতামূলক ওভারল্পটনকং বন্ধ; কল্পরািাজনিত পনরনিনতল্পত োলক, ঘহোর, যােীসহ সকল্পলর মাস্ক 

পনরধাি; মহাসড়ল্পক ঘমাটরযাল্পির গনতসীমা নিয়ন্ত্রণ; স্কুল পয ঘাল্পয় ট্রানিক আইি নবষল্পয় নশযাথীল্পদর প্রনশযণ প্রদাি; 

ট্রানিক আইি সম্পল্পকঘ সল্পেতিতা বৃনদ্ধর লল্পযে প্রোর-প্রোরণা; ড্রাইনভং লাইল্পসন্স প্রদাল্পির সময় প্রাথীর দযতা যাোই 

ইতোনদ বাস্তবায়িকল্পে যথাযথ কায ঘক্রম গ্রহণ করা হল্পচ্ছ।  এোড়া, মহাসড়ল্পক যেতে যােী উঠািামা ও রাস্তা 

পারাপার বন্ধ, মালবাহী ট্রাল্পক যােী পনরবহি বন্ধ, ঘেনসনিল্পকশি বনহভু ঘত ঘমাটরযাল্পির নবরুল্পদ্ধ ব্বিা গ্রহণ, 

নিটল্পিসনবহীি ত্রুর্টপূণ ঘ ঘমাটরযাি েলােল নিয়ন্ত্রণ ইতোনদ নবষল্পয় প্রল্পয়াজিীয় ব্বিা গ্রহণ করা হল্পচ্ছ। এসব কায ঘক্রল্পম 

পুনলশ ও পনরবহি মানলক সনমনতর সাল্পথ সমন্বয় করা হল্পচ্ছ। 

 

ড্রাইনভং ইিোটর লাইল্পসন্স ও ড্রাইনভং  প্রনশযণ স্কুল ঘরনজল্পেশি 

 

অনভজ্ঞ ও দয ঘমাটরযাি োলক সৃনির লল্পযে নবআরর্টএ কর্তঘক ড্রাইনভং ইিোটর ও ড্রাইনভং প্রনশযণ স্কুল্পলর 

ঘরনজল্পেশি প্রদাি করা হয়। এ পয ঘন্ত ১৩৯র্ট ড্রাইনভং স্কুল এবং ২৭০ জিল্পক ড্রাইনভং ইিোটর লাইল্পসন্স প্রদাি করা 

হল্পয়ল্পে। ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর ৭৬ জিল্পক ইিোটর লাইল্পসন্স প্রদাি করা হল্পয়ল্পে।  
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সড়ক দু ঘটিা ঘরাল্পধ ঘপশাজীবী গানড় োলকল্পদর নরল্পিশার প্রনশযণ 

সড়ক দু ঘটিা হ্রাসকল্পে দয ও মািনবক গুণসম্পন্ন ঘমাটরযাি োলক বতরীর লল্পযে নবআরর্টএ ২০০৮ সাল হল্পত ঘপশাজীবী 

ঘমাটরযাি োলকল্পদরল্পক প্রনশযণ প্রদাি কল্পর আসল্পে। ২০১৬-১৭ অথ ঘবের হল্পত ড্রাইনভং লাইল্পসন্স িবায়িকাল্পল সারাল্পদল্পশ 

ঘপশাজীবী ঘমাটরযাি োলকল্পদর ০২ নদিব্াপী নরল্পিসার প্রনশযণ প্রদাি বােতামূলক করা হল্পয়ল্পে। ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর 

সারাল্পদল্পশ ঘমাট ৭৬,০৮৮ জি ঘপশাজীবী ঘমাটরযাি োলকল্পক প্রনশযণ প্রদাি করা হল্পয়ল্পে। এ সকল প্রনশযল্পণ প্রনশযক 

নহল্পসল্পব নিব ঘাহী ম্যানজল্পেট, ট্রানিক পুনলশ, িািার, ঘরাি ঘসির্ট নবল্পশষজ্ঞ, পনরল্পবশ অনধদপ্তর ও নবআরর্টএ’র  ইতোনদ 

কম ঘকতঘাগণ অংশগ্রহণ কল্পরি । 

 

 

 

নরল্পেোস ি প্রনেেে  ও কমিোোয় দিোোর দমােরর্াি িােকল্পের অিংেগ্রহে   

 

 

ন গত িাঁি অথ ি েল্পরর দিোজী ী দমােরর্াি িােকল্পের প্রনেেল্পের তুেিামূেক নিত্র নিেরূি: 

 

অথ ঘবের নভনত্তক ঘপশাজীনব ঘমাটরযাি োলকল্পদর প্রনশযণ 
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দকানভি-১৯ মাহমানরর কারল্পে ২০২০-২১ অথ ি েল্পর ঘপশাজীনব ঘমাটরযাি োলকল্পদর কানঙ্খত লযেমাো অনুযায়ী  

প্রনশযণ প্রদাি করা সম্ভব হয়নি। 

 

ঘমাবাইল ঘকাট ঘ পনরোলিা 

সড়ক পনরবহি ঘসটল্পর শৃঙ্খলা রযায় অববধ এবং ত্রুর্টপূণ ঘ ঘমাটরযাি েলােল, ওভারল্পলাি ও ওভার নিি নিয়ন্ত্রে, 

স্বািেনবনধ অনুসরণ, গণপনরবহল্পি অনতনরি ভাড়া আদায় ঘরাধ ইতোনদ ঘযল্পে নবআরর্টএ’র নিব ঘাহী ম্যানজল্পেটগণ সড়ক 

পনরবহি আইি, ২০১৮ ও সংনিি অন্যান্য আইল্পি নিয়নমতভাল্পব ঘমাবাইল ঘকাট ঘ পনরোলিা কল্পর আসল্পেি। ঘমাবাইল 

ঘকাট ঘ পনরোলিার মােল্পম ২০২০-২১ অথ ঘ বেল্পর ১৯,০১৮ র্ট মামলায় ২,৯১,৩৮,১২০ টাকা জনরমািা আদায়, ২০৭ জিল্পক 

নবনভন্ন ঘময়াল্পদ কারাদণ্ড প্রদাি এবং ১৯০ র্ট ঘমাটরযাি িানম্পং ঘেশল্পি ঘপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে। 

 

রাইি ঘশয়ানরং  

গণপনরবহল্পণর পাশাপানশ ব্নিমানলকািার ঘমাটরযািসমূহ ভাড়ায় পনরোলিার জন্য স্মাট ঘল্পিাি এোপনভনত্তক রাইি 

ঘশয়ানরং সানভ ঘস িীনতমালা, ২০১৭ এর আল্পলাল্পক ১৪র্ট প্রনতিািল্পক রাইি ঘশয়ানরং ঘসবাদািকারী প্রনতিাি নহল্পসল্পব 

এিনলেল্পমন্ট সার্ট ঘনিল্পকট ঘদয়া হল্পয়ল্পে। ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর ঘমাট ২১,৬০৬র্ট ঘমাটরযাল্পির নবপরীল্পত রাইিল্পশয়ানরং 

ঘমাটরযাি এিনলেল্পমন্ট সার্ট ঘনিল্পকট ইস্যে করা হল্পয়ল্পে। 
 

 

গণশুিািী   

নবআরর্টএ’র সদর কায ঘালয় ও মাঠ পয ঘাল্পয় নবনভন্ন অংশীজি ও সাধারণ মানুল্পষর উপনিনতল্পত স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা 

নিনিতকরল্পণর লল্পযে গণশুিািী পনরোনলত হয়। গণশুিািীকাল্পল নবআরর্টএ’র ঘেয়ারম্যািসহ ঊর্ধ্ঘতি কম ঘকতঘাবৃন্দ 

উপনিত থাল্পকি। নবগত ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পর ০৪র্ট গণশুিািী অনুনিত হল্পয়ল্পে।  

 

  
 

নবআরর্টএ’র ঘেয়ারম্যাি মল্পহাদল্পয়র উপনিনতল্পত অনুনিতব্ গণশুিানণ 

  

 

অনভল্পযাগ প্রনতকার ব্বিাপিা (GRS) 

২০২০-২০২১ অথ ঘবেল্পর নবআরর্টএ-ঘত ৩২র্ট অনভল্পযাগ গৃহীত হয়। তন্মল্পে ২৮র্ট অনভল্পযাগ নিষ্পনত্ত করা হল্পয়ল্পে। 

ন আরটিএর সনি  GRS দফাকাে িল্পয়ন্ট কম িকতিা নহল্পসল্প  নিল্পয়ানজত আল্পেি। এোড়া সকে ন ভাগীয় অনফস ও সাল্পকিে 

অনফসসমূল্পহ সাপ্তানহক গেশুিানির মােল্পম গ্রাহকগল্পের অনভল্পর্াগ প্রনতকাল্পরর ব্য স্থা িালু আল্পে এ িং অনভল্পযাগ প্রনতকার 

ব্বিা সংক্রান্ত নিল্পদ ঘনশকা, ২০১৫ অনুসরল্পণ প্রাপ্ত অনভল্পযাগ নিষ্পনত্ত কায ঘক্রম অব্াহত রল্পয়ল্পে।  
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জাতীয় শুদ্ধাোর ঘকৌশল  (NIS)  

জাতীয় শুদ্ধািার দকৌেে  াস্ত ায়ল্পির েল্পেে ন আরটিএ’র সের কার্ িােয় ও অিস্তি অনফসসমূল্পহ নিনতকতা কনমটি রল্পয়ল্পে। 

গত অথ ি েল্পর নিনতকতা কনমটির ০৪ (িার)টি সভা ও ন ভাগীয় অনফল্পসর সাল্পথ শুদ্ধািার দকৌেে ন র্য়ক ০৪ (িার)টি 

নভনিও কিফাল্পরন্স অনুনিত হয়। NIS ন র্ল্পয় ৩৪০ জিল্পক প্রনেেে প্রোি করা হল্পয়ল্পে। জাতীয় শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোি 

িীনতমাো, ২০১৭ অনুসাল্পর ২০২০-২১ অথ ি েল্পর ৩ জি কম িিানরল্পক পুরস্কার প্রোি করা হয়। এোড়া শুদ্ধাোর ঘকৌশল কম ঘ 

পনরকেিার অন্যান্য লযেমাো অনুযায়ী কম ঘ সম্পাদি অব্হত আল্পে। 

 

বানষ ঘক কম ঘ সম্পাদি র্চনি (APA) 

প্রশাসল্পি স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা, সম্পল্পদর যথাযথ ব্বহার এবং প্রানতিানিক সযমতা উন্নয়ল্পির লল্পযে বানষ ঘক কম ঘ 

সম্পাদি ব্বিাপিা োলুর পর হল্পত নবআরর্টএ এ কম ঘসূনে বাস্তবায়ি কল্পর আসল্পে। ২০২০-২১ অথ ঘবেল্পরর APA এর 

লযেমাো অনুযায়ী গৃহীত বাস্তবায়ি কায ঘক্রম নিয়নমত পয ঘাল্পলােিা ঘশল্পষ  অজঘি ও মূল্যায়ি প্রনতল্পবদি সড়ক পনরবহি ও 

মহাসড়ক নবভাল্পগ ঘপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে।  মনন্ত্রপনরষদ নবভাল্পগর এনপএ সংক্রান্ত সিট্ওয়োল্পরও প্রনতল্পবদি দানেল করা হয় । 

গত ২৭ জুি ২০২১ তানরল্পে ঘেয়ারম্যাি, নবআরর্টএ এবং  সনেব, সড়ক পনরবহি ও মহাসড়ক নবভাল্পগর মল্পে ২০২১-২২ 

অথ ঘবেল্পরর বানষ ঘক কম ঘসম্পাদি র্চনি স্বাযনরত হল্পয়ল্পে।  

 

  

 

বানষ ঘক কম ঘসম্পাদি র্চনি বাস্তবায়ল্পির লল্পযে অনুনিত সভা এবং ঘেয়োরম্যাি নবআরর্টএ’র সাল্পথ নবভাগীয় 

উপপনরোলক(ইনি:)গল্পণর ২০২১-২২ অথ ঘবেল্পরর বানষ ঘক কম ঘসম্পাদি র্চনি স্বাযর অনুিাি 
 

 

ই-ঘটন্ডার 
 

ন আরটিএ’র ক্রয় কার্ িক্রল্পম স্বচ্ছতা, জ া নেনহতা ও উনু্মি প্রনতল্পর্ানগতা নিনিত করার েল্পেে ই-নজনি িদ্ধনতর প্র তিি 

করা হল্পয়ল্পে। ২০২০-২১ অথ ি েল্পর প্রায় ৪,৫৬,৫৪,৭২০ োকার ৫টি ক্রয় কার্ িক্রম ই-নজনি’র মােল্পম সম্পন্ন করা হয়। 

 

ইল্পিাল্পভশি 

ন আরটিএ’র সের কার্ িােয় ও অিস্তি অনফসমূল্পহ উদ্ভা ল্পির মােল্পম দস ার মাল্পিান্নয়ল্পির েল্পেে ইল্পিাল্পভেি েীম কাজ 

কল্পর র্াল্পচ্ছ। ড্রাইনভিং কনম্পল্পেনন্স দেস্ট দ াল্পি ির িরীোথীল্পের নেনেত িরীো িদ্ধনত অল্পোল্পমেি, কে দসন্টার স্থািি, 

দমােরর্াল্পির িনথ নিনজোে িদ্ধনতল্পত সিংরেেসহ অন্যান্য দস া সহজীকরল্পের নিনমি ন আরটিএ’র ইল্পিাল্পভেি টিম কাজ 

কল্পর র্াল্পচ্ছ। 

  

নবআরর্টএ’র জিবল 

১৯৮৭ সাল্পল ২৯১ জি জিবল সমন্বল্পয় নবআরর্টএ’র যাো শুরু হয়। বতঘমাল্পি সাংগঠনিক কাঠাল্পমা অনুযায়ী জিবল সংখ্যা 

৮২৩ জি। সম্প্রনত জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় ঘথল্পক ৩১৫র্ট িতুি পদ সৃজল্পির সম্মনত পাওয়া ঘগল্পে। জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় 

ঘথল্পক সম্মনতকৃত ৩১৫র্ট পল্পদর প্রস্তাবিা অথ ঘ মন্ত্রণালল্পয়র সম্মনতর জন্য ঘপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে । 

  

আইি, নবনধ ও িীনতমালা প্রণয়ি 

মহাসড়ল্পক শৃঙ্খলা প্রনতিার লল্পযে সড়ক পনরবহি আইি, ২০১৮; সড়ক পনরবহি কর্তঘপয আইি, ২০১৭; রাইি ঘশয়ানরং 

সানভ ঘস িীনতমালা, ২০১৭; বাংলাল্পদশ ঘরাি ট্রান্সল্পপাট ঘ অথনরর্ট (কম ঘকতঘা ও কম ঘোরী) নিল্পয়াগ নবনধমালা, ১৯৯২ 

(সংল্পশানধত ২০১৬); ট্যানেকোব সানভ ঘস গাইিলাইি ২০১০ ইতোনদ প্রণয়ি করা হল্পয়ল্পে। এোড়া, সড়ক পনরবহি আইি, 

২০১৮ এর অধীল্পি সড়ক পনরবহি নবনধমালা, ২০২১-এর েসড়া ঘলনজসল্পলর্টভ ও সংসদ নবষয়ক নবভাল্পগ ঘভর্টং এর 

নিনমত্ত ঘপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে। 
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নবআরর্টএ’র নিনজটাল ঘসবাসমূহ 

ঘমাটরযাি সংক্রান্ত যাবতীয় ঘসবা কায ঘক্রম নিনজটাল পদ্ধনতর আওতায় আিার লল্পযে নিল্পসম্বর’১৮ ঘথল্পক নবআরর্টএ 

সানভ ঘস ঘপাট ঘাল (bsp.brta.gov.bd) এর পাইলর্টং োলু করা হল্পয়ল্পে। এর ফল্পে নশযািনবশ ড্রাইনভং লাইল্পসন্স 

প্রদািসহ ঘমাটরযাি ঘরনজল্পেশল্পির আল্পবদি অিলাইল্পি দানেল্পলর স্যল্পযাগ সৃনি হল্পয়ল্পে। পয ঘায়ক্রল্পম অন্যান্য ঘসবাও 

নবআরর্টএ সানভ ঘস ঘপাট ঘাল্পলর মােল্পম প্রদাল্পির ব্বিা গ্রহণ করা হল্পব। নিনজটাল ঘসবার আওতায় নবআরর্টএ সানভ ঘস 

ঘপাট ঘাল্পলর মােল্পম প্রদত্ত্ব ঘসবাসমূহ নিেরূপ:                    

 নশযািনবশ ড্রাইনভং লাইল্পসল্পন্সর জন্য অিলাইি আল্পবদি দানেল এবং নপ্রন্ট গ্রহণ; 

 হাই নসনকউনরর্ট স্মাট ঘ কাি ঘ ড্রাইনভং লাইল্পসল্পন্সর জন্য অিলাইি আল্পবদি দানেল; 

 ঘমাটরযাি ঘরনজল্পেশল্পির অিলাইি আল্পবদি দানেল (নিলার বা ঘশারুল্পমর মােল্পম); 

 রাইিল্পশয়ানরং ঘসবাদািকারী প্রনতিাি এিনলেল্পমন্ট সার্ট ঘনিল্পকল্পটর জন্য অিলাইি আল্পবদি দানেল এবং 

সার্ট ঘনিল্পকট নপ্রন্ট; 

 রাইিল্পশয়ানরং ঘমাটরযাি এিনলেল্পমন্ট সার্ট ঘনিল্পকল্পটর জন্য অিলাইি আল্পবদি দানেল এবং সার্ট ঘনিল্পকট নপ্রন্ট; 

 নি কোলকুল্পলটল্পরর মােল্পম ঘমাটরযাল্পির AIT, Tax Token ও নিটল্পিস নি’র পনরমাণ অবনহত হওয়ার 

স্যনবধা; 

 অিলাইল্পি VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS, DBBL Nexus Card এবং 

ঘমাবাইল ব্াংনকং ROCKET ও bKash এর মােল্পম ঘমাটরযাল্পির কর ও নি জমা প্রদাি; 

 “নবআরর্টএ ঘসবা” Apps ব্বহার কল্পর লাি ঘার ড্রাইনভং লাইল্পসন্স, নিটল্পিস, ট্যােল্পটাল্পকি ও অনগ্রম আয়করসহ 

নবনভন্ন তথ্য অবনহত হওয়ার স্যনবধা; 

 নিটল্পিস ও ট্যাে ঘটাল্পকল্পির ঘময়াদ উত্তীণ ঘ হওয়ার ১৫ নদি পূল্পব ঘ  ঘমাটরযাি মানলল্পকর ঘমাবাইল্পল স্বয়ংনক্রয় 

পদ্ধনতল্পত এসএমএস-এর মােল্পম নি’র পনরমাণ অবনহত হওয়ার স্যনবধা; 

 অিলাইল্পি অোপল্পয়ন্টল্পমল্পন্টর মােল্পম স্বে সমল্পয় ও ভীড় এনড়ল্পয় ঘমাটরযাল্পির নিটল্পিস িবায়ি স্যনবধা ১৫ 

অল্পটাবর ২০২০ তানরে ঘথল্পক ঢাকার ০৩র্ট ঘমল্পট্রা সাল্পকঘল অনিস ও ঢাকা ঘজলা সাল্পকঘল অনিল্পস প্রবতঘি;  

 অিলাইল্পি প্রল্পদয় ঘসবাসমূহ সহল্পজ প্রানপ্তর জন্য কলল্পসন্টার (১৬১০৭) োলু; 

 জাতীয় কে দসন্টার ৩৩৩ এর মােল্পম নবআরর্টএ’র নবনভন্ন ঘসবার তথ্য অবনহত হওয়ার স্যনবধা; 

 ঘমাটরকার, জীপ ও মাইল্পক্রাবাল্পসর ঘযল্পে বতনরর সি হল্পত ৫ বের এবং পরবতীল্পত প্রনত ২ বের অন্তর নিটল্পিস 

িবায়ল্পির স্যল্পযাগ; 

 নবআরর্টএ’র ঘযল্পকাল্পিা সাল্পকঘল ঘথল্পক ঘয ঘকাল্পিা ঘমাটরযাল্পির নিটল্পিস িবায়ি সার্ট ঘনিল্পকট প্রদাি;  

 ড্রাইনভং লাইল্পসন্স পরীযা অনধকতর স্বচ্ছ ও হয়রানিমুি করার লল্পযে পরীযার নদিই িল প্রকাশ; 

 নি নিত দমােরর্াল্পির তথ্যসহ মানেকািা সিংক্রান্ত তথ্যানে নিনজোে িদ্ধনতল্পত সিংরেে। 

 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবুর রহমাল্পির জন্মশতবানষ ঘকী উদ্যাপি কায ঘক্রম 

 

1. নবআরর্টএ কর্তঘক ‘নিপীনড়ত মািল্পবর মুনির মহািায়ক ঘশে মুনজবুর রহমাি’ “বাংলাল্পদশল্পক জািল্পত বঙ্গবন্ধু 

ঘশে মুনজবল্পক জাল্পিা, বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবল্পক জািল্পত বাংলাল্পদশল্পক জাল্পিা” সম্বনলত ১,৪৩,০২৮র্ট নেকারসহ 

নলিল্পলট এবং ঘপাোর নবতরণ, বঙ্গবন্ধুর ঘলাল্পগা সম্বনলত ঘবলুি উড়াল্পিা, গ্রাহক ঘসবা নিনিতকল্পে গত ২০-২৪ 

ঘসল্পেম্বর ২০২০ এবং ২৮ মাে ঘ হল্পত ০৪ এনপ্রল ২০২১ পয ঘন্ত ঘদশব্াপী নবআরর্টএ’র সকল সাল্পকঘল অনিল্পস 

নবল্পশষ ঘসবা সপ্তাহ পালি করা হয়। একইসাল্পথ আল্পোিিা সভাসহ অন্যান্য কম িসূনিও িােি করা হয়। 
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নবল্পশষ ঘসবা সপ্তাহ ২০২১ এর উল্পদ্বাধিী অনুিাি              নবল্পশষ ঘসবা সপ্তাহ পালি 

 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবুর রহমাি এঁর জীবি ও কল্পম ঘর উপর আল্পলােিা সভা  

 

নবআরর্টএ ভবল্পি মুনজব কণ ঘার িাপি 
 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবুর রহমাি এঁর জন্মশতবানষ ঘকী উপলল্পযে নবআরর্টএ সদর কায ঘালল্পয় ‘মুনজব কণ ঘার’ 

প্রনতিা করা হল্পয়ল্পে। মুনিযুল্পদ্ধর ইনতহাস, জানতর জিক বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবুর রহমাল্পির জীবি ও আদশ ঘ, বঙ্গবন্ধুর জীবিী 

ও গুরুত্বপূণ ঘ েনবসহ মুনিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পল্পকঘ ঐনতহানসক মূল্যবাি তথ্য/ল্পরকি ঘ মুনজব কণ ঘাল্পর সংরযণ করা হল্পয়ল্পে।  
 

 

ন আরটিএ সের কার্ িােল্পয়র স্থানিত মুনজ  কে িার  
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ন আরটিএ কর্তিক প্রেি দস াসমূহ এ িং  ঙ্গ ন্ধুর জী ি ও কম ি প্রেে িল্পি এেইনি নিনজোে নিি 

স্থািি 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবুর রহমাি এঁর জন্মশতবানষ ঘকী যথাল্পযাগ্য ময ঘাদার উদযাপল্পির লল্পযে সড়ক পনরবহি ও 

মহাসড়ক নবভাগ কর্তঘক প্রণীত কম ঘপনরকেিার বাস্তবায়ি অগ্রগনত পয ঘাল্পলােিার নিনমত্ত ০৫ িল্পভম্বর ২০২০ তানরল্পে 

অনুনিত সভার নসদ্ধান্ত অনুযায়ী নবআরর্টএ সদর কায ঘালল্পয়র মূল ঘগল্পটর বাম পাল্পবঘ মার্ট ঘথল্পক ১২ ফুট উপল্পর 

আড়াআনড়ভাল্পব উপল্পর ২০ নিট। ১৩ ফুট সাইল্পজর এলইনি নক্রি িাপি করা হল্পয়ল্পে। নবআরর্টএ কর্তঘক জিগণল্পক প্রদত্ত 

ঘসবাসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবি ও কল্পম ঘর নবনভন্ন অনিও-নভজুেয়াল এলইনি নিনজটাল নিল্পি প্রদনশ ঘত হল্পচ্ছ। 

 

 
 

ন আরটিএ সের কার্ িােল্পয়র মূল ঘগল্পটর সামল্পি িানপত এেইনি নিনজোে নিি  

 

স্বাধীিতার স্যবণ ঘজয়ন্তী যথাল্পযাগ্য ময ঘাদায় উদযাপল্পির লল্পযে কায ঘক্রম  

স্বাধীিতার স্যবণ ঘ জয়ন্তী বণ ঘাঢে ও যথাল্পযাগ্য ময ঘাদায় উদযাপল্পির লল্পযে নিেবনণ ঘত কম ঘসূনে গ্রহণ করা হয়: 

(ক) কম িকতিাল্পের জন্য জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ঘশে মুনজবুর রহমাি এঁর “কারাগাল্পরর ঘরাজিামো” ও “অসমাপ্ত 

আত্মজী িী” বই দুর্টর উপর অিলাইি কুইজ প্রনতল্পযানগতার আল্পয়াজি করা হয়। অিলাইি নভনত্তক প্রনতল্পযানগতায় 

অংশগ্রহণকারী ১১০ জি কম ঘকতঘার মে হল্পত ন নভন্ন কোোগনরল্পত ন জয়ী কম িকতিাল্পের দক্রস্ট ও সাটি িনফল্পকে প্রোি 

করা হয়। 

  (ে) ন আরটিএ’র সের কার্ িােয়সহ ন ভাগীয় ও সাল্পকিে অনফল্পস আল্পোকসজ্জা ও দোয়া মাহনফল্পের আল্পয়াজি করা হয়;  

(গ) ন আরটিএ সের কার্ িােল্পয় নথম সিংগীত  াজাল্পিা হয়; 

(ঘ) ন আরটিএ’র কম িকতিা/কম িিারীল্পের অিংেগ্রহল্পে ২৪ মাি ি ২০২১ তানরল্পে ন আরটিএ সের কার্ িােল্পয় আল্পোিিা সভার 

আল্পয়াজি করা হয়; 

(ঙ) ন আরটিএ’র োপ্তনরক িল্পত্র মনন্ত্রসভা কনমটি কর্তিক নি িানিত দোল্পগা ব্য হার করা হল্পচ্ছ; 

(ে) ন আরটি’র ওল্পয় সাইল্পে সু ে িজয়ন্তী কে িার সিংুকিকরে; 

(ে) প্রাপ্ত জাতীয় কম িসূনির সাল্পথ সামঞ্জস্য দরল্পে ন আরটিএ’র সকে ন ভাগীয় ও সাল্পকিে অনফল্পস কম িসূনি িােি করা 

হল্পচ্ছ।  
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ভনবষ্যত পনরকেিা 

১। গল্পবষণা ও উন্নয়ি (R&D) শাো োলুকরণ: 

নবআরর্টএ’র ঘসবাসমূহ জিবান্ধবকরণ, সড়ক পনরবহি ঘসটল্পর শৃঙ্খলা আিয়ি ও সড়ক দু ঘটিার কারণ অনুসন্ধাল্পি 

একর্ট স্বতন্ত্র গল্পবষণা শাো থাকা আবশ্যক। বতঘমাল্পি িতুি ঘমাটরযাল্পির টাইপ এোপ্রুভাল্পলর পূল্পব ঘ এবং CKD 

অনুল্পমাদল্পির পূল্পব ঘ  প্রেনলত নবনধ-নবধাি অনুযায়ী নবজ্ঞাি-নভনত্তক পরীযা-নিরীযার স্যল্পযাগ ঘিই। ঘমাটরযাল্পির যানন্ত্রক 

উপযুিতা ও নিরাপত্তার মাি নিধ ঘারল্পণর নবষল্পয় বতঘমাল্পি নবআরর্টএ’র নিজস্ব  ঘকাি গল্পবষণা ও উন্নয়ি (R&D) 

শাো ও  ল্যাব ঘিই। এ েল্পেে একর্ট স্বতন্ত্র গল্পবষণা ও উন্নয়ি শাো প্রনতিার নিনমত্ত কম ঘপনরকেিা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। 

প্রস্তানবত গল্পবষণা ও উন্নয়ি (R&D) শাো সড়ক দু ঘটিার কারণ অনুসন্ধাি কল্পর দু ঘটিা লা ল্পব প্রল্পয়াজিীয় স্যপানরশ 

ও কম ঘপনরকেিা প্রণয়ি করল্পত সযম হল্পব। 

২। ভবি নিম ঘাণ, ঘমরামত ও রযণাল্পবযণ শাো োলুকরণ: 

বতঘমাল্পি ঘজলা প্রশাসল্পকর কায ঘালল্পয় সীনমত আকাল্পরর দুই/একর্ট কয বরাদ্দ নিল্পয় অনিল্পসর কায ঘক্রম পনরোলিা 

করা হল্পচ্ছ। ঘদল্পশর আথ ঘ-সামানজক উন্নয়ল্পির ধারাবানহকতায় সারাল্পদল্পশ নিবনন্ধত ঘমাটরযাি এবং ড্রাইভাল্পরর সংখ্যা 

ক্রমাগত বৃনদ্ধ পাল্পচ্ছ। এর পনরল্পপ্রনযল্পত নবআরর্টএ’র কাল্পজর পনরমাণও বহুগুল্পণ বৃনদ্ধ পাল্পচ্ছ। নবআরর্টএ’র অনিস 

ঘেল্পসর স্বেতার কারল্পণ পয ঘায়ক্রল্পম সকল সাল্পকঘল্পল “নবআরর্টএ অনিস-কাম ঘমাটর ড্রাইনভং ঘটনেং, ঘট্রনিং এন্ড 

মানিপারপাস ঘসন্টার” িাপল্পির পনরকেিা বাস্তবায়ি করা হল্পব। ভবি নিম ঘাণ, ঘমরামত ও রযণাল্পবযণ শাো োলুর 

নিনমত্ত প্রল্পয়াজিীয় সংখ্যক িতুি পদ সৃজল্পির মােল্পম প্রস্তানবত মানিপারপাস ঘসন্টার িাপল্পির কাজ মনিটনরং করা 

