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ভূমিকা 

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সসতু কর্তপৃলের কাযপৃমরমি বৃমি এবং পুনর্ঠৃন কলর ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে র্ঠন করা হয়। পরবর্তীতর্ত ২০০৮ সাতের ৩১ মার্ চ সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণােতের অধীতন সসতু 

রবভাগ সৃরি করা হে। বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের মূে কাজ হতো ১৫০০ রমটার ও র্তদূর্ধ্চ দেত্ চের সসতু, টাতনে ও এরেতভতটড 

এক্সতেসওতে এবাং ফ্লাইওভার, কজওতে, সাবওতে, রোংক সরাড ইর্তোরে রনম চাণ ও রেণাতবেণ। বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে 

কর্তচক রনরম চর্ত বঙ্গবন্ধু সসতু ও মুক্তারপুর সসতু সেতশর আর্ চ-সামারজক উন্নেতন গুরুত্বপূণ চ অবোন রাখতে।  

 

নেীমার্তক বাাংোতেতশ আর্ চ-সামারজক উন্নেতন সুষ্ঠু, রনরাপে, সমে সাশ্রেী, সুেভ ও সমরির্ত যার্তাোর্ত ব্যবস্থা গতড় 

সর্তাোর রবকল্প সনই। এ েতেে ১৯৯৬ সাতের ২৩ সশ জুন আওোমী েীগ সরকার েমর্তাে আসার পর বর্তচমান মাননীে 

েধানমন্ত্রী সস সমে োরেতত্ব র্াকাে র্তাঁর ঐকারিক েতর্িাে ১৯৯৮ সাতের  ২৩তশ জুন ৪.৮ রকতোরমটার েী্ চ বঙ্গবন্ধু সসতুর 

রনম চাণ কাজ সমাপ্ত হে এবাং সসতুটি যানবাহন পারাপাতরর জন্য খুতে সেওো হে। বঙ্গবন্ধু সসতু সেতশর অর্ চননরর্তক উন্নেতন 

মাইেফেক রহতসতব কাজ করতে। পরবর্তীতর্ত রাজধানী ঢাকা শহতরর সাতর্ পার্শ্চবর্তী মুন্সীগঞ্জ সজোর সরাসরর সযাগাতযাগ ব্যবস্থা 

গতড় সর্তাোর েতেে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়তক ধতের্শ্রী নেীর ওপর ১৫২১ রমটার েী্ চ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাাংোতেশ-র্ীন দমত্রী) সসতু 

রনম চাণ করা হে। 

 

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবােতনর মাধ্যতম বাাংোতেশতক একটি উন্নর্ত সেতশ উন্নীর্তকরতণ সড়ক সযাগাতযাগ অবকাঠাতমা রনম চাণ 

গুরুত্বপূণ চ অবোন রাখতব। এ েতেে বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে রবরভন্ন সমগা েকল্প গ্রহণ কতরতে। এর মতধ্য পদ্মা বহুমুখী সসতু 

রনম চাণ েকল্প অন্যর্তম। বর্তচমান আওোমী েীগ সরকার ২০০৯ সাতে েমর্তাে আসার পর পদ্মা সসতু েকল্প-সক সতব চাচ্চ 

অগ্ররধকার েোন কতর। মাননীে েধানমন্ত্রীর সাহসী ও দূরদৃরিসম্পন্ন সনর্তত্ব ও দৃঢ় রসদ্ধাি গ্রহতণর ফতেই বাাংোতেশ সরকাতরর 

রনজস্ব অর্ চােতন পদ্মা সসতুর রনম চাণ কাজ শুরু করা হে। পদ্মা সসতু জার্তীে রজরডরপ বৃরদ্ধ এবাং োররদ্র রনরসতনর মাধ্যতম সেতশর 

আর্ চ-সামারজক উন্নেতন মাইেফেক রহতসতব কাজ করতব।  

 

বর্তচমান আওোমী েীগ সরকার পূব চবর্তী সমোতে অর্ থাৎ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর কর্ থফুেী নদীর তেলদলে 

বাাংোলদলে প্রর্ম টালনে ননম থালর্র প্রদলক্ষপ গ্রহর্ করা হয়। এ পদলক্ষপ বাস্তবায়লন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০১৪ 

সালের জুন মালস টালনে ননম থালর্ চীন সরকালরর সালর্ সমল াতা স্মারক স্বাক্ষনরত হয়। টালনলের দুটি টিউলবর মলে ইলতামলে 

একটি টিউলবর কাজ সম্পন্ন হলয়লে এবাং ২০২২ সালের নিলসম্বর নাগাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুনজবুর রহমান টালনে যানবাহন 

চোচলের জন্য খুলে শদয়া সম্ভব হলব আো করা যায়। এটি এরশোন হাইওতের সাতর্ও সাংযুক্ত হতব। র্ট্টগ্রাম শহতরর যানজট 

রনরসন এবাং ঢাকার সাতর্ র্ট্টগ্রাম ও কক্সবাজাতরর সরাসরর সড়ক সযাগাতযাগ উন্নেতন এই টাতনে গুরুত্বপূণ চ অবোন রাখতব।  

 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে সৃমষ্টর পর পদ্মা সসতু এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুনজবুর রহমান টালনে োড়াও আলরা নকছু শমগা 

প্রকল্প শযমন- ঢাকা এনেলেলটি এক্সলপ্রসওলয়, ঢাকা-আশুনেয়া এনেলেলটি এক্সলপ্রসওলয়, নবআরটি এবাং ঢাকা েহলর সাবওলয় 

ননম থালর্ ২৫৩ নকলোনমটার শনটওয়ালকথর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পনরচােনার পদলক্ষপ গ্রহর্ করা হয়। এগুলো বতথমালন 

বাস্তবায়নাধীন রলয়লে এবাং যর্াসমলয় সম্পন্ন হলব আো করা যায়।  

 

বাাংোলদে শসতু কর্তথপলক্ষর জন্য ৩০ বের শময়াদী মাস্টারপ্ল্যান প্রর্য়লনর পদলক্ষপ গ্রহর্ করা হলয়লে। এর ফলে 

কর্তথপলক্ষর কায থপনরনধ অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহর্ এবাং বাস্তবায়ন সহজতর হলব। এ কর্তথপলক্ষর অধীলন আলরা নকছু শমগা প্রকল্প 

শযমন-মূে ভূখন্ড শর্লক নবনিন্ন শোো শজোর সালর্ সরাসনর সড়ক শযাগালযাগ স্থাপলনর েলক্ষয শসতু ননম থার্, ভুেতা-

আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়লক শমঘনা নদীর উপর শসতু ননম থার্ এবাং ঢাকা ইস্ট-ওলয়স্ট এনেলেলটি এক্সলপ্রসওলয় ননম থার্। 

তাোড়া েরীয়তপুর ও চাঁদপুলরর মলে সরাসনর সড়ক শযাগালযাগ স্থাপলনর েলক্ষয শমঘনা নদীর উপর শসতু ননম থার্, ঢাকা ইনার 

এনেলেলটি এক্সলপ্রসওলয় ননম থার্ এবাং েক্ষীপুর ও শোো শজোর মেবতী শমঘনা নদীর উপর শসতু ননম থালর্ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 

পনরচােনার পদলক্ষপ গ্রহর্ করা হলয়লে।  

 

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবাং এসনিনজর েক্ষযমাত্রা অজথলন বাাংোলদে শসতু কর্তথপলক্ষর গৃহীত কায থক্রম কায থকরী 

ভূনমকা রাখলব। বতথমান সরকালরর অঙ্গীকার ২০৪১ সালের মলে উন্নত শদলে উন্নীতকরলর্র েলক্ষয অর্ থনননতক প্রবৃনির হার 

সমুন্নত ও ননশ্চয়তা প্রদান করলত বাাংোলদে শসতু কর্তথপলক্ষর ভূনমকা অতযন্ত গুরুত্বপূর্ থ।  
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বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে (বাতসক) 
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৩.১। বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে 

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সসতু কর্তপৃলের কাযপৃমরমি বৃমি এবং পুনর্ঠৃন কলর ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে র্ঠন করা হয়। র্ত ২৪ জুোই ২০১৬ র্তাররখ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 

1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) ররহর্তক্রতম ‘বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে আইন, ২০১৬’ (২০১৬ সলনর ৩৪ নং আইন) 

জার্তীে সাংসতে পাস হে যা ০১ আগস্ট ২০১৬ র্তাররখ বাংোলেশ সর্লেলে েকারশর্ত হে। সসতু মবভালর্র সমিব পোমিকারবলে 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের মনবাৃহী পমরিােলকর োময়ত্ব পােন কলরন।  

 

৩.২। প্রিান কাযাৃবেী 

(ক) ১৫০০ মিোর ও তদূর্ধ্ৃ দেল্েৃর সসতু, োলনে, ফ্লাইওভার, এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয়, কেওলয়, সাবওতে, মরংলরাড 

মনিাৃসণর জন্য জররপ ও সমীো পররর্ােনা এবাং কাররগরর গতবষণা সম্পােতনর উতযাগ গ্রহণ; 

(খ) সরকাতরর রবতবর্না ও অনুতমােতনর জন্য সসতু, টাতনে বা কর্তচপতের আওর্তাধীন অন্য সকান স্থাপনা রনম চাতণর 

উতেতে পূণ চাঙ্গ পররকল্পনা েস্তুর্ত করা এবাং সরকার কর্তচক অনুতমারের্ত পররকল্পনাসমূহ বাস্তবােতনর উতেতে 

সকে েতোজনীে কায চক্রম গ্রহণ; 

(গ) সরকারী সবসরকারর অাংশীোররত্ব েকল্পসহ অন্যান্য েকল্প গ্রহণ এবাং সরকাতরর অনুতমােন সাতপতে উহার 

বাস্তবােন এবাং 

(্) কর্তচপতের আওর্তাধীন স্থাপনার েশাসন, ব্যবস্থাপনা, পররর্ােনা ও রেণাতবেণ। 

 

৩.৩। সবাড ৃসেস্য 

 

(ক) সড়ক পমরবহন ও সসতু িন্ত্রণােলয়র োময়ত্বপ্রাপ্ত িন্ত্রী, মযমন উহার সিয়ারম্যান হইলবন; 

 

(খ) সমিব, সসতু মবভার্, মযমন উহার ভাইস-সিয়ারম্যানও হইলবন; 

 

(র্) সমিব, প্রমতরো িন্ত্রণােে; 

 

(্) সমিব, সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবভার্; 

 

(ঙ) সমিব, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণােয়;  

 

(ি) সমিব, মবদ্যেৎ মবভার্; 

 

(ছ) সমিব, ভূরম িন্ত্রণােয়; 

 

(ে) সমিব, পামনসম্পে িন্ত্রণােে; 

 

(ঋ) সমিব, অর্নৃনমতক সম্পকৃ মবভার্; 

 

(ঞ) সমিব, অর্ ৃমবভার্; 

 

(ে) সরর্ব, সেমেসলেটিভ ও সংসে মবষয়ক মবভার্; 

 

(ঠ) সেস্য, সভৌত অবকাঠালিা মবভার্, পমরকল্পনা কমিশন; 

 

(ড) সমিব, জ্বাোমন ও খমনে সম্পে মবভার্: 

 

(ঢ) সমিব, সরেপর্ িন্ত্রণােয়; এবং 

 

(ণ) মনবাৃহী পমরিােক, মযমন উহার সেস্য-সমিবও হইলবন। 

 

 

 

 

 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-688.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-688.html
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৩.৪ । সাংর্ঠমনক কাঠালিা 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১×এমড (প্র:) 

 

১×এমড (মনরাপত্তা) 

 

১×কোলিরাম্যান  

১×অমিস সহ:কাি-ক:মু  

১×অমিস সহয়ক  

৩ 

সডপুটি ডাইলরক্টর (প্র:) 

১×লডপুটি ডাইলরক্টর 

১×সাঁেমুদ্রােমরক: কাি-ক:অ:  

২ 

২×লকয়ারলেকার  

২×মনরাপত্তা প্রহরী (লিৌমকোর) 

৪×মনরাপত্তা প্রহরী (র্াড)ৃ 

৮ 

সপ্রাগ্রািার 

১×এমসস্ট্োন্ট সিই: ইমি:. 

 

এমডশনাে ডাইলরক্টর (প্রশাসন) 

১×এমডশনাে ডাইলরক্টর 

১×সােমেমপকার-কাি-ক: অ:. 

১×ড্রাইভার 

১×অমিস সহায়ক  
৪ 

১×ডাইলরক্টর  

১×সােমেমপকার-কাি-ক: অ:. 

১×ড্রাইভার 

১×অমিস সহায়ক  
৪ 

ডাইলরক্টর (প্রশাসন) 

১×মপআরও 

 

 এমক্স:ইুমি: (ভবন)  

২×এো: ইমি: 

 

১×এমক্সমকউটিভ ইমি:  
১×সাঁেমুদ্রােমরক: কাি-ক:অ:  
২ 

 
 

১×এমড (আইন) 

 

১×এমসস্ট্োন্ট সপ্রাগ্রািার 

৩×এমষ্ট:/সাব-এো: ইমি: 

১×সাব-এো: ইমি: (ইলেকমিকোে) 
১×ইলেকমিমশয়ান 

১×প্লাম্বার  
২×মেিে অপালরের  

৮ 

 

১×এমড (অলো) 

১×লডপুটি ডাইলরক্টর  

১×সাঁেমুদ্রােমরক: কাি-ক:অ:  

২ 

 

১×এমস্ট্:/সাব: এো: ইমি: 
১×এডমিনমনলেটিভ অমিসার (পদ্মা সসতু) 

১×এডমিনমনলেটিভ অমিসার (বঙ্গবন্ধু সসতু) 

১×কমম্পউোর অপা:  

২×কানুনলর্া 
১×আপার মড: এমসলস্ট্ন্ট 

১×অমিস সহ:-কাি-ক: মু: 
৩×সালভয়ৃার  
৫×প্রলসস সাভাৃর  
৩×সিইনম্যান  
২×অমিস সহায়ক 
২১ 

সডপুটি ডাইলরক্টর (এলস্ট্ে) 

১×সপ্রার্ািার  

১×ডাো এমি অপালরের 

১×অমিস সহায়ক 

৩ 

 

২×ডাো এমি অপালরের 

১×অমিস সহায়ক 

৩ 

২-এমড (এলস্ট্ে) 

 

এমক্সিঃ ইমিমনয়ার (প্রমকউরলিন্ট) 

১×এমক্সিঃ ইমিমনয়ার 

১×এমসস্ট্োন্ট ইমিমনয়ার 

১×কমম্পউোর অপালরের 
৩ 

১×এডমিমনলেটিভ অমিসার  

১×কমম্পউোর অপা:  

১×আপার মড: এমসলস্ট্ন্ট 

১×অমিস সহয়ক  

৪ 

১×এডমিমনলেটিভ অমিসার 

১×োইলেরীয়ান 

১×লস্ট্ার অমিসার 

১×কমম্পউোর অপা:  

১×আপার মড: এমসলস্ট্ন্ট 

১×মরমসপশমনষ্ট-কাি-সেমেলিান অপা: 

১×লস্ট্ারমকপার 

১×অমিস সহ:কাি-ক:মু  

১×কোো:-কাি-োই: এমস:  

২×িলোকমপ অপালরের  

২×সডসপাস রাইডার  

১×বাতাৃ বাহক 

২×বাবুমি ৃ 

১×পমরচ্ছন্নতা কর্র্িী (িরাস)  

৩×পমরচ্ছন্নতা কর্র্িী (সুইপার) 

১×অমিস সহয়ক  

২১ 

১×সাব-এো: ইমি: (অলো)  

১১×ড্রাইভার 

১২ 

ডাইরেক্টে (অর্ থ ও হিসাব) 

1×এহডশনাল ডাইরেক্টে 

1×সাঁটহলহিকাে-কাম-ক: অিা:  

1×ড্রাইভাে 

1×অহিস সিায়ক 

4 

 
 

1×ডডপুটি ডাইরেক্টে 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক: অ: 

2 

 1×এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে (হিসাব) 

 

1×ডডপুটি ডাইরেক্টে  

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক: অ: 

২ 

 
1×এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে  

(হডএসএল ও এিহডআে) 

 

1×এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে (বারেট) 

 

1×এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে (অহডট) 

 

1×কহিউটাে অিারেটে 

২×একাউন্টরটন্ট 

১×একাউন্টস এহসস্ট্যান্ট 

১×কযাহশয়াে 

১×কযাশ হিয়ন 

২×অহিস সিায়ক 

৮ 

1×অহডটে 

1×অহডট এহসস্ট্যান্ট 

২  

1×বারেট এহসস্ট্যান্ট 

1×অহিস সিকােী-কাম-ক: মু:  

২  

1×ডাটা এহি অিারেটে 

১×অহিস সিায়ক 

২ 

ডডপুটি ডাইরেক্টে (হিসাব ও বারেট) 

ডডপুটি ডাইরেক্টে (অহডট) 

 

এহডশনাল ডাইরেক্টে (অর্ থ ও হিসাব) 

১×ডাইলরক্টর 
১×সােমেমপকার-কাি-ক: অপা: 

১×ড্রাইভার 
১×অমিস সহায়ক  
৪ 

ডাইরেক্টে (হিএযান্ডহড) 

১×ডাইলরক্টর 

১×সােমেমপকার-কাি-ক: অ:. 
১×ড্রাইভার 

১×অমিস সহায়ক  
৪ 

1×এহডশনাল ডাইরেক্টে 

1×সাঁটহলহিকাে-কাম-ক: অ: 

1×ড্রাইভাে 

1×অহিস সিায়ক 

4 

 
 

এমডশনাে ডাইলরক্টর (লসইির্াড)ৃ 

1×এহডশনাল ডাইরেক্টে 

1×সাঁটহলহিকাে-কাম-ক: অ: 

1×ড্রাইভাে 

1×অহিস সিায়ক 

4 

 
 

এমডশনাে ডাইলরক্টর (মপএোন্ডমড) 

1×এমডশনাে ডাইলরক্টর  

1×সাঁেমুদ্রােমরক-কাি-ক: অ: 

1×অমিস সহায়ক 

৩ 

 
 

এহডশনাল ডাইরেক্টে  

(মহনটহেিং এন্ড ইভযালুরয়শন) 

এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে (রসইিগাড থ) 

 

1×ডডপুটি ডাইরেক্টে 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক: অ: 

২ 

 

1×এডহমহনরেটিভ অহিসাে 

1×কহিউটাে অিারেটে 

১×অহিস সিায়ক 

৩ 

ডডপুটি ডাইরেক্টে (রসইিগাড থ) 

 

1×অহিস সিকােী-কাম-ক: মু: 

১×অহিস সিায়ক 

২ 

1×ডডপুটি ডাইরেক্টে  

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক: অ: 

২ 

 

ডডপুটি ডাইরেক্টে (িহেরবশ) 

 

1×এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে (িহেরবশ) 

 

1×এহসস্ট্যান্ট ডাইরেক্টে  

(হিএযান্ডহড) 

 1×কহিউটাে অিারেটে 

1×আিাে হডহভশন এহসস্ট্যান্ট 

1×অহিস সিকােী কাম-ক: মু: 

1×অহিস সিায়ক 

৪ 

1×ডডপুটি ডাইরেক্টে 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক: অ: 

২ 

 

ডডপুটি ডাইরেক্টে (হিএযান্ডহড) 

 

1×সডপুটি ডাইলরক্টর  

1×অমিস সহ:-কাি-ক: মু: 

২ 

 

1×এমসস্ট্োন্ট ডাইলরক্টর  

(িমনেমরং এন্ড ইভোলুলয়শন) 

 1×এডমিমনলেটিভ অমিসার 

1×কমম্পউোর অপালরের 

১×অমিস সহায়ক 

৩ 

ডডপুটি ডাইরেক্টে  

(মহনটহেিং এন্ড ইভযালুরয়শন) 

 

1×এহসস্ট্যান্ট ইহিহনয়াে 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে  

1×অহিস সি:-কাম-ক: মু: 

2 

 

1×অমিস সহ: কাি-ক: মু: 

এমক্সমকউটিভ ইমিমনয়ার 

(িমনেমরং এন্ড ইভোলুলয়শন) 

1×সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক:অ: 

1×অহিস সিায়ক 

৩ 

সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: (সড়ক) 

1×সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক:অ: 

1×অহিস সিায়ক 

৩ 

 

1×সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক:অ: 

1×ড্রাইভাে 

1×অহিস সিায়ক 

4 

 

1×চীি ইহিহনয়াে/ডাইরেক্টে (কাহেগেী) 

1×সাঁটহলহিকাে-কাম-ক: অ: 

1×ড্রাইভাে 

1×অহিস সিায়ক 

4 

চীি ইহিহনয়াে/ডাইরেক্টে (কাহেগেী) 

1×সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক:অ: 

1×ড্রাইভাে 

1×অহিস সিায়ক 

4 

 

সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: (নদীশাসন) 

সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: (হডোইন) 

1×সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি:  

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক:অ: 

1×অহিস সিায়ক 

৩ 

 

সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: (রসতু) 

সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: (মহনটহেিং) 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (সড়ক) 

4×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

5×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

1×ডসকশন অহিসাে 

1×কহিউটাে অিারেটে 

৭ 

 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (হডোইন-১) 

1×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

1×ড্রািটম্যান 

1×অরমাহনয়া হিহন্টিং অিা: 

1×অহিস সিায়ক 

4 

 

২×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (হডোইন-২) 

1×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

 

২×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (মহনটহেিং-১) 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (মহনটহেিং-২) 

১×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

1×কহিউটাে অিারেটে 

1×অহিস সিায়ক 

৩ 

 

২×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

 ২×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

 

২×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মুদ্রা: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (নদীশাসন) 

 

২×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

1×কহিউটাে অিারেটে 

1×অহিস সিায়ক 

৪ 

 

২×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম-ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহি: (রসতু) 

4×এহসস্ট্যান্ট ইহি:  

১×এহি/সাব-এহস্ট্: ইহি: 

1×অহিস সিায়ক 

২ 

 

1×সুিাহেনরটনরডন্ট ইহিহনয়াে 

1×সাঁটমুদ্রাক্ষহেক-কাম-ক: অ: 

1×অহিস সিায়ক 

৩ 

1×এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে 

1×অহিস সি:কাম:ক: মু: 

2 

 

এহিহকউটিভ ইহিহনয়াে (অিারেশন) 

সুিাহেনরটনরডন্ট ইহি: (অিারেশন) 

১×এযাহসস্ট্যান্ট ইহিহনয়াে 

২×এহি/সাব-এহস: ইহি: 

1×কহিউটাে অিারেটে 

1×অহিস সিায়ক     

৫ 

 

এযাহসস্ট্যান্ট ইহিহনয়াে (অিারেশন) 
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৩.৫। েনবে 
 

অনুলিামেত পে পূরণকৃত পে শূন্যপে 

সিাে  কিকৃতাৃ কিিৃারী সিাে  কিকৃতাৃ কিিৃারী সিাে  কিকৃতাৃ কিিৃারী 

৩৮

৬ 

১৬৬ ২২০ ২০৩ ১৩০ ৭৪ ১৮৩ ৩৬ ১৪৬ 

 

৩.৬। মনলয়ার্ ও পলোন্নমত 
 

প্রমতলবেনািীন বছলর পলোন্নমত নতুন মনলয়ার্ প্রোন িন্তব্য 

কম চকর্তচা কম চর্ারী সমাট কম চকর্তচা কম চর্ারী সমাট 

০২ - ০২ ৪৪ - ৪৪ - 

 

৩.৭। েপ্তর/রবভাগরভরিক োরেত্ব 

৩.৭.১। রনব চাহী পররর্ােক মতহােতের েপ্তর 

 

১ বাংোলেশ সসতু কর্তচপতের সারব চক রনব চাহী োরেত্ব েরর্তপােন; 

২ বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের সবাড চ সভা আহবান এবাং সবাড চ সভার গৃহীর্ত নীরর্ত ও রসদ্ধািসমূহ বাস্তবােন; 

৩ কর্তচপতের জন্য আবেকীে ভূরম অরধগ্রহণ ও েরর্তগ্রস্ততের পুনব চাসতনর সারব চক ব্যবস্থাপনা; 

৪ বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতে রনতোরজর্ত সকে কম চকর্তচাতের কাজ পররেশ চন, র্তত্ত্বাবধান ও সমিে সাধন এবাং 

র্তাতের সম্পারের্ত কাতজর মূল্যােন; 

৫ সেষতণ রনতোরজর্ত কম চকর্তচা ব্যর্তীর্ত সকে কম চকর্তচাতের রনতোগ, পতোন্নরর্ত, বেেী ও শাংখোমূেক কায চক্রম 

গ্রহণ; 

৬ পররর্ােক পয চাতের কম চকর্তচাতের দনরমরিক ছুটি মঞ্জুর; 

৭ পররর্ােক পয চাতের কম চকর্তচাতের বারষ চক সগাপনীে অনুতবেন েোন; 

৮ সেষতণ রনতোরজর্ত পররর্ােক ও অরর্তররক্ত পররর্ােক পয চাতের কম চকর্তচাতের অরজচর্ত ছুটির জন্য সুপাররশকরণ 

এবাং কর্তচপে কর্তচক রনতোরজর্ত  পররর্ােক ও অরর্তররক্ত পররর্ােক পয চাতের কম চকর্তচাগতণর অরজচর্ত ও সকে 

কিকৃতাৃ-কিিৃারীলের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করণ; 

৯ বাতসতক সেষতণ রনতোরজর্ত পররর্ােক পয চাে ব্যর্তীর্ত অন্যান্য কম চকর্তচাতের রবভাগীে কায চক্রতমর আপীে শুনানী 

ও রনষ্পরি; 

১০ ক্রে ও সাংগ্রহ সাংক্রাি সকে েশাসরনক ও আরর্ চক অনুতমােন েোন; 

১১ োপ্যর্তা অনুসাতর কম চকর্তচাতের অরফস ও বাসস্থাতনর সটরেতফান সাংতযাগ ও সাংস্থাপতনর অনুতমােন েোন; 

১২ আপ্যােন খরর্ারের অনুমরর্ত ও অনুতমােন েোন; 

১৩ বাতসক-এর পতে আিজচারর্তক েরপত্র আহবাতনর েশাসরনক অনুতমােন; 

১৪ সকে েকার ক্রে/সরবরাহ সাংক্রাি েরপত্র মূল্যােন করমটি, রনতোগ পতোন্নরর্ত সাংক্রাি রনব চার্ন/বাোই করমটি 

এবাং অন্যান্য সয সকান উতেতে করমটি গঠন এবাং ইহার কম চ পরররধ রনধ চারণ; 

১৫ অগ্রীম আরর্ চক মঞ্জুরী; 

১৬ পররর্ােকগতণর সফরসূর্ী ও ভ্রমণ বৃওাি অনুতমােন; 

১৭ কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক রহতসতব আেন ও ব্যেতনর আরর্ চক েমর্তা েতোগ; 

১৮ কর্তচপতের সয সকান সম্পতের ইজারা ও রনোম এর রবষতে রসদ্ধাি গ্রহণ ও চূড়াি অনুতমােন েোন; 

১৯ কর্তচপে কর্তচক রনতোরজর্ত কম চকর্তচাতের েের্তা সীমা অরর্তক্রতমর অনুতমােন; 

২০ অনাোেতযাগ্য (Irrecoverable) েরর্ত ও সখোনতর্তর অবতোপন; 

২১ আরর্ চক রবরধমাো সমার্তাতবক েমর্তা েতোগ; 

২২ অধস্তন কম চকর্তচাতের মতধ্য  েশাসরনক ও আরর্ চক েমর্তা বন্টন/অপ চণ; 

২৩ সমিে সভা, েকল্প সাংক্রাি সভাসহ অন্যান্য সভা এবাং দনরর্তকর্তা করমটি (NIS) ও রনব চাহী করমটি েভৃরর্তর 

সভাপরর্তর োরেত্ব পােন; 

২৪ অভেিরীণ ও দবতেরশক েরশেণ/কম চশাোর মতনানেন অনুতমােন; 

২৫ েকতল্প রনতোরজর্ত ১-১০ সগ্রডভুক্ত জনবে রনতোগ; 
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২৬ এরপএ, এনআইএস, ইতনাতভশন ও রজআরএস কায চক্রম অনুতমােন ও বাস্তবােন; 

২৭ র্তথ্য অরধকার, রসটিতজন র্াট চার অনুতমােন ও বাস্তবােন; 

২৮ সাংস্থা েধান রহতসতব বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে আইন, ২০১৬ এবাং সরকার কর্তচক জারীকৃর্ত েশাসরনক ও 

আরর্ চক োরেত্ব পােন; এবাং 

২৯ কর্তচপে রকাংবা সরকার কর্তচক েেি অন্যান্য কায চাবেী বা সয সকান আইনবতে সরকার কর্তচক েেি কাজ 

সম্পােন। 

 

৩.৭.২। পমরিােক (েশাসন) 

 

১ রনব চাহী পররর্ােক কর্তচক অরপ চর্ত েশাসরনক ও আরর্ চক েমর্তা েতোগ; 

২ ভূ-সম্পরি অরধগ্রহণ এবাং ভূ-সম্পরির র্তারেকা েস্তুর্ত, সাংরেণ ও র্তোররক; 

৩ ্রবাড়ী, জোশে, গােপাো এবাং অনুরূপ সম্পরির রেণাতবেণ, ব্যবস্থাপনা এবাং এর্তেসাংক্রাি সরকড চপত্র 

সাংরেণ; 

৪ ভূ-সম্পরির রবষতে মামো সমাকেমা সাংক্রাি কায চক্রম; 

৫ েরপত্র মূল্যােন করমটি ১ ও ২ এর সভাপরর্তর োরেত্ব পােন; 

৬ পুনব চাসন সাংক্রাি যাবর্তীে কায চক্রম; 

৭ অরধগ্রহণকৃর্ত ভূরমর নাম জারর এবাং জরম ও স্থাপনার অনবধ েখেোর উতেে; 

৮ সজআরএে (যমুনা মরলসাে ৃমেমিলেড) সাংক্রাি কায চাবেী; 

৯ বনােনসহ পররতবশ সাংক্রাি যাবর্তীে কায চক্রম; 

