
 
 

চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ 

চউক ৎ্, ককারৃ্ ক াড, 

ককাতর্ায়াল কাড়, চট্টগ্রা। 
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E-mail: info@cda.gov.bd 

চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক ম্পাদির্, 

চলা এ্ং ৎদ্ষ্যৎ উ য় ককৃাতে  
ংদক্ষপ্ত প্রদর্ত্ি 

http://www.cda.gov.bd/


চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক াপ্ত প্রকল্প ঢ় 
 

ক) চট্টগ্রার উ য়র কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক জিওজি’র অরৃ্ায়নর  ররাপ্ত প্রকল্প রররৣরড় : 
 

  হরড়র (’র  ) র্াজিকাাঃ 
 

৮ .    ম্প্র ও   (    

 আি    )।  

 ৯ .  ও      ম্প্র ও   

 ৰ.    ম্প্র ও   (  

  )।  

 ৱ .     ম্প্র  (  

   র্)।  

 ৲ .          

ড়ক   

৳.    ম্প্র ও   ।  

৴ .    ম্প্র ও   

৵.     ও   (   

   )।  

৶ .     

৮ ৭ .    ও   (   

,    )।  

৮ ৮ .  অ্    এর্  ,  
 

 

  হরড়র (’র  ) জিস্তাজরর্ 
 

ক্রজর
ক রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৭৮ প্রকনল্পর রার: রাগজরকা হরানের রম্প্ররারণ ও 
উ য়র (হপারৃ্ কানরকটং িংশর হর্নক িহুর 
আরড়ররৎ হচৌররৢররৡ হেজেয়ার পরৃ্ন্ত)।  
্া ্ায় কাল : জড়লাই, ৯৭৮৭ তর্ জড়, ৯৭৮৮  

প্রাক্কদলর্ ্যয়: ৴ৰ৶.৮৯ লক্ষ র্াকা 

৯৭৮৮ াতল অড়দির্ দ্শ্বকাপ 
দিতকতর্  একটি কৎড়য দতত্ 
্য্হৃর্ চট্টগ্রা জহু  আি 
কচৌড়  কেদডয়াত  াদ  
প্রত্তে  জয কপারৃ্ কাতকটিং 
জংে কেতক জহু  আি 
কচৌড়  কেদডয়া পরৃ্ন্ত ৮.৲ 
দক:দ: দিরৃ্ঘযত    া া দাৃণ। 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৮ 

  জচত্র 



 

 
াগদ কা ক াড 

 
 
 

 

ক্রজর
ক রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

02 প্রকনল্পর রার: ররৎরঘার্ ও জিজরঙ্গরৡ িািার 
হরানের রম্প্ররারণ ও উ য়র। 

্া ্ায় কাল: ৯৭৭৵-৭৶ ইং ইতর্ ৯৭৭৶-৮৭ ইং 
পরৃ্ন্ত। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়: ৯ৱৱ৳.৭৭ লক্ষ র্াকা 

চট্টগ্রা াগ   
দউাতকৃর্, ক লতেে, 

ককাতর্ায়াল, লালদির্ঘ, 
দিদ ঙ্গ ্াজা  ও ি র্ঘার্ 
এলাকায় তষ্ট র্াজর্ দ  
এ্ং র্ার্ায়াতর্  িঢ় ত্ব ও 
য় হ্রা ক তণ  লতক্ষয 
ৰ.৭৭ দক:দ: দিরৃ্ঘযত   া া 
দৃাণ। 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খ: 
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৭ 

  জচত্র 

 

 
ি র্ঘার্ ক াড 

 

 
দিদ ঙ্গ ্াজা  ক াড 



৭ৰ প্রকনল্পর রার: জররািউনদৌল্লা হরানের 
রম্প্ররারণ ও উ য়র (আন্দরজকল্লা িংশর হর্নক 
চকিািার পরৃ্ন্ত)। 

্া ্ায় কাল : ৯৭৭৴-৯৭৭৵ তর্ ৯৭৭৵-৯৭৭৶ 
পরৃ্ন্ত 

প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৯ৱ৯৶.ৱ৴ লক্ষ র্াকা 

চট্টগ্রা েত   ্দ্দা ার্, 

ড় ািপড় , চক্াজা , 

আন্দ দকল্লা, আছািগঞ্জ- 
খার্ড় গঞ্জ এ্ং ককাতর্ায়াল 
এলাকা  তয র্াজর্ যা 
দ  এ্ং জর্  ও উ র্ 
কর্াগাতর্াগ ্য্ া াপ ক া, 
ভ্রণ িড় ত্ব কাতা ও ভ্রণ 
য় লার্ঘ্ ক া  লতক্ষয 
আন্দ দকল্লা জংে কেতক 
চক্াজা  পরৃ্ন্ত ৮.৵৳ দক:দ: 
দিরৃ্ঘযত   া া দৃাণ। 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খ : 
ৰ৭/৭৳/৯৭৭৶ 

  জচত্র 
 

 

 
দ াজউতদ্দৌল্লা ক াড 

 

ক্রজর
ক রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৭ৱ
  

প্রকনল্পর রারাঃ িানয়িরৡরৎ হিাস্তাররৡ হরানের 
রম্প্ররারণ ও উ য়র (প্রিরৃ্ক হরাড় হর্নক 
অজিির িংশর পরৃ্ন্ত) 
্া ্ায়কালঃ ৯৭৭৵-৭৶ তর্ ৯৭৭৶-৮৭ পরৃ্ন্ত। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৯ৱ৶ৰ.৴৳ লক্ষ র্াকা 

চট্টগ্রা কদডতকল, চক্াজা , 

ড় ািপড় , দজইদ জংে, 

াদ া্াি আ/এ, কযান্টতন্ট, 

্াতয়জি, অদিতজ এ্ং 
ার্াজা   তয উ র্ 
কর্াগাতর্াগ ্য্ া তদষ্ট ক া, 
চট্টগ্রা ে  এ্ং উত্ত  
চট্টগ্রাত  তয কর্াগাতর্াগ 
জর্  ক া এ্ং ্ৃতপাদ  
র্াজর্ দ ত  লতক্ষয প্র্রৃ্ক 
কাড় কেতক অদিজ জংে 
পরৃ্ন্ত ৲.৲৭ দকতলাদর্া  দিরৃ্ঘযত  
 া া দৃাণ। 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৭ 

  জচত্র 



 

 
্াতয়জি ক্া া ক াড 

 

৭৲ প্রকনল্পর রারাঃ ঢাকা ট্াংক হরাে হর্নক িানয়িরৡরৎ 
হিাস্তাররৡ হরাে পরৃ্ন্ত রংনর্াগ রড়ক জররৃাণ। 

্া ্ায়কালঃ ৮৶৶৵-৶৶ তর্ দডতম্ব , ৯৭৮৭ 
পরৃ্ন্ত। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৰ৴৳৯.ৰ৵ লক্ষ র্াকা  

চট্টগ্রা েত   আউর্া  দ ং 
ক াতড  ংতর্াগ াপত  
লতক্ষয ঢাকা ট্াংক ক াড কেতক 
্াতয়জি ক্া া ক াড পরৃ্ন্ত 
৳.৭ দক:দ: দিরৃ্ঘযত  ংতর্াগ 
ড়ক দৃাণ 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৭/৮৯/৯৭৮৭ 

  জচত্র 

 

 
ঢাকা ট্াংক ক াড কেতক ্াতয়জি ক্া া ক াড পরৃ্ন্ত ংতর্াগ ড়ক 

ক্রজর
ক রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 



৭৳ প্রকনল্পর রারাঃ কাপারনগািা হরানের রম্প্ররারণ 
ও উ য়র (গজণনিকাররৡ হর্নক িরড়াদাররড়ার্ 
িংশর পরৃ্ন্ত) 
্া ্ায় কালঃ জড়লাই’ ৯৭৭৶ কেতক জড়’ ৯৭৮ৱ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ  ৶৭৮৭.৯ৰ লক্ষ র্াকা।  
 

 ্দ্দা ার্ জংে কেতক 
চক্াজা , চট্টগ্রা কতলজ, 

চন্দপড় া, গদণত্কা , 
কিওয়া্াজা ,  র্গঞ্জ, 

আন্দ দকল্লা, ্কদে ার্, 

খার্ড় গঞ্জ, কষ্টে ক াড, 

লালিদর্ঘ  পাড় এলাকা ঢ়ত 
র্া্াত  আদতকয  িতল 
তষ্ট র্াজর্ কাতর্ 
গদণত্কা  কেতক ্দ্দা ার্ 
জংেণ পরৃ্ন্ত ৲.৲ দক:দ: 
দিরৃ্ঘযত   া া দৃাণ। 

 ৎঢ় দ অদগ্রণ- ৯.৯৭ এক
  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৭/৭৳/৯৭৮ৱ 

  জচত্র 

 
কাপাতগালা ক াড 

 

 

৭৴ প্রকনল্পর রারাঃ পাঠারর্রৢ িরৡ হরানের রম্প্ররারণ ও 
উ য়র। 

্া ্ায় কালঃ জড়লাই, ৯৭৮৭ তর্ জড়, ৯৭৮ৱ পর্নৃ্ত 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৱ৭ৰ৵.৶৭ লক্ষ র্াকা। 

 চট্টগ্রা েত   দউাতকৃর্, 

দআ দ্, কির্ল, 
পাঠার্ড় ল ও আগ্রা্াি 
এলাকা  তয কর্াগাতর্াগ 
্য্ া  উ দর্ াত  লতক্ষয 
কচৌড় কেতক কির্ল পরৃ্ন্ত 
ৰ.৵ দক: দ: দিতরৃ্ঘয   া া 
দৃাণ। 

 ৎঢ় দ অদগ্রণ- ৵৭ কাঠা।
  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮ৱ 

  জচত্র 
 



 
পাঠার্ড় ল ক াড 

 

 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৭৵ প্রকনল্পর রারাঃ ঢাকা  ট্াংক হরানের রম্প্ররারণ 
ও উ য়র (হরৎওয়ার রড়ার্ িংশর রড়নর্ অিংকার 
হরাড় পরৃ্ন্ত) । 

্া ্ায় কালঃ এদপ্রল, ৯৭৮৮ - জড়, ৯৭৮৲। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৶৲৲৮.৲৳ লক্ষ র্াকা।  

 র্াজর্ দ । 

 চট্টগ্রা ে  ও ্াংলাতিতে  
িদক্ষণাঞ্চতল  াতে কর্াগাতর্াগ 
্য্ া জর্  ক া  লতক্ষয 
কিওয়া ার্ জংে কেতক অলংকা  
জংে পরৃ্ন্ত ৲.৯ দক:দ:  া া 
দৃাণ। 

 কিওয়া ার্ জংেত ডা্ল ড়দ ং 
োা কেতক কির্ল অদৎড়খ 
৲৳৭ দর্া  দিরৃ্ঘয ও ৵.৲ দর্া  
প্র  দ্দেি আ .দ.দ. ওৎা  ব্রজ 
দৃাণ। 

 ৎঢ় দ অদগ্রণ- ৮ৱৱ.৳৴ কাঠা।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৲ 

  জচত্র 
 

 

ঢাকা  ট্াংক ক াড 
৭৶ প্রকনল্পর রারাঃ করৎরর্িরৡ িংশনর ফ্লাইওরার 

জররৃাণ । 

্া ্ায় কালঃ জাড়য়া , ৮৭- জড়, ৮৲।   
প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৲৵৯৯.৭৲ লক্ষ র্াকা।  

 গ   দ্কল্প র্ার্ায়ার্ ্য্ া 
র্ো ৯য় প্রা ড়ক দর্   
উতদ্দতেয ও দ্া ্ন্দ  কেতক 
্দ্দা ার্ পরৃ্ন্ত প্রা ড়তক  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৲ 



উপ  ি্ৃা চাপ কাতর্  
এ্ং উত্ত  ও িদক্ষণ চট্টগ্রাত  াতে 
চট্টগ্রা েত   র্ার্ায়ার্ ্য্ া  
যক উ দর্ াতণ  লতক্ষয 
ফ্লাইওৎা  দৃাণ। 

 কির্ল জংেত ৶ৰ৴ দর্া  
দিরৃ্ঘয ও ৮৲ দর্া  প্র  দ্দেি 
ফ্লাইওৎা  দৃাণ। 

  জচত্র 
 

 
কির্ল ফ্লাইওৎা  

 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৮৭ প্রকনল্পর রারাঃ রড়ার্রড়ািাররৡ হরানের রম্প্ররারণ 
ও উ য়র (অজি খাাঁ ররজিরৎ হর্নক ররৢরারৎপরৢর 
িংশর পরৃ্ন্ত)। 

্া ্ায় কালঃ জাড়য়া , ৮৮- জড়,  ৮৲ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৴ৰ৲৶.ৱ৭ লক্ষ র্াকা।  

 উত্ত  ও িদক্ষণ চট্টগ্রাত  াতে 
চট্টগ্রা েত   র্ার্ায়ার্ ্য্ া  
যক উ দর্ াতণ  লতক্ষয এ্ং 
চক্াজা , কদডতকল কতলজ, 

পাাঁচলাইে ও কোলক্  এলাকা  
িরৃ্ঘ র্াজর্ দ । 

 অদলখাাঁ দজি কেতক ড় ািপড় , 

ড় ািপড়  কেতক অদিতজ পরৃ্ন্ত 
কার্ ৱ.ৱ৶ দক:দ: দিরৃ্ঘযত   া া 
দৃাণ।  
 ৎঢ় দ অদগ্রণ- ৮৮ৰ.৯৶ কাঠা।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৲ 

  জচত্র 



 
ার্াজা  ক াড 

৮৮ প্রকনল্পর রারাঃ হেনরিপনরন্ট অি হরাে 
হরর্ওয়াকৃ এর্ হরারড়রা, জচর্াগং। 

্া ্ায় কালঃ তৎম্ব , ৮ৰ তর্ জড়, ৮৲ । 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৮৵৭ৱ.৵৵ লক্ষ র্াকা।  

 কা া এলাকায় অৎযন্ত ণ ক াড 
কর্ওয়ৃাক উ য়ত  াযত  উক্ত 
এলাকায় কর্াগাতর্াগ ্য্ া াপ 
ও অ্কাঠাতাগর্ উ য় এ্ং 
কালড় র্ঘার্ ক াড ও কাপ্তাই ক াতড  
াতে  াদ  কর্াগাতর্াগ াপ। 

 আতলাচয প্রকতল্প  আওর্ায় দ্দৎ  
জায়গায় কার্ ৮৭.ৱ৳ দক:দ:  া া 
দৃাণ।   

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৲ 

  জচত্র 

 
ক াড কর্ওয়াকৃ এর্ কা া 

 

খ) চট্টগ্রার উ য়র কর্তৃ পনক্ষর জরিস্ব অরৃ্ায়নর ররাপ্ত প্রকল্প রররৣরড়াঃ 
 

   ( ) এর র্াজিকাাঃ 
 

 ৮ .      ম্প্র   (  
    )।  

৯ .        , 
,  

 ৰ.     , ,  



 ৱ .          ।  

৲ .      ( )।   

৳.     

