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বফলয়: গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ২০২১-২০২২ অথ ত ফছয়যয ফাবল তক কাম তাফরী ম্পবকতত প্রবতয়ফদন পুস্তক আকায়য প্রকায়য বনবভত্ত 

তথ্য/প্রবতয়ফদন প্রপ্রযণ। 

সূত্র: স্মাযক নং-২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০২৫.১২.১৫(অং-৫)৫২৭ তাবযখ-১০/০৮/২০২২। 

 

১.      : 

            ,       ও জন              ন          ন। 

 

২.       : 

ন               ন                ও         ন                      ন          ও    ন                       ন,        

         ন           ন ও  ন            ন        জ           , জন     ও                  ন          ন। 

 

৩. ফাবল তক উন্নয়ন কভ তসূচী :  

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততয়েয চরভান ৭টি বজওবফ প্রকয়েয অনুকূয়র ২০২০-২০২১ অথ ত ফছয়যয ফাবল তক উন্নয়ন কভ তসূচীয়ত প্রভাট ১৭১৬.০০ প্রকাটি টাকা 

ফযাদ্দ বছর। যফতীয়ত উয়মাজয়নয য ২০২০-২০২১ অথ ত ফছয়যয ংয়াবধত ফাবল তক উন্নয়ন কভ তসূচীয়ত উক্ত ৭টি বজওবফ প্রকয়েয অনুকূয়র  প্রভাট 

২২৮৬.৫৭ প্রকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা য়য়য়ছ।  

বফগত ২০২১-২০২২          চরভান ৭টি বজওবফ প্রকয়েয অনু প্রর           ন               ১৪০৪ ০৬                   ।         

     জ ন     ২০২১-২০২২                              ন             ৭   জও                    ১৭৬৩.৪৯           

        ন          ।  

 

ফততভান ২০২২-২০২৩          চরভান ৭টি বজওবফ প্রকয়েয অনুকূয়র           ন               ১৪৭৭.৬০                যয়য়য়ছ। 

 

৪. ২০২০-২০২১ অথ ত ফছয়য অজতন :  

 ২০২০-২১ অথ তফছয়য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততয়েয বজওবফ অথ তায়য়ন চরভান ৭টি প্রকে ও বনজস্ব অথ তায়য়ন চরভান ৪টি প্রকে। বজওবফ অথ তায়য়ন 

চরভান ৭টি প্রকয়েয অনুকূয়র ২০২০-২১ অথ তফছয়য ফাবল তক উন্নয়ন কভ তসূচীয়ত ফযাদ্দৃতত প্রভাট ২২৮৬.৫৭ প্রকাটি টাকায বফযীয়ত প্রৃতত প্রাপ্ত 

অথ ত ১৯৬৮.৫২৩৮ প্রকাটি টাকা। বজওবফ অথ তায়য়ন চরভান ৭টি প্রকয়েয অনুকূয়র ২০২০-২১ অথ তফছয়য  প্রৃতত প্রাপ্ত অয়থ তয বফযীয়ত অবজতত 

াবফ তক আবথ তক অগ্রগবত ৯৯.৯৯% ও            ১০০%। বনজস্ব অথ তায়য়ন চরভান ৪টি প্রকয়েয অনুকূয়র ২০২০-২১ অথ তফছয়য ফাবল তক 

উন্নয়ন কভ তসূচীয়ত ফযাদ্দৃতত প্রভাট ৩০.০০ প্রকাটি টাকায বফযীয়ত অবজতত াবফ তক আবথ তক অগ্রগবত ১১০.৪৮% ও            ১০০%। 

 প্রানারী ব্াংক বরিঃ এয য়ে চউক এয চুবক্ত স্বােয। 

 বফডা এয য়ে চউক এয ভূবভ ব্ফায ছাড়ত্র ও বনভ তাণ অনুয়ভাদন ংক্রান্ত অনরাইন প্রফামূয়য ইবিয়গ্রন। 

 চউক প্রচয়াযম্যান ভয়াদয়য়য গৃায়ণ ও গণপুতত ভন্ত্রণারয় য়ত জাতীয় শুদ্ধাচায পুযষ্কায গ্রণ। 

 

৫. ২০২০-২০২১                        

১.                                                                   (৩১/০৩/২০২১) 

২.                 -                       (     )                                                              

৩.                                                          (০৮/০৩/২০২১) 

৪.              -১৬১১২             ।  

 

৬. ববফষ্যৎ কভ তবযকেনা : 

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততয়েয ববফষ্যৎ কভ তবযকেনা বয়য়ফ বনম্নবরবখত প্রকেমূ ফাস্তফায়য়নয বনবভত্ত বপবজবফবরটি ষ্টাবড প্রণয়নপূফ তক বডবব 

প্রস্তুতকযয়ণয বফলয়টি প্রবক্রয়াধীন যয়য়য়ছ:  

        (ক) বজওবফ অথ তায়য়ন ফাস্তফাবয়তব্ প্রকে : 

১। বচটাগাং বটি আউটায বযং প্রযাড (২য় ম তায়)। 

২। নথ ত াউথ-১ ও নথ ত াউথ-২ ংয়মাগ ড়ক বনভ তাণ। 

৩।          ন                      ন           ০৮                                ও     ন            

(         ন           ন             ও      ন        ) । 

৪।                         জ                     ন    । 

৫।      ন     ন    ন                                        ন    । 

  



2 

             (খ) বনজস্ব অথ তায়য়ন ফাস্তফাবয়তব্ প্রকে : 

     ১। ফায়য়বজদ াউবজং প্রকয়েয উন্নয়ন (লু প্রযাড ংরগ্ন)  