সম্ভব হল্পব এবং এর িল্পল কাল্পজর গুণগত মাি বৃনদ্ধ পাল্পব।  

৩। নবআরর্টএ’র ঘসবা কায ঘক্রম উপল্পজলা পয ঘাল্পয় সম্প্রসারণ;  

৪। নবআরর্টএ সদর কায ঘালল্পয় নমনিয়া ও পাবনলল্পকশি, ট্রান্সল্পপাট ঘ েোনিং, ঘরাি এনেল্পিন্ট ইিল্পভনেল্পগশি,    

প্রনকউরল্পমন্ট শাো োলুকরণ; 

৫। নবআরর্টএ’র ঘযল্পকাল্পিা সাল্পকঘল ঘথল্পক অল্পপশাদার ড্রাইনভং লাইল্পসন্স িবায়ি োলুকরণ;  

৬। কম ঘকতঘা/কম ঘোরীল্পদর সযমতা বৃনদ্ধর লল্পযে ঘকন্দ্রীয়ভাল্পব একর্ট আধুনিক প্রনশযণ একাল্পিমী িাপি। 

  

েোল্পলিসমূহ 

 ঘকানভি-১৯ প্রাদুভঘাল্পবর কারল্পণ ড্রাইনভং লাইল্পসল্পন্সর পরীযা গ্রহণ এবং ড্রাইনভং লাইল্পসন্স ও নিনজটাল ঘরনজল্পেশি 

সার্ট ঘনিল্পকল্পটর জন্য গ্রাহল্পকর বাল্পয়াল্পমনট্রে গ্রহল্পণর ঘযল্পে অস্যনবধা সৃনি।  

 নবআরর্টএ-ঘক ঘপপারল্পলস সংিা নহল্পসল্পব গল্পড় ঘতালার নিনমত্ত সানভ ঘস ঘিনলভানর নসল্পেল্পম সকল প্রকার নিনজকোল 

ইন্টারল্পিস ন্যেিতম পয ঘাল্পয় িানমল্পয় আিা এবং সকল ঘজলায় BRTA Office cum Motor Driving 

Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) িাপি। এসনিনজ’র লযেমাো 

অনুযায়ী সড়ক দু ঘটিায় নিহত ও আহল্পতর হার অল্পধ ঘল্পক িানমল্পয় আিা। 
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ঢাকা  পনরবহি সমন্বয়  কর্তঘপয 
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বাংলাবদবেি ক্রমবধ িমান নগিায়ন, িনসংখ্যা বৃর্দ্ধ ও আর্ ি-সামার্িক পর্ির্স্থর্ি উন্নর্িি সপ্রর্ক্ষবি বৃহিি ঢাকাি পর্িবহন 

ব্যবস্থাবক সুষ্ঠু, পর্িকর্ল্পি, সমর্িি ও আধুর্নকীকিবণি লবক্ষে ঢাকা, নািায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মার্নকগঞ্জ, গািীপুি এবং 

নির্সংদী সিলাবক অন্তভু িক্ত কবি ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ আইন, ২০১২ এি অধীন ‘ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ 

(র্িটির্সএ)’ প্রর্িষ্ঠা কিা হয়। বিিমাবন র্িটির্সএ’ি আওিাভুক্ত এলাকাি আয়িন প্রায় ৭,৪০০ বগ ি র্কবলার্মটাি। পর্িবহন 

সংর্িষ্ট সকল উন্নয়ন পর্িকল্পনাি মহা-পর্িকল্পনা প্রণয়ন, পর্িবহন অবকাঠাবমাি সমীক্ষা প্রণয়ন, র্বর্ভন্ন প্রকবল্পি মবধ্য 

সমিয় ও পর্িবীক্ষণ কিা র্িটির্সএ’ি কম িপর্ির্ধভুক্ত। 

 

রূপকল্প 

বৃহিি ঢাকাি পর্িকর্ল্পি, সমর্িি এবং আধুর্নক ও সটকসই পর্িবহন ব্যবস্থা গবড় সিালা। 

 

অর্ভলক্ষে 

পর্িবহন ব্যবস্থাি সুষ্ঠু সমিয়, পর্িবহন পর্িকল্পনা এবং দ্রুিগামী গণপর্িবহন ব্যবস্থা প্রবিিবনি মাধ্যবম িনসাধািবণি 

িন্য র্নিাপদ, র্নভিিবর্াগ্য এবং সহিলভে পর্িবহন সসবা প্রদান। 

 

 

বার্ষিক উন্নয়ন কর্িসচূী 

২০২০-২১ অর্ িবেবি ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ (র্িটির্সএ) কর্তিক ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন র্েল। িন্মবধ্য র্িওর্ব 

অর্ িায়বন ৫টি এবং নববদর্েক সহায়িা পুষ্ট ১টি। এ প্রকল্পগুবলাি অনুকূবল র্িওর্ব বিাদ্দ ৬৭২.০০  লক্ষ টাকা, নববদর্েক 

সহায়িা ১.০০ লক্ষ টাকাসহ সমাট বিাদ্দ ৬৭৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্ িবেবি বিাদ্দকৃি র্িওর্ব অর্ ি োবড়ি 

পর্িমাণ ৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যর্য়ি অবর্ িি পর্িমাণ ৬০৭.০০ লক্ষ টাকা। ব্যবয়ি হাি ৯২.২৫ েিাংে।  

 

 

পর্িচালনা পর্িষদ 

 

র্িটির্সএ’ি অর্ধভুক্ত এলাকাি পর্িবহন সংর্িষ্ট অংেীিবনি সমিবয় ৩১ সদস্য র্বর্েষ্ট একটি পর্িিালনা পর্িষদ িবয়বে, 

র্াি সভাপর্ি সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালবয়ি দার্য়বত্ব র্নবয়ার্িি মাননীয় মন্ত্রী। ২০২০-২১ অর্ িবেবি ১৩ র্িবসম্বি 

২০২০ িার্িবখ ১৪িম সভা এবং ২২ জুন ২০২১ িার্িবখ পর্িিালনা পর্িষবদি ১৫িম সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে।  
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র্ির্ির্সএ’ি পর্িচালনা পর্িষদদি ১৫তর্ ভাচচিয়াল সভা 
 

 র্ির্ির্সএ’ি পর্িচালনা পর্িষদদি ১৪তর্ সভা 
 

 

২০২০-২০২১ অর্িবছদি অর্িন 

 
সমবট্রাবিল লাইন-৬ পর্িদে িন 

সমবট্রাবিল আইন, ২০১৫ অনুর্ায়ী র্িটির্সএ কর্তিক র্নযুক্ত পর্িদে িক িাঁি পর্িদে িন টীমসহ গি ২৪ সসবেম্বি ২০২০ 

িার্িবখ সমবট্রাবিল লাইন-৬ এি উিিা নর্ ি সডেন পর্িদে িন কবিন। এোড়াও র্িটির্সএ'ি পর্িদে িন টিম ১২টি সডেন ও 

সডেন সংলগ্ন এলাকা পর্িদে িন কবিবেন। 
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টিমসহ পর্িদে িক কর্তিক ২৪ সসবেম্বি ২০২০ িার্িবখ  সমবট্রাবিল লাইন-৬ এি উিিা নর্ ি সডেন পর্িদে িন 

 

সমবট্রাবিল লাইন-৬ ভাড়া র্নধ িািণ 

সমবট্রাবিল লাইন-৬ (উিিা সর্বক মর্ির্িল) এি ভাড়া র্নধ িািবণি লবক্ষে সিকাি কর্তিক গঠিি ভাড়া র্নধ িািণ কর্মটিি ১ম 

সভা ১০ িানুয়ার্ি ২০২১ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। উক্ত সভায় র্িএমটির্সএল সবাি ি কর্তিক অনুবমার্দি সমবট্রাবিল লাইন-৬ 

এি সবব িাচ্চ ও সব ির্নম্ন ভাড়া র্নধ িািবণি পূণ িাে প্রস্তাব চূড়ান্তকিবণ িন্য র্িএমটির্সএল-সক পিামে ি প্রদান কিা হবয়বে। 

  

সমবট্রাবিল লাইন-১ এি লাইবসন্স 

সমবট্রাবিল লাইন-১ এি র্নম িাণ, পর্িিালনা, িক্ষণাববক্ষণ ও উন্নয়বনি িন্য র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল লাইবসন্স ইসুে 

কিাি র্বষবয় সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ বিাবি ০৯ সসবেম্বি ২০২০ িার্িবখ পত্র  প্রদান কিা হবয়বে। 

 

সমবট্রাবিল লাইন-৫ এি লাইবসন্স 

সমবট্রাবিল লাইন-৫ নদ িান ি রুট-এি লাইবসবন্সি র্বষবয় সুপার্িে প্রদাবনি উবদ্দবশ্য সিকাি কর্তিক গঠিি বাোই কর্মটিি ১ম 

সভা ১৭ জুন ২০২১ অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। সভায় সমবট্রাবিল লাইন-৫ নদ িান ি রুট-এি ব্যবসা পর্িকল্পনা, আর্র্ িক র্স্থর্িি র্ববিণ, 

সমবট্রাবিবলি ইনোস্ট্রোকিািাল ও অপাবিেনাল সসিটি, নন-সিল ব্যবসাি র্বস্তার্িি িকুবমন্ট সপ্রিবণি িন্য 

র্িএমটির্সএল-সক অনুবিাধ িানাবনা হবয়বে। 
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র্িটির্সএ’ি র্নব িাহী পর্িিালক-এি সভাপর্িবত্ব ১৭ জুন ২০২১ িার্িবখ সমবট্রাবিল লাইন-৫ নদ িান ি রুট-এি  

লাইবসন্স র্বষবয় সুপার্িবেি র্নর্মি বাোই কর্মটিি ১ম সভা 

 

 
ঢাকা ইর্ন্টবগ্রবটি ট্রার্িক ম্যাবনিবমন্ট প্রকল্প 

ঢাকা মহানগরীর ট্রারফক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবাং স্বয়াংরক্রয় ট্রারফক রনয়ন্ত্রণালয় ব্যবস্থা িালুর রনরমি JICA’র কাররগরর 

সহায়তায় “ঢাকা ইরেক্গ্রক্টড ট্রারফক ম্যাক্নজক্মে প্রক্জট” বাস্তবায়নাধীন আক্ছ। এ প্রকক্ল্পর অধীক্ন ঢাকা দরক্ষণালয় রসটি 

কক্প োক্রশক্নর ফুলবাড়ীয়া ও পল্টন ইোরক্সকশক্ন এবাং ঢাকা উির রসটি কক্প োক্রশক্নর গুলশান-১ ও মহাখালী 

ইোরক্সকশক্ন মভৌত অবকাঠাক্মা উন্নয়নমূলক কাজসহ ইক্েরলক্জে ট্রান্সক্পাক্ট েশন রসক্স্টম স্থাপক্নর কাজ িলমান 

রক্য়ক্ছ। একক উৎস রভরিক পরামশ েক মসবা গ্রহণালয় কক্র Image সাভ োর স্থাপক্নর জন্য প্রকক্ল্পর টিএরপরপ’র ব্যক্য় আন্ত:খাত 

সমন্বয় করা হক্য়ক্ছ। রবরভন্ন দপ্তরভসাংস্থার কাক্জর সমন্বয়হীনতার কারক্ণালয় সাইক্ট স্থারপত কযাবল মনটওয়াকে ও সরোম 

ক্ষরতগ্রস্ত হওয়ায় প্রকক্ল্পর মময়াদ জুন ২০২২ পর্ েন্ত বৃরদ্ধ করা হক্য়ক্ছ। 

 
 

প্রকক্ল্পর অধীক্ন স্থারপত সরোম পররদশ েন (মাি ে, ২০২১) 
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সিাি সসিটি ম্যাবনিবমন্ট এবং কোপার্সটি র্বর্ল্ডং প্রকল্প 

ঢাকা মহানগিীবি সড়ক দুর্ িটনা হ্রাস এবং সড়ক র্নিাপিা বৃর্দ্ধি লবক্ষে ৪.৯৬ সকাটি টাকা ব্যবয় িানুয়ার্ি, ২০২০ সর্বক 

র্িবসম্বি, ২০২১ সময়াবদ সিাি ‘সসিটি ম্যাবনিবমন্ট এন্ড কোপার্সটি র্বর্ল্ডং’ েীষ িক প্রকল্প বাস্তবার্য়ি হবি। প্রকবল্পি 

অধীবন র্নম্নর্লর্খি কার্ িক্রম সম্পন্ন কিা হবব- 

(১) ঢাকা েহবিি ঝুঁর্কপুণ ি সড়ক এবং সংবর্াগ সড়ক র্ির্িিকিণ; 

(২) ঢাকা েহবিি ১০০ র্কবলার্মটাি সড়ক এবং সড়ক্ক পর্িািীবদি িলািবল র্নিাপিা র্বধান;  

(৩) ঢাকা েহবিি িন্য স্কুল সিার্নং এবং র্েশুবদি িন্য র্নিাপদ সড়ক র্বষয়ক পুর্স্তকা প্রণয়ন; 

(৪) র্িটির্সএ’ি প্রার্িষ্ঠার্নক সক্ষমিা বৃর্দ্ধি লবক্ষে- 
   

 পর্িািীবদি র্নিাপিা র্নর্িি কিাি লবক্ষে সুপার্িেমালা প্রস্তুিকিণ 

 আিবান সিাি সসিটি গাইিলাইনস প্রস্তুিকিণ 

 র্নিাপদ ওয়াকি সিান এবং মর্বর্লটি গাইি লাইবনি উন্নয়ন 

 গণপর্িবহবন িনর্নিাপিা র্নর্িিকিাি লবক্ষে নীর্িমালা প্রস্তুিকিবণ সুপার্িেমালা প্রণয়ন 

 দুর্ িটনা সংক্রান্ত িাটাববি প্রস্তুিকিণ।   

 

এ প্রকবল্প BUET-এি Accident Research Institute (ARI)-মক পিামে িক প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব র্নবয়াগ প্রদান কিা হবয়বে 

এবং পিামে িক প্রর্িষ্ঠান ইবিামবধ্য প্রকবল্পি Inception Report, Interim Report এবং খসড়া Urban Road 

Safety Audit Guideline প্রণয়ন কবিবে। 

 

Feasibility study on Bus Rapid Transit (BRT) Line-7 

র্িটির্সএ-এি অধীবন বাস্তবায়নাধীন BRT Line-7 এি সম্ভাব্যিা সমীক্ষা েীষ িক প্রকল্পটি র্িওর্ব ৪৮৯.২১ লক্ষ টাকা ব্যবয় 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ কর্তিক ১১ সসবেম্বি ২০১৮ িার্িবখ অনুবমার্দি হয়। প্রকবল্পি সময়াদকাল সসবেম্বি 

২০১৮ সর্বক জুন ২০২১ পর্ েন্ত। প্রকবল্পি অধীবন ইবিামবধ্য অাংশীজন সভা অনুষ্ঠানসহ ৩টি কম েশালা কক্র র্বআিটি লাইন-

৭ এর এলাইনবমন্ট র্নধ িািণ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। প্রকবল্পি সম্ভাব্য রুট নািায়ণগঞ্জ (িাষাড়া) - সাইনববাি ি - 

সিমিা–বনশ্রী-মাদানী এর্ভর্নউ – আিিাবনগি – পুব িািল – মীবিিবািাি - পূবাইল-িাবিন্দ্রপুি - কাপার্সয়া (গািীপুি) 

পর্ িন্ত র্নধ িািণ কিা হয়, র্ার সদঘ েয ৯০ রকক্লারমটার। বতেমাক্ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হক্য়ক্ছ। 

 



184 

 

 
 

BRT Line-7 প্রকবল্পি অধীবন র্িটির্সএ’ি কম িকিিাবদি Trans CAD and TUAB েীষ িক প্রর্েক্ষণ কম িসূর্িি উবিাধনী অনুষ্ঠান 
 

Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal 

and Depot প্রকল্প 

Revised Strategic Transport Plan (RSTP) এর Study/Planning on relocation of inter-district bus 

terminal এ রসদ্ধাক্ন্তর আক্লাক্ক ঢাকা শহক্রর রভতক্র অবরস্থত রতনটি বাস টারম েনাল (মহাখালী, র্ািাবাড়ী ও গাবতলী) 

স্থানান্তক্রর লক্ক্ষয Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot 

প্রকল্প গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ। প্রকল্প মূল্য ৪৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা এবাং সাংক্শারধত মময়াদ অক্টাবর ২০১৯ হক্ত মসক্েম্বর ২০২১। 

প্রকক্ল্পর আওতায় ঢাকার িারপাক্শ প্রস্তারবত ১০টি স্থাক্ন বাস টারম েনাল ও রডক্পা রনম োক্ণালয়র জন্য সম্ভাব্যতা র্ািাই এবাং 

কনক্সপ্চচুয়াল রডজাইন প্রস্তুত করা হক্ে। উভয় রসটি কক্প োক্রশন-এর মাননীয় মময়র কর্তেক টারম েনাল রনম োক্ণালয়র জন্য সম্ভাব্য 

স্থান (গ্রাম-ভাটুরলয়া, মহমাক্য়তপুর, আটিবাজার, মকরারণালয়গে, কাঁিপুর) পররদশ েন করা হয়। মাি ে ২০২০ এ Infrastructure 

Investment Facilitation Company (IIFC) মক পরামশ েক প্ররতষ্ঠান রনক্য়াগ করা হয়।  
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প্রকক্ল্পর Draft Final Report এর উপর জুন ২০২১ এ অনুরষ্ঠত কম েশালা। 

 

 

মাননীয় মময়র কর্তেক বাস টারম েনাক্লর জন্য প্রস্তারবত স্থানসমূহ পররদশ েন 

 

 

রফরজরবরলটি স্টারড অন ঢাকা আউটার ররাং মরাডোঃ ইষ্টান ে, ওক্য়ষ্টান ে এে নদ োন পাট ে প্রকল্প 

এ প্রকবল্পি প্রধান উবদ্দশ্য আউটাি র্িং সিাবিি ইষ্টান ে, ওক্য়ষ্টান ে এে নদ োন অংবেি সম্ভাব্যিা সমীক্ষা সম্পন্ন কিা এবং 

সম্ভাব্যিা সমীক্ষাি মাধ্যবম আউটাি র্িং সিাবিি প্রবয়ািনীয়িা, এলাইনবমন্ট র্ািাই কিা। অি:পি ঋণ প্রকল্প বা র্পর্পর্প 

অর্ িায়বনি িন্য র্বববিনাি র্নর্মি প্রার্র্মক নকো এবং প্রবয়ািনীয় দর্ললার্দ প্রস্তুি কিা হবব। প্রকক্ল্পর মময়াদ জুন ২০২০ 

হক্ত জুলাই ২০২২ পর্ েন্ত। 

প্রকবল্পি আওিায় সম্ভাব্যিা সমীক্ষাি চূি়ান্ত প্রর্িববদবন র্নবম্নাক্ত র্বষয়সমূহ র্াকবব: 

 প্রার্র্মক নকো: কর্িবিাি এলাইনবমন্ট, টার্ম িনাল এবং লর্ির্ডক সসন্টাবিি অবস্থান, অোবক্সস সড়ক; 

 প্রার্র্মক অপাবিেন পর্িকল্পনা; 

 ভূর্ম অর্ধগ্রহণ এবং পুনব িাসন পর্িকল্পনা; 

 অর্ িবনর্িক ও আর্র্ িক মূল্যায়ন প্রর্িববদন; 

 প্রার্র্মক পর্িববেগি মূল্যায়ন (আইইই) প্রর্িববদন; 

 উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় প্রােলন; 

 বাস্তবায়ন সময়সূিী; 

 র্পর্পর্প’ি সম্ভাব্যিা র্ববিষণ। 
 

প্রকল্পটি গি ১৬ জুলাই ২০২০ িার্িবখ মাননীয় মন্ত্রী, পর্িকল্পনা মন্ত্রণালবয়ি অনুবমাদনক্রবম সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 

র্বভাগ ২৪ আগড ২০২০ িার্িবখ প্রোসর্নক আবদে িার্ি কবি। সম্পূণালয় ে র্িওর্ব অর্ িায়বন প্রকল্পটিি প্রাের্লি ব্যয় 

১৬০৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকক্ল্পর পরামশ েক মসবা (স্বতন্ত্র) রনক্য়াক্গর কার্ েক্রম ইক্তামক্ধ্য সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। প্রকক্ল্পর পরামশ েক 

প্ররতষ্ঠান রনক্য়াক্গর লক্ষয গত ১৬ এরপ্রল ২০২১ তাররখ EoI আহ্বান কক্র রবজ্ঞরপ্ত প্রকারশত হয়। বতেমাক্ন প্রকক্ল্পর 

পরামশ েক প্ররতষ্ঠান ও আউটক্সারস োং স্টাফ রনক্য়াক্গর মূল্যায়ন কার্ েক্রম িলমান রক্য়ক্ছ। 

 

‘রডরজটাল ওয়াডে ২০২০’ 

Socially Distanced,  Digitally Connected প্রর্িপায র্নবয় ৯-১১ র্িবসম্বি ২০২০ িার্িবখ বেবন্ধু আন্তিিার্িক 

সবম্মলন সকন্দ্র, ঢাকায় ভাচুিয়াল মাধ্যম এবং সিাসর্ি  অনুর্ষ্ঠি ‘র্ির্িটাল ওয়াল্ডি ২০২০’-এি  ই-গভবনন্সি সিাবন র্িটির্সএ 

অংেগ্রহণ কবি। সদেীয় ও আন্তিিার্িক দে িনার্ীিা সমাবাইল অোবপি মাধ্যবম র্িটির্সএ ডবলি প্রদর্ে িি কবন্টন্টসমূহ দে িন 
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কবিন। র্িটির্সএ এি কম িকিিাবৃয অনলাইবন সংযুক্ত সর্বক র্িটির্সএ এি কার্ িাবলী ও সসবা সম্পবকি দে িনার্ীবদি সাবর্ 

িথ্য র্বর্নময় কবিন।  

 

‘ডিডিটাল ওোর্ল্ড ২০২০’ এর ই-গভয়ার্ন্ড রিায়া ডিডটডিএ এর ভার্চডোল স্টল 
 

২০২০-২০২১ অর্ িবেবিি অন্যান্য কার্ িক্রম 

 
 

ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ পুনগ িঠণ 

ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ পুনগ িঠবণি লবক্ষে ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ আইন-২০১২ সংবোধনপূব িক র্িটির্সএ’ি 

অর্ধবক্ষত্র “সমগ্র বাংলাবদে” র্নধ িািণ এবং প্রর্িষ্ঠানটিি নাম “বাংলাবদে আিবান ট্রান্সবপাট ি অর্র্িটি” কিা ও প্রবয়ািনীয় 

র্বর্ধ, প্রর্বধান ও গাইি লাইন প্রণয়বনি িন্য কনসালটিং প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব সবসিকািী সংস্থা Infrastructure 

Investment Facilitation Company (IIFC) মক রনক্য়াগ প্রদান করা হয়। এি আওিায় র্নম্নবর্ণ িি িকুবমন্টসমূহ 

প্রণয়ন কিা হবব: 

 খসড়া বাংলাবদে নগি কর্তিপক্ষ আইন ২০২১ 

 খসড়া ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ (ট্রার্িক সাকুিবলেন) প্রর্বধানমালা ২০২১ 

 খসড়া পর্িািী র্নিাপিা প্রর্বধানমালা ২০২১  

 খসড়া ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ (পার্কিং) র্বর্ধমালা ২০২১ 

 খসড়া ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ (কি র্নধ িািণ, কর্মটি গঠন ইিোর্দ) র্বর্ধমালা ২০২১ 

 খসড়া পর্িবহন সংর্িষ্ট প্রকবল্পি চূড়ান্ত নকো অনুবমাদন সংক্রান্ত গাইিলাইন ২০২১ 

 
ট্রার্িক সাকুিবলেন সংক্রান্ত নকো অনুবমাদন 

র্িটির্সএ অর্ধভুক্ত এলাকায় সকাবনা ব্যর্ক্ত বা প্রর্িষ্ঠান কর্তিক বহুিল আবার্সক ও বার্ণর্িেক ভবন র্নম িাণ ও আবার্সক 

প্রকল্প গ্রহণ কিবি হবল র্িটির্সএ হবি র্ানবাহবনি প্রববে-র্নগ িমণ ও িলািল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকোি 

অনুবমাদন গ্রহণ কিা বাধ্যিামূলক। এ অর্ িবেবি ৩টি বহুিল ভববনি এবং ১টি হাউর্িং প্রকবল্পি অনাপর্ি/অনুবমাদন 

প্রদান কবিবে। 
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বাস রুট সিেনালাইবিেন 

ঢাকা মহানগিীবি গণপর্িবহবন শৃঙ্খলা আনয়ন এবং র্ানিট র্নিসবন Bus Route Rationalization ও সকাম্পানীি 

মাধ্যবম বাস পর্িিালনা পদ্ধর্ি প্রবিিন এবং এ সংক্রান্ত কার্ িক্রম সমিয় কিাি উবদ্দবশ্য মাননীয় সময়ি, ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি 

কবপ িাবিেনবক আহবায়ক এবং ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ (র্িটির্সএ) এি র্নব িাহী পর্িিালকবক সদস্য সর্িব কবি ০৯ 

সসবেম্বি ২০১৮ িার্িবখ ১০ সদস্য র্বর্েষ্ট একটি কর্মটি গঠন কিা হবয়বে। উক্ত কর্মটিবি র্িটির্সএ সার্ির্বক দার্য়ত্ব 

পালন কিবে। এ পর্ িন্ত কর্মটিি ১৭টি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। কর্মটি কর্তিক বাস রুট সিেনালাইবিেবনি মাধ্যবম ঢাকা 

মহানগিীি র্বযমান গণপর্িবহন ব্যবস্থাি বাস সার্ভ িবসি ৩৮৮টি রুটবক ৪২টি রুট, ২২টি সকাম্পানী ও ৯টি ক্লাডাবি 

পুনর্ব িন্যাস কিাি পর্িকল্পনা নীর্িগিভাবব অনুবমার্দি হবয়বে। এ বেি একটি রুবট (র্াটািিি-বর্সলা-সমাহাম্মদপুি-

মর্ির্িল-কাঁিপুি র্েি) বাস রুট েোঞ্চাইর্ি পাইলটিং শুরু কিা হবব। র্িটির্সএ’ি কর্তিক গৃহীি বাস রুট সিেনালাইবিেন 

এবং সকাম্পানী র্ভর্িক বাস পর্িিালনা প্রকবল্পি মাধ্যবম ঢাকা মহানগিীবি বাস রুট েোঞ্চাইি পদ্ধর্ি প্রবিিন কিা হবব। 

এ প্রকবল্পি মাধ্যবম নতুন প্রবয়ািনীয় সকল ট্রার্িক সাবভি র্ববেষি গণপর্িবহবণি উপি সাবভ ি (অর্ির্িন-সির্ডবনেন, 

সবার্ি িং-এলাইটিং ইিোর্দ) কিা হবব। বাস রুট ও বাবসি সংখ্যা চূড়ান্তকিণ ও প্রর্িটি রুবটি টবপাগ্রার্ি কিা হবব। পূব িবিী 

ও নতুন ট্রার্িক সাবভ ি হবি প্রাপ্ত িথ্য-উপািসমূহ র্ির্ভউ ও হালনাগাদ কবি ভর্বষ্যৎ ট্রার্িক িার্হদা র্নরূপণ কিা হবব। 

এোড়াও, প্রবয়ািনীয় বাস-সব, বাস-ডপ, র্াত্রী োউর্ন ইিোর্দি স্থান র্নধ িািণ ও র্নম িাবণি িন্য নকো প্রণয়ন কিা হবব। 

 

 
মাননীয় সময়ি, ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিেবনি সাবর্ সংর্িষ্ট কর্মটিি সভা 

 

স্মাট ি কাি ি প্রবিিন এবং র্ক্লয়ার্িং হাউি প্রর্িষ্ঠা 

JICA-ি সহায়িায় ঢাকা েহবি গণপর্িবহন ব্যবস্থা সুসংহি এবং স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব ভাড়া আদায় পদ্ধর্িি প্রিলন ও এ 

পদ্ধর্িবক সমিয় কিাি লবক্ষে র্ক্লয়ার্িং হাউি স্থাপন কিা হবয়বে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহাি কবি 

র্বর্ভন্ন পর্িবহন মাধ্যম সর্মন-সমবট্রাবিল, বাস ি োর্পি ট্রানর্িট, বাংলাবদে সিলওবয়, র্বআইির্িউটির্স’ি সনৌ-র্ান 

সিকার্ি ও সবসিকার্ি বাবস স্বািবযে ও র্নিবর্িন্নভাবব র্ািায়াবিি লবক্ষে Clearing House এি ১ম ধাপ প্রর্িষ্ঠা কিা 

হবয়বে। এমআিটি লাইন-৬ এি সাবর্ ইর্ন্টবগ্রেন কবি র্ক্লয়ার্িং হাউি-২ বাস্তবায়ন কিা হবব। 

 

র্িটির্সএ অর্িস ভবন র্নম িাণ 

সিিগাঁও এ ০২ (দুই) র্বর্া ভূর্ম’ি উপি র্িটির্সএ’ি ১৩িলা অর্িস ভবন র্নম িাবণি লবক্ষে ২৯ সম ২০১৭ িার্িবখ প্রধান 

প্রবকৌেলী, সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি এবং ঠিকাদাি প্রর্িষ্ঠান National Development Engineers Ltd এি মবধ্য 

চুর্ক্ত স্বাক্ষর্িি হয়। জুন ২০২১ পর্ িন্ত কাবিি সার্ব িক অগ্রগর্ি ৭৪.৯৬৫ েিাংে। ভববনি র্নম িাণ কাি নক্ভম্বর ২০২১ এি 

মবধ্য সম্পন্ন হবব। 
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জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জন্মশতবারষ েকী 

 

১। সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাক্গর মনর্তক্ত্ব রডটিরসএ এর প্ররতরনরধ দল ৬ মাি ে ২০২১ টুরেপাড়ায় জারতর 

রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর মাজাক্র পুষ্প স্তবক অপ েণালয় ও মমানাজাত কক্রন।  

  

 
টচডি নাড়াে ব্িব্ন্ধচর মািার ডিোরত 

 
২। ১৭ মাি ে ২০২১ বেবন্ধুর জন্মরদবক্স রডটিরসএ’র প্ররতরনরধ দল সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাক্গর মনর্তক্ত্ব 