৴ .       
 

৵.       (  
   )।  

৶. কষ্ট্রাকে অ্ াদি কষ্টাদ ড কৃাদেয়াল দ্দডং এর্ দ্প দ্র্া, চট্টগ্রা (দ্ ব্লক)। 

৮৭. অযা আ্াদক এলাকা  উ য় ( লগাাঁও)। 

 

   ( ) এর জিস্তাজরর্: 
ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৭৮
  

প্রকনল্পর রারাঃ িাি রৎরৡজঘর পাড় হরানের 
রম্প্ররারণ ও উ য়র (আন্দরজকল্লা িংশর 
হর্নক িাি জরৎঘরৡর পাড় পরৃ্ন্ত)। 

্া ্ায় কালঃ ক, ৯৭৮৮ কেতক দডতম্ব , 
৯৭৮৮ইং পরৃ্ন্ত। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৲৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা  

 আন্দ দকল্লা জংে তর্ 
লালিদর্ঘ  পাড় পরৃ্ন্ত 
৯ৱৰ.৵ৰ দর্া  দিতরৃ্ঘয  
অপ্রে  ংতর্াগ ড়কটি প্রে  
ক ণ।   

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৮/৮৯/৯৭৮৮ 

  জচত্র 

 
 
 
 

 
লাল িদর্ঘ  পাড় ক াড 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ক্রজরক প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 



রং 
৭৯

  

প্রকনল্পর রারাঃ জরজেএ পািজিক স্করৢি এন্ড 
কনিি, এর্ চান্দগাাঁও আিাজরক এিাকা। 

্া ্ায় কালঃ জড়লাই, ৯৭৮৭ তর্ দডতম্ব , 
৯৭৮৮ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৲৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা  

 চান্দগাাঁও আ্াদক এলাকায় দ র্ 
দদডএ পা্দলক স্কড়ল এে কতলজ 
এ  কদ পাকা ৎ্টিতক কৎতঙ্গ 
ৰ র্লা দ্দেষ্ট ্ৃতার্ ৮৲৭৭৭ 
্গৃিড় তর্  একটি র্ড়   স্কড়ল ৎ্ 
দৃাণ র্া  কা  কর্তৃ ক ৮৭ 
কেণ পরৃ্ন্ত দেক্ষািা অড়দর্ 
লাৎ কত তছ।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৮/৮৯/৯৭৮৮ 

  জচত্র 

 

 
দদডএ পা্দলক স্কড়ল এে কতলজ 

৭ৰ
  

প্রকনল্পর রারাঃ জরজেএ গািৃর স্করৢি এন্ড কনিি, 

এর্ হরারড়রা। 

্া ্ায় কালঃ জাড়য়া , ৯৭৮ৰ তর্ জড়, ৯৭৮ৱ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৳৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা  

 চট্টগ্রাত  কা াতর্ ৰ র্লা 
দ্দেষ্ট ্ৃতার্ ৯ৱ৭৭৭ ্গিৃড় তর্  
একটি র্ড়   স্কড়ল ৎ্ দৃাণ।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৭/৭৳/৯৭৮ৱ 

  জচত্র 

 



 
দদডএ গালৃ স্কড়ল এে কতলজ 

 

িদক 
ং 

প্রকল্প া, ্া ্ায়কাল ও প্রাক্কদলর্ ্যয় ঢ়ল কারৃ্ি অগ্রগদর্ / ন্ত্য 

৭ৱ প্রকনল্পর রারাঃ হরারড়রা জশল্প এিাকার রাস্তার 
উ য়র ও রািা জররৃাণ কাি। 

্া ্ায় কালঃ জড়লাই, ৯৭৮৭ তর্ দডতম্ব , 
৯৭৮৮ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৳৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা  

 িরৃ্ঘদি র্া্ৎ কা া দেল্প 
এলাকায় ৎা  র্া্া 
চলাচতল  কা ত উক্ত এলাকা  
 া া ম্পঢ়ণৃৎাত্ ্য্াত   
অড়পতর্াগ তয় পড়ায়  কার্ ৰ 
দক:দ  দিতরৃ্ঘয  া া  উ য়।  

 এছাড়াও কা া দেল্প এলাকায় 
পাদ দষ্কােত  জয  ককা 
পাকা ালা া োকায়  এ্ং দেল্প 
প্লর্ কেতক  া া ঢ় দচড়  ওয়ায় 
কপৎততন্ট  উপ  ্তদষ্টপাতর্  
িতল তষ্ট ৯ কেতক ৰ িড় র্  
জলা্দ্ধর্া দ ত  লতক্ষয 
 া া  কলত্ল দেল্প প্লর্ কেতক উাঁচঢ়  
কত   া া  উৎয় পাতশ্ব ৃ পাকা 
ালা দৃাণ।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৮/৮৯/৯৭৮৮ 

  জচত্র 



 
কা া দেল্প এলাকা 

৭৲ প্রকনল্পর রারাঃ িাকজিয়ানর্ কল্পনিাক 
আিাজরক এিাকার উ য়র (র৵য় পরৃ্ায়)।  
্া ্ায়কালঃ  জড়লাই ৯৭৭৲ তর্ দডতম্ব  
৯৭৮ৰ। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৯৴৴৭৳.ৰ৳ লক্ষ র্াকা।  

 পদ ত্েগর্ ৎা ায  ক্ষা কত  
াষ্টা  প্লযাত  দিক দতিৃো 
অড়র্ায় াগদ ক ড়তর্াগ-ড়দ্া 
তদষ্ট  াযত চট্টগ্রা াগ   
আ্া যা  াাত  
লতক্ষয ৶৭ এক  জদ অদগ্রণ 
কত  ৮ৰ৳৲ টি দ্দৎ  আকাত   
প্লর্ দাৃণ।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৮/৮৯/৯৭৮ৰ 

  জচত্র 

 

 
কল্পতলাক আ্াদক এলাকা 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৭৳ প্রকনল্পর রারাঃ িরড়দাররড়ার্ িংশনর ফ্লাইওরার 
জররৃাণ। 

্া ্ায়কালঃ জাড়য়া ’ ৮৭ তর্ জড় ৯৭৮ৱ। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৮ৱৱ৮৵.৭৴ লক্ষ র্াকা।  

 ্দ্দা ার্ এলাকায় তষ্ট র্ব্র 
র্াজর্ দ তণ  লতক্ষয 
৮ৰৰ৮.৳৭ দর্া  দিরৃ্ঘয ও ৮ৱ 
দর্া  প্র  দ্দেষ্ট ফ্লাইওৎা  
দৃাণ। 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ 
ৰ৭/৭৳/৯৭৮ৱ 

  জচত্র 



 
্দ্দা ার্ ফ্লাইওৎা  

৭৴ প্রকনল্পর রারাঃ হরনরড়রৎরৡিাগ আিাজরক এিাকায় 
জরজেএ অজিরারৃ হকায়ার্ার জররৃাণ। 

্া ্ায়কালঃ জাড়য়াদ , ৯৭৭৶ তর্ দডতম্ব , ৮ৱ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৮৵৭ৰ.৵ৱ লক্ষ র্াকা।  

 ি্ৃা আ্াদক যা 
দ । 

 চউক কৃকরৃ্াতি  আ্াত  
জয ৮৲ র্লা িাউতেে দ্দেষ্ট 
৶ র্লা ৎ্ দাৃ। 

 আড়দক ড়তর্াগ ড়দ্া ম্বদলর্ 
৯ৱটি ফ্লযার্ দৃাণ।   

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৮/৮৯/৯৭৮ৱ 

  জচত্র 

 
দদডএ অদিাৃ ককায়ার্া  

 
দদডএ অদিাৃ ককায়ার্া  

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও প্রাক্কজির্ িযয় ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 



৭৵ প্রকনল্পর রারাঃ আরাকার হরানের উ য়র ও 
রংস্কার প্রকল্প (িরড়দাররড়ার্ িংশর হর্নক 
কািরৢরঘার্ ব্ররৡি পরৃ্ন্ত) 
্া ্ায়কালঃ তৎম্ব -৮৮ তর্ দডতম্ব -৮ৱ 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৯ৱ৴৲.ৱ৶ লক্ষ র্াকা  

  া া  াদয়ত্ব ্তদদ্ধ, ক ার্ ও 
কর্কই ক া  লতক্ষয ্দ্দা ার্ 
জংে কেতক কালড় র্ঘার্ ব্রজ 
দৃাণ।  

 ৳.ৰ৭ দক:দ: দিতরৃ্ঘয  ংস্কা  ও 
উ য়।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৮/৮৯/৯৭৮ৱ 

  জচত্র 

 
আ াকা ক াড 

৭৶
  

প্রকনল্পর রারাঃ চট্টগ্রার জিপররৡ জির্ানর িহুর্ি 
িাজণজিযক রির জররৃাণ প্রকল্প (‘জি’ ব্লক)।  
্া ্ায়কালঃ জড়লাই, ৭৲ - জড়, ৯৭৮৲। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৱ৲ৰৰ.৴৶ লক্ষ র্াকা  

 ি ্ৃা ্াদদজযক চাদিা  
াতে ন্বয় কত  কিাকা/াতকৃতর্  
্য্ া ক া ও  কৃং া তদষ্ট 
ক া। 

 ৮৭ র্লা ্াদণদজযক ৎ্ 
দৃাণ।  

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৭/৭৳/৯৭৮৲ 

  জচত্র 

 



 
 

দ্প দ্র্া (‘দ্’ ব্লক) 
 

র৵র৳র৴র৸- র৵র৳র৴র৹ ও র৵র৳র৴র৹-র৵র৳র৴র৺ অরৃ্িছনর ররাপ্ত প্রকল্প রররৣরড় 

িদক 
ং 

প্রকল্প া, ্া ্ায়কাল ও প্রাক্কদলর্ ্যয় ঢ়ল কারৃ্ি অগ্রগদর্ / ন্ত্য 

৮ প্রকনল্পর রারাঃ  অররযা আিাজরক এিাকার 
উ য়র (কুিগাাঁও)। 

্া ্ায়কালঃ  জড়লাই, ৯৭৭৲ তর্ জড়, ৯৭৮ৰ। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ঢ়ল- ৯৵ৱ৳৮.ৰ৵ লক্ষ র্াকা 
৮ ংতোদর্-  ৯৵ৱ৳৭.৯৭ লক্ষ র্াকা 
৯য় ংতোদর্-  ৰ৴৳৭৯.৭ৰ লক্ষ র্াকা  

 চট্টগ্রা গ   পাশ্বৃদ র্ লগাাঁও 
ও চান্দগাাঁও এলাকায় পদ কদল্পর্ 
আ্াদক এলাকা গতড় কর্ালা  
লতক্ষয ৮৴৶ এক  জদ অদগ্রণ 
কত  ৮৴ৰৰটি দ্দৎ  আকাত   
প্লর্ দাৃণ। 

 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত 
প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৮/৮৯/৯৭৮৳ 

  জচত্র 
 

 
অযা আ্াদক এলাকা 

 



৮.৮ প্রকনল্পর রারাঃ “িঙ্গি রৢ  এজরজরউ” 
(অজিনির-কুয়াইশ রংনর্াগ 
রড়নকর রম্প্ররারণ ও উ য়র)। 

্া ্ায়কালঃ জড়লাই, ৯৭৮ৰ তর্ 
দডতম্ব , ৯৭৮৲। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৱ৲৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা 