    ২। প্রডয়বরয়ভি অফ পয়তয়াফাদ বনউটাউনী ইন  চট্টগ্রাভ। 

    ৩।           -              ন      । 

                 ৪।                   ন          ন    জ          ন    ও        ন       । 

    ৫। ন     -              ন                ন    ন              ন  জ        । 

    ৬।                         ন  ২        । 

    ৭।                                            ন। 

    ৮।                   জ                  ন      ২        । 

    ৯।                               -      ন        । 

 

৭. বফগত ১ ফছয়যয াপল্য :  

চট্টগ্রাভ ভানগযীয়ক ামুবিক জয়রাচ্ছ্বা প্রথয়ক যো কযায জন্য য যোকাযী ফাঁধ বয়য়ফ য়তো ী-বফচ প্রথয়ক প্রপৌজদাযাট ম তন্ত ১৫.২০ 

বক.বভ. দীঘ ত চট্টগ্রাভ বটি আউটায বযং প্রযাড ও প্রপৌজদাযাট প্রথয়ক ফায়য়বজদ ম তন্ত ৬.০০ বক.বভ. দীঘ ত  লু প্রযাড বনভ তাণ কাজ ভাপ্ত কয়য মান 

চরাচয়রয জন্য উম্মুক্ত কয়য প্রদয়া য়য়য়ছ। বযাজউয়দ্দৌরা প্রযাড য়ত া আভানত ব্রীজ ম তন্ত (ফাকবরয়া এয়ে) ১.৫ বক.বভ. ংয়মাগ ড়ক 

বনভ তাণ কাজ ভাবপ্তয ম তায়য় যয়য়য়ছ। "চট্টগ্রাভ য়যয রারখান ফাজায য়ত াহ্ আভানত বফভানফন্দয ম তন্ত এবরয়বয়টড এেয়প্রওয়য় বনভ তাণ" 

প্রকয়েয রারখান ফাজায য়ত াহ্ আভানত বফভানফন্দয ম তন্ত প্রভাট ১৬ বক.বভ. দদয়ঘ তেয ফ্লাইওবায়যয ভয়ে ল্টয়গারা প্রথয়ক ী-বফচ ম তন্ত 

৮বক.বভ অংয় এবরয়বয়টড এেয়প্রওয়য় বনভ তাণ কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। প্রকয়েয াবফ তক অগ্রগবত ৭৭%।          ন       নজ       

 ন   ন “কণ তফুরী নদীয তীয ফযাফয কালুযঘাট প্রতু য়ত চাক্তাই খার ম তন্ত ড়ক বনভ তাণ” প্রকয়েয আওতায় কণ তফুরী নদীয তীয ফযাফয 

কালুযঘাট প্রতু য়ত চাক্তাই খার ম তন্ত ৮.৫০০ বক.বভ.ড়ক কাভ ফাঁধ বনভ তাণকাজ দ্রুতগবতয়ত এবগয়য় চরয়ছ, মায াবফ তক অগ্রগবত ৬৬%। 

উয়েখ্য, চট্টগ্রাভ য়যয জরাফদ্ধতা বনযয়ন উক্ত প্রকয়েয আওতায় বনবভ ততব্ ১২টি প্রযগুয়রটয়যয ভয়ে ৯টি প্রযগুয়রটয়যয স্ট্রাকচাযার কাজ ম্পন্ন 

য়য়য়ছ। এছাড়াও চট্টগ্রাভ য়যয জরাফদ্ধতা বনযনকয়ে       ন   ন “            জ        ন  ন         ন: নন,       , 

      ও    ন”              ও    ৩৬             ও  জ                    । ৩৬ টি খায়রয ভয়ে ১১ টি খায়রয        

কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ এফং প্রকয়েয আওতায় বনবভ ততব্ ১২টি প্রযগুয়রটয়যয ভয়ে ৯টি প্রযগুয়রটয়যয স্ট্রাকচাযার কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ।     ও 

  ন     ন              ৩৬                         ন  কয়য এই ম তন্ত ৩১৮৭           ন                  । প্রকয়েয 

াবফ তক অগ্রগবত ৭৭%। চউক এয বনজস্ব অথ তায়য়ন ফাস্তফায়নাধীন "কন্পট্রাকন অফ ববডএ স্কয়ায এট নাবযাফাদ, বচটাগাং" প্রকয়েয আওতায় 

বনবভ ততব্ ১৬৫ টি ফ্লোয়টয ভয়ে ১৫৪টি ফ্লোট ইয়তাভয়ে ফযাদ্দ প্রদান কযা য়য়য়ছ এফং অফবষ্ট ১১টি ফ্লোট ফযায়দ্দয বফলয়টি প্রবক্রয়াধীন 

যয়য়য়ছ।প্রকয়েয াবফ তক অগ্রগবত ৬৯%। "কনস্ট্রাকন অপ ১০ প্রটাবযড এোাট তয়ভি কভয়েে এট প্রদওয়ানাট, বচটাগং" প্রকয়েয আওতায় 

বনবভ ততব্ ৪৫টি ফ্লোয়টয ভয়ে ৩টি ফ্লোট ইয়তাভয়ে ফযাদ্দ প্রদান কযা য়য়য়ছ এফং অফবষ্ট ৪২টি ফ্লোট ফযায়দ্দয বফলয়টি প্রবক্রয়াধীন যয়য়য়ছ। প্রকয়েয 

াবফ তক অগ্রগবত ৯২%। 
 

৮. উন্নয়ন প্রকে /চরভান প্রকে/প্রস্তাবফত ও ফাস্তফাবয়ত প্রকয়েয ারনাগাদ তথ্যিঃ 
  

চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততয়েয চরভান উন্নয়ন প্রকেমূয়য ারনাগাদ তথ্য বনয়ম্নাক্ত ছয়ক প্রদান কযা য়য়য়ছ : 

             

(রে টাকায় ) 