ধানমরেক্ত বেবন্ধুর প্ররতকৃরতক্ত পুষ্পমাল্য অপ েণালয় কক্রন।  

৩। ১৭ মাি ে ২০২১ বেবন্ধুর জন্মরদবক্স রডটিরসএ-মত মুরজববক্ষ ের সক্ে সামেস্যপূণালয় ে মফস্টুন ও ব্যানার িারা সুসরজ্জত করা 

হয় ও বেবন্ধুর জীবনীর ওপর আক্লাকপাত কক্র আক্লািনা সভা ও রবক্শষ মমানাজাত করা হয়। 

 
১৭ মার্ড ২০২১ ব্িব্ন্ধচর িন্মব্াডষডকী উদ যানা 

 
 
৪। মুরজববষ ে উদর্াপন উপলক্ক্ষয রডটিরসএ-মত বেবন্ধুর জীবনীর ওপর রডটিরসএ এর কম েকতো-কম েিারীক্দর সন্তানক্দর 

মক্ধ্য রিনা প্ররতক্র্ারগতার আক্য়াজন করা হয় ও রবজয়ীক্দর মক্ধ্য পুরস্কার রবতরণালয় করা হক্য়ক্ছ। 
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রর্াা প্রডতয়যাডগতাে অিংশগ্রহণকারীয়ের িয়ি ডিডটডিএ’র ডাব্ডাহী নডরর্ালক খন্দকার রাডকব্চর রহমাা 

 

৫। মুরজবক্ষ ের মগৌরবজ্জ্বল উযীপনায় ২২ মসক্েম্বর ২০২০ “রবব ব্যরক্তগত গারড়মুক্ত রদবস” উদ র্াপন উপলক্ক্ষ স্বল্প দূরক্ত্ব 

মেঁক্ট র্াতায়াত ও সক্িতনতা সৃরষ্টর লক্ক্ষয মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমকভসমমান পর্ োক্য়র রশক্ষা প্ররতষ্ঠাক্নর 

রশক্ষকবৃক্ন্দর রনকট হক্ত “রশক্ষাথীক্দর মেঁক্ট বা সাইক্কক্ল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাক্ন র্াতায়াক্ত উৎসারহত করক্ত করণালয়ীয়” 

রবষয়ক প্রবন্ধ আহবান করা হয় এবাং মাধ্যরমকভসমমান পর্ োক্য়র রশক্ষা প্ররতষ্ঠাক্নর রশক্ষাথীক্দর রনকট হক্ত 

“রবদ্যালক্য় মেঁক্ট র্াতায়াক্ত মকমন পররক্বশ িাই” এ রবষক্য় রিনা আহবান করা হয়। প্ররতক্র্ারগতা মশক্ষ রবজয়ীক্দর 

মক্ধ্য পুরস্কার রবতরণালয় করা হয়। 

 

৬। মুরজববষ ে উপলক্ক্ষয স্কুক্লর রশক্ষাথীক্দর মক্ধ্য ট্রারফক আইন ও সড়ক ব্যবহাক্র সক্িতনতা সৃরষ্টর লক্ক্ষয রনেবরণালয় েত ৭টি 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাক্ন কম েশালার আক্য়াজন করা হক্য়ক্ছোঃ 
 

 

ক) রবরসএসআইআর উচ্চ রবদ্যালয়, সাইন্সল্যাব, ধানমরে, ঢাকা 

খ) ঢাকা রশক্ষা মবাড ে ল্যাবক্রটরর স্কুল এে কক্লজ, রমরপুর-১, ঢাকা 

গ) তাররবয়াতুল রমোত একাক্ডমী, ২ভ২ দারুস সালাম, ফুরফুরা শররফ, রমরপুর-১, ঢাকা 

ঘ) আলী আহক্মদ হাই স্কুল, মগাড়ান, রখলগাঁও, ঢাকা 

ঙ) মগোররয়া হাই স্কুল, ২৩-২৪ সরতশ সরকার মরাড, মগোররয়া, ঢাকা-১২০৪ 

ি) ঢাকা কটন রমল উচ্চ রবদ্যালয়, নবীনিন্দ্র মগাস্বামী মরাড, ফররদাবাদ, ঢাকা 

ছ) রাক্য়র বাজার উচ্চ রবদ্যালয়, ১২৫ মশক্র বাাংলা নগর মরাড, ঢাকা-১২০৯ 

 

৭। জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জীবন ও কক্ম ের ওপর রডটিরসএ এর কম েকতোবৃক্ন্দর অাংশগ্রহক্ণালয় একটি 

উপস্থাপনা প্ররতক্র্ারগতা আক্য়াজন করা হক্য়ক্ছ।  

৮। রডটিরসএ-মত ‘কারাগাক্রর মরািনামিা’ ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই পাঠ প্ররতক্র্ারগতার আক্য়াজন করা হক্য়ক্ছ।                                            
 

র্বি ব্যর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস উদর্াপন 

মুরজববক্ষ ের মগৌরক্বাজ্জ্বল উযীপনায় র্ানজট রনরসন, বার়্িু ও শব্দ দূষণালয় হ্রাক্স ব্যরক্তগত গারড়ির পররবক্তে গণালয়পররবহন 

ব্যবহাক্র গণালয়সক্িতনতা সৃরষ্টর লক্ক্ষয ২২ মসক্েম্বর ২০২০ তাররখ রবব ব্যরক্তগত গারড়মুক্ত রদবস (World Car Free 

Day) উদর্াপন করা হয়। এ বছক্রর প্ররতপাদ্য রবষয় রছল “হাঁটা ও সাইক্কক্ল রফরর, বাসক্র্াগ্য নগর গরড়” (Back to 

Walking and Cycling for Liveable Cities)। এ বেি (মকারভড-১৯) পর্ির্স্থর্ি র্বববিনায় র্দবসটি উপলক্ক্ষ 

আক্য়ারজত কম েসূরি রভন্নভাক্ব সাজাক্না হয়। এর মক্ধ্য রশক্ষক এবং ছািছািীক্দর হাঁটা ও সাইক্কল িালাক্নার প্ররত 

উৎসারহত করক্ত অনলাইক্ন প্রবন্ধ আহবান ও রিনা প্ররতক্র্ারগতার আক্য়াজন করা হয়। ২১ মসক্েম্বর ২০২০ মসামবার 

সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ঢাকা পররবহন সমন্বয় কর্তেপক্ষ (রডটিরসএ) এর সভাকক্ক্ষ রদবস উদর্াপন উপলক্ক্ষয ভাচুেয়াল 
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সাংবাদ সক্ম্মলক্নর আক্য়াজন করা হয়। এছাড়া সিসবুক মপ্রাফাইল মেম সতরর '২২ মসক্েম্বর ২০২০ তাররক্খ আরম 

ব্যর্ক্তগত গারড় ব্যবহার করক্বা না’ মক্ম ে কযাসম্পইন এবাং মতামত সনয়া হয়। ২২ মসক্েম্বর মেলবার সকাল ১০.৩০ টায় 

“হাঁটা ও সাইক্কক্ল রফরর, বাসক্র্াগ্য নগর গরড়” শীষ েক ওক্য়রবনাি ও আক্লািনা সভার আক্য়াজন করা হয়। এছাড়া 

রদবসটিবক মকন্দ্র কবি জনসক্িতনিা সৃর্ষ্টি লক্ক্ষয মপাষ্টার ও রলফক্লট র্বিিণ এবাং রবরভন্ন সড়ক িীক্প মফস্টুন স্থাপন 

করা হয়। 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

র্বি ব্যর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস-২০২০ উদর্াপন উপলবক্ষে প্রবন্ধ এবাং িিনা প্রর্িবর্ার্গিায় র্বিয়ীবদি মবধ্য পুিষ্কাি র্বিিণ 
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১৬ মাি ি ২০২১ িার্িখ র্িটির্সএ’ি সভাকবক্ষ র্বি ব্যর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস-২০২০ উদর্াপন উপলবক্ষে র্বিয়ীবদি মবধ্য পুিষ্কাি র্বিিণ অনুষ্ঠান 

 

 

 
র্ানবসম্পদ উন্নয়ন 

 
প্রর্েক্ষণ: 

রডটিরসএ-মত জনবক্লর কম েদক্ষতা বৃরদ্ধর লক্ক্ষয ওররক্য়ক্েশন প্ররশক্ষণালয় মকাস ে ‘Linux System Administration’ 

প্ররশক্ষণালয়, সুশাসন সাংহতকরণালয় বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল ও সুশাসন, তথ্য অরধকার, বারষ েক কম ে-সম্পাদন চুরক্ত, 

অরভক্র্াগ ও প্ররতকার ব্যবস্থা (GRS) রবষয়ক প্ররশক্ষণালয় ‘পাবরলক সারভ েস ইক্নাক্ভশন’ প্রর্েক্ষণ, ‘বাক্জট রবষয়ক’ 

প্ররশক্ষণালয়, ই-রজরপ প্ররশক্ষণালয় (PU User Module), জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণালয় (সনরতকতা, অরফস 

রশষ্টািার, অরফস মর্াগাক্র্াগ, নরথ রবনষ্টকরণালয়, ছুটি রবরধ, আরথ েক রবরধ), মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ক্নর কম ে-

পররকল্পনার অন্তভু েক্ত (ক) কম িকিিা/কম িিািীবদি সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সটিবিনস্ িাট িাি) বাস্তাবায়বন সম্পৃক্তিা ও 

সবিিনিা বৃর্দ্ধ র্বষয়ক কম ি-পর্িকল্পনা (খ) সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সটিবিন িাট িাি)-এ উর্ের্খি সসবাসমূহ কার্ িকিভাবব 

প্রদাবনি িন্য অর্ধকিি ধািণা প্রদান ও দক্ষিা বৃর্দ্ধ ইতযারদ রবষক্য় প্ররশক্ষক্ণালয়র আক্য়াজন করা হক্য়ক্ছ। এছাড়া, 

আররপএটিরস কর্তেক আক্য়ারজত রবরভন্ন প্ররশক্ষণালয় কম েসূরিক্ত এ কর্তেপক্ক্ষর কম েকতো/কম েিারররা অাংশগ্রহণালয় কক্রন। 

 
কম িোলা আবয়ািন 

পররবহন ব্যবস্থাক্ক উন্নত ও যুক্গাপক্র্াগী করার লক্ক্ষয সাংরিষ্টক্দর মতামত গ্রহণালয় এবাং পরামশ ে প্রদাক্নর রনরমি রডটিরসএ 

কর্তেক ৬টি মসরমনার ও ওয়াকেশপ করা হক্য়ক্ছ। 
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িড়ক ডারানত্তা ও ট্রাডিক আইা িম্পয়কড িয়র্তাতা ব্ৃডির লয়যয ঢাকা কটা ডমলি উচ্চ ডব্েযালয়ে আয়লার্াা িভা ও কমডশালা 

 

িনবল ও পদ সৃিন 

র্িটির্সএ প্রর্িষ্ঠাকাবল মাত্র ৬৪ িন িনবল র্নবয় কার্ িক্রম শুরু কবি। ঢাকা মহানগিীি ক্রমবর্ধ িষ্ণু িনসংখ্যা, 

আর্ িসামার্িক অবস্থাি উন্নয়ন, বর্ধ িি অর্ধবক্ষত্র, আধুর্নক গণপর্িবহন ব্যবস্থা, পর্িকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমিবয়ি লবক্ষে 

২০১৮ সাবল বিিমান সিকাি র্িটির্সএ-সি আবিা ১৪৮ িনবল মঞ্জুি কবি। বিিমাবন র্িটির্সএ’ি সমাট িনবল ২১২। 

২০২০-২১ অর্ িবেবি ৯ম সগ্রিভুক্ত ২ িন এবং সব িবেষ গি ২৮ জুন ২০২১ িার্িবখ ১৬-১৭ সগ্রিভুক্ত ৩য় সের্ণি ৫টি 

কোটাগর্িি ১৪টি শূন্য পবদ িনবল র্নবয়াবগি লবক্ষে র্নবয়াগপত্র িার্ি কিা হবয়বে। ১০ম সগ্রিভুক্ত ৩টি পবদি প্রার্ীবদি 

র্লর্খি পিীক্ষাি কার্ িক্রম িলমান আবে। ৫ম হবি ৯ম সগ্রিভুক্ত ১৮টি র্বর্ভন্ন পবদ সমাট ১৮ (আঠাবিা) িন িনবল 

র্নবয়াবগি লবক্ষে ০৩ মম ২০২১ িার্িবখ নদর্নক প্রর্ম আবলা এবং র্দ র্িনার্ন্সয়াল এক্সবপ্রস পর্ত্রকায় র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত 

প্রকার্েি হবয়বে। 

 
প্রার্িষ্ঠার্নক গণশুনানী 

র্িটির্সএ'ি শুদ্ধািাি সকৌেল কম ি-পর্িকল্পনাি (২০২০-২০২১) অন্তভু িক্ত সুোসন প্রর্িষ্ঠা এবং সকবলি সুর্ির্ন্তি পিামে ি ও 

মিামি গ্রহবণি র্নর্মি ১৭ জুন ২০২১ িার্িবখ ভাচুিয়ার্ল একটি প্রার্িষ্ঠার্নক গণশুনানী অনুর্ষ্ঠি হয়। উক্ত গণশুনানীবি 

সভাপর্িত্ব কবিন িনাব খযকাি িার্কবুি িহমান, র্নব িাহী পর্িিালক, ঢাকা পর্িবহন সমিয় কর্তিপক্ষ। 

 
  িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল  

সরকার অব্যাহতভাক্ব দুনীরত দমন কার্ েক্রম িারলক্য় র্াক্ে এবাং এরই সমরন্বত উসযাগ র্হসাবব সসানাি বাংলা গড়াি 

প্রিেবয় িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল প্রণয়ন কিা হবয়বে। িদবপ্রর্ক্ষবি র্িটির্সএ হবি িািীয় শুদ্ধািাি সকৌেল কম ি-পর্িকল্পনা 

প্রণয়ন কবি িা বাস্তবায়ন কিা হবি। ২০১৯-২০২০ অর্ িবেবি র্িটির্সএ সমাট ১০০ নম্ববিি মবধ্য ৯৪.৮০% নম্বি অিিন 

কবিবে। ২০২০-২০২১ অর্ ি-বেবিি শুদ্ধািাি সকৌেল কম ি-পর্িকল্পনা েিভাগ বাস্তবায়ন কিা হবয়বে। ২০২০-২০২১ 

অর্ িবেবি শুদ্ধািাি িি িাি িন্য র্িটির্সএ’ি ০২ (দুই) িন কম িিার্িবক পুিষ্কাি প্রদান কিা হবয়বে।  
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সমিয় কার্ িক্রম:  

রডটিরসএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পররবহন সাংরিষ্ট সকল উন্নয়ন পররকল্পনা অনুক্মাদন, সমন্বয় ও পররবীক্ষণালয় কক্র। 

রডটিরসএ ২০ বছর মময়াদী মকৌশলগত পররবহন পররকল্পনা সাংক্শাধন ও পররমাজেন কক্র সাংক্শারধত মকৌশলগত পররবহন 

পররকল্পনা (RSTP) প্রণালয়য়ন করক্ছ র্া ২৯ আগষ্ট ২০১৬ তাররক্খ মরন্ত্রসভা কর্তেক অনুক্মারদত হক্য়ক্ছ। সকল পর্িবহন 

মাধ্যবম স্বািবযে িলািবলি িন্য ি োর্পি পাস িালু কিা হবয়বে। ইবিামবধ্য ৩টি বাস সার্ভ িবস ি োর্পি পাস িালু িবয়বে। 

র্িটির্সএ এমআিটি লাইন-১, এমআিটি লাইন-৫ (উিিাংে) এি সম্ভাব্যিা র্ািাই এবং এমআিটি লাইন-৫ (দর্ক্ষণাংে) 

প্রাক-সম্ভাব্যিা র্ািাই সম্পন্ন কবিবে। রডটিরসএ আইক্নর ১৯ ধারা মমাতাক্বক ঢাকা ও পাবেবতী এলাকার জন্য মমক্ট্রাক্রল 

পররিালনা ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় এর জন্য রডএমটিরসএল গঠন করা হক্য়ক্ছ। 

 

িোবলঞ্জসমূহ: 

ঢাকার র্ানজট রনরসক্নর লক্ক্ষয মকৌশলগত পররবহণালয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী গণালয়পররবহণালয় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন অরত জরুরর। 

রডটিরসএ আইক্ন মকান জররমানার রবধান না থাকায় রবরভন্ন সরকারর মবসরকারর সাংস্থা রডটিরসএ আইক্নর ব্যতযয় ঘটিক্য় 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করক্ছ। ফক্ল রডটিরসএ রবরভন্ন পররবহন সাংরিষ্ট সাংস্থার মক্ধ্য সুষ্ঠুভাক্ব সমন্বয় করক্ত পারক্ছনা। ঢাকা 

মহানগরীর ৩৮৮টি বাস রুটক্ক মরশনালাইক্জশক্নর মাধ্যক্ম পুনরব েন্যাস কক্র ৪২টি রুট, ২২টি মকাম্পানী এবাং পুনরব েন্যাস 

মাধ্যক্ম বাস পররিালনা করার উক্দ্যাগ মনয়া একটি বড় িযাক্লে। 

 
ভর্বষ্যৎ পর্িকল্পনা:  

রডটিরসএ’র কার্ োবলী পুনগ েঠন এবাং জররমানার রবষয়টি অন্তভু েক্ত করার পররকল্পনা গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ। ি োর্পি পাস এি 

মাধ্যবম ভ্রমক্ণালয়র জন্য MRT, BRT, BRTC, BIWTC সহ মবসরকারর বাস অপাক্রটরক্দরক্ক Clearing House 

প্রকক্ল্পর আওতায় আনার জন্য Clearing House মফজ-২ প্রকল্প গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ, র্ার মময়াদ ২০২৪ সাল। 

জনদুক্ভোগ রনরসক্ন বাস টারম েনাল/রডক্পা এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ২০২১-২২ অথ েবছক্র সমাপ্ত হক্ব। ঢাকা মহানগরীক্ত 

বাসরুট েযাঞ্চাইরজাং প্রবতেক্নর মাধ্যক্ম র্ানজট হ্রাস ও রনরাপদ এবাং সমরন্বত পররবহন ব্যবস্থা গক্ড় মতালার উক্দ্যাগ 

গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ, র্া আগামী ৫(পাঁি) বছক্র পর্ োয়ক্রক্ম বাস্তবায়ন করা হক্ব। 
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বাাংলাক্দশ সড়ক পররবহন কক্প োক্রশন (রবআরটিরস) একমাি রাষ্ট্রীয় সড়ক পররবহন সাংস্থা। ১৯৬১ সাক্লর ৭ নম্বর 

অধ্যাক্দশ বক্ল র্ািী ও পণ্য পররবহন মসবা রনরিত করার লক্ক্ষয রবআরটিরস প্ররতরষ্ঠত হয়। মুরক্তযুদ্ধকাক্ল ক্ষরতগ্রস্ত এ 

রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠানক্ক জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান এর প্রতযক্ষ রদক রনক্দ েশনায় পুনগ েঠন করা হয়। পুনগ েঠিত 

রবআরটিরস মদক্শর আথ ে-সামারজক ও মানব সম্পদ উন্নয়ক্নর লক্ক্ষয র্নিাপদ ও সােয়ী মূবল্য র্াত্রী ও পণ্য পর্িবহন সসবা 

প্রদান এবং দক্ষ িালক ও কার্িগি নিিীবি সর্ক্রয় ভূর্মকা পালন কবি আসবে। বতেমাক্ন রবআরটিরস মদক্শর গরে মপররক্য় 

আন্তোঃক্দশীয় র্ািী ও পণ্য পররবহন মসবা সম্প্রসাররত কক্রক্ছ। 

রূপকল্প 

রনরাপদ ও আধুরনক রাষ্ট্রীয় সড়ক পররবহন ব্যবস্থা গক্ড় মতালা। 

অরভলক্ষয 

 র্ািী পররবহন সুরবধা বৃরদ্ধ করা। 

 রডক্পার বহক্র আধুরনক র্ানবাহন সাংক্র্াজন করা। 

 পররবহন খাক্ত দক্ষ জনবল সৃরষ্ট করা। 

 রনভেরক্র্াগ্য পররবহন ব্যবস্থা গক্ড় মতালা এবাং মদক্শর আথ ে-সামারজক উন্নয়ক্ন ভূরমকা রাখা। 
 

কার্ োবরল 

বাংলাবদে সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিেন আইন, ২০২০ এি ধািা ৫-এ র্নধ িার্িি রবআরটিরসর কার্ োবরল রনেরূপ: 

 

 র্ািী ও পণ্য পররবহণালয় মসবা প্রদান করা; 

 আন্তোঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চরলক র্ািী ও পণ্য পররবহণালয় মসবা প্রদান করা; 

 প্রক্য়াজন অনুর্ায়ী প্ররশক্ষণালয় ইউরনট বা মকন্দ্র স্থাপন ও পররিালনা করা; 

 প্রক্য়াজন অনুর্ায়ী র্ানবাহন মমরামত কারখানা স্থাপন ও পররিালনা করা; 

 মদক্শ ও রবক্দক্শ র্ািী ও পণ্য মসবা প্রদাক্নর লক্ক্ষয প্রক্য়াজনীয় সাংখ্যক বাস ও ট্রাক সাংগ্রহ করা; 

 সরকাক্রর পূব োনুক্মাদনক্রক্ম, মর্ক্কাক্না স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরি অজেন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণালয় ও দখক্ল রাখা বা 

ব্যবহার বা হস্তান্তর করা; 

 পররবহণালয় মসবা প্রদাক্নর উক্যক্ে টারম েনাল, রডক্পা, র্ািী ছাউরন বা অন্য মকাক্না সুরবধা সৃরষ্ট করা; 

 আন্তোঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চরলক র্ািী ও পণ্য মসবা প্রদাক্নর উক্যক্ে রবক্দক্শ কার্ োলয় বা টারম েনাল, রডক্পা, র্ািী 

ছাউরন বা অন্য মকাক্না সুরবধা সৃরষ্ট করা; 

 মমরামত ও রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় কররয়া বারণালয়রজযকভাক্ব পররিালনা লাভজনক নক্হ এইরূপ বাস বা ট্রাক দীঘ ে মময়াক্দ 

সুরনরদ েষ্ট নীরতমালার রভরিক্ত ইজারায় পররিালনা করা; 

 সুরনরদ েষ্ট নীরতমালার রভরিক্ত প্রক্য়াজক্ন অস্থায়ীভাক্ব ইজারায় র্ািীবাহী বাস বা পণ্যবাহী ট্রাক পররিালনা 

করা; 

 কম েিারীক্দর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃরদ্ধর লক্ক্ষয প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা; 

 মসবার মান বৃরদ্ধর লক্ক্ষয গক্বষণালয়া করা; 

 রবক্শষ পরররস্থরত, মর্মন- হরতাল, পররবহণালয় ধম েঘট, জরুরর অবস্থা, প্রাকৃরতক দুক্র্ োগ, রাষ্ট্রীয় জরুরর প্রক্য়াজন, 

রবব ইজক্তমা, মুরক্তক্র্াদ্ধা সমাক্বশ এবাং অনুরূপ মকাক্না পরররস্থরতক্ত রবক্শষ সড়ক পররবহণালয় মসবা প্রদান 

করা; 

 কক্প োক্রশক্নর গারড় সম্ভার, র্ানবাহন, র্ন্ত্রপারত, প্ল্াে, সরোম ও অন্যান্য প্রক্য়াজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত, ক্রয়, 

রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় ও মমরামত করা; 

 কক্প োক্রশক্নর কার্ োবরল সম্পাদক্নর জন্য প্রক্য়াজনীয় চুরক্ত সম্পাদন করা; 

 কক্প োক্রশক্নর কার্ োবরল সম্পাদক্নর রনরমক্ি প্রক্য়াজনীয় মর্ক্কাক্না ধরক্নর মালামাল মজুদ করা; এবাং 

 সরকার কর্তেক অরপ েত অন্য মর্ মকাক্না কার্ ে সম্পাদন করা। 
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বারষ েক উন্নয়ন কম েসূিী 

২০২০-২১ অর্ িবেবি র্বআিটির্স কর্তিক সিকাবিি র্নিস্ব অর্ িায়বন (র্িওর্ব) ৫২০৯.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বর্লি “দক্ষ 

িালক নিিীি লবক্ষে প্রর্েক্ষণ প্রদাবনি িন্য র্বআিটির্স’ি ৩টি প্রর্েক্ষণ ইনর্ষ্টটিউট ও ১৭টি প্রর্েক্ষণ সকন্দ্র আধুর্নকায়ন ও 

ের্ক্তোলীকিন (২য় সংবোর্ধি)” প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন। ২০২০-২১ অর্ িবেবি বিাদ্দকৃি ৯০৬ লক্ষ টাকাি মবধ্য ৩০ জুন 

২০২১ পর্ িন্ত ৩৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবয়বে এবং এ পর্ িন্ত ক্রমপুর্ঞ্জি ব্যয় ১৯৭৯.০২ লক্ষ টাকা। ইবিামবধ্য  ১৫টি 

প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্রর রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ, ১টি মকক্ন্দ্রর ৮০ শতাাংশ কাজ মশষ হক্য়ক্ছ এবাং অবরশষ্ট ১টি প্ররশক্ষণালয় 

মকক্ন্দ্রর মল-আউট প্রণালয়য়ন করা হক্য়ক্ছ। পরবতীক্ত সাংক্শারধত রডরপরপ’মত অন্তভু েক্ত আক্রা ৫টি প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্রর মক্ধ্য ২টি 

প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্রর ভবন রনম োণালয় কাজ মশষ হক্য়ক্ছ এবাং ৩টির রনম োণালয় কাজ িলমান। তাছাড়া, প্ররশক্ষণালয় কাক্জ ব্যবহাক্রর জন্য 

সরকারর পররবহন পুল হক্ত প্রাপ্ত ১০০টি কাক্রর মক্ধ্য ৫০টি এবাং ১০টি বাক্সর মক্ধ্য ৪টির মমরামত কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

প্রকক্ল্পর সারব েক অগ্রগরত ৮৫ শতাাংশ। ৩০ জুন ২০২২-এ প্রকল্পটি সমার্প্তি িন্য র্নধ িার্িি আবে। 

 

বারষ েক কম ে সম্পাদন চুরক্ত 

রবগত বছক্রর ধারাবারহকতায় ২৩ জুন ২০২১ তাররক্খ রবআরটিরসর অধীনস্থ রডক্পা, প্ররশক্ষণালয় ইনরস্টটিউট, প্ররশক্ষণালয় 

মসোরসমূক্হর ইউরনট প্রধানক্দর সাক্থ রবআরটিরসর মিয়ারম্যান এর বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়। ২০২০-২১ 

অথ েবছক্র বাাংলাক্দশ সড়ক পররবহন কক্প োক্রশন এর বারষ েক কম ে সম্পাদন চুরক্তক্ত রনধ োররত লক্ষযমািা অজেক্নর মস্কার 

রছল ৮৫%। লক্ষযমািা অজেক্নর সাংরক্ষপ্ত রিি রনেরূপ: 

ক্রম. কম ে সম্পাদন সূিক একক লক্ষযমািা অজেন 

১। সড়ক রনরাপিা মজারদারকরক্ণালয় জনসক্িতনতা সৃরষ্টর লক্ক্ষয সভা ও 

মসরমনার আক্য়াজন  

সাংখ্যা ১০০ ৯০ 

২। ট্রারফক আইন সম্পক্কে িালকক্দর সক্িতনতা বৃরদ্ধ করক্ত সভা 

আক্য়াজন 

সাংখ্যা ৩০ ৩০ 

৩। বাস বহক্রর মাধ্যক্ম অভযন্তরীণালয় রুক্ট পররবহনকৃত র্ািী সাংখ্যা (লক্ষ) ৫৫০ ৩৪৫.৮০ 

৪। ট্রাক বহক্রর মাধ্যক্ম পররবহনকৃত মালামাল পররবহন  

(হাজার টন) 

৬৩০ ৫৯৫.৩৫ 

৫। সাংগৃহীত রাজস্ব মকাটি টাকা ১৪৬৫ ১৩৫০ 

৬। রপরপরপ প্রকল্প বাস্তবায়ক্ন সক্ষমতা বৃরদ্ধর লক্ক্ষয আক্য়ারজত প্ররশক্ষণালয় জনঘো ১০ ১০ 

৭। ড্রাইরভাং প্ররশক্ষণালয় প্রদান সাংখ্যা ৪০০০ ৩৪৬১ 

৮। ToT এর মাধ্যক্ম প্ররশক্ষণালয় সাংখ্যা ৪৩০ ৪৩০ 

৯। SEIP-BRTC এর মাধ্যক্ম প্ররশক্ষণালয় সাংখ্যা ১৫০৪৮ ১২৯৩৯ 

১০। প্রকক্ল্পর মাধ্যক্ম ১৭টি প্ররশক্ষণালয় মকন্দ্র আধুরনকায়ন সাংখ্যা ১৭ ১৫ 

 

হাওড় অঞ্চক্লর অবকাঠাক্মা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প 
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‘‘হাওড় অঞ্চক্লর অবকাঠাক্মা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HILIP)” এর কক্ম্পাক্নট ৩ এর আওতায় মনিক্কানা, 

সুনামগে, রকক্শারগে এবাং হরবগে, ব্রাহ্মণালয়বারড়য়া মজলায় দক্ষ ড্রাইভার ও মমকারনক সতররর লক্ক্ষয রবআরটিরস ও 

HILIP প্রকক্ল্পর সাক্থ রবআরটিরস’র চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়। চুরক্ত অনুর্ায়ী ০৯ জুন ২০২১ তাররক্খ রবআরটিরস মকন্দ্রীয় 

প্ররশক্ষণালয় ইনরস্টটিউট, গাজীপুক্র ৮৭ জন ড্রাইভার কাম অক্টাক্মকারনক সতররর লক্ক্ষয ৪ সপ্তাক্হর প্ররশক্ষণালয় কার্ েক্রম 

মিয়ারম্যান, রবআরটিরস কর্তেক ভাচুেয়ারল উক্িাধন করা হয়। 

 

পদ্মাক্সতু প্রকক্ল্প ক্ষরতগ্রস্ত জনক্গাষ্ঠীক্ক প্ররশক্ষণালয় 

পদ্মাক্সতু প্রকক্ল্প ক্ষরতগ্রস্ত জনক্গাষ্ঠীক্ক আত্মরনভেরশীল করার রনরমি মুন্সীগে, মাদারীপুর এবাং শররয়তপুর মজলার ৪৫৪ জনমক 