ার্াজা , য়াইে ্ড়দড়শ্চ , 

 াউজা,  াঙ্গড়য়া, কা া, কাপ্তাই, 

 াঙ্গাাটি, খাগড়াছদড়  উত্ত  
চট্টগ্রা এ্ং ক্ায়ালখাল, পটিয়া, 
ার্কাদয়া  িদক্ষণ চট্গ্রাত  
াতে চট্টগ্রা েত   প্রাণতকতে  
কর্াগাতর্াগ ্য্ া  উ য় াত  
লতক্ষয ৲.৲  দক:দ: দিরৃ্ঘয ও ৳৭ িড় র্ 
প্র   া া  ম্প্রা ণ ও উ য় 
িড় র্পার্ ও কে দৃাণ।। 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৮/৮৯/৯৭৮৲ 

  জচত্র 

 

 
“্ঙ্গ্ ড়  এদৎদউ” 

 

িদক 
ং 

প্রকল্প া, ্া ্ায়কাল ও প্রাক্কদলর্ 
্যয় 

ঢ়ল কারৃ্ি অগ্রগদর্ / ন্ত্য 

৮.৯ প্রকনল্পর রারাঃ অজিনির ও 
কুয়াইশ িংশনর িঙ্গি রৢর ছজি 
রম্বজির্ ররৢযরাি জররৃাণ  
্া ্ায়কালঃ জড়লাই, ৯৭৮ৰ তর্ 
দডতম্ব , ৯৭৮৲। 

প্রাক্কদলর্ ্যয়ঃ ৮৯৭.৭৭ লক্ষ র্াকা 

চট্টগ্রা কতট্টাপদলর্ াষ্টা  প্লযাত  
অনৃ্তৎঢ় ক্ত আউর্া  দ ং ক াড প্রকতল্প  
অংে দতত্ চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ 
কর্তৃ ক দদৃর্ “অদিতজ- য়াইে 
ংতর্াগ ড়তক  (“্ঙ্গ্ ড়  
এদৎদউ”) িড়ই প্রাতন্ত চউক াপর্য 
দ্ৎাগ কর্তৃ ক প্রণর্ িা অড়র্ায় 
জাদর্  জক ্ঙ্গ্ ড়  কেখ ড়দজ্ড়  
 াত   ছদ্ ম্বদলর্ ড়িতেয ড়য াল 
দৃাণ কাজ শু  ক া য়। অদিতজ 
ও য়াইে জংেত াদপর্ ্ঙ্গ্ ড়   
দিতকাাকত দর্  ড়য াল িড়ইটি  
আড়াদক উচ্চর্া র্োিত ৯৳’-৭” 

ও ৱ৯’-৭”; র্া  দর্ দিতক চট্টগ্রাত  
দ্দেষ্ট চা কলাদ্ি কর্তৃ ক দদৃর্ 
্ঙ্গ্ ড়   ংগ্রা জ্ত  দৎ  দৎ  
কপ্রক্ষাপতর্  উপ  দর্টি কত  
র্োিত ৮৯’-৭”- ৴’-৳” ও ৯৯’-৭”- 

্রৃ্াত এটি একটি াপ্ত প্রকল্প।  
প্রকল্প াদপ্ত  র্াদ খঃ  
ৰ৮/৮৯/৯৭৮৲ 



৮৭’-৭” আকাত   ড়িতেয ড়য াল 
াপ ক া তয়তছ। এছাড়াও কাতলা 

ৃাত্তল  উপ  ার্্ অক্ষত   এ্ং 
র্যা াতকার্া  “্ঙ্গ্ ড়  এদৎদউ” 

া ম্বদলর্ ািলক ড়কটি  
কৌন্দরৃ্ ্হুগুত ্তদদ্ধ কত তছ। 

  জচত্র 

 

 
্ঙ্গ্ ড়  ড়য াল 

 

র৵র৳র৴র৸-র৵র৳র৴র৹ ও র৵র৳র৴র৹-র৵র৳র৴র৺ অরৃ্িছনর চট্টগ্রার উ য়র কর্তৃ পক্ষ এর চিরার প্রকল্প 
রররৣনরড়র অগ্রগজর্ 

 

গ) চট্টগ্রার উ য়র কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক জিওজি’র অরৃ্ায়নর চিরার প্রকল্প রররৣরড় : 
 

  (’ ) এর র্াজিকাাঃ 
৮ . ,        

র৵.         
      

ৰ.      

ৱ. দডদ ক াড ম্প্রা  ও উ য় েষৃ্ক প্রকল্প। 

৲. দ াজউতদ্দৌলা ক াড তর্ োআার্ ব্রজ পরৃ্ন্ত ংতর্াগ ড়ক দৃাণ (্াকদলয়া এতি ক াড) 
 

 

র৴। “ররৢরারৎপরৢর, র৵রং হগইর্ এিং জিইজর  িংশনর ফ্লাইওরার জররৃাণ” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
৮. প্রকতল্প  া : ড় ািপড় , ৯ং কগইর্ এ্ং দজইদ  জংেত ফ্লাইওৎা  দৃাণ। 

৯. উতিযাগ ন্ত্রণালয় : গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়। 

ৰ.  
 

: চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ. প্রাক্কদলর্ ্যয়  
(লক্ষ র্াকায়) 

: ৯য় ংতোদর্-৳৶৳ৰৱ.ৱৱ 

দজওদ্-৳৴৮ৰৱ.ৱৱ, দদডএ-৯৲৭৭.৭৭ 

৲. কাল : জড়লাই ৮৭ ও  জড় ৮৵ 



৳. অেৃায়  : দজওদ্ ও চউক এ  অেৃায় 

৴. প্রকতল্প  ঢ়ল উতদ্দতেয ও 
পর্ৎঢ় দ              

: উতদ্দতেয : 
(ক) র্াইগা পা কেতক শু  কত  ্দ্দা ার্ জংে পরৃ্ন্ত  তষ্ট র্ব্র র্াজর্ দ । 

(খ) চট্টগ্রা েত    ড়ক কর্াগাতর্াগ ্য্ া  উ য়। 

(গ) র্ার্ায়াতর্  জ্বালা ও কৃর্ঘন্টা  ােয় । 
 

পর্ৎঢ় দঃ চট্টগ্রা েত   ি্ৃা র্াজর্ যা দ ত  লতক্ষয গপ্রজার্ন্ত্র 
্াংলাতিে  কাত   ায় প্রান্ত্র কেখ াদা দ্গর্ ৭৯/৭৮/৯৭৮৭ ইং 
র্াদ তখ “ড় ািপড় , ৯ং কগইর্ ও দজইদ জংেত ফ্লাইওৎা  দৃাণ” েষৃ্ক প্রকতল্প  
দৎদত্তপ্র   াপ কত । র্ৎতপ্রদক্ষতর্ ৮৲৭৴৭.৲৭ লক্ষ র্াকা প্রাক্কদলর্ ্যয় ম্বদলর্ 
ড় ািপড় , ৯ং কগইর্ ও দজইদ জংেত ফ্লাইওৎা  দৃাণ েষৃ্ক প্রকল্পটি দ্গর্ 
৭৮/৭৳/৯৭৮৭ র্াদ তখ একতক ৎায় অড়তাদির্  য়। প ্র্ীতর্ চউক কর্তৃ ক 
প্রকতল্প  কাজ ্া ্ায় ক া  জয DDC, SARM, DPM-JV -কক 
প ােৃক/উপতিষ্টা প্রদর্িা দতয়াগ ক া য়। উক্ত প ােৃক/উপতিষ্টা প্রদর্িা 
কর্তৃ ক প্রকল্পটি  উপ  Drawing, Design and Feasibility Study এ্ং তয়ল কর্ষ্ট 
ম্প  ক া য়। Feasibility Study Report তর্ কিখা র্ায়, ড় ািপড় , ৯ং কগইর্ 
ও দজইদ জংে ৰটি পাোপাদে দ্ায়, উক্ত ৰটি জংেত আলািা আলািা ফ্লাইওৎা  
দৃাণ া কত  ড় ািপড়  জংে তর্  াদ  ওয়াা জংে পরৃ্ন্ত ৮টি ফ্লাইওৎা  
দৃাণ ক াই উত্ত ত্। এই উতদ্দতেয উপতিষ্টা প্রদর্িাত  প ােৃ এ্ং ায় 
প্রান্ত্র  কর্ঘাষ্া অড়র্ায় প্র াদ্র্ ফ্লাইওৎা টি  দিরৃ্ঘয পঢ়ত্ৃ  একতক কর্তৃ ক 
অড়তাদির্ ৮৳৳৲ দর্া  এ  পদ ্তরৃ্, ড় ািপড়  কেতক ওয়াা পরৃ্ন্ত চা  কলই 
দ্দেষ্ট ৰ৲৭৭ দঃ দিরৃ্ঘয  এ্ং ৯ ং কগইর্ জংে তর্ ্াতয়দজি ক্া া ড়খ িড়ই 
কলই দ্দেষ্ট ৴৭৭দঃ দিতরৃ্ঘয  ও অদিতজ তর্ দজইদ জংেড়খ িড়ই কলই দ্দেষ্ট 
৮৭৭৭ দঃ দিতরৃ্ঘয  ফ্লাইওৎাত   াতে Entry ও Exit ramp এ  ং া ক তখ 
াদগ্রকৎাত্ ফ্লাইওৎাত   কার্ দিরৃ্ঘয ৲৯৭৭ দর্াত  উ র্ কত  প্রকল্পটি  
ৱ৳৯৯৶.৲৶ লক্ষ র্াকা ্যয় ম্বদলর্ ৮ ংতোদর্ দডদপদপ ৭৮/৮৭/৯৭৮ৰ র্াদ তখ 
অড়দির্ একতক ৎায় অড়তাদির্ য়। গণপ্রজার্ন্ত্র ্াংলাতিে  কাত   ায় 
প্রান্ত্র গর্ ৮৯/৮৭/৯৭৮ৰ র্াদ খ চট্টগ্রা ি  কত । ি কাতল চট্টগ্রা 
াগত   ্দ্দা াতর্ ্দদৃর্ ফ্লাইওৎা  উতবা কত ।  
এ উপলতক্ষয আতয়াদজর্ ড় াত্তে ্ক্তত র্া প্রিাকাতল ায় প্রান্ত্র 
‘‘চট্টগ্রা াগত   ো আার্ আন্তজৃাদর্ক দ্া ্ন্দ  কেতক ্াদ ক দ্দডং 
তয় চট্টগ্রা ো আার্ ব্রজ পরৃ্ন্ত চট্টগ্রা ্ন্দ  কর্তৃ পতক্ষ  অেৃায়ত একটি উড়াল 
কর্ড়  দৃাণ’’ এ  িয় কর্ঘাষ্ণা প্রিা কত । প ্র্ীতর্ ায় প্রান্ত্র  
চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক ্া ্ায়া ‘ড় ািপড় , ৯ ং কগইর্ ও দজইদ 
জংেত ফ্লাইওৎা  দাৃণ’ েষৃ্ক প্রকতল্প  আওর্ায় ড় ািপড়  তর্ লালখা ্াজা  
পরৃ্ন্ত কর্ ফ্লাইওৎা টি দৃাণা  তয়তছ র্া লালখা ্াজা  তর্ চট্টগ্রা ো 
আার্ আন্তজৃাদর্ক দ্া ্ন্দ  পরৃ্ন্ত ম্প্রা তণ  দ্ষ্তয় দতিৃো প্রিা কত , 

র্া প ্র্ীতর্ ায় প্রান্ত্র  অড়ো দতত্ ন্ত্রণালয় তর্ পি জা  ক া 
য়। 

এই কপ্রদক্ষতর্ চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক ্রৃ্াত ্া ্ায়া “ড় ািপড় , ৯ং 
কগইর্ ও দজইদ জংেত ফ্লাইওৎা  দাৃণ” েষৃ্ক প্রকতল্প  ড় ািপড়  জংে তর্ 
লালখাাঁ ্াজা  পরৃ্ন্ত দাৃণাণ ফ্লাইওৎা টি র্াতর্ র্াজর্ দ ত ত্ৃাচ্চ ৎঢ় দকা 
পাল ক তর্ পাত , কজয ৯ং কগইর্ জংেত Entry/Exit এ  পাোপাদে দজইদ 
জংেত ঢ়ল ফ্লাইওৎাত   াতে Entry/Exit এ  ং া  াখা  জয 
প ােৃক/উপতিষ্টা প্রদর্িা DDC-SARM-DPM (JV)-কক চউক কর্তৃ পক্ষ 
তর্ পি কপ্র ণ ক া য়। র্ৎতপ্রদক্ষতর্ প ােৃক/উপতিষ্টা প্রদর্িা তর্ ৯ং কগইর্ 



জংেত Entry/Exit এ  পাোপাদে দজইদ জংেত ঢ়ল ফ্লাইওৎাত   াতে চা  (৭ৱ) 
টি ramp এ  াযত Entry/Exit এ  ং া ক তখ প্রকতল্প  Design & Drawings 