ক্রবভ

ক 

নং 

প্রকয়েয নাভ ফাস্তফায়নকা

র 

প্রাক্কবরত 

ব্য় 

(রে 

টাকায়) 

মূর কাম তক্রভ           ন       

বজওবফ অথ তায়য়ন চরভান প্রকেমূ: 

১ বচটাগাং বটি 

আউটায বযং 

প্রযাড। 

 

 

জানুয়াবয 

২০১১ য়ত 

বডয়ম্বয 

২০২২ 

 

 

২৬৭৫৯৬ 

০০ 

(বজওবফ 

২০৩২৪০ ৯

২ 

জাইকা 

৬৪৩৫৫ ০

৮) 

চট্টগ্রাভ ভানগয যোকাযী 

বফদ্যভান উকূরীয় ফাঁয়ধয উয 

৪ প্ররইন বফবষ্ট ১৫.২০ বকিঃ বভিঃ 

দীঘ ত ড়ক বনভ তাণ, ফাঁয়ধয 

বফদ্যভান উচ্চতা ২০-২৩ ফুট য়ত 

৩০-৩৩ ফুট ম তন্ত বৃবদ্ধকযণ ও 

২.১৫ বকিঃ বভিঃ (বপডায প্রযাড ১-

১.২০ বকয়রাবভটায ও বপডায 

প্রযাড ৩- ০.৯৫ বকিঃবভিঃ 

ফ্লাইওবায বনভ তাণ) দীঘ ত ও ৬০ 

ফুট প্রস্থ বফবষ্ট ২ টি বপডায 

প্রযাড বনভ তাণ, ৩টি ইিায প্রচইঞ্জ 

ব্রীজ বনভ তাণ, ৯টি যাউন্ড অোফাউট 

বনভ তাণ, 5.500 বকিঃবভিঃ 

Wave Deflected 

 ফততভায়ন ঠিকাদায কর্ততক প্রকাটার/বযং প্রযায়ডয 

১৫.২০ বক.বভ. প্রযায়ডয প্রবয়ভি বনভ তাণ কাজ 

ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ এফং ইয়তাভয়ে মূর ড়কটি 

মানচরাচয়রয জন্য উনু্ক্ত কযা য়য়য়ছ। এছাড়া 

াগবযকা বক্রয়কট প্রটবডয়াভ ংরগ্ন বযং প্রযাড 

ংয়মাগ ড়য়ক বনবভ ততব্ ফ্লাইওবায়যয ৯৭.৫% 

াফষ্ট্রাকচায এফং ৭৮.২% সুায ষ্ট্রাকচায বনভ তাণ 

কাজ ভাপ্ত য়য়য়ছ। এছাড়া বপডায প্রযাড-০১ এয 

বনভ তাণ কাজ চরভান যয়য়য়ছ। 

 প্রকয়েয কায়জ বনয়য়াবজত ঠিকাদায়যয প্রববযয়য়ন 

প্রস্তাফটি যকাবয ক্রয় ংক্রান্ত কবভটি কর্ততক 

অনুয়ভাবদত য়য়য়ছ।   

 বযং প্রযাড প্রকয়েয ায়থ বইবয়জড এয ংয়মাগ 

ড়ক বনভ তায়ণয রয়েে ঠিকাদায বনয়য়ায়গয ক্রয় 



3 

ক্রবভ

ক 

নং 

প্রকয়েয নাভ ফাস্তফায়নকা

র 

প্রাক্কবরত 

ব্য় 

(রে 

টাকায়) 

মূর কাম তক্রভ           ন       

Wall বনভ তাণ, C.C. Block 

বনভ তাণ । 

ংক্রান্ত  প্রস্তাফটি অনুয়ভাবদত য়য়য়ছ এফং 

ঠিকাদাযয়ক NOA প্রদান কযা য়য়য়ছ।   

 “কর্রণ তফুরী নদীয তরয়দয় ফেফন্ধু প্রখ মুবজবুয 

যভান টায়নর বনভ তাণ প্রকে”, “চট্টগ্রাভ বটি 

আউটায বযং প্রযাড প্রকে” এফং “চট্টগ্রাভ য়যয 

রারখান ফাজায য়ত া আভানত আন্তজতাবতক 

বফভান ফন্দয ম তন্ত এবরয়বয়টড এেয়প্রওয়য়য 

বনভ তাণ” প্রকয়েয বভবরত স্থয়র ভবন্ত্রবযলদ বচফ 

ভয়াদয়য়য বনয়দ তক্রয়ভ জংন উন্নয়ন ব্য় 

অন্তভূ তক্ত কয়য  প্রকয়েয চতুথ ত ংয়াবধত 

বডববয প্রস্তাফ  ভন্ত্রণারয়য় প্রপ্রযণ কযা য়। উক্ত 

প্রস্তায়ফয উয গত ০১/০৬/২০২২ তাবযয়খ ব্য় 

প্রমৌবক্তকযণ বা অনুবিত য় এফং ব্য় 

প্রমৌবক্তকযণ বায বদ্ধায়ন্তয আয়রায়ক বডবব 

পুনগ তঠন কয়য অনুয়ভাদয়নয জন্য ভন্ত্রণারয়য় প্রপ্রযণ 

কযা য়য়য়ছ। 

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৯৪.২৬% ও 

প্রবৌত অগ্রগবত ৯৫.৩০%  

২ এবয়ান 

ইউবনবাব তটি 

পয উইয়ভন 

এয ফব:ীভানা 

বদয়য় লু প্রযাড 

বনভ তাণ ঢাকা 

ট্রাংক প্রযাড 

য়ত ফায়য়বজদ 

প্রফাস্তাভী প্রযাড 

ম তন্ত ংয়মাগ 

ড়ক বনভ তাণ। 

অয়টাফয’২০

১৩ য়ত জুন 

২০২৩ 

 