১০ কর্তচপতের পুকুর, জোশে ইর্তোরে েরর্তগ্রস্ত ব্যরক্ত/রবরভন্ন সবসরকারী েরর্তষ্ঠাতনর রনকট ভাড়া/েীজ েোন; 

১১ কর্তচপতের পতে সেশী-রবতেশী সকে সাংস্থার সাংতগ চুরক্ত স্বাের; 

১২ েধান কায চােতের স্থাবর সম্পরি (অরফস রবরডাং ও জরম) সাংক্রাি কায চক্রম এবাং অরফস ভবতনর পারন, রবদ্যেৎ, 

গ্যাস,  সটরেতফান, ইন্টারতনট ইর্তোরে রবে পররতশাধ; 

১৩ সসতু সাইতট অবস্থানরর্ত রবরভন্ন সাংস্থার কাতজর মতধ্য সমিে সাধন; 

১৪ সাইট অরফতসর বাাংতো, সমস, ডররমটরর, বাসা ইর্তোরে বরাে, সাংরেণ ও রেণাতবেণ; 

১৫ র্ানা কমতেতক্সর রবদ্যেৎ, পারন ইর্তোরে রবে পররতশাধ এবাং বাসাবাড়ী র্তত্ত্বাবধান ও রেণাতবেণ; 

১৬ সসতু ব্যবহারকারী সাংস্থা বাাংোতেশ সরেওতে, গ্যাস, রবদ্যেৎ ও টিএন্ডটিসহ সকে েরর্তষ্ঠাতনর সতঙ্গ চুরক্ত 

সম্পােন এবাং কর্তচপতের জরম, স্থাপনা, বাসাবাড়ী, পুকুর, জোশে ইর্তোরে েরর্তগ্রস্ত ব্যরক্ত/রবরভন্ন সবসরকারী 

েরর্তষ্ঠাতনর রনকট ভাড়া/েীজ েোন; 

১৭ সাইট অরফতসর জােগা ও স্থাপনার খাজনা, ট্যাক্স, সপৌরকর, ইউরনেন পররষে কর ইর্তোরে পররতশাধ ও 

এর্তেসাংক্রাি সরকড চপত্র সাংরেণ; 

১৮ সকরপআইসহ (Key Point Installation) বঙ্গবন্ধু সসতুর সারব চক রনরাপিা কায চক্রম সেখাতশানা ও 

রনরির্তকরণ; 

১৯ কর্তচপতের জন্য আবেকীে অধ্যাতেশ, সরগুতেশনস েণেন, অনুতমােন, জারী ইর্তোরে; 

২০ আইনগর্ত উদূ্ভর্ত রবষতের ওপর আইন উপতেিা ও সাংরিি সাংস্থার মর্তামর্ত গ্রহণ; 

২১ অরফস সরঞ্জাম, করম্পউটার, রেন্টার, ফোক্স ইর্তোরেসহ যাবর্তীে যন্ত্রপারর্ত, সস্টশনারী ক্রে ও রেণাতবেণ এবাং 

ভান্ডার পররেশ চন ও ব্যবস্থাপনা; 

২২ সটরেতফান, ফোক্স, সফান, ইনটারতনট সাংতযাজন ও রেণাতবেণ; 

২৩ কর্তচপতের কম চকর্তচা-কম চর্ারী রনতোগ, পতোন্নরর্ত, বেেী, অরজচর্ত ছুটি মঞ্জুর, সারভ চস সরকড চ সাংরেণ, বারষ চক 

সবর্তন বৃরদ্ধ মঞ্জুর, ৪র্ চ সশ্রণী কম চর্ারীতের রেভারীজ েোনসহ সকে েকার ব্যরক্তগর্ত কায চক্রম সম্পােন; 

২৪ কম চকর্তচা-কম চর্ারীতের হারজরা রনরির্তকরণ; 

২৫ কম চকর্তচা/কম চর্ারীতের সেশ ও রবতেতশ ভ্রমণ ও েরশেণ সাংক্রাি যাবর্তীে কায চারে; 

২৬ কর্তচপতের যানবাহন ক্রে, সমরামর্ত ও রেণাতবেণ এবাং সকে যানবাহতনর জ্বাোনী সাংগ্রহসহ পুতের 
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যানবাহতনর জ্বাোনী সর্তে, লুরিতকন্ট ও অন্যান্য আনুষরঙ্গক জ্বাোনী রিপ ইসুেকরণ; 

২৭ কর্তচপতের সয সকান সম্পতের ইজারা ও রনোম সাংক্রাি যাবর্তীে কায চারে; 

২৮ সোতটাকে ও জনসাংতযাগ সাংক্রাি কায চাবেী; 

২৯ মারসক সমিে সভা এবাং অন্যান্য  সভা/তসরমনার অনুষ্ঠাতনর আতোজন এবাং সবাড চ সভাসহ সকে সভার 

আপ্যােতনর ব্যবস্থাকরণ; 

৩০ কর্তচপতের োইতিরীর জন্য দেরনক পরত্রকা, বইপত্র, জান চাে, ম্যাগারজন, সামরেরক ইর্তোরে ক্রে ও সাংরেণ; 

৩১ অরফস োঙ্গন ও ভবতনর পররস্কার-পররেন্নর্তা, রেণাতবেণ ও রনরাপিা সাংক্রাি কায চারে; 

৩২ সসতু রেণাতবেণ ও পররর্ােনা সাংক্রাি েশাসরনক কায চাবেী; 

৩৩ করমটি গঠন সাংক্রাি যাবর্তীে কায চারে; 

৩৪ আইন/রবরধ-রবধান/নীরর্তমাো েণেন সাংক্রাি যাবর্তীে কায চারে; 

৩৫ বাতসক এর টিওএন্ডই সাংক্রাি যাবর্তীে কায চারে 

৩৬ আইটি সাংক্রাি যাবর্তীে কায চাবােী;  

৩৭ বাতসক ট্রারস্ট সবাড চ-এর কায চক্রম পররর্ােনা; 

৩৮ দত্রমারসক রনউজ সেটার েকাশনা এবাং 

৩৯ রবরবধ েশাসরনক কায চাবেী। 

 

  ৩.৭.৩। পররর্ােক (পররকল্পনা ও উন্নেন) 

 

১ কর্তচপতের সবাড চ সভা আহবান, কায চপত্র ও কায চরববরণী েণেনসহ আনুষরঙ্গক কাজ; 

২ উন্নেন েকল্প সাংক্রাি টিরপরপ, জররপ/সম্ভাব্যর্তা সমীো েকল্প েস্তাব, রপরডরপরপ, রডরপরপ েণেন এবাং 

রডরপইরস সভার আতোজন; 

৩ উন্নেন েকল্প বাস্তবােতন বারষ চক উন্নেন কম চসূরর্র জন্য বাতজট বরাে েস্তাব েণেন, নতুন েকল্প অিভূ চরক্তর 

জন্য েস্তাব সেরণ; 

৪ উন্নেন েকতল্পর রবস্তাররর্ত বাতজট রবভাজন েণেন, রবভাজন আতেশ জারী এবাং অর্ চ োড়করণ সাংক্রাি 

কায চারে; 

৫ সসতু রবভাতগর জন্য মধ্যতমোরে বাতজট কাঠাতমা, বাতজট েণেন এবাং এ সাংক্রাি যাবর্তীে কায চক্রম; 

৬ উন্নেন েকল্প বাস্তবােতন ইআররড’র সাতর্ পত্র সযাগাতযাতগর মাধ্যতম দবতেরশক অর্ চ সাংগ্রতহর েতর্িা গ্রহণ; 

৭ উন্নেন েকতল্পর বেরওোরী ক্রে পররকল্পনা েণেন এবাং আইএমইরড-সর্ত উক্ত ক্রে পররকল্পনার রবপরীতর্ত 

মারসক রভরিতর্ত বাস্তবােন অগ্রগরর্ত েরর্ততবেন সেরণ; 

৮ উন্নেন েকতল্পর বাস্তবােন অগ্রগরর্ত রবষতে মারসক এরডরপ পয চাতোর্না সভার আতোজন করা; 

৯ আইএমইরড কর্তচক েণীর্ত েকানুসাতর মারসক ও দত্রমারসক েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ; 

১০ ইআররড’র েকানুসাতর েকল্প সাহায্য সাংক্রাি অগ্রগরর্ত েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ; 

১১ উন্নেন েকতল্পর সভৌর্ত কাতজর মরনটররাং;  

১২ পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা সাংক্রাি নানারবধ েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ; 

১৩ মরন্ত্রপররষে রবভাগ কর্তচক েণীর্ত েকানুসাতর মারসক এবাং বারষ চক েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ; 

১৪ মরন্ত্রপররষে রবভাগ কর্তচক গৃহীর্ত রসদ্ধািসমূতহর রবপরীতর্ত মারসক বাস্তবােন অগ্রগরর্ত েরর্ততবেন েণেন এবাং 

সেরণ; 

১৫ েকতল্পর হােনাগাে র্তথ্যারে সম্বরের্ত েরর্ততবেন/িীফ েধানমন্ত্রীর কায চােে, পররকল্পনা করমশন, কায চক্রম 

রবভাগসহ রবরভন্ন মন্ত্রণােে/রবভাতগ সেরণ; 
১৬ জার্তীে সাংসতের সসতু রবভাগ সাংরিি েতের উির েণেন, অনুতমােন গ্রহণ এবাং সেরণ; 

১৭ জার্তীে সাংসতের সড়ক পমরবহন ও সসতু মন্ত্রণােে সম্পরকচর্ত স্থােী করমটিসহ অন্যান্য স্থােী করমটির সভার 

জন্য েরর্ততবেন েণেন, ডকুতমন্ট সাংগ্রহ এবাং সেরণ; 

১৮ েকতল্পর সমীো েরর্ততবেনসহ রবরভন্ন েরর্ততবেন এবাং Aide Memoire এর উপর মর্তামর্ত েোন; 
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১৯ মহান জার্তীে সাংসতে মাননীে অর্ চ মন্ত্রীর বাতজট বকৃ্তর্তাে অিভু চরক্তর জন্য েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ; 

২০ মহান জার্তীে সাংসতে মহামান্য রাষ্ট্রপরর্ত েেি ভাষতণ অন্ত্ররভুরক্তর জন্য েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ; 

২১ মহামান্য রাষ্ট্রপরর্ত এবাং মাননীে েধানমন্ত্রীর রবতেশ সফর উপেতে িীফ েণেন এবাং সেরণ; 

২২ রবরভন্ন মন্ত্রণােে/রবভাগ/সাংস্থার র্ারহো সমার্তাতবক রবরভন্ন র্তথ্যারে/েরর্ততবেন েণেন এবাং সেরণ;   

২৩ সটাে ও ট্যাররফ রনধ চারণ সাংক্রাি যাবর্তীে েরর্ততবেন েণেন এবাং রর্ঠিপত্র আোন-েোন; 

২৪ সরকারী ক্রে সাংক্রাি মরন্ত্রসভা করমটি, অর্ চননরর্তক রবষে সাংক্রাি মরন্ত্রসভা করমটির জন্য সাংরিি রবষতের 

উপর সার-সাংতেপ েণেন এবাং সেরণ; 

২৫ সরর্ব করমটি, মরন্ত্রসভা এবাং একতনক সভাে সসতু রবভাতগর সরর্ব মতহােতের সযাগোন উপেতে সাংরিি 

রবষতের উপর িীফ েণেন; 

২৬ বাতসতকর কায চাবেী সাংক্রাি বাৎসররক েরর্ততবেন েকাশ এবাং 

২৭ েকল্প সাংক্রাি রবরবধ কায চাবেী। 

 

৩.৭.৪। পররর্ােক (অর্ চ ও রহসাব) 

 

১ আরর্ চক রহসাব সাংরেতণর ব্যবস্থা গ্রহণ। (কোশ ও ব্যাাংক ভাউর্ার, জান চাে ভাউর্ার, কোশবুক, সেজার, 

ভোট ও আেকর সররজস্টার, পাটি চ সররজস্টার, সর্ক সররজস্টার); 

২ বারষ চক বাতজট েণেতনর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৩ বাতজট রনেন্ত্রণ (বাতজটরী কতরাে); 

৪ মারসক ও বারষ চক রহসাব দর্তরীর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৫ সাংরবরধবদ্ধ রনরীেক দ্বারা বাতসক এর অরড চন্যান্স অনুযােী ২টি র্াটাড চ একাউলন্টন্ট (মস.এ.) ফাম চ দ্বারা 

বারষ চক রহসাব রনরীোর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৬ রবরভন্ন মন্ত্রণােে/রবভাতগর র্ারহো অনুযােী রবরভন্ন সমতে আরর্ চক রববরণী ও েরর্ততবেন দর্তরী এবাং 

সেরতণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৭ ট্যাক্স, ভোট ও সেভী আোে/পররতশাতধর যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৮ অরডট আপরি রনষ্পরির জন্য েতোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং রদ্বপেীে ও রত্র-পেীে সভার অনুষ্ঠান; 

৯ যাবর্তীে রবে/োবী পরীো-রনরীো পূব চক র্তা পররতশাতধর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

১০ দবতেরশক ঋতণর অর্ চ পররতশাধ (DSL) সাংক্রাি কায চারে; 

১১ বাতসক এর সটােসহ অন্যান্য আে সাংরেণ (যাবর্তীে ব্যাাংক রহসাব, FDR+STDসহ); 

১২ বাতসক এর স্বাতর্ চর অনুকূতে রবরভন্ন আেকর সাংক্রাি কায্যচারে; 

১৩ আেকর সাংক্রাি রবতশষ সুরবধা োরপ্তর জন্য জার্তীে রাজস্ব সবাতড চ সযাগাতযাগসহ আেকর সাংক্রাি 

যাবর্তীে কায্যচারে।  

১৪ আেকর সাংক্রাি রবরভন্ন মামো র্তোররক; 

১৫ ইজারা, সটাে ইর্তোরে রাজস্ব আোতের অভেিরীণ রনরীোর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

১৬ বাতসক এর রবরভন্ন েকতল্পর অভেিরীণ রনরীো; 

১৭ বাতসক এ রনতোরজর্ত কম চকর্তচা/কম চর্ারীতের ভরবষ্য র্তহরবতের রহসাব সাংরেতণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

১৮ রবরভন্ন ঠিকাোর েরর্তষ্ঠাতনর রবে, কনসােতটতন্টতের ইনভতেসসহ যাবর্তীে োবীসমূহ পরীো-রনরীো 

এবাং রনধ চাররর্ত সমে ও পদ্ধরর্ততর্ত স্থানীে ও দবতেরশক মুদ্রা পররতশাতধর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

১৯ কম চকর্তচা/কম চর্ারীতের সবর্তন/ভার্তারে পররতশাধ; 

২০ বাতসক এর যাবর্তীে আরর্ চক রবষোবেী;  

২১ বাতসক এর অধীন সয সকান েকতল্পর অর্ চ ব্যে ও রহসাব সাংরেণ পদ্ধরর্ত রনরীোক্রতম েতোজনীে 

পরামশ চ েোন;   

২২ বাতসক এর অধীন সকে েকতল্পর সটাে আোে এবাং ভরবষ্যৎ সটাে আতের রবপরীতর্ত রসরকউররটিজ 



9 

 

ইসুেকরণ; 

২৩ সটাে আোতের রহসাবসহ অন্যান্য রহসাব সাংরেণ; 

২৪ রসরপএফ এবাং গ্রাচুেইটি ফান্ড সাংক্রাি যাবর্তীে কায চারে;   

২৫ বাতসক ট্রারস্ট সবাড চ এর আরর্ চক রহসাব সাংরেণ; 

২৬ রবরবধ আরর্ চক কায চক্রম; 
 

 

৩.৭.৫। েধান েতকৌশেী (কাররগরর) 

 

১ বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের আওতািীন সকে মনিাৃণ ও পূত ৃ কালের মডোইন, নক্সা প্রণয়ন, প্রাক্কেন 

প্রস্তুতকরণ, েরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, কাযাৃলেশ প্রোন ও তোরকী; 

২ কর্তপৃলের সকে অবকাঠালিার রেণালবেণ ও সিরািত কালের (সসতু ভবনসহ সকে বাসাবাড়ী, বঙ্গবন্ধু 

সসতু, মুক্তারপুর সসতু, ভমবষ্যৎ মনমিতৃ সসতু, সংলযার্ সড়ক, নেীশাসন, এক্সলপ্রসওলয়, ফ্লাইওভার ইতোমে) 

প্রাক্কেন প্রস্তুতকরণ, েরপত্র আহবান, েরপত্র মূল্যায়ন ও চুমক্ত সম্পােন ও তোরকী; 

৩ মবমভন্ন উন্নয়ন/সিরািত কালের সিীো কাযকৃ্রলির েন্য উপলেষ্টা/মবলশষজ্ঞ/পরািশকৃ প্রমতষ্ঠান মনলয়ার্ 

সংক্রান্ত সকে কাযকৃ্রি প্রণয়ন, চুমক্ত সম্পােন এবং তোরকী; 

৪ কামরর্রর েরপত্র /প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভাপমতর োময়ত্ব পােন; 

৫ কর্তপৃলের সসতু, সড়ক, এক্সলপ্রসওলয়, ফ্লাইওভার এর রেণালবেণ, সিরািত ও সোে আোয় সংক্রান্ত 

সকে ঠিকাোরী প্রমতষ্ঠালনর কাযকৃ্রি তোরকী; 

৬ কর্তপৃলের আওতািীন সসতু, সড়ক, এক্সলপ্রসওলয়, ফ্লাইওভার -এর সোে আোয়, মবদ্যেৎ োইন স্থাপন, 

ওেন পমরিাপক য্ন্ত্ন্ত্রপামত ক্রয়, স্হাপন ও সিরািত সংক্রান্ত কাযাৃবেী; 

৭ যানবাহন সিরািত ও রেণালবেলণর েন্য প্রাক্কেন প্রস্তুতকরণ, েরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, কাযাৃলেশ 

প্রোন ও তোরকী; 

৮ কর্তপৃলের মবমভন্ন কামরর্রর মবষলয় িতািত প্রোন; 

৯ কর্তচপতের রবরভন্ন পূর্তচ কাজ সম্পােন; 

১০ কর্তপৃে কর্তকৃ মনলেমৃশত মবমভন্ন কাযাৃবেী; 

 

৩.৭.৬। পমরিােক (অপালরশন এোন্ড সিইনলেন্যান্স)  
 

১ সসতু ও অন্যান্য অবকাঠাতমার অপাতরশন ও সমইনতটন্যান্স এবাং সটাে আোে কায চক্রম রনরির্তকরণ; 

২ অপাতরশন ও সমইনতটন্যান্স এবাং সটাে আোে কাতজর োক্কেন ও সটন্ডার ডকুতমন্ট েস্তুর্ত, েরপত্র আহবান, 

েতসস করা; 

৩ অপাতরশন ও সমইনতটন্যান্স এবং সোে আোয় কাতজর কাররগরর পররেশ চন এবাং কাতজর গুণগর্তমান 

রনরির্তকরণ; 

৪ সাংরিি অন্যান্য কাতজর টিওআর পরীো করা; 

৫ সসতু কর্তচপতের আওর্তাধীন সসতু, টাতনেসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূতহর অপাতরশন কাজ মরনটর করা; 

৬ ঊর্ধ্চর্তন কর্তচপে কর্তচক েেি সয সকান োরেত্ব পােন; এবাং  

৭ কর্তপৃে কর্তকৃ মনলেমৃশত মবমভন্ন কাযাৃবেী। 

 

৩.৮। বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 
বাাংোতেতশর সাংরবধান অনুসাতর সব চমে েমর্তার উৎস েনর্ণ। েনর্লণর সতব চািম স্বার্ চ র্তর্া সাধারণ নাগররতকর সসবা েোতনর 

অরধকার োরপ্ত রনরির্তকরতণ সরকার বদ্ধপররকর। সরকারর েপ্তরসমূতহর মাধ্যতম নাগররকগণ যাতর্ত সহতজ, সুেতভ ও 

রবড়ম্বনাহীনভাতব সসবা সপতর্ত পাতরন, র্তা রনরির্তকরতণর জন্য সেতশর অন্যান্য সরকারর েপ্ততরর ন্যাে বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতে 

ইতর্তামতধ্য সসবা েোন প্রমতশ্রুমত বা নাগররক সনে বা Citizen’s Charter (পরররশি-ক) ের্েন করা হতেতে। এ সসবা েোন 

প্রমতশ্রুমতসর্ত নাগররক সসবা, োপ্তমরক সসবা, অভেিরীণ সসবা েোতনর সমেসীমা, সসবার সহজেভের্তা, সসবা গ্রহতণ সকান নাগররক 

সাংক্ষুব্ধ হতে র্তার েরর্তকার ও অন্যান্য সাংরিি র্তথ্য রেরপবদ্ধ র্াতক।  
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৩.৯। বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের উতেখতযাগ্য কম চকান্ড/অজচন 

৩.৯.১। বারষ চক কম চসম্পােন চুরক্ত  

একটি কায চকর, েে এবাং গরর্তশীে েশাসরনক ব্যবস্থা গতড় সর্তাোর েতেে স্বের্তা ও োেবদ্ধর্তা বৃরদ্ধ, সম্পতের যর্াযর্ ব্যবহার 

রনরির্তকরণ এবাং োরর্তষ্ঠারনক সেমর্তা উন্নেতনর জন্য সরকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূতহ কম চসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরর্ত েবর্তচতনর 

রসদ্ধাি গ্রহণ করা হে। এরই ধারাবারহকর্তাে সরর্ব, সসতু রবভাগ, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণােে এবাং মনবাৃহী পমরিােক, 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে- এর মতধ্য ২৮ জুোই ২০২০ র্তাররখ ২০২০-২১ অর্ চবেতরর বারষ চক কম চসম্পােন চুরক্ত (এরপএ) 

স্বােররর্ত হে (পমরমশষ্ট-খ)। ২০২০-২১ অর্ চবেতরর এরপএ’র সকৌশেগর্ত উতেেসমূতহর মতধ্য রতেতে সিমিত ও মনরবমচ্ছন্ন 

পমরবহন (িান্সলপালেশৃন) ব্যবস্থা মনমিতকরলণ সহায়তা করা, পমরবহন ব্যবস্থার েেতা বৃমি করা, বড় বড় শহলরর যানেে 

হ্রাসকরলণ সহায়তা করা, কিসৃম্পােলন র্মতশীেতা আনয়ন ও সসবার িান বৃমি, োপ্তমরক কিকৃালন্ড স্বচ্ছতা বৃমি ও েবাবমেমহ 

মনমিতকরণ, আমর্কৃ ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

  

৩.৯.২। োতীয় শুিািার সকৌশে  

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের জার্তীে শুদ্ধার্ার সকৌশে কম চপররকল্পনাে (পরররশি-র্) রনধ চাররর্ত েেেমাত্রা অনুযােী ২০২০-২১ 

অর্ চবেতর দনরর্তকর্তা করমটির সমাট ৪টি সভা, সুশাসন প্রমতষ্ঠার মনমিত্ত অাংশীজতনর অাংশগ্রহতণ ২টি সভা, ২০০ েন কিকৃতাৃ-

কিিৃারীসের অংশগ্রহলণ র্াকরর সাংক্রাি এবাং ১০০ জন কম চকর্তচা-কম চর্ারীতের অাংশগ্রহতণ সুশাসন সাংক্রাি প্রমশেসণর আলয়ােন 

করা হতেতে। র্তাোড়া, শুিািার প্রমতষ্ঠায় সহায়ক আইন/মবমি/নীমতিাো/ম্যানুলয়ে ও প্রজ্ঞাপন/পমরপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং 

প্রলযােে সেলত্র খসড়া প্রণয়ন, ওতেবসাইতট সসবাবক্স হােনাগােকরণ, সুশাসন েরর্তষ্ঠা, রবরভন্ন েকতল্পর সেতত্র শুদ্ধার্ার, 

ক্রেতেতত্র শুদ্ধার্ার, স্বচ্ছতা ও েবাবমেমহ শরক্তশােীকরণ, শুিািার সংমিষ্ট এবং দ্যনীমত প্রমতলরালি সহায়ক অন্যান্য কাযকৃ্রি 

বাস্তবায়ন করা হলয়লছ। ২০২০-২১ অর্বৃছলর ০২-১০ নম্বর সগ্রলডর কিকৃতাৃলের িধ্য সর্লক েনাব সমাোঃ সরজাউে হােোর, 

পররর্ােক (েশাসন) এবাং ১১-২০ সগ্রতডর কম চর্ারীতের মধ্য সর্তক জনাব জনাব সমা: সাতনাোর সহাতসন, রহসাব রেক, 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে শুদ্ধার্ার পুরস্কার োভ কতরন।  

 

৩.৯.৩। আয় এবং ব্যয় 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের ২০২০-২১ অর্বৃছলরর অমনরীমেত আয়-ব্যয় মনম্নরূপিঃ 

(েে োকায়) 

অর্বৃছর সবলৃিাে আয় সবলৃিাে ব্যয় উদ্বতৃ্ত/-(্ােমত) 

২০২০-২১ ৮৬৭৫৩.৫৩ ৭৮২৬০.৫০ ৮৪৯৩.০৩ 

 

৩.৯.৪। সাংস্থার রনজস্ব অর্ চােতন এরডরপভুক্ত েকল্পসমূতহর বাতজট বাস্তবােন অগ্রগরর্ত                                         

                                                                                                                                                   (েে োকায়) 

ক্রম. সাংস্থার নাম এনিনপ-শত অন্তভু থক্ত প্রকলল্পর নাম ২০২০-২১ অর্ থ 

বেলরর এনিনপ-শত 

শমাট বরাদ্দ 

জুন 202১ পয থন্ত 

শমাট ব্যয় (লমাট 

বরালদ্দর % অাংে)  

1 বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে সফার রিজ সমীো েকল্প ৩৮০.০০ ২৪৮৬.৪৩ 

(২৭.৩৮%) ২ বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের মানব সম্পে উন্নেন ও 

সেমর্তা বৃরদ্ধ েকল্প 

৩০০০.০০ 

৩ বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে চাঁদপুর-েরীয়তপুর সড়লক ও গজানরয়া-মুনিগঞ্জ সড়লক 

শমঘনা নদীর উপর শসতু ননম থালর্ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 

পনরচােনা এবাং বাাংোলদে শসতু কর্তথপলক্ষর জন্য 

মাস্টারপ্ল্যান প্রর্য়ন 

২৬০০.০০ 

 

৩.৯.৫। "বঙ্গবন্ধু, মুরক্তযুদ্ধ এবাং বাাংোতেশ" কন চার এর শুভ উতদ্বাধন  

গর্ত ১৮রডতসম্বর ২০২০ র্তাররখ মুরজব শর্তবষ চ উপেতে সসতু ভবতন স্থারপর্ত "বঙ্গবন্ধু, মুরক্তযুদ্ধ এবাং বাাংোতেশ" কন চার এর শুভ 

উতদ্বাধন এবাং মহান রবজে রেবস এর এক আতোর্না সভা অনুরষ্ঠর্ত হে। বরণ চর্ত অনুষ্ঠাতন েধান অরর্তরর্ রহতসতব সড়ক পররবহন 

ও সসতু মন্ত্রণােতের োরেতত্ব রনতোরজর্ত মাননীে মন্ত্রী জনাব ওবােদ্যে কাতের এমরপ উপরস্থর্ত রেতেন। এোড়া সসতু রবভাতগর 

সরর্ব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক জনাব সমাহাম্মে সবোতের্ত 

সহাতসনসহ সসতু রবভাগ ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রবরভন্ন পয চাতের কম চকর্তচাগণ উপরস্থর্ত রেতেন। 
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রর্ত্র-১: োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুমেবুর রহিালনর েন্মশতবামষকৃী উপেলেে সসতু ভবতন স্থারপর্ত বঙ্গবন্ধু, মুরক্তযুদ্ধ ও বাাংোতেশ কন চার-এর শুভ 

উতদ্বাধন কতরন মাননীে সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রী 

 

 
 

রর্ত্র-২: োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুমেবুর রহিালনর েন্মশতবামষকৃী উপেলেে সসতু ভবতন স্থারপর্ত বঙ্গবন্ধু, মুরক্তযুদ্ধ ও বাাংোতেশ কণ চার 

 

৩.৯.৬। জারর্তর রপর্তা বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমাতনর জন্মশর্তবারষ চকী উপেতেে গৃরহর্ত জনকল্যাণমূেক কায চক্রমসমূহ 

জারর্তর রপর্তা বঙ্গবন্ধু সশখ মুমেবুর রহিাসনর েন্মশতবামষকৃী উপেলেে েনকল্যাণমূেক কাযকৃ্রলির আওতায় বাংোলেশ সসতু 

কর্তপৃে কর্তকৃ মনিীত ও পমরিামেত বঙ্গবন্ধু সসতুলত র্ত ১৫ মডলসম্বর ২০২০ তামরলখ উভয় প্রালন্ত একটি কলর িাস্ট্ িোক 

Electronic Toll Collection (ETC) মসলস্ট্ি িালু করা হলয়লছ। বতিৃালন িালস প্রায় ৩০০টি যানবাহন ETC ব্যবহার কলর 

সসতু পার হলচ্ছ। র্ত ২০২০-২১ অর্বৃছলর প্রমতমেন র্লড় প্রায় ১৮২১৬টি র্াড়ী এ সসতু ব্যবহার কলরলছ। এছাড়া, ঈেসহ মবমভন্ন 

উৎসলব র্ামড়র সংখ্যা অলনক সিয় ৫০০০০ ছামড়লয় যায়। এত মবপুে সংখ্যক র্ামড় হলত কোশ ট্রানতজকশন-এর মাধ্যতম 

সটাে আোতের কারতণ অতনক সমে যানজতটর সৃরি হে। রকন্তু সটাে কাড চ-এর মাধ্যতম ফাস্ট ট্রোক সেতনর Electronic Toll 

Collection (ETC) মসলস্ট্ি ব্যবহার কলর র্াড়ীগুলো স্বাভামবক র্মতলত স্বোংরক্রেভাতব সসতু পারাপার করা সম্ভব হতে।  
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৩.৯.৭। জারর্তর রপর্তা বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমাতনর জন্মরেন ও জার্তীে রশশু রেবস উেযাপন 