প্রণয় কত  চউতক  দকর্ ৯৵/৮৯/৯৭৮ৰইং র্াদ তখ িাদখল কত ।  
প ্র্ীতর্ গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয় কর্তৃ ক ‘‘ড় ািপড় , ৯ং কগইর্ এ্ং দজইদ 
জংেত ফ্লাইওৎা  দৃাণ’’ েষৃ্ক প্রকতল্প  দডজাই/কল-আউর্ প ক্ষাতন্ত ড়পাদ ে 
প্রদর্ত্ি প্রিাত  জয চড় তয়তর্  দৎদ তািয়তক আ্ায়ক কত  একটি পরৃ্াতলাচা 
কদটি গঠ ক া য়। উক্ত কদটি দ্গর্ ৮৯/৮৯/৯৭৮৲ র্াদ তখ গতায় ও গণপঢ়রৃ্ 
ন্ত্রণালতয়  ায় ন্ত্র  ইদঞ্জদয়া  কাো  ি  কাত, এ, দপ তািতয়  
উপদ দর্তর্ আতলাচয প্রকতল্প  আওর্ায় দাৃণা ফ্লাইওৎা  এ  দডজাই/কল-

আউর্ পরৃ্াতলাচাকতল্প গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয় কর্তৃ ক গঠির্ পরৃ্াতলাচা কদটি   
ৎায় দদডএ কর্তৃ ক ইদর্পঢ়ত্ৃ প্র াদ্র্ ৯ং  কগইর্ জংেত ্াতয়দজি  ড়খ এ্ং 
দজইদ জংেত ঢ়ল ফ্লাইওৎাত   াতে ৱটি   ্  র্াতম্প  াযত  entry & exit এ  
ং া ্ল্ৎ  াখা  চড়ড়ান্ত দদ্ধান্ত প্রিা কত । র্া দ্গর্ ৯৯/৮৮/৯৭৮৳ র্াদ তখ 
একতক ৎায় অড়তাদির্ য়। ফ্লাইওৎা টি দদৃর্ তল র্াইগা পা কেতক শু  
কত  ্দ্দা ার্ জংে পরৃ্ন্ত  তষ্ট র্ব্র র্াজর্ দ  ত্ এ্ং ত্ৃাপদ  চট্টগ্রা 
েত   অৎযন্তত  তষ্ট র্ব্র র্াজর্ দ  ত্। 

৵. প্রকতল্প  ঢ়ল কারৃ্ি             : প্রকতল্প  আওর্ায় ৲টি   ্  র্াম্প ও ৮টি লড়প ৱ কলই দ্দেষ্ট ৳.৵ দক:দ: 
ফ্লাইওৎা  দৃাতণ  ং া  তয়তছ। 

৶. ৯৭৮৳-৮৴ অেৃ্ছত   
এদডদপ ্ াদ্দ 

: ৯৭৭৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা। 

 

৮৭. প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ আদেৃক 
অগ্রগদর্ ও কৎৌর্ অগ্রগদর্ 

: ৯ৰ৭৶৯.৭৭ লক্ষ (ৱ৶%) এ্ং িপড়দঞ্জর্ কৎৌর্ অগ্রগদর্ ৴৭%। 

 

৮৮. প্রকতল্প  ্রৃ্া অগ্রগদর্ : ্রৃ্াত ঢ়ল ফ্লাইওৎাত   পাইদলং, দপয়া  এ  কাজ াপ্ত তয়তছ। দপয়া  কযাপ 
৶৯টি  তয ৶৭টি, গাডৃা  ৴ৱৱ টি  তয ৳৶৳টি, এি গাডৃা  ৯৲৭৭টি এ্ং 
কডিস্ল্যা্ ৶৯টি  তয ৳৮টি  কাজ কেষ্  তয়তছ,  র্া ঢ়ল কাতজ  ৴৲%। 

৮৯. প্রকতল্প  ্ৃর্া দচি  : 
 

 
ড় ািপড় , ৯ং কগইর্ এ্ং দজইদ  জংেত ফ্লাইওৎা  

 

র৵। “         
    ” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 

৮ 

  

: 
Construction of Link Road from Dhaka Trunk Road to Baijid 

Bostami Road including Loop Road at the Outer Periphery of AUW 

(Asian University of Women) 



৯   
 

:     

ৰ  
 

:    (চউক )।  

ৱ   
 

:   

ৰ৯ ৭ ৭ ৰ.৴ ৵ 
 

৲   :  -৯ ৭ ৮ ৰ   

 -৮ ৵।  
 

৳  :    

৴ 

  
 ও  

পর্ ৎঢ়  

: 

     ‘Construction of Link Road 
from Dhaka Trunk Road to Baijid Bostami Road including Loop Road at 
the Outer Periphery of AUW (Asian University of Women)  
     
     
      
      
     
      
   Primary  Distributaries road  
    
     
    
      
     (AUW)  

এ  Outer Periphery       
       
     
      
 ,   ,  
      
        
      
 , , , , 
    
      
       
         
     
   

৵   
 

: 

 ৳.৭ ৭    (ৱ ৴ ৴ ৱ ৯ .৯ )।  

 ৱ   ।  

 ৶৮ ৶ .৴ ৵   ।  

 ৳৭ ৵৮ ৯ .ৱ ৭   Cleaning & Grubbing. 

 ৳৭ ৯ ৭ ৰ৵৲ ৳.৳৳  ড়ক  খ  in suitable waterials 

।  

 ৮ ৭ ৭ ৱ ৰ৯ .৵৭  র্ঘ     ।  

 ৱ ৲ ৲ ৭     ।  

 ৳৲     ।  

 ৮ ৭     ।  

   ।  

 ৴ ৵৴ ৯ .৭ ৭    ।  

 ৮ ৮ ৲     ।  

 T&T  ।  



      উপক ণ   

  ।  

৶  - 
 
  

: ৲ ৭ ৭ ৭ .৭    

৮ ৭   
 
 
   
 

: 
.      

ৰ৭ %।  

৮ ৮   

 
 

: 

      

’ ৮ ৲       

    ।  

      

।   ,   

  ।     

    উপ  গর্  

৯ ৯ /৮ ৯ /৯ ৭ ৮ ৳     ৯ য়  

   ।    

৮৯  
 দচি 

: 

 

 

লড়প ক াড 

 
 

 

 

 

 

র৶। “চট্টগ্রার  জরট আউর্ার জরং প্রকল্প” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
 

৮. প্রকতল্প  া : চট্টগ্রা  দটি আউর্া  দ ং প্রকল্প। 

৯. উতিযাগ ন্ত্রণালয় : গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়।  
ৰ.  

ং া 
: চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)।  

ৱ. প্রাক্কদলর্ ্যয় 

(লক্ষ র্াকায়) 
: ৯য় ংতোদর্-৯ৱ৯৳৮ৱ.৶৲  

(দজওদ্ ৮৴৯৭৮৮.৵৭, জাইকা-৴৭৳৭ৰ.৮৲) 



৲.  : জাড়য়া , ৮৮ ও  জড় ৮৶।   
 

৳.  অেৃায় : দজওদ্, জাইকা ও দদপএ এ  অেৃায় 

৴. প্রকতল্প  ঢ়ল উতদ্দতেয ও 
পর্ৎঢ় দ 

:  উপ লয় ্াাঁ েদক্তোলক তণ  াযত ্যা ও াড়দিক জতলাচ্ছা কেতক 
চট্টগ্রা ে , দ্া্ন্দ , ইদপতজড দ্দৎ  গু ত্বপঢ়ণৃ াপাঢ়  ক্ষা ক া; 

 উক্ত ্াাঁত  উপ   া া দাৃণ কত  চট্টগ্রা ে  এ্ং চট্টগ্রা ্ন্দ  কেতক ৎা  
র্া্া এই ্াইপাত  াযত ঢাকা চট্টগ্রা াড়তক  াতে ংতর্াগ াপ 
কত   র্ার্ায়াতর্  ড়দ্া কত  চট্টগ্রা েত   র্াজর্ দ  ক া; 

 ে  ও উপ লয় ্াাঁত  যদ র্ এলাকাঢ়ত  উ য়ত  াযত আ্া, 

্াদণজয ও পরৃ্র্ দেল্পতক উৎাদর্ ক া এ্ং র্ার্ায়ার্ ড়দ্া ্তদদ্ধ কত  দ্তিে 
দ্দতয়াগ আকত ষ্ট কত  দেতল্প  প্রা  র্ঘর্াতা ইর্যাদি।  

 কণৃিড় ল ি  কাায় প্র াদ্র্ র্াততল  াতে  া া  ংতর্াগ প্রিা। এতর্ কত  
িদক্ষণ চট্টগ্রাত  াতে কর্াগাতর্াগ ্য্ া  উ র্ ত্ এ্ং অেৃদর্ গু ত্ব ্তদদ্ধ 
পাত্  

৵. প্রকতল্প  ঢ়ল কারৃ্ি :  ৮৲.৯৭ দকতলাদর্া  িরৃ্ঘ ককাোল ক াড, ৮.৯৭ দকতলাদর্া  িরৃ্ঘ দিডা  ক াড-৮ 
এ্ং ৭.৶৲ দকতলাদর্া িরৃ্ঘ দিডা  ক াড-ৰ। 

 ৶টি  াউে অযা্াউর্। 

 ৰটি ইন্টা তচইঞ্জ। 

 দ্দৎ  পতয়তন্ট ক্দ য়া , গাডৃ ক ল, াই দগযাল এ্ং লাই াদকৃং। 

 পড়্ৃা া-৮ এ্ং ৯ উ য় 

       ও   

   

৶. ৯৭৮৳-৮৴ অেৃ্ছত   
এদডদপ ্ াদ্দ 

: ৮৵৭৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা। 

৮৭. প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ আদেৃক 
অগ্রগদর্ ও কৎৌর্ অগ্রগদর্ 

: আদেৃক অগ্রগদর্ - ৴৳৮৵ৱ.ৱৱ লক্ষ র্াকা। 

কৎৌর্ অগ্রগদর্  - ৳৲% 

 

৮৮. প্রকতল্প  ্রৃ্া অগ্রগদর্ 

 
 
 

: প্রকতল্প  কাতজ  িয় প্র া্ গর্ ৮৵/৭ৰ/৯৭৮৲ র্াদ খ  কা  িয় ংিান্ত ন্ত্র ৎা 
কদটি কর্তৃ ক অড়তাি ওয়া  প  ৮৶/৭ৰ/৯৭৮৲ইং র্াদ খ দ্ৃাদচর্ ঠিকািা  
SEL-KHR JV এ  াতে চড় দক্ত স্বাক্ষদ র্ য়। ্রৃ্াত ঠিকািা  কর্তৃ ক াটি ৎ ার্, 

ব্রজ দৃাণ, ব্লক দৃাণ কাজ চলা  তয়তছ। দেয়াদ ং কদটি  ৎা  ড়পাদ ে 
অড়াত  ংতোদর্ দডদপদপ  উপ  গর্ ৯৯/৮৯/৯৭৮৳ র্াদ তখ অড়দির্ একতক 
ৎায় ৯য় ংতো দর্ দডদপদপ অড়তাদির্ তয়তছ।   

৮৯. প্রকল্পত  ্ৃর্া দচি : 

 



 

                          দ ং ক াড                                                   দ ং ক াড (3D View) 
 

 

 

 

র৷। “জেজর হরাে রম্প্ররারর ও উ য়র শরৡরৃ্ক প্রকল্প” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
 

৮ প্রকতল্প  া t দডদ ক াড ম্প্রা  ও উ য় েষৃ্ক প্রকল্প। 

৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয় t গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়।  
ৰ ্া ্ায়কা  

ং া 
t চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ প্রাক্কদলর্ ্যয়  
(লক্ষ র্াকায়)             

t ৯ৰ৮৯.ৱ৵ লক্ষ র্াকা 
 

৲ ্া ্ায়কাল t জড়লাই’ ৯৭৮ৰ তর্ জড় ৯৭৮৴ 

৳ অেৃায় t দজওদ্ ও চউক এ  অেৃায় 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল 
উতদ্দতেয ও পর্ৎঢ় দ            

t চট্টগ্রা াগ   ি্ৃা জংখযা  পাোপাদে র্া্াত  ংখযাও িান্বতয় ক্তড় 
চলতছ। এ ্দৃর্ র্া্াঢ়  া ায় ড়িড় ৎাত্ চলাচতল  ড়দ্াতেৃ গ   কতকো  
ক াড কর্ওয়াকৃ ম্প্রা ণ ও উ য়ত  আওর্ায় দ্ত্চয প্রকল্পটি ্া ্ায় ক া তচ্ছ। এ 
প্রকল্প ্া ্াদয়র্ তল িরৃ্ঘ দিত  র্াজর্ যা দ  ত্ এ্ং জ্বালা ও কৃর্ঘন্টা  
ােয় ত্। এছাড়াও, ইতর্াতয ম্প্রাদ র্ দ াজউতদ্দৌলা ক াতড  ড়িল আত া 
অদকাত  পাওয়া র্াত্ এ্ং জাা ণ অদর্ তজই অি  া া ্য্া  ক তর্ পা ত্। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল   
কারৃ্ি 