 

৩৫৩০৪.৩

১ 

(জিওজি 

৩২০০৩.৭

৮ 

জিিস্ব 

অর্ থায়ি 

৩৩০০.৫৩

) 

২  

  প্রাবধত 

৬ বক:বভ ৪ প্ররনবফবষ্ট যাস্তা 

বনভ তাণ, ৩৬৮৫ ফগ তবভটায ১টি 

প্রযর ওবায ব্রীজ, ৫টি বয়ের 

স্প্োন ব্রীজ (২৭৩৬ ফগ তবভটায) 

বনভ তাণ, ২০০ যাবনং বভটায 

বযয়টইবনং ওয়ার, ৪টি কারবাট ত 

বনভ তাণ ও ৭টি কারবাট ত 

প্রবতস্থান, ৬৮৩০ যাবনং বভটায 

প্রেন বনভ তাণ। 

 প্রকয়েয আওতায় ০৮ টি কারবাট ত বনভ তাণ, ৬টি 

ব্রীজ বনভ তাণ, ১০০০০ বভ: প্রেন বনভ তাণ এফং ৫.৫০ 

বক: বভ: প্রবয়ভি বনভ তাণ কাজ ভাপ্ত য়য়য়ছ।  

এছাড়া ১ টি প্রযরওবাযা বনভ তাণ কাজ চরভান 

যয়য়য়ছ। 

 াাড় কততয়নয বফলয়য় যকাবয অনুয়ভাদন ও 

বযয়ফ অবধদপ্তয়যয ছাড়ত্র থাকায যও 

চউক’প্রক ১০ প্রকাটি টাকা েবতপূযয়ণয আয়দ 

প্রদওয়া য়। উক্ত আয়দয়য বফরুয়দ্ধ আবর কযা 

য়য়য়ছ ।  

  প্রকয়েয ২য় ংয়াবধত বডবব ভাননীয় 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্ততক ২৭/০৭/২০২২ তাবযয়খ 

অনুয়ভাবদত য়। ফততভায়ন ফবধ তত কাজমূ 

ম্পাদয়নয জন্য দযত্র আফান কযায বফলয়টি 

প্রবক্রয়াধীন যয়য়য়ছ।   

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত  ৭৭.৯২% 

ও প্রবৌত অগ্রগবত ৯৪%। 

৩ বযাজউয়দ্দৌরা 

প্রযাড য়ত া 

আভানত ব্রীজ  

ম তন্ত ংয়মাগ 

ড়ক বনভ তাণ।  

 

 

জুরাই 

২০১৬  য়ত 

জুন ২০২৩ 

 

২২০৭১.৮১ 

(২য় 

ংয়াবধত) 

চট্টগ্রাভ য়যয অন্যতভ ড়ক 

বযাজউয়দ্দৌরা প্রযাড য়ত 

এবয়ান াইওয়য় খ্যাত া 

আভানত প্রতু ংয়মাগ ড়য়কয 

ায়থ একটি ংয়মাগ ড়ক 

দতযীয রয়েে ১.৫ বকয়রাবভটায 

দীঘ ত ও ১৮.৩০ বভটায প্রস্থ  

বফবষ্ট যাস্তা বনভ তাণ। 

 আয়রাচে প্রকয়েয আওতায় ১.২ বক.বভ. যাস্তা 

বনভ তাণ, প্রেন বনভ তাণ এফং ব্রীজ মূয়য বনভ তাণ 

কাজ প্রল য়য়য়ছ। অফবষ্ট ৩০০ বভ. যাস্তায 

বযফবততত এোরাইনয়ভি প্রকয়েয ২য় 

ংয়াবধত বডবব বফগত ১৭/০৪/২০২২ 

তাবযয়খ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্ততক 

অনুয়ভাবদত য়য়য়ছ। ংয়াবধত বডবব 

অনুমায়ী অফবষ্ট কাজ চরভান যয়য়য়ছ।  

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৬৮.৩৯% 

ও প্রবৌত অগ্রগবত ৯০%। 

৪ কণ তফুরী নদীয 

তীয ফযাফয 

কালুযঘাট প্রতু 

য়ত চাক্তাই 

জুরাই ২০১৭  

য়ত জুন 

২০২২ 

প্রস্তাবফত ২য় 

২৩১০২৪.২০ 

 

৮.৫০০ বকিঃবভিঃ দী  , ফততভান 

আয.এর ৪.০০ বভটায য়ত ৯.৪০ 

বভটায (কভ/য়ফী) উচ্চতা বফবষ্ট 

ও ২৪.৫০ বভটায প্রস্থ বফবষ্ট 

 চউক কর্ততক জবভ ক্রয়য়য ভােয়ভ েবতগ্রস্থ জবভ 

ভাবরকয়দয েবতপূযণ প্রদান চরভান যয়য়য়ছ। 

ফততভায়ন ১০টি প্রযগুয়রটয/স্লুই প্রগইট এফং 

ফাঁয়ধয ভাটি বযায়টয কাজ চরভান আয়ছ।  
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ক্রবভ

ক 

নং 

প্রকয়েয নাভ ফাস্তফায়নকা

র 

প্রাক্কবরত 

ব্য় 

(রে 

টাকায়) 

মূর কাম তক্রভ           ন       

খার ম তন্ত 

ড়ক বনভ তাণ। 

 

ংয়াবধত 

অয়টাফয’২০

১৩ য়ত জুন 

২০২৩ 

 
 

য যোকাযী ফাঁধ কাভ যাস্তা 

বনভ তাণ, ভূবভ অবধগ্রণ (য়যাড) - 

৬৯.৫০ প্রটয, প্রযগুয়রটয বনভ তাণ-

১২টি, াম্প াউ বনভ তাণ-১২টি, 

াবনয াম্প যফযা এফং 

স্থান- ১২টি (১ ঘন বভটায 

প্রবতটি), প্রজনায়যটয 

যফযাকযণ এফং স্থান-১২টি, 

     প্রপ্রায়টকান (C.C. 