গর্ত ১৭ মার্ চ ২০২১ র্তাররখ জারর্তর রপর্তা বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমাতনর জন্মশর্তবারষ চকী ও জার্তীয় রশশু রেবস ২০২১ যর্াতযাগ্য 

ময চাোয় উেযাপতনর েতেে বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের আওর্তাধীন পদ্মা সসতু েকল্প এোকার স্কুেসমূতহ রশশুতের রনতয়ে ভাচুচয়োে 

পদ্ধরর্ততর্ত ১ম-৩য় সশ্ররণ পয চি 'মুরক্তযুদ্ধ', ৪র্ চ-৫ম সশ্ররণ পয চি 'বঙ্গবন্ধুর েরর্তকৃরর্ত' রবষয়ক রর্ত্রাঙ্কন এবাং ৪র্ চ - ৫ম সশ্ররণ পয চি 

'সোটতের বঙ্গবন্ধু' রবষেক রর্না েরর্ততযারগর্তার আতয়োজন করা হয়। ২৩ মার্ চ ২০২১ র্তাররখ সকাে ১০:০০ টায় সসতু রবভাতগর 

সরর্ব মতহােতয়ের সভাপরর্ততত্ব রর্ত্রাঙ্কন ও রর্না েরর্ততযারগর্তার রবজয়েীতের মতধ্য পুরস্কার রবর্তরণ ও সাাংস্কৃরর্তক অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠর্ত হে।   

 
রর্ত্র-৩: সসতু রবভাতগর সরর্তবর (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) রনকট হতর্ত রবজেীর পুরুস্কার গ্রহণ 

 

৩.৯.৮। বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতে মহান স্বাধীনর্তা ও জার্তীে রেবস ২০২১ উেযাপন 

২৫ মার্ চ গণহর্তো রেবস এবাং ২৬ মার্ চ মহান স্বাধীনর্তা ও জার্তীে রেবস ২০২১ উেযাপন উপেতে জারর্তর রপর্তা বঙ্গবন্ধু সশখ 

মুরজবুর রহমান এঁর ঐরর্তহারসক সনর্তত্ব এবাং সুবণ চজেিীতর্ত সেতশর উন্নেন রবষেক এক আতোর্না সভা সসতু ভবতনর 

অরডতটাররোতম অনুরষ্ঠর্ত হে। উক্ত আতোর্না সভাে েধান অরর্তরর্ ও মুখ্য আতোর্ক রহতসতব উপরস্থর্ত রেতেন সসতু রবভাতগর 

সরর্ব ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) জনাব সমাহাম্মে সবোতের্ত 

সহাতসন। এোড়া আতোর্না সভাে সসতু রবভাতগর অরর্তররক্ত সরর্ব (উন্নেন), পদ্মা বহুমুখী সসতু রনম চাণ েকতল্পর েকল্প পররর্ােক, 

পদ্মা বহুমুখী সসতু রনম চাণ েকতল্পর উপেকল্প পররর্ােক (েশাসন) এবাং বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের পররর্ােক (পররকল্পনা ও 

উন্নেন) আতোর্ক রহতসতব অাংশগ্রহণ কতরন। সসতু রবভাগ ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের কম চকর্তচাগণ আতোর্না সভাে উপরস্থর্ত 

রেতেন। 
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রর্ত্র-৪: সসতু ভবতনর অরডতটাররোম কতে মহান স্বাধীনর্তা ও জার্তীে রেবস ২০২১ উেযাপন 

 

৩.৯.৯। োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুমেবুর রহিাসনর স্বলেশ প্রতোবতনৃ মেবসস আতোর্না সভা 

োমতর মপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুমেবুর রহিাসনর স্বলেশ প্রতোবতনৃ মেবস উপেলে র্ত ১০ োনুয়ামর ২০২১ তামরখ বাংোলেশ সসতু 

কর্তপৃলের সলেেন কলে অসিাপ্ত আত্মেীবনী সর্লক পাঠ ও আলোিনা অনুমষ্ঠত হয়। উক্ত অনুষ্ঠালন মুখ্য আলোিক ও প্রিান 

অমতমর্ মহলসলব উপরস্থর্ত মছলেন সসতু মবভালর্র সমিব ও বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের মনবাৃহী পমরিােক (২৮/১০/২০১৯-

৩০/০৫/২০২১ সমোতে) েনাব সিাহােে সবোলয়ত সহালসন। এছাড়াও অসিাপ্ত আত্মেীবনী সর্লক মকছু অংশ পাঠ কলরন 

সেওয়ান সাঈদ্যে হাসান, অমতমরক্ত সমিব ও উপপ্রকল্প পমরিােক, পদ্মা বহুমুখী সসতু মনিাৃণ প্রকল্প। 

 

 

 
রর্ত্র-৫: সসতু মবভালর্র সমিব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) বক্তব্য মেলচ্ছন 
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৩.৯.১০। জার্তীে সশাক রেবস পােন 

১৫ আগস্ট ২০২১ তামরলখ স্বাধীনর্তার মহান স্থপরর্ত জারর্তর রপর্তা বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমাতনর ৪৬র্তম শাহাোর্ত বারষ চকী 

ও জার্তীয়ে সশাক রেবস উপেতেে বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে নানা কম চসূরর্ গ্রহণ কতর। ঢাকাে ধানমরন্ডর ৩২ নম্বর সড়তক বঙ্গবন্ধু 

স্মৃরর্ত জাদ্য্তর সভারতবো সশখ মুরজবুর রহমাতনর েরর্তকৃরর্ততর্ত সসতু মবভার্ ও বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের কিকৃতাৃর্ণ 

পুষ্পস্তবক অপ চসণর িধ্য মেলয় শ্রিা জ্ঞাপন কতরন। এছাড়া, বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের আওর্তাধীন স্থাপনা বঙ্গবন্ধু সসতু ও 

মুক্তারপুর সসতু এোকাে এেইরড রডসতে সবাতড চর মাধ্যতম র্েরচ্চত্র ও েকাশনা অরধেপ্তর হতর্ত েকারশর্ত োমাণ্য রর্ত্র ের্ার করা 

হয়। 

 
 

রর্ত্র-৬: ঢাকাে ধানমরন্ডর ৩২ নম্বর সড়তক বঙ্গবন্ধুর েরর্তকৃরর্ততর্ত সসতু রবভাতগর সরর্ব ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক-এর সনর্ততত্ব 

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 

 

রর্ত্র-৭: সসতু ভবলন স্থামপত োতীয় সশাক মেবলসর ব্যানার 
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৩.৯.১১। মহান রবজে রেবস ২০২০ উপেলেে ক্রীড়া প্রমতলযামর্তা  

বঙ্গবন্ধু সাইে এোকায় অবমস্থত বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের হাউমেং এোকায় িহান মবেয় মেবস ২০২০ জাকেিকভালব 

উেযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠালন প্রিান অমতমর্ মহলসলব উপমস্থত মছলেন েনাব সিাহােে সবোলয়ত সহালসন, সমিব, সসতু 

মবভার্ ও মনবাৃহী পমরিােক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে), বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে। এছাড়া, সসতু মবভার্ ও 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের উদ্ধচর্তন কিকতাৃর্ণ পমরবারসহ অংশগ্রহণ কলরন। মক্রলকে সখোর িধ্য মেলয় বণাৃঢে এ মবেয় মেবস 

উেযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। অন্যান্য ক্রীড়া ইলভলন্টর িলধ্য সেৌড়, মপলো পামসং, ফুেবে ও ব্যাডমিন্টন উলেখলযাগ্য মছলো। 

উেযাপন সশলষ মবেয়ীলের আকষণৃীয় উপহার ও পুরস্কার প্রোন করা হয়। 

 

রর্ত্র-৮: ক্রীড়া েরর্ততযারগর্তার রস্থর রর্ত্র 

 
 

রর্ত্র-৯: ক্রীড়া েরর্ততযারগর্তার রস্থর রর্ত্র 
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৩.৯.১২। বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের ১১০তি সবাড ৃসভা  

গর্ত ২৪ জুন ২০২১ তামরখ বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে সবাড ৃ-এর সিয়ারম্যান েনাব ওবায়দ্যে কালের, এিমপ, িাননীয় িন্ত্রী, সড়ক 

পমরবহন ও সসতু িন্ত্রণােয়-এর সভাপমতলত্ব বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের ১১০তি সবাড ৃ সভা ভাচুয়ৃামে Zoom Cloud 

Meeting App এর িাধ্যলি অনুমষ্ঠত হয়। সভায় সংমিষ্ট সন্মামনত সবাড ৃ সেস্যর্ণ Zoom Cloud Meeting App এর 

িাধ্যলি অংশগ্রহণ কলরন। বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের মনবাৃহী পমরিােক েনাব সিািঃ আবু বকর মছদ্দীক সবাড ৃসভায় সেস্য-

সমিব এর োময়ত্ব পােন কলরন। সভায় সসতুর সোে হার এবং বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের কল্যাণ িাস্ট্ সংক্রান্ত মসিান্ত গৃমহত 

হয়।  

 

 
 

রর্ত্র-১০: বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের ১১০র্তম সবাড ৃসভা  

 

৩.৯.১৩। “করম্পউটার ল্যাব ও সসন্টার অব ইতনাতভশন" এর শুভ উতদ্বাধন  

গর্ত ২৭ রডতসম্বর ২০২০ র্তাররতখ বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের “করম্পউটার ল্যাব ও সসন্টার অব ইতনাতভশন" এর শুভ উতদ্বাধন 

কতরন সসতু রবভাতগর সরর্ব ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) জনাব 

সমাহাম্মে সবোতের্ত সহাতসন। এোড়াও অনুষ্ঠাতন সসতু রবভাগ ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রবরভন্ন পয চাতের কম চকর্তচাগণ 

উপরস্থর্ত রেতেন। 

 
রর্ত্র-১১: সসতু রবভাতগর সরর্ব ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক কর্তচক “করম্পউটার ল্যাব ও সসন্টার অফ ইতনাতভশন" এর শুভ উতদ্বাধন 
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৩.৯.১৪। সকারভড-১৯ সমাকাতবোে বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে, সসতু রবভাগ কর্তচক গৃহীর্ত কায চক্রম 

 

ক্রম. রবষে গৃহীর্ত কায চক্রম 

১ কতরানা ভাইরাস 

েরর্ততরাধকতল্প 

মাননীে েধানমন্ত্রী, 

স্বাস্থে রবভাগ, 
জনেশাসন 

মন্ত্রণােতের 

রনতে চশনা এবাং 

জনসতর্র্তনার্তামূেক 

কায চক্রম 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের কতেকজতনর Quarantine (সঙ্গ রনতরাধ) অবস্থা সশতষ 

কাতজ সযাগোন। 

বঙ্গবন্ধু সসতু এোকাে ররতসাট চ এবাং সরস্ট হাউজ এোকাে বরহরাগর্ত েতবশ রনরষদ্ধ।  

সয সকে কম চকর্তচা-কম চর্ারী সসতুর রনরাপিা, রেণাতবেণ, সটাে আোে, ওজন সস্কে, 

স্টোক ইোড চসহ অন্যান্য কাতজ রনতোরজর্ত র্তাতের রনজ রনজ রনরাপিার রবষেটি 

গুরুত্বসহকাতর সেখার জন্য এবাং স্বাস্থে অরধেপ্তর কর্তচক কতরানা ভাইরাস সাংক্রাি সয 

সকে রনতে চশনা রতেতে র্তা যর্াযর্ভাতব পােন করার জন্য রনতে চশনা েোন। 

কতরানা ভাইরাস েরর্ততরাধকতল্প জনেশাসন মন্ত্রণােে কর্তচক সমে সমে জারীকৃর্ত 

সরকারর আতেশ অনুযােী স্বাস্থেরবরধ অনুসরণ কতর পররকরল্পর্তভাতব অরফস সখাো এবাং 

কম চস্থে র্তোগ না করার রবষতে রনতে চশনা েোন। 

অরফতস েতবতশকােীন ভবতনর সগইতট র্তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র দ্বারা সকতের শারীররক 

র্তাপমাত্রা পরীো করা হে এবাং হাতর্ত স্যারনটাইজার রেতে জীবানুমুক্ত করা। 

ভবতনর সকে ওোশরুতম সাবান এবাং হোন্ড ওোশ সরবরাহ করা। 

সকে কম চকর্তচা-কম চর্ারীতক সফইস মাস্ক ও হোন্ড গ্লাভস ব্যবহার রনরির্ত করাসহ স্বাস্থে 

রবভাতগর ১৩ েফা রনতে চশনা বাঁধাই কতর ভবতনর েরর্তটি সফ্লাতর েেশ চন করা। 

মাননীে েধানমন্ত্রীর ৩১ েফা রনতে চশনা এবাং স্বাস্থে রবভাতগর ১৩ েফা রনতে চশনা 

যর্াযর্ভাতব অনুসরণ করা হতে। 

সনা মাস্ক সনা সারভ চস স্টীকার েস্তুর্ত কতর ভবতনর রবরভন্ন স্থাতন েেশ চন করা। 

সসতু ভবতনর সগইতট সফইস ইনরডতকটর স্থাপন করা হতেতে। ফতে মাস্ক ব্যর্তীর্ত সকউ 

অরফতস েতবশ করতর্ত না পারা। 

েশ চনার্ীতের জন্য অনোইতন েতবশ পাস র্ালু করা। 

জুতমর মাধ্যতম সভা/েরশেণসমূহ আতোজন করা। 

২ 

 

সসবা েোতনর সতঙ্গ 

জরড়র্ত অরধেপ্তর/ 

সাংস্থার কায চক্রম 

(ক) পদ্মা সসতু রনম চাণ েকল্প:  

পদ্মা বহুমুখী সসতু েকতল্পর সাইতট কম চরর্ত Consultant এবাং Contractor-সের 

রনতে কতরানা ভাইরাতসর রবষতে ০২টি সর্তকচর্তামূেক সভার আতোজন। গর্ত ২০ 

জানুোররর পতর যারা সসতু সাইতট আগমন কতরতেন র্তাতেরতক রনরে চি স্থাতন ১৪ রেন 

পয চি Quarantine (সঙ্গ রনতরাধ) অবস্থাে রাখা। েকতল্পর সবার Face 

Mask ব্যবহার রনরির্ত করা।  

(খ) কণ চফুেী নেীর র্তেতেতশ টাতনে রনম চাণ েকল্প:  

টাতনে সাইতট কম চরর্ত Consultant এবাং Contractor-সের রনতে কতরানা 

ভাইরাতসর রবষতে সর্তকচর্তামূেক সভার আতোজনসহ টাতনে সাইতট আগমনকারীতের 

রনরে চি স্থাতন ১৪ রেন পয চি Quarantine (সঙ্গ রনতরাধ) অবস্থাে রাখা। েকতল্পর 

সবার Face Mask ব্যবহার রনরির্ত করা।  

৩ বাস্তবােন পদ্ধরর্ত (ক) র্োতফরার গরর্তরবরধ সীরমর্ত করা। 

(খ) স্বাস্থেতসবা ও সামারজক দূরত্ব রনির্ত করা। 

(গ) সঙ্গ রনতরাধ রনরির্ত করা। 

(্) সকারভড-১৯ সমাকাতবোে েতোজনীে উপকরণ সরবরাহ করা। 

৪ উপকারতভাগী সসতু ভবতন কম চরর্ত কম চকর্তচা-কম চর্ারীগণ, বঙ্গবন্ধু সসতুর রনরাপিা, রেণাতবেণ, সটাে 

আোে, ওজনতস্কে, স্টোকইোতড চ রনতোরজর্ত কম চকর্তচা-কম চর্ারীগণ, সসতু ভবতন এবাং 

বঙ্গবন্ধু সসতু সাইতট ররতসাতট চ আগর্ত রভরজটরগণ। 

৫ ভরবষ্যৎ পররকল্পনা মরন্ত্রপররষে রবভাগ এবাং জনেশাসন মন্ত্রণােতের রনতে চশনার আতোতক োপ্তররক 

কায চক্রম পররর্ােনা, সরাস্টার অনুসাতর কম চকর্তচা-কম চর্ারীতের মতধ্য োরেত্ব বন্টন এবাং 

মাস্ক, র্তাপমাত্রা মাপক যন্ত্র ও হোন্ড সসরনটাইজারসহ অন্যান্য েতোজনীে উপাোন বৃরদ্ধ 

করা। 
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৬ কায চক্রতমর 

সীমাবদ্ধর্তা 

োপ্তররক কাতজ যার্তাোতর্তর সেতত্র অরফতস পয চাপ্ত যানবাহন না র্াকাে স্বাস্থেরবরধ 

অনুযােী আসনরবন্যাসকরতণ জটিের্তা। 

৭ উিরতণর উপাে ও  

সুপাররশ 

বরণ চর্ত সীমাবদ্ধর্তা হতর্ত উিরতণ কর্তচপতের যানবাহতনর পাশাপারশ পররবহন পুে হতর্ত 

পয চাপ্ত যানবাহতনর ব্যবস্থা করা সযতর্ত পাতর। 

  

৩.৯.১৫। বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের প্রামতষ্ঠামনক র্ণশুনামন  

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের োতীয় শুিার্ার সকৌশে কিপৃমরকল্পনা ২০২০-২১ এর কাযকৃ্রি বাস্তবায়লনর েলেে ২৯ িাি ৃ২০২১ 

তামরখ সসতু ভবলনর অমডসটমরয়ালি ঢাকা এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মপমপমপ প্রকলল্পর আওতায় ভুক্তলভার্ী ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠালনর 

িামেকলের উপমস্থমতলত আলোিে শুনানী অনুমষ্ঠত হয়। র্ণশুনামন সশলষ ঢাকা এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মপমপমপ প্রকলল্প 

েমতগ্রস্তলেরলক সিক হস্তান্তর করা হয়। উক্ত শুনানীকালে সসতু মবভালর্র সমিব (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) েনাব 

সিাহােে সবোলয়ত সহালসনসহ সসতু মবভার্, বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে ও প্রকলল্পর উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর্ণ উপমস্থত মছলেন। 

 

 
রর্ত্র-১২: ঢাকা এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মপমপমপ প্রকলল্প েমতগ্রস্তলেরলক সিক হস্তান্তর 

 

৩.৯.১৬। মনেস্ব অর্াৃয়লন গৃহীত উলেখলযাগ্য কাযকৃ্রিসমূলহর বাস্তবায়ন অগ্রর্মত 

ক্রম. নবষয় কাতজর নাম বাস্তবােন অগ্রগরর্ত 

(জুন ২০২১পয চি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু 

সসতু 

বঙ্গবন্ধু সসতুর রেণাতবেণ • কাতজর চুরক্তমূল্য: ১৪২ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: China Communications 

Construction Company Ltd, (CCCC) 

• কালের সিয়সীিা: জুোই ২০১৬-জুন ২০২১ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: রেণালবেণ কাে িেিান রলয়লছ 

বঙ্গবন্ধু সসতুর সটাে আোে 

কায চক্রম 

• বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের মনেস্ব তত্ত্বাবিালন সোে 

আোয় কাযকৃ্রি পররর্ারের্ত হতে 

বঙ্গবন্ধু সসতুর পমিি প্রালন্ত 

িাক সেন এবং সসতুর উভয় 

প্রালন্ত ৪টি ওেন সস্ট্শন বুর্ ও 

সেন মনিাৃণ 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ২৬.৫০ সকাটি টাকা 

• ঠিকাোর: Mir Akhter Hossain Ltd.  

• কালের সিয়সীিা: ৩১/১২/২০১৮-৩০/১০/২০২০  

➢ সভৌত অগ্রর্মত: ১০০% 

বঙ্গবন্ধু সসতুর পূব চ োতি সসতুর 

২ রকতোরমটার উজাতন 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ৩৯.৯৭ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: Rana Builders Pvt. Ltd. And Shaid 
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ক্রম. নবষয় কাতজর নাম বাস্তবােন অগ্রগরর্ত 

(জুন ২০২১পয চি) 

সর্ইতনজ ৪৫ রমটার হতর্ত 

সর্ইতনজ ৫০০ রমটার পয চি 

নেীর র্তীর রোমূেক কাজ।  

Brothers JV. 

• কালের সিয়সীিা: ১২/০৯/২০১৯-১২/০৯/২০২০ 

➢ সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

বঙ্গবন্ধু সসতু মরলসাে ৃ এোকায় 

এমস, মেে োইে স্থাপন 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ৩৪.৬০ েে োকা।  

• ঠিকাোর: M/S. Ahmad Brothers 

• কালের সিয়ােকাে: সিব্রুয়ামর ২০২০-জুোই ২০২০ 

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

পূব ৃপুনবাৃসন সড়ক সিরািত • কাতজর চুরক্তমূল্য: ৯৬.৯৮ েে োকা।  

• ঠিকাোর: MD. Moyenuddin (Bashi) Limited 

• কালের সিয়ােকাে: োনুয়ারর ২০২০-জুোই ২০২০ 

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

  বঙ্গবন্ধু সসতু সাংেগ্ন 

Contract-7 Road এ 

Ashphalt Overlay এর 

কাে 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ১০.৫৯ সকাটি োকা।  

• ঠিকাোর: M.M. Builders & Engineers Ltd. 

• কালের সিয়ােকাে: জুোই ২০২০-জুোই ২০২১ 

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

  বঙ্গবন্ধু সসতুর নেীশাসণ 

কালের রেণালবেলণর েলেে 

পার্র ক্রয় 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ২০.৬০ সকাটি োকা।  

• ঠিকাোর: M/S Nuruzzaman Khan 

• কালের সিয়ােকাে: মডলসম্বর ২০২০- মডলসম্বর ২০২১ 

• সভৌত অগ্রর্মত ৪৫% 

  বঙ্গবন্ধু সসতুর উভয়পালবৃর 

িাকলেন RCC করণ এবং 

পমিি পাতড়র সামভসৃ সরাড 

Overlay করণ 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ২০.১৩ সকাটি োকা।  

• ঠিকাোর: MIR AKHTER HOSSAIN 

LIMITED 

• কালের সিয়ােকাে: এমপ্রে ২০২১- িাি ৃ২০২২ 

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

  বঙ্গবন্ধু সসতুর পূব ৃসোে প্লাোয় 

ইলেকমিক কোবে স্থাপন এবং 

উভয় সোে প্লাোয় েয়লেে ও 

পামনর পাইপ োইন প্রমতস্থাপন 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ২.৯৪ েে োকা।  

• ঠিকাোর: M/S Ratul Enterprise 

• কালের সিয়ােকাে: সি ২০২১-জুন ২০২১ 

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুক্তারপুর সসতুর রেণালবেণ 

ও সোে আোয় 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ২০.৯৩ সকাটি টাকা 

• ঠিকাোর: Computer Network Systems Ltd 

• কালের সিয়সীিা: সিব্রুয়ামর ২০২০- সিব্রুয়ামর ২০২৫ 

• কালের অগ্রর্মত: রেণালবেণ ও সোে আোয় কাে 

িেিান রলয়লছ 

পঞ্চবটি-মুক্তাপুর সড়তকর 

Asphalt pavement এর 

কাজ (১২০০ রমটার) 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ৯.১০ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: MIR AKHTER HOSSAIN 

LIMITED 

• কালের সিয়ােকাে: জুোই ২০২০-জুন ২০২১ 

সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

মুক্তারপুর সসতু এোকায় সরস্ট্ 

হাউে এবং িমনেমরং ভবলনর 

িামরপালশ boundary wall 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ৫৫.৫৪ েে োকা।  

• ঠিকাোর: M/S Eha Engineers.  

• কালের সিয়ােকাে: সিব্রুয়ামর ২০২০-জুোই ২০২০ 
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ক্রম. নবষয় কাতজর নাম বাস্তবােন অগ্রগরর্ত 

(জুন ২০২১পয চি) 

 

 

 

২ 

 

 

 

মুক্তারপুর 

সসতু  

মনিাৃণ • সভৌত অগ্রর্মত ১০০%। 

মুক্তারপুর সসতু এোকায় সোে 

িমনেমরং ভবলনর Vertical 

Extention 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ১১১.০০ েে োকা।  

• ঠিকাোর: M/S Eha Engineers.  

• কালের সিয়ােকাে: নলভম্বর ২০২০-আর্স্ট্ ২০২১ 

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০%। 

মুক্তারপুর সসতু এোকায় উত্তর 

ও েমেণ পালবৃ boundary 

wall মনিাৃণ 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ৫.২৯ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: M/S Shamim Enterprise JV 

• কালের সিয়ােকাে: জুন ২০২০-মডলসম্বর ২০২১ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: উত্তর পালবৃ boundary wall 

মনিাৃণ সম্পন্ন হলয়লছ। 

• সভৌত অগ্রর্মত ৫০% 

সসতু 

কর্তপৃলের 

প্রিান 

কাযাৃেয় 

সসতু কর্তচপতের েধান কায চােে 

সসতু ভবতনর পররর্ােনা ও 

রেণাতবেণ 

• কাতজর চুরক্তমূল্য:  ১১.৬৩ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: Pacific Maintenance & Energy 

Conservation Trust 

• কালের সিয়ােকাে: ০১/০৬/২০২১-৩১/০৫/২০২৫ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: িেিান 

সসতু কর্তচপতের েধান কায চােে 

সসতু ভবতনর রেফতটর 

পররর্ােনা ও রেণাতবেণ 

• কাতজর চুরক্তমূল্য:  ৫০.৩৯ েে টাকা  

• ঠিকাোর: Maan Bangladesh Ltd. 

• কালের সিয়ােকাে: ০১/০৯/২০২০-৩১/৮/২০২৩ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: িেিান 

সসতু ভবলনর সািলন ফুেওভার 

েীে মনিাৃণ 

 

 

• কাতজর চুরক্তমূল্য:  ৩.২৩ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: MAM & DCL JV 

• কালের সিয়ােকাে: ১৪/২/২০১৯-১৪/৮/২০২০ 

• সভৌত অগ্রর্মত   ১০০% 

সসতু ভবলনর বমিতৃ অংলশর 

েন্য আসবাবপত্র ক্রয় 

• কাতজর চুরক্তমূল্য:  ১.১২ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: Akhter Furnitures Ltd. 