ড্রাইরভাং প্ররশক্ষণালয় প্রদাক্নর জন্য রবআরটিরস এবাং বাাংলাক্দশ মসতু কর্তেপক্ক্ষর মক্ধ্য ০৮ মাি ে ২০২১ তাররক্খ একটি সমক্ঝাতা চুরক্ত 

স্বাক্ষররত হয়। ২৭ মাি ে ২০২১ হক্ত প্ররশক্ষণালয় কার্ েক্রম শুরু হক্য়ক্ছ এবাং এ র্াবৎ ১০০ জন এর প্ররশক্ষণালয় িলমান।  

 

 
 

গাড়ী রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয় প্ররশক্ষণালয় কার্ েক্রক্মর উক্িাধনী অনুষ্ঠান  

 

২০২০-২১ অথ েবছক্রর অজেন 

বাস বহি  

বিিমাবন র্বআিটির্স’ি বাস বহবি র্বযমান ১৬৫০টি বাবসি মবধ্য ১২৬৮টি িলমান, ২০৪টি ভািী সমিামিাধীন এবং 

১৭৮টি অবকবিা কিাি কার্ িক্রম গ্রহণ কিা হবয়বে। প্রর্িববদনাধীন সমবয় ৪ সকাটি ৩১ লক্ষ ৭২ হািাি র্াত্রী র্বআিটির্স'ি 

পর্িবহন সসবা গ্রহণ কবিবে। 
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রবআরটিরস এরস বাস সারভ েস 

ট্রাক বহর 

র্বআিটির্স’ি ট্রাক বহবি বিিমাবন সমাট ৫৯০টি ট্রাক িবয়বে। িম্মবধ্য ৪৯৮টি ট্রাবকি মাধ্যবম পণ্য পর্িবহন সসবা সদওয়া 

হবি। র্বর্ভন্ন সট্রর্নং ইনর্ডটিউটবট ২৬টি ট্রাক সট্রর্নং কাবি র্নবয়ার্িি আবে। অবর্েষ্ট ট্রাকসমূহ র্বর্ভন্ন পর্ িাবয় 

সমিামিাধীন। ২০২০-২১ অর্ িবেবি ৬ লক্ষ ৫৫ হািাি সমর্ট্রক টন পণ্য পর্িবহন কিা হবয়বে। 

 

 
 

রবআরটিরস ট্রাক সারভ েস 

 

বাস র্িবপা 

র্বআিটির্সি বাস র্িবপাি সংখ্যা ২২টি। র্দনািপুি বাস র্িবপাি র্নয়ন্ত্রবণ বাংলাবান্ধা এবং বগুড়া বাস র্িবপাি র্নয়ন্ত্রবণ 

র্সিািগঞ্জ সাব র্িবপা স্থাপবনি কার্ িক্রম িলমান।   

   

ট্রাক র্িবপা 

র্বআিটির্স’সি বিিমাবন সমাট ২টি ট্রাক র্িবপা িবয়বে। ঢাকা এবং িট্ট্রগ্রাম ট্রাক র্িবপাি মাধ্যবম র্বআিটির্স সািাবদবে 

পণ্য পর্িবহবনি পাোপার্ে িািীয় দূবর্ িাগ ও আপদকালীন সমবয় সােয়ী ভাড়ায় পণ্য পর্িবহন সসবা প্রদান কিা হয়।  
 

 

প্রর্েক্ষণ ইনর্ডটিউট ও সকন্দ্রসমূবহ পর্িবহন সসবায় মানবসম্পদ উন্নয়ন 

রবআরটিরস ড্রাইরভাং প্ররশক্ষণালয় এবাং কাররগরর রবরভন্ন মট্রক্ডর উপর প্ররশক্ষণালয় প্রদাক্ন মাধ্যক্ম দক্ষ জনশরক্ত সতররক্ত 

প্রশাংসনীয় ভূরমকা পালন করক্ছ। প্ররশক্ষণালয় কার্ েক্রম পররিালনার জন্য মমাট ৪টি প্ররশক্ষণালয় ইনরস্টটিউট ও ১৯টি প্ররশক্ষণালয় 

মকন্দ্র রক্য়ক্ছ। উক্ত প্ররশক্ষণালয় ইনরস্টটিউট ও প্ররশক্ষণালয় মকন্দ্রগুক্লাক্ত প্ররশক্ষণালয় প্রাপ্ত দক্ষ িালক সড়ক দূঘ েটনা হ্রাক্স এবাং মদক্শ 
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ও রবক্দক্শ রনক্জক্দর কম েসাংস্থান সৃরষ্টর মাধ্যক্ম মদশীয় অথ েনীরতক্ত গুরুত্বপূণালয় ে ভূরমকা পালন কক্র আসক্ছ। এছাড়াও 

বাাংলাক্দশ পুরলশ একাক্ডমী, আনসার ও রভরডরপ, মজলা পররষদ, মরহলা রবষয়ক অরধদপ্তর রবআরটিরসর প্ররশক্ষণালয় মসবা 

গ্রহণালয় কক্র। বাাংলাক্দশ মলাক প্রশাসন প্ররশক্ষণালয় মকক্ন্দ্রর সকল কযাডাক্রর রবরসএস কম েকতোবৃন্দ, সারড ের রবরসএস (কৃরষ) 

কম েকতোবৃন্দ বাড ে, রবরসএস প্ররশক্ষণালয় একাক্ডমী, Bangladesh Institute of Administration and Management 

(BIAM) , মটরলকরমউরনক্কশন ষ্টাফ কক্লজ, জয়ক্দবপুর, গাজীপুর, জাতীয় কৃরষ প্ররশক্ষণালয় একাক্ডমী (নাটা) জয়ক্দবপুর, 

গাজীপুর, পেী উন্নয়ন একাক্ডমী, বগুড়া, কুরমো (নাস েভুক্ত কৃরষ রবজ্ঞানী), সামররক বারহনী,ভক্নৌবারহনী, রবমানবারহনী, 

পুরলশভআনসার ও রভরডরপভ ফায়ার সারভ েসভ র যাব, মটকরনকযাল মট্ররনাং মসোরভ মভাক্কশনাল মট্ররনাং ইনরষ্টটিউটভ আইআইটি 

, মজলা পররষদোঃ (গাজীপুর, মশরপুর, টাোইল, ময়মনরসাংহ ও জামালপুর) Skills for Employment Investment 

Program  (SEIP), এবাং  Haor Infrastructure and livelihood Improvement 

Project (HILIP) প্রকল্প।  

 

 

রবআরটিরসর সারভ েসসমূহ  

র্সটি বাস সার্ভ িস : 

র্সটি েহিগুবলাবি র্ানিট র্নিসন ও নগিবাসীি উন্নি র্াত্রীবসবা র্নর্িিকিবণি লবক্ষে র্বআিটির্স’ি র্সটি বাস সার্ভ িস 

িালু িবয়বে। বিিমাবন র্বআিটির্স’ি ৩৭১টি বাবসি মাধ্যবম ঢাকা ও িট্টগ্রাম েহবিি ৪৭টি রুবট র্সটি বাস সার্ভ িস  

পর্িিার্লি হবি।  

 

 

 

র্সটি সার্ভ িস বাস 

 

িক্রাকাি বাস সার্ভ িস : 

ধানমর্ন্ড-র্নউমাবকিট রুবট র্বআিটির্স’ি ৮টি এর্স বাবসি মাধ্যবম িক্রাকাি বাস সার্ভ িস িালু কিা হবয়বে। প্ররতক্বদনাধীন 

সমক্য় সকার্ভি-১৯ এি কািবণ সার্ভ িসটি বন্ধ র্েল। 
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িক্রাকাি এর্স বাস 

আন্তিঃবিলা বাস সার্ভ িস: 

র্বআিটির্সি আন্ত:বিলা বাস সার্ভ িবস র্বর্ভন্ন ধিবণি ৪৬৮টি বাস (এর্স/নন এর্স) ১৮৩টি রুবট সমগ্র বাংলাবদবে িলািল 

কিবে। ২০২০-২০২১ অর্ িবেবি ৪ সকাটি ৩১ লক্ষ ৭২ হািাি র্াত্রী পর্িবহন কিা হবয়বে। 

 

 

 

র্বআিটির্স’ি আন্তিঃবিলা বাস 

 

 

আন্তিিার্িক বাস সার্ভ িস:  

ঢাকা-সকালকািা-ঢাকা, ঢাকা-আগিিলা-ঢাকা, আগিিলা-ঢাকা-সকালকািা-আগিিলা, ঢাকা-র্সবলট-র্েলং-সগাহাটি-ঢাকা 

ও ঢাকা-খুলনা-কলকািা রুটসমূবহ র্বআিটির্স’ি বাস িলািল কিবে। ঢাকা-র্ের্লগুর্ড়-গ্যাংটক রুট িালুি র্বষয়টি 

প্রর্ক্রয়াধীন। ২০২০-২০২১ অর্ িবেবি সকার্ভি-১৯ এি কািবণ বাস িলািল বন্ধ িাখা হবয়র্েল।  
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আন্তিার্িিক রুবট পর্িিার্লি বাস 

 

ডাি বাস সার্ভ িস: 

 বাংলাবদে সর্িবালয়, ঢাকা এবং র্বর্ভন্ন সিকার্ি/সবসিকার্ি প্রর্িষ্ঠাবনি কম িিািীবদি অর্িবস র্ািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি 

র্বআিটির্সি ১৮২টি বাস ১৭৪টি রুবট িলািল কিবে। 

  ঢাকা র্বির্বযালয়, িাহােীিনগি র্বির্বযালয়, িগন্নার্ র্বির্বযালয়, ইবিন র্বির্বযালয় কবলি, িট্টগ্রাম 

র্বির্বযালয়, োহিালাল র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বির্বযালয়, খুলনা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বির্বযালয়, বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি 

িহমান কৃর্ষ র্বির্বযালয়, গািীপুি, পাবনা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বির্বযালয়, পাবনা ইসলামী র্বির্বযালয়, কুর্মো 

র্বির্বযালয়, সনায়াখালী র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত র্বির্বযালয়সহ র্বর্ভন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন োত্র-োত্রীবদি র্ািায়াবিি 

সুর্বধাবর্ ি র্বআিটির্স’ি বাস সার্ভ িস িালু িবয়বে। 

 

 
 

ডাি বাস  
 

মর্হলা বাস সার্ভ িস:  

বিিমাবন ঢাকা ও িট্টগ্রাম েহবিি র্বর্ভন্ন রুবট কম িিীবীসহ ও অন্যান্য মর্হলাবদি র্বর্ভন্ন গন্তবব্য আনা সনয়াি িন্য 

র্বআিটির্স’ি ২২টি বাস ১৭টি রুবট মর্হলা বাস সার্ভ িস র্হবসবব িালু িবয়বে।  

 

  

মরহলা বাস সারভ েস 
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স্কুল/কবলি বাস সার্ভ িস:  

ঢাকা মহানগিীি র্বর্ভন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি োত্র-োত্রীবদি র্ািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি র্মিপুি-আর্িমপুি রুবট ও সেওড়া বািাি 

(বেওড়া বাসডোন্ড) হবি এমইএস (বনভাল সহিবকায়াট িাি) রুবট সমাট ০৩টি ও িট্টগ্রাম েহবিি র্েক্ষার্ীবদি র্ািায়াবিি 

িন্য ১০টি বাস স্টুবিন্ট সার্ভ িস র্হবসবব িালু িবয়বে। 

  

স্টুক্ডে বাস সারভ েস 

র্ববেষ র্াত্রী সসবা:  

র্বর্ভন্ন ঝুঁর্কপূণ ি অর্স্থর্িেীল পর্ির্স্থর্িবি, দুবর্ িাগকালীন সমবয় এবং ধমীয় উৎসব ও সবম্মলবন অপ্রির্লি 

(Unconventional) রুবট  র্বআিটির্স িনস্বাবর্ ি র্াত্রী সসবা ও পণ্য পর্িবহন সসবা প্রদান কবি র্াবক। উপিন্তু বনবভািন 

ও র্ববনাদনমূলক র্েক্ষা সিবিি িন্য র্বআিটির্স’ি বাস সসবা আস্থা অিিন কবিবে।  

     

মকারভড-১৯ মহামারীকাক্ল র্ববেষ র্াত্রী সসবা 

সকার্ভি-১৯ পর্ির্স্থর্িবি িনসাধািবণি িার্হদাি সপ্রর্ক্ষবি র্বআিটির্স র্নবম্নাক্ত র্ববেষ সসবা প্রদান কিবে; 

 র্ববদে সিিি র্াত্রীবদি হর্িি োহিালাল আন্তিিার্িক র্বমানবযি হবি সকায়াবিন্টাইন সসন্টাবি বহন এবং 

র্াত্রীবদি মালামাল পর্িবহবনি িন্য সমবয় সমবয় ১৯৪টি এর্স বাস ও ১০টি ট্রাক র্নবয়ার্িি কিা হয়। 

 ঢাকাস্থ সমর্িকোল কবলি ও হাসপািালসমূবহি িাক্তাি, নাস ি ও কম িকিিা-কম িিািীবদি র্ািায়াবিি িন্য সুলবভ 

৭টি বাস র্িবপাি মাধ্যবম ঢাকায় ১৭টি (র্িিল ও একিলা) এবং িট্টগ্রাবম ৩টি বাস সার্ভ িস সদয়া হয়। 

 

 

পণ্য পর্িবহন সসবা   

সািাবদবে সিকার্ি খাযেষ্য, সাি, ঔষধ, সপপাি এবং সুগাির্মবলি িরুর্ি পণ্য পর্িবহবনি িন্য র্বআিটির্স’ি ৪০০টি 

ট্রাক র্নবয়ার্িি িবয়বে। সকার্ভি-১৯ মহামার্িি সময়কাবল খায অর্ধদপ্তবিি প্রায় ৩৫ হািাি সমর্ট্রক টন িাল ও গম 

সদবেি র্বর্ভন্ন সিকার্ি খায গুদাবম পর্িবহন কিা হয়। বিিমাবন উক্ত পণ্য পর্িবহন সসবা িলমান আবে। েীিকার্লন 

সমবয় উিিাঞ্চবলি িনসাধািবণি িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি ত্রানভান্ডাি হবি ৬৪ সিলা প্রোসবকি মাধ্যবম েীিবস্ত্র 

র্বিিবণি কাবি র্বআিটির্স’ি ট্রাক র্নবয়ার্িি কিা হয়।  

 

মমরামত কার্ েক্রম  

ঢাকাস্থ র্বআিটির্স’ি সকন্দ্রীয় সমিামি কািখানায় র্বর্ভন্ন সিকার্ি প্রর্িষ্ঠাবনি র্ানবাহন র্নয়র্মি সমিামি কিা হবয় 

র্াবক। উক্ত সমিামি কািখানায় ২০২০-২১ অর্ িবেবি ৪৩০০টি র্ানবাহন সমিামি কবি ৪,৫৯,৫০,২২৪ভ- টাকা িািস্ব আয় 

কিা হবয়বে। 
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র্ািীবান্ধব কার্ েক্রম 

র্বআিটির্স’ি বাবস র্নম্নরূপ র্ববেষ কার্ িক্রম সংবর্ািন কিা হবয়বে; 

 প্রর্িটি বাবস মর্হলা, র্েশু, প্রর্িবন্ধী ও মুর্ক্তবর্াদ্ধাবদি িন্য ১৫টি আসন সংিরক্ষত রাখা হয় 

 মুর্ক্তযুদ্ধ র্বষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক ইসুেকৃি পর্িিয়পত্র প্রদে িন সাবপবক্ষ যুদ্ধাহি মুর্ক্তবর্াদ্ধা ও সখিাবপ্রাপ্ত 

মুর্ক্তবর্াদ্ধাবদি র্বআিটির্স'ি বাবস র্বনা ভাড়ায় র্ািায়াবিি সুর্বধা িবয়বে 

 রবআরটিরস’র সকল বাক্স ধুমপান রনরষদ্ধ কক্র ‘ধুমপানমুক্ত র্ানবাহন’ রষ্টকার সাংক্র্াজন 

 রবআরটিরস’র বাক্স পুরলশ মহল্প লাইন ’৯৯৯’ নম্বরযুক্ত রষ্টকার সাংক্র্াজন 

 প্ররতটি বাক্সর সাংরিষ্ট িালক ও কোটক্রর নাম এবাং মমাবাইল নম্বর বাক্সর অভযন্তক্র প্রদশ েন 

 প্রবিেক বাবস ময়লা সিলাি ঝুঁর্ড় সংবর্ািন 

 

 

রডরজটাল কার্ েক্রম 

 

রবআরটিরস’মক রডরজটালাইজ করার লক্ক্ষয IT Cell গঠন 

রবআরটিরস আধুরনকায়ক্ন মফার রজ মনটওয়াকে এর আওতায় রবআরটিরস’র রনজস্ব সাভোর ক্রয়/স্থাপন, সাভোর পররিালনা, 

আইরসটি সাংক্রান্ত র্াবতীয় রবরনক্দ েশ প্রস্তুতকরণালয়, মভরহকল ট্রারকাং রসক্স্টম কার্ েক্রম পররিালনার লক্ক্ষয IT Cell গঠন করা 

হয়। 

 

অবসরপ্রাপ্ত কম েকতো ও কম েিারীক্দর রসরপএফ এর অথ ে অনলাইন ব্যাাংরকাং এর মাধ্যক্ম প্রদান 

মসবাসহজীকরক্ণালয়র লক্ক্ষয রবআরটিরস’র অবসরপ্রাপ্ত কম েকতো ও কম েিারীক্দর রসরপএফ এর অথ ে ০৯ভ০৫ভ২০২১ তাররখ হক্ত 

অনলাইন ব্যাাংরকাং এর মাধ্যক্ম প্রদান করা হক্ে।  
 

 

 

 

 

অনলাইন ব্যাাংরকাং এর মাধ্যক্ম অবসরপ্রাপ্ত কম েকতো ও কম েিারীক্দর রসরপএফ এর অথ ে প্রদান অনুষ্ঠান 
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'আমাবদি র্বআিটির্স' এোপস 

র্নিবর্িন্ন র্াত্রী সসবা র্নর্িিকিবণি লবক্ষে গণপ্রিািন্ত্রী বাংলাবদে সিকাবিি র্ির্িটাল বাংলাবদে গড়াি প্রিেবয় 

সমাবাইল এোপস- ‘আমাবদি র্বআিটির্স’  পিীক্ষামূলক িালু কিা হয়। এোপবসি  সসবাসমূহ র্নন্মরুপ: 

 

 ওবয়ব/বমাবাইল এোপস এ র্ির্পএস সলাবকেন সট্রকাবিি মাধ্যবম বাবসি অবস্থান র্নণ িয়; 

 গুগুল ম্যাবপ বাবসি রুট র্ভন্ন র্ভন্ন িংবয়ি মাধ্যবম র্ির্িিকিণ; 

 সমাবাইল এোপস/ওবয়ব এি মাধ্যবম র্নর্দ িষ্ট অবস্থান সর্বক সকল রুট ও বাবসি সঠিক সময় ও অবস্থান র্নণ িয়; 

 বাস োড়াি সময়সূর্ি এবং বাস গন্তবব্য সপৌোবনাি সম্ভাব্য সময় িানা; 

  

 

 

 

                                                                      

 

সমাবাইল এোপস- ‘আমাবদি র্বআিটির্স 

ই-টিক্কটিাং পদ্ধরত 

র্বআিটির্স বাবস র্াত্রী সাধািবণি র্ািায়াবি টিবকট ব্যবস্থা সহিিি কিাি লবক্ষে প্রার্র্মক পর্ িাবয় নািায়ণগঞ্জ র্িবপাি 

র্নয়ন্ত্রবণ ঢাকা-নািায়গঞ্জ রুবট ই-টিবকটিং পদ্ধর্ি িালু কিা হবয়বে। র্াত্রাবাড়ী বাস র্িবপাি র্নয়ন্ত্রবণ ঢাকা-মাওয়া ও ঢাকা-

সগৌর্িপুি রুট, সমাহাম্মদপুি বাস র্িবপাি র্নয়ন্ত্রবণ সমািঃপুি-কুর্ড়ল র্বিবিাি রুট, সিায়ািসাহািা বাস র্িবপাি র্নয়ন্ত্রবণ  

কুর্ড়ল র্বিবিাি-আড়াইহািাি রুট এবং গািীপুি বাস র্িবপাি র্নয়ন্ত্রবণ কুর্ড়ল র্বিবিাি-গাউর্েয়া রুবট ই-টিবকটিং পদ্ধর্ি 

িালু কিাি কার্ িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। খুব েীঘ্রই এ সকল রুবট ই-টিবকটিং পদ্ধর্ি িালু কিা হবব।  

 

র্বআিটির্স র্ফ্লট ম্যাবনিবমন্ট অবটাবমেন 

র্বআিটির্স’ি অপাবিেনাল কার্ িক্রবম স্বিিা ও িবাবর্দর্হিা র্নর্িিকিবণি লবক্ষে প্রার্র্মকভাবব ৩টি বাস র্িবপা 

র্র্াক্রবমিঃ সিায়ািসাহািা, কল্যাণপুি ও গাবিলী বাস র্িবপাি মবধ্য পিীক্ষামূলকভাবব র্বআিটির্স র্ফ্লট ম্যাবনিবমন্ট 

অবটাবমেন র্সবডম িালু কিা হবয়বে। পর্ িায়ক্রবম র্বআিটির্স’ি সকল র্িবপাবি পূণ িাে অবটাবমেন ব্যবস্থা িালু কিা 

হবব।  
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র্বআিটির্স র্ফ্লট ম্যাবনিবমন্ট অবটাবমেন 

 

জাতীয় শুদ্ধািার সকাশল ২০২০-২১ বাস্তবায়ন 

রবআরটিরস কর্তেক সমাক্জর রবরভন্ন মপশাজীরবক্দর রনক্য় জাতীয় শুদ্ধািার সকাশল বাস্তবায়ক্ন অাংশীজন সভা ২০২০-২০২১ 

zoom app এর মাধ্যক্ম আক্য়াজন করা হয়। সভায় প্রধান অর্ির্র্ রহসসমব জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম, সরিব, সড়ক 

পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ এবাং  সভাপর্ি র্হবসবব জনাব মমাোঃ তাজুল ইসলাম, মিয়ারম্যান রবআরটিরস উপর্স্থি 

র্েবলন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoom app এর মাধ্যক্ম জাতীয় শুদ্ধািার সকাশল বাস্তবায়ক্ন অাংশীজন সভা ২০২০-২০২১ 

 

 “গণালয়শুনানী ২০২১” কার্ েক্রম 

সারাক্দসেি রবআরটিরসর সুরবধাক্ভাগী এবাং রবআরটিরস সাংরিষ্ট সকল পর্ োক্য়র জনগক্ণালয়র অাংশগ্রহক্ণালয় সড়ক পররবহণালয় ও 

মহাসড়ক রবভাক্গর সরিব জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম ও রবআরটিরসর মিয়ারম্যান জনাব মমাোঃ তাজুল ইসলাক্মর 

উপরস্থরতক্ত  

 ৭ জুন ২০২১ িার্িখ  গণালয়শুনানী অনুরষ্ঠত হয়। এ সময় রবআরটিরসর সাক্থ সাংরিষ্ট সাধারণালয় র্ািী, মরহলা র্ািী, মালামাল 

পররবহক্ণালয় অাংশীজন, ড্রাইরভাং প্ররশক্ষণালয় গ্রহণালয়কারী প্ররতষ্ঠান ও ড্রাইরভাং ছাি, রবআরটিএ, সড়ক ও মহাসড়ক অরধদপ্তর, খাদ্য 

অরধদপ্তর, রবআরটিরসর অবসরপ্রাপ্ত কম েিারীক্দর র্নকট হবি রবআরটিরস সাংরিষ্ট রবষক্য় মতামত গ্রহণ করা হয়। 

গনশুনানীি মাধ্যক্ম প্রারতষ্ঠারনক সীমাবদ্ধতাসহ অন্যান্য সমস্যা অবর্হি হবয় সসবাি মান উন্নয়বন কার্ িকি পদবক্ষপ গ্রহণ 

কিা হবি। 

 

মুরজব শতবষ ে ও স্বাধীনতার সুবণালয় েজয়ন্তী উদর্াপন 

রবআরটিরস কর্তিক মুনজ  েত র্ ি ও স্বাধীিতার স্যবণ ঘ জয়ন্তী বণ ঘাঢে ও যথাল্পযাগ্য ময ঘাদায় উদযাপল্পির লল্পযে নিেবনণ ঘত 

কম ঘসূনে গ্রহণ করা হয়: 

 সগাপালগঞ্জ সিলাি সর্ানাপাড়া হবি বেবন্ধুি সমার্ধস্হল পর্ িন্ত র্বনামূবল্য র্াত্রী পর্িবহবনি র্নর্মি র্বআিটির্স’ি 

০২টি বাস সার্ভ িস িালু িবয়বে।   

 পর্ িটক ও োত্র-োত্রীবদি বেবন্ধু স্মৃর্ি িাদুর্ি (ধানমর্ন্ড-৩২ নম্বি), িািীয় িাদুর্ি, মুর্ক্তযুদ্ধ িাদুর্ি 

(আগািগাঁও) এবং নবভার্র্বয়টাি পর্িদে িবনি িন্য র্বআিটিস‘ি ২টি র্িবপাি মাধ্যবম ২টি র্িিল বাস হ্রাসকৃি 

ভাড়ায় র্ার্ত্রবসবা প্রদান কিবে।  

 বেবন্ধুি িীবনী ও কবম িি উপি একটি ১৫ র্মর্নবটি র্ভর্িও র্ক্লপ প্রস্তুি কবি িা নতুন আমদানীকৃি বাসগুবলাি 

মর্নটবি প্রদে িন কিা হবি।  

 র্বআিটির্স সদি কার্ িালবয় বেবন্ধু কণ িাি প্রর্িষ্ঠা কিা হবয়বে।  
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১৭ মাি ি িার্িি র্পিা বেবন্ধু সেখ মুর্িবুি িহমাবনি িন্মেিবার্ষ িকী ও স্বাধীনিাি সুবণ ি 

িয়ন্তীবি গৃহীি কার্ িক্রবমি র্িত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাধীনতার সুবণালয় ে জয়ন্তীক্ত রবআরটিরস’র  রডক্পাভইউরনটসমূক্হর রবরভন্ন কার্ েক্রম  
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মানব সম্পদ উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণালয় 

রবআরটিরস’র প্ররশক্ষণালয় প্ররতষ্ঠানসমূক্হ ৯ টি প্ররশক্ষণালয় কম েসূিীর মাধ্যক্ম ২০২০-২১ অথ েবছক্র ১৭৪১ জন পুরুষ এবাং ৯১ জন 

মরহলা প্ররশক্ষনাথীসহ ১৮৩২ জনক্ক ড্রাইরভাং ও মমকারনক প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হক্য়ক্ছ। কম েকতো-কম েিারীক্দর অাংশগ্রহক্ণালয় 

িাকরর ও সুশাসন সাংক্রান্ত ইনহাউজ প্ররশক্ষক্ণালয় ৩০২ জনক্ক প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হয়। এছাড়াও রশরক্ষত মবকার ও 

আরথ েকভাক্ব অসিল যুবকক্দর সমক্য়াপক্র্ারগ ড্রাইরভাং ও কাররগরর প্ররশক্ষক্নর মাধ্যক্ম দক্ষ জনশরক্তক্ত রূপান্তক্রর কার্ েক্রম 

িলমান রক্য়ক্ছ। 

  

 

রশরক্ষত মবকার ও আরথ েকভাক্ব অসিল যুবকক্দর সমক্য়াপক্র্ারগ ড্রাইরভাং ও কাররগরর প্ররশক্ষন  

SEIP প্রক্জক্টর আওতায় প্ররশক্ষণালয় 

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকক্ল্পর অথ োয়ক্ন সম্পুণালয় ে সরকারর খরক্ি ৫ বছক্র ১ লক্ষ 

ড্রাইভারক্ক প্ররশক্ষণালয় প্রদাক্নর পররকল্পনা গ্রহণালয় করা হক্য়ক্ছ। তম্মক্ধ্য রবআরটিরস কর্তেক ৩৬০০০ ড্রাইভারক্ক প্ররশক্ষণালয় 

প্রদাক্নর লক্ষযমািা রনধ োরণালয় করা হক্য়ক্ছ। প্রথম ৩ বছক্র ২২৮০০ জনক্ক ড্রাইরভাং প্ররশক্ষন প্রদাক্নর রবষক্য় রবআরটিরস ও 

SEIP এর মক্ধ্য সমক্ঝাতা স্মারক স্বাক্ষররত হয়। প্ররতক্বদনাধীন সমক্য় ২১০৯ জনসহ মমাট প্ররশক্ষণালয় প্রাপ্ত িালক্কর সাংখ্যা 

১৫০৪৮ জন।  

 

  

 

 

SEIP প্রক্জক্টর আওতায় প্ররশক্ষণালয় কার্ েক্রম 
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িযাক্লে 

 সকার্ভি-১৯ প্রাদুভিাববি কািবণ র্ািী পররবহন ও পণ্য পররবহক্ন কারঙ্খত রাজস্ব অর্জেত না হওয়ায় রবআরটিরস 

কম েকতো কম েিারীক্দর মবতন-ভাতা পররক্শাক্ধর মক্ষক্ি সাংকট সৃরষ্ট হওয়ার আশাংকা রক্য়ক্ছ।  

 বাাংক্লাক্দশ সড়ক পররবহন আইন, ২০২০ অনুর্ায়ী বাাংলাক্দক্শর মর্ক্কান রুক্ট রবআরটিরস’র বাস িলািক্লর 

অনুক্মাদন রক্য়ক্ছ। রকন্তু জনগক্নর ব্যাপক িারহদা থাকা সক্ত্বও মারলক ও েরমক সাংগঠনগুক্লার প্রবল বাধার 

কারক্ণালয় রবআরটিরসর রনজস্ব পররকল্পনা অনুর্ায়ী মর্ক্কান রুক্ট গাড়ী পররিালনা করক্ত পারক্ছ না।  

 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

বাাংলাক্দশ সড়ক পররবহন কক্প োক্রশনক্ক আরও গরতশীল করার লক্ক্ষয ভরবষ্যৎ কম েপররকল্পনা রনেরূপ 