Block)-২১২৫০০ ফগ তবভটায। 

 প্রকয়েয প্রস্তাবফত ২য় ংয়াবধত বডববয উয 

গত ১০/০১/২০২২ তাবযয়খ অনুবিত বইব বায 

বদ্ধায়ন্তয আয়রায়ক  বডবব পুনগ তঠন কয়য 

ভন্ত্রণারয়য়য ভােয়ভ বযকেনা কবভয়ন প্রপ্রযণ 

কযা  য়য়য়ছ, মা ফততভায়ন অনুয়ভাদয়নয জন্য 

প্রবক্রয়াধীন যয়য়য়ছ।   

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৫০.০৪% 

ও প্রবৌত অগ্রগবত ৬৬%। 

৫ চট্টগ্রাভ য়যয 

রারখান ফাজায 

য়ত াহ্ 

আভানত 

বফভানফন্দয 

ম তন্ত 

এবরয়বয়টড 

এেয়প্রওয়য় 

বনভ তাণ। 

 

জুরাই, 

২০১৭-জুন, 

২০২২ 

প্রস্তাবফত ১ভ 

ংয়াবধত 

জুরাই-২০১৭ 

য়ত জুন-

২০২৪ ম তন্ত 

৩২৫০৮৩.৯

৪ 

চট্টগ্রাভ য়যয বোঞ্চর 

(য়পৌজদাযাট বোঞ্চর, 

নাবযাফাদ বোঞ্চর ও 

কালুযঘাট বোঞ্চর) ও দবেণ 

চট্ট্রগ্রায়ভয ায়থ চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয 

যাবয প্রমাগায়মাগ স্থায়নয 

রয়েে চট্টগ্রাভ য়যয রারখান 

ফাজায য়ত াহ্ আভানত 

বফভানফন্দয ম তন্ত ১৬.৫০  বক: 

বভ: দদঘ তে ও ১৬.৫ বভটায প্রস্থ 

বফবষ্ট ফ্লাইওবায বনভ তাণ । 

 

 

 প্রকয়েয রারখান ফাজায য়ত াহ্ আভানত 

বফভানফন্দয ম তন্ত প্রভাট ১৬ বক.বভ. দদয়ঘ তেয 

ফ্লাইওবায়যয ভয়ে ল্টয়গারা প্রথয়ক ী-বফচ 

ম তন্ত ৮বক.বভ অংয়  এবরয়বয়টড এেয়প্রওয়য় 

বনভ তাণ কাজ প্রল ম তায়য়। ল্টয়গারা প্রথয়ক 

রারখানফাজায ম তন্ত অফবষ্ট  ৮বক.বভ দদয়ঘ তেয 

ফ্লাইওবায়যয বনভ তাণ কাজ চরভান আয়ছ। বকন্তু 

উক্ত অংয়য বকছু জায়গায় চট্টগ্ররাভ ওয়াায  ভূ-

গবতস্থ াবনয াই রাইনমূ স্থানান্তয়যয কাজ 

এফং ফাংরায়দ প্রযরওয়য় য়ত ম্মবত প্রাবপ্তয 

বফলয়টি বফরবম্বত ওয়ায় প্রায় ২ বক.বভ.অংয় 

ফ্লাইওবায়যয বনভ তাণ কাজ শুয কযা মায়ে না।  

 প্রকয়েয প্রস্তাবফত ১ভ ংয়াবধত বডববয 

উয গত ১০/০১/২০২২ তাবযয়খ অনুবিত 

বইব বায বন্ধান্ত অনুমায়ী প্রকয়েয 

অথ তায়য়নয বফলয়য় অথ তবফবাগ প্রথয়ক ম্মবত  

াওয়া প্রগয়ছ ।  তদানুমায়ী ১ভ ংয়াবধত 

বডবব পুনগ তঠন কয়য ভন্ত্রণারয়য়য ভােয়ভ 

বযকেনা কবভয়ন প্রপ্রযণ কযা  য়। যফতীয়ত 

বযকেনা কবভয়নয প্রবৌত অফকাঠায়ভা 

বফবায়গ বনয়য়াবজত কভ তকততায়দয ায়থ 

আরাক্রয়ভ প্রকয়েয ব্য় হ্রা কযায 

প্রয়য়াজনীয়তা প্রদখা বদয়র, পুনযায় ১ভ 

ংয়াবধত বডবব’টি পুনগ তঠন কয়য স্মাযক নং: 

২৫.৪৭.১৫০০.০৪৬.১৪.০৪৬.২২/৭৯০ ,তাবযখ:  

২৬/০৬/২০২২ মূয়র ভন্ত্রণারয়য় প্রপ্রযণ কযা 

য়য়য়ছ। ভন্ত্রণারয় য়ত উক্ত পুনগ তঠিত বডবব 

স্মাযক নং-

২৫.০৩০.০১৪.০১.০০.০০৭.২০১৩(অং-

২)/১৭৯, তাবযখ-০৬/০৭/২০২২ মূয়র বযকেনা 

কবভয়ন প্রপ্রযণ কযা য়য়য়ছ।  

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৭১.১৩% 

ও প্রবৌত অগ্রগবত ৭৫% । 

৬ চট্টগ্রাভ য়যয 

জরাফদ্ধতা 

বনযনকয়ে 

খার পুন: খনন, 

ম্প্রাযণ, 

ংস্কায ও 

উন্নয়ন। 

জুরাই ২০১৭  

য়ত জুন 

২০২২ 

প্রস্তাবফত ১ভ 

        : 