• কালের সিয়ােকাে: ০২/৩/২০২০-০২/৭/২০২০ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: ১০০%  

সসতু ভবলনর সকন্দ্রীয় শীতাতপ 

মনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পামন 

সশািনার্ালরর েন্য রাসায়মনক 

দ্রব্যামে সরবরাহ  

• কাতজর চুরক্তমূল্য:  ২৬ েে টাকা  

• ঠিকাোর: Dexterous Engineering 

• কালের সিয়ােকাে: ১৪/৭/২০২০-১৪/৭/২০২৩ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: আর্ািী ৩ বছলর সরবরাহ করা 

হলব।  

সসতু কর্তচপতের েধান কায চােে 

সসতু ভবতনর Fire Fighting 

কাতজর পররর্ােনা ও 

রেণাতবেণ 

• কাতজর চুরক্তমূল্য: ৪.৫৫ সকাটি টাকা  

• ঠিকাোর: Morgen International 

• কালের সিয়ােকাে: ০১/০৭/২০২০-০৩/০৬/২০২৫ 

• বাস্তবায়ন অগ্রর্মত: িেিান 
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৩.৯.১৭। অভেিরীণ েরশেণ/তসরমনার/কম চশাো 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে কর্তকৃ ২০২০-২১ অর্বৃছলর আলয়ামেত ইন-হাউে প্রমশেণ/সসমিনার/কিশৃাো মনম্নরূপিঃ 

ক্রোঃ 

নাং 

েরশেতণর রবষে েরশেতণর র্তাররখ েরশেণার্ীর 

সাংখ্যা 

কোটাগরর 

01. Workshop on ‘ZOOM Cloud Meetings, Video 

Conferences and e-Filing’ 

23 July 2020 34 Workshop 

02. ‘Training on ZOOM Cloud Meetings, Video 

Conferences and e-Filing’ 

26 July 2020 39 Training 

03. Workshop on National Integrity Strategy (NIS) 17 August 2020 40 Workshop 

04. Training on Managing Contracts and 

Relationships in Procurement and Supply 

19 August 2020 39 Training 

05. Workshop on National Integrity Strategy (NIS) 24 August 2020 42 Workshop 

06. Training on General Overview & Procurement 

Methods of PPR 

24 August 2020  40 Training 

07. Training on Conflict Resolution & Negotiation 

Skill 

08 September 

2020 

40 Training 

08. Training on Government Employees (Discipline 

and Appeal) Rules-2018 

14 September 

2020 

39 Training 

09. Workshop on Innovation Capacity 

Enhancement 
16 September 

2020 

31 Workshop 

10. Workshop on work distribution of Bangladesh 

Bridge Authority 

21September 

2020 

41 Workshop 

11 Training on Government Employees (Discipline 

and Appeal) Rules-2018 

23 September 

2020 

45 Training 

12. Workshop on work distribution of Bangladesh 

Bridge Authority 

05 October 2020 40 Workshop 

13. Training on Annual Performance Agreement 

(APA) 

06 October 2020 40 Training 

14. Workshop on Capacity Enhancement and 

Service Process Simplification 

11 & 12 October 

2020 

25 Workshop 

15. Training on Public Service Act, 2018 19 October 2020 55 Training 

16. Training on Methods of Procurement: Goods, 

Works and Services 

22 October 2020 40 Training 

17. Training on Public Service Act, 2018 28 October 2020 54 Training 

18. Training on Methods of Procurement: 

Intellectual and Professional Services 

04 November 

2020 

45 Training 

19. Workshop on Good Governance 25 November 

2020 
45 Workshop 

20. Training on note writing as per Secretariat 

Guidelines 2014 

26 November 

2020 

44 Training 

21. Training on Project Feasibility and DPP 

Formulation 

29 November 

2020 

43 Training 

22. Workshop on Innovation and Service Process 

Simplification 

30 November 

2020 

39 Workshop 

23. Training on Innovation Capacity Enhancement 3-4 December 

2020 

25 Training 

24. Training on Structural Health Monitoring 15 December 

2020 

35 Training 

25. Training on Rules for Using Standard Bengali in 

Government Works (Staff) 

21 December 

2020 

43 Training 

26. Workshop on Citizen Charter 23 December 

2020 

39 Workshop 

27. Training on Manner and Etiquettes 27 December 

2020 

42 Training 
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28. Training on General Conditions of Contract, 

Particular Conditions of Contract and 

Preparation of Tender Data Sheet 

29 December 

2020 

45 Training 

29. Training on Bangladesh Service Rules (Part-1) 

(Staff) 

31 December 

2020 

45 Training 

30. Training on Annual Performance Agreement 

(APA) 

10 January 2021 44 Training 

31. Training on Office Manner and Etiquette (Staff) 13 January 2021 53 Training 

32. Training on Office Manner and Etiquette (Staff) 21 January 2021 41 Training 

33. Seminar on PPA, PPR, e-GP and Sustainable 

Procurement 

25 January 2021 48 Seminar 

34. Training on Structural Health Monitoring (Part-

2) 

26 January 2021 45 Training 

35. Workshop on Development Project Monitoring 

and Evaluation 

28 January 2021 45 Workshop 

36. Training on Know thy government 08 February 

2021 

45 Training 

37. Training on Constitution, Principal and 

Delegated Legislation: Process of Making and 

Implementation 

11 February 

2021 

42 Training 

38. Seminar on presenting presentation report of 

flyover project from Mithamin cantonment to 

Marichkhali in Karimganj upazila of 

Kishoreganj district 

11 February 

2021 

(evening) 

26 Seminar 

39. Training on Bangladesh Service Rules (Part-2) 

(Staff: Grade 10 to 15) 

15 February 

2021 

49 Training 

40. Training on Bangladesh Service Rules (Part-2) 

(Staff: Grade 16 to 20) 

28 February 

2021 

46 Training 

41. Training on Public Policy Challenges for the 

Next 25 Years 

23 February 

2021 

44 Training 

42. Training on Internal Audit 24 February 

2021 

45 Training 

43. Workshop on Right to Information (RTI) Act, 

2009, Information of Public Interest Discloser 

(Protection) Rules, 2017 and related issues 

28 February 

2021 

45 Workshop 

44. Financial Reform and Management in 

Bangladesh 

02 March 2021 45 Seminar 

45. Safety Preparedness: Responses for Fire and 

Earthquake (Grade:10-15) 

08 March 2021 45 Seminar 

46. Safety Preparedness: Responses for Fire and 

Earthquake (Officers) 

10 March 2021 44 Seminar 

47. Bangabandhu's philosophy: seminar on 

communication sector development 

14 March 2021 82 Seminar 

48. Workshop on Innovation and Service Process 

Simplification 

21 March 2021 40 Workshop 

49. Safety Preparedness: Responses for Fire and 

Earthquake (Grade: 16-20 

23 March 2021 50 Workshop 

50. Seminar on Fund Management of Development 

Projects: Foreign Assistance, Loans and Project 

Grants 

29 March 2021 45 Seminar 

51. Seminar on the 8th Five-Year Plan (2021-2025) 01 April 2021 45 Seminar 

52. Training on Annual Performance Agreement 

(APA) 

13 April 2021 33 Training 

53. Workshop on Innovation and Service Process 

Simplification 

19 May 2021 44 Workshop 
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54. Workshop on National Integrity Strategy (NIS)  

(Staff: Grade 10 to 15) 

25 May 2021 43 Workshop 

55. Seminar on Environmental Issues of Project 

Management EIA & EPM  

27 May 2021 49 Seminar 

56. Workshop on Innovation and Service Process 

Simplification 

07 June 2021 34 Workshop 

57. Training on The Government Servants 

(Disciplines and Appeal) Rules, 2018 

09 June 2021 55 Training 

58. Workshop on National Integrity Strategy (NIS)  

(Staff: Grade 16 to 20) 

17 April 2021 54 Workshop 

59. Training on Basic concept on Engineering 

Materials 

23 June 2021 37 Training 

60. Seminar on Good Governance 27 June 2021 49 Seminar 

61. Training on Overview on Public Procurement: 

Theory and Practice 

30 June 2021 46 Training 

 

৩.৯.১৮। োরর্তষ্ঠারনক েরশেণ 

বাংোলেশ সসতু কর্তপৃে-এর ৬৮জন কিকৃতাৃ-কিিৃারী ২০২০-২১ অর্বৃছলর মবমভন্ন প্রমশেণ ইনমস্ট্টিউে-এ সমাট 

১৮টি প্রমশেলণ অংশগ্রহণ কলরন।  

 

৩.৯.১৯। ICT েরশেণ ও ই-নরর্ বাস্তবােন 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের সকে অনুরবভাতগ ইতেকট্ররনক পদ্ধরর্ততর্ত (ই-ফাইরোং) শর্তভাগ নরর্ ব্যবস্থাপনা কায চক্রম র্েমান 

রতেতে। এ কায চক্রতম গরর্তশীের্তা আনেতনর েতেে এটুআই কর্তচক েকারশর্ত সকে মন্ত্রণােে/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থাসমূতহর মারসক 

এবাং পারেক ই-ফাইরোং ররতপাট চ পয চতবেতণর পাশাপারশ মারসক সমিে সভাে র্তা উপস্থাপন করা হতে। কর্তচপতের কম চকর্তচা-

কম চর্ারীতের রনেরমর্তভাতব ICT ও ই-ফাইরোং রবষেক েরশেণ েোন করা হতে। এোড়া, বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের সফসবুক 

সপইজ র্ালু রতেতে। 

 

৩.৯.২০। বঙ্গবন্ধু সসতু হলত আোয়কৃত সোে   

অর্-ৃবছর যানবাহন সংখ্যা  সোে আোয় (লকাটি োকায়) 

১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হলত) ২৭৬৫১ ০.৯৯ 

১৯৯৮-১৯৯৯ ৮৯২১৪৯ ৬১.২৭ 

১৯৯৯-২০০০ ৯৩০৬৫৯ ৬৬.৯৪ 

২০০০-২০০১ ১১১০০৭০ ৮২.৮৪ 

২০০১-২০০২ ১২২২৯১৯ ৯৩.৫৮ 

২০০২-২০০৩ ১৩৭৫০০৯ ১০৮.৭২ 

২০০৩-২০০৪ ১৬৩২২০৫ ১৩১.০৮ 

২০০৪-২০০৫ ১৮৭৬৩৬৩ ১৫২.০০ 

২০০৫-২০০৬ ১৯৮৭৯৮৪ ১৫৭.৯৭ 

২০০৬-২০০৭ ২১৭২৪৬৩ ১৭৩.৭৬ 

২০০৭-২০০৮ ২৫৩৯৪২১ ২০১.৯৬ 

২০০৮-২০০৯ ২৭৫১৮৪৯ ২১৪.৪২ 

২০০৯-২০১০ ৩১৫৭৩৭২ ২৪২.৯৯ 

২০১০-২০১১ ৩৫৬৪৭১৩ ২৬৯.১০ 

২০১১-২০১২ ৩৬৯৮৭৪৩ ৩০৬.২৩ 

২০১২-২০১৩ ৩৮৮৬৫৫৮ ৩২৭.৯৮ 

২০১৩-২০১৪ ৩৯২৬৯৯০ ৩২৫.৩৮ 

২০১৪-২০১৫ ৪২০৭০৭৫ ৩৫১.১৪ 

২০১৫-২০১৬ ৪৮০৭৯১৫ ৪০৪.৮৮ 
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অর্-ৃবছর যানবাহন সংখ্যা  সোে আোয় (লকাটি োকায়) 

২০১৬-২০১৭ ৫৩৮৩১১৯ ৪৮৬.৫২ 

২০১৭-২০১৮ ৫৫৩২৫৩৬ ৫৪৩.৮০ 

২০১৮-২০১৯ ৫৯০১৮৯২ ৫৭৫.৪০ 

২০১৯-২০২০ ৫৯৯৭১৩০ ৫৬০.২৮ 

২০২০-২১ ৭৩০৯৩৯৬ ৬৫৪.৮২ 

 

৩.১০। অমডে আপমত্ত সংক্রান্ত তথ্যামে মনলম্ন সেওয়া হলোিঃ 

০১ জুোই ২০২০ হলত ৩০ জুন ২০২১ পযনৃ্ত অমডে সংক্রান্ত তথ্যামে মনলম্ন সেওয়া হলোিঃ 

(েে টাকাে) 

সাংস্থার 

নাম 

অরডট আপরি 

২০১৯-২০ অর্ চবেতরর 

অরডট আপরির সাংখ্যা 

সজরসহ 

২০২০-২১ 

অর্ চবেতরর অরডট 

আপরি 

িডরশতট 

জবাতবর 

সাংখ্যা 

রনষ্পরিকৃর্ত অরডট 

আপরি 

অরনষ্পন্ন অরডট 

আপরি 

সাংখ্যা ও টাকার পররমান সাংখ্যা ও টাকার 

পররমাণ 

সাংখ্যা টাকার 

পররমাণ 

সাংখ্যা টাকার 

পররমাণ 

বাাংোতেশ 

সসতু 

কর্তচপে 

৪৩০টি ও ৭৭৭২৭৯.৬৩ 

 

১৮টি ও 

৬৮৪৬০.৬৩ 

১১৩ টি ২৭৩টি ৪৮৪১৩৬.১২ ১৭৫টি ৩৬১৬০৪.২৪ 

 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের সব চতশষ অর্ চাৎ ২০১৯-২০ অর্ চবেতরর অরডট ররতপাট চ পরররশি-্ সর্ত সরন্নতবশ করা হতেতে। 

 

৩.১১। িািো সংক্রান্ত তথ্যামে 

িািো সংক্রান্ত তথ্যামে সংক্রান্ত তথ্যামে মনলম্ন সেওয়া হলোিঃ 

ক্রম. রববরণ জুন 

২০২১পয চি 

সমাট মামো 

রনষ্পরিকৃর্ত 

মামো 

সপরন্ডাং 

মামো 

মিব্য 

পতে রবপতে 

০১. সুরেম সকাট চ (আরপে রবভাগ) ০৪ - - ০৪ - 

০২. সুরেম সকাট চ (হাই সকাট চ রবভাগ) ২২ ০১ - ২১ - 

০৩. সজো জজ আোের্ত ও অন্যান্য অধস্তন আোের্ত  ১৩৯ ০৯ - ১৩০ - 

০৪. েশাসরনক ট্রাইবুেনাে ০১ ০১ - - - 

সব চতমাট মামো ১৬৬ ১১ - ১৫৫ - 

 

৩.১২। র্তথ্য অরধকারোঃ 

র্ততথ্যর অবাধ েবাহ এবাং জনগতণর র্তথ্য অরধকার রনরির্তকরতণর েতেে েণীর্ত র্তথ্য অরধকার আইন ২০০৯ এে ধাো 

২(ক)(আ) অনুযােী আরপে কর্তচপে এবাং উক্ত আইতনর ১০ ধারা অনুযােী র্তথ্য েোতনর জন্য বাাংোলদে শসতু কর্তথপলক্ষর 

দাহয়ত্বিাপ্ত কম থকর্থা ও নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথাগণ হনয়হমর্ কাে করে যারেন। ডকান আরবদন িাওয়া ডগরল েরুেীহভহিরর্ 

আইন অনুযায়ী র্থ্য সেবোি কো িয়। ডকান আরবদন শপনন্ডাং র্াডক না।  

 

আিীল কর্তথিক্ষ 

                                                                        সমাোঃ আবু বকর রেেীক 

রনব চাহী পররর্ােক, বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে 

সিান: ৫৫০৪০৩৩৩, ফোক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ 
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ই-সিইে: secretary@bridgesdivision.gov.bd 
সড়ক পমরবহন ও সসতু িন্ত্রণােয়, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ 

 

দাহয়ত্বিাপ্ত কম থকর্থা 

সিা: িমনরুে আেি 

অমতমরক্ত পমরিােক (প্রশাসন), বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে 

সিান: +880255040315 

সিাবাইে: 01700716308 

ওলয়বসাইে:www.bba.gov.bd 

ইলিইে: addldir-admn@bba.gov.bd 

সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ 

 

হবকল্প কম থকর্থা 

আমিরুে ইসোি 

অমতমরক্ত পমরিােক (অর্ ৃও মহসাব), বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে 

সিাবাইে: 01715222971 

ফোক্সোঃ 988414 

ই-সিইে: addldir-fa@bba.gov.bd 

সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ 

৩.১৩। অরভতযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরর্ত (GRS) 

সসবা োরপ্ততর্ত অসন্তুি হতে োরেত্বোপ্ত কম চকর্তচার সতঙ্গ সযাগাতযাগ করা যাতব। রর্তরন সমাধান রেতর্ত ব্যর্ চ হতে রনতনাক্ত পদ্ধরর্ততর্ত 

সযাগাতযাগ কতর সযতকান সমস্যা সম্পতকচ অবরহর্ত করা যাতবোঃ 

 

ক্ররমক 
কখন সযাগাতযাগ 

করতবন 

কার সতঙ্গ সযাগাতযাগ 

করতবন 

সযাগাতযাতগর ঠিকানা রনষ্পরির 

সমেসীমা 

১ 

োরেত্বোপ্ত কম চকর্তচা 

সমাধান রেতর্ত ব্যর্ চ 

হতে 

অমভলযার্ মনষ্পমত্ত কিকৃতাৃ 

(অমনক) 

পেবীিঃ পররর্ােক (েশাসন) 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে, সসতু ভবন, বনানী, 

ঢাকা ১২১২ 

সফান: +৮৮০২৫৫০৪০৩১০  

সিাবাইে: ০১৭০০৭১৬৩০১ 

ইতমইে: dir-admn@bba.gov.bd 

GRS রেঙ্ক: http://site.bba.gov.bd/grs/   

৪০ কাযমৃেবস 

[র্তেতির উতযাগ 

গৃহীর্ত হতে 

অরর্তররক্ত ২০ 

কায চরেবস] 

২ 

অরভতযাগ রনষ্পরি 

কম চকর্তচা সকান 

কারতণ অনুপরস্থর্ত 

র্াকতে 

রবকল্প কম চকর্তচা 

পেবী: পমরিােক (অর্ চ ও 

রহসাব) 

 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে, সসতু ভবন, বনানী, 

ঢাকা ১২১২ 

সফান : +৮৮০২৫৫০৪০৩১১ 

সমাবাইে : ০১৭০০৭১৬৩০৩ 

ফোক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ 

ইতমইে: dir-finance@bba.gov.bd 

--- 

mailto:secretary@bridgesdivision.gov.bd
https://bba.portal.gov.bd/site/info_officers/76d015b6-72f6-41c2-8749-7650e1f7fc66/www.bba.gov.bd
mailto:addldir-admn@bba.gov.bd
mailto:addldir-fa@bba.gov.bd
mailto:dir-admn@bba.gov.bd
http://site.bba.gov.bd/grs/
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৩ 

োরেত্বোপ্ত 

কম চকর্তচা/রবকল্প 

কম চকর্তচা রনরে চি 

সমতে সমাধান 

রেতর্ত না পারতে 

 

আরপে কম চকর্তচা 

রনব চাহী পররর্ােক 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপে, সসতু ভবন, বনানী, 

ঢাকা ১২১২ 

সফান : +৮৮০২৫৫০৪০৩৩৩ 

সমাবাইে : ০১৭০০৭১৬৩০০ 

ফোক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ 

ইতমইে: ed@bba.gov.bd 

আরপে োরখতের 

র্তাররখ সর্তক 

অনরধক ২০ 

কায চরেবস 

৪ 

আরপে কম চকর্তচা 

রনরে চি সমতে 

সমাধান রেতর্ত না 

পারতে 

মরন্ত্রপররষে রবভাতগর 

অরভতযাগ ব্যবস্থাপনা সসে 
অরভতযাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইট, বাাংোতেশ সরর্বােে, ঢাকা 

www.grs.gov.bd  

সতব চাচ্চ সমেসীমা 

অনরধক ৬০ 

কায চরেবস। 

 

৩.১৪। বাস্তবাময়ত উলেখলযাগ্য প্রকল্প 
 

৩.১৪.১। বঙ্গবন্ধু সসতু 

সমরির্ত সযাগাতযাগ ব্যবস্থার আওর্তাে যমুনা নেী দ্বারা রবভক্ত সেতশর দ্য’টি অঞ্চেতক একীভূর্ত কতর রাজননরর্তক, সামারজক, 

অর্ চননরর্তক, েশাসরনক, সাাংস্কৃরর্তক এবং সারব চক উন্নেন ত্বরারির্ত করার েতেে ১৯৯৬ সাতের ২৩ জুন আওোমী েীগ সরকার 

েমর্তাে আসার পর তৎকােীন মাননীে েধানমন্ত্রী সশখ হামসনার ঐকারিক েতর্িাে সমাট ৩৭৪৫ সকাটি ৬০ েে টাকা ব্যতে 

৪.৮ রকতোরমটার েী্ চ বঙ্গবন্ধু সসতুর রনম চাণ কাজ রনধ চাররর্ত সমতের পূতব চ সমাপ্ত হয়। ১৯৯৮ সাতের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সসতু 

যানবাহন পারাপাতরর জন্য খুতে সেওো হে। এ সসতু মনিাৃলণ মতনটি উন্নয়ন সহলযার্ী সংস্থা যর্া; এমডমব, মববব্যাংক ও োইকা 

হলত গৃহীত ঋলণর িলধ্য ইলতািলধ্য ২৮০০ সকাটি োকা পমরলশাি করা হলয়লছ। আগামী ২০৩৪ সাে নাগাে সকে ঋণ পমরলশাি 

হলব আশা করা যায়। বঙ্গবন্ধু সসতুতর্ত সড়ক ও সরে পতর্র সুরবধা োড়াও রবদ্যেৎ, গ্যাস এবাং অপটিকোে ফাইবার সটরেতফান 

োইন স্থাপন করা হতেতে।  

 

মিত্র-১৩: বঙ্গবন্ধু সসতু 

 

বঙ্গবন্ধু সসতু িালু হওয়ার পর হলত এ সসতু মেলয় পূবাৃভালসর তুেনায় অমিক সোে আোয় হলচ্ছ। র্ত ২০২০-২১ অর্বৃছলর এ 

সসতু হলত ৬৫৪ সকাটি ৮২ েে োকা সোে বাবে আোয় হলয়লছ। ১৯৯৯ সাতে সসতু এোকা-সক একটি আিজচারর্তক মাতনর 

পয চটন সকতন্দ্র রূপাির করাে এটি সেশী ও রবতেশী পয চটকতের রনকট একটি আকষ চণীে স্থাতন পররণর্ত হে। এর ফতে সরকাতরর 

রাজস্ব আে বৃরদ্ধ পাে।  

 

বঙ্গবন্ধু সসতু সেতশর অর্ চননরর্তক উন্নেতন মাইেফেক রহতসতব কাজ করতে। এ সসতু রনম চাতণর ফতে যার্তাোর্ত ব্যবস্থা সযমন 

সহজর্তর হতেতে সর্তমরন উিরাঞ্চতে কৃরষ পণ্যারে উৎপােতনর পররমাণ উতেখতযাগ্য হাতর বৃরদ্ধ সপতেতে এবাং কৃষক র্তার পতণ্যর 

http://www.grs.gov.bd/
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ন্যায্য মূল্য পাতর্ে। কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধর পাশাপারশ উিরাঞ্চতে রশল্প েরর্তষ্ঠানও গতড় উঠতে। োররদ্রে রবতমার্তনর মাধ্যতম 

অর্ চননরর্তক উন্নেতন এ সসতু গুরুত্বপূণ চ অবোন রাখতে। 

 

৩.১৪.২।  ঢাকা-মুন্সীর্ি সড়লক িলেবরী নেীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংোলেশ-িীন দিত্রী) সসতু 

 

রাজধানী ঢাকা শহতরর সাতর্ পার্শ্চবর্তী মুন্সীগঞ্জ সজোর সরাসরর সযাগাতযাগ ব্যবস্থা গতড় সর্তাোর েতেে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়তক 

ধতের্শ্রী নেীর উপর ১৫২১ রমটার েী্ চ ৬ষ্ঠ বাাংোতেশ-র্ীন দমত্রী (মুক্তারপুর) সসতুর রনম চাণ কাে ২০০৮ সালে সম্পন্ন হে। এ 

সসতু মনমিতৃ হওয়ায় মুন্সীর্ি ও তার আলশপালশর অঞ্চেগুলো হলত ঢাকা িহানর্রীলত এখন শাক-সবমে ও িেমূেসহ অন্যান্য 

কৃমষপণ্য সহলেই পমরবহন করা সম্ভব হলচ্ছ। 

 

 
 

মিত্র-১৪: ঢাকা-মুন্সীর্ি সড়লক িলেবরী নেীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংোলেশ-িীন দিত্রী) সসতু 

 

মুক্তারপুর সসতুর সালর্ সংলযার্কারী পঞ্চবটি হতর্ত মুক্তারপুর সসতু পয চি ১০.৭৫ রকতোরমটার সড়ক েশস্তকরণ ও ৯.০৬ 

রকতোরমটার সোর্তো রাস্তা রনম চাণ কায চক্রম র্েমান রতেতে। এটি বাস্তবাময়ত হলে মুন্সীর্ি সেোর সালর্ ঢাকা ও নারায়ণর্ি 

সেোর সড়ক সযার্ালযার্ ব্যবস্থা আলরা সহেতর হলব। তাছাড়া, েমেণাঞ্চলের যানবাহনসমূহ উক্ত সড়লকর িাধ্যলি ৩য় 

শীতেেো সসতু হলয় ঢাকা-িট্টগ্রাি িহাসড়লক িোিে করলত পারলব। এর িলে ঢাকার উপর যানবাহলনর িাপ কিলব।   

  

৩.১৫। িেিান উলেখলযাগ্য প্রকল্প 

 

৩.১৫.১। পদ্মা বহুমুখী সসতু মনিাৃণ প্রকল্প 

মাননীে েধানমন্ত্রী সশখ হারসনার দূরেশী সনর্তত্বািীন আওয়ািী েীর্ সরকার (১৯৯৬-২০০১) সেলশর েরেণাঞ্চতের সাতর্ 

রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরর যার্তাোর্ত ব্যবস্থা গতড় সর্তাোর েতেে পদ্মা নেীর উপর একটি সসতু রনম চাতণর উলযার্ গ্রহণ কলর। 

এরই অাংশ রহতসতব ২০০১ সাতে োক-সম্ভাব্যর্তা সমীো পররর্ােনা করা হে। উক্ত সমীোে কাররগরর ও অর্ চননরর্তক রেক সর্তক 

গ্রহণতযাগ্য এবাং উপযুক্ত স্থান রহসাতব রবতবর্না কলর মাওো পলয়লন্ট পদ্মা নেীর উপর ৪ (র্ার) সেইন রবরশি সড়ক ও সরেসহ 

সসতু মনিাৃলণর সুপাররশ করা হে। র্তৎকােীন মাননীে েধানমন্ত্রী সশখ হারসনা ২০০১ সাতের ৪ জুোই মাওো পতেতন্ট পদ্মা সসতুর 

রভরিেস্তর স্থাপন কতরন। পরবর্তীতর্ত আওোমী েীগ সরকার ২০০৯ সাতে েমর্তা গ্রহতণর পর সসতুর রবস্তাররর্ত রডজাইন েণেন 

পরামশ চক েরর্তষ্ঠান রনতোতগর েস্তাব ক্রে সাংক্রাি মরন্ত্রসভা করমটির অনুতমােতনর সেরেতর্ত ২৯ জানুোরর ২০০৯ র্তাররখ 

পরামশ চক েরর্তষ্ঠাতনর সাতর্ চুরক্ত স্বাের এবাং েকতল্পর রবরভন্ন প্যালকলে মবস্তামরত মডোইন চূড়ান্ত করা হয়। র্তাোড়া পদ্মা সসতু 

েকতল্পর ভূরম অরধগ্রহণ কায চক্রম ত্বরারির্ত করার েতেে নবম জার্তীে সাংসতে ‘‘পদ্মা বহুমুখী সসতু েকল্প (ভূরম অরধগ্রহণ) আইন, 

২০০৯ (২০০৯ সতনর ৩১ নাং আইন)’’ পাশ করা হে। 
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যর্াসিলয় ঠিকাোর মনলয়ালর্ সেন্ডার প্রমক্রয়াও শুরু করা হয়। সস সিয় পদ্মা সসতু প্রকলল্পর মবমভন্ন প্যালকলের মনিাৃণ কাে 

তোরমকর েন্য পরািশকৃ প্রমতষ্ঠান মনলয়ার্ প্রমক্রয়ায় দ্যনীমত ষড়যলন্ত্রর অমভলযার্ এলন মববব্যাংক, এমডমব, োইকা এবং 

আইমডমব ঋণচুমক্ত স্থমর্ত কলর। সবলৃশষ ২০১৭ সালে কানাডার েলরলন্টার একটি আোেলত দ্যনীমত ষড়যলন্ত্রর অমভলযার্ মিথ্যা 

প্রিারণত হলে মববব্যাংক এ প্রকলল্প পুনরায় মিলর আসার স্াষণা মেলেও সেশ ও েনর্লণর স্বালর্ ৃিাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হমসনা 

মববব্যাংলকর ঋণ গ্রহণ না কলর বাংোলেশ সরকালরর মনেস্ব অর্াৃয়লন পদ্মা সসতু বাস্তবায়লনর সাহসী মসিান্ত গ্রহণ কলরন। সব 

প্রমতকূেতালক েয় কলর স্বলের পদ্মা সসতু আে দৃশ্যিান বাস্তবতা। স্বলের পদ্মা সসতু প্রকলল্পর সূিনােলে সেশী-মবলেশী ষড়যন্ত্র 

এবং িোলেিসমূহ উত্তরলণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার হার না িানা সূদৃঢ় সনর্তত্ব, পদ্মা সসতুর প্রমত ইমঞ্চ অগ্রর্মতলত তাঁর 

মনমবড় িমনেমরং এবং আলবলর্র সংলযার্ প্রকল্পটির সিে বাস্তবায়লন অনু্েক মহসালব কাে কলর যালচ্ছ। 
 

পদ্মা সসতুর উপলরর অংশ মেলয় যানবাহন ও নীলির অংশ মেলয় সরে িোিে করলব। এ সসতুর ফতে ের্তেেভাতব োয়ে ৪৪,০০০ 

বগ চ রকতোরমটার (১৭,০০০ বগ চ মাইে) বা বাাংোতেতশর সমাট এোকার ২৯% অঞ্চেজুতড়ে ৩ সকাটিরও অরধক জনগণ ের্তেেভাতব 

উপকৃর্ত হতব। এই সসতুটি রনরম চর্ত হতে সেতশর রজরডরপ ১.২ শর্তাাংশ পয চি বৃরদ্ধ িারব আশা কো যায়। র্াছাড়া প্রনত বের ০.৮৪% 

হালর দানরদ্র হ্রালসর মােলম শদলের আর্ থ সামানজক উন্নয়লন গুরুত্বপূর্ থ ভূনমকা পােন করলব। 

 

জুন ২০২১ পযনৃ্ত পদ্মা সসতু প্রকলল্পর ক্রিপুমিত সভৌত অগ্রর্মত ৮৭.০০ শতাংশ। এর িলধ্য উলেখলযাগ্য প্যালকে/কালের 

অগ্রর্মত মনম্নরূপ: 

 

ক্রি. প্যালকে/কালের মববরণ কাে শুরু  বাস্তবায়ন অগ্রর্মত 

১. মূে সসতু রনম চাণ 

 

নলভম্বর ২০১৪ • চুমক্তমূল্য ১২১৩৩.৩৯ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ১১২০৮.২১ 

সকাটি োকা।  

• মূে সসতুর ২৯৪টি পাইলের িলধ্য ২৯৪ টি পাইলের সম্পূণ ৃঅংলশর 

ড্রাইভ সম্পন্ন।  

• সিাে ৪১টি স্প্োলনর িলধ্য ৪১টি স্প্োন স্থাপন সম্পন্ন।   

• সরেওলয় স্লাব স্থাপন ১০০% এবং সরাডওতে স্লাব স্থাপন ৯৩%। 

• ক্রিপুমিত সভৌত অগ্রর্মত ৯৪.০০% 

২. নেীশাসন কাজ 

  

মডলসম্বর ২০১৪ • চুমক্তমূল্য ৮৭০৭.৮১ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ৬৬২৩.৯২ 

সকাটি োকা।  

• সভৌত অগ্রর্মত ৮৪.০০% 

৩. জারজরা সাংতযাগ সড়ক ও 

িীজ এন্ড ফোরসরেটিস 

অলক্টাবর ২০১৩ • চুমক্তমূল্য ১৩১৮.৯৯ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ১২৭১.৮৫ সকাটি 

োকা।  

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

৪. মাওো সাংতযাগ সড়ক ও 

িীজ এন্ড ফোরসরেটিস 

োনুয়ামর ২০১৪ • চুমক্তমূল্য ১৯৩.৪০ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ১৯১.৯৫ সকাটি 

োকা।   

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

৫. সারভচস এররো-২ রনম চাণ  োনুয়ামর ২০১৪ • চুমক্তমূল্য ২০৮.৭১ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ১৯৯.৭৩ সকাটি 

োকা।   

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

৬. কাজ র্তোররক (CSC-1)   অলক্টাবর ২০১৩ • চুমক্তমূল্য ১৩৩৪.৮৮ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ৮৯.১৭ সকাটি 

োকা।  

• সভৌত অগ্রর্মত ১০০% 

৭. মূে সসতু এবাং নেীশাসন 

কাতজর রনম চাণ কাজ 

র্তোররক  (CSC-2)  

নলভম্বর ২০১৪ • চুমক্তমূল্য ৩৮৩.১৫ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ৫৬৪.৩৪ সকাটি 

োকা।  

• অগ্রর্মত ৮৮%  
৮. Engineering 

Support and Safety 

Team (ESST) 

অলক্টাবর ২০১৩ • চুমক্তমূল্য ৭২.১৩ সকাটি োকা এবং পমরলশামিত ৭২.১৩ সকাটি োকা।  

• অগ্রর্মত ১০০% 
 

৯. ভূমি অমিগ্রহণ  • সব চতমাট অরধগ্রহণকৃর্ত ভূরমর পররমাণ ২৫২৭.৪৭৬২ সহক্টর, যার 

মতধ্য মুরন্সগঞ্জ, মাোরীপুর ও শরীের্তপুর সজোে অরধগ্রহণকৃর্ত ভূরমর 
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ক্রি. প্যালকে/কালের মববরণ কাে শুরু  বাস্তবায়ন অগ্রর্মত 