 চট্টগ্রা ম্প্রাদ র্  া া  দিরৃ্ঘয ৮.৯৯ দকঃদঃ এ্ং প্র -৳.৭৭ তর্ ৴.৲৯ দর্া ।  া া  
উৎয় পাতে কেই দৃা ও কালৎারৃ্ ম্প্রা  ও ম্প্রাদ র্  া া  উ য় কাজ। 

৶ ৯৭৮৳-৮৴ 
অেৃ্ছত   এদডদপ 
্ াদ্দ 

t ৭.৭৭ লক্ষ র্াকা। 

৮৭ প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ 
আদেৃক অগ্রগদর্ ও 
কৎৌর্ অগ্রগদর্ 

t ৮ৰ৳৶.৭৭ লক্ষ (৲৶.৯৭%) এ্ং িপড়দঞ্জর্ কৎৌর্ অগ্রগদর্ ৶৭%। 

 

৮৮ প্রকতল্প  ্রৃ্া 
যা/দ্িযা 
যাদি 

t প্রকতল্প  কৎৌর্ কাজ প্রায় াদপ্ত  পরৃ্াতয়  তয়তছ। প্রকতল্প  কয়াি্তদদ্ধ  প্র া্ অড়তািত  
জয আইএইদডতর্ প্রদিয়া  তয়তছ। দৃাণ ও পঢ়রৃ্ কাজ প্রায় াদপ্ত  পতে। ৎঢ় দ 
অদগ্রত  ক্ষদর্পঢ় তণ  দ্ষ্য়টি প্রদিয়া  তয়তছ এ্ং দৃাদ র্ তয় প্রকল্পটি াপ্ত 
ত্। 



৮৯ প্রকল্পত  ্ৃর্া 
দচি 

t 

 

দডদ ক াড 
 

র৸। “জররািউনদৌিা  হরাে রড়নর্ শারড় আরারর্ ব্ররৡি রংনর্াগ রড়ক জররৃাণ (িাকজিয়া এনির হরাে)” শরৡরৃ্ক প্রকল্প 
রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
৮ প্রকতল্প  া : দ াজউতদ্দৌলা  ক াড তর্ ো আার্ ব্রজ ংতর্াগ ড়ক দৃাণ (্াকদলয়া এতি 

ক াড)। 

৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয় : গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়।  
ৰ ্া ্ায়কা  

ং া 
: চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ প্রাক্কদলর্ ্যয়  
(লক্ষ র্াকায়) 

: ৯৭৲ৱ৳.৳৴ (দজওদ্ ৯৭৲ৱ৳.৳৴, চউক ৭.৭৭) 
 

৲ ্া ্ায়কাল : জড় ৯৭৮৳ তর্ জড় ৯৭৮৶    
৳ অেৃায় : দজওদ্ এ  অেৃায় 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল  
উতদ্দতেয ও পর্ৎঢ় দ 

: ক) চট্টগ্রা েত   অযর্ ড়ক দ াজউতদ্দৌলা ক াড তর্ এদেয়া াইওতয় খযার্ ো 
আার্ কর্ড়  ংতর্াগ ড়তক  াতে একটি ংতর্াগ ড়ক দর্  ক া; 
খ) প্রকল্পটি ্া ্ায় তল দউাতকৃর্, আন্দ দকল্লা  চট্টগ্রা েত   ককে ল তর্ 
্াকদলয়া তয় িদক্ষণ চট্টগ্রা র্ো পরৃ্র্ গ  কি্াজা  র্ার্ায়ার্গা র্া্া ঢ় 
অতক ক িঢ় ত্ব অদর্ি কত  এ্ং ক তয় গন্ত্য তল কপৌছতর্ পা ত্;  

গ) চট্টগ্রা েত   ্তচতয় র্ঘ্দর্পঢ়ৃ এলাকা ্াকদলয়া  অপদ কদল্পর্ পদ ্ ্য্ ায় 
েতংখলা দিদ তয় আা; 
র্ঘ) ্াকদলয়া এলাকা র্ো ঐ অঞ্চতল  পদ ত্ে িঢ়ষ্ণ হ্রা এ্ং আেৃাাদজক অ্ া  
উ য়। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল 
কারৃ্ি 

: ৮.৲ দকতলাদর্া  িরৃ্ঘ ও ৮৵ দর্া  প্র   া া ও িড় র্পার্ কা কে দৃা কাতজ  ং া 
 তয়তছ।  

৶ ৯৭৮৳-৮৴ 
অেৃ্ছত   এদডদপ 
্ াদ্দ 

: প্রকল্পটি ৭৳/৭৶/৯৭৮৳ ইং র্াদ খ একতক ৎায় অড়তাি য়। এখতা এদডদপ ্ াদ্দ 
পাওয়া র্ায়দ। 

 

৮৭ প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ 
আদেৃক অগ্রগদর্ ও 
কৎৌর্ অগ্রগদর্ 

: প্রতয়াজয য়। 

 

৮৮ প্রকতল্প  ্রৃ্া 
অগ্রগদর্ 

: গর্ ৭৳/৭৶/৯৭৮৳ র্াদ তখ অড়দির্ একতক ৎায় প্রকল্পটি অড়তাি লাৎ কত । 
্রৃ্াত প্রকতল্প  কৎৌর্ কাজ শু   লতক্ষয উপতিিা প্রদর্িা দতয়াগ পঢ়্ৃক ি পি 
আ্াত  দ্ষ্য়টি প্রদিয়া। 



৮৯ প্রকল্পত  ্ৃর্া 
দচি  

: 
 

 

্াকদলয়া এতি ক াড 

 

ঘ) চট্টগ্রার উ য়র কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক জরিস্ব অরৃ্ায়নর চিরার প্রকল্প রররৣরড় : 
 

চিরার প্রকল্পরররৣরড় (জরিস্ব অরৃ্ায়নর) এর র্াজিকাাঃ 
  

 ৮. কষ্ট্রাকে অ্ ৮৭ কষ্টাদ ড এপারৃ্তন্ট কতপ্লি এর্ কিওয়াার্  
 ৯. কন্সট্াকে অি দদডএ স্কয়া  এর্ াদ া্াি, দচর্াগং   
 ৰ. দ্প দ্র্াত  আঢ়দকায় ও ড়তর্াগ ড়দ্া ্তদদ্ধক ণ (এ ব্লক) 

ৱ. কাজ  কিউড় কাাঁচা ্াজা  ও এপারৃ্তন্ট কতপ্লি দাৃণ 

৲. িতগালা কৃজ্ া তি  জয ড তর্  ও  ্াদণদজযক ৎ্ দৃাণ  
৳. দলপড়  আ্াদক এলাকা  (পঢ়্ৃ) ম্প্রা  ওউ য় প্রকল্প। 

৴. ক দতডদন্সয়াল এদ য়া ি   ক দতডন্ট ্াংলাতিে এর্ লগাাঁও (অযা আ্াদক এলাকা  উ য়-৯য় 
পরৃ্ায়) 

 

 

র৴। “        
, ” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
    র৴ .  
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:      

   ,  
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12
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প্রকতল্প   

দচি 

:  

 
      

(3D View) 
 

 

র৵। “Construction of “CDA SQUARE” at Nasirabad, Ctg” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
          ৮. প্রকতল্প  া                                            : Construction of “CDA SQUARE” at Nasirabad, Ctg| 

৯. উতিযাগ 
ন্ত্রণালয় 

: গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়।  

ৰ. ্া ্ায়কা  
ং া 

: চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)।  

ৱ. প্রাক্কদলর্ ্যয়  : ৮ ংতোদর্ 



(লক্ষ র্াকায়))         ৮ৰ৳৲৴.৲৴ লক্ষ র্াকা  
৲. ্া ্ায়কাল          : জাড়য়া ,  ৯৭৮৯ তর্ দডতম্ব , ৯৭৮৵ 

৳. অেৃায় : চউক এ  দজস্ব অেৃায় 

৴. প্রকতল্প  ঢ়ল 
উতদ্দতেয ও 
পর্ৎঢ় দ   

: ক) প্রকল্পটি চট্টগ্রা াগ তর্ স্বল্প ও য আতয়  কলাকতি  আ্া যা লাগ্;  

খ) চউতক   াজস্ব আয় ্তদদ্ধ; এ্ং গ) প্রকতল্প  কাজ চলাকাল তয় দৃাণ েদক, 

পদ ্ ও দি জড়  দ্তেষ্র্ : া  েদকতি  কৃং াত  ড়তর্াগ তদষ্ট। 

৵. প্রকতল্প  ঢ়ল 
কারৃ্ি              

: প্রকতল্প  আওর্ায় ৮৶ র্লা দ্দেষ্ট ৮টি ও ৮৵ র্লা দ্দেষ্ট িড়ই র্াওয়াত  ্ৃতার্ ৮৳৲টি 
ফ্লযার্, ৮৴ৱটি কা পাদকৃং দাৃত  ং া  তয়তছ।  

৶. ৯৭৮৳-৮৴ 
অেৃ্ছত   
এদডদপ ্ াদ্দ  

: ৲৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা। 

৮৭. প্রকতল্প  
িপড়দঞ্জর্ 
আদেৃক অগ্রগদর্ 
ও কৎৌর্ অগ্রগদর্  

: িপড়দঞ্জর্ আদেৃক র্াঃ ৲৯ৱ.৮৲ লক্ষ (ৰ.৵ৱ%) এ্ং িপড়দঞ্জর্ কৎৌর্ অগ্রগদর্ ৯৭%। 

 

৮৮. প্রকতল্প  ্রৃ্া 
অগ্রগদর্  

: আতলাচয প্রকতল্প  Pre-cast Piling এ  দৃাণ প্রায় কেষ্ পরৃ্াতয়। প্রকতল্প  Brochure ও 
ফ্লযার্ ্ াদ্দ দর্ালা অড়তািত  দ্ষ্য়টি ন্ত্রণালতয় প্রদিয়া  তয়তছ। অড়তাদির্ 
তল ফ্লযার্ ্ াদ্দ প্রদিয়া শু  ক া ত্। 

৮৯. প্রকতল্প  
 

দচি 

: 
 

 

CDA Square (3D View) 

 

 

র৶। “জিপররৡ জির্ানরর আররৢজরকায়র ও রম্প্ররারণ” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
৮ প্রকতল্প  া  : দ্প দ্র্াত  আড়দকায় ও ম্প্রা ণ। 

৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয় : গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়। 

ৰ ্া ্ায়কা  ং া  : চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ প্রাক্কদলর্ ্যয় (লক্ষ র্াকায়)     : ৯য় ংতোদর্ -  ৯ৰ৲৶.৯ৱ৶ 

৲ ্া ্ায়কাল : জাড়য়াদ ’ ৯৭৭৶ তর্ জড় ৯৭৮৵। 



৳ অেৃায়   : চউক এ  দজস্ব অেৃায় 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল উতদ্দতেয ও 
পর্ৎঢ় দ ্ঃ

: ক) চট্টগ্রাত পদ কদল্পর্ েদপং তল  চাদিা পঢ় ণ ;  
খ) দ র্ াতকৃতর্  ায়ত্ব ্তদদ্ধ ক া; এ্ং গ) কৃং াত  ড়তর্াগ তদষ্ট। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল কারৃ্ি : একটি পাাঁচর্লা দ্দেষ্ট াতকৃর্ ৎ্ দৃা, ৮টি চা র্লা দ্দেষ্ট র্য়তলর্ ব্লক দৃা, 

অর্যাড়দক যাকাদকযাল কা  পাদকৃং দৃা দ র্ াতকৃর্ ৎ্ত  ংস্কা  
কাতজ  ং া  তয়তছ। 

৶ ৯৭৮৳-৮৴ অেৃ্ছত   
এদডদপ ্ াদ্দ 

: ৴৲৭.৭৭ লক্ষ র্াকা। 

৮৭ প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ আদেৃক  
অগ্রগদর্ ও কৎৌর্ অগ্রগদর্ ্ঃ আদেৃক MwZ I ‡fŠZ AM

: িপড়দঞ্জর্ আদেৃক র্াঃ ৴৵৭.৲৭ লক্ষ (ৰৰ.৭৳%) এ্ং িপড়দঞ্জর্ কৎৌর্ অগ্রগদর্ 
ৱ৲ %। 

৮৮ প্রকতল্প  ্রৃ্া অগ্রগদর্ : র্ড়  পাাঁচ র্লা ৎ্ দৃাণ কাজ চলা। ইতর্াতয Toilet Block ও ছাতি  
ংস্কা  কাজ ম্প  তয়তছ।  Escalator Room দৃাণ অযায ংস্কা  কাজ 
দ্রুর্ গদর্তর্ এদগতয় চলতছ। াদিতলতৎল কা  পাদকৃং এ  দৃাণ কাজ শু  
তয়তছ। 

৮৯ প্রকতল্প   

দচি 

: 
 

 

দ্প দ্র্া (এ ব্লক) 
 

র৷। “কািরৡর হরৎউড়রৡ কাাঁচা িািার ও এপারৃ্নরন্ট করনেি জররৃাণ” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
৮ প্রকতল্প  া  : Construction of Kazir Dewri Katcha Bazar and Apartment 

complex. 

৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয় : গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়। 

ৰ ্া ্ায়কা  ং া  : চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ প্রাক্কদলর্ ্যয় (লক্ষ র্াকায়)      : ৮ ংতোদর্ 

৳৮৲৳.৶ৰ লক্ষ র্াকা 
৲ ্া ্ায়কাল : জাড়য়া ,  ৯৭৭৵ তর্ দডতম্ব  ৯৭৮৳।  

(প্র াদ্র্ জাড়য়া , ৭৵ তর্ জড়, ৯৭৮৴) 
৳ অেৃায়   : চউক এ  অেৃায় 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল উতদ্দতেয ও পর্ৎঢ় দ : ৮) গ  আ্াদতক  জয উপর্ড়ক্ত ্া াত  ্য্ া ক া। 

৯) ্ন্দ  গ   ্াদণদজযক চাদিা পঢ় ণ কত । 



ৰ) েত  ্্াকা তি  জয ড়পদ কদল্পর্ ও পদ ত্েগর্ কাাঁচা্াজা  াপত  
লতক্ষয। 

ৱ) ্ন্দ  গ   ্দৃর্ জংখযা  আ্াত  লতক্ষয পাদকৃং ড়দ্া র্ড়  
আ্াদক ফ্লযার্ দৃাণ। 

৲) প্রকল্পটি চট্টগ্রা েত   অেৃনদর্ক উ য়ত  ৎঢ় দকা  াখত্। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল কারৃ্ি : ৮) ফ্লযার্ (আ্াদক)-৳ৱটি (ৱর্লা ইতর্ ৮৮ র্লা) 
৯) দচ র্লা (কাাঁচা্াজা ) - ৮৯৴টি 

ৰ) ৯য় র্লা- কিাকা ৰ৵টি 

ৱ) ৰয় র্লা - কিাকা ৱৱটি 

৲) পাদকৃং- ৵৯টি 

৶ ৯৭৮৳-৮৴ অেৃ্ছত   এদডদপ 
্ াদ্দ 

: 
৵৭৭.৭৭ লক্ষ র্াকা। 

৮
৭ 

প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ আদেৃক  
অগ্রগদর্ ও কৎৌর্ অগ্রগদর্ ্ঃ আদেৃক MwZ I ‡fŠZ AM

: 
ৰ৴৳৶.৭ৱ লক্ষ (৵ৱ%) এ্ং িপড়দঞ্জর্ কৎৌর্ অগ্রগদর্ ৵৲%। 

৮
৮ 

প্রকতল্প  ্রৃ্া অগ্রগদর্ : িদক্ষণাংতে ক্জতন্ট কফ্লা  ৶ র্লা পরৃ্ন্ত Frame Structure তয়তছ। Ground 

Floor  এ  আংদেক অংতে পড়্ৃাকত র্ কিাকা াান্ত  ক া তয়তছ। পড় ার্ 
ঠিকািাত   াতে চড় দক্তপি ্াদর্তল  পত  অ্দেষ্ট কাতজ  জয র্ড় ৎাত্ 
ঠিকািা  দতয়াগ ক া তয়তছ।  অ্দেষ্ট অংতে  Floor Casting কাজ াপ্ত 
তয়তছ। ্রৃ্াত ৎ্ত   দিদদেং, যাদর্া  ও দ্িড়যদর্ক কাজ চলতছ। 

৮
৯ 

প্রকতল্প   দচি 

: 

 

 

কাজ  কিউড় কাাঁচা ্াজা  ও এপারৃ্তন্ট কতপ্লি 

 

র৸। “রল্টনগািা করৃিরৡিরৡ রাররৡনরৎর িরয েরনরর্ররৡ ও  িাজণজিযক রির জররৃাণ” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
৮ প্রকতল্প  া : Construction of Dormitory for working women and commercial 

Building at Saltgola CDA’s own land. 
৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয়  : গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়। 

ৰ ্া ্ায়কা  ং া : চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

4 প্রাক্কদলর্ ্যয় 

   (লক্ষ র্াকায়) 
: অড়তাদির্ আ দডদপদপ 

৶৯৭৴.৮৭ 



৲ ্া ্ায়কাল : াচৃ, ৯৭৭৵ তর্ জড়, ৯৭৮৵ 

৳ অেৃায় : চউক এ  দজস্ব অেৃায়। 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল উতদ্দেয ও পর্ৎঢ় দ : গাতৃন্ট িযাক্ট তর্ কৃ র্ া  েদকতি  দ াপত্তা, জ্ া উ য় এ্ং 
প্রকর্ আ্া যা াাত  লতক্ষয  কা  প্রদর্িা (চট্টগ্রা উ য় 
কর্তৃ পক্ষ) কর্তৃ ক গতর্ পদ কদল্পর্ ও আড়দক ড়তর্াগ ড়দ্া ম্বদলর্ ্রৃ্া 
্াংলাতিে  কাত   প্রে ্যাদর্িী প্রকল্প। র্াছাড়া ্াদণদজযক ড়তর্াগ 
ড়দ্া ম্বদলর্ কাদেৃয়াল ৎ্ দৃাত  াযত ্হু কলাতক  কৃং াত  
্য্ া ত্। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল কারৃ্ি : ৲টি ৳র্লা ড দর্  ৎ্ত গাতৃন্ট িযাক্ট তর্ কৃ র্ প্রায় ৯৭৭৭ (িড়ই াজা ) 
া  েদকতি  আ্া ্য্ া এ্ং ৭৮টি ৯৭ র্লা (৯টি কদত্জতন্ট) 
কাদেৃয়াল ৎ্ দৃাণ। 

৶ ৯৭৮৳-৮৴ অেৃ্ছত   এদডদপ 
্ াদ্দ  

: র্াঃ ৲৭৭.৭৭ লক্ষ। 

 

৮
৭
প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ আদেৃক 
অগ্রগদর্ ও কৎৌর্ অগ্রগদর্ 

: আদেৃক র্াঃ ৲ৱ৯৮.৴৭ লক্ষ (৲৵.৵৶%), কৎৌর্ অগ্রগদর্ ৳৯%। 

 

৮
৮ 

প্রকতল্প  ্রৃ্া অগ্রগদর্ : ্াদণদজযক ৎ্ত  পাইদলং এ  কাজ কেষ্ তয়তছ। ৲টি ৳ র্লা ড দর্  ৎ্ত  
দিদদেং এ  কাজ ম্প  তয়তছ । প্রকতল্প  অ্দেষ্ট কাজ দ্রুর্ গদর্তর্ এদগতয় 
চলতছ। 

৮৯  প্রকল্পত  ্ৃর্া দচি :  

  

               িতগালা ড তর্                       িতগালা ্াদণদজযক ৎ্ (3D 

View) 
র৹। “রজিরপরৢর আিাজরক এিাকার (পরৣিৃ) রম্প্ররারর ওউ য়র প্রকল্প” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত র্র্যাজরৎাঃ- 
৮ প্রকতল্প  া t দলপড়  আ্াদক এলাকা  (পঢ়্ৃ) ম্প্রা  ওউ য় প্রকল্প।    

৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয় t গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়। 
ৰ ্া ্ায়কা  

ং া 
t চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ প্রাক্কদলর্ ্যয়  
(লক্ষ র্াকায়)            

t ৮ ংতোদর্ 

ৰৰ৭৴.৶ৰ 
 

৲ ্া ্ায়কাল t কতেম্ব , ৮ৰ কেতক জড় ৮৴।    
 

৳ অেৃায়  t চউক এ  দজস্ব অেৃায় 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল 
উতদ্দতেয ও পর্ৎঢ় দ     

t আড়দক ড়তর্াগ ড়দ্া ম্বদলর্ পদ কদল্পর্ আ্া ও ্রৃ্া আ্াদক যা  
াা। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল   
কারৃ্ি                  

t        ৎঢ় দ অদগ্র,াটি ৎ ার্ ক  ও উ য়, প্লর্ ও  া া ংলগ্ন কেই দাৃ,ি কেই 
দৃা,দ তর্ইদং ওয়াল,আ দদ খাল ,দ্িড়যর্ায়,পাদ ও গযা  ্ া র্া্র্য় 
আড়ষ্াদঙ্গক কাজ ক ত  ং া  তয়তছ। 

৶ ৯৭৮৳-৮৴ t ৴৭৭ লক্ষ র্াকা। 



অেৃ্ছত   স্ব-

অেৃায়ত ্ াদ্দ 

৮৭ প্রকতল্প  িপড়দঞ্জর্ 
আদেৃক অগ্রগদর্ ও 
কৎৌর্ অগ্রগদর্ 

t ৱ৳৲.৳৳ লক্ষ (৮ৱ%) এ্ং িপড়দঞ্জর্ কৎৌর্ অগ্রগদর্ ৴৭%। 

 

৮৮ প্রকতল্প  ্রৃ্া 
অগ্রগদর্ 

t ্রৃ্াত  জদত প্রকতল্প  কাজ দ্রুর্ গদর্তর্ এদগতয় চলতছ। 

 

৮৯ প্রকল্পত  ্ৃর্া 
দচি 

t 

 

দলপড়  আ্াদক এলাকা 
 

র৺। “হরজরনেজিয়াি এজরয়া ির রর হরজরনেন্ট িাংিানরৎশরৡ এর্ কুিগাাঁও (অররযা র৵য় পরৃ্ায়)” শরৡরৃ্ক প্রকল্প রংক্রান্ত 

র্র্যাজরৎাঃ- 

৮ প্রকতল্প  া t ক দতডদন্সয়াল এদ য়া ি   ক দতডন্ট ্াংলাতিে এর্ লগাাঁও (অযা ৯য় পরৃ্ায়) 

  

৯ উতিযাগ ন্ত্রণালয় t গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালয়। 
ৰ ্া ্ায়কা  

ং া 
t চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ (চউক)। 

ৱ প্রাক্কদলর্ ্যয়  
(লক্ষ র্াকায়)            

t ৴ৱৰ৵৶.৵৵ লক্ষ 

র্াকা। 
 

৲ ্া ্ায়কাল t জড়লাই’ ৯৭৮৲ তর্ জড়’ ৯৭৮৵    
 

৳ অেৃায়  t চউক এ  দজস্ব অেৃায় 

৴ প্রকতল্প  ঢ়ল 
উতদ্দতেয ও পর্ৎঢ় দ     

t আড়দক ড়তর্াগ ড়দ্া ম্বদলর্ পদ কদল্পর্ আ্া ও ্রৃ্া আ্াদক যা  
াা। 

৵ প্রকতল্প  ঢ়ল   
কারৃ্ি                  

t        চট্টগ্রা াগ   ি ্ৃা আ্াদক যা দ ত  লতক্ষয াষ্টা  প্লযাত  দিক 
দতিৃো অড়র্ায় পদ কদল্পর্ আ্াদক এলাকা াপত  উতদ্দতেয প্রকল্পটি াতর্ কয়া 
তয়তছ। প্রকতল্প দম্ন দ্ত্ত এ্ং প্র্াতি  ্া াত  ং া  াখা তয়তছ।  
কার্ জায়গা  পদ া ৮৲৭ এক , র্া  তয  তয়তছঃ 
-দম্নদ্ত্ততি  জয ফ্লযার্ ব্লক ও আ্াদক প্লর্ দৃাণ। 

-প্র্াতি  জয ফ্লযার্ ও আ্াদক প্লর্ দাৃণ। 

-দলড ওতয়ষ্ট দট্র্তন্ট প্লযান্ট দৃাত  াযত ্াতয়াগযা প্লযান্ট াপ। 

-দডতর্ইড এদ য়া প্লযা ( DAP ৯৭৭৵) অড়র্ায় ওয়ার্া  দ জাৎৃায়াত   প্রদৎে। 



৶ প্রকতল্প  ্রৃ্া 
অগ্রগদর্ 

t ্রৃ্াত প্রকল্প একতক ৎায় দ্গর্ ৰ৮/৭৮/৯৭৮৴ র্াদ তখ অড়তাি তয়তছ। প্রকতল্প  
কারৃ্ি এদগতয় চতলতছ। 

 

চট্টগ্রা উ য় কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক ৎদ্ষ্যতর্ ্া ্াদয়র্্য প্রকল্প ঢ় 
 

ঙ) চট্টগ্রার উ য়র কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক জিওজি’র অরৃ্ায়নর রজির্যনর্ িাস্তিাজয়র্িয প্রকল্প রররৣরড় (অরররৢনরাজরৎর্): 
 

  

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও 
প্রাক্কজির্ িযয় 

ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 
 

৮. প্রকনল্পর রার : করষ্ট্রাকশর অি 
এজিনরনর্ে এিনপ্রর ওনয় 
(িািখাাঁর িািার রড়নর্ শারড়-

আরারর্ আন্তিৃাজর্ক জিরার 
িন্দর পরৃ্ন্ত) 
্া ্ায়কাল : জাড়য়া ’ ৯৭৮৳ ও 

জড়’ ৯৭৮৶।   
প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৯৶৲৴৲ৰ.৮ৱ লক্ষ 
র্াকা। 

 