 রবআরটিরসক্ত র্ািী ও পণ্য পররবহক্ন পূণালয় োে অক্টাক্মশন পদ্ধরত িালুকরণালয়; 

 সকল রডক্পাভইউরনক্ট ওয়ারশাং প্ল্যাে স্থাপন; 

 পারকোং সুরবধাসহ মজায়ার সাহারা রডক্পাক্ত বহুতল ভবন রনম োণালয়; 

 নতুন ৫টি প্ররশক্ষণালয় মকন্দ্র, ২টি বাস রডক্পা ও ২টি ট্রাক রডক্পা স্থাপন; 

 আধুরনক সুরবধা সম্বরলত প্রধান কার্ োলয়সহ কম েিারীক্দর আবাসন ভবন রনম োণালয়; 

 মসবা বৃরদ্ধর লক্ক্ষয পররক্বশবান্ধব ১০০টি সবদুযরতক বাস, ১০০টি স্কুল বাস, ২০০টি একতলা নন-এরস রসটি বাস, 

২০০টি একতলা এরস রসটি বাস ও ১০০টি ভযান ট্রাক সাংক্র্াজন।  
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ঢাকা ম্যাস ট্রানরজট মকাম্পারন রলরমক্টড 
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ভূরমকা 

ঢাকা মহানগরী ও পাবেবতী এলাকার র্ানজট রনরসন ও পররক্বশ উন্নয়ক্ন আধুরনক গণালয়পররবহন রহক্সক্ব Mass Rapid Transit (MRT) বা 

মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াক্কের পররকল্পনা, সাক্ভ ে, রডজাইন, অথ োয়ন, রনম োণালয়, পররিালনা ও রক্ষণালয়াক্বক্ষক্ণালয়র রনরমি The Companies Act 1994 

অনুর্ায়ী গত ০৩ জুন ২০১৩ তাররখ শতভাগ সরকারর মারলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা 

হয়। DMTCL এর Authorized Share Capital ১০ (দশ) হাজার মকাটি টাকা এবাং Paid-up Capital ৫০০ (পাঁিশত) মকাটি টাকা। 

 

রূপকল্প 

বাঁিক্ব সময়, বাঁিক্ব পররক্বশ 

র্ানজট কমাক্ব মমক্ট্রাক্রল  

 

অরভলক্ষয 

দ্রুতগামী, রনরাপদ, রনভ েরক্র্াগ্য, শীতাতপ রনয়রন্ত্রত, সময়-সােয়ী, রবদুযৎ িারলত, পররক্বশবান্ধব ও দূররনয়রন্ত্রত অতযাধুরনক গণালয়পররবহন ব্যবস্থা 

প্রবতেক্নর মাধ্যক্ম ঢাকা মহানগরী ও তৎসাংলি পাবেবতী এলাকার র্ানজট রনরসন  

 

পররিালনা পররষদ 

DMTCL-এর ১১ সদস্য রবরশষ্ট একটি পররিালনা পররষদ রক্য়ক্ছ। সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ পররিালনা পররষক্দর 

মিয়ারম্যান। পররিালনা পররষক্দর প্রথম সভা ১৬ নক্ভম্বর ২০১৪ তাররখ অনুরষ্ঠত হয়। ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত পররিালনা 

পররষক্দর ৪২টি সভা অনুরষ্ঠত হক্য়ক্ছ। তন্মক্ধ্য ২০২০-২১ অথ েবছক্র ৫টি সভা সকার্ভি-১৯ সবরবক মহামারী পরররস্থরতক্ত ভাচুেয়াল 

প্ল্যাটফক্ম ে অনুরষ্ঠত হয়। সভাসমূক্হ গৃহীত ২৯টি রসদ্ধাক্ন্তর মক্ধ্য ২৭টি ইক্তামক্ধ্য বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ। অবরশষ্ট ০২টি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়নাধীন রক্য়ক্ছ। 

 

বারষ েক সাধারণালয় সভা 

DMTCL-এর ৭ম বারষ েক সাধারণালয় সভা গত ৩০ রডক্সম্বর ২০২০ তাররখ অনুরষ্ঠত হক্য়ক্ছ। এ সভায় সকাম্পার্নি ৩০ জুন ২০২০ িার্িবখ 

সমাপ্ত বেবিি র্হসাব র্ববিণী, র্নিীক্ষবকি প্রর্িববদন, পর্িিালকমন্ডলীি প্রর্িববদন, পর্িিালকগবণি র্নব িািন/পুনিঃর্নব িািন, 

সকাম্পার্নি র্নিীক্ষক র্নবয়াগ/পুনিঃর্নবয়াগ ও র্নিীক্ষবকি র্ি অনুবমাদন কিা হয়। উক্েখ্য রডএমটিরসএল-এর প্রথম, রিতীয়, র্ততীয়, 

িতুথ ে, পঞ্চম এবাং ষষ্ঠ বারষ েক সাধারণালয় সভা র্থাক্রক্ম গত ১৬ নক্ভম্বর ২০১৪, ৩১ রডক্সম্বর ২০১৫, ২৮ রডক্সম্বর ২০১৬, ২৭ রডক্সম্বর ২০১৭, ২৬ 

রডক্সম্বর ২০১৮ ও ২৩ রডক্সম্বর ২০১৯ তাররখ অনুরষ্ঠত হবয়বে। 

 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ 

“সমৃরদ্ধর অগ্রর্ািায় বাাংলাক্দশ” রশক্রানাক্ম প্রকারশত রনব োিনী ইশক্তহার ২০১৮-মত বাাংলাক্দক্শর প্রথম উড়াল মমক্ট্রাক্রল বা এমআরটি লাইন-

৬ রনম োণালয় এবাং ঢাকা মহানগরী ও পাবেবতী এলাকা সমন্বক্য় মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াকে গক্ড় মতালার প্ররতশ্রুরত রক্য়ক্ছ। সরকাক্রর পঞ্চবারষ েকী 

পররকল্পনা এবাং মপ্ররক্ষত পররকল্পনায় প্ররতশ্রুরতর প্ররতফলন করা হক্য়ক্ছ। এ মপ্রক্ষাপক্ট ঢাকা মহানগরী ও পাবেবতী এলাকার র্ানজট রনরসন ও 

পররক্বশ উন্নয়ক্ন রডএমটিরসএল-এর আওতায় আধুরনক গণালয়পররবহন রহক্সক্ব ৬টি MRT বা মমক্ট্রাক্রক্লর সমন্বক্য় একটি শরক্তশালী মনটওয়াকে 

গক্ড় মতালার রনরমি সরকার সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণালয় কক্রক্ছ। 
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ঢাকা মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াকে রনম োক্ণালয়র রনরমি সরকাক্রর সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ 

এমআরটি লাইক্নর নাম পর্ োয় সম্ভাব্য সমারপ্তর সাল ধরণালয় 

এমআরটি লাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াল 

এমআরটি লাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 

এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট ২০২৮ 

এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট 

র্ততীয় ২০৩০ এমআরটি লাইন-২ 

এমআরটি লাইন-৪ উড়াল 

 

এ কম েপররকল্পনা অনুসরক্ণালয় উিরা ৩য় পব ে মথক্ক মরতরঝল পর্ েন্ত ২০.১০ রকক্লারমটার দীঘ ে ১৬টি মস্টশসন ঘোয় ৬০ হাজার র্ািী পররবহক্ন সক্ষম 

দ্রুতগামী, রনরাপদ, রনভ েরক্র্াগ্য, শীতাতপ রনয়রন্ত্রত, সময় সােয়ী, রবদুযৎিারলত, পররক্বশবান্ধব ও দূররনয়রন্ত্রত আধুরনক MRT Line-6 বা 

বাাংলাক্দক্শর প্রথম উড়াল মমক্ট্রাক্রক্লর রনম োণালয় কাসির লক্ষযমািা অজেক্ন পুক্রাদক্ম এরগক্য় িলক্ছ। ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত সারব েক গড় 

অগ্রগরত ৬৭.৬৩ শতাাংশ। প্রথম পর্ োক্য় রনম োক্ণালয়র জন্য রনধ োররত উিরা র্ততীয় পব ে হক্ত আগারগাঁও অাংক্শর পূতে কাক্জর অগ্রগরত ৮৭.৮০ 

শতাাংশ। রিতীয় পর্ োক্য় রনম োক্ণালয়র জন্য রনধ োররত আগারগাঁও মথক্ক মরতরঝল অাংক্শর পূর্ত কাক্জর অগ্রগরত ৬৫.৪৮ শতাাংশ। ইক্লকরট্রকযাল ও 

মমকারনকযাল রসক্স্টম এবাং মরারলাং স্টক (মরলক্কাি) ও রডক্পা ইকুইপক্মে সাংগ্রহ কাক্জর সমরন্বত অগ্রগরত ৫৯.৪৮ শতাাংশ। এমআরটি লাইন-৬ 

এর রনম োণালয় কাক্জর উক্েখসর্াগ্য অজেন হল: সমাট ২০.১০ র্কবলার্মটাি ভায়ািাবক্টি মবধ্য ১৫.৯৩৩ র্কবলার্মটাি ভায়ািাবক্টি Erection 

সম্পন্ন হবয়বে; প্রথম ৯টি মমক্ট্রাক্রল মস্টশক্নর Sub-structure ও Concourse ছাদ রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ এবাং অবরশষ্ট মমক্ট্রাক্রল 

মস্টশনসমূক্হর রনম োণালয় কাি অব্যাহি আবে; উিরা উির, উিরা মসোর, উিরা দরক্ষণালয় ও পেবী মস্টশক্নর প্ল্যাটফম ে ও Steel Roof Structure 

রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ; অবরশষ্ট মস্টশনসমূক্হর প্ল্যাটফম ে ও Steel Roof Structure রনম োণালয় কাজ িলমান আক্ছ; র্িবপাি অভেন্তবি সিল 

লাইন স্থাপন কাি সমাপ্ত হবয়বে ও ভায়ািাবক্টি উপবি সমইন লাইবন ১৪.৫০ র্কবলার্মটাি সিল লাইন স্থাপন কিা হবয়বে; র্িবপাি 

অভেন্তবি OCS Mast স্থাপবনি কাি সমাপ্ত হবয়বে ও ভায়ািাবক্টি ওপি আগািগাঁও সমবট্রাবিল সডেন পর্ িন্ত ১০.৫০ র্কবলার্মটাি 

ট্রোবক OCS Mast স্থাপন করা হক্য়ক্ছ; রডক্পা ও ভায়াডাক্টর উপক্র ১২.৫০ র্কবলার্মটাি ওয়োর্িং সম্পন্ন হবয়বে; গি ২৩ এর্প্রল 

২০২১ িার্িখ প্রর্ম সমবট্রা সট্রন সসট এবাং গত ০৩ জুন ২০২১ িার্িখ র্িিীয় সমবট্রা সট্রন সসট ঢাকাি উিিা র্িবপাবি সপৌুঁোয়; রডক্পার 

অভযন্তক্র দেি দুইটির নিি িানরত দেনস্টিং কাজ িেমাি আল্পে এ িং রডক্পার অভযন্তক্রর মটস্টসমূহ মশক্ষ ভায়াডাক্টর উপর মমইন লাইক্ন আগামী 

আগস্ট ২০২১ মাক্স Performance Test করা হক্ব। মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর অনুোসি অনুসরল্পে MRT Line-6 মনতনিে দথল্পক কমোপুর ির্ িন্ত 

১.১৬ নকল্পোনমোর  নি িত করার নিনমি Detailed Design ও ভূনম অনিগ্রহল্পের কার্ িক্রম িেদে। ২০২৬ সাক্লর মক্ধ্য কমলাপুর মথক্ক 

রবমানবন্দর পর্ েন্ত ১৯.৮৭২ র্কবলার্মটাি পাতাল এবাং নতুন বাজার মথক্ক রপতলগে রডক্পা পর্ েন্ত ১১.৩৬৯ র্কবলার্মটাি উড়াল মমাট ৩১.২৪১ 

রকক্লারমটার দীঘ ে ও ২১টি মস্টশসন MRT Line-1 র্নম িাবণি লবক্ষে সকল Detailed Study, Survey ও Basic Design সেবষ Detailed 

Design কাক্জর অগ্রগরত ৭৫ শতাাংশ। রডক্পা ও রডক্পা এক্েস কররক্ডার  রনমোক্ণালয়র জন্য নারায়ণালয়গে মজলার রূপগে উপক্জলার রপতলগে ও ব্রাহ্মণালয়খারল 

মমৌজায় ভূরম অরধগ্রহক্ণালয়র কার্ েক্রম িলমান আক্ছ। কমলাপুর মথক্ক রবমানবন্দর রুক্টই বাাংলাক্দক্শ প্রথম পাতাল বা আোরগ্রাউে মমক্ট্রাক্রল রনরম েত 

হক্ত র্াক্ে। ২০২৮ সাবলি মবধ্য উড়াল ও পাতাল মমক্ট্রাক্রক্লর সমন্বক্য় ২০ রকক্লারমটার  দীঘ ে ও ১৪টি মস্টশসন MRT Line-5: Northern 

Route-এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ঢাকা মহািগরীর প্রথম এ পূব ে-পরিম MRT Corridor-এি রবরভন্ন সাক্ভ ে 

ও ভূরম অরধগ্রহক্ণালয়র কাজ বিিমাবন িলমান আবে। ২০৩০ সাল্পের মল্পে গা তেী হল্পত োল্পেরকানি ির্ িন্ত উড়াে ও িাতাে সমন্বল্পয় ১৭.৪০ 

নকল্পোনমোর েীঘ ি এ িং ১৬টি দস্টেঘি MRT Line-5: Southern Route রনম োক্ণালয়র রনরমি Basic Design কাক্জর অগ্রগরত ১৫ শতাাংশ। একই 

সমবয়ি মবধ্য G2G র্ভর্িবি PPP পদ্ধরতক্ত MRT Line-2 র্নম িাবণি র্নর্মি PPP Research সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। িলমান Preliminary 

Study এর অগ্রগরত ৬০ শতাাংশ। ২০৩০ সাক্লর মক্ধ্য PPP পদ্ধরতক্ত কমলাপুর-নারায়ণালয়গে মরলওক্য় ট্রযাক্কর পাে রদক্য় প্রায় ১৬ রকক্লারমটার 

দীঘ ে উড়াল মমক্ট্রাক্রল রহক্সক্ব MRT Line-4 রনম োক্ণালয়র উক্দ্যাগ প্ররক্রয়াধীন আক্ছ। 
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রডএমটিরসএল-এর সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০-এ অন্তভু েক্ত MRT বা মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াক্কের মমাট সদঘ েয ১২৮.৭৪১ রকক্লারমটার। তন্মক্ধ্য 

উড়াল ৬৭.৫৬৯ রকক্লারমটার এবাং পাতাল ৬১.১৭২ রকক্লারমটার। মমাট মস্টশন সাংখ্যা ১০৪টি। তন্মক্ধ্য উড়াল ৫১টি এবাং পাতাল ৫৩টি। 

এমআরটি লাইনরভরিক সদঘ েয ও মস্টশন সাংখ্যার রবভাজন রনেরূপ: 

এমআরটি লাইক্নর নাম 

রকক্লারমটাক্র সদঘ েয মস্টশক্নর সাংখ্যা 

মমাট উড়াল পাতাল মমাট উড়াল পাতাল 

এমআরটি লাইন-৬ *২০.১০ ২০.১০ - ১৬ ১৬ - 

এমআরটি লাইন-১ ৩১.২৪১ ১১.৩৬৯ ১৯.৮৭২ ২১ ০৭ ১৪ 

এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট ২০.০০ ০৬.৫০ ১৩.৫০ ১৪ ০৫ ০৯ 

এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট ১৭.৪০ ০৪.৬০ ১২.৮০ ১৬ ০৪ ১২ 

এমআরটি লাইন-২ ২৪.০০ ০৯.০০ ১৫.০০ ২২ ০৪ ১৮ 

এমআরটি লাইন-৪ ১৬.০০ ১৬.০০ - ১৫ ১৫ - 

মমাট= ১২৮.৭৪১ ৬৭.৫৬৯ ৬১.১৭২ ১০৪ ৫১ ৫৩ 

* মনতনিে দথল্পক কমোপুর ির্ িন্ত ১.১৬ নকল্পোনমোর  নি িত করার উল্পযাগ প্রনক্রয়ািীি আল্পে। 

 

মুরজব জন্মশতবারষ েকী উদর্াপন 

স্বাধীনতার মহান স্থপরত সব েকাক্লর সব েক্েষ্ঠ বাোলী জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জন্মশতবারষ েকী উদর্াপন উপলক্ক্ষয স্বক্ের 

বাস্তবায়ন: মমক্ট্রাক্রল এবাং Dream Comes True: Metro Rail নাক্ম বাাংলা ও ইাংক্ররজক্ত একক্ি রমরন পুরস্তকা অক্টাবর ২০২০ মাক্স 

প্রকাশ করা হয়। পুরস্তকাটি বহুল প্রিাক্রর জন্য মূদ্রণালয় কক্র রবতরণালয় করা হক্য়ক্ছ এবাং রডএমটিরসএল-এর ওক্য়বসাইক্টও অপক্লাড করা হক্য়ক্ছ।  

 

স্বক্ের বাস্তবায়ন: মমক্ট্রাক্রল এবাং Dream Comes True: Metro Rail পুরস্তকার প্রেদ 
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জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জন্মশতবারষ েকী উদর্াপন উপলক্ক্ষয ১৭ অক্টাবর ২০২০ তাররখ একটি আক্লািনা সভা 

র্িএমটির্সএল-এি সভাকবক্ষ অনুরষ্ঠত হয়। আক্লািনা সভায় Zoom Cloud এর মাধ্যক্ম জনাব ওবায়দুল কাক্দর এমরপ, মাননীয় মন্ত্রী, 

সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালয় এবাং সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ অাংশগ্রহণালয় কক্রন। 

 

জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান-রর জন্মশতবারষ েকী উদর্াপন উপলক্ক্ষয আক্য়ারজত আক্লািনা সভা 

জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জন্ম শতবারষ েকী উদর্াপন উপলক্ক্ষয মিয়ারম্যান, রডএমটিরসএল-এর মনর্তক্ত্ব ‘টিম রডএমটিরসএল’ 

কর্তিক গত ০৬ মাি ে ২০২১ তাররখ জারতর রপতাি সমারধক্সৌক্ধ পুষ্পস্তবক অপ েণালয় কিা হয়। এোড়া ২৪ মাি ে ২০২১ তাররখ মমাহাম্মদপুরস্থ 

ন্যরজাহান মরাক্ড অবরস্থত বায়তুল ফজল মাদ্রাসায় পরবি মকারআন খতম এবাং মাদ্রাসার এরতমক্দর উন্নতমাক্নর খাবার পররক্বশন করা হয়। 

 

জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর ১০১তম জন্মবারষ েকী উপলক্ক্ষয পরবি মকারআন খতম এবাং মাদ্রাসার এরতমক্দর উন্নতমাক্নর 

খাবার পররক্বশন 
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স্বাধীনতার সুবণালয় েজয়ন্তী উদর্াপন  

স্বাধীনতার সুবণালয় েজয়ন্তী উদর্াপন উপলক্ক্ষয রডএমটিরসএল রিষ্টীয় বষ েপেী ২০২১ প্রকাশ কক্র। গত ২৫ মাি ে ২০২১ তাররখ “জারতর রপতা বেবন্ধু 

মশখ মুরজবুর রহমান রর ঐরতহারসক মনর্তত্ব এবাং সুবণালয় েজয়ন্তীক্ত মদক্শর উন্নয়ন” রশক্রানাক্ম একটি আক্লািনা সভা ফাম েক্গট সাইট অরফক্স ও 

Zoom Cloud-এ অনুরষ্ঠত হয়।  

 

“জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর ঐরতহারসক মনর্তত্ব এবাং সুবণালয় েজয়ন্তীক্ত মদক্শর উন্নয়ন” রবষয়ক আক্লািনা সভা 

 

বারষ েক উন্নয়ন কম েসূরি 

২০২০-২১ অথ েবছক্র রডএমটিরসএল-এর আওতায় সবক্দরশক সহায়তাপুষ্ট ০৫টি প্রকল্প (০৩টি রবরনক্য়াগ প্রকল্প ও ০২টি কাররগরর সহায়তা প্রকল্প) 

বাস্তবায়নাধীন রছল। এ প্রকল্পসমূক্হর অনুকূক্ল ২০২০-২১ অথ েবছক্রর সাংক্শারধত বারষ েক উন্নয়ন কম েসূরিক্ত মমাট বরায রছল ৭,৬৩২.১৫ মকাটি 

(রজওরব ৩৫৫৬.০৬ মকাটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪,০৭৬.০৯ মকাটি) টাকা। এ অথ েবছক্রর বরাক্যর রবপরীক্ত মমাট ব্যয় হক্য়ক্ছ ৬,২৯৯.০৮ মকাটি 

(রজওরব ৩৫৫১.০৯ মকাটি ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৪৭.৯৯ মকাটি) টাকা। এই ব্যয় ২০২০-২১ অথ েবছক্রর মমাট বরাক্যর ৮২.৫৩ শতাাংশ (রজওরব 

৯৯.৮৬ শতাাংশ এবাং প্রকল্প সাহায্য ৬৭.৪২ শতাাংশ)। িলমান সকার্ভি-১৯ পরররস্থরতক্ত র্ববদেী পিামে িকগবণি বাংলাবদবে আগমন এবং 

বাংলাবদেীবদি িাপানসহ র্ববিি র্বর্ভন্ন সদবে ভ্রমবণ র্নবষধাজ্ঞা র্াকায় লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী কাি বাস্তবায়ন কিা সম্ভব হয়র্ন র্বধায় 

নববদর্েক সহায়িা খাবিি অর্ ি ব্যয় কম হবয়বে। ২০২০-২১ অথ েবছক্রর সাংক্শারধত বারষ েক উন্নয়ন কম েসূরির প্রকল্পরভরিক বরায ও ব্যয় 

এবাং বাস্তবায়ক্নর শতকরা হার রনেরূপ:  

(ক্কাটি টাকায়) 

প্রকক্ল্পর নাম মমাট বরায মমাট ব্যয় শতাাংশ 

এমআরটি লাইন-৬ 5542.83 4285.3১ 77.31  

এমআরটি লাইন-১ [ইভএস] 130.15 129.92 99.82  

এমআরটি লাইন-১  591.09 590.99 99.98  

এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট 1307.73 1261.43 96.46  

এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট  60.35 31.4৩ 52.08  

রডএমটিরসএল মমাট 7632.15 6299.0৮ 82.53  
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 

সারব েক ও পর্ োয়রভরিক অগ্রগরত 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরক্ণালয় প্রায় ২২,০০০ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় উিরা ৩য় পব ে মথক্ক মরতরঝল পর্ েন্ত ২০.১০ রকক্লারমটার 

দীঘ ে ১৬টি মস্টশসন ঘোয় ৬০ হাজার র্ািী পররবহক্ন সক্ষম দ্রুতগামী, রনরাপদ, রনভ েরক্র্াগ্য, শীতাতপ রনয়রন্ত্রত, সময়-সােয়ী, রবদুযৎ িারলত, 

পররক্বশবান্ধব, দূররনয়রন্ত্রত ও আধুরনক MRT Line-6 বা বাাংলাক্দক্শর প্রথম উড়াল মমক্ট্রাক্রক্লর রনম োণালয় কাজ পুক্রাদক্ম এরগক্য় িলক্ছ। ৩০ জুন 

২০২১ তাররখ পর্ েন্ত সারব েক গড় অগ্রগরত ৬৭.৬৩ শতাাংশ। উিরা র্ততীয় পর্ব হক্ত আগারগাঁও পর্ িন্ত অাংক্শর পূতে কাক্জর অগ্রগরত ৮৭.৮০ 

শতাাংশ এবং আগারগাঁও মথক্ক মরতরঝল পর্ িন্ত অাংক্শর পূতে কাক্জর অগ্রগরত ৬৫.৪৮ শতাাংশ। ইক্লকরট্রকযাল ও মমকারনকযাল রসক্স্টম এবাং 

মরারলাং স্টক (মরলক্কাি) ও রডক্পা ইকুইপক্মে সাংগ্রহ কাক্জর সমরন্বত অগ্রগরত ৫৯.৪৮ শতাাংশ। 

রনম োণালয় কাক্জর অগ্রগর্ি 

 সমাট ২০.১০ র্কবলার্মটাি ভায়ািাবক্টি মবধ্য ১৫.৯৩৩ র্কবলার্মটাি Erection সম্পন্ন হবয়বে; 

 প্রথম ৯টি মস্টশক্নর Sub-structure ও Concourse ছাদ রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ এবাং অবরশষ্ট মস্টশনসমূক্হর রনম োণালয় কাি অব্যাহি 

আবে; 

 উিরা উির, উিরা মসোর, উিরা দরক্ষণালয় ও পেবী মস্টশক্নর প্ল্যাটফম ে ও Steel Roof Structure রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। অবরশষ্ট 

মস্টশনসমূক্হর প্ল্যাটফম ে ও Steel Roof Structure রনম োণালয় কাজ িলমান আক্ছ; 

 র্িবপাি অভেন্তবি সিল লাইন স্থাপন কাি সমাপ্ত হবয়বে ও ভায়ািাবক্টি উপবি সমইন লাইবন ১৪.৫০ র্কবলার্মটাি সিল লাইন 

স্থাপন কিা হবয়বে; 

 র্িবপাি অভেন্তবি ওভািবহি কোবটনার্ি র্সবডম (OCS) Mast স্থাপবনি কাি সমাপ্ত এবং ভায়ািাবক্টি ওপি আগািগাঁও 

সমবট্রাবিল সডেন পর্ িন্ত ১০.৫০ র্কবলার্মটাি ট্রোবক OCS Mast স্থাপন করা হক্য়ক্ছ; 

 রডক্পা ও ভায়াডাক্টর উপক্র ১২.৫০ র্কবলার্মটাি ওয়োর্িং সম্পন্ন হবয়বে; 

 গি ২৩ এর্প্রল ২০২১ িার্িখ প্রর্ম সমবট্রা সট্রন সসট এবাং গত ০৩ জুন ২০২১ িার্িখ র্িিীয় সমবট্রা সট্রন সসট ঢাকাি উিিা 

র্িবপাবি সপৌুঁোয়। দেি দু’টির নিি িানরত দেনস্টিং কাজ িেমাি আল্পে এ িং মটস্টসমূহ মশক্ষ ভায়াডাক্টর উপর মমইন লাইক্ন আগস্ট ২০২১ 

মাক্স Performance Test করা হক্ব। 

 মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর অনুোসি অনুসরল্পে MRT Line-6 মনতনিে দথল্পক কমোপুর ির্ িন্ত ১.১৬ নকল্পোনমোর  নি িত করার নিনমি 

Detailed Design ও ভূনম অনিগ্রহল্পের কাজ েলমাি আল্পে। 

MRT Line-6 মরতরঝল মথক্ক কমলাপুর পর্ েন্ত বরধ েতকরণালয়  

MRT Line-6 মরতরঝল মথক্ক কমলাপুর পর্ েন্ত ১.১৬ রকক্লারমটার বরধ েত করার রনরমি অাংশীজন সভা, Social Study, Household 

Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment Impact Assessment (EIA) এবাং 

Basic Design সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। বতেমাক্ন Detailed Design ও ভূরম অরধগ্রহক্ণালয়র কার্ েক্রম িলমান। ঢাকা মমক্ট্রাপরলটন এলাকার 

মরতরঝল থানাধীন উির ব্রাহ্মণালয়রিরণালয় মমৌজায় ১.৬৮৯২ একর এবাং মরতরঝল মমৌজায় ০.১৮৬৭ একর সব েক্মাট ১.৮৭৫৯০ একর ব্যরক্ত 

মারলকাধীন ভূরম অরধগ্রহক্ণালয়র লক্ক্ষয ৬৪৬,১৩,৭১,৭১৫.০৪ টাকা মজলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর অরগ্রম পররক্শাধ করা হক্য়ক্ছ। 

বাাংলাক্দশ মরলওক্য়, গৃহায়ন ও গণালয়পূতে অরধদপ্তর, ঢাকা দরক্ষণালয় রসটি কক্প োক্রশন এবং মজলা প্রশাসক, ঢাকা-এর মারলকানাধীন 

আরও ৪.০৫৮১৫ একর ভূরম হস্তান্তক্রর উক্দ্যাগ প্ররক্রয়াধীন। 
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MRT Line-6 এি সংবোর্ধি রুট এোলাইনবমন্ট ও সডেন সংখ্যা 

MRT Line-6 মরতরঝল মথক্ক কমলাপুর পর্ েন্ত ১.১৬ রকক্লারমটার বরধ েত করা হক্ল এ লাইক্নর মমাট সদঘ েয ২১.২৬ রকক্লারমটাক্র 

এবাং মস্টশন সাংখ্যা ১৭টিক্ত উন্নীত হক্ব। এ লাইবনি সংবোর্ধি রুট এযালাইনক্মে হক্ব: উিরা ৩য় পব ে - পেবী - মরাক্কয়া সররণালয়র 

পরিম পাবে রদক্য় খামারবাড়ী হক্য় ফাম েক্গট - মহাক্টল মসানারগাঁও - শাহবাগ - টিএসরস - মদাক্য়ল িত্ত্বর - মতাপখানা মরাড - 

বাাংলাক্দশ ব্যাাংক - জরসম উরযন মরাক্ডর প্রর্ম অাংশ হক্য় দরক্ষণালয় রদক রদক্য় সাকুেলার মরাড সাংলি  কমলাপুর মরলওক্য় মস্টশন 

এলাকা। 

 

বাাংলাক্দক্শর প্রথম উড়াল মমক্ট্রাক্রক্লর সাংক্শারধত রুট এযালাইনক্মে ও মস্টশক্নর অবস্থান 

MRT Line-6 এি রুট এোলাইনবমবন্ট ১৭টি সডেন র্নম্নরূপ: 

ক্রম মস্টশক্নর নাম ক্রম মস্টশক্নর নাম ক্রম মস্টশক্নর নাম ক্রম মস্টশক্নর নাম 

০১ উিিা উিি ০২ উিিা সসন্টাি ০৩ উিিা দর্ক্ষণ ০৪ পেবী 

০৫ র্মিপুি-১১ ০৬ র্মিপুি-১০ ০৭ কািীপাড়া ০৮ সেওড়াপাড়া 

০৯ আগািগাঁও ১০ র্বিয় সির্ণ ১১ িাম িবগট ১২ কািওয়ান বািাি 

১৩ োহবাগ ১৪ ঢাকা র্বির্বযালয় ১৫ বাংলাবদে সর্িবালয় ১৬ মর্ির্িল 

১৭ কমলাপুর  -  -  - 
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MRT Line-6 এর সক্ে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ  