পররমাণ যর্াক্রতম ৩২৯.৭৬ সহক্টর, ১৫৮৬.৭৫৬২ সহক্টর ও 

৬১০.৯৬ সহক্টর। এর মতধ্য েখে বুতে সনওো ভূরম ১৪৫৩.১৭ 

সহক্টর।  

১০. পুনবাৃসন কায়ৃক্রি  জুন ২০০৯ • জুন ২০২১ পযনৃ্ত ৭২৬.২৬ সকাটি োকা অমতমরক্ত সহায়তা বাবে 

েমতগ্রস্তলের িলধ্য পমরলশাি করা হলয়লছ। 

• জুন ২০২১ পযনৃ্ত ‘েকল্প পয চাে বরাে করমটি’ কর্তচক েমতগ্রস্ত 

ব্যরক্তবতগ চর মাতে ৩০১৩টি প্লে হস্তান্তর করা হলয়লছ। এতের মতধ্য 

৮১১টি ভূরমহীন (েরর্তগ্রস্থ) পররবারতক রবনামূতল্য েোন করা 

হতেতে। এোড়াও ৯৬৫ জন েরর্তগ্রস্থ ব্যরক্ততক রভটা উন্নেন সহাের্তা 

েোন করা হতেতে।   

• পদ্মা সসতুর ০৪টি পুনবাৃসন সাইলে িলনারি পমরলবলশ স্থাপনকৃত 

০৪টি প্রার্মিক মবযােলয় সিাে ১২০৯ েন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন 

করলছ।  

• পদ্মা সসতু পুনব চাসন এোকাে সমাট ০৫টি স্বাস্থেতকন্দ্র স্থাপন করা 

হতেতে। এসব স্বাস্থেতকন্দ্র সর্তক েজনন স্বাস্থে সসবা, মা ও রশশু 

স্বাস্থে সসবা, স্বাস্থে সতর্র্তনর্তামূেক পরামশ চ ও কায চক্রম, টিকাোন 

কম চসূরর্, রবনামূতল্য ঔষুধ ও সরফাতরে সারভ চস সেো হতে।  

১১. পমরলবশ কাযকৃ্রি  জুন ২০০৯ • পুনবাৃসন এোকা এবং সামভসৃ এমরয়ায় জুন ২০২১ পযনৃ্ত ১৭৩২৯৪টি 

র্াছ োর্ালনা হলয়লছ।  

• পদ্মা সসতু প্রকল্প এোকায় স্থামপত জাদ্য্লর জুন ২০২১ পয চি 

২৩১৫টি নমুনা সাংগ্রহপূব চক সাংরেণ করা হতেতে।  

 

 
 

রর্ত্র-১৫: মাননীে েধানমন্ত্রী সশখ হারসনা ১২ রডতসম্বর ২০১৫ র্তাররখ মাওো পতেতন্ট মূে পদ্মা সসতু রনম চাণ কাতজর শুভ উতদ্বাধন কতরন 
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মিত্র-১৬: িাননীয় সড়ক পমরবহন ও সসতু িন্ত্রী, মরন্ত্রপররষে সমিব এবং পদ্মা বহুমুখী সসতু েকতল্পর প্রকল্প পমরিােক-এর প্রকল্প এোকা পমরেশনৃ 

 

 
 

রর্ত্র-১৭:  রনম চাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সসতুর প্যারাতপট ওোে রনম চাণ কাজ 
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রর্ত্র-১৮: রনম চাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সসতুর জারজরা-মাওো সরাডওতে 

 

 

 

রর্ত্র-১৯: রনম চাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সসতু 
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রর্ত্র-২০:  রনম চাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সসতুর মাওো ভাোডাক্ট  
 

৩.১৫.২। কর্ থফুলী নদীে র্লরদরশ বহুলেন সড়ক টারনল হনম থাণ 

কণ থফুলী নদীে র্লরদরশ বাাংোলদে র্র্া দহক্ষণ এহশয়াে ির্ম আন্ডােওয়াটাে টারনল হনম থাণ মাননীয় িধানমন্ত্রী ডশখ িাহসনাে 

সািসী ও হভশনাহে ডনর্তরত্বে এক অনন্য উদািেণ। ২০১৪ সালের জুন মালস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডশখ িাহসনাে চীন সফরকালে 

টালনেটি ননম থালর্ চীন সরকালরর সালর্ সমল াতা স্মারক স্বাক্ষনরত হয়। ২০১৬ সাতের ১৪ অতক্টাবর বাাংোতেতশর েধানমন্ত্রী 

সশখ হামসনা ও র্ীতনর সেরসতডন্ট রশ রজনরপাং েকতল্পর রভরিেস্তর স্থাপন কতরন। টাতনতের রনম চাণ কাজ দ্রুর্ত গরর্ততর্ত এরগতে 

র্েতে। েকতল্পর সারব চক সভৌর্ত অগ্রগরর্ত ৭০%। ইলতামলে টালনলের ১ম টিউলবর Internal Structure-এর Lane Slab-

ঢাোইলয়র রনম চাণ কাজ ৪৩.১৮% সম্পন্ন হলয়লে। জুন ২০২১ মাস পয থন্ত টালনলের ২য় টিউব এর ১৭৬৬ নমটার (৭২.০৮%) 

শবানরাং কাজ সম্পন্ন হলয়লে। আগামী ২০২২ সালের নিলসম্বর নাগাদ টালনলের ননম থার্ কাজ সম্পন্ন িরব আশা করা যালচ্ছ।  

 

বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমান টাতনে র্ট্রগ্রাম শহতরর পরিম অাংতশর সাতর্ কণ চফুেী নেীর পূব চ অাংতশর সড়ক সযাগাতযাগ স্থাপন 

করলব এবং এটি এরশোন হাইওতের সাতর্ও সাংযুক্ত হতব। এটি বাস্তবাময়ত হলে র্ট্টগ্রাম শহতরর যানজট রনরসন হলব, র্ট্টগ্রাম 

সমুদ্রবন্দতর পণ্য পররবহন সহজর্তর হতব এবাং ঢাকার সাতর্ র্ট্টগ্রাম ও কক্সবাজাতরর সরাসরর সড়ক সযাগাতযাগ আরও উন্নর্ত 

হতব। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সিীো অনুযায়ী োতীয় মেমডমপসর্ত এই োলনে ০.১৬৬% অবোন রাখলব।   

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF_%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%82
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রর্ত্র-২১: মাননীে েধানমন্ত্রী সশখ হারসনা ২৪ সফব্রুোরর ২০১৯ র্তাররখ টাতনে সবাররাং কাতজর আনুষ্ঠামনক শুভ উতদ্বাধন কতরন 

 
 

রর্ত্র-২২: সসতু রবভাতগর সরর্ব ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে)জনাব সমাহাম্মে সবোতের্ত 

সহাতসন-এর টাতনতের রনম চাণ কাজ পররেশ চন 

 

 

 



34 

 

 

 
 

রর্ত্র-২৩:  সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণােতের সাংসেীে স্থােী করমটির কণ চফুেী নেীর র্তেতেতশ বহুতেন সড়ক টাতনে রনম চাণ েকতল্পর কাজ পররেশ চন 

  

 
 

রর্ত্র-২৪:  কণ চফুেী নেীর র্তেতেতশ রনম চাণাধীন “বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমান টাতনে”  
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রর্ত্র-২৫:  কণ চফুেী নেীর র্তেতেতশ রনম চাণাধীন “বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমান টাতনে”  

 

 
 

রর্ত্র-২৬: “বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমান টাতনে”-এর টিউব সবাররাং কাতজ ব্যবহৃর্ত টিরবএম সমরশন 
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৩.১৫.৩। সালপাে ৃটু ঢাকা এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মপমপমপ প্রলেক্ট 

ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রনম চাতণ ভূরম অরধগ্রহণ, েরর্তগ্রস্ততের পুনব চাসন এবাং ইউটিরেটিজ স্থানািতরর ব্যে রনব চাতহ 

বাাংোতেশ সরকাতরর রনজস্ব অর্ চােতন ৩২১৬ সকাটি ৮৭ েে টাকা ব্যতে রোংক েকল্প রহতসতব ‘‘সাতপাট চ টু ঢাকা এরেতভতটড 

এক্সতেসওতে রপরপরপ েতজক্ট’’ শীষ চক েকল্পটি  ১৮ অতক্টাবর ২০১১ র্তাররতখর একতনক সভাে অনুতমারের্ত হে। পরবর্তীতর্ত ৪৯১৭ 

সকাটি ৫৭ েে টাকা োক্করের্ত ব্যতে সাংতশারধর্ত রডরপরপ অনুতমারের্ত হে। এ েকতল্পর আওর্তাে উতেখতযাগ্য কায চক্রমসমূহ হতো 

ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রপরপরপ েকতল্পর ভূরম অরধগ্রহণ, েরর্তগ্রস্ততের পুনব চাসন, ইউটিরেটিস স্থানাির এবাং পরামশ চক 

সসবা। েকল্পটির সমোেকাে জুন ২০২৪ পয চি। েকতল্পর মূে এোইনতমন্ট বরাবর ভূরম অরধগ্রহণ এবাং ১ম পয চাতের ইউটিরেটি 

অপসারণ/েরর্তস্থাপন সম্পন্ন হতেে। র্তাোড়া, ভবন অপসারণ ও পুনব চাসন রভতেজ রনম চাণ কাজ র্েমান রতেতে। 

 

৩.১৫.৪। সগ্রোর ঢাকা সাসতটইতনবে আরবান ট্রান্সতপাট চ েতজক্ট (এমেলভলেড অংশ) 

গাজীপুর হলত োহজাোে আন্তজথানতক নবমানবন্দর পয থন্ত শমাট ২০ নকলোনমটার Bus Rapid Transit বা BRT শেলনর মলে 

বাাংোলদে শসতু কর্তথপক্ষ কর্তথক উত্তরা হাউজ নবনডাং হলত টঙ্গী শচরাগ আেী মালকথট পয থন্ত ৪.৫ নকলোনমটার এনেলেলটি অাংে 

ননম থার্ কায থক্রম চেমান রডয়রছ। এ এহলরভরটড অিংরশে ৩.৫ হকরলাহমটাে িরব ৬ ডলরনে এবিং ১ হকরলাহমটাে িরব ৪ ডলরনে। 

র্াছাড়া, এরর্ র্াকরব ৬টি এহলরভরটড ডস্ট্শন এবিং ১০ ডলরনে টঙ্গী ডসতু।  

জুন ২০২১ পয থন্ত েকতল্পর সমাট ১৯০৬টি service pile এর মতধ্য ১৩৬৮টির রনম চাণ সম্পন্ন হতেতে। ১৮১টি Pile Cap, ১৮০টি 

Pier Stem এবাং ৫৮৯টি I-Girder ননম থার্ সম্পন্ন হলয়লে। ৪২১টি I-Girder স্থাপন করা হতেতে। টঙ্গী রিজ পাইতের কাজ 

সম্পন্ন হতেতে। এোড়া, টঙ্গী সসতুর পর সর্তক সর্রাগআেী পয চি মূে সড়তকর দ্যই পাতর্শ্চ সেতনজ কাতজর ৬৩১১ নমটালরর মলে 

সম্পূর্ থ অাংলে RCC pipe স্থাপন করা হতেতে এবাং অন্যান্য কাজ র্েমান আতে। এ পয চি েকতল্পর সভৌর্ত অগ্রগরর্ত ৫১.৩৮%। 

প্রকল্পটি বাস্তবানয়ত িরল ঘন্টায় উভয় হদক ডর্রক িায় ২৫০০০ যাত্রী চলাচল কেরর্ িােরব। এটি ঢাকা শিরেে যানেট হনেসরন 

অবদান োখরব। 

 
রর্ত্র-২৭: সসতু রবভাতগর সরর্ব ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের রনব চাহী পররর্ােক জনাব সমাোঃ আবু বকর রেেীক-এর রবআরটি েকতল্পর রনম চাণ কাজ 

পররেশ চন 
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রর্ত্র-২৮:  রনম চাণাধীন রবআরটি (বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের এরেতভতটড অাংশ) 

 

 

রর্ত্র-২৯:  রনম চাণাধীন রবআরটি (বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের এরেতভতটড অাংশ) 
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৩.১৫.৫। ঢাকা-আশুহলয়া এহলরভরটড এিরিসওরয় হনম থাণ 

ঢাকা শহতরর উিরাঞ্চে র্তর্া সাভার, আশুরেো, নবীনগর ও ইরপতজড সাংেগ্ন রশল্প এোকার যানজট রনরসন এবাং সযাগাতযাগ 

ব্যবস্থার দ্রুর্ত উন্নেতনর েতেে িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার সনর্তত্বািীন আওয়ািী েীর্ সরকার ঢাকা-আশুরেো এরেতভতটড 

এক্সতেসওতে মনিাৃলণর উলযার্ গ্রহণ কলর। হযরর্ত শাহোোে আন্তেৃামতক মবিানবন্দর সর্লক আশুমেয়া হলয় ইমপলেড পযনৃ্ত ২৪ 

মকলোমিোর েী্ ৃ ঢাকা-আশুমেয়া এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় প্রকল্পটি ১৬,৯০১ সকাটি ৩২ েে টাকা োক্করের্ত ব্যতে র্ত ২৪ 

অতক্টাবর ২০১৭ র্তাররখ অনুরষ্ঠর্ত একতনক সভাে অনুতমারের্ত হে। বর্তচমাতন ভূরম অরধগ্রহণ কায চক্রম র্েমান রতেতে। ইলতামলে 

Design Reviw and Supervision Consultant-ডক Notice to Proceed েোন কো িরয়রছ এবিং INGO কাজ শুরু 

কতরতে। এটি মনমিতৃ হতে এরশোন হাইওতে সনটওোকচ এবাং োে সকে জার্তীে মহাসড়তকর সাতর্ যুক্ত হওোর পাশাপারশ 

ঢাকার সাতর্ ৩০টি সজোর সাংতযাগ স্থাপনকারী আবদ্যোহপুর-আশুরেো-বাইপাইে-র্ন্দ্রা কররতডাতর যানজট অতনকাাংতশ হ্রাস 

পাতব। এটি রনরম চর্ত হতে রজরডরপ েবৃরদ্ধর হার ০.২১৭% বৃরদ্ধ পাতব।   

 

 
 

রর্ত্র-৩০: সসতু রবভাতগর সরর্তবর (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) সনর্ততত্ব ঢাকা-আশুরেো এরেতভতটড এক্সসেসওতে রনম চাণ েকতল্পর পররেশ চন  

ঢাকা আশুহলয়া এহলরভরটড এিরিসওরয় এলাইনরমন্ট 
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রর্ত্র-৩১:  ঢাকা-আশুরেো এরেতভতটড এক্সসেসওতে রনম চাণ েকতল্পর মাঠ পয চাতের ভূরম অরধগ্রহণ কায চক্রম 

 

৩.১৫.৬। রমঠামইন সসনারনবাস হতে রকতশারগঞ্জ সজোর কররমগঞ্জ উপতজোর মররর্খােী পয চি একটি সোর্তো সড়ক রনম চাতণর 

সম্ভাব্যর্তা সমীো পররর্ােনা 

রমঠামইন সসনারনবাস হতে রকতশারগঞ্জ সজোর কররমগঞ্জ উপতজোর মররর্খােী পয চি একটি সোর্তো সড়ক রনম চাতণর েতেে 

সম্ভাব্যর্তা সমীো পররর্ােনা ও রডতটইে রডজাইন েস্তুতর্তর জন্য পরামশ চক েরর্তষ্ঠাতনর সাতর্ গর্ত ০৫ জানুোরর ২০২১ র্তামরখ 

একটি চুরক্ত স্বাের করা হতেতে। বর্তচমাতন সমীো কায চক্রম র্েমান রতেতে।  

 

৩.১৫.৭। ঢাকা শহলর সাবওলয় (আন্ডারগ্রাউন্ড সিলিা) মনিাৃণ সম্ভাব্যতা সিীো  
 

 

ঢাকা শহলর সাবওলয় মনিাৃণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার একটি সাহসী মসিান্ত। ঢাকা শহলরর অসহনীয় যানেে সিস্যা 

সিািালন িাননীয় প্রিানিন্ত্রী পূববৃতী সিয়ালে (২০১৪-১৮) োময়লত্ব র্াকাকােীন ২০১৬ সালে ঢাকা শহলর সাবওলয় মনিাৃলণর 

কাযকৃ্রি ত্বরামিত করার েন্য সসতু মবভার্লক প্রলয়ােনীয় মনলেশৃনা প্রোন কলরন। এ সপ্রমেলত ঢাকা শহলরর সিাে ২৫৩ 

মকলোমিোর এোইনলিলন্ট সম্ভাব্যতা সিীো পমরিােনার েন্য একটি সম্ভাব্যতা সিীো প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০২২ সালের 

জুন নার্াে সম্পন্ন হলব। গর্ত ২৪ মার্ চ ২০২১ র্তাররখ ইন্টারকরন্টতনন্টাে সহাতটে-এ Feasibility Study and Preliminary 

Design for Constructon of Dhaka Subway মবষয়ক এক সসমিনার অনুমষ্ঠত হয়। জুন ২০২১ পয চি েকতল্পর সারব চক 

সভৌর্ত কাতজর অগ্রগরর্ত ৭০%। মবস্তামরত সিীো প্রমতলবেলনর সুপামরশ অনুযায়ী যর্াসমতে সাবওলয় মনিাৃণ প্রকল্প বাস্তবায়সনর 

কাে শুরু হলব আশা করা যায়। সাবওলয় সিীো প্রকলল্প প্রস্তামবত সাবওলয় সনেওয়াকৃসমূহ মনম্নরূপিঃ 

 

ক্রম রূট-এর নাম পূর্ থ শনটওয়াকথ 

০১। রূট নব (B): 

গাবর্লী-শোোব ইউননয়ন শরাি 

(দদঘ থযঃ 30.51 নকঃনমঃ, ২৬ 

শস্টেন) 

গাবর্লী, শগাোরলটক, তুরাগ নসটি, জাতীয় নচনড়য়াখানা, নমরপুর-১১, 

কােনে শমাড়, মাটিকাটা শরাি, নবমান বানহনী সদর দপ্তর, বানরধারা 

নিওএইচএস, নফউচার পাকথ, বসুন্ধরা ব্লক-নি, বসুন্ধরা ব্লক- আই এন্ড শজ, 

বসুন্ধরা সাউর্, বসুন্ধরা ব্লক-এম, বসুন্ধরা ব্লক-এন, মাস্তুে, শিেনা, শটােনা, 

পূব থাচে শসক্টর-১৫, পূব থাচে শসক্টর-১৮, পূব থাচে শসক্টর শসন্ট্রাে, পূব থাচে 

শসক্টর-১৯, পূব থাচে শসক্টর-২১, পূব থাচে শসক্টর ইস্ট, পূব থাচে মালুম নসটি, 

ডভালাব ইউহনয়ন ডোড 

০২। রূট নি (D): 

োওয়াে (শকরানীগঞ্জ)-ঠুেঠুনেয়া 

(ইস্ট নখেগাঁও)  

(দদঘ থযঃ ১5.68 নকঃনমঃ, ১4 শস্টেন) 

আটি োওয়াে, চানন্দপুর, আটি বাজার, োঙ্গাবানড় নিজ, হাজারীবাগ, 

নজগাতো, সাইিল্যাব, োহবাগ, কাকরাইে, রাজারবাগ, বাসালবা, আব্দুে 

আনজজ হাই স্কুে এন্ড কলেজ, ইস্ট ননন্দপাড়া 
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০৩। রূট নজ (G): 

বসুন্ধরা নরোর নেউ সাউর্-গাবতেী  

(দদঘ থযঃ ১৭.3৩ নকঃনমঃ, ১৫ শস্টেন) 

বসুন্ধরা নরোর নেউ নর্ থ, শ্মোন ঘাট, নমে ব্যারাক, সদরঘাট, নমিলফাি থ 

শগট, োেবাগ, নবাবগঞ্জ পাকথ, েহীদ শেখ রালসে হাই স্কুে, হাজারীবাগ, 

োংকর, ননউ শচৌরাস্তা শমাড়, শমাহাম্মদপুর, আদাবর, গাবতেী  

 

০৪। রূট শজ (J): 

হাজারীবাগ-পূব থাচে নর্ থ (দদঘ থযঃ 

29.40 নকঃনমঃ, ২5 শস্টেন) 

হাজারীবাগ, রামচন্দ্রপুর, নবদয় হাউনজাং শসাসাইটি, শমাহাম্মদপুর, কলেজ 

শগট, নবজয় স্মরর্ী, ফযােকন, মহাখােী, গুেোন-1, বাড্ডা, নামা পাড়া, 

সাতারকুে, সানেযানে নর্ থ, পনশ্চম হারারনদয়া, কালয়মসার, বরূনা, 

জেনিঁনড় শসক্টর-৪, জেনিঁনড় শসক্টর-১৫ সাউর্, জেনিঁনড় শসক্টর-১৫ নর্ থ, 

জেনিঁনড় শসক্টর-১০, পূব থাচে সাউর্, পূব থাচে শসক্টর-২, পূব থাচে শসক্টর-১০, 

পূব থাচে শসন্ট্রাে 

০৫। রূট ও (O): 

ন েনমে-টনঙ্গ জাংেন  

(দদঘ থযঃ ২8.71 নকঃনমঃ, ২7 শস্টেন) 

ন েনমে, ডর্ঘহেয়া বাোে, মুসহলম নগে, ডখজুেবাগ, সদেঘাট,  

নয়াবাোে, গুহলস্থান, কাকোইল, েমনা, িাহর্েহিল, নবনজ শপ্রস, 

মহাখােী, রাওয়া, রজনীগন্ধা মালকথট, কচুলক্ষত, োষানলটক সরকারী উচ্চ 

নবদ্যােয়, পোে নগর, কােেী শমাড়, সাগুপ্তা ননউ শরাি, উত্তরা শসক্টর-১৭, 

নর্ থ বাউননয়া, উত্তরা শসক্টর-১৪, উত্তরা শসক্টর-১৩, উত্তরা শসক্টর-১০, 

মানেমপুর, টিএসএস, টনঙ্গ জাংেন 

০৬। রূট নপ (P): 

োহকনবর মাজার শরাি-সদরঘাট  

(দদঘ থযঃ ২2.99 নকঃনমঃ, ২০ শস্টেন) 

োহকনবর মাজার, গাওয়ার, এয়ারলপাট থ, কুনম থশটাো, আনজজ মালকথট, 

মাটি কাটা শরাি, োষানলটক বাজার, শেক নেউ পাকথ, গুেোন-২, 

গুেোন-১, পুনেে প্ল্াজা, োমপুো, র্ালর্লা, বাসারবা, মুগদা, কমলাপুে, 

ডগািালবাগ, সায়দাবাদ, মুেগীর্লা সদরঘাট 

০৭। রূট এস (S):  

শকরানীগঞ্জ-শসানাপুর 

(দদঘ থযঃ ১৯.৫০ নকঃনমঃ, ১৮ শস্টেন) 

শকরানীগঞ্জ, কামরনঙ্গচর, েহীদ নগর, োেবাগ, চক বাজার, নয়া বাজার, 

দয়াগঞ্জ, সালয়দাবাদ, যাত্রাবানড়, ধননয়া, রালয়রবাগ, মাতুইে, সাইনলবাি থ, 

সানারপাড়, শমৌচাক, নচটাগাাং শরাি, কাঁচপুর, শসানাপুর   

০৮। রূট টি (T): 

োহাঙ্গীরনর্র মববমবযােয় -

নারােণগঞ্জ  

(দে্ চেোঃ ৪৭.৫৪ রকোঃরমোঃ, ৪৪ সস্টশন) 

োহাঙ্গীরনর্র মববমবযােয়, আেশ চ নগর, কেমা, আকুপাড়া, আশুরেো 

মতডে টাউন ওতেস্ট, আশুরেো মতডে টাউন সসরাে, আশুরেো মতডে 

টাউন ইস্ট, রবতনােপুর, উিরা সসক্টর-১৬, উিরা নর্ চ, উিরা সসক্টর-১২, 

উিরা সসক্টর-১৩, আযমপুর সমাড়, আযমপুর কাঁর্া বাজার, শাহ কবীর 

মাজার সরাড, সনাোপাড়া (েরেণখান), নোপাড়া  (েরেণখান), বরূো নর্ চ, 

বরূো সাউর্, রপওএইর্এস, বসুন্ধরা ব্লক-সক এন্ড এে, বসুন্ধরা সাউর্, 

ইউনাইতটড ইন্টারন্যাশনাে ইউরনভারস চটি, সমরুে রিজ, সানভোরে নর্ চ, 

আফর্তাব নগর নর্ চ, আফর্তাব নগর ইস্ট, ওতেস্ট নন্দীপাড়া, ইস্ট 

নরন্দপাড়া, গ্রীন মতডে টাউন, মাতুইে উিরবন্দ, মাতুইে উিরপাড়া, 

শরনর আখড়া, রাতেরবাগ, ইস্ট সমাহাম্মেবাগ, আেশ চ নগর, সেলুপাড়া, 

নন্দেপুর, রডরপরডরস সাবতস্টশন, ফতুো সস্টশন, রশবু মাতকচট, রডরস 

অরফস রনউ সকাট চ, র্াষারা   

০৯। রূট ইউ (U): 

শতঘনরয়া বাজার-নারায়নগঞ্জ 

(দদঘ থযঃ 13.83 নকঃনমঃ, 08 

শস্টেন) 

শতঘনরয়া বাজার, St02, বসুন্ধো হেভাে হভউ সাউর্, St04, St05, 

St06, নারায়র্গঞ্জ, St08 

১০। রূট হভ (V): 

টঙ্গী জাংেন-শকানাবাড়ী  

(দদঘ থযঃ 16.99 নকঃনমঃ, 10 শস্টেন) 

টঙ্গী জাংেন, ডচোগআলী মারকথট, St05, St06, St07, শকানাবাড়ী 

১১। রূট ডহিউ (W): 

গাবতেী- োিাঙ্গীে নগে 

হবশ্বহবদ্যালয়  

(দদঘ থযঃ 15.52 নকঃনমঃ, 08 

শস্টেন) 

গাবতেী, St02, St03, St04, St05, St06, োিাঙ্গীেনগে 

হবশ্বহবদ্যালয়, St08 
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রর্ত্র-৩২: সসতু রবভাতগর সরর্তবর (২৮/১০/২০১৯-৩০/০৫/২০২১ সমোতে) সনর্ততত্ব ঢাকা সাবওলয় সমীো েকতল্পর মাটি পরীো কায চক্রম পররেশ চন 

 

রর্ত্র-৩৩: ঢাকা সাবওলয় সমীো েকতল্পর মাটি পরীো কায চক্রম  
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৩.১৫.৮। কচুো-সবর্তাগী-পটুোখােী-সোহারেো-কাোইো সড়তক পােরা নেীর উপর ১৬৯০ রমটার েী্ চ সসতু মনিাৃণ  

িাননীয় েধানমন্ত্রী সশখ হামসনার িহানুভবতার এক অনন্য নমের পটুোখােীর রমজচাগঞ্জ উপতজোর পােরা নেীর ওপর সসতু 

রনম চাণ েকল্প। পটুোখােী সরকারর জুরবরে উচ্চ রবযােতের র্তুর্ চ সশ্ররণর োত্র শীতষ চন্দু রবর্শ্াস পায়রা নেীর ওপর সসতু রনম চাতণর 

জন্য ২০১৬ সাতের ১৫ আগস্ট এই সসতুর েন্য েধানমন্ত্রীতক উতেে কতর রর্ঠি সেতখন। িাননীয় েধানমন্ত্রী রর্ঠি িারিত 

শীতষ চন্দুতক সসতু রনম চাতণর আবাস প্রোন কতরন। েরেণাঞ্চতের সড়ক সযাগাতযাগ সনটওোকচ উন্নেতনর অাংশ রহতসতব কচুো-

সবর্তাগী-পটুোখােী-সোহারেো-কারেো সড়তক পােরা নেীর উপর ১৬৯০ রমটার েী্ চ সসতু রনম চাতণ সমাট ১০৪২ সকাটি টাকা 

োক্করের্ত ব্যতে েকল্পটি গর্ত ১০ মার্ চ ২০২০ র্তাররখ একতনক সভাে অনুতমারের্ত হে। বর্তচমাতন ভূরম অরধগ্রহণ ও ঠিকাোর 

রনতোতগর কায চক্রম র্েমান রতেতে। ২০২৫ সাে নাগাে এই সসতুর রনম চাণ কাজ সম্পন্ন হতব আশা করা যাে।   

 
রর্ত্র-৩৪:  সসতু মবভার্ ও বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের কিকৃতাৃর্লণর প্রকল্প এোকা পমরেশনৃ  

 

 
রর্ত্র-৩৫: কচুো-সবর্তাগী-পটুোখােী-সোহারেো-কাোইো সড়তক পােরা নেীর উপর সসতু মনিাৃণ েকতল্পর িাটি পরীো কাযকৃ্রি 
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রর্ত্র-৩৬: কচুো-সবর্তাগী-পটুোখােী-সোহারেো-কাোইো সড়তক পােরা নেীর উপর সসতু মনিাৃণ েকতল্পর িাটি পরীো কাযকৃ্রি 

 

 
রর্ত্র-৩৭: কচুো-সবর্তাগী-পটুোখােী-সোহারেো-কাোইো সড়তক পােরা নেীর উপর সসতু মনিাৃণ েকতল্পর িাটি পরীো কাযকৃ্রি 

 

৩.১৫.৯। বাাংোলদে শসতু কর্তথপলক্ষর মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃনি প্রকল্প 

বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের কম চকর্তচা ও কম চর্ারীতের স্ব স্ব সেতত্র েের্তা বৃরদ্ধর মাধ্যতম কাতজর গুণগর্ত ও পররমাণগর্ত সেমর্তা 

বৃরদ্ধ ও োপ্তররক সসবার মাতনান্নেসনর উতেে রনতে ২০১৭ সাতে ১৩৫১.৫৯ েে োকা ব্যতে “বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের মানব 

সম্পে উন্নেন ও সেমর্তা বৃরদ্ধ েকল্প”-এর যাত্রা শুরু হে। এ েকতল্পর অধীতন বেরব্যাপী মবমভন্ন মবষসের উপর েরশেণ, 