(জুরাই, 

২০১৭-

৫৬১৬৪৯.৯

০ 

            জ       

বনয ন                   

 ও            ন         

         ১৬           

                   ২০  

            ৩৬        

         ন  নন         

 প্রকয়েয আওতায় ৩৬ টি খায়র প্রাথবভকবায়ফ 

খায়রয ভয়রা কাঁদা ও ভাটি অাযণ কযা 

য়য়য়ছ। ৩৬টি খায়র উয়েদ কাম তক্রভ বযচারনা 

কযা য়য়য়ছ এফং ইবতভয়ে ৩১৭৯ টি অবফধ 

স্থানা অাযণ কযা য়য়য়ছ। 

 ২৮ টি খায়রয ায়ড় বযয়টইবনং ওয়ার বনভ তাণ 

কাজ চরভান এফং ইবতভয়ে প্রায় ৯০ বক.বভ. 
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ক্রবভ

ক 

নং 

প্রকয়েয নাভ ফাস্তফায়নকা

র 

প্রাক্কবরত 

ব্য় 

(রে 

টাকায়) 

মূর কাম তক্রভ           ন       

 বডয়ম্বয, 

২০২৩) 

 

ও    ন        ।       

               জ  

                          

৮৫ ৬৮             ন     

                         

   জ                ও 

                    ন 

                  ।       

 ও            -ও      

       ন         জ  ৪৮   

              জ ও ৬   

         ন            । 

      ৫                  

৪২         ও ৩      

      জ       ন         

   । 

বযয়টইবনং ওয়ার বনভ তাণ ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ 

এফং ২০ বক.বভ. বযয়টইবনং ওয়ার বনভ তাণ কাজ 

চরভান। বযয়টইবনং ওয়ার বনভ তাণ কায়জয 

াবফ তক অগ্রগবত ৬২%। 

 প্রকয়েয আওতায় ৫৪ টি ব্রীজ/কারবাট ত এয ভয়ে 

৫৪ টিয বনভ তাণ কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। এয ভয়ে 

অবধকাং মান চরাচয়রয জন্য উনু্ক্ত কযা 

য়য়য়ছ। অে কয়য়কটিয এয়প্রাচ বনভ তাণ কাজ 

চরভান। ব্রীজ/কারবাট ত বনভ তাণ কায়জয াবফ তক 

অগ্রগবত ৯৮%। 

 প্রকয়েয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ত অংগ ভয় খার 

৫টি প্রযগুয়রটয বনভ তাণ কাজ প্রায় প্রয়লয বদয়ক। 

প্রকফরভাত্র প্রগইট ও াম্প স্থায়নয কাজ ফাবক 

যয়য়য়ছ। াবফ তক অগ্রগবত ৯০%।  

 াবন যফযা ফাঁধা মুক্ত কযায জন্য ১০.০৭ 

বক.বভ. নতুন প্রেইন বনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। াবফ তক 

অগ্রগবত ১০০%। ১৫.৫ বক.বভ. প্রযাড াইড প্রেইন 

বনভ তাণ কযা য়য়য়ছ। াবফ তক অগ্রগবত ১০০%। ৪২ 

টি বল্ট ট্রোয়য ভয়ে ১৭টিয বনভ তাণ কাজ 

চরভান। ভূবভ অবধগ্রণ ম্পন্ন না ওয়ায় অফবষ্ট 

বল্ট ট্রো মূয়য কাজ শুরু কযা মায়ে না। 

খায়রয ায়ড় ৫ বক.বভ. যাস্তা বনভ তাণ কাজ ম্পন্ন 

য়য়য়ছ এফং ৮ বক.বভ. যাস্তায কাজ চরভান। 

ভূবভ অবধগ্রণ ম্পন্ন না ওয়ায় অফবষ্ট যাস্তায 

কাজ শুরু কযা মায়ে না।  

 ২১ টি খায়রয জন্য ৭টি ভূবভ অবধগ্রণ প্রস্তাফ 

প্রজরা প্রাক, চট্টগ্রায়ভয দপ্তয়য জভা কযা য়। 

প্রজরা প্রায়কয দপ্তয য়ত যীো-বনযীো 

পূফ তক দাবখরৃতত অবধগ্রণ প্রস্তায়ফ বকছু 

ংয়াধনী প্রদান কযা য়। এয আয়রায়ক ১১টি 

খায়রয ৪টি ভূবভ অবধগ্রণ প্রস্তাফ ংয়াধন 

পূফ তক প্রজরা প্রায়কয দপ্তয়য পুনিঃদাবখর কযা 

য়য়য়ছ। অফবষ্ট ভূবভ অবধগ্রণ প্রস্তাফমূয়য 

ংয়াধন কাজ চরভান যয়য়য়ছ। 

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৪৮.৭৭% 

ও প্রবৌত অগ্রগবত ৭৭%। 

৭ বপ্রায়যন অপ 

চট্টগ্রাভ 

প্রভয়ট্রাবরটন 

ভাষ্টায েোন 

(২০২০-

২০৪১)। 

        ২০২০ 

য়ত 

এবপ্রর,২০২২ 

প্রস্তাবফত 

        : 

(        ২

০২০-জুন, 

২০২৪) 

 

৩৩৩২.৮৮ চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততে এয 

আওতাধীন এরাকায উন্নয়ন ও 

বনয়ন্ত্রয়নয জন্য ভাটায েোন 

প্রণয়ন। 

 

 বফগত ১৬/০৬/২০২২ তাবযয়খ গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরায়দ যকায়যয ভননীয় বো উভন্ত্রী জনাফ 