এমআরটি লাইন-৬ এর রমরপুর-১০ মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট, কারওয়ান বাজার মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট এবাং 

কমলাপুর মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-১, ২ ও ৪ এর সক্ে আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ বা Interchange থাকক্ব। 

 

প্যাক্কজরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

৩০ জুন ২০২১ পর্ েন্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)-এি প্যাক্কজরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনেরূপ: 

 প্যাল্পকজ-০১ (নিল্পিা এোকার ভূনম উন্নয়ি): এ প্যাল্পকল্পজর চুনি মূল্য 511 দকাটি 90 েে োকা।  াস্ত  কাজ গত ৮ দসল্পেম্বর ২০১৬ 

তানরে শুরু হল্পয় নিি িানরত সমল্পয়র ০৯ (িয়) মাস পূল্প ি গত ৩১ জানুয়ানর ২০১৮ তানরে েতভাগ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। এক্ত ৭০ দকাটি ৫৮ 

েক্র্ োকা সাশ্রয় হল্পয়ল্পে। 

 

৩১ জানুয়ানর ২০১৮ তানরে সমাপ্ত উিরা নিল্পিা এোকার ভূনম উন্নয়ি কাজ 

 প্যাল্পকজ-০২ (নিল্পিা এোকার পূতি কাজ): এ প্যাক্কক্জর বাস্তব কাজ ১৩ মসক্েম্বর ২০১৭ তাররখ শুরু হক্য়ক্ছ। রডক্পার অভযন্তক্র মমাট 

৫২টি অবকাঠাক্মা রনম োণালয় কিা হক্ব। ৩০ জুি ২০২১ তানরে ির্ িন্ত নিনম ঘত অ কাঠাল্পমাগুল্পলা হল্পলা: ১. Test Track, ২. Heavy 

Cleaning Shed, ৩. Blow Down plant Area, ৪. Inspection Shed, ৫. IOH & POH Shed, ৬. Auto Train Wash 

Plant, ৭. Wash Plant Machine  Room, ৮. Storage Area, ৯. PSI/OCS Stores & Office, ১০. PSI/OCS Stores 

(Open), ১১. P/Way Store (Shed), ১২. Under floor wheel lathe Shed, ১৩. Shunting Vehicle Shed, ১৪. Depot 

Canteen, ১৫. Medical Center, ১৬. Capital Spare Store, ১৭. Heavy Material Park (Open), ১৮. Signaling 

Building, ১৯. Auxiliary and Traction Substation Building, ২০. Construction of Railway Track bed formation 

in Zone 1, 2, & 3 (Stabling Yard), ২১. Storm Drainage Network, ২২. Sewerage Drainage Line, ২৩. Shunting 

Neck & Coach Unloading Area এবাং ২৪. Depot Retaining  wall. পূতি কাল্পজর অগ্রগনত ৯9 েতািংে। স্থািিার িারিাল্পে 

একই িরল্পের নসরানমক োইেস্ নেল্পয় স্থািতে নেেীর নিম িাে কাল্পজর অগ্রগনত ৯৪ েতািংে। Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) কাল্পজর অগ্রগনত 80 েতািংে। সান িক  াস্ত  অগ্রগনত ৯৫ েতািংে। 
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 ািংোল্পেল্পের প্রথম দমল্পোল্পরল্পের উিরা নিল্পিার একািংে 

 প্যাল্পকজ-০৩ ও ০৪ (উিরা িথ ি দথল্পক আগারগাঁও ির্ িন্ত ১১.৭৩ নকল্পোনমোর ভায়ািাক্ট ও ৯টি দস্টেি নিম িাে):  উভয় প্যাক্কক্জর 

কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তাররখ শুরু হক্য়ক্ছ। ইক্তামক্ধ্য পররসষবা স্থানান্তর, মিকক্বাররাং, মটস্ট পাইল, মূল পাইল, পাইল কযাপ, আই-

গাড োর, রপ্রকাস্ট মসগক্মে কারস্টাং, রপয়ার মহড, ১১.৭৩ রকক্লারমটার ভায়াডাট, ১৪,৭৪৮টি প্যারাক্পট ওয়াল ভায়াডাক্টর উপর স্থাপন, 

০৫টি Long Span Balanced Cantilever রনম োণালয়, সকল মস্টশক্নর Sub-structure ও Concourse ছাদ রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

উিরা উির, উিরা মসোর, উিরা দরক্ষণালয় ও পেবী মস্টশক্নর প্ল্যাটফম ে ও Steel Roof Structure রনম োণালয় কাজ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

অবরশষ্ট মস্টশনসমূক্হর প্ল্যাটফম ে ও Steel Roof Structure রনম োণালয় কাজ িলমান আক্ছ। উিরা উির, উিরা মসোর, উিরা দরক্ষণালয়, 

পেবী ও রমরপুর-১১ মস্টশক্ন Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এর কাজসহ এরি-এরেট স্ট্রাকিার রনম োণালয় কাজ 

শুরু হক্য়ক্ছ। সারব েক অগ্রগরত ৮২.১৭ শতাাংশ।   

 

রনম োণালয়াধীন উিরা দরক্ষণালয় মমক্ট্রাক্রল মস্টশন  
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 প্যাল্পকজ-০৫ (আগারগাঁও দথল্পক কারওয়াি  াজার ির্ িন্ত ৩.১৯৫ নকল্পোনমোর ভায়ািাক্ট ও ৩টি দস্টেি নিম িাে): এ প্যাক্কক্জর বাস্তব 

কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তাররখ শুরু হক্য়ক্ছ। বতেমাক্ন এ অাংক্শ পররসষবা স্থানান্তর, মিকক্বাররাং, ট্রায়াল মট্রঞ্চ, মটস্ট পাইল, স্থায়ী মবারড্ 

পাইল, রপয়ার কলাম, রপয়ার মহড ও পাইল কযাপ রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। বতেমাক্ন রবজয় সররণালয়, ফাম েক্গট, কারওয়ান বাজার 

মমক্ট্রাক্রল মস্টশনিক্য়র রনম োণালয় কাজ িলমান আক্ছ। রবজয় সররণালয় মস্টশক্নর ডানপাক্শর ১৩৫ রমটার ররক্টইল মলক্ভল স্লাব কারস্টাং, 

ফাম েক্গট মস্টশক্নর ১৮০ রমটার সম্পূণালয় ে ররক্টইল মলক্ভল স্লাব কারস্টাং এবাং কারওয়ান বাজার মস্টশক্নর ডানপাক্শর ১৮০ রমটার 

ররক্টইল মলক্ভল স্লাব কারস্টাং সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। এক্ত মমাট ৪৯৫ ররক্টইল মলক্ভল স্লাব কারস্টাং সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ২টি Special Long 

Span এর রনম োণালয় কাজ অব্যাহত আক্ছ। ৬টি Portal Beam এর মক্ধ্য ৪টি, ১০৪৮টি রপ্রকাস্ট মসগক্মে এর মক্ধ্য ৭৭৪টি, ৩২৩৪টি 

প্যারাক্পট ওয়াক্লর মক্ধ্য ১৫০৭টি র্নম িাণ সম্পন্ন হবয়বে। ৯৪টি Span এর মক্ধ্য ৫৭টি’র Segment Erection সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

৩.১৯৫ রকক্লারমটার ভায়াডাক্টর মক্ধ্য ১.৭৬৫ রকক্লারমটার দৃেমান হক্য়ক্ছ। এরই মাধ্যক্ম উিরা উির মথক্ক রবজয় সররণালয় পর্ েন্ত 

রনরবরেন্ন ভায়াডাট রনম োণালয় সম্পন্ন। এ প্যাক্কক্জর সারব েক বাস্তব অগ্রগরত ৭০.০৩ শতাাংশ।  

 

কারওয়ান বাজার এলাকায় রনম োণালয়াধীন ভায়াডাক্টর একাাংশ 

 প্যাক্কজ-০৬ (কারওয়ান বাজার মথক্ক মরতরঝল পর্ েন্ত ৪.৯২ রকক্লারমটার ভায়াডাট ও ৪টি মস্টশন রনম োণালয়): এ প্যাক্কক্জর বাস্তব 

কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তাররখ শুরু হক্য়ক্ছ। বতেমাক্ন এ অাংক্শ পররসষবা স্থানান্তর, মিকক্বাররাং, ট্রায়াল মট্রঞ্চ, মটস্ট পাইল, স্থায়ী মবারড্ 

পাইল, রপয়ার মহড ও রপয়ার কলাম রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ২৯৮টি পাইল কযাক্পর মক্ধ্য ২৭০টি, ১৭৬৪টি রপ্রকাস্ট মসগক্মে এর মক্ধ্য 

১৬০৭টি, ৪৯৪৬টি প্যারাক্পট ওয়াক্লর মক্ধ্য ২৫০০টি, ১৫৪টি মস্টশন কলাক্মর মক্ধ্য ১২২টিি রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ৯টি Portal 

Beam এর মক্ধ্য ৭টিি রনম োণালয় সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। শাহবাগ, ঢাকা রববরবদ্যালয়, বাাংলাক্দশ সরিবালয় ও মরতরঝল মমক্ট্রাক্রল 

মস্টশনসমূক্হর রনম োণালয় কাজ িলমান আক্ছ। ঢাকা রববরবদ্যালয় মস্টশক্নর ১৩৫ রমটার কনক্কাস ে মলক্ভল স্লাব কারস্টাং এবাং ডানপাক্শর 

৪৫ রমটার প্ল্যাটফম ে মলক্ভল স্লাব কারস্টাং সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। মমাট ১৫১টি Span এর মক্ধ্য ৮০টির Segment Erection সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

৪.৯২২ রকক্লারমটার ভায়াডাক্টর মক্ধ্য ২.৪৩৮রকক্লারমটার দৃেমান হক্য়ক্ছ। বাস্তব অগ্রগরত ৭০.৪৬ শতাাংশ। 
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মরতরঝল এলাকায় ভায়াডাট Erection এর কাজ িলক্ছ 

 প্যাল্পকজ-০৭ (ইল্পেকনেকোে এন্ড দমকানিকোে নসল্পস্টম): ইক্লকরট্রকযাল এে মমকারনকযাল রসক্স্টম সরবরাহ ও নিম ঘাণ কাল্পজর 

অধীল্পি উিরা নিল্পিাল্পত নরনসনভিং সা -দস্টেল্পির পূতি কাজ দেল্পর্ ন দুেতায়ল্পির কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। মনতনিে নরনসনভিং সা -দস্টেি 

ভ ল্পির নিম িাে কাজ িেমাি। নিল্পিা এোকার ওয়াকিেি দেি-এর অভেন্তল্পর ১২টি দরে োইল্পির নিম িাে কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

স্টো নেিং দেি এর অভেন্তল্পর এ িং সিংেগ্ন ইয়াল্পি ি ১৯টি ব্যাোল্পস্টি দরে োইল্পির মল্পে সকে দরে োইি স্থািল্পির কাজ সম্পন্ন 

হল্পয়ল্পে। ভায়ািাল্পক্টর ওির দমইি োইল্পির ২৬৭৮টি দরে জল্পয়ন্ট ওল্পয়নডিং এর কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। আগারগাঁও ির্ িন্ত ভায়ািাল্পক্ট 

২৩.৯৬ েোক নকল্পোনমোর দরে োইল্পির মল্পে Track Plinth Casting সহ ১৭.৫০ নকল্পোনমোর দরে েোক অোোইিল্পমল্পন্টর কাজ 

সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। তন্মল্পে ১৪.৫০ নকল্পোনমোর দরে োইি স্থািি করা হল্পয়ল্পে। নিল্পিার অভেন্তল্পর OCS Mast স্থািল্পির কাজ সমাপ্ত 

হল্পয়ল্পে এ িং Overhead Catenary Wire স্থািি কাজ িেমাি। ওয়াকিেি দেি এ িং সিংেগ্ন দরে েোক এর Overhead 

Catenary System (OCS)-এর ন দুেনতক দেনস্টিং/কনমেনিিং কাজ সমাপ্ত হল্পয়ল্পে। ভায়ািাল্পক্টর ওির আগারগাঁও দস্টেি ির্ িন্ত েোল্পক 

OCS Mast স্থািল্পির কাজ সমাপ্ত হল্পয়ল্পে এ িং 12.50 নকল্পোনমোর ওয়োনরিং সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। সান িক  াস্ত  অগ্রগনত ৭২ েতািংে।  

 

নিম িাোিীি উিরা উির দমল্পোল্পরে দস্টেল্পি স্থানিত দরেওল্পয় েোক ও Overhead Catenary System 
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 প্যাল্পকজ-0৮ [দরানেিং স্টক (দরে দকাি) ও নিল্পিা ইকুইিল্পমন্ট সিংগ্রহ]: এ প্যাল্পকল্পজর  াস্ত  কাজ ১৩ দসল্পেম্বর ২০১৭ তানরে শুরু 

হল্পয়ল্পে। এ প্যাক্কক্জর কার্ িক্রল্পমর অিংে নহল্পসল্প  িলমান সকার্ভি-১৯ সবরবক মহামারী পরররস্থরতক্ত রবক্শষ উক্দ্যাক্গ Third Party 

Inspection এর মাধ্যক্ম ৬টি র্ািীবাহী মকাি সম্বরলত প্রথম দমল্পো দেি দসে গত ২৩ এনপ্রে ২০২১ তানরে ঢাকার উিরা নিল্পিাল্পত 

দিৌৌঁোয়। এরই িারা ানহকতায় রিতীয় মমক্ট্রা মট্রন মসট গত ০৩ জুন ২০২১ তাররখ ঢাকার উিরা রডক্পাক্ত দিৌৌঁোয়। রডক্পার অভযন্তক্র 

দেি দু’টির নিি িানরত দেনস্টিং কাজ িেমাি আল্পে। গত ১১ মম ২০২১ তাররখ বাাংক্দক্শর প্রথম সবদুযরতক ও দূররনয়রন্ত্রত মমক্ট্রা মট্রন 

মসট রডক্পার অভযন্তক্র মরলওক্য় ট্রযাক্কর উপর িলািসলি শুভ সূিনাি মাধ্যবম বাাংলাক্দশ রিড মট্রন যুক্গ পদাপ িন কবি। 

রডক্পার অভযন্তক্রর মটস্টসমূহ মশক্ষ ভায়াডাক্টর উপর মমইন লাইক্ন আগামী আগস্ট ২০২১ মাক্স Performance Test করা র্াক্ব 

বক্ল আশা করা র্াক্ে। র্ততীয় এবাং িতুথ ে মমক্ট্রা মট্রন মসট গত ২২ জুন ২০২১ তাররখ জাপাক্নর মকাক্ব সমুদ্রবন্দর হক্ত জাহাজ মর্াক্গ 

বাাংলাক্দক্শর উক্যক্ে র্ািা শুরু কক্রক্ছ র্া মমাাংলা বন্দক্র ২০ জুলাই ২০২১ তাররসখ এবং ঢাকার উিরা নিএমটিনসএে নিল্পিাল্পত 

আগস্ট ২০২১ মাবসি র্ততীয় সপ্তাক্হ সপৌুঁোবব  ল্পে আো করা র্াল্পচ্ছ। ৫ম দেি দসল্পের জািাি হল্পত নেিল্পমল্পন্টর সম্ভাব্য সময় আগস্ট 

২০২১। আরও ৩টি দমল্পো দেি দসে জািাল্পির কারোিায় নিম িাে সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। িঞ্চম দমল্পো দেি দসে  ািংোল্পেল্পে নিল্পয় আসার ির 

নিনম িত এই ০৩টি দমল্পো দেি দসে িলমান সকার্ভি-১৯ পরররস্থরতক্তও Third Party Inspection এর মাধ্যক্ম  ািংোল্পেল্পে নিল্পয় 

আসার উল্পযাগ গ্রহে করা হল্প । এ প্যাক্কক্জর বাস্তব অগ্রগরত ৫০ শতাাংশ।  

 
 

রডক্পাক্ত বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রন মসট  

এমআরটি লাইন-৬ এর রডরপরপক্ত নতুন প্যাক্কজ অন্তভু েরক্ত 

ঢাকা ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট সিবভলপবমন্ট প্রবিক্ট (লাইন-৬) এি মাধ্যবম রডএমটিরসএল-এর জন্য Enterprise Resource 

Management System (ERMS) সাংগ্রক্হর রনরমি ১০০ মকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যক্য় এমআিটি লাইন-৬ এি র্ির্পর্প-মত নতুন প্যাক্কজ 

রসরপ-০৯ অন্তভু েক্ত কবি পরামশ েক রনক্য়াক্গর উক্দ্যাগ প্ররক্রয়াধীন আক্ছ। 
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Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) 

আধুরনক গণালয়পররবহন মমক্ট্রাক্রল সম্পক্কে জনসাধারণালয়ক্ক সম্যক ধারণালয়া প্রদাক্নর লক্ক্ষয MRT Line-6 এর উিরা রডক্পা এলাকায় Metro Rail 

Exhibition & Information Center (MREIC) রনম োণালয় করা হক্ে। জনসাধারণালয়ক্ক মমক্ট্রা মট্রক্নর র্াতায়াত সম্পক্কে সুিষ্ট ধারণালয়া প্রদাক্নর 

জন্য দমল্পো দেল্পির Mock Up উিরা নিল্পিাস্থ MREIC-দত স্থাপন করা হল্পয়ল্পে। মমক্ট্রা মস্টশক্নর সক্ে রমল মরক্খ Ticket Office Machine 

(TOM) এবাং Ticket Vending Machine (TVM) MREIC-দত স্থাপন করা হক্য়ক্ছ। মমক্ট্রা মস্টশক্নর সক্ে সামেস্য মরক্খ Smart Card 

Based স্বয়িংনক্রয় প্রল্প ে এ িং  নহরগমি দগইেও স্থাপন করা হক্য়ক্ছ। MREIC-এর প্রেে িিী হল্পে প্রেে িল্পির জন্য দমল্পোল্পরল্পের অভেন্তল্পর ও 

দমল্পোল্পরে দস্টেল্পি র্াত্রীগল্পের করেীয় এ িং  জিিীয় ন র্য়সমূল্পহর সনিত্র উিস্থিিা সম্বনেত নিসল্পে দ াি ি স্থািল্পির কার্ িক্রম িেমাি রল্পয়ল্পে। 

MREIC-এর নভনিও প্রেে িিী হল্পে প্রেে িল্পির জন্য নভনিও এ িং এোনিল্পমল্পেি কাটু িি নিম িাল্পের কাজ দের্ ির্ িাল্পয় রল্পয়ল্পে। প্ররতক্বদনাধীন সময় 

পর্ েন্ত পূতে কাক্জর অগ্রগরত ৯৮ শতাাংশ। 

 

 

 

Metro Rail Exhibition & Information Center 

 

Safety Managment System of MRT Line-6  

এমআরটি লাইন-৬ এর সারব েক রনরাপিা রনরিত করার রনরমি গত ০৪ আগস্ট ২০২০ তাররখ বাাংলাক্দশ সরকার এবাং Japan International 

Cooperation Agency (JICA) এর মক্ধ্য Record of Discussions (RoD) for the Project on Technical  Assistance for Mass 

Rapid Transit Safety Management System of MRT Line-6 চুরক্ত স্বাক্ষররত হয়। এরই ধারাবারহকতায় আগামী জুলাই ২০২১ মাক্স 

৩টি ব্যাক্ি ৫৫ জন কম েকতোক্ক Mass Rapid Transit Safety Management System এর উপর প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হক্ব। 
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Safety Management System of MRT Line-6-এি RoD স্বাক্ষি অনুষ্ঠাণ 

 

Panel of Experts  

বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রাক্রল রনম োক্ণালয় উদূ্ভত বড় িযাক্লেসমূহ উিরক্ণালয় প্রক্য়াজনীয় কাররগরর রনক্দ েশনা প্রদাক্নর জন্য Panel of Experts 

(PoEs) িবয়বে। এমআরটি লাইন-৬ এর Panel of Experts (PoEs) এর প্রথম মিয়ারম্যান National Professor Dr. Engr. Jamilur 

Reza Choudhury রর ইক্ন্তকাক্লর পর গত ১৮ অক্টাবর ২০২০ তাররখ Dr. M. Shamim Z. Basunia, PEng Professor Emeritus, 

Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific-কে PoEs এর মিয়ারম্যাক্নর দারয়ত্ব প্রদান করা হয়। প্রক্য়াজন 

অনুর্ায়ী Panel of Experts সক্রজরমক্ন পররদশ েন ও র্থার্থ পরীক্ষা-রনরীক্ষা কক্র পরামশ ে প্রদান কবিন। 

 

PoEs-এর নবরনযুক্ত মিয়ারম্যান Dr. M. Shamim Z. Basunia-রর সক্ে চুরক্ত স্বাক্ষর 

অর্িট আপর্ি 

ঢাকা ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট সিবভলপবমন্ট প্রবিক্ট (লাইন-৬) এি ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত সমাট ৩০টি অর্িট আপর্ি Foreign Aided 

Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তেক উত্থাপন করা হয়। তন্মক্ধ্য ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত ১৯টি অরডট আপরি সম্পূণালয় ে এবাং একটি 

অরডট আপরি আাংরশক রনষ্পরি করা হক্য়ক্ছ। অবরশষ্ট ১০টি পূণালয় ে অরডট আপরি ও ০১টি আাংরশক অরডট আপরি  FAPAD-এ রনষ্পরির জন্য 

প্ররক্রয়াধীন আক্ছ। 
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রনরবড় পররবীক্ষণালয় 

 ঢাকা ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট সিবভলপবমন্ট প্রবিক্ট (লাইন-৬) ২০১২-২০২৪ মময়াক্দ বাস্তবায়ক্নর জন্য গ্রহণালয় করা হক্লও 

সকার্ভি-১৯ পরররস্থরতক্ত স্বাস্থয রবরধ মমক্ন র্নধ িার্িি সমবয়ি পূবব িই িালু কিাি লবক্ষে রনম োণালয় কাজ িলমান আক্ছ। এ লবক্ষে 

প্রকল্প এলাকার সরন্নকক্ট প্রকল্প টিক্মর অবস্থান ও রনম োণালয় কাজ পররবীক্ষক্ণালয়র রনরমি প্রধান কার্ োলক্য়র পাশাপারশ উিরা, আগারগাঁও, 

ফাম েক্গট ও গাবতলীক্ত অস্থায়ী কার্ োলয় স্থাপন করা হক্য়ক্ছ।  

 মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালয় প্রকক্ল্পর কাক্জর বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনয়রমত সক্রজরমক্ন প্রতযক্ষ কক্র প্রক্য়াজনীয় 

রদকরনক্দ েশনা প্রদান কক্র থাক্কন। র্ির্ন ১১ মম ২০২১ তাররখ উিরা রডক্পার অভযন্তক্র মরলওক্য় ট্রযাক্কর উপর বাাংলামদক্শর প্রর্ম 

মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল প্রদশ েন ভাচু েয়ারল প্রতযক্ষ কক্রন। 

 

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালয় বাাংলাক্দশর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল প্রদশ েন ভাচু েয়ারল প্রতযক্ষ কক্রন 

 

 জনাব এম. এ. মান্নান এমরপ, মাননীয় মন্ত্রী, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়ালয় ঢাকা মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াকে রনম োক্ণালয়র জন্য সরকার গৃহীত সময়াবদ্ধ 

কম েপররকল্পনা ২০৩০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগরত সম্পক্কে অবরহত হওয়ার িন্য ১৭ মফব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ এমআরটি লাইন-৬ এর 

উিরা রডক্পা এলাকা, Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC), রনম োণালয়াধীন উিরা দরক্ষণালয় মমক্ট্রাক্রল মস্টশন 

ও আগারগাঁও সাইট অরফস পররদশ েনকাবল এমআরটি লাইন-৬ এর রদয়াবারড় রসরপ-০২ এর সাইট অরফক্স মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াকে 

রনম োণালয় কাক্জর অগ্রগরত সম্পবকি অবরহত করা হয়। 
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মাননীয় পররকল্পনা মন্ত্রী কর্তেক এমআরটি লাইন-৬ এর উিরা রডক্পা এলাকা পররদশ েন 

 

 সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ এবাং মিয়ারম্যান, পররিালনা পররষদ, রডএমটিরসএল রনয়রমতভাক্ব এমআরটি 

লাইনসমূক্হর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ েক্বক্ষণালয় কক্রন। এরই ধারাবারহকতায় ১১ মম ২০২১ তাররখ বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর 

িলািল প্রদশ েন উপলক্ক্ষয উিরা রডক্পাক্ত আক্য়ারজত আক্লািনা সভায় অাংশগ্রহণালয় কক্রন। আক্লািনা সভা মশক্ষ উিরা রডক্পার 

অভযন্তক্র মরলওক্য় ট্রযাক্কর উপর বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল সক্রজরমক্ন প্রতযক্ষ কক্রন। 

 

সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল প্রদশ েন সক্রজরমক্ন প্রতযক্ষ কক্রন 
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 বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল প্রদশ েন উপলসক্ষ ১১ মম ২০২১ তাররখ উিরা রডক্পাক্ত আক্য়ারজত আক্লািনা সভায় 

বাাংলাক্দক্শ জাপাক্নর মান্যবর রাষ্ট্রদুত জনাব ইক্তা নাওরক অাংশগ্রহণালয় কক্রন এবং উিরা রডক্পার অভযন্তক্র মরলওক্য় ট্রযাক্কর উপর 

বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল প্রতযক্ষ কক্রন। 

 

 

জাপাক্নর মান্যবর রাষ্ট্রদুত জনাব ইক্তা নাওরক বাাংলাক্দক্শর প্রথম মমক্ট্রা মট্রক্নর িলািল প্রদশ েন প্রতযক্ষ কক্রন 

 

 পররকল্পনা করমশক্নর মভৌত অবকাঠাক্মা রবভাক্গর সদস্য জনাব মমাোঃ মামুন-আল-রশীদ এর মনর্তক্ত্ব ২৬ জানুয়ারর ২০২১ তাররখ 

একটি পররদশ েন টিম এমআরটি লাইন-৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগরত সক্রজরমক্ন পররদশ েন কক্রন। 
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সদস্য, মভৌত অবকাঠাক্মা রবভাগ কর্তেক এমআরটি লাইন-৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররদশ েন 

 

 ব্যবস্থাপনা পররিালক, রডএমটিরসএল এমআরটি লাইন-৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ োক্লািনাি িন্য র্নয়র্মি সভা কক্রন। সভায় 

প্রকবল্পি িযাক্লেসমূহ রিরিত কক্র উিরক্ণালয়র উপায় রনধ োরণালয়পূব িক সমাধাবনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। র্ির্ন রনয়রমত ও 

আকরস্মকভাক্ব মমক্ট্রাক্রক্লর রনম োণালয় কাজ পররদশ েন কক্রন। 

 

 

ব্যবস্থাপনা পররিালক কর্তেক ০১ এরপ্রল ২০২১ তাররখ মধ্যরাক্ত ঢাকা রববরবদ্যালয় মস্টশক্নর Concourse ছাদ ঢালাই এর কাজ আকরস্মক 

পররদশ েন 
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 প্রকল্প পররিালক প্রর্ি সপ্তাক্হ প্যাক্কজর্ভর্িক বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ োক্লািনা সভা কক্র সক্রজরমক্ন বাস্তব অবস্থা পর্ েক্বক্ষণালয় কক্রন। 

এক্ত বাস্তবায়ক্ন উদূ্ভত মছাট মছাট িযাক্লক্ের তাৎক্ষরণালয়ক সমাধান মদয়া সম্ভব হয়। 

 

প্রকল্প পররিালক, এমআরটি লাইন-৬ কর্তেক উিরা রডক্পার রনম োণালয় কাক্জর অগ্রগরত পররদশ েন
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S] 

২০২৬ সাক্লর মক্ধ্য কমলাপুর মথক্ক রবমানবন্দর পর্ েন্ত ১৯.৮৭২ র্কবলার্মটাি পাতাল এবাং নতুন বাজার মথক্ক রপতলগে রডক্পা পর্ েন্ত 

১১.৩৬৯ র্কবলার্মটাি উড়াল মমাট ৩১.২৪১ রকক্লারমটার দীঘ ে ও ২১টি মস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 র্নম িাবণি লবক্ষে Detailed 

Design এর কাজ িলমান। কমলাপুর মথক্ক রবমানবন্দর পর্ েন্ত রুক্ট বাাংলাক্দক্শ প্রথম পাতাল মমক্ট্রাক্রল রনরম েত হক্ত র্াক্ে। MRT Line-

1 রনম োণালয়, রক্ষণালয়াক্বক্ষণালয়, পররিালনা ও ব্যবস্থাপনা এবাং  MRT Line-1 এর রুট এযালাইনক্মক্ে Station Plaza ও Transit Oriented 

Development (TOD) রনম োণালয় ও পররিালনার রনরমি সরকার ২৬ নক্ভম্বর ২০২০ তাররখ রডএমটিরসএল এর অনুকূক্ল মমক্ট্রাক্রল 

লাইক্সন্স নম্বর-০২ভ২০২০ ইসুয কক্রক্ছ। এ প্রকবল্পি আওিায় Review of Feasibility Study, Environmental Impact 

Assessment (EIA), Traffic Demand Forecast &  Road Traffic Survey, Hydrological Survey, Topographic 

Survey, Basic Design এবং রডক্পার Land Acquisition Plan (LAP) সম্পন্ন হবয়বে। এোড়াও Resettlement Action 

Plan (RAP) চূড়ান্ত পর্ িাবয় িবয়বে এবং Detailed Design এর অগ্রগরত ৭৫ শতাাংশ ও রনম োণালয় কাক্জর দরপি দরলল প্রস্তুত 

প্ররক্রয়াধীন। 

 

 

 

MRT Line-1 এর উভয় রুক্টর এযালাইনক্মে ও মস্টশন 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) 
২০২৬ সাক্লর মক্ধ্য রনম োক্ণালয়র জন্য রনধ োররত ৩১.২৪১ রকক্লারমটার দীঘ ে MRT Line-1 দুটি অাংক্শ রবভক্ত। র্বমানবযি রুট এোলাইনবমন্ট: 