সসরমনার ও ওোকচশপ আতোজন করা হতে র্াতক। এছাড়া, বমণতৃ প্রকলল্পর আওতায় মবলেশ ও মবমভন্ন মবলশষাময়ত প্রমতষ্ঠালন 



44 

 

মবষয়মভমত্তক প্রমশেণ এর িাধ্যলি কিকৃতাৃর্ণ প্রলিশনাে জ্ঞান ও সাটিমৃিলকে অেৃন করলছ। ২০২০-২১ অর্ চ বেতর বরণ চর্ত 

েকতল্পর আওর্তাে সব চতমাট ৬১টি েরশেণ/তসরমনার/ওোকচশতপ সসতু রবভাগ ও বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের কম চকর্তচা-

কম চর্ারীগণ অাংশগ্রহণ কতরন। 

 
 

রর্ত্র-৩৮: বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের মানব সম্পে উন্নেন ও সেমর্তা বৃরদ্ধ েকতল্পর আওর্তাে আতোরজর্ত েরশেণ কম চশাো  

 

৩.১৬। মপমপমপ প্রকল্প 

 

৩.১৬.১। ঢাকা এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মপমপমপ প্রলেক্ট   

ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওসয় বাংোলেলশর ের্ম এরেতভতটড এক্সতেসওসয় েকল্প। ঢাকা শহলরর যানেে মনরসলনর েন্য 

িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার সনর্তত্বািীন আওয়ািী েীর্ সরকালরর পূববৃতী সিয়ালে (২০১৪-২০১৮) হযরত শাহোোে 

আন্তেৃামতক মবিানবন্দর হলত ঢাকা-িট্টগ্রাি িহাসড়লকর কুতুবখামে পযনৃ্ত পাবমেক প্রাইলভে পােনৃারশীপ বা মপমপমপ-এর 

আওতায় ৮৯৪০ সকাটি ১৮ েে টাকা ব্যতে র োম্পসহ সমাট ৪৬.৭৩ মকলোমিোর েী্ চ এরেতভতটড এক্সতেসওতের রনম চাতণ 

রবরনতোগকারী েরর্তষ্ঠাতনর সাতর্ ১৫/১২/২০১৩ র্তাররখ চুরক্ত স্বােররর্ত হে।   

 

ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রনম চাতণ রবরনতোগকারী েরর্তষ্ঠাতনর সাতর্ র্ীনা এরক্সম ব্যাাংক ও আইরসরব’র ৮৬১ রমরেেন 

মারকচন ডোতরর ঋণচুরক্ত স্বােররর্ত হতেতে এবাং ইতর্তামতধ্য ১ম রকরস্তর অর্ চ োড় করা হতেতে। ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে 

রর্তনটি ধাতপ রনরম চর্ত হতে। এর মতধ্য ের্ম ধাতপর ৬৪.৭৮% এবাং ২ে ধাতপর ১৮.৫৭% সভৌর্ত কাজ সম্পারের্ত হতেতে। আগামী 

জুন, ২০২৩ সাে নাগাে এই এক্সতেসওতের রনম চাণ কাজ সম্পন্ন হতব আশা করা যাে। 

 

ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রনরম চর্ত হতে ঢাকা শহতর আরও োে ৪৭ রকসোরমটার নতুন সড়ক সযাগ হতব। এ শহতরর 

গুরুত্বপূণ চ রবরভন্ন এোকা সযমন; রবমানবন্দর, কুরড়ে, মহাখােী, সর্তজগাঁও, মারনকরমো এরভরনউ, পোশী, সসানারগাঁও সমাড়, 

অরর্তশ েীপাংকর সড়ক, মরর্তরেে ইর্তোরে স্থাতনর জনগণ এ এক্সতেসওতে রেতে উঠা-নামা করতর্ত পারতব এবাং যানজতটর কারতণ 

বর্তচমাতন বহু সাংখ্যক গাড়ীর সয জ্বাোনী ও মানুতষর কম চ্ ন্টা নি হে র্তা বহুোাংতশ হ্রাস পাতব। এটি ঢাকা শহতরর যানজট 

রনরসতন গুরুত্বপূণ চ ভূরমকা রাখতব।  
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রর্ত্র-৩৯: রনম চাণাধীন ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রপরপরপ েকতল্পর একাাংশ 

 
রর্ত্র-৪০:  রনম চাণাধীন ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রপরপরপ েকতল্পর একাাংশ 
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রর্ত্র-৪১:  রনম চাণাধীন ঢাকা এরেতভতটড এক্সতেসওতে রপরপরপ েকতল্পর একাাংশ 

 

৩.১৭। অনুলিামেত নতুন েকল্পসমূহ 

 

৩.১৭.১। পঞ্চবটি হতর্ত মুক্তারপুর সসতু পয চি সড়ক েশস্তকরণ ও সোর্তো রাস্তা রনম চাণ 

    একতনতকর রসদ্ধাি অনুযােী পঞ্চবটি হতর্ত মুক্তারপুর সসতু পয চি ১০.৭৫ রকতোরমটার সড়ক েশস্তকরণ ও ৯.০৬ রকতোরমটার 

সোর্তো রাস্তা রনম চাতণর েতেে ২২৪২ সকাটি ৭৭ েে টাকা োক্করের্ত ব্যতে বরণ চর্ত েকতল্পর রডরপরপ অনুমরের্ত হতেতে। বর্তচমাতন 

ঠিকাোর রনতোগ কায চক্রম র্েমান রতেতে। 

 

 

 

 

 

রর্ত্র-৪২:  েকতল্পর সস্টকতহাডারতের সাতর্ অনুরষ্ঠর্ত অাংশীজন সভা 
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৩.১৭.২। র্াঁেপুর-শরীের্তপুর সড়তক ও গজাররো-মুরন্সগঞ্জ সড়তক সম্না নেীর উপর সসতু রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো পররর্ােনা 

এবাং বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতের জন্য মাস্টারেোন েণেন  

     িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার মভশনামর উন্নয়ন েশলৃন অনুপ্রামণত হলয় ২০৩০ সালের িলধ্য সেকসই উন্নয়ন অমভষ্ট অেৃন 

এবং ২০৪১ সাতের মতধ্য বাাংোতেশতক একটি উন্নর্ত ও সমৃি সেতশ উন্নীর্তকরতণর েেেিাত্রা সািলন সরলখ বাংোলেশ সসতু 

কর্তপৃে ২৫ বের সমোেী একটি মাস্টারেোন েণেতনর পেতেপ গ্রহণ কলরলছ। সমরির্ত ও রনরবরেন্ন পররবহন ব্যবস্থা 

রনরির্তকরণ এবং সেতশর সড়ক সযাগাতযাগ সনটওোকচ উন্নেতনর েলেে উক্ত িাস্ট্ার প্লোলন স্বল্প, িধ্যি ও েী্ ৃ সিয়ালে 

বাস্তবায়নলযাগ্য েকল্পসমূহ রর্রির্তকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়লনর সুপামরশ করা হলব। তাছাড়া, িাঁেপুর-শরীয়তপুর অবস্থালন 

সি্না নেীর উপর ও েেীপুর-সভাো সড়লক সি্না নেীর উপর এবং ঢাকা ইনার এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মনিাৃলণ সম্ভাব্যতা 

সিীো পমরিােনা করা হলব। বাংোলেশ সসতু কর্তপৃলের মনেস্ব অর্াৃয়লন সিাে ২৬৩.৪৭ সকাটি টাকা প্রাক্কমেত ব্যলয় এ 

সংক্রান্ত প্রকল্প র্ত ১০/৫/২০২০ তামরখ অনুলিামেত হলয়লছ। রনব চারর্র্ত পরামশ চক েরর্তষ্ঠাতনর সাতর্ গর্ত ২০/০৫/২০২১ র্তাররখ 

চুরক্ত স্বােররর্ত হতেতে। বর্তচমাতন সমীো কায চক্রম র্েমান রতেতে।  

 

৩.১৮। প্রমক্রয়ািীন উলেখলযাগ্য প্রকল্প 

 

৩.১৮.১। ঢাকা ইস্ট্-ওলয়স্ট্ এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় রনম চাণ 

ঢাকা ইস্ট্-ওলয়স্ট্ এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় রনম চাসণর রসদ্ধাি গ্রহণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ হামসনার একটি বমেষ্ঠ পেলেপ। 

আওয়ািী েীর্ সরকালরর মবর্ত মনবাৃিনী ইশলতহালরও ঢাকা ইস্ট্-ওলয়স্ট্ এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় মনিাৃলণর অঙ্গীকার রলয়লছ। 

ঢাকা-আররর্া মহাসড়তকর বারেোপুর হতর্ত রনমর্তেী-সকরারনগঞ্জ-ফতুো-বন্দর হতে ঢাকা-র্ট্টগ্রাম মহাসড়তকর োঙ্গেবন্দ পয চি 

১৬,৩৮৮ সকাটি ৫০ েে টাকা োক্করের্ত ব্যতে ৩৯.২৪ রকতোরমটার েী্ চ ঢাকা ইস্ট্-ওলয়স্ট্ এমেলভলেড এক্সলপ্রসওলয় রনম চাতণ 

সম্ভাব্যর্তা সমীো সম্পন্ন হতেতে। েকল্পটি বাস্তবােতন রপরডরপরপ অনুতমারের্ত হতেতে এবাং এর রভরিতর্ত দবতেরশক অর্ চ সাংগ্রতহর 

েতর্িা অব্যাহর্ত আতে।  এটি মনমিতৃ হলে ঢাকা ও এর পাবৃবতী এোকার যানেে অলনকাংলশ হ্রাস পালব।  

 

৩.১৮.২। ভুের্তা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়তক সম্না নেীর উপর সসতু মনিাৃণ 

ভুের্তা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়তক সম্না নেীর উপর ১.৭ রকতোরমটার েী্ চ সসতু রনম চাতণর োর্রমক পেতেপ গ্রহণ করা 

হতেতে। এটি বাস্তবােতনর জন্য ইতর্তামতধ্য সম্ভাব্যর্তা সমীো সম্পন্ন হতেতে। েরেণ সকাররোর একটি কনতসাটি চোম এর মাধ্যতম 

এই সসতুটি রজটুরজ রভরিতর্ত রপরপরপ পদ্ধরর্ততর্ত বাস্তবারের্ত হতব। ইতর্তামতধ্য সসতুটি রনম চাতণ Transaction Advisor -এর সাতর্ 

২৭ সম ২০২১ র্তাররখ চুরক্ত স্বােররর্ত হতেতে। 

 

৩.১৮.৩। বমরশাে-সভাো সড়লক কাোবের ও সততুমেয়া সভাো সসতু মনিাৃণ 

বমরশাে-সভাো সড়লক কাোবের ও সততুমেয়া নেীর উপর ৪.৮৬ মকলোমিোর েী্ ৃ সসতু মনিাৃণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশখ 

হামসনার একটি সাহসী মসিান্ত। উক্ত সসতু মনিাৃলণর েলেে ইলতািলধ্য সম্ভাব্যতা সিীো সম্পন্ন হলয়লছ। েকল্পটি বাস্তবােতন 

রপরডরপরপ অনুতমারের্ত হতেতে। একটি োপানী প্রমতষ্ঠান সসতুটি মেটুমে এর আওতায় মপমপমপ মভমত্তলত মনিাৃলণ আগ্রহ প্রকাশ 

কলরলছ। তাছাড়া িীন সরকালরর কলয়কটি প্রমতষ্ঠানও এ সসতু মনিাৃলণ আগ্রহ প্রকাশ কলরলছ। 

 

৩.১৮.৪। ভরবষ্যতর্ত মধ্যতমোতে বাস্তবারের্তব্য েকল্প 

 

ক্রম. েকতল্পর নাম দে্ চে/কম চকান্ড বরাে/সম্ভাব্য ব্যে এবাং 

অর্ চােতনর ধরন 

মিব্য 

১. ঢাকা শহতরর র্তেতেতশ সাবওতের 

২০ রকতোরমটার োইন রনম চাণ (১ম 

পয চাে) 

২০ রক.রম.  

(৯০ রক.রম. 

এর মতধ্য) 

৬০০০০ সকাটি (ঋণ/রজ-

টু-রজ/ রপরপরপ/রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

মাননীে েধানমন্ত্রীর রনতে চশনা, 

৭ম পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা 

২. বররশাে-সভাো সড়তক কাোবের 

ও সর্ততুরেো নেীর উপর সসতু 

রনম চাণ 

১০.৪৯ রক.রম. ১০৪৯০ সকাটি (ঋণ/রজ-

টু-রজ/     রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

মাননীে েধানমন্ত্রী েরর্তশ্রুর্ত 

৩. যমুনা নেীর র্তেতেতশ টাতনে 

রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো েণেন 

- ৮৪ সকাটি (অনুোন) মাননীে েধানমন্ত্রীর রনতে চশনা, 

৭ম পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা, 

রনব চার্নী ইশতর্তহার 

৪. রহমর্তপুর-বাবুগঞ্জ-মুোরে-রহজো 

সড়তক আরড়োে খাঁ নেীর উপর 

১.৫৯ রক.রম. ১১০০ সকাটি (ঋণ/   রজ-

টু-রজ/ রজ-টু-রজ 

মাননীে েধানমন্ত্রী েরর্তশ্রুর্ত 
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ক্রম. েকতল্পর নাম দে্ চে/কম চকান্ড বরাে/সম্ভাব্য ব্যে এবাং 

অর্ চােতনর ধরন 

মিব্য 

সসতু রনম চাণ  রপরপরপ) 

৫. বাতকরগঞ্জ-বাউফে  সড়তক  

কারখানা নেীর উপর সসতু রনম চাণ 

১.৮৮ রক.রম. ২৬৮০ সকাটি (ঋণ/  রজ-

টু-রজ/ রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

মাননীে েধানমন্ত্রী েরর্তশ্রুর্ত 

৬. পাটুররো-সগাোেন্দ অবস্থাতন 

রদ্বর্তীে পদ্মা সসতু/টাতনতের 

রবস্তাররর্ত নকশা েণেন ও রনম চাণ 

শুরু 

৬.১০ রক.রম.  ৩০২৫০ সকাটি 

(অনুোন/রজওরব) 

৭ম পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা 

৭. শরীের্তপুর-র্াঁেপুর সড়তক সম্না 

নেীর উপর সসতু/টাতনে রনম চাণ 

৮ রক.রম. ৪০০০০ সকাটি (ঋণ/রজ-

টু-রজ/     রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

সজো েশাসক সতম্মেন 

৮. র্াঁেপুর সজোর মর্তেব 

উপতজোধীন  সম্না-ধনাগো 

নেীর উপর সাদ্যল্যাপুর ইউরনেতনর 

সবের্তেী পতেতন্ট ভতবরর্র-

সবের্তেী সাংতযাগ সসতু রনম চাতণ 

সম্ভাব্যর্তা সমীো পররর্ােনা ও 

রনম চাণ 

২ রক.রম. ৩০০০ সকাটি (ঋণ/রজ-টু-

রজ/     রজ-টু-রজ 

রপরপরপ)  

র্াঁেপুর-২ আসতনর মাননীে 

সাংসে সেতস্যর একটি আতবেন 

রতেতে।  

৯. জাহাঙ্গীর সগইট হতর্ত সবগম 

সরাতকো সররণ পয চি ফ্লাইওভার ও 

আন্ডারপাস রনম চাণ 

১.৬৫ রক.রম. ৪৫০ সকাটি (ঋণ/   রজ-

টু-রজ/ রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

সম্ভাব্যর্তা সমীো সম্পন্ন হতেতে। 

১০. বঙ্গবন্ধু রশল্পাঞ্চে (মীরসরাই) হতর্ত 

র্ট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পয চি 

এরেতভতটড এক্সতেসওতের 

সম্ভাব্যর্তা সমীো ও  রনম চাণ 

- ৮০০০ সকাটি (ঋণ/   রজ-

টু-রজ/ রজ-টু-রজ 

রপরপরপ)  

-   

১১. ঢাকা মহানগরীর ইনার ররাং 

সরাতডর উপর এরেতভতটড 

এক্সতেসওতের সম্ভাব্যর্তা সমীো 

ও রনম চাণ 

- ২৫১২০ সকাটি (ঋণ/রজ-

টু-রজ/     রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

৭ম পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা 

১২ হাওর অঞ্চতে এরেতভতটড 

এক্সতেসওতের সম্ভাব্যর্তা সমীো  

- ৫০ সকাটি 

(অনুোন/রজওরব) 

- 

১৩ ঢাকা শহতরর সাতর্ অন্যান্য 

রবভাগীে শহতরর সরে সাংতযাতগর 

উপর এরেতভতটড এক্সতেসওতে 

রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো    

- ৩০০ সকাটি 

(অনুোন/রজওরব) 

- 

১৪ রবরবএ’র সেমর্তা বৃরদ্ধ এবাং এ 

েরর্তষ্ঠাতনর অধীতন সসন্টার অব 

এরক্সতেন্স েরর্তষ্ঠা করা 

- ৮৭ সকাটি    (ঢাকা 

এরেতভতটড এক্সতেসওতে 

েকতল্পর রবরনতোগকারী) 

- 

১৫ রপতরাজপুর সজোর বড়মাছুো-

রাতেন্দা বতের্শ্র নেীতর্ত সসতু 

রনম চাণ 

 

২.৫ রক.রম. ৩৫০০ সকাটি (ঋণ/ রজ-

টু-রজ/ রজ-টু-রজ 

রপরপরপ) 

রপতরাজপুর-৩ আসতনর মাননীে 

সাংসে সেতস্যর  আতবেন পাওো 

সগতে। 
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৩.১৮.৫। ভরবষ্যতর্ত েী্ চতমোতে বাস্তবারের্তব্য েকল্প  

ক্রম

. 

েকতল্পর নাম সম্ভাব্য সমোেকাে 

১. ঢাকা শহতরর র্তেতেতশ সাবওতের পূণ চাঙ্গ োইন রনম চাণ 

(২৫৩ রকতোরমটার) 

জুোই ২০২৫-রডতসম্বর ২০৩৫ 

২. বুরড়গঙ্গা নেীর র্তেতেতশ টাতনতের সম্ভাব্যর্তা সমীো ও 

রনম চাণ (দ্যইটি) 

জানুোরর ২০২১-রডতসম্বর ২০৩১ 

৩. সেবুখােী- দ্যমকী- বগা- েশরমনা- গোরর্পা- আমড়াগারে 

সড়তক গোরর্পা নেীর উপর সসতু রনম চাণ 

জুোই ২০২০-জুন ২০২৪ 

৪. বরগুনা-পার্র্াটা সড়তক রবষখােী নেীর উপর সসতু রনম চাণ জানুোরর ২০২১-রডতসম্বর ২০২৪ 

৫. সগাসাইরহাট (শরীের্তপুর সজো)-মুোরে (বররশাে সজো) 

পয চি নোভাঙ্গােী সসতুর  সম্ভাব্যর্তা সমীো ও রনম চাণ 

জুোই ২০২১-জুন ২০২৫ 

৬. সভাো-েেীপুর সসতু রনম চাণ জুোই ২০২৩-জুন ২০২৭ 

৭. পটুোখােী-আমর্তেী-বরগুনা সড়তক পােরা নেীর উপর সসতু 

রনম চাণ 

জুোই ২০২১-জুন ২০২৫ 

৮. গজাররো-মুরন্সগঞ্জ সড়তক সম্না নেীর উপর সসতু রনম চাণ জুোই ২০২৩-জুন ২০২৭ 

৯. গুরুত্বপূণ চ অর্ চননরর্তক অঞ্চতের সাতর্ পােরা সমুদ্র বন্দরসহ 

অন্যান্য নেী বন্দরসমূতহর সাংতযাগ স্থাপতন এরেতভতটড 

এক্সতেসওতে রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো   

জুোই ২০২৪-জুন ২০২৬ 

১০. কক্সবাজার-মতহশখােী সসতুর সম্ভাব্যর্তা সমীো ও রনম চাণ জুোই ২০২৪-জুন ২০৩০ 

১১. ২ে বঙ্গবন্ধু টাতনতের সম্ভাব্যর্তা সমীো ও রনম চাণ (বঙ্গবন্ধু 

সসতু এোকাে) 

জুোই ২০২৫-জুন ২০৩৫ 

১২. র্ার সেতনর ২ে মুক্তারপুর সসতু রনম চাণ  জুোই ২০২৬-জুন ২০৩০ 

১৩. মাওো-জারজরা অবস্থাতন পদ্মা নেীর র্তেতেতশ টাতনে 

রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো 

জুোই ২০৩২-জুন ২০৩৫ 

১৪. র্ট্টগ্রাম শহতর সাবওতে রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো   জুোই ২০৩৫-জুন ২০৩৮ 

১৫. র্ট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ সসতু রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো   জুোই ২০৩৫-জুন ২০৪০ 

১৬. ২ে কণ চফুেী টাতনে রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো   জুোই ২০৩৮-জুন ২০৪১ 

১৭. র্ট্টগ্রাম-কক্সবাজার কজওতে রনম চাতণ সম্ভাব্যর্তা সমীো   জুোই ২০৩০-জুন ২০৩২ 

১৮. সেশীে রবতশষজ্ঞগতণর সেমর্তা বৃরদ্ধ   জুোই ২০২৫-জুন ২০২৯ 
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৩.১৯। সসতুর সোে হার 

৩.১৯.১। বঙ্গবন্ধু সসতু 

 

২০১১ সাতে রনধ চাররর্ত এবাং বর্তচমাতন র্েমান সটাে হার 

ক্রি. যানবাহলনর সশণীমবন্যাস সটাে হার (টাকাে) 
১। সিাের সাইলকে 40.00 

২। হাল্কা যানবাহন (কার, েীপ ইতোমে) 500.00 

৩। সছাে বাস (২৯ আসন বা তার কি) 650.00 

৪। বড় বাস (৩০ আসন বা তার সবশী) 900.00 

৫। সছাে িাক (৫ েলনর কি) 850.00 

৬। িাঝামর িাক (৫ হলত ৮ েন) 1100.00 

৭। বড় িাক (৮ েলনর সবশী) 1400.00 
 

 

 

৩.১৯.২। ঢাকা-মুন্সীর্ি সড়লক িলেবরী নেীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংোলেশ-িীন দিত্রী) সসতু 

 

২০০৮ সাতে রনধ চাররর্ত এবাং বর্তচমাতন র্েমান সটাে হার 

 

ক্রি. যানবাহলনর মববরণ সোে হার (টাকাে) 

১। ভোন (৩ িাকা মবমশষ্ট)/িের সাইলকে যাত্রীসহ/খােী ১০.০০ 

২। অলোমরক্সা/মসএনমে (৩ িাকা মবমশষ্ট) যাত্রী সহ/খােী ২০.০০ 

৩। কার/েীপ/িাইলক্রা/লেম্পু/মপক-আপ (৪ িাকা মবমশষ্ট) ৪০.০০ 

৪। সছাে বাস (২৯ আসন বা উহার কি) ১০০.০০ 

৫। বড় বাস (৩০ আসন বা উহার সবশী)/িাঝামর িাক (৫েন হইলত ৮ েন) ২০০.০০ 

৬। সছাে িাক (৫েলনর কি) ১৫০.০০ 

৭। বড় িাক (৮ েলনর সবশী/লিইোর/মনিাৃণ যন্ত্রপামত) ৫০০.০০ 

 

 

৩.২০। ২০২০-২১ অর্বৃছলর কিরৃত ১-৯ সগ্রলডর কিকৃতাৃর্লণর নালির তামেকা 

২০২০-২১ অর্বৃছলর বাাংোতেশ সসতু কর্তচপতে কিরৃত ১-৯ সগ্রলডর কিকৃতাৃর র্তারেকা পরররশি-ঙ সর্ত সরন্নতবশ করা হতেতে। 
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রর্ত্র-৪৩: সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা 

 

 

৩.২১। উপসংহার 

সসতু মবভালর্ গৃহীত উন্নয়নমূেক কাযকৃ্রি সেলশর সুষ্ঠু ও সিমিত সযার্ালযার্ ব্যবস্থা র্লড় সতাোর িাধ্যলি সেলশর োমরদ্রে 

মনরসন এবং আর্-ৃসািামেক উন্নয়লন গুরুত্বপূণ ৃভূমিকা পােন করলছ।  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পরিবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সসতু কর্তপৃক্ষ 

www.bba.gov.bd 

পরিরশষ্ট-গ 

বাাংলাদেশ সসতু কর্তপৃদক্ষি সসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি (Citizen’s Charter) 
১. ভিশন ও ভমশন  
 

ভিশন: সেশব্যাপী রনিবরিন্ন পরিবহন (ট্রান্সদপাদটশৃন) সনটওয়াকৃ।  

ভমশন:  ১৫০০ ভমটার ও তদূর্ধ্ব সসতু, সটাল সিাড, টাদনল, ফ্লাইওভাি, এক্সদপ্রসওদয়, এরলদভদটড এক্সদপ্রসওদয়, কজওদয়, রিাং সিাড ইিযারে ভনম বাণ ও রক্ষণাদবক্ষদণর মাধ্যদম জনসাধািদেি রনিবরিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা 

রনরিিকিে ও এি েক্ষিা বৃরি কিা।   

 

২. প্রভতশ্রুত সসবাসমূহ 
 

২.১। নাগভরক সসবা 
 

ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  বঙ্গবন্ধু সসতুি সটাল আোয় • সিকাি কর্তকৃ অনুদ ারেি সটাল হাি দৃশ্য ান 

স্থানসমূদহ প্রেশনৃ। 

• রবআিটিএ অনলাইন ডাটাদবইজ ব্যবহাি কদি 
যানবাহদনর প্রকৃভত অনুযায়ী সটাল আোয়। 

প্রদ াজয সক্ষদে গারড়ি ব্লু বুক সিকাি কর্তকৃ 

অনুদ ারেি সটাল 

হাি অনু ায়ী। 

গদড় ১৫ 

সসদকন্ড 

জনাব সমা: আহসানুল কভবর পাদিল 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৭ 

ইদমইল: pavelkabir.bba@gmail.com 

2.  মুক্তািপুি সসতুি সটাল আোয় • সিকাি কর্তকৃ অনুদ ারেি সটাল হাি দৃশ্য ান 

স্থানসমূদহ প্রেশনৃ। 

• রবআিটিএ অনলাইন ডাটাদবইজ ব্যবহাি কদি 
যানবাহদনর প্রকৃভত অনুযায়ী সটাল আোয়। 

প্রদ াজয সক্ষদে গারড়ি ব্লু বুক সিকাি কর্তকৃ 

অনুদ ারেি সটাল 

হাি অনু ায়ী। 

গদড় ১৫ 

সসদকন্ড 

জনাব মাহবুবুর রহমান 

সহকারী প্রদকৌশলী 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ 

ইদমইল: tomal.bt09@gmail.com 

3.  উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহ কম বরত ভবদেশী 

নাগভরকদের ভিসার কযাটাগভর 

পভরবতবন, ভিসার সময়াে বৃভদ্ধ, 

মাভিপল ভসভকউভরটি ভিয়াদরন্স ইস্যযর 

জন্য সসতু ভবিাদগর মাধ্যদম স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

উন্নয়ন প্রকদল্পর প্রকল্প পভরচালক এর অনুদরাদধর 

পভরদপ্রভক্ষদত যথাযথ কর্তবপদক্ষর অনুদমােনক্রদম সসতু 

ভবিাদগ সপ্ররণ 

সাংভিষ্ট প্রকল্প পভরচালদকর 

স্যপাভরশসহ আদবেন, পাসদপাদট বর 

ব্যভিগত তথ্য ও ছভব সম্বভলত 

পাতার  দটাকভপ এবাং সব বদশষ 

প্রাি ভিসা ও আগমনী ভসদলর 

পৃষ্ঠাি  দটাকভপ, সাংভিষ্ট সরকাভর 

েির/সাংস্থার অনুমভত/চুভিপত্র 

ইতযাভে। 

 

প্রদযাজয নয় ০৭ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাউল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 

ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 
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ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

4.  সসতু বা স্থাপনা পরিেশদৃনি অনু রি 

প্রোন 

অনলাইদন বা সিাসরি আদবেদনি রভরিদি  রনষ্পরি  সুরনরেষৃ্ট উদেশ্য উদেখ পূবকৃ 

আদবেন। 

 

রবনামূদে ৫ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাউল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

5.  ই-রিক্রুটদ দেি  াধ্যদ  আদবেন 

গ্রহে  

ই-রিক্রুটদ দেি  াধ্যদ  আদবেন গ্রহে অনলাইদন আদবেন গ্রহে রনধাৃরিি মূদে অনলাইন 

সসবা- ২৪ × ৭ 

সিাসরি সসবা- 

অরফস 

চলাকালীন  

জনাব স া:  রহউরেন 

সহকারি সপ্রাগ্রা াি 

সফান: ৫৫০৪০৩৪৬ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩২ 
ইদমইল: m_uddinit@yahoo.com 

6.  অরভদ াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা (GRS) সিাসরি/অনলাইদন আদবেন স ৌরক্তক প্র ােক ও প্রদয়াজনীয় 

িথ্যারেসহ আদবেন 

রবনামূদে ১০ কা রৃেবস জনাব স া:  রহউরেন 

সহকারি সপ্রাগ্রা াি 

সফান: ৫৫০৪০৩৪৬ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩২ 
ইদমইল: m_uddinit@yahoo.com 

7.  পুকুি/কৃরি জর  ইজািা প্রোন বাাংলা সন অনু ায়ী ইজািা পরিয়া সম্পােন কিা 

হয়। ি ানদয় ৩ বছদিি জন্য বছি বছি নবায়ন 

সাদপদক্ষ ইজািা প্রোন কিা হয়। উনু্মক্ত েিপে ও 

সিাসরি আদবেদনি  াধ্যদ । 

• পূিেকৃি রসরডউল 

• জা ানদিি ব্যাাংক ড্রাফট/দপ-

অডাৃি 

• রসরডউল িয় িরশে 

রসরডউল/সম্পরিি 

ব্যবস্থাপনাি 

রনদেরৃশকা অনু ায়ী 

বা বাদসক কর্তকৃ 

রনধাৃরিি মূে 

২৩ কা রৃেবস জনাব আঞ্জু ান আিা 

উপপরিচালক(এদেট)  

সফান: ৫৫০৪০৩১৯ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ 

ইদ ইল: dd-estate@bba.gov.bd 

8.  নতুন প্রকল্প গ্রহণ সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন অভ ভসয়াল ওদয়বসাইদট ভনয়ভমত আপদলাড (নতুন 