চউক কর্তৃ ক ্া ্ায়া ড় ািপড়  কেতক 
লালখা ্াজা  পরৃ্ন্ত ্রৃ্াত কর্ 
ফ্লাইওৎা টি চলা আতছ র্া  াতে 
লালখাাঁ ্াজা  তর্ ো-আার্ 
আন্তজৃাদর্ক দ্া ্ন্দ  পরৃ্ন্ত প্র াদ্র্ 
এদলতৎতর্ড এিতপ্র ওতয়টি  ংতর্াগ াপ 
কত   র্াা ড় ািপড়   কেতক ো আার্ 
আন্তজৃাদর্ক দ্া ্ন্দ  পরৃ্ন্ত এদলতৎতর্ড 
এিাতপ্র ওতয় দৃাণ ক া ত্। এতক্ষতি ৯ 
ং কগইর্, দজইদ,ওয়াা, র্াইগা পা, 

আগ্রা্াি, ্াদ ক দ্দডং, দর্লা, কাষ্ট, 
দইদপতজড, দতন্ট িদং/ককইদপতজড ও 
কাঠগড় জংে ঢ়ত ঢ়ল এদলতৎতর্ড 
এিতপ্র ওতয়  াতে চর্ড় ড়খৃ Entry ও Exit 

ramp এ  ্য্ া  াখা ত্। প্রকল্পটি 
প্র াদ্র্ কণৃিড় ল র্াততল  াতে ংতর্াগ 
াপ কত  িদক্ষণ চট্টগ্রাত  দ্োল 

ম্ভ্াতক কাতজ লাগাতা  াতে াতে 
িদক্ষণ চট্টগ্রাত  াতে ্ন্দত    াদ  
ংতর্াগ াপ ক ত্। র্াছাড়া প্রকল্পটি 
্া ্াদয়র্ তল চট্টগ্রা েত   ৯ ং কগইর্, 

দজইদ, ওয়াা, র্াইগা পা, আগ্রা্াি, 

্াদ ক দ্দডং, দর্লা, কাষ্ট, 
দইদপতজড, দতন্ট িদং/ককইদপতজড ও 
কাঠগড় জংে ঢ়ত তষ্ট র্াজর্ দ  
ত্।  আতলাচয প্রকতল্প  আওর্ায় লালখা 
্াজা  তর্ চট্টগ্রা ো আার্ 
আন্তজৃাদর্ক দ্া ্ন্দ  পরৃ্ন্ত কার্ 
৮৳.৲৭ দক:দ দিরৃ্ঘয ও ৮৳.৲৭ দর্া  প্র  
দ্দেষ্ট ঢ়ল এদলতৎতর্ড এিতপ্র ওতয়  াতে 
ওয়াা, র্াইগা পা, আগ্রা্াি, ্াদ ক 
দ্দডং, দর্লা, কাষ্ট, দইদপতজড, 
দতন্ট িদং/ককইদপতজড ও কাঠগড় জংে 
ঢ়ত াদগ্রকৎাত্ কার্ ৮৯ দক:দ: দিরৃ্ঘয ও 
৲.৲৭ দর্া  প্র  দ্দেষ্ট Entry ও Exit 

ramp এ  ং া  াখা ত্।   

ায় প্রান্ত্র  প্রদর্শ্রুদর্ 
দতত্ আতলাচয প্রকতল্প  ৮ 
অংে ড় ািপড়  তর্ লালখা 
্াজা  পরৃ্ন্ত  ফ্লাইওৎা  দৃাণ 
কাতজ  ৴৭% কৎৌর্ কাজ ম্প  
তয়তছ এ্ং ৯য় অংে দতত্ 
লালখা ্াজা  তর্ ো 
আার্ আন্তজৃাদর্ক দ্া 
্ন্দ  পরৃ্ন্ত ফ্লাইওৎা  দৃাণ 
কাতজ  অংে দাত্ ্াদ ক 
দ্দডং তর্ কাঠগড় পরৃ্ন্ত 
ফ্লাইওৎা  দাৃতণ  প্র াদ্র্ 
দডদপদপটি প দকল্পা ন্ত্রণালতয়  
অড়তািত  জয প্রদিয়া 
 তয়তছ। 

 

৯ প্রকনল্পর রার : ররৃ্ রাউর্-র৴ ৯.৴৭ দক:দ: দিরৃ্ঘযত  এ ড়ক দদর্ তল প্রকল্পটি অড়তাি, প্রদিয়াক ণ 



রংনর্াগ রড়ক জররৃাণ।  
্া ্ায়কাল : ৯৭৮ৰ ও ৯৭৮ৱ তর্ 
৯৭৮ৱ ও ৯৭৮৲ 

প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৯ৱ৮ৰ৮.৳ৰ লক্ষ 
র্াকা। 



কষ্টে ক াড, র্াইগা  পা জংে, 

কিওয়াার্ জংে, দদডএ এদৎদউ এ  
াতে জাদক  কাত ক াড, িতয়জতলক, 

কৎতর্ত া  দ্শ্বদ্িযালয়, ইউ,এ,টি,দ, 

 প্র াদ্র্ এদেয়া ইউদৎাদৃটি ি  
উইত এ্ং ্াতয়জি ক্া া ও 
কিৌজিা ার্ এলাকা  াতে কর্াগাতর্াগ 
্য্ া জর্  ও উ র্ ত্। েত   
ককে তল  র্া্া ঢ় উত্ত দিতক স্বল্প 
তয় ও তজ র্ার্ায়ার্ ক তর্ পা ত্। 
এছাড়া  া া  পাশ্ব্র্ী াত পদ কদল্পর্ 
আ্াদক ও ্াদণদজযক ্য্া  গতড় 
উঠত্। 

র্োর্ে কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক দ্ত্দচর্ 
য়দ জাদতয় পদ কল্পা কদে 
তর্ স্মা ক ং: 
পক/কৎৌপপাগত/গতগ/পদ -

৮/চউক-

ৰ৲/৮ৱ৲/৯৭৭৶/৴৯৵,র্াদ খ: 
৴/৮৮/৯৭৮৲ইং ঢ়তল পি কপ্র ণ 
ক া তয়তছ। 

 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও 
প্রাক্কজির্ িযয় 

ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 
 

ৰ প্রকনল্পর রার : িরড়দাররড়ার্ হর্নক 
অররযা আিাজরক এিাকা পরৃ্ন্ত 
রড়নকর  (চাাঁন্দ জরয়া রওরৎাগর 
হরাে) রম্প্ররারণ ও উ য়র। 

্া ্ায়কাল : ৯৭৮৲ ও ৮৳ তর্ 
৯৭৮৴ ও ৮৵ পরৃ্ন্ত। 

প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৮৴৵৮৵.৮৶ লক্ষ 
র্াকা। 

 

 

চট্টগ্রা েত   ককেদ্ন্দড় ও ্দ্দা ার্, 

খদর্ত্ ার্, অদিতজ ও ককায়াইে দলংক 
ক াড, চান্দগাাঁও, কালড় র্ঘার্ ক াড এ্ং 
কাপ্তাই ক াতড  তয উ র্ কর্াগাতর্াগ 
্য্ া াপত   লতক্ষয ৰ.৯৵ দক:দ: 
দিরৃ্ঘযত   া া দৃাণ। 

দ্গর্ ৭৴/৭৴/৯৭৮৲ র্াদ তখ 
উক্ত প্রকতল্প  উপ  অড়দির্ ্যয় 
র্ড়দক্তর্ড়ক্তক ণ ৎা  দদ্ধাতন্ত  
আতলাতক পড়:গঠির্ দডদপদপ 
৭৴/৭৶/৯৭৮৲ ইং র্াদ তখ 
ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ ক া তয়তছ। 
উক্ত দডদপদপ গতায় ও গণপঢ়রৃ্ 
ন্ত্রণালতয়  পদ কল্পা োখা-৮ 
এ  পরৃ্ত্ক্ষতণ  আতলাতক চউক 
কর্তৃ ক দডদপদপ পড়গৃঠ কত  
দ্গর্ ৯৵/৭৮/৯৭৮৳ র্াদ তখ 
ন্ত্রণালতয়  কপ্র ণ ক া তয়তছ। 
ইতর্াতয ৭ৰ/৭৮/৯৭৮৳ 
র্াদ তখ পদ কল্পা কদেত 
অড়দির্ ৎায়  আতলাচয প্রকল্পটি 
্রৃ্া অেৃ্ছত  (৯৭৮৲-৮৳) 
অেৃযাৎ ংতোদর্ আ এদডদপতর্ 
অড়তাদির্ র্ড়  প্রকল্প দতত্ 
অন্তৎঢ়ৃ ক্ত ক া  দদ্ধান্ত  কয়া 
তয়তছ। র্ৎতপ্রাক্ষতর্ অদর্ ত্ত¡  
আতলাচয প্রকতল্প  উপ  প্রকল্প 
র্াচাই কদটি  ৎা আ্া 
পঢ়্ৃক দডদপদপ অড়তািত  
দদত্ত পদ কল্পা কদেত  
কপ্র তণ  জয গতায় ও গণপঢ়রৃ্ 
ন্ত্রণালতয়  িতদষ্ট আকৃষ্ ক া 
তচ্ছ। দ্গর্ ৯৲/৭৯/৯৭৮৳ 
র্াদ তখ গতায় ও গণপঢ়রৃ্ 
ন্ত্রণালতয় আতলাচয প্রকতল্প  উপ  
প্রকল্প র্াচাই কদটি  ৎা 



অড়দির্ তয়তছ। প্রকল্প র্াচাই 
কদটি  দদ্ধান্ত ঢ়ত  আতলাতক 
দডদপদপ পড়গৃঠ কত  অদর্ েঘ্রই 
ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ ক া ত্। 

  

ৱ প্রকনল্পর রার : চাক্তাই ও 

খার্রৢ রগঞ্জ এনপ্রাচ হরানের 
রম্প্ররারণ ও উ য়র (িজিররড়ার্ 
রড়নর্ চাক্তাই রড়ক)। 

্া ্ায়কাল : ৯৭৮৲ ও ৮৳ তর্ 
৯৭৮৴ ও ৮৵ পরৃ্ন্ত। 

প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৮৮৴৯৯.ৱ৵লক্ষ 
র্াকা।  

চট্টগ্রা েত   দটি কন্টা , আন্দ দকল্লা, 
কর্দ ্াজা , আছািগঞ্জ,ককা ্াগঞ্জ, 

খার্ড় গঞ্জ ও চাক্তাই ্াদণদজযক এলাকা  
াতে িদক্ষণ চট্টগ্রাত  জর্  কর্াগাতর্াগ 
্য্ া াপত  লতক্ষয ৮.৴৵ দকঃদঃ দিরৃ্ঘযত  
 া া দৃাণ।  

দ্গর্ ৭ৱ/৭৳/৯৭৮ৱ র্াদ তখ 
আতলাচয প্রকতল্প  দডদপদপ চউক 
কর্তৃ ক ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ ক া 
তয়তছ এ্ং ৭৴/৭৴/৯৭৮৲ 
র্াদ তখ উক্ত প্রকতল্প  উপ  ্যয় 
র্ড়দক্তর্ড়ক্তক ণ ৎা অড়দির্ 
তয়তছ। ্যয় র্ড়দক্তর্ড়ক্তক ণ 
ৎা  দদ্ধাতন্ত  আতলাতক 
পড়:গঠির্ দডদপদপ 
৭৴/৭৶/৯৭৮৲ ইং র্াদ তখ 
ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ ক া তয়তছ। 
উক্ত দডদপদপ গতায় ও গণপঢ়রৃ্ 
ন্ত্রণালতয়  পদ কল্পা োখা-৮ 
এ  পরৃ্ত্ক্ষতণ  আতলাতক চউক 
কর্তৃ ক দডদপদপ পড়গৃঠ কত  
দ্গর্ ৯৵/৭৮/৯৭৮৳ র্াদ তখ 
ন্ত্রণালতয়  কপ্র ণ ক া তয়তছ। 
দ্গর্ ৯৲/৭৯/৯৭৮৳ র্াদ তখ 
গতায় ও গণপঢ়রৃ্ ন্ত্রণালতয় 
আতলাচয প্রকতল্প  উপ  প্রকল্প 
র্াচাই কদটি  ৎা অড়দির্ 
তয়তছ। প্রকল্প র্াচাই কদটি  
দদ্ধান্ত ঢ়ত  আতলাতক দডদপদপ 
পড়গৃঠ কত  অদর্ েঘ্রই 
ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ ক া ত্। 

 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও 
প্রাক্কজির্ িযয় 

ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 
 

৲ প্রকনল্পর রার : জরজরউ অি 
জচর্াগাং হরনট্াপজির্র রাষ্টার 
েযার (র৵র৳র৴র৹-র৵র৳র৶র৸) । 

্া ্ায়কাল : ৯৭৮৳ ও ৮৴  তর্ 
৯৭৮৴ ও  ৮৵।  
প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৯ৱ৮৴.৵৳ লক্ষ র্াকা।  