রবমানবন্দর-রবমানবন্দর টারম েনাল ৩-রখলক্ক্ষত-নযা-নতুন বাজার-উির বাড্ডা-বাড্ডা-হারতররঝল পূব ে-রামপুরা-মারলবাগ- রাজারবাগ-কমলাপুর। 

এ এলাইনবমবন্টি নদর্ িে ১৯.৮৭২ র্কবলার্মটাি এবং পািাল সডেন সংখ্যা ১২টি। পূব োিল উড়াল রুট এলাইনবমন্ট: নতুন বাজার-নযা-

মজায়ার সাহারা - মবায়ারলয়া - মস্তুল -মশখ হারসনা রক্রক্কট মস্টরডয়াম - পূব োিল মসোর - পূব োিল পূব ে-পূব োিল টারম েনাল-রপতলগে রডক্পা। 

পূব োিল রুক্টর নদর্ িে ১১.৩৬৯ র্কবলার্মটাি এবং সডেন সংখ্যা ৯টি। িন্মবধ্য ৭টি সডেন হবব উড়াল। নতুন বািাি ও নযা সডেনিয় 

র্বমানবযি রুবটি অংে র্হবসবব পািাল র্নর্ম িি হবব। নতুন বািাি সডেবন Inter-change থাকক্ব। এ Inter-change ব্যবহার কক্র 

রবমানবন্দর রুট মথক্ক পূব োিল রুক্ট এবাং রবপরীতক্রক্ম র্াওয়া র্াক্ব। ঢাকা ম্যাস ি োর্পি ট্রানর্িট সিবভলপবমন্ট প্রবিক্ট (লাইন-১) 
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সসবেম্বি ২০১৯ সর্বক র্িবসম্বি ২০২৬ সময়াবদ প্রায় ৫২ হাজার ৫৬২ মকাটি টাকা ব্যক্য় অনুক্মারদত হক্য়ক্ছ। ২০২৬ সাক্লর রডক্সম্বর মাক্স 

MRT Line-1 িালু হক্ল এর উভয় রুক্ট সদরনক ৮ লক্ষ র্ািী র্াতায়াত করক্ত পারক্বন। 

MRT Line-1 এর সক্ে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্ত:লাইন সাংক্র্াগ  

এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট এর নতুন বাজার মস্টশক্ন আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ থাকক্ব। একইভাক্ব এমআরটি লাইন-১ এর 

হারতররঝল পূব ে মস্টশক্নর সক্ে এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে এর আফতাব নগর পরিম মস্টশক্ন আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ থাকক্ব। উপরন্তু কমলাপুর 

মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-১, ২, ৪ এবাং ৬ এর মক্ধ্য আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ থাকক্ব। 

 

রনম োণালয় কাক্জর অগ্রগরত 

এমআিটি লাইন-১ এর রডক্পা ও রডক্পা এক্েস কররক্ডার রনম োক্ণালয়র জন্য নারায়ণালয়গে মজলার রূপগে উপক্জলার রপতলগে ও ব্রাহ্মণালয়খারল 

মমৌজায় ৯২.৯৭২৫ একর ভূরম অরধগ্রহণালয় কার্ িক্রবমি অংে র্হবসবব ৭ ধারার মনাটিশ জাররর কার্ েক্রম প্ররক্রয়াধীন। রনম োণালয় কাজ তত্ত্বাবধায়ক্নর 

জন্য পরামশ েক প্ররতষ্ঠান রনক্য়াক্গর লক্ক্ষয ১৫ মফব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ EOI এবং রডক্পার ভূরম উন্নয়ক্নর জন্য ১০ জুন ২০২১ তাররখ দরপি 

আহবান করা হক্য়ক্ছ। রবমানবন্দর রুক্টর পাতাল মস্টশনসমূহ রনম োক্ণালয়র রনরমি পররসষবা রিরিতকরক্ণালয়র কাজ িলক্ছ। 

 

রাজারবাগ এলাকায় ভূগভিস্থ পররসষবা রিরিতকরণালয় কার্ েক্রম 

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route 

২০২৮ সাক্লর মক্ধ্য মহমাক্য়তপুর হক্ত ভাটারা পর্ েন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বক্য় ২০ রকক্লারমটার দীঘ ে (পাতাল ১৩.৫০ রকক্লারমটার এবাং উড়াল 

৬.৫০ রকক্লারমটার) ও ১৪টি (পাতাল ৯টি এবাং উড়াল ৫টি) মস্টশন রবরশষ্ট এবং প্রর্ম পূব ি-পর্িম MRT Corridor রনম োসণি লবক্ষে 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route প্রকল্প গ্রহণ কিা হবয়বে। MRT 

Line-5: Northern Route-এর এোলাইনবমন্ট হল: সহমাবয়িপুি-বার্লয়ািপুি-র্বলামার্লয়া-আর্মনবািাি-গাবিলী-দারুস 

সালাম-র্মিপুি ১ - র্মিপুি ১০ - র্মিপুি ১৪ - কচুবক্ষি-বনানী-গুলোন ২ - নতুন বািাি-ভাটািা। MRT Line-5: Northern 

Route বা ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূব ে-পরিম মমক্ট্রাক্রক্ল ২০২৮ সাক্ল প্ররতরদন ১২ লক্ষ ৩০ হাজার র্ািী র্াতায়াত করক্ত পারক্বন। 
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MRT Line-5: Northarn Route এর এযালাইনক্মে ও মস্টশন 

রনম োণালয় কাক্জর অগ্রগরত 

এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট এর Feasibility Study ও Basic Design এি কাি সম্পন্ন কবি  রবরভন্ন সাক্ভ ে ও Detailed Design এর 

কাজ শুরু হক্য়ক্ছ। ঢাকা মজলার সাভার উপক্জলার রবলামারলয়া ও মকাো মমৌজায় ১ম পর্ োক্য় ৪০.১৮২২ মহটর ভূরম অরধগ্রহক্ণালয়র প্রস্তাব ০৯ জুন 

২০২১ তাররখ মকন্দ্রীয় ভূরম বরায করমটি কর্তেক অনুক্মারদত হক্য়ক্ছ। এরই ধারাবারহকতায় মর্ৌথ তদন্ত কার্ িক্রম িলমান িবয়বে। 

 

ঢাকা মজলার সাভার উপক্জলার রবলামারলয়া ও মকাো মমৌজায় ১ম পর্ োক্য়র ভূরম অরধগ্রহক্ণালয়র রনরমি মর্ৌথ তদন্ত কার্ েক্রম  

 

MRT Line-5: Northern Route এর সক্ে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ  

এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুক্টর গাবতলী মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট এবাং এমআরটি লাইন-২ এর সক্ে আন্ত:লাইন সংবর্াগ 

থাকক্ব। এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুক্টর রমরপুর-১০ ও নতুন বাজার মস্টশক্নি সাবর্ র্র্াক্রবম এমআরটি লাইন-৬ এবাং এমআরটি লাইন-১ 

এর আন্ত:লাইন সংবর্াগ থাকক্ব। 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route 

২০৩০ সাক্লর মক্ধ্য গাবতলী হক্ত দাক্শরকারন্দ পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বক্য় ১৭.৪০ রকক্লারমটার দীঘ ে (পাতাল ১২.৮০ রকক্লারমটার এবাং 

উড়াল ৪.৬০ রকক্লারমটার) এবাং ১৬টি মস্টশন (পাতাল ১২টি এবাং উড়াল ৪টি) রবরশষ্ট পূব ি-পর্িম MRT Corridor র্নম িাবণি লবক্ষে Dhaka 

Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route প্রকল্প গ্রহণ কিা হবয়বে। এ লাইবনি রুট এোলাইিল্পমন্ট হল: 

গাবতলী - মটকরনকযাল - কল্যাণালয়পুর - োমলী - কক্লজ মগইট - আসাদ মগইট - রাক্সল স্কয়ার - কারওয়ান বাজার - হারতররঝল পরিম- 

মতজগাঁও - রনক্কতন - আফতাব নগর পরিম - আফতাব নগর মসোর -আফতাব নগর পূব ে - দাক্শরকারন্দ - বালুরপাড়।  এ সমবট্রাবিল র্নর্ম িি 

হবল প্ররতরদন ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ জন র্ািী র্াতায়াত করক্ত পারক্বন। 

M

RT Line-5: Southern Route এর এযালাইনক্মে ও মস্টশন 

MRT Line-5: Southern Route এর সমে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ  

এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট কারওয়ান বািাি, আফতাব নগর পরিম ও গাবতলী মস্টশক্ন র্র্াক্রবম এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি 

লাইন-১ হারতররঝল পূব ে মস্টশন ও এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট এি আন্ত:লাইন সংবর্াগ থাকক্ব। ভর্বষ্যবি র্নর্ম িিব্য এমআরটি লাইন-২ 

গাবিলীবি এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুসটি সাবর্ সংযুক্ত হবব।  

অগ্রগরত:  

এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট র্নম িাবণি লবক্ষে গৃহীি সমীক্ষা প্রকবল্পি আওিায় প্রাক-সম্ভাব্যতা র্ািাই সম্পন্ন হবয়বে। Feasibility 

Study, Detailed Design and Tender Assistance এি রনরমি পরামশ েক প্ররতষ্ঠাক্নর সক্ে গত ২৯ মাি ে ২০২১ তাররখ চুরক্ত 

স্বাক্ষর্িি হক্য়ক্ছ। পরামশ েক প্ররতষ্ঠান গত ০৭ এরপ্রল ২০২১ তাররখ হবি কাজ শুরু কক্রক্ছ। ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত Basic Design 

প্রণয়বনি অগ্রগরত ১৫ শতাাংশ। দাক্শরকারন্দ এলাকায় রডক্পা ও রডক্পা এক্েস কররক্ডার রনম োক্ণালয়র জন্য প্রাথরমকভাক্ব ভূরম রিরিত করা 

হক্য়ক্ছ। 
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এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট এর পরামশ েক প্ররতষ্ঠাক্নর সক্ে চুরক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রতযক্ষ করক্ছন  

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালয় 

MRT Line-2 

২০৩০ সাক্লর মক্ধ্য গাবতলী হক্ত ‘র্িটাগং মরাড’ পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বক্য় প্রায় ২৪ রকক্লারমটার দীঘ ে এবাং মগালাপ শাহ মাজার মথক্ক 

সদরঘাট পর্ েন্ত প্রায় ২.৬০ রকক্লারমটার দীঘ ে MRT Line-2 র্িটুর্ি রভরিক্ত র্পর্পর্প পদ্ধর্িবি র্নম িাবণি লবক্ষে জাপান ও বাাংলাক্দশ 

সরকাসিি সহক্র্ারগতা স্মারক স্বাক্ষর্িি হবয়বে। এরই ধারাবারহকতায় অথ েবনরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি নীরতগত অনুক্মাদন কক্রক্ছ। 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ক্নর রনরমি জাপান ও বাাংলাক্দক্শর অাংশগ্রহক্ণালয় ৪টি প্ল্যাটফরম সভা ইবিামবধ্য অনুরষ্ঠত হক্য়ক্ছ। সব েক্শষ প্ল্যাটফরম সভা ২৪ 

মফব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ ভাচুেয়ারল অনুরষ্ঠত হয়। MRT Line-2 এর PPP Research সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। রনক্য়ারজত পরামশ েক প্ররতষ্ঠান কর্তেক 

রপ্ররলরমনারর স্টারড িলমান। ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত রপ্ররলরমনারর স্টারড’র অগ্রগরত ৬০ শতাাংশ। MRT Line-2 এর রডক্পা ও রডক্পা এক্েস 

কররক্ডার এবাং কন্সস্ট্রাকশন ইয়াড ে রনম োক্ণালয়র জন্য ঢাকা মজলার মডমরা এলাকায় মাতুয়াইল ও দামরড়পাড়া মমৌজায় গ্রীন মক্ডল টাউন এবাং 

আমুরলয়া মক্ডল টাউন এর মধ্যবতী স্থাক্ন মমাট ৬৫ (পঁয়ষরট্ট) একর ভূরম রাজধানী উন্নয়ন কর্তেপক্ষ (রাজউক) এর Detailed Area Plan 

(DAP) 2016-2035 এ অন্তভু েক্ত করার প্রস্তাব গত ২৩ জুন ২০২১ তাররখ দারখল করা হক্য়ক্ছ।  

 

গত ২৬ মম ২০২১ তাররখ টিম রডএমটিরসএল এমআরটি লাইন-২ এর প্রস্তারবত রডক্পা এলাকা পররদশ েন কক্রন 
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MRT Line-2 এর মমইন লাইক্নর সম্ভাব্য রুট এযালাইক্মে হল:  গাবতলী - মবরড়বাঁধ সড়ক - বরসলা - মমাহাম্মদপুর রবআরটিরস বাস স্টপ - সাত 

মসরজদ মরাড - রঝগাতলা - ধানমরে ২ নম্বি সিাি - সাইন্স ল্যাবক্রটরর - রনউ মাক্কেট - নীলক্ক্ষত - আরজমপুর - পলাশী - শহীদ রমনার - ঢাকা 

মমরডক্কল কক্লজ - পুরলশ মহড মকায়াট োর- মগালাপ শাহ মাজার - বেভবন সাংলি পূব ে রদক্কর সড়ক - মরতরঝল - আরামবাগ - কমলাপুর - 

মুগদা - মাো - মডমরা - রিটাগাাং মরাড। এ লাইবনি ১টি োখা লাইন র্াকবব, র্াি সম্ভাব্য রুট এযালাইনক্মে হল: মগালাপ শাহ মাজার - নয়া 

বাজার - সদরঘাট। এমআরটি লাইন-২ এর গাবতলী মমক্ট্রাক্রল মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-৫: নদ োন ে রুট ও এমআরটি লাইন-৫: সাউদান ে রুট এবাং 

কমলাপুর মমক্ট্রাক্রল মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৪ এর আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ থাকক্ব।  

 

MRT Line-2 এর রুট এযালাইনক্মে ও মস্টশন 

MRT Line-4 

২০৩০ সাক্লর মক্ধ্য PPP পদ্ধরতক্ত কমলাপুর - নারায়ণালয়গে মরলওক্য় ট্রযাক্কর পাে রদক্য় প্রায় ১৬ রকক্লারমটার দীঘ ে উড়াল মমক্ট্রাক্রল রহক্সক্ব 

MRT Line-4 রনম োক্ণালয়র উক্দ্যাগ প্ররক্রয়াধীন আক্ছ। উক্েখ্য মর্, এমআরটি লাইন-৪ এর কমলাপুর মমক্ট্রাক্রল মস্টশক্ন এমআরটি লাইন-৬, 

এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-২ এর সক্ে আন্তোঃলাইন সাংক্র্াগ থাকক্ব। 



236 

 

 

MRT Line-4 এর রুট এযালাইনক্মে ও মস্টশন 

র্ির্িটাল কার্ িক্রম 

Interactive Website 

রডএমটিরসএল-এর কার্ েক্রক্ম জনসম্পৃক্ততা, স্বেতা ও জবাবরদরহতা র্নর্িিকিবণি লবক্ষে একটি সমৃদ্ধ ওক্য়বসাইট 

(www.dmtcl.gov.bd) প্রর্িষ্ঠা কিা হবয়বে। মর্খাবন রডএমটিরসএল’র কার্ েক্রম সম্পক্কে িনগণ অবর্হি হওয়াি পাোপার্ে অরভক্র্াগ, 

মতামত ও পরামশ ে প্রদান করক্ত পাক্রন। Website-টি রনয়রমত হালনাগাদ করা হয়। এই Website-এ Facebook Page, Image 

Gallery ও Video Gallery সাংযুক্ত আক্ছ, মর্খাক্ন রডএমটিরসএল সম্পরকেত কার্ েক্রম, ছরব ও রভরডও রনয়রমত আপক্লাড করা হয়। Video 

Gallery মত YouTube Channel-এর রলাংক সাংযুক্ত আক্ছ। রডএমটিরসএল সাংরিষ্ট সকল আইন, রবরধমালা, নীরতমালা, গাইডলাইনস, 

রবরভন্ন প্রকাশনা ইতযারদও ওক্য়বসাইক্ট সরন্নক্বর্েি আক্ছ। সপপািবলস অর্িস বাস্তবায়বনি লবক্ষে রডএমটিরসএল ও এর আওতাধীন প্রকল্প 

কার্ োলয়সমূহক্ক LAN ও WAN-এর আওতায় আনা হক্য়ক্ছ। র্িএমটির্সএল এবং আওিাধীন প্রকল্পসমূবহি সকল িকুবমন্ট ও িথ্য-

উপাি সংিক্ষবণি র্নর্মি ‘রডএমটিরসএল রডরজটাল আকোইভ’ উদ্ভাবনী উবযাগ বাস্তবার্য়ি হবি। 

 

ই-নরথ 

রডএমটিরসএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্ োলয়সমূহক্ক ই-নরথ কার্ েক্রক্মর আওতায় আনা হক্য়ক্ছ। মপপারক্লস অরফস স্থাপক্নর 

লক্ক্ষয প্রকল্প কার্ োলয়সমূক্হ ই-নরথ কার্ েক্রম ধারাবারহকভাক্ব সম্প্রসারণালয় করা হক্ে। 

 

e-Service Roadmap Plan 

রডএমটিরসএল কর্তেক প্রণালয়ীত e-Service Roadmap Plan এর আওতায় Management Information System (MIS) ও Metro Rail 

Citizen Apps (MRCA) প্রবতেক্নর উক্দ্যাগ সনয়া হবয়বে। বাস্তবায়নাধীন ০৬টি মমক্ট্রাক্রল স্বয়াংরক্রয়ভাক্ব পররিালনার রনরমি রডএমটিরসএল 

এর অনুকূক্ল Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) সামরয়কভাক্ব তরে বরায কক্রক্ছ। চূড়ান্ত তরে 

বরায BTRC-মত প্ররক্রয়াধীন আক্ছ। 

 

 

http://www.dmtcl.gov.bd/
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Electronic Document Management System (EDMS) 

রডএমটিরসএল, প্রকল্প কার্ িালয়, পরামশ েক প্ররতষ্ঠান এবাং ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠানসমূক্হর মক্ধ্য দ্রুত Project Documents আদান প্রদাক্নর 

লক্ক্ষয Cloud Based ACONEX সফটওয়যার ব্যবহার কক্র রডএমটিরসএলক্ক Electronic Document Management System (EDMS) 

এর আওতায় আনা হক্য়ক্ছ। প্রক্বশারধকার প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়নকারী কম েকতোগণালয় স্বয়াংরক্রয়ভাক্ব Document এর সাইজ রনরব েক্শক্ষ Document 

সরাসরর মদখক্ত পাক্রন রবধায় পররবীক্ষণালয় ও সমন্বয় কার্ েক্রম সহক্জ করা র্ায়। 

 

Communication Based Train Control System (CBTC) 

বাাংলাক্দক্শর প্রথম উড়াল মমক্ট্রাক্রল স্বয়াংরক্রয়ভাক্ব পররিালনার জন্য Communication Based Train Control System (CBTC) 

সংবর্ািন প্রবয়ািন। এ র্সবডম িালুি লবক্ষে Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), 

Automatic Train Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) সাংগ্রক্হর কাজ িলমান আক্ছ। এরই অাংশ রহক্সক্ব 

Public Information System (PIS) এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside 

Coach এবাং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station সাংগ্রক্হর কাজও এরগক্য় িলক্ছ। 

মমক্ট্রাক্রক্ল র্াতায়াতকারী র্ািীক্দর রনরাপিার রনরমি Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবাং 

Internet Protocol (IP) Camera System সাংগ্রক্হর কাজ শুরু হক্য়ক্ছ। র্ািীক্দর রনরবরেন্ন ও স্বােক্ন্দয র্াতায়াক্তর সুরবধাক্থ ে Smart 

Card Based MRT Pass এবাং Automatic Fare Collection (AFC) System সাংগ্রক্হর কাজ িলবে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মমক্ট্রাক্রক্লর রনয়ন্ত্রণালয়, রনরাপিা ও র্ািী মসবায় তথ্য প্রযুরক্তর ব্যবহার 

ইক্লকট্ররনক গভন েক্মে প্ররকউরক্মে (ই-রজরপ) মপাট োল 

রডএমটিরসএল এবাং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূক্হর রাজস্ব খাত সাংরিষ্ট ক্রয় প্ররক্রয়া ই-রজরপ এর মাধ্যক্ম সম্পন্ন করার রনরমি 

রডএমটিরসএল-মক ০৫ নক্ভম্বর ২০১৯ তাররখ ইক্লকট্ররনক গভন েক্মে প্ররকউরক্মে (ই-রজরপ) মপাট োক্ল অন্তভু েক্ত করা হক্য়ক্ছ। বতেমাক্ন রাজস্ব 

খাত সাংরিষ্ট সকল ক্রয় প্ররক্রয়া ই-রজরপ এর মাধ্যক্ম সম্পন্ন করা হক্ে। 

Video Conference 

সময় ও অথ ে সােসয়ি লবক্ষে রডএমটিরসএল ও আওতাধীন প্রকল্প কার্ োলয়সমূসহি মবধ্য Video Conference এি মাধ্যবম িথ্য আদান 

প্রদান কিা হয়। সকার্ভি-১৯ পরররস্থরতক্ত Zoom Video Conference এর মাধ্যক্ম রনয়রমত রবরভন্ন সভা, প্ররশক্ষণালয়, কম েশালা, উক্িাধনী 

অনুষ্ঠান, চুরক্ত স্বাক্ষর ইতযারদ আক্য়াজন করা হয়। 

MRT Pass 
একই পাস ব্যবহার কক্র সমবট্রাবিবলি সকল লাইক্ন স্বােক্ন্দয র্াতায়াসিি িন্য MRT Pass –এি র্িিাইন চূড়ান্ত পর্ িাবয় িবয়বে। 

Mobile Apps এবাং Web Application ব্যবহার কক্র MRT Pass সহক্জই ররিাজে করা র্াক্ব। মমক্ট্রাক্রক্লর প্ররতটি মস্টশক্ন Ticket Office 

Machine (TOM) এবাং Ticket Vending Machine (TVM) এি মাধ্যবম MRT Pass ররিাজে করা র্াক্ব। র্বআিটি, বাাংলাক্দশ মরলওক্য়, 

রবআরটিরস’র বাস, রবআইডরিউটিরস’র মনৌ-র্ান ও চুরক্তবদ্ধ মবসরকারর বাক্স স্বােক্ন্দয ও রনরবরেন্নভাক্ব র্াতায়াসিি সুর্বধাবর্ ি MRT Pass-
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মক Rapid Pass Compatible করা হক্য়ক্ছ। Rapid Pass ব্যবহার কক্রও মমক্ট্রাক্রক্ল র্াতায়াত করা র্াক্ব। একই স্থান ও রডভাইস হক্ত 

MRT Pass এবাং Rapid Pass ররিাজে করাি সুর্বধা িবয়বে। 

 

MRT Pass এর Perspective Design 

 

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন 

 

নবরনযুক্ত প্রক্কৌশলীগক্ণালয়র প্ররশক্ষণালয় 

দমল্পোল্পরে সুিভুাল্প  িনরিােিার জন্য নিল্পয়ানজত দোক ল্পের প্রর্েক্ষণ প্রোি করা হল্পচ্ছ। নবরনযুক্ত জনবলমক এমআরটি ওররক্য়ক্েশন মকাস ে, 

বুরনয়ারদ, রবদুযৎ, মরলওক্য় এবাং মটরলকরমউরনক্কশন ইতযারদ রবষয়ক মমৌরলক প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হয়।  

রকন্তু মকারভড-১৯ পরররস্থরতক্ত ২০২০-২১ অথ েবছক্র নবরনযুক্ত জনবলমক এ সকল প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা সম্ভবপর হয়রন। এ মপ্রক্ষাপক্ট র্াঁরা এখনও 

প্ররশক্ষণালয় গ্রহণালয় কক্রনরন তাঁক্দর প্রর্েক্ষণালয় আক্য়াজক্নর জন্য মরলওক্য় প্ররশক্ষণালয় একাক্ডরম, বাাংলাক্দশ রবদুযৎ উন্নয়ন মবাড ে, ও মটরলক্র্াগাক্র্াগ স্টাফ 

কক্লজ বরাবর অনুক্রাধ করা হক্য়ক্ছ।  

ইন-হাউি প্রর্েক্ষণ 

সকল পর্ িাবয়ি কম িিািীবদি ননর্িকিা, দক্ষিা ও সক্ষমিা বৃর্দ্ধি লবক্ষে ২০২০-২১ অর্ িবেবি ১৬টি প্রর্েক্ষণ কম িসূিীি মাধ্যবম ৩৫১ 

িনবক সেণীকবক্ষ ও ভাচু িয়াল পদ্ধর্িবি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত; পাবর্লক প্রর্কউিবমন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবর্লক প্রর্কউিবমন্ট 

র্বর্ধমালা, ২০০৮; জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল; উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃরদ্ধ; Bangladesh e-Government Procurement (e-GP) 

Guidelines, মমক্ট্রাক্রল আইন, ২০১৫; মমক্ট্রাক্রল রবরধমালা, ২০১৬; তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯, মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত, অরভক্র্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থাপনা এবাং স্থাবর সম্পরি অরধগ্রহণালয় ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ ইতযারদ রবষক্য় ইন-হাউজ প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বে।  
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তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এর উপর ইন-হাউজ প্ররশক্ষণালয় 

রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাক্নর রশক্ষাথীক্দর রব্ররফাং প্রদান 

মাঠ প্রর্েক্ষবণি অংে র্হবসবব সিকার্ি কম িিািী ও সিকার্ি-সবসিকার্ি প্রবকৌেল র্বির্বযালবয়ি োত্র-োত্রীগণ র্নয়র্মি মমক্ট্রাক্রক্লর 

উন্নয়ন কম েকাে পররদশ েন কক্র থাক্কন। এ সময় প্ররশক্ষণালয়াথীগণালয়ক্ক মমক্ট্রাক্রল মনটওয়াকে, বাস্তবায়ন অগ্রগরত, বাস্তবায়ন িযাক্লেসমূহ ও উিরণালয় 

সম্পক্কে সম্যক ধারণালয়া মদয়া হয়।  

 

 

৩৮তম রবরসএ (সওজ) কযাডার কম েকতোক্দর এমআরটি কার্ েক্রম পররদশ েন 
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সবক্দরশক প্ররশক্ষণালয় 

র্িএমটির্সএল এি প্রকল্পসমূবহি অধীন মট্রন অপাক্রশন এবাং মমইনক্টক্নন্স রবষক্য় প্রর্েক্ষণালয় প্রদাক্নর লক্ক্ষয ঢাকা ম্যাস র যারপড ট্রানরজট 

মডক্ভলপক্মে প্রক্জট (লাইন-৬) এর পরামশ েক প্ররতষ্ঠান NKDM Association এবাং Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) 

চুরক্ত স্বাক্ষররত হক্য়ক্ছ। এ চুরক্তর আওতায় ১৬৩ জনক্ক প্ররশক্ষণালয় প্রদান করা হক্ব। মকারভড-১৯ পরররস্থরতর কারক্ণালয় ২০২০-২১ অর্ িবেবি ০১ 

িন কম িকিিা নববদর্েক প্রর্েক্ষণালয় কম িসূর্িবি অংেগ্রহণ কবিবেন। 

 

উদ্ভাবন ও মসবা সহরজকরণালয় কম েশালা 

'উদ্ভাবি ও ঘসবা সহনজকরণ' নবষল্পয় ১৫ মাে ঘ ২০২১ এবং ১৪ জুি ২০২১ তানরে ৫৫ জি কম ঘকতঘার অংশগ্রহল্পণ ০২র্ট কম ঘশালা 

অনুনিত হয়। প্রথমর্ট ঘেণী কল্পয এবং নদ্বতীয়র্ট ভার্চ ঘয়াল েোটিল্পম ঘ অনুনিত হল্পয়ল্পে। 

 

উদ্ভাবন ও মসবা সহরজকরণালয় রবষয়ক কম েশালা 

 

অন্যান্য কার্ েক্রম 

 মমক্ট্রাক্রল লাইক্সন্স গ্রহণালয়; 

 Transit Oriented Development (TOD) Hub স্থাপন; 

 Station Plaza রনম োণালয়; 

 রবক্শষারয়ত MRT Police গঠন; 

 মমক্ট্রাক্রল মস্টশন সাংলি ফুটপাত সম্প্রসারণালয়; 

 ভাড়া রনধ োরণালয়; 

 মমক্ট্রাক্রল আইন, ২০১৫ সাংক্শাধক্নর উক্দ্যাগ গ্রহণালয়; 

 রডএমটিরসএল-এর কম েিারী িাকুরর রবরধমালা প্রণালয়য়ক্নর উক্দ্যাগ গ্রহণালয়; 

 গুলশান হরল আটি েজান মরস্টুক্রক্ের অনাকারিত ঘটনায় রনহত জাপানী নাগররকক্দর স্মরক্ণালয় স্মৃরতস্তম্ভ রনম োণালয়। 
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বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত 

২০২০-২১ অথ েবছক্র সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ এবাং মরন্ত্রপররষদ রবভাক্গর মক্ধ্য সম্পারদত বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত অনুর্ায়ী 

রডএমটিরসএল অাংক্শর ৯টি সূিক্কর মক্ধ্য ৮টি সূিক্কর শতভাগ এবাং ১টি সূিক্কর ৬৭.৬৩ শতাাংশ লক্ষেমাত্রা অর্িিি হক্য়ক্ছ। সড়ক পর্িবহন 

ও মহাসড়ক র্বভাগ এবং র্িএমটির্সএল-এি মবধ্য সম্পার্দি বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্তর ১৮টি সূিক্কর মক্ধ্য ১৫টি সূিবকি েিভাগ 

এবং আবর্শ্যক সকৌেলগি উবদ্দশ্যসমূবহি ১৭টি সূিক্কর মক্ধ্য ১৪টি সূিবকি েিভাগ লক্ষেমাত্রা অর্িিি হয়। 

জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল 

জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল কম েপররকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষযমািার রবপরীক্ত অজেন শতভাগ। উক্েখ্য ২০১৯-২০ এবাং ২০১৮-১৯ অথ েবছক্রও 

জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল কম েপররকল্পনার লক্ষযমািা শতভাগ অরজেত হক্য়রছল। 

বারষ েক উদ্ভাবন কম েপররকল্পনা 

বারষ েক উদ্ভাবন কম েপররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত মূল্যায়ন কাঠাক্মা ২০২০-২১ এর সমাট ৩৩টি সূিবকি মবধ্য র্িএমটির্সএল এি সবে 