প্রকল্প তাভলকা, ভ ভজভবভলটি স্টাভডর এভক্সভকউটিি 

সামাভর) 

স ৌরক্তকিাসহ অনুদরাধ/আদবেন 

পে  

 

রবনামূদে ০৩ কা রৃেবস জনাব এ এফ এ  িাজুল ইসলা   

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩২২ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

9.  পভরদবশ ও পুনব বাসন সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রোন 

ই-সমইল, এসএমএস, ওদয়বসাইট ও পত্র মার ত স ৌরক্তকিাসহ অনুদরাধ/আদবেন 

পে 

রবনামূদে ০৩ কা রৃেবস জনাব শাহীনুর শাহীন খান 

অভতিঃ পভরচালক (দসই গাড ব) 

সফান: ৫৫০৪০৩২০ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩৭৬ 
ইদমইল: akhi.khan918@gmail.com 

10.  নতুন সসতু ভনম বাণ ও উন্নয়দনর জন্য 

ভবভশষ্ট নাগভরকগণ কর্তবক 

অনুদরাধ/আদবেদনর উপর  ব্যবস্থা 

১। স ৌরক্তকিা সাদপদক্ষ সসতু রন াৃদেি কা িৃ  গ্রহে। 

২। আদবেনকারীদক অবভহত করা।   

সাংভিষ্ট সসতুি অবস্থানগত তথ্যাভে 

সম্বভলত অনুদরাধ পত্র।  

ভবনামূদে ৩০ কায বভেবস জনাব সমা: সতা াদেল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

স ান: ৫৫০৪০৩২৩ 
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ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

গ্রহে। সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

ইদ ইল:tofabba@gmail.com 

11.  বাদসদকর আওতাধীন সড়ক, পুনব বাসন 

এলাকা, টাদনদলর সাংস্কার ও 

রক্ষাণাদবক্ষদণর জন্য নাগভরকগণ 

কর্তবক অনুদরাধ/আদবেদনর উপর  

ব্যবস্থা গ্রহ 

 আদবেনকারীদক পত্র মার ত অবভহত করা।  সাংভিষ্ট সসতু টাদনল/ ফ্লাইওিার 

এর অবস্থানগি তথ্যাভে সম্বভলত 

অনুদরাধ পত্র।  

রবনামূদে ১৫ কায বভেবস জনাব সমা: ওয়াভশম আলী 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী (চলভত োভয়ত্ব)  

স ান: ৫৫০৪০৩৫৭ 
সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

ইদ ইল:washimbba@gmail.com 

12.  ই-সটন্ডাভরাং  অনলাইন 

 

রপরপআি অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে 

রসরডউল অনু ায়ী রপরপআি 

অনু ায়ী 

জনাব সমা: ওয়াভশম আলী 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী (চলভত োভয়ত্ব)  

স ান: ৫৫০৪০৩৫৭ 
সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

ইদ ইল:washimbba@gmail.com 

13.  সটাল আোয় ভবষদয় অভিদযাগ ভনষ্পভি  আদবেন প্রাভির পর তেন্ত সম্পন্ন কদর গৃহীি কা িৃ  

সম্পদকৃ আদবেনকািীদক অবরহিকিে। 

স্যভনভে বষ্ট অরভদ াগ সম্বরলি 

আদবেনপত্র। 

ভবনামূদে ১৫ কা রৃেবস জনাব সমা: সতা াদেল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

স ান: ৫৫০৪০৩২৩ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

ইদ ইল:tofabba@gmail.com 

14.  ঠিকাোদরর ভবল পভরদশাসধি জন্য 

নরিদি উপস্থাপন ও অনুদ ােন 

রবল প্রাভির পর প্রদয়াজনীয় যাচাই বাছাই করণ ও 

রবল পরিদশাধ। 

ভবল  রম, পভরমাপ বই ইিযারে। ভবনামূদে রপরপআি 

অনু ায়ী 

জনাব সমা: ওয়াভশম আলী 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী (চলভত োভয়ত্ব)  

স ান: ৫৫০৪০৩৫৭ 
সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

ইদ ইল:washimbba@gmail.com 

15.  বঙ্গবন্ধু সসতু এলাকায় র্দ বঘটনা 

কবভলত যানবাহন অপসারণ ও আহি 

ব্যরক্তি সসবা। 

১। িাৎক্ষরেক উিাি ও প্রাথভমক ভচভকৎসা প্রোন। 

২। প্রদয়াজদন Ambulance স াদগ হাসপাতাদল 

সপ্ররণ।  

প্রদযাজয নয় ভবনামূদে  জনাব সমা: আহসানুল কভবর পাদিল 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী 

স ান: ০৯২৩৪৭৬০১৫ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৭ 

ইদমইল: pavelkabir.bba@gmail.com 
16.  মুক্তািপুি সসতু এলাকায় র্দ বঘটনা 

কবভলত যানবাহন অপসারণ ও আহি 

ব্যরক্তি সসবা। 

১। িাৎক্ষরেক উিাি ও প্রাথভমক ভচভকৎসা প্রোন। 

২। প্রদয়াজদন Ambulance স াদগ হাসপাতাদল 

সপ্ররণ।  

প্রদযাজয নয় ভবনামূদে  জনাব মাহবুবুর রহমান 

সহকারী প্রদকৌশলী 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ 

ইদমইল: tomal.bt09@gmail.com 

17.  বাাংলাদেশ সসতু কর্তপৃদক্ষি সম্পদকৃ 

িথ্য প্রোন 

িথ্য অরধকাি আইদনি আদলাদক প্রকাশদ াগ্য িথ্য 

প্রোন কিা 

রনধাৃরিি ফিদ  আদবেন 

 

িথ্য অরধকাি 

আইন ২০০৯ এি 

িথ্য অরধকাি 

আইন ২০০৯ 

জনাব স াঃ  রনরুল আল  

অভতভরি পভরচালক (প্রশাসন) 



 

E:\Annual Publication\Annual Publication 2020-21\Division website\পরিরিষ্ট-গ-BBA Citizen-charter-final Update-Sep-2021.doc- 4 -14 October 2021 

ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রবধান দি এি 

রবধান দি 

সফান: ৫৫০৪০৩১৫ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ 
ইদমইল: addldir-admn@bba.gov.bd 

18.  ঠিকাোি বা সিবিাহকািী রনবন্ধন  িা ি পিরিদে রনবাৃরচি ঠিকাোি/ 

সিবিাহকািীগদেি িারলকা প্রেয়ন ও সাংরিষ্ট 

সকলদক অবরহিকিে 

রসরডউল অনু ায়ী 

 

 

রসরডউল অনু ায়ী ৪৫ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

19.  বঙ্গবন্ধু সসতু এলাকায় 

গেপরিবহদনি সদচিনিা বৃরিকিে 

ও শুিাচাি রবিদয় ধািো প্রোন 

রলফদলট, ওয়ৃাকসপ ও রবজ্ঞাপন এি  াধ্যদ  প্রদ াজয নয় রবনামূদে সাবকৃ্ষরেক জনাব স া: আহসানুল করবি পাদভল 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী 

সফান: ০১৭০০৭১৬৩২৭ 
ইদমইল: pavelkabir.bba@gmail.com 

20.  মুিারপুর সসতু এলাকায় 

গেপরিবহদনি সদচিনিা বৃরিকিে 

রলফদলট,  াইরকাং ও রবজ্ঞাপন এি  াধ্যদ  প্রদ াজয নয় রবনামূদে সাবকৃ্ষরেক জনাব মাহবুবুর রহমান 

সহকারী প্রদকৌশলী 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ 

ইদমইল: tomal.bt09@gmail.com 

21.  সসবা সবাড/ৃরডসদে সবাদডিৃ  াধ্যদ  

িথ্য সসবা প্রোন 

অভযিনৃা সডদে বাাংলাদেশ সসতু কর্তপৃদক্ষি 

রবরভন্ন কা িৃ  সম্পদকৃ সসবা সবাড/ৃরডসদে 

সবাদড ৃপ্রেশনৃ কিে। 

প্রদ াজয নয় রবনামূদে সাবকৃ্ষরেক জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 
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২.২। প্রারিষ্ঠারনক সসবা 

 
ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  আইন ও রবরধ প্রেয়ন এবাং 

অনুদ ােদনি প্রস্তাব সপ্রিে 

 িা ি কর্তপৃদক্ষি অনুদ ােন গ্রহে কদি সসতু রবভাদগ 

সপ্রিে 

খসড়া আইন ও রবরধ 

 

প্রদ াজয নয় ০১ বছি জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

2.  পে সৃজদনর উদযাগ গ্রহণ ভবযমান ভবভধ-ভবধান অনুসরদণ ভনধ বাভরত  রম পূরণ 

কদর সাংভিষ্ট কাগজাভেসহ সসতু ভবিাদগ প্রস্তাব সপ্ররণ  

১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সচক 

রলে অনু ায়ী পে সৃজদনি প্রস্তাব  

২) অনুদমাভেত সাাংগঠভনক 

কাঠাদমার কভপ 

৩) আভথ বক সাংদিষ সাংিান্ত রববিে 

প্রদ াজয নয় ০১ বছি জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

3.  পে সাংরক্ষণ (সৃজদনর ৪থ ব বছর হদত) ভবযমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ তথ্যাভেসহ সসতু 

ভবিাদগ প্রস্তাব সপ্ররণ 

১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সচক 

রলে অনু ায়ী পে পে সাংিক্ষে 

প্রস্তাব  

২) পে সৃজদনর সরকাভর আদেশ 

৩) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর 

সরকাভর আদেশ 

৪) পে সাংরক্ষদণর জন্য জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সম্মভত 

৫) পে সাংরক্ষদণর জন্য অথ ব 

ভবিাদগর সম্মভত 

প্রদ াজয নয় ৬০ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

4.  জনবল/সরঞ্জামাভে টিওএযান্ডইভুিকরে ভবযমান ভবভধ/ভবধান অনুসরদণ সাংভিষ্ট কাগজপেসহ 

সসতু ভবিাদগ প্রস্তাব সপ্ররণ  

১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সচক 

রলে অনু ায়ী জনবল/সিঞ্জা ারে 

টিওএযান্ডইভূক্তকিে  প্রস্তাব  

২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মভত 

৩) অথ ব ভবিাদগর সম্মভত 

৪) অথ ব ভবিাদগর বাস্তবায়ন 

অনুভবিাগ কর্তবক সবতন সস্কল 

ভনধ বারণ (জনবদলর সক্ষদত্র) 

৫) প্রশাসভনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সভচব 

কভমটির স্যপাভরশ 

প্রদ াজয নয় ৬০ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

5.  কর্তপৃদক্ষি যানবাহন, যন্ত্রপাভত, সনৌযান 

কনদডম সঘাষণা 

কর্তবপদক্ষর সমাটরযান, সনৌযান, কভম্পউটার ও অভ দস 

ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাভত অদকদজা সঘাষণাকরণ 

১) যানবাহন যন্ত্রপাভত অদকদজা 

সঘাষণাকরণ নীভতমালা অনুযায়ী 

প্রদ াজয নয় র্দই মাস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 
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ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

নীভতমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। ভনধ বাভরত ছদক তথ্যাভে  

২) ভবআরটিএর প্রভতদবেন/ স্যপাভরশ 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

6.  প্রকদেি বাভষ বক ক্রয় পরিকেনা 

অনুদ ােন 

বাাংলাদেশ সসতু কর্তবপক্ষ ও প্রকদল্পর ক্রয় প্রস্তাব 

পাওয়ার পর উপযুি কর্তবপদক্ষর অনুদমােন সাদপদক্ষ 

সসতু ভবিাদগ সপ্ররণ  

১) ভপভপআর-২০০৮ অনুসরদণ 

ক্রয়কারী সাংস্থা/প্রকদল্পর েির 

প্রস্তাব 

২) বাদজদট বরাদের পভরমাণ 

প্রদ াজয নয় ১৫ কায বভেবস জনাব আলতা  সহাদসন সসখ 

অভতিঃ পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৭ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ 
ইদমইল: altaf6715@gmail.com 

7.  প্রকদেি ব্যয় মঞ্জুভর অনুদমােন উপযুি কর্তবপদক্ষর অনুদমােনক্রদম সসতু ভবিাদগ প্রস্তাব 

সপ্ররণ 

১) সাংভিষ্ট সরঞ্জামাভে ক্রদয়র 

প্রশাসভনক অনুদমােন 

২) বাদজদট বরাদের পভরমাণ 

৩) েরপত্র মূল্যায়ন কভমটির 

স্যপাভরশ (প্রদযাজয সক্ষদত্র) 

৪) ** (তারকা) ভচভিত খাদতর 

জন্য অথ ব ভবিাদগর সম্মভত 

প্রদ াজয নয় ৩০ কায বভেবস জনাব আলতা  সহাদসন সসখ 

অভতিঃ পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৭ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ 
ইদমইল: altaf6715@gmail.com 

8.  বারিকৃ িয় পরিকেনা অনু ায়ী পণ্য ও 

সসবা িয় 

রপরপআি-২০০৮ অনু ায়ী রসরডউল অনু ায়ী রসরডউল অনু ায়ী রপরপআি-

২০০৮ 

অনু ায়ী 

জনাব স াঃ  রনরুল আল  

অভতভরি পভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৫ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ 
ইদমইল: addldir-admn@bba.gov.bd 

9.  েরপত্র সাংক্রান্ত অভিদযাগ োভখল ও 

ভনষ্পভিকরণ 

ভপভপআর-২০০৮ এর ভবভধর আদলাদক অভিদযাগ গ্রহণ 

এবাং ভনষ্পভিকরণ  

 িা ি প্র ানকসহ অরভদ াগ প্রদ াজয নয় ৩০ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল:dd-admn@bba.gov.bd 

10.  ইউটিরলটি সারভদৃসি জন্য সসতু ও সড়ক 

ব্যবহাদিি অনু রি  

যুরক্তসাংগি আদবেদনি সপ্ররক্ষদি রনধাৃরিি রফ 

পরিদশাধ সাদপদক্ষ অনু রি প্রোন 

যুরক্তসাংগি আদবেন রনধাৃরিি রফ;  

ব্যাাংক 

ড্রাফট/দপ-

অডাৃদিি  াধ্যদ  

৩০ কা রৃেবস জনাব স া: সিজাউল হায়োি 

পভরচালক (প্রশাসন) 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০১ 

সফান: ৫৫০৪০৩১০ 
ইদমইল:dir-admn@bba.gov.bd 

11.  খাভল জায়গা/স্থান ও স্থাপনা ভবজ্ঞাপদনর 

জন্য ইজারা/িাড়া প্রোন 

• রিরষ্টয় সন অনু ায়ী সিাসরি আদবেদনি চারহো 

ও সম্পরি ব্যবস্থাপনা রনদেরৃশকা অনু ায়ী 

সিাসরি আদবেদনি  াধ্যদ  রবরভন্ন স য়াদে। 

 

 

• পূিেকৃি রসরডউল 

• জা ানদিি ব্যাাংক ড্রাফট/দপ-

অডাৃি 

• রসরডউল িয় িরশে 

রনদেরৃশকা অনু ায়ী 

বা বাদসক কর্তকৃ 

রনধাৃরিি মূে 

৩৫ কা রৃেবস জনাব আঞ্জু ান আিা 

উপপরিচালক(এদেট) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৯ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ 

ইদ ইল: dd-estate@bba.gov.bd 



 

E:\Annual Publication\Annual Publication 2020-21\Division website\পরিরিষ্ট-গ-BBA Citizen-charter-final Update-Sep-2021.doc- 7 -14 October 2021 

ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

12.  ভূর  উন্নয়ন কি পরিদশাধ  িা ি কর্তপৃদক্ষি অনুদ ােন সাদপদক্ষ ভূর  উন্নয়ন 

কি পরিদশাধ ও োরখলা স ন্বয়কিে।  

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূর  অরফস হদি 

সহকািী কর শনাি (ভূর )এি 

স্বাক্ষি সহ চারহো পে ও োরখলা 

পরিদশারধি ভূর  

উন্নয়ন কি 

১০ কা রৃেবস জনাব আঞ্জু ান আিা 

উপপরিচালক(এদেট) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৯ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ 

ইদ ইল: dd-estate@bba.gov.bd 

13.  পুনবাৃসন এলাকাি েট বিাে ও হস্তান্তি 

 

১। সাংযুরক্তসহ রনধাৃরিি ফিদ  আদবেন। 

২। সাইট অরফদসি  িা ি 

৩।  িা ি কর্তপৃদক্ষি অনুদ ােন 

১। আদবেন পে। 

২। েরলদলি করপ। 

৩। এনআইরড। 

৪। হলফনা া। 

৫। বণ্টননা া/ওয়ারিশসনে।  

েরলদল উরেরখি 

মূদে: 

আনুপারিক হাি 

৩০ কা রৃেবস জনাব আঞ্জু ান আিা 

উপপরিচালক(এদেট) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৯ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ 

ইদ ইল: dd-estate@bba.gov.bd 

14.  ওদয়বদ ইল একাউে প্রোন োিভরক কাদজ সযাগাদযাদগর স্যভবধাদথ ব কর্তবপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম কম বকতবাদের ওদয়বদমইল একাউন্ট 

প্রোন। 

প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় ০৩ কা রৃেবস 

 

জনাব িনুশ্রী সাহা 

সপ্রাগ্রা াি 

সফান: ৫৫০৪০৩২৭ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৮ 

ইদ ইল: programmer@bba.gov.bd 

15.  উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন বাভষ বক উন্নয়ন 

কম বসূভচর জন্য বাদজট বরাে প্রস্তাব 

প্রণয়ন ও নতুন প্রকল্প অন্তর্ভ বভির জন্য 

পভরকল্পনা ও উন্নয়ন অনুভবিাদগ প্রস্তাব 

সপ্ররণ 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন বাভষ বক উন্নয়ন কম বসূভচর 

জন্য বাদজট বরাে প্রস্তাব ও নতুন প্রকল্প অন্তর্ভ বভির 

জন্য সাংভিষ্ট অভ দস পত্র সপ্ররণ 

সাংভিষ্ট েপ্তি/প্রকল্প হদত প্রাি 

চাভহো পত্র 

প্রদ াজয নয় ৩০ কা রৃেবস জনাব সমািঃ আবুল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (মভনটভরাং) 

সফান: ৫৫০৪০৩২২ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ 

ইদমইল: mahossain@gmail.com 

16.  উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন ববদেভশক অথ ব 

সাংগ্রদহর প্রদচষ্টা গ্রহণ 

ইআরভড’র সত প্রস্তাব সপ্ররণ সাংভিষ্ট প্রকল্প সাংক্রান্ত তথ্যাভে প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব স াঃ নূি ইয়ারসন  

সহকাি পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩৩৫ 

ইদ ইল:nureashin07@gmail.com 

17.  প্রকদল্পর র্ভভম অভধগ্রহদণর প্রশাসরনক 

অনুদমােদনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

প্রকদল্পর ক্রয় প্রস্তাব পাওয়ার পর যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

অনুদমােন সাদপদক্ষ সসতু ভবিাদগ সপ্ররণ 

স্থাবর সম্পভি অভধগ্রহণ ও 

হুকুমেখল আইন, ২০১৭ এর স্থাবর 

সম্পভি অভধগ্রহণ ম্যানুয়াল এর 

আদলাদক সাংভিষ্ট প্রকল্প হদত প্রাি 

কাগজপত্র (প্রকে েপ্তদিি পে,  

প্রকদেি রবস্তারিি রববিে, ভূর  

অরধগ্রহেসহ অন্যান্য প্রশাসরনক 

অনুদ ােন/আদেশ, প্রস্তারবি জর ি 

োগরভরিক রবরভন্ন িথ্য, সট্ররসাং 

প্রদ াজয নয় ০৩ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (দসই গাড ব) (অ: ো:) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩২ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 
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ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ক্লদি স ৌজা ম্যাপ, পরিদবশ 

অরধেপ্তদিি ছাড়পেসহ রবরভন্ন 

প্ররিষ্ঠাদনি ছাড়পে/প্রিযয়ন পে, 

প্রস্তারবি এলাকাি রভরডও রচে, 

রবরভন্ন অরঙ্গকাি পে) 

18.  আইএমইভড কর্তবক প্রণীত ছক 

অনুসাদর মাভসক ও বত্রমাভসক 

প্রভতদবেন প্রণয়ন 

মাভসক ও বত্রমাভসক প্রভতদবেন আইএমইভড-সত 

সপ্ররণ 

সাংভিষ্ট প্রকল্প হদত ছক অনুসাদর 

প্রাি তথ্য 

প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

19.  মহান জাতীয় সাংসদের সসতু ভবিাগ 

সাংভিষ্ট প্রদের উির প্রণয়ন ও 

অনুদমােন গ্রহণ 

প্রস্তুতকৃত প্রদোির সাংসে সভচবালদয় সপ্ররদণর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সসতু ভবিাদগ সপ্ররণ 

প্রভতদবেন সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ প্রদ াজয নয় ০৩ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

20.  মহান জাতীয় সাংসদের সড়ক পভরবহন 

ও সসতু মন্ত্রণালয় সম্পভকবত স্থায়ী 

কভমটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কভমটির 

সিার জন্য প্রভতদবেন প্রণয়ন ও 

ডকুদমন্ট সাংগ্রহ 

প্রস্তুতকৃত প্রভতদবেন ও ডকুদমন্ট সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট শাখা/প্রকল্প হদত প্রাি তথ্য প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

21.  প্রকদল্পর সমীক্ষা প্রভতদবেনসহ ভবভিন্ন 

প্রভতদবেন এবাং Aid Memoire 

এর উপর মতামত প্রোন 

প্রস্তুতকৃত মতামত সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট েির হদত প্রাি প্রভতদবেন 

এবাং Aid Memoire 

প্রদ াজয নয় ০৭ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (দসই গাড ব) (অ: ো:) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩২ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

22.  মহান জাতীয় সাংসদে মাননীয় অথ ব 

মন্ত্রীর বাদজট বিৃতায় অন্তভু বভির জন্য 

প্রভতদবেন প্রণয়ন 

প্রস্তুতকৃত প্রভতদবেন সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট শাখা হদত সাংগৃহীত তথ্য প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

23.  মহান জাতীয় সাংসদে মহামান্য 

রাষ্ট্রপভত প্রেি িাষদণ অন্তভু বভির জন্য 

প্রভতদবেন প্রণয়ন 

প্রস্তুতকৃত প্রভতদবেন সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট শাখা হদত সাংগৃহীত তথ্য প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 



 

E:\Annual Publication\Annual Publication 2020-21\Division website\পরিরিষ্ট-গ-BBA Citizen-charter-final Update-Sep-2021.doc- 9 -14 October 2021 

ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

24.  মহামান্য রাষ্ট্রপভত এবাং মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর ভবদেশ স র উপলদক্ষ 

ব্রী  প্রণয়ন 

প্রস্তুতকৃত ব্রী   সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট শাখা হদত সাংগৃহীত তথ্য প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব শাহীনুি শাহীন খান 

অভতভরি পভরচালক (দসই গাড ব) 

সফান: ৫৫০৪০৩২০ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩৭৬ 

ইদমইল: akhi.khan918@gmail.com 

25.  সরকাভর ক্রয় সাংক্রান্ত মভন্ত্রসিা কভমটি, 

অথ বননভতক ভবষয় সাংক্রান্ত মভন্ত্রসিা 

কভমটির জন্য সাংভিষ্ট ভবষদয়র উপর 

সার-সাংদক্ষপ প্রণয়ন 

প্রস্তুতকৃত সার-সাংদক্ষপ সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট শাখা হদত প্রাি তথ্য প্রদ াজয নয় ১৫ কায বভেবস জনাব এ এফ এ  িাজুল ইসলা   

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩২২ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

26.  সভচব কভমটি, মভন্ত্রসিা এবাং একদনক 

সিায় সসতু ভবিাদগর সভচব মদহােদয়র 

সযাগোন উপলদক্ষ সাংভিষ্ট ভবষদয়র 

উপর ব্রী  প্রণয়ন 

প্রস্তুতকৃত ব্রী   সাংভিষ্ট েিদর সপ্ররণ সাংভিষ্ট শাখা হদত সাংগৃহীত তথ্য প্রদ াজয নয় ০৩ কায বভেবস জনাব স াঃ নূি ইয়ারসন  

সহকার পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩৩৫ 
ইদমইল:nureashin07@gmail.com 

27.  উন্নয়ন সহদ াগী সাংস্থাি প্ররিরনরধদেি 

র শন রক্লয়াদিন্স 

প্রাপ্ত আদবেদনি সপ্ররক্ষদি উন্নয়ন সহদ াগী সাংস্থাি আদবেন প্রদ াজয নয় ০৩ কা রৃেবস জনাব আলতা  সহাদসন সসখ 

অভতিঃ পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৭ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ 
ইদমইল: altaf6715@gmail.com 

28.  উন্নয়ন প্রকে/ সাংদশারধি প্রকদেি 

অনুদ ােন 

প্রকে পরিচালদকি প্রস্তাব অনু ায়ী প্রস্তারবি প্রকদেি কাগজপেরে প্রদ াজয নয় ০৭ কা রৃেবস জনাব আলতা  সহাদসন সসখ 

অভতিঃ পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৭ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ 
ইদমইল: altaf6715@gmail.com 

29.  উন্নয়ন প্রকদেি জনবল সাংিান্ত প্রস্তাব প্রকে পরিচালদকি প্রস্তাব অনু ায়ী প্রস্তারবি প্রকদেি কাগজপেরে প্রদ াজয নয় ০৭ কা রৃেবস জনাব আলতা  সহাদসন সসখ 

অভতিঃ পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৭ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০২ 
ইদমইল: altaf6715@gmail.com 

30.  প্রাক-েিপে সভা আহবান ১। েিোিাগদেি েিপে েরলল বা েিপে সাংরিষ্ট 

সকান প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা প্রোদনি লদক্ষয প্রাক-েিপে সভা 

১. েিপে োরখদলি সশি িারিখ 

২. সকল েিপে েিপে মূোয়ন 

প্রদ াজয নয় রপরপআি 

অনু ায়ী 

জনাব সমা: সতা াদেল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 



 

E:\Annual Publication\Annual Publication 2020-21\Division website\পরিরিষ্ট-গ-BBA Citizen-charter-final Update-Sep-2021.doc- 10 -14 October 2021 

ক্রভমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আহবান কিা হদয় িাদক। 

২। উক্ত সভাি কা রৃববিেী েিপে িয়কািী সকল 

েিপে োিাদেি রনকট প্রোন কিা হদয় িাদক। 

কর টিি সেস্য কর্তকৃ স্বাক্ষি গ্রহে  স ান: ৫৫০৪০৩৩২ 
স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

ইদ ইল:tofabba@gmail.com 

31.  েিপে সাংিান্ত অরভদ াগ োরখল ও 

রনষ্পরিকিে 

রপরপআি ২০০৮ এি রবরধি আদলাদক অরভদ াগ গ্রহে 

এবাং রনষ্পরিকিে কিা হয় 

১. অরভদ াগ পাওয়া সগদল সাংরিষ্ট 

কর টিি সভায় উপস্থাপন 

২. প্রদয়াজন অনু ায়ী রসরপটিইউ 

এি  িা ি গ্রহে  

প্রদ াজয নয় রপরপআি 

অনু ায়ী 

জনাব সমা: সতা াদেল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

স ান: ৫৫০৪০৩৩২ 
স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

ইদ ইল:tofabba@gmail.com 
32.  সম্ভাব্যিা স ীক্ষা পরিচালনা সম্ভাব্য স্থান রচরিিকিে পুবকৃ পিা শ ৃপ্ররিষ্ঠান 

রনদয়াদগি  াধ্যদ   

েিপে প্রস্তুি, রবজ্ঞরপ্ত প্রেয়ন কদি 

প্রকাদশি জন্য প্রশাসন শাখায় 

সপ্রিে 

প্রদ াজয নয় প্রকদেি 

আকাি 

অনু ায়ী 

জনাব সমািঃ আবুল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (মভনটভরাং) 

সফান: ৫৫০৪০৩২২ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ 

ইদমইল: mahossain@gmail.com 

33.  ইউটিরলটি রবল পরিদশাধ ১। সাংরিষ্ট রবল পিীক্ষা 

২। প্রদ াজয সক্ষদে  িা ি গ্রহে 

৩। রবল অনুদ ােন ও সপ্রিে 

সাংরিষ্ট রবল রবনামূে ০৭ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল:dd-admn@bba.gov.bd 

34.  উন্নয়ন কা িৃদ ি বাদজট প্রেয়ন 

প্রস্তাব অি ৃশাখায় সপ্রিে 

রবরভন্ন উন্নয়ন কাদজি জন্য সাংরিষ্ট অিবৃছদিি বিাে 

চারহো প্রেয়ন কদি অি ৃশাখায় সপ্রিে 

রনধাৃরিি ছক প্রদ াজয নয় ২১ কা রৃেবস জনাব সমা: সতা াদেল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

স ান: ৫৫০৪০৩৩২ 
স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

ইদ ইল:tofabba@gmail.com 
 

mailto:tofabba@gmail.com
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২.৩। অিযন্তরীণ সসবা 

 

ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  আওিাধীন প্রকদে সপ্রিদে রনদয়ারজি 

ক কৃিাৃদেি পোয়ন  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/দসতু ভবিাদগর 

প্রজ্ঞাপন/আদেশ এবাং সাংভিষ্ট কম বকতবার সযাগোন 

এর সপ্রভক্ষদত যথাযথ কর্তবপদক্ষর অনুদমােন 

সাদপদক্ষ পোয়ন আদেশ জারী  

১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

আদেদশি করপ 

২। সাংভিষ্ট কম বকতবার 

সযাগোন পত্র 

প্রদ াজয নয় ০৫ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

2.  রবদেশ ভ্র দেি সিকাভর আদেশ (রজও) জািী অথ বায়ন উৎসসহ সাংস্থার স্যভনভে বষ্ট প্রস্তাব প্রাভির পর 