ভববুর াান প্রচৌধুযী নওয়পর, এভব, চট্টগ্রাভ 

বটি কয় তায়যয়নয ম্মাবনত প্রভয়য জনাফ 

প্রযজাউর কবযভ প্রচৌধুযী, চট্টগ্রাভ-১১ আয়নয 

ম্মাবনত ংদ দস্য জনাফ এভ. আফদুর রবতপ 

, এভব, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য ভাননীয় 

অবতবযক্ত বচফ জনাফ কাজী ওয়াবছ উদ্দীন, 

চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্ততয়েয ম্মাবনত প্রচয়াযম্যান 

বযয়ায এডবভযার এভ াজাান  চট্টগ্রায়ভয 

বফববন্ন কাম তবনফ তাী প্রবতিায়নয ম্মাবনত 

অবতবথয়দয উবস্থবতয়ত চরভান ভাষ্টাযেোন 

প্রকয়েয প্রাথবভক প্রবতয়ফদন উস্থানা, প্রকয়েয 

াভবগ্রক বফলয়য়য ভতবফবনভয় বা এফং TMC 
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ক্রবভ

ক 

নং 

প্রকয়েয নাভ ফাস্তফায়নকা

র 

প্রাক্কবরত 

ব্য় 

(রে 

টাকায়) 

মূর কাম তক্রভ           ন       

কবভটিয প্রভম্বাযয়দয বত ভতবফবনভয় বা 

অনুবিত য়। 

 MASW, SPT Bonehole এফং PS 

Logging এয ভােয়ভ ভূতাবিক ডাটা 

ংগ্রয়য কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। 

 datex-Triller-EGS JV যাভ তক 

প্রবতিান কর্ততক চউক এয আওতাভূক্ত এরাকায় 

UAV/প্রোন ায়ব তয কাম তক্রভ চরভান যয়য়য়ছ।  

 প্রকয়েয ট্রান্পয়ায়ট তন এফং এনবাইযনয়ভি ায়ব ত 

কাজ ম্পন্ন কযায বনবভত্ত ইয়তাভয়ে ায়ব ত 

প্ররায়কন বনধ তাযণ পূফ তক নগযীয বফববন্ন য়য়য়ি 

ায়ব তয কাজ চরভান যয়য়য়ছ। 

 ২০২২-২৩ অথ তফছয়যয প্রথভ বকবস্ত 

অফমুবক্তকযয়ণয জন্য ইয়তাভয়ে ভন্ত্রণারয়য় ত্র 

প্রপ্রযণ কযা য়য়য়ছ। 

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ১০.১৮% 

ও প্রবৌত অগ্রগবত ২০%। 

বনজস্ব অথ তায়য়ন চরভান প্রকেমূ: 

৮ কন্পট্রাকন অফ 

ববডএ স্কয়ায 

এট নাবযাফাদ, 

চট্টগ্রাভ 

 

জানু,২০১২ 

য়ত জুন, 

২০২৩ 

 

  

১৬৭৪৮.০১ চট্টগ্রাভ বটি কয় তাযয়নয 

অন্তগ তত ফায়য়বজদ থানাধীন 

নাবযাফাদ এরাকায় প্রায় ৬২ 

কাঠা জবভয উয়য বতনটি বফয়ন 

১৮৪ টি গাবড় াবকতং এফং 

আনুলাবেক সুবফধাবদ ১৬৫টি 

ফ্লোট বনভ তাণ। 

 আয়রাচে প্রকয়েয আওতায় বনবভ ততব্ ০৩ (বতন) টি 

বফয়নয ফগুয়রা প্রফ্লায়যয ছাদ বনভ তাণ কাজ ম্পন্ন 

য়য়য়ছ এফং ফততভায়ন বফয়নয অবেন্তযীণ কাজমূ 

চরভান যয়য়য়ছ। প্রকয়েয আওতায় বনবভ ততব্ ১৬৫ 

টি ফ্লোয়টয ভয়ে ১৫৪টি ফ্লোট ইয়তাভয়ে ফযাদ্দ 

প্রদান কযা য়য়য়ছ এফং অফবষ্ট ১১টি ফ্লোট 

ফযায়দ্দয বফলয়টি প্রবক্রয়াধীন যয়য়য়ছ। 

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৩৮.৮৪% 

প্রবৌত অগ্রগবত ৬৯%।। 

৯ কনস্ট্রাকন 

অপ ১০ 

প্রটাবযড 

এোাট তয়ভি 

কভয়েে এট 

প্রদওয়ানাট, 

চট্টগ্রাভ 

প্রভ,২০১৩ 

য়ত 

বডয়ম্বয, 

২০২২ 

২৬০২.০৮ চট্টগ্রাভ নগযীয প্রদওয়ানাট 

এরাকায় আয়রাচে প্রকয়েয 

আওতায় ১২ তরা বফবষ্ট ০১ টি 

বফয়ন প্রভাট ৫০ টি ফ্লোট বনভ তাণ। 

 

 প্রকয়েয আওতায় ১০ তরা বফয়নয 

াইবরং,প্রফইজয়ভি ও কর প্রফ্লায়যয ছাদ ঢারাই 

কাজ ম্পন্ন য়য়য়ছ। বফয়নয অবেন্তযীণ কাজমূ 

চরভান যয়য়য়ছ। প্রকয়েয আওতায় বনবভ ততব্ ৪৫টি 

ফ্লোয়টয ভয়ে ৩টি ফ্লোট ইয়তাভয়ে ফযাদ্দ প্রদান 

কযা য়য়য়ছ এফং অফবষ্ট ৪২টি ফ্লোট ফযায়দ্দয 

বফলয়টি প্রবক্রয়াধীন যয়য়য়ছ। 

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ৪৭.৮০% 

প্রবৌত অগ্রগবত ৯২%।। 

  

১০ অনন্যা 

আফাবক 

এরাকায উন্নয়ন 

(২য় ম তায়) 