সংর্িষ্ট সূিবকি সংখ্যা ২২টি। র্িএমটির্সএল এি সবে সংর্িষ্ট ২২টি সূিবকিই লক্ষেমাত্রা েিভাগ অর্িিি হবয়বে। 

উদ্ভাবনী ধারণালয়া 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি সকল িকুবমন্ট ও িথ্য-উপাি সংিক্ষবণি র্নর্মি রডএমটিরসএল রডরজটাল আকোইভ েীষ িক উদ্ভাবনী ধািণা 

গৃহীি হবয়বে। উদ্ভাবনী ধারণালয়াটির রবপরীক্ত জানুয়ারর - রডক্সম্বর ২০২১ সমক্য় এমআরটি লাইন-৬ এর ডকুক্মে ও তথ্য-উপাি রডএমটিরসএল 

এর ওক্য়বসাইট (www.dmtcl.gov.bd) এ সাংরক্ষণালয় করা হক্ব। এ লক্ক্ষয ওক্য়বসাইক্ট একটি স্বতন্ত্র Logo ব্যবহার কক্র মসবাবে সতরর 

করা হক্য়ক্ছ। এ মসবাবক্ে এমআরটি লাইন-৬ এর ডকুক্মে ও তথ্য-উপাি আপক্লাড করা হক্ে। 

অাংশীজন সভা 

MRT Line-6 মনতনিে দথল্পক কমোপুর ির্ িন্ত ১.১৬ নকল্পোনমোর  নি িতকরে ন র্ল্পয় ১০ নক্ভম্বর ২০২০ তাররখ অাংশীজন সমন্বক্য় মরতরঝল 

এরজরব কক্লারন করমউরনটি মসোক্র একটি সভা অনুরষ্ঠত হয়। সভায় অাংশীজক্নরা তাঁক্দর রনজ রনজ মতামত তুক্ল ধক্রন। 

 

এমআরটি লাইন-৬ মরতরঝল মথক্ক কমলাপুর পর্ েন্ত বরধ েতকরণালয় রবষয়ক অাংশীজন সভা 
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প্রারতষ্ঠারনক গণালয়শুনারন 

গত ১৩ জুন ২০২১ তাররখ রডএমটিরসএল এর সক্ম্মলন কক্ষ এবাং Zoom Cloud-এর মাধ্যক্ম এমআরটি লাইন-৬ মরতরঝল মথক্ক কমলাপুর 

পর্ েন্ত বরধ েতকরণালয় কার্ েক্রম সুষ্ঠভুাক্ব সম্পাদক্ন িযাক্লে ও পরামশ ে রবষয়ক প্রারতষ্ঠারনক গণালয়শুনারন অনুরষ্ঠত হয়। অাংশগ্রহণালয়কারীগণালয় রবষয়বস্তুর 

উপর সুরিরন্তত মতামত ও পরামশ ে প্রদান কক্রন। 

 

প্রারতষ্ঠারনক গণালয়শুনারন 

 

উিম িি ো 

আক্রান্ত কম িকিিা/কম িিার্িবদি সকার্ভি-১৯ েনাক্তকিণ ও র্ির্কৎসা সসবা র্নর্িিকিবণি িন্য DMTCL Quick 

Response Team গঠন করা হয়। ১১-২০ মগ্রক্ডর কক্রানা আক্রান্ত কম েিাররক্দর সহায়তার রনরমি রডএমটিরসএল কক্রানা সহায়তা তহরবল 

গঠন করা হয়। এ তহরবল হক্ত ৪ (িার) জন আক্রান্ত কমেিাররক্ক অনুদান প্রদান করা হক্য়ক্ছ।   

 

রডটিরসএক্ত কম েরত একজন সহকারী পররিালক-এর আক্বদক্নর মপ্ররক্ষক্ত তার রলভার ট্রান্সপ্ল্যাে রিরকৎসার জন্য রডএমটিরসএল এবাং 

আওতাধীন প্রকল্পসমূক্হ কম েরত ১ম মথক্ক ১০ম মগ্রড কম েকতোগক্ণালয়র ০১ (এক) রদক্নর মূল মবতক্নর সমপররমাণালয় ৩,২০,৮৬৩ভ- (রতন লক্ষ রবশ 

হাজার আটশত মতষরট্ট) টাকা রিরকৎসা বাবদ প্রদান করা হয়। 

মকারভড-১৯ পরররস্থরত 

মকারভড-১৯ পরররস্থরতক্ত রডএমটিরসএল ও আওতাধীন প্রকক্ল্প রনক্য়ারজত জনবক্লর পররপূণালয় ে Screening ব্যবস্থা িালু আক্ছ। গাবতলী 

কন্সট্রাকশন ইয়াক্ড ে ১০ শয্যা রবরশষ্ট এবাং উিরা পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন ইয়াক্ড ে ১৪ শয্যা রবরশষ্ট Field Hospital রনম োণালয় করা হক্য়ক্ছ। ২৩ 

মসক্েম্বর ২০২০ তাররখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালয় ভাচুেয়ারল Field Hospital উক্িাধন কক্রন। রডএমটিরসএল ও 

আওতাধীন প্রকল্প এবাং পরামশেক ও ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠানসমূক্হ কমেরত সকলমক মকারভড-১৯ টিকা প্রদান কার্ েক্রম অব্যাহত আক্ছ। প্রথম এবাং রিতীয় মডাজ 

টিকা গ্রহণালয়কারীগক্ণালয়র একটি ডাটাক্বজ প্রস্তুত করা হক্য়ক্ছ। রডএমটিরসএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূক্হ ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত মমাট 

৭৩৪ জন মকারভড-১৯-এ আক্রান্ত হক্য়ক্ছন। মকাক্না মৃতুয মনই। 
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মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পররবহন ও মসতু মন্ত্রণালয়ালয় কর্তেক ভাচুেয়ারল Field Hospital এর উক্িাধন 

িযাক্লে 

বাংলাবদবে মকারভড-১৯ প্রাদুভ িাববি সবে সবে র্ববদেী পিামে িক ও ঠিকাদািী প্রর্িষ্ঠাবনি িনবল স্ব স্ব সদবে প্রিোবিিন কবিন। 

পিবিীবি পর্ িায়ক্রবম র্ববদেী িনববলি সংখ্যাগর্িষ্ঠ অংেবক র্ববেষ উবযাবগ র্ির্িবয় আনা সম্ভব হবলও সিেষ্ঠবদি অবনবকই 

প্রিোবিিন কিবি না পািায় সেিীবি কাবি অংেগ্রহণ কিবি পািবেন না। অপির্দবক আন্তিিার্িক ভ্রমবণ র্নবষধাজ্ঞা আবিাপ কিায় 

আবেকীয় পররদশ েন কার্ েক্রম সম্পন্ন করা এবাং আমোিীকৃত র্ন্ত্রিানত ও নিম িাে সামগ্রী নিি িানরত সমল্পয় সর রাহ িাওয়া সম্ভ ির হল্পচ্ছ িা। এ 

দপ্রোিল্পে এমআরটি োইি-৬ এর Early Commissioning এর েেেমাত্রা অজিি ন েনম্বত হল্পত িাল্পর। 
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ঢাক বাস র যারপড ট্রানরজট মকাম্পানী রলরমক্টড  

(ঢাকা রবআরটি)  



245 

 

 

ঢাকা মহানগরীর পররবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্ররতষ্ঠা ও র্ানজট রনরসক্নর লক্ক্ষয ‘ররভাইজড স্ট্রাক্টরজক ট্রান্সক্পাট ে প্ল্যান’-এ 

বাসরভরিক ২টি এবাং মরলরভরিক ৫টি গণালয়পররবহণালয় ব্যবস্থা প্রবতেক্ণালয়র সুপাররক্শর আক্লাক্ক বাস র যারপড ট্রানরজট (রবআরটি) 

বাস্তবায়ন এবাং পররিালনার জন্য ১ জুলাই ২০১৩ তাররক্খ শতভাগ সরকারর মারলকানাধীন ‘ঢাকা বাস র যারপড ট্রানরজট 

মকাম্পানী রলরমক্টড (ঢাকা রবআরটি)’  প্ররতরষ্ঠত হয়। ২০২০ সাক্লর ১০ ও ২৫ নক্ভম্বর র্থাক্রক্ম ব্যবস্থাপনা পররিালক ও 

মকাম্পারন সরিব রনক্য়াক্গর মাধ্যক্ম মকাম্পানীর কার্ েক্রম শুরু হয়। 

রূপকল্প 

নগবি েযময় পর্িলা। 

অরভলক্ষয 

সড়কপবর্ একিত্র সলনসম্বর্লি অবকাঠাবমা, র্নর্দ িষ্ট সমবয় বাবসি গমনাগমন এবং র্নর্দ িষ্ট সমবয় গন্তবব্য সপৌুঁোবনাি 

র্নিয়িাসহ রনরাপদ, সুলভ, আরামদায়ক ও পররক্বশবান্ধব রবআরটি ব্যবস্থা প্রবিিন ও সম্প্রসারণালয় কক্র মহানগরীর র্ািী 

সাধারক্ণালয়র ভ্রমণালয় ও সদনরন্দন কম ে পররকল্পনায় সাবলীলতা আনয়ক্নর মাধ্যক্ম েযময় এক আবহ সৃরষ্ট করা।  

 

নডরর্ালাা নষডে 

 

ঢাকা বাস র যাপরড ট্ররানজানজটি মকাম্পানী রলরমক্টক্ডর ১২ সদস্য রবরশষ্ট একটি পররিালনা পষ েদ রক্য়ক্ছ। সরিব, সড়ক পররবহন 

ও মহাসড়ক রবভাগ এ মকাম্পানীর পররিালনা পষ েক্দর মিয়ারম্যান। গত ৩০ জুন ২০২১ তাররখ পর্ েন্ত পররিালনা পষ েক্দর 

মমাট ১৩টি সভার মক্ধ্য ২০২০-২১ অথ েবছক্র ৩টি সভা অনুরষ্ঠত হয়। 

 

 

রনমীয়মান রবআরটি (গাজীপুর-এয়ারক্পাট ে) রুট 

গণপ্রিািন্ত্রী বাংলাবদে সিকাবিি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি অর্ভপ্রায় অনুর্ায়ী গািীপুি হবি হর্িি োহিালাল (িহিঃ) 

আন্তিিার্িক র্বমানবযি পর্ িন্ত বাস ি োর্পি ট্রানর্িট (র্বআিটি) প্রকল্প  বাস্তবায়বনি উবযাগ গ্রহণ কিা হয়। র্বআিটি 

একটি অতযাধুর্নক গণপর্িবহন ব্যবস্থা। একিত্র সলবন বাস িলািল কিবব র্বধায় দ্রুি, র্নিাপদ এবং কম সমবয় র্ািায়াি 

র্নর্িি কিবব। রনমীয়মান র্বআিটি িালু হবল গািীপুি হবি এয়ািবপাট ি পর্ িন্ত ২০.৫০ র্কবলার্মটাি সড়বক র্ানিট 

বহুলাংবে হ্রাস পাক্ব এবং সকানিকম প্রর্িবন্ধকিা োড়াই ৩৫-৪০ র্মর্নবটি মবধ্য এক প্রান্ত সর্বক অপি প্রাবন্ত সপৌুঁোবব। 

র্ন্টায় উভয় র্দবক সবব িাচ্চ ২০ হািাি র্াত্রী পর্িবহন কিবি সক্ষম হক্ব। 
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ঢাকা রবআরটি রুট 

 

ঢাকা রবআরটি প্রকল্প 

 প্রকল্পটি সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি আওিায় সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি, বাংলাবদে সসতু কর্তিপক্ষ ও স্থানীয় 

সিকাি প্রবকৌেল অর্ধদপ্তবিি মাধ্যবম বাস্তবায়ন কিা হবি। প্রকবল্পি আওিায় উিিাস্থ হাউি র্বর্ল্ডং হবি টেী কবলি 

সগইট পর্ িন্ত ৪.৫ র্কবলার্মটাি এর্লবভবটি অংে, ৬টি ফ্লাইওভাি ও ৬টি র্বআিটি সডেন বাংলাবদে সসতু কর্তিপবক্ষি 

আওিায় র্নম িানাধীন িবয়বে। সড়ক ও িনপর্ অর্ধদপ্তি কর্তিক র্বআিটি কররক্ডার ও অন্যান্য  অবকাঠাক্মা রনম োণালয় করা 

হক্ে। স্থানীয় সিকাি প্রবকৌেল অর্ধদপ্তি কর্তিক গািীপুিস্থ বাসর্িবপা র্নম িাণ এবং সংর্িষ্ট ৬৫টি র্িিাি সিাবিি উন্নয়ন 

কাি ইবিামবধ্য সম্পন্ন হবয়বে। এ রবআরটি কররক্ডাক্র ২টি র্নববর্দি রবক্শষ মলন, ৪টি রমেড ট্রারফক মলন, ২টি 

অর্ারন্ত্রক মলন ও পর্িািী িলািবলি িন্য সড়বকি উভয় পাবিি ফুটপাবর্ি ব্যবস্থা িবয়বে। মূল কর্িবিাি ও সংবর্াগ 

সড়কসমূবহি উভয়পাবিি পার্ন র্নষ্কােবনি িন্য পর্ োপ্ত সড্রন র্নম িাণ কিা হবয়বে। সংির্ক্ষি সলবন অর্ধক র্াত্রীধািণ 

ক্ষমিাসম্পন্ন ডোন্ডাি ি এর্স বাস িলািল কিবব। প্রর্িবন্ধীবদি িন্য সডেবন র্লিবটি ব্যবস্থা র্াকবব। র্াত্রীবদি সুর্বধাবর্ ি 

ই-টিবকটিং ব্যবস্থাসহ বাস সডেবন স্বয়ংর্ক্রয় টিবকট কাউন্টাি এবং বাস আগমবনি আগাম বািিা প্রদে িবনি ব্যবস্থা 

র্াকবব। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ি হবল এটাই হবব ঢাকা ও গািীপুি মহানগিীি মবধ্য েীিািপ র্নয়র্ন্ত্রি প্রর্ম বাসর্ভর্িক 

গণপর্িবহন ব্যবস্থা।  

 

প্রকক্ল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

 

প্যাক্কজ-১: সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণালয়, রবআরটি মলন, ফ্লাইওভার ও রবআরটি মষ্টশন রনম োণালয় 

সড়ক ও জনপথ অরধদপ্তর  কর্তেক বাস্তবায়নাধীন এই প্যাক্কক্জর চুরক্তমূল্য ৯৩১.৯২ মকাটি টাকা। জুন ২০২১ পর্ েন্ত  বাস্তবায়ন অগ্রগরত ৬৩.৪০ 

শতাাংশ। 
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প্যাক্কজ-২: সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণালয়, এরলক্ভক্টড রবআরটি মলন, টরে মসতু ও রবআরটি মষ্টশন রনম োণালয়  

 

বাাংলাক্দশ মসতু কর্তেপক্ষ উরেরখত প্যাক্কক্জর কার্ েক্রম বাস্তবায়ন করক্ছ। এ প্যাক্কক্জর চুরক্তমূল্য ৯৩৫.১২ মকাটি টাকা। জুন ২০২১ পর্ েন্ত  

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ৫৫.৬০ শতাাংশ। 

 

  

 

প্যাক্কজ-৩: ফুটপাথ, মড্রইক্নজ ও মপৌর অবকাঠাক্মা রনম োণালয় 

স্থানীয় সরকার ও প্রক্কৌশল অরধদপ্তর (এলরজইরড) উরেরখত প্যাক্কক্জর কার্ েক্রম বাস্তবায়ন করক্ছ। এ প্যাক্কক্জর চুরক্তমূল্য ৩৭.৩৪ মকাটি 

টাকা  জুন ২০২১ পর্ েন্ত  শতভাগ বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ। 

 

 

প্যাক্কজ-৪: রবআরটি বাস রডক্পা রনম োণালয় 

স্থানীয় সরকার ও প্রক্কৌশল অরধদপ্তর (এলরজইরড) উরেরখত প্যাক্কক্জর কার্ েক্রম বাস্তবায়ন করক্ছ। এ প্যাক্কক্জর চুরক্তমূল্য ৩৭.৩৪ মকাটি 

টাকা  জুন ২০২১ পর্ েন্ত  শতভাগ বাস্তবারয়ত হক্য়ক্ছ। 
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সাম্প্ররতক বছরসমূক্হর প্রধান প্রধান অজেন 

 

ঢাকা  াস র োনিি োিনজে দকাম্পািী নেনমল্পেি েতভাগ সরকারী মানেকািািীি একটি সরকারী দকাম্পািী র্া সড়ক 

িনর হি ও মহাসড়ক ন ভাল্পগর আওতাভূি। দকাম্পািীটির অন্যতম একটি প্রকে হল্পো দগ্রোর ঢাকা সাসল্পেইল্পি ে 

আর াি োসল্পিাে ি প্রল্পজক্ট (ন আরটি, গাজীপুর-এয়ারল্পিাে ি) (নজনিএসইউটিনি) প্রকে । গত নতি অথ ঘ েল্পর দগ্রোর ঢাকা 

সাসল্পেইল্পি ে আর াি োন্সল্পিাে ি প্রল্পজক্ট (ন আরটি, গাজীপুর-এয়ারল্পিাে ি) -এ  ৪টি পূতি প্যাল্পকল্পজর মল্পে ২টি প্যাল্পকল্পজর 

কাজ ইল্পতামল্পে সম্পন্ন হল্পয়ল্পে,  ানক ২টি প্যাল্পকল্পজর আওতায় নে  াড়ী দথল্পক ন মাি ির ির্ িন্ত দিনিল্পকল্পেি  াস-দেি 

নিম িােসহ ন যমাি সড়ক প্রেস্থকরে ও মজবুনতকরল্পের কাজ িেমাি রল্পয়ল্পে। ন আরটি ন জল্পিস মল্পিে প্রস্তুত ও ব্য সা 

িনরিােিার আওতায় দকাম্পািীটি ইনতমল্পে প্রকল্পের ‘অিাল্পরেিাে নিজাইি এন্ড ন জল্পিস মল্পিে’ িরামে িক এর 

সহল্পর্ানগতায় ন আরটি িনরিােিা দকৌেে, ন জল্পিস মল্পিে, ভাড়া কাঠাল্পমা,  াল্পসর দিনসনফল্পকেি নিি িারে, আইটিএস 

ইকুইিল্পমন্ট চূড়ান্তকরে, অিাল্পরের নিল্পয়াগ সিংক্রান্ত প্রনতল্প েি প্রস্তুত কল্পরল্পে এ িং চুড়ান্তকরল্পের দের্ ির্ িাল্পয়র রল্পয়ল্পে।  

 

িযাক্লেসমূহ 

দগ্রোর ঢাকা সাসল্পেইল্পি ে আর াি োন্সল্পিাে ি প্রল্পজক্ট (ন আরটি, গাজীপুর-এয়ারল্পিাে ি) এ ন যমাি সমস্যা ও িোল্পেঞ্জগুল্পো 

হল্পো- 

 

  প্রকে কনরল্পিাল্পর ন যমাি ন নভন্ন সিংস্থার ইউটিনেটি সানভ িস স্থািান্তর;  

  ব্যস্ততম এ কনরল্পিাল্পর োনফক িালু দরল্পে নিম িাে কাজ িনরিােিা করা;  

  নিল্পেইেি নিজাইি প্রস্তুল্পত েীঘ ি সূনত্রতা;  

  দকাি দকাি দেল্পত্র িকোয় ির্ িাপ্ত নিল্পে িেিার অভা ;  

 কল্পরািার প্রভা ; 

  ঠিকাোর প্রনতিাি কর্তিক প্রতোোর দিল্পয় কম জি ে, অথ ি ও ন ল্পের্জ্ঞ নিল্পয়াগ। 
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ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

আগামী ২০২৩ সাক্লর মক্ধ্য মদক্শর প্রথম রবআরটি (রবআরটি, গাজীপুর-এয়ারক্পাট ে) ব্যবস্থা িালুকরণালয়  এবং ২০২৭ সাক্লর 

মক্ধ্য রবআরটি লাইন ৭ এর আওতায় গুরলস্তান-নারায়ণালয়গে রুক্ট রবআরটি ব্যবস্থা িালুকরণালয়। 

 

 

২০২০-২১ অথ েবছক্রর অজেনসমূহ 

 ১০ নক্ভম্বর, ২০২০ তাররক্খ ব্যবস্থাপনা পররিালক্কর দারয়ত্বভার গ্রহণালয় এবাং ২৫ নক্ভম্বর ২০২০ তাররক্খ মকাম্পানী 

সরিক্বর দারয়ত্ব গ্রহণালয়।  

 ঢাকা নথ ে রসটি করক্পাক্রশন (রডএনরসরস) হক্ত গত ৩ জুন ২০২১ তাররক্খ রবআরটি’র মট্রড লাইক্সন্স গ্রহণালয়; 

 রবরভন্ন সমক্য় ব্রাে মডক্ভলপক্মে ওয়াকেশপ ও ব্রাে রডজাইন প্ররতক্র্ারগতার মাধ্যক্ম রনব োরিত রবআরটি ব্রাে 

মনইম, মলাক্গা এবাং ট্যাগলাইন ১৫ মাি ে ২০২১ তাররক্খ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক অনুক্মাদন। 

 

 

ওক্য়বসাইট িালুকরণালয়:  

রবআরটির ওক্য়বসাইট ২১ অক্টাবর ২০২০ তাররক্খ জনগক্ণালয়র জন্য অবমুক্ত করা হয়। ওক্য়ব কনক্টেসমূহ বাাংলা এবাং 

ইাংক্ররজ ভাষায় রনয়রমতভাক্ব আপক্লাড করা হক্ে। 

মলাকবল রনক্য়াগ কার্ েক্রম:  

উপ-মহাব্যবস্থাপক (অথ ে ও প্রশাসন) এবাং ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পক্দ আক্বদন পক্ির প্রাথরমক বাছাই সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

অন্যরদক্ক ব্যরক্তগত কম েকতো ও অরফস সহকারী কাম করম্পউটার মুদ্রাক্ষররক পক্দ রনক্য়াগ কার্ েক্রক্মর অাংশ রহক্সক্ব রলরখত 

পরীক্ষার তাররখ রনধ োররত হক্য়ক্ছ। উরেরখত পদসমূক্হ জনবল রনক্য়াগ কার্ েক্রম চুড়ান্ত পর্ োক্য় রক্য়ক্ছ।  

অভযন্তরীণালয় মানবসম্পদ উন্নয়ন:  

রবআরটি মকাম্পানী এবাং বাস্তবায়নকারী সাংস্থার কম েকতোবৃক্ন্দর সক্িতনতা ও দক্ষতা বৃরদ্ধর লক্ক্ষয ১-৩০ মাি ে ২০২১ 

মাসব্যাপী প্ররশক্ষণালয় কম েসূরির আক্য়াজন করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, রশরডউরলাং, মান ও ঝুঁরক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, 

ইতযারদ রবষক্য় মরডউলার মকাক্স ের মাধ্যক্ম সাংরিষ্ট কম েকতোগণালয়ক্ক সম্যক ধারণালয়া মদয়া হয়। 
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অন্যান্য কার্ েক্রম 

মুরজব জন্ম শতবারষ েকী উদর্াপন 

স্বাধীনতার মহান স্থপরত জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান রর জন্ম শতবারষ েকী উদর্াপন উপলক্ক্ষয ঢাকা বাস 

ট্রানরজট মকাম্পারন রলরমক্টড রবরভন্ন উক্দ্যাগ গ্রহণালয় কক্র। তন্মক্ধ্য জাতীয় মশাক রদবস পালন, অরফস প্রােক্ণালয় রবলক্বাড ে 

স্থাপন এবাং আক্লািনা সভার আক্য়াজন উক্েখক্র্াগ্য। ১৭ অক্টাবর ২০২০ তাররখ জারতর রপতা বেবন্ধু মশখ মুরজবুর 

রহমান-রর জীবন ও কক্ম ের উপর একটি আক্লািনা সভাও অনুরষ্ঠত হক্য়ক্ছ। 

 

শীতবস্ত্র রবতরণালয়:  

ঢাকা রবআরটি মকাম্পানী ১৭-১৮ জানুয়ারর ২০২১ দররদ্র জনক্গাষ্ঠীর মাক্ঝ ২০০টি শীতবস্ত্র রবতরণালয় কক্র। 

 

শীতবস্ত্র রবতরণালয় 

উন্নয়ন মমলা এবাং রডরজটাল মফয়াক্র অাংশগ্রহণালয়: 

২৭ মাি ে ২০২১ মহান স্বাধীনতার সুবণালয় ে জয়ন্তী পালন উপলক্ক্ষ গাজীপুর মজলা প্রশাসক্নর উক্দ্যাক্গ আক্য়ারজত উন্নয়ন মমলায় 

ঢাকা রবআরটি মকাম্পানী অাংশগ্রহন কক্র। ৯-১১ রডক্সম্বর ২০২০ আইরসটি রবভাক্গর উক্দ্যাক্গ আক্য়ারজত ’রডরজটাল 

ওয়াডে-২০২০’ মমলায় ঢাকা রবআরটি মকাম্পানী রনজস্ব স্টক্লর মাধ্যক্ম অাংশগ্রহণালয় কক্র এবাং ভাচুেয়াল দশ েনাথীক্দর 

রবআরটি রবষয়ক রবরভন্ন রজজ্ঞাসার জবাব মদয়।  
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ 

এি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কার্ িক্রবম 

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কার্ িক্রবম 

মাননীয় সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রী 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কার্ িক্রবম 

মাননীয় সড়ক পর্িবহন ও সসতু মন্ত্রী 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কার্ িক্রবম 

সর্িব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ  

 

 

 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এি সাবর্ আওিাধীন অর্ধদপ্তি/কর্তিপক্ষ/সংস্থা/বকাম্পার্ন’ি বারষ েক কম েসম্পাদন চুরক্ত স্বাক্ষর ও 

প্রক্নাদনা প্রদান অনুষ্ঠাক্ন সরিব জনাব সমািঃ নিরুল ইসলাম 

  

 

 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সর্িব সমািঃ নিরুল ইসলাম এবং উর্ধ্িিন কম িকিিাবৃযসহ আওিাধীন 

অধীদপ্তি/কর্তিপক্ষ/সংস্থা প্রধানগক্ণালয়র শুদ্ধািার পুরুষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি পর্িদে িন ও মর্নটর্িং কার্ িক্রম  

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি মজান প্রধানগণালয় কর্তেক পর্িদে িন 

 

  

 

অরতররক্ত সরিব জনাব মমা: আব্দুল মাক্লক, িট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়ক্কর ক্ষরতগ্রস্ত অাংশ মমরামত কার্ েক্রম পররদশ েন 

 

 
 

অরতররক্ত সরিব জনাব মমাোঃ আব্দুোহ আল হাসান মিৌধুরী কর্তেক কুরমো-মনায়াখালী ৪-মলন মহাসড়ক পররদশ েন 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি পর্িদে িন ও মর্নটর্িং কার্ িক্রম  

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি মজান প্রধানগণালয় কর্তেক পর্িদে িন 

 

 
 

অরতররক্ত সরিব জনাব মমাোঃ ইউছুব আলী মমাো  কর্তেক মজলা মহাসড়ক র্থার্থ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণালয় (মগাপালগে মজান) এর আওতায় 

রবজয়পাশা-তালারহাট-জয়নগরঘাট সড়ক এর উন্নয়ন কাজ পররদশ েন  
 

 

 

 
 

মরনটররাং টিম প্রধান জনাব মনীন্দ্র র্কবোি মজুমদাি কর্তেক বড়িার্কয়া (আবুবিািাব) সর্বক র্মিসিাই অর্ িবনর্িক অঞ্চল সংবর্াগ সড়ক প্রকল্প 

পররদশ েন 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি পর্িদে িন ও মর্নটর্িং কার্ িক্রম  

মরনটররাং টিম কর্তিক পর্িদে িন 

 

 

 
 

মরনটররাং টিম প্রধান জনাব মমাোঃ আরনসুর রহমান কর্তেক কালারক্পাল-ওরহরদয়া মসতু পররদশ েন  

 

 

 

মরনটররাং টিম প্রধান জনাব দীপঙ্ককর মেল কর্তেক শারলখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগে (রঝনাইদহ) মজলা মহাসড়ক প্রশস্থকরণালয় ও 

মজবুরতকরণালয় প্রকল্প প্যাক্কজনাং : WP-01”-এলাকা পর্িদে িন 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি পর্িদে িন ও মর্নটর্িং কার্ িক্রম  

মরনটররাং টিম কর্তিক পর্িদে িন 
 

 

 

মর্নটর্িং টিম প্রধান ড. সসয়দা সালমা মবগম কর্তেক ভালুকা-গফরগাঁও,-মহাক্সনপুর মজলা মহাসড়ক এর সমাপ্তকৃত রক্ষাপ্রদ কাজ পররদশ েন 

 

 

 

মর্নটর্িং টিম প্রধান সুলিানা ইয়াসমীন কর্তিক সাবসক-II প্রকবল্প বগুড়া-িংপুি মহাসড়কাংবে র্নম িাণ কাি 

পর্িদে িন 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি পর্িদে িন ও মর্নটর্িং কার্ িক্রম  

মরনটররাং টিম কর্তিক পর্িদে িন 
 

 

 
 

মরনটররাং টিম প্রধান জনাব ফাহরমদা হক কর্তেক ঢাকা-আররিা জাতীয় মহাসড়ক্কর মহমাক্য়তপুর ইউ-টাণালয় ে রনম োণালয় কাজ পররদশ েন 

 

 

 

মরনটররাং টিম প্রধান জনাব এ এম এম ররজওয়ানুল হক কর্তেক নীলফামারী সড়ক রবভাক্গর রবরভন্ন উন্নয়ন কার্ েক্রম পররদশ েন 
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র্িবত্র সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি পর্িদে িন ও মর্নটর্িং কার্ িক্রম  

মরনটররাং টিম কর্তিক পর্িদে িন 
 

 

 

মরনটররাং টিম প্রধান জনাব নীরলমা আফক্রাজ কর্তেক  মদৌলতরদয়া-ফররদপুর-মাগুরা-রঝনাইদ-র্ক্শার-খুলনা-মাংলা(রিগরাজ) জাতীয় 

মহাসড়ক্ক সড়ক প্রশস্থকরণালয় কাজ পররদশ েন। 

 

 

 

 