চট্টগ্রা াগ   জয প্রণর্ ষ্ট্রাকচা  
প্লযা (৮৶৶৲-৯৭৮৲) এ  কয়াি আগা 
দডতম্ব ’৯৭৮৲ এ উত্তণৃ তয় র্াত্। দ্গর্ 
তয় চট্টগ্রা াগ   জংখযা এ্ং 
আয়র্ ্তদদ্ধ  পাোপাদে আেৃ-াাদজক 
্য্ া  পদ ্রৃ্, পদ ত্েগর্ দ্্রৃ্ 
এ্ং অ্কাঠাতাগর্ পদ ্রৃ্ াদর্ 
তয়তছ। পদ ্দরৃ্র্ কপ্রক্ষাপর্তক দ্ত্চায় 
এত দ্গর্ ষ্ট্রাকচা  প্লযাত  ঢ়লদর্ এ্ং 
গাইডলাইত গুতলাতক পড়:ঢ়লযায় কত  
চট্টগ্রা াগ   ৎদ্ষ্ৎ উ য় 
কৃকাে পদ চালা  জয একটি 
ককৌেলগর্ পদ কল্পা প্রণয় ক াই 

৮। দ্গর্ ৭ৰ/৭৮/৯৭৮৳ 
র্াদ তখ পদ কল্পা কদেত 
অড়দির্ ৎায়  আতলাচয প্রকল্পটি 
্রৃ্া অেৃ্ছত  (৯৭৮৲-৮৳) 
অেৃযাৎ ংতোদর্ আ এদডদপতর্ 
অড়তাদির্ র্ড়  প্রকল্প দতত্ 
অন্তৎঢ়ৃ ক্ত ক া  দদ্ধান্ত  কয়া 
তয়তছ। 

৯। প্রণর্ প্রকল্পত  জ্ল 
দতয়াগত  জয প্র া্ ড়পা দেত  
দৃা দর্ ছতক জ্ল ংিান্ত 
র্েযাদি  ডদপদপদ্ অৃে 
ন্ত্রণালতয় প্রত ণ ক া য়তছ। 



উতলদখর্ প্রকতল্প  ঢ়ল উতদ্দেয।   
  

চ) চউনকর জরিস্ব অরৃ্ায়নর রজির্যনর্ িাস্তিাজয়র্িয প্রকল্প রররৣরড় (অরররৢনরাজরৎর্): 
 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও 
প্রাক্কজির্ িযয় 

প্রকনল্পর ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 

৮ প্রকনল্পর রার : 

হেনরিপনরন্ট অি 

িনর্য়ািারৎ জরউ র্াউর ইর 

চট্টগ্রার। 

্া ্ায়কাল : জড়লাই ৮ৰ তর্ 

জড় ৮৵  

প্রকতল্প  ্যয় : ৯৲৳৵৮৵.ৰ৮ 

লক্ষ র্াকা  

    

   

 চট্টগ্রা েত   া ার্ঘার্ খড়্ ই অপ্রে । এই 

   া া  আতে পাতে অতক অ্কাঠাতা 

দ্িযা আতছ। জংখযা ্তদদ্ধ  িতল চট্টগ্রা 

েত   ঢ়ল ককতে  উপ  প্রদর্দয়র্ চাপ 

্াড়তছ। িতল গতড় উঠা ঢ়ল েত  র্ড়  

উপে  ক তর্ তল  া ার্ঘার্ প্রে  ক তর্ ত্ 

এ্ং  া ার্ঘার্ অংখয াপা ৎাঙ্গতর্ ত্। 

এতর্ জাা ত  তয দ্ প প্রদর্দিয়া 

আেৃ াাদজক ্য্ ায় প্রৎা্ পড়ত্। এই 

কপ্রদক্ষতর্ াষ্টা  প্লযাত  দতিেৃা অড়র্ায় 

ার্াজা  োা  িতর্য়া্াি এলাকায় একটি 

র্ড়  উপে  াপত  পদ কল্পা ক া 

তয়তছ।  

 প্রকল্পৎড়ক্ত এলাকাটি পাাতড়  পািতিতে 

অ্দ র্ অকত দষ্ উচড়াঁ  জদ। র্াই কত দষ্ জদ  ড়িড়  

্য্া , পাাড় ং ক্ষণ এ্ং প্রাকত দর্ক ও 

পদ ত্েগর্ দ্দেষ্টয অক্ষড়  ক তখ পাাতড়  

পািতিতে জলাা  দাৃ, ঢ়ল েত   উপ  

চাপ কাতা, ইতকালদজকযাল এ্ং কর্কই 

পদ ত্ে উ য়ত  লতক্ষয আড়দক ড়তর্াগ 

ড়দ্া ম্বদলর্ Self sustained একটি র্ড়  ে  

াপত  উতদ্দতেয প্রকল্পটি াতর্ কয়া তয়তছ, 

র্াতর্ প্রায় ৲(পাাঁচ) লক্ষ কলাতক  আ্াত  

্য্ া ত্। 

 জদ  পদ াণ : ৰ৲ৱ এক  

আতলাচয প্রকতল্প  দডদপদপ  

উপ  দল ইদডটি াটৃিদিতকর্ 

এ  জয ইতর্াতয ন্ত্রণালয় 

কর্তৃ ক অেৃ ন্ত্রণালতয় প্র া্  

কপ্র ণ ক া তয়তছ। 

 

৯ প্রকনল্পর রার : 

হেনরিপনরন্ট অি 

জরজিরপরৢর হরজরনেন্টজশয়াি 

এজরয়া এিনর্রশর (ওনয়ষ্ট) 

এর্ জরজিরপরৢর, চট্টগ্রার। 

প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৳৵৮৵.৯৮ লক্ষ 

পদ ত্েগর্ ৎা ায  ক্ষা কত  াষ্টা  প্লযাত  
দিক দতিৃো অড়র্ায় াগদ ক ড়তর্াগ-ড়দ্া 
তদষ্ট  াযত চট্টগ্রা াগ   আ্া 
যা  াাত  লতক্ষয দদলপড়ত  চউতক  
দজস্ব ৯৭ এক  জদতর্ ৯৭৮ টি  দ্দৎ  
আকাত   প্লর্ দৃাণ। 

দ্গর্ ৮৮/৭৶/৯৭৮ৰ র্াদ তখ 

প্রকতল্প  উপ  আন্তঃন্ত্রণালয় 

কদটি  ৎা অড়দির্ য়। 

ালা ংিান্ত জটিলর্া  

কা তণ আতলাচয প্রকতল্প  

দডদপদপ অড়তাি প্রদিয়া 



র্াকা। 

্া ্ায়কালঃ কতেম্ব , ৮ৰ 
কেতক জড় ৮ৱ। 

 

আপার্র্ দগর্  তয়তছ। 

ক্রজরক 
রং 

প্রকল্প রার, িাস্তিায়রকাি ও 
প্রাক্কজির্ িযয় 

ররৣি কারৃ্ক্রর অগ্রগজর্ / রন্তিয 
 

ৰ প্রকনল্পর রার : কিট্াকশর 

অি জরজেএ কণৃিরৢ িরৡ 

করনেক্রা এর্ আগ্রািারৎ, 

জচর্াগাং। 

্া ্ায়কাল : জড়লাই, ৯৭৮৲ 

তর্ জড়’ ৯৭৮৵ 

প্রাক্কদলর্ ্যয় :. ৱ৭৮৮৴.৶৴ লক্ষ 
র্াকা। 

আগ্রা্াি  চউতক  দজস্ব ৰ.৯৮এক  জদতর্ 
আড়দক ড়তর্াগ ড়দ্া ম্বদলর্ ৱ র্লা দ্দেষ্ট 
একটি াতকৃর্ ব্লক, ৯৭ র্লা দ্দেষ্ট একটি অদি 
র্াওয়া  ব্লক, ৯ৱ৭ টি এপারৃ্ততন্ট   ্য্ া  
ক তখ ৮৴ র্লা দ্দেষ্ট একটি ক দতডন্টদেয়াল 
ব্লক এ্ং ৳ র্লা দ্দেষ্ট একটিকদউদটি ব্লক 
 াদিকতপ্লি দৃাণ। 

আতলাচয প্রকতল্প  দডদপদপ  

উপ  দল ইদডটি াটৃিদিতকর্ 

প্রিাত  দ্ষ্য়টি ্রৃ্াত অেৃ 

ন্ত্রণালতয় প্রদিয়া  তয়তছ। 

ৱ প্রকনল্পর রার : অররযা 

আিাজরক এিাকায় ররযজিত্ত 

হেণরৡর আিারনরর িনক্ষয 

ফ্লযার্ জররৃাণ।  

অড়তাদির্। 

যদ্ত্ত কেণ  পদ কদল্পর্ আ্া ্য্ া 
দদশ্চর্ ক ণ। 

্রৃ্াত প্রকতল্প  ম্ভা্যর্া 

র্াচাই ্াছাই এ  কাজ চলতছ। 

প্রকতল্প  দডজাই, েইং ও কল-

আউর্ প্লযা দদিৃষ্ট কত  

প্রাক্কল প্রণয় পঢ়্ ৃক দডদপদপ 

প্রস্তুর্ ক া ত্। 

৲ প্রকনল্পর রার : িািরৢছড়াাঃ 

উত্তর হিিার িার র্াজরৃরাি 

জররৃাণ। 

্া ্ায়কাল : ৯৭৮ৰ ও ৮ৱ  

তর্ ৯৭৮৲ ও ৮৳   

 প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৴৳৮৯.৮ৰ লক্ষ 

র্াকা। 

 

চট্টগ্রা গ   প্রত্েবা  অদিতজ কাতড় 
অ ায়ৎাত্  াঙ্গাাটি ্া র্াদৃাল াপত  
িতল গু ত্বপঢ়ণৃ এই কাতড় প্রদর্দয়র্ র্াজর্ 
কলতগ োতক। র্াজতর্  কা তণ তষ্ট দ্েতংখল 
পদ দ দর্ দয়ন্ত্রণ, জিড়তৎৃাগ লার্ঘ্ ও ড়িড় ৎাত্ 
র্া্া দয়ন্ত্রতণ  লতক্ষয অদিতজ কাতড়  
্া র্াদৃালটি  দ্কল্প দাত্ অদিতজত  
অিঢ়ত  লগাাঁও  ্ালড়ছড়া এলাকায় ্াংলাতিে 
দেল্প ও দ্জ্ঞা গত্ষ্াগাত   দ্প তর্ র্ড় িাণ 
ক াতড  উত্তত  প্রায় ৯৭ এক  জদ  উপ  
উত্ত  চট্টগ্রাগা অেৃযাৎ  াঙ্গাাটি, 

খাগড়াছদড়,  াউজা, াদজ ার্, িটিকছদড়, 

ার্াজা  ইর্যাদি ক াতড  ্াত  জয প্রায় 
৴এক  জদতর্ চউক কর্তৃ ক আতলাচয ্া 
র্াদৃালটি দৃাতণ  পদ কল্পা াতর্ কয়া 
তয়তছ। 

দ্গর্ ৯৵/৭ৱ/৯৭৮ৱ র্াদ তখ 

আতলাচয প্রকতল্প  দডদপদপ 

চউক কর্তৃ ক ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ 

ক া তয়তছ। 

 

৳ প্রকনল্পর রার : ররৡিাচিাঃ 

আন্তাঃ হিিা িার র্াজরৃরাি 

জররৃাণ। 

্া ্ায়কাল : ৯৭৮ৰ ও ৮ৱ  

ঢাকা  উত্ত াঞ্চলগা ্াত  জয চট্টগ্রা 

েত  ড়পদ কদল্পর্ ককা ্া র্াদৃাল কই। 

র্াই ঢাকা কিতে  অযায কজলাগা ্া 

ঢ়তক পদ কদল্পর্ াত এত েত   র্া্া 

দ্গর্ ৯৶/৭৲/৯৭৮ৱ র্াদ তখ 

আতলাচয প্রকতল্প  দডদপদপ 

চউক কর্তৃ ক ন্ত্রণালতয় কপ্র ণ 

ক া তয়তছ। 



তর্ ৯৭৮৲ ও  ৮৳    

প্রাক্কদলর্ ্যয় : 

৮৭৳৲৶.৵৶লক্ষ র্াকা। 

 

্য্ া ড়দ্য  ক া  উতদ্দতেয কিাজিা ার্ 

এলাকায় চউক কর্তৃ ক ্া ্ায়া ট্াংক 

ক াড-্াতয়দজি ক্া া ংতর্াগ ড়তক  পাতশ্ব ৃ

্া র্াদৃাল দৃাত  জয প্রকল্পটি াতর্ কয়া 

তয়তছ । এতর্ কত  েত   র্াজর্ দ  

ত্। 

 জদ  পদ াণ : ৱ৴ এক  

 ্া র্াদৃাল এদ য়া : ৮৳.৭৴ এক  

৴ প্রকনল্পর রার : ররৡ ফ্রন্ট স্মারৃ্ 

জরট ইর জচর্াগাং। 

্া ্ায়কাল : ৯৭৮ৱ ও ৮৲  

তর্ ৯৭৮৳ ও  ৮৴   

প্রাক্কদলর্ ্যয় : ৲৲৭৭৭৭.৭৭ 
লক্ষ র্াকা। 

চট্টগ্রা াগ   ি ্ৃা আ্াদক 
যা দ ত  লতক্ষয াষ্টা  প্লযাত  দিক 
দতিৃো অড়র্ায় পদ কদল্পর্ আ্াদক এলাকা 
াপত  উতদ্দতেয দঙ্গপড়ত   আিতল ৯৭৭৭ এক  

জদতর্ আ্াদক প্লর্ দৃাণ। 

্রৃ্াত দডদপদপ প্রণয়ত  

কাজ চলা। 

 

 

 
 