জানুয়াযী 

২০১৭ য়ত 

বডয়ম্বয 

২০২১ 

 

২৮৩২৯৭ ৭

৪ 

                      

    ন              

ন            ন      ন  

       ও                 

৪১৮ ৭৩     জ      ২৮২৫ 

                ১১০   

     জ      বনভ তাণ। 

 চট্টগ্রাভ য়যয ক্রভফধ তভান জনংখ্যায বযকবেত 

আফায়নয চাবদা পূযয়ণয জন্য চউক কর্ততক অনন্যা 

আফাবক এরাকায উন্নয়ন (২য় ম তায়) ীল তক 

প্রকেটি গ্রন কযা য়, মা বফগত ৩১.০১.২০১৭ 

তাবযয়খ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাবতয়ত্ব অনুবিত 

একয়নক বায় অনুয়ভাবদত য়। তদানুমায়ী গত 

১২/০৭/২০১৭ তাবযয়খ প্রস্তাবফত ভূবভয যজবভয়ন 

ম্ভাব্তা মাচাই ভাপ্তায়ন্ত ০৩/০৮/২০১৭ তাবযয়খ 

অনুবিত প্রজরা ভূবভ ফযাদ্দ কবভটিয বায় অনন্যা 

আফাবক এরাকায উন্নয়ন (২য় ম তায়) ীল তক 

প্রকেটি ফাস্তফায়য়নয জন্য াটাজাযী উয়জরায 
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ক্রবভ

ক 

নং 

প্রকয়েয নাভ ফাস্তফায়নকা

র 

প্রাক্কবরত 

ব্য় 

(রে 

টাকায়) 

মূর কাম তক্রভ           ন       

ফাথুয়া,কুয়াই,বুবড়শ্চয ও বকাযপুয প্রভৌজায 

৩৭০.০২ একয (কভ/য়ফী) জবভ অবধগ্রয়ণয প্রস্তাফ 

ফ তম্মবতক্রয়ভ অনুয়ভাদন রাব কয়য। যফতীয়ত 

উক্ত অবধগ্রয়নয বফযীয়ত গত ২১/০৯/২০১৭ 

তাবযয়খ এর, এ ভাভরা নং ১০/২০১৭-২০১৮ রুজু 

য় এফং ২১/০৯/২০১৭ তাবযয়খ স্থাফয ম্পবত্ত 

অবধগ্রণ ও হুকুভ দখর আইন, ২০১৭ এয প্রগয়জট 

প্রকাবত য়। প্রকাবত প্রগয়জয়ট ভূবভ েবতপূযণ 

১.৫ গুণ য়ত বৃবদ্ধ কয়য ৩ গুন কযা য়। পয়র জবভ 

অবধগ্রয়ন জটিরতায সৃবষ্ট য়। প্রকয়েয কাজ স্থবফয 

য়য় য়ড়।  

 আয়রাচে প্রকয়েয উয গত ১৫/০৬/২০২১ তাবযয়খ 

গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়য়য বচফ ভয়াদয়য়য 

বাবতয়ত্ব অনুবিত PSC বায় প্রকেটিয 

ম্ভাব্তা মাচাইপূফ তক আয়-ব্য় বফয়েলণ কয়য 

ভতাভত প্রবতয়ফদন ভন্ত্রণারয়য় প্রপ্রযয়ণয বদ্ধান্ত 

গৃীত য়। উক্ত ভয়ত যাভ তক বনয়য়াগ কয়য 

প্রকয়েয ম্ভাব্তা মাচাইয়য়য কাজ কযা য়ে। 

যাভ তক কর্ততক খড়া ম্ভাব্তা বযয় তাট দাবখর 

কযা য়য়য়ছ, মা যীো-বনযীোয়ন্ত চূড়ান্ত কযায 

ম তায়য় যয়য়য়ছ।   

 প্রকয়েয ক্রভপুবঞ্জত আবথ তক অগ্রগবত ০.১৫%। 

 

 

৯.      /   ন   ন   ন/        /ন                : 

 

১০.      ন        : 

     ১.   গ                                              । 

     ২.                                       -                । 

     ৩.               /        গ                                 । 
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১১. প্রাবেক ছবফ; 

 

 

 

                            

 

    

    

  

বচত্র: এবরয়বয়টড এেয়প্রওয়য় প্রকে (চরভান প্রকে) 

  

বচত্র: জরাফদ্ধতা বনযন প্রকে (চরভান প্রকে) 

  

বচত্র: কণ তফুরী নদীয তীয ফযাফয কালুযঘাট প্রতু য়ত চাক্তাই খার বনভ তাণ প্রকে (চরভান প্রকে) 
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          বচত্র: লু প্রযাড (চরভান প্রকে) 

  

                                                                                     

  

                     -     (     )                                                            
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                  -১৬১১২              

  

                                    গঠ          ঠ  
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                                                 গ      ঠ  
 

  

বচত্র: চউক প্রচয়াযম্যান ভয়াদয়য়য শুদ্ধাচায পুযষ্কায গ্রণ 

  

বচত্র: চউক কভ তকততা/ কভ তচাযীগয়ণয কবম্পউটায বফলয়ক প্রবেণ প্রকা ত আয়য়াজন 
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বচত্র: যাজাী বটি কয় তায়যন প্রভয়য ভয়াদয়য়য চউক বযদ তন 

  

বচত্র: প্রানারী ব্াংক এয বত অনরাইন প্রয়ভি ংক্রান্ত চুবক্ত স্বােয 

  

বচত্র: বফডা এয বত চউক এয চুবক্ত স্বােয 
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১২.      : 

  

  

বচত্র:  বপ্রায়যন অপ চট্টগ্রাভ প্রভয়ট্রাবরটন ভাষ্টায েোন (চরভান প্রকে) 