সাংভিষ্ট কভমটির স্যপাভরদশর সপ্রভক্ষদত ভবদেশ ভ্রমণ 

সাংক্রান্ত সরকাভর ভবভধ-ভবধান, অনুসরণীয় ভবষয়াভে 

পভরপালন এবাং প্রদ াজয সক্ষদে যথাযথ কর্তবপক্ষ 

কর্তবক অনুদমােন গ্রহণ সাদপদক্ষ সসতু ভবিাদগ 

প্রস্তাব সপ্ররণ 

সাংরিষ্ট সাংস্থাি সুরনরেষৃ্ট 

প্রস্তাব, কর টিি সুপারিদশি 

করপ, বাদজট বিাদেি 

করপ/অথ বায়দনর উৎস 

সাংক্রান্ত েভললাভে, চুরক্তি 

করপ ইতযাভে 

প্রদ াজয নয় ০৩ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

3.  অভজবত ছুটি মঞ্জুর আদবেন পাওয়ার পর ভনধ বাভরত ছুটি ভবভধমালা, 

১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুি কর্তবপক্ষ (আভথ বক ও 

প্রশাসভনক ক্ষমতা অনুযায়ী) কর্তবক অনুদমােন 

সাদপদক্ষ সরকাভর আদেশ জাভর করা হয়। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

২) ছুটিি রহসাব 

৩) ভনধ বাভরত  রদম (বাাংলাদেশ 

 রম নাং-২৩৯৫) প্রধান 

ভহসাবরক্ষণ কম বকতবা কর্তবক 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন 

(দপ্রিদে ক িৃি সগদজদটড 

কম বকতবাদের সক্ষদত্র) 

প্রদ াজয নয় ০৭ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

4.  শ্রারন্ত ভবদনােন ছুটি মঞ্জুর আদবেন পাওয়ার পর শ্রারন্ত ভবদনােন িাতা 

ভবভধমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম সসতু রবভাদগ সপ্রিে। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

২) পূববৃিী ছুটি  ঞ্জুিীি 

আদেশ 

৩) ছুটিি রহসাব 

৪) ভনধ বাভরত  রদম (বাাংলাদেশ 

 রম নাং-২৩৯৫) প্রধান 

ভহসাবরক্ষণ কম বকতবা কর্তবক 

প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রভতদবেন 

(দপ্রিদে ক িৃি সগদজদটড 

কম বকতবাদের সক্ষদত্র) 

প্রদ াজয নয় ০৭ কায বভেবস 

 

জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

5.  সাধারণ িভবষ্য তহভবল হদত অভগ্রম মঞ্জুভর আদবেন পাওয়ার পর সাধারণ িভবষ্য তহভবল 

ভবভধমালা ১৯৭৯ অনুযায়ী উপযুি কর্তবপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম (আভথ বক ও প্রশাসভনক ক্ষমতা 

১) ভনধ বাভরত  রদম আদবেন 

২) সাধারণ িভবষ্য তহভবদল 

সব বদশষ জমাকৃত অদথ বর 

প্রদ াজয নয় ০৭ কা ভৃেবস 

 

জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুযায়ী) সরকাভর আদেশ জাভর করা হয়। ভহসাব ভববরণী (রবরবএ রহসাব 

শাখা/প্রধান ভহসাবরক্ষণ 

কম বকতবা কর্তবক প্রেি)  

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

6.  চাকভর স্থায়ীকরণ আদবেন পাওয়ার পর সাংভিষ্ট ভনদয়াগ ভবভধমালা 

অনুযায়ী উপযুি কর্তবপদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

সরকাভর আদেশ জাভর করা হয়।  

১) রনধাৃরিি ফিদ  আদবেন প্রদ াজয নয় ৩০ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

7.  আবাভসক ও োিভরক সটভলদ ান সাংদযাগ 

প্রোন/নগোয়ন/ব্যরক্তগিকিে 

সিকািী সটরলদফান, সসলুলাি, ফযাক্স ও ইোিদনট 

নীরি ালা-২০১৮ অনুযায়ী যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

অনুদমােন সাদপদক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ 

সিকািী সটরলদফান, 

সসলুলাি, ফযাক্স ও ইোিদনট 

নীরি ালা-২০১৮ এর 

ভনধ বাভরত ছদক আদবেন 

প্রদ াজয নয় ১৫ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

8.  গৃহভনম বাণ ঋণ প্রোন উপযুি কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুদমােন সাদপদক্ষ মঞ্জুভর 

আদেশ জাভর 

১) সাো কাগদজ আদবেন 

২) সয জভমদত গৃহ 

ভনম বাণ/দমরামত করা হদব সস 

জভমর েভলল/বায়নাপত্র 

৩) ১৫০ টাকার নন- 

জুভডভশয়াল স্টযাদম্প 

অঙ্গীকারনামা 

প্রদ াজয নয় ১৫ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

9.  সমাটরযান ক্রয় অভগ্রম প্রোন উপযুি কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুদমােন সাদপদক্ষ মঞ্জুভর 

আদেশ জাভর 

১) সাো কাগদজ আদবেন 

২) আদবেনকারীর ১৫০ 

টাকার নন-জুভডভশয়াল 

স্টযাদম্প অঙ্গীকারনামা। 

৩) সমাটর সাইদকল 

ভবক্রয়কারীর অঙ্গীরনামা। 

প্রদ াজয নয় ১৫ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

10.  কভম্পউটার ক্রদয়র ভনভমি অভগ্রম প্রোন উপযুি কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুদমােন সাদপদক্ষ মঞ্জুভর 

আদেশ জাভর 

১) সাো কাগদজ আদবেন 

২) আদবেনকারীর ১৫০ 

টাকার নন-জুভডভশয়াল 

স্টযাদম্প অঙ্গীকারনামা। 

প্রদ াজয নয় ১৫ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

11.  সকাটাভুি কম বচারীদের অনুকূদল সরকাভর বাসা 

বরাে 

সরকাভর বাসা বরাে রবরধ ালা ১৯৮২ 

অনুযায়ী আদবেদনর সপ্রভক্ষদত যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

অনুদমােনক্রদম বরােপত্র ইস্যয 

১) ভনধ বাভরত  রদম আদবেন 

২) মূল সবতদনর প্রতযয়ন পত্র 

(প্রাভি স্থানিঃ স্ব স্ব েিদরর 

প্রদ াজয নয় ১৫ কায বভেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 
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ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ভহসাব শাখা) স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

12.  কোে ট্রাে হদি অনুোন/সাহায্য  ঞ্জুি কোে ট্রাে রবরধ ালা অনু ায়ী আদবেদনি 

সপ্ররক্ষদি  িা ি কর্তপদক্ষি অনুদ ােনিদ   ঞ্জুিী 

আদেশ জারি। 

১) সাহায্য/ঋদেি জন্য 

আদবেন (প্র ােকসহ) 

২) প্রাপ্ত আদবেন  াচাই 

বাছাইপূবকৃ প্ররিয়াকিে 

৩) বাছাইকৃি আদবেনসমূহ 

বাছাই কর টিি সভায় 

উপস্থাপন  

৪) বাছাই কর টিি 

সুপারিশসমূহ ট্রারে সবাদডিৃ 

অনুদ ােন সাদপদক্ষ  ঞ্জুিী 

আদেশ জারি 

প্রদ াজয নয় ১৫ কা রৃেবস জনাব স াঃ  রনরুল আল  

অরিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) 

স ান: ৫৫০৪০৩১৫ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ 

ইদমইল: samin15096@yahoo.com 

13.  পদোন্নরি প্রোন ভবভধভবধান অনুযায়ী কম বচারীদেরদক যথাসমদয় 

ভনয়ভমত পদোন্নভত প্রোন 

হালনাগাে এভসআর, চাকুরী 

স্থায়ীকরণ 

প্রদ াজয নয় রনদয়াগ রবরধ 

অনু ায়ী 

জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

14.  ইোিদনট সাংদ াগ ও স স্যাি স াধান োপ্তরিক কাদজ ব্যবহাদিি জন্য ক কৃিাৃ ও 

ক চৃািীদেি ইোিদনট সাংদ াগ ও স স্যাি 

স াধান কিা হদয় িাদক। 

আইরসটি  সাদপাৃট ফি  রবনামূদে সাবকৃ্ষরেক জনাব স া:  াসুে ভূইয়া 

সহকারি স ইনদটন্যান্স ইরঞ্জরনয়াি (অ: ো:) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩২ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৪৩৫ 

ইদ ইল: ame@bba.gov.bd 

15.  সোি আইদট  ও সেশনািী দ্রব্যারে সিবিাহ চারহোপে প্রোদনি  াধ্যদ  প্রোন চারহোপে  

রবরবএ অরফস 

প্রদ াজয নয় ০২ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

16.  SMS সারভসৃ প্রোন সফটওয়যাদিি  াধ্যদ  SMS প্রোন কিা হয়। স াবাইল নম্বি রবনামূদে ০১ কা রৃেবস জনাব িনুশ্রী সাহা 

সপ্রাগ্রা াি 

সফান: ৫৫০৪০৩২৭ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৮ 

ইদ ইল: programmer@bba.gov.bd 

17.  ক কৃিাৃ/ক চৃািী চাকুিীিি অবস্থায় মৃতুযবিে মৃি ব্যরক্তি নর নী অনু ায়ী আদবেনকািীি ১) মৃতুযি সনে, কাউরন্সলাি/ প্রদ াজয নয় ১০ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  
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ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কিদল আরিকৃ অনুোন প্রোন আদবেন  াচাই বাছাই পূবকৃ কর্তপৃদক্ষি 

অনুদ ােদনি  াধ্যদ  

সচয়ািম্যান কর্তকৃ প্রেি 

প্রিযয়ন  

২) আদবেন 

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

18.  ক কৃিাৃ/ক চৃািীদেি  দধ্য োরয়ে বেন সাংভিষ্ট কম বকতবা/কম বচারীর সাদথ আদলাচনা 

সাদপদক্ষ 

- প্রদ াজয নয় ০৩ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

19.  অগাৃদনাগ্রা  অনু ায়ী শাখা/উইাং এি জনবল 

রনদয়াগ/পোয়ন ব্যবস্থা কিা 

কর্তপৃদক্ষি রবরধ-রবধান অনু ায়ী - প্রদ াজয নয় ২৩ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপভরচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 
ইদমইল: dd-admn@bba.gov.bd 

20.  কর্তবপদক্ষর সবাড ব সিা আহবান ভবভিন্ন শাখার গুরুত্বপূণ ব ভবষয়াভের চাভহোর 

আদলাদক, সিার কায বপত্র ও সিা সমাদি 

কায বভববরণী প্রণয়ন 

স ৌরক্তকিাসহ ইউ ও সনাট/ 

অভ ভসয়াল ভচঠি 

প্রদ াজয নয় ১২ কা রৃেবস ড. স া:  রনরুু্জ্জা ান 

পভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩০৬ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩০৩ 

ইদমইল: dir-pnd@bba.gov.bd 

21.  বাদসদকর কায বাবলী সাংক্রান্ত বাভষ বক প্রভতদবেন 

প্রকাশ 

ভবভিন্ন শাখা কর্তবক সম্পাভেত গুরুত্বপূণ ব ভবষয়াভের 

ছভবসহ প্রভতদবেন সাংকলন 

স ৌরক্তকিাসহ ইউ ও সনাট/ 

অভ ভসয়াল ভচঠি 

প্রদ াজয নয় ২৩ কা রৃেবস জনাব শাহীনুি শাহীন খান 

অভতভরি পভরচালক (দসই গাড ব) 

সফান: ৫৫০৪০৩২০ 

স াবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩৭৬ 

ইদমইল:  akhi.khan918@gmail.com 

22.  সবতন-িাতাভে পভরদশাধ  ব্যাাংক এযাডভাইস প্রোন কদি ইএফটি-এি মাধ্যদম মাভসক হাভজরা প্রভতদবেন ও 

সবতন ভবল োভখল 

প্রদ াজয নয় মাদসর ১ম 

কায বভেবস 

জনাব সমািঃ ভমজানুর রহমান 

উপপভরচালক (ভহসাব ও বাদজট)  

স ানিঃ ৫৫০৪০৩২৫ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২২ 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 

23.  কম বকতবা-কম বচারীদের গ্রযাচুইটি প্রোন সচক ও ব্যাাংক এযাডভাইস প্রোন কদি ইএফটি-এি 

মাধ্যদম 

প্রশাসভনক অনুদমােন প্রদ াজয নয় ০৩ কায বভেবস জনাব সমািঃ ভমজানুর রহমান 

উপপভরচালক (ভহসাব ও বাদজট)  

স ানিঃ ৫৫০৪০৩২৫ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২২ 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 
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ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

24.  ক্রয়কৃত পণ্য, পূতব ও সসবার ভবল পভরদশাধ ক্রস সচদকর মাধ্যদম ১) রবদলি করপ 

২) কা াৃদেদশি করপ 

৩) সাংরিষ্ট চুরক্ত 

প্রদ াজয নয় ০২ কায বভেবস জনাব সমািঃ ভমজানুর রহমান 

উপপভরচালক (ভহসাব ও বাদজট)  

স ানিঃ ৫৫০৪০৩২৫ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২২ 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 

25.  গাভড়র জ্বালাভন ভবল পভরদশাধ ক্রস সচদকর মাধ্যদম ১) রবল ভাউচাি; 

২) সাংরিষ্ট ক কৃিাৃি 

প্রিযয়ন 

৩) প্রশাসরনক অনুদ ােন 

প্রদ াজয নয় ০৫ কা রৃেবস জনাব সমািঃ ভমজানুর রহমান 

উপপভরচালক (ভহসাব ও বাদজট)  

স ানিঃ ৫৫০৪০৩২৫ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২২ 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 

26.  গাভড়চালকদের ওিারটাইম পভরদশাধ ব্যাাংক এযাডভাইদসি মাধ্যদম ১) ওভািটাই  রবল; 

২) সাংরিষ্ট ক কৃিাৃি 

প্রিযয়ন 

৩) প্রশাসরনক অনুদ ােন 

প্রদ াজয নয় ০৫ কা রৃেবস জনাব সমািঃ ভমজানুর রহমান 

উপপভরচালক (ভহসাব ও বাদজট)  

স ানিঃ ৫৫০৪০৩২৫ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২২ 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 

27.  অভডট আপভির মাভসক প্রভতদবেন ভপএন্ডভড 

শাখায় এবাং সসতু ভবিাদগর মাধ্যদম অভডট 

অভ দস সপ্ররণ, আপভি ভনষ্পভিকদল্প ভিপক্ষীয়, 

ভত্রপক্ষীয় সিা আদয়াজন 

ভনধ বাভরত ছক বাদসদকর সকল অনুভবিাগ ও 

আওতাধীন প্রকদল্পর মাভসক 

প্রভতদবেন  

প্রদ াজয নয় প্রভত মাদসর 

০৫ তাভরদখর 

মদধ্য 

সশখ ইশভতয়াক আহদমে 

উপপভরচালক (অভডট) 

স ানিঃ৫৫০৪০৩৩৬ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২৪ 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 

28.  বাভষ বক ক্রয় পভরকল্পনা প্রণয়ন 

  

রপরপআি-২০০৮ অনুসাদি বারিকৃ িয়পরিকেনা 

প্রেয়ন ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

১) রবরভন্ন উইাং এি 

িয়পরিকেনা 

প্রদ াজয নয় রনধাৃরিি 

স দয় 

জনাব এ এ  এম তাজুল ইসলাম 

উপপভরচালক (পভরিঃ ও উন্নিঃ) 

সফান: ৫৫০৪০৩৩৪ 

সমাবাইলিঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ 
ইদমইল: tajul1910_my@yahoo.com 

29.  O&M এবাং সটাল অপাদরটদরর জনবল  

কাঠাদমা অনুদমােন।  

জনবল কাঠাদ া  িা ি কর্তপৃদক্ষি 

অনুদ ােনিদ  O&M অপাদিটিদক অবরহি 

কিে 

সাংভিষ্ট অপাদরটদরর 

আদবেনপত্র।  

প্রদ াজয নয় ১৫ কা রৃেবস কাজী স া: সফিোউস  

প্রধান প্রদকৌশলী 

স ান: ৫৫০৪০৩১৩ 

সমাবাইল: ০১৭১৫১০২০৭৪ 

ইদমইল: dir-tech@bba.gov.bd 

30.  উৎদস আয়কি এবাং ভযাট কিনৃ প্রিযয়ন পে 

প্রোন 

আদবেদনি রভরিদি প্রিযায়নপে প্রোন সাংরিষ্ট িথ্য সহকাদি 

অরিরিক্ত পরিচালক (অি ৃও 

রহসাব) বিাবি আদবেন 

োরখল 

প্রদ াজয নয় ০৫ কা রৃেবস জনাব সমািঃ ভমজানুর রহমান 

উপপভরচালক (ভহসাব ও বাদজট)  

স ানিঃ ৫৫০৪০৩২৫ 

সমাবাইলিঃ০১৭০০৭১৬৩২২ 

mailto:dir-tech@bba.gov.bd
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ক্র. নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেভব, স ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ইদমইলিঃ dd-anb@bba.gov.bd 

31.  সম্পারেি কাদজি অরভজ্ঞিা সনেপে প্রোন আদবেদনি রভরিদি প্রিযায়নপে প্রোন ১) আদবেন 

২) কা সৃ ারপ্তি প্রিযায়ন 

প্রদ াজয নয় ০৫ কা রৃেবস কাজী স া: সফিোউস  

প্রধান প্রদকৌশলী 

স ান: ৫৫০৪০৩১৩ 

সমাবাইল: ০১৭১৫১০২০৭৪ 

Email: dir-tech@bba.gov.bd 

32.  সপনশন ও অনুদিারিক পরিদশাধ সপনশন ও আনুিরিক নীরি ালা অনু ায়ী প্রশাসরনক  ঞ্জুরি আদেশ প্রদ াজয নয় ০৫ কা রৃেবস জনাব শিীফ স াহাম্মে সিজাঊল করি  

উপপরিচালক (প্রশাসন) 

সফান: ৫৫০৪০৩১৮ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১২ 

ইদ ইল: dd-admn@bba.gov.bd 

33.  রবজ্ঞাপন বা েিপে রবজ্ঞরপ্ত পরেকা ও 

বাাংলাদেশ সসতু কর্তপৃদক্ষি ওদয়বসাইদট 

প্রকাদশি জন্য প্রশাসন শাখায় সপ্রিে  

রপরপআি- ২০০৮ এি রবরধ অনু ায়ী েিপে রবজ্ঞরপ্ত 

প্রকাশ হদয় িাদক 

১. েিপে প্রস্তুি কদি  িা ি 

কর্তপৃদক্ষি অনুদ ােন গ্রহে 

২. েিপে রবজ্ঞরপ্ত প্রকাদশি 

জন্য প্রশাসন শাখায় সপ্রিে  

প্রদ াজয নয় ০৩ কা রৃেবস জনাব সমা: ওয়াভশম আলী 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী (চলভত োভয়ত্ব)  

স ান: ৫৫০৪০৩৫৭ 
সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

ইদ ইল:washimbba@gmail.com 

34.  রবজ্ঞাপন বা েিপে রবজ্ঞরপ্ত CPTU  এি 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

রপরপআি- ২০০৮ এি রবরধ অনু ায়ী েিপে রবজ্ঞরপ্ত 

প্রকাশ হদয় িাদক 

১. েিপে প্রস্তুি কদি  িা ি 

কর্তপৃদক্ষি অনুদ ােন গ্রহে 

২. েিপে রবজ্ঞরপ্ত প্রকাদশি 

জন্য প্রশাসন শাখায় সপ্রিে  

প্রদ াজয নয় ০৩ কা রৃেবস জনাব সমা: ওয়াভশম আলী 

ভনব বাহী প্রদকৌশলী (চলভত োভয়ত্ব)  

স ান: ৫৫০৪০৩৫৭ 
সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

ইদ ইল:washimbba@gmail.com 

35.  সসতু ভবন পরিষ্কাি পরিিন্ন িাখা পরিচালনা ও িক্ষোদবক্ষে অপাদিটদিি  াধ্যদ  চুরক্ত স ািাদবক প্রদ াজয নয় সাবকৃ্ষরেক জনাব স াঃ ইউসুফ হারুন 

সহকািী প্রদকৌশলী (ভবন) 

সফানঃ ০১৭০০৭১৬৩৩৩ 

স াবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩৩ 

ই-স ইলঃma_usufsae@yahoo.com 

36.  নতুন প্রকে প্রেয়ন  সসতু কর্তপৃদক্ষি কা পৃরিরধ অনু ায়ী প্রকে 

রচরিিকিে , সম্ভাব্যিা স ীক্ষা পরিচালনা এবাং 

এি রভরিদি রপরডরপরপ, রডরপরপ, টিরপরপ ইিযারে 

প্রেয়ন কদি পরিকেনা ও উন্নয়ন শাখায় সপ্রিে  

রপরডরপরপ, রডরপরপ, টিরপরপ 

ইিযারে 

প্রদ াজয নয় প্রদয়াজন 

অনু ায়ী  

জনাব সমািঃ আবুল সহাদসন 

তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী (মভনটভরাং) 

সফান: ৫৫০৪০৩২২ 

সমাবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ 

ইদমইল: mahossain@gmail.com 
 

mailto:dir-tech@bba.gov.bd


^\fif^te*ar

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Ministry of Communications

Bridges Division

Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Setu Bhaban, Ne*v AirPort Road

Banani, Dhaka-I212'

Auditors' Report on Financial Statements
For

The Financial Year 2019-2020

MAFazal&Co.
C har t e re d .4ccounl an Ls

29. Banguhandhu Arenue
1 !"t fioor1, Dhuku- t 000.
I'honc: ( 4J: 9-i-i l{}91
l;ast I'lo : 88-il 2 -95'7 I X) I
li - lv I * I . n uJir : o I x t I 9 : ( ) i t', X il t.t i l. t' { } n t

Rahman lllostafa Alam & Co.
C har I e re cl .l c coun tanls
Pararnount I! e ight.s (7 tlr F" lortr- D ))
65,'2,!1, Box Culvert Roacl

{'urane Pultan, Dhaka- I 00A.

{'hone : t 880-2-95 5 3119

I : - trt u i I : rmad lta futl-ti:gnru i !. c a nt

.i1 f
1"

,-].rxi,}n%?.4,

-, - :'+ne -i

. ",,

rit

, ]'fu

i.

$s
S.

ij

':



.:

':.

i:

;
::

:

;j

MAFazal&Co
Chartered Acctiuntants

Revenue
Operating Rev-enue

Bangabandhu Bridge Toll
Mukterpur Bridge Toll & Lease

Rai[ Tariff
Electricity Tariff
Gas Tariff l
Others Operating Income

Other Revenue
Bank Interest :

a) BBA Fund FDR
b) STD A/C
c) Depreciation Fund FDR
d) Project Bank A/c

Income From BBA Area
Income From Mukterpur Area

Incorne From Padma Bridge Area

Interest Received on Personal Loan

Other lncome

E xpenses

Operating Expenses

Bridge Operating Cost
Repair & Maintenance-Bridge & Associates

Other Erpcnscs
VATon Toll
Salary and Allo*,ances
lnterest on Borrorving
Dit}'erence in Exchange Rate fbr Borrorving
Repair & IVlaintenance-General
Grants in aids
Supplr,& Services
Depreciation olProperty,. PIant & Etiuiprnent

Net Surplus/ (Deficit) during the Ycar beforc Tax Provision
Less: lnconte Tax expense
Ne t Surplus/ (Dcficit) during thc Year after Tlx lrrol.ision

r (Finance & Accounts)
Signed in tenns olour separatc rcpon illcven date annexcd.

@
Bangladesh Bridge Authority (BBA)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2020

Rahman Mostafa Alam & Co.
Chartered Accountants

Notes

19

20

2t

27

28

22

23

24

25

26

June 30, 2020

7,770,783
756

1,962,027

5 16,83 I
66.134

837.801

421,461
62,124

1.694

r0,800
89

39,493

3,7.1{,653

767

9 776

4,026,130
1,025,284

3,000,847

7.499,255

1,530,576

3 I t,049
58.332

593,357

3 88.948

t02,120
3.297

10,800

432
tttt

3,,1I 2,867

53 03

6{

.1,086,389

048,835

::

29

i0
JI

32

J4

3,s

3,017,553

The accornpanying notes from I to 36 and Annexure A to D form an integral part ofthese Financial Statenrents.

r

-t?

t)jl*fut+b.
Chartercd n ccountal.lts
Dated. Dhaka
November 10. 2010

Rahnran Mostafa

in'000 BDT

June 3 019

5,603,337

175,700

1
21,763

5,754,121

179,606

10.000
1,150

7,424

I 78

373,821

394,050 2i0.7le
3 07,3

75'7,140

r t5,62.8

t90,086
862,123

4t,137
2,398

362,00e

645 55

768,i 8-s

107,-526

209.121

8i 6.i -59

48. I 00

8 7-5

2i 1,02_s

674 t)

Chartered Accountants

Ccr tt

Particulars
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MAFazal&Co.
Chartered Accountants

B) Cash Florv From Investing Activities:
Acquisition of Fixed Assers

Investment in FDR
i)BBA Fund FDR
ii)Depreciation Fund FDR

Net Cash (Used)/Provided by Investing Activities

C) Cash Flows From Financing Activities :

Borrorvings (Bangabandhu Bridge )
Dividend Paid

Unspent Authority's Fund Refunded

Net lncrease in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)

quivalents at the Beginning of the Year

Cash and Cash Equivalents at thc EntI of the year(D+E)

3,000,847

645,655

2,159

563

57,960

29,991

1.243

(112.6e6)

(23,s5 r)

3,037,553

670,373

39,670

(156,437)

(3.08 r )

(2.s86)

(47.t42)
93.926

3,602,171 3,632,316

(108.4.r7)

3.875.218
( r.692.700)

(3e.65e)

(500.000)

( 1.2 l].260)

1,874,101 (1,752,919)

( r,28 r, r 3e)
(s0,000)

(4,000,000)

(t.277.222)
(-50.000)

145,133 552,1 75

I,16d,618 612,{"t5

1,309,751 I,l6{,618

@
Rahman Mostafa Alam & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Statement of Cash Flows

For the year ended June 30, 2020

Particulars
Figures in'000 BDT

June 30,2020 June 30, 2019

A) Cash Flow From Operating Activities :

Net Income

Adjustment to reconcile:
Depreciation Expense

Previous years expenses

Current Assets:

Account Receivable

Advance, Deposit and Prepayments

Current Liabilities:
Deposits

withheld vAT & Tax Payable

Liabilities for Expenses

Provision for Income Ta,x

Net Cash Provided By Operating Activities

D)

E) Cash rnd Cash E

F)

:

I

dl Ke-

1 I

Director (Finance & Accounts) Dircctor

v7



(পরিরিষ্ট-ঙ) 

২০২০-২১ অর্ থবছরি বাাংলারেি সেতু কর্তথপরে কর্ থিত ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা  

ক্রর্. কর্ থকতথাি নার্ ও পেবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

০১। জনাব ম াোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, রনব থাহী পরিচালক  ৫৫০৪০৩৩৩, ০১৭০০ ৭১৬৩০০ 

০২। জনাব ম াহাম্মদ মবলায়েত মহায়েন, রনব থাহী পরিচালক (রপআিএল) ০১৭১১৭৩৯০০৬  

০৩। জনাব সর্াোঃ সিজাউল হায়োি, পরিচালক (প্রিােন) ৫৫০৪০৩১০, ০১৭০০ ৭১৬৩০১ 

০৪। ে. সর্াোঃ র্রনরুজ্জার্ান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ৫৫০৪০৩১২, ০১৭০০ ৭১৬৩০৩ 

০৫। জনাব সর্াোঃ রূপর্ আরনায়াি, পরিচালক (অর্ থ ও রহোব) ৫৫০৪০৩১১, ০১৭০০৭১৬৩১০ 

০৬। কাজী সর্া: সিিোউে, প্রধান প্রয়কৌশলী ৫৫০৪০৩১৩, ০১৭০০৭১৬৩৬১ 

০৭। জনাব সর্াোঃ আরর্রুল ইেলার্, অরতরিক্ত পরিচালক (অর্ থ ও রহোব) [বেরল] ৫৫০৪০৩১৪, ০১৭০০৭১৬৩০৯ 

০৮। জনাব আলতাি সহারেন সেখ, অছতছরক্ত পছরচালক (পছরকল্পনা ও উন্নেন) ৫৫০৪০৩১৭, ০১৭০০৭১৬৩০২ 

০৯। জনাব িাহীনুি িাহীন খান, অছতছরক্ত পছরচালক (মেইফগার্ ড) ৫৫০৪০৩৪০, ০১৭০০৭১৬৩৭৬ 

১০। জনাব সর্াোঃ র্রনরুল আলর্, অরতরিক্ত পরিচালক (প্রিােন) ৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮ 

১১। জনাব সর্া: আবুল সহারেন, তত্ত্বাবধােক প্ররকৌিলী ৫৫০৪০৩২২, ০১৭০০৭১৬৩০৭ 

১২। জনাব সর্াোঃ সতািারজ্জল সহারেন, তত্ত্বাবধােক প্ররকৌিলী (েড়ক)  ৫৫০৪০৩২৩, ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

১৩। জনাব এে এর্ র্াজহারুল ইেলার্, অরতরিক্ত পরিচালক (মেইফগার্ ড) [বেরল] ০১৮১৬৫০৯১০২  

১৪। সর্াোোঃ িিীফুরন্নো, অছতছরক্ত পছরচালক (র্রনেরিাং এন্ড ইভ্যালুরয়িন) ০১৭১২১৪১০৫৪ 

১৫। জনাব সর্া: আিিাি আলী খান, অছতছরক্ত পছরচালক (O & M) ৫৫০৪০৩১৯, ০১৭০০৭১৬৩১৭ 

১৬। জনাব সর্া: ওরহদুজ্জার্ান, তত্ত্বাবধােক প্ররকৌিলী (চ: ো:), বারেক ৫৫৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮ 

১৭। জনাব আরিফুজ্জার্ান, রেরনয়ি েহকািী েরচব ও উপরিচালক (প্রিােন) [বেরল] ৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১২ 

১৮। জনাব সর্াোঃ রর্জানুি িহর্ান, উপপরিচালক (ছহোব ও বায়জট)  ৫৫০৪০৩২৬, ০১৭০০৭১৬৩২২ 

১৯। জনাব আরর্রুল হায়োি সচৌধুিী, উপপরিচালক (পরিরবি) ৫৫০৪০৩৫৯, ০১৭০০৭১৬৩১৩  

২০। জনাব লক্ষ্মী কান্ত হালদার, ছনব ডাহী প্রয়কৌশলী ৫৫০৪০৩৬২,  ০১৭০০৭১৬৩৯৬ 

২১। জনাব তনুশ্রী োহা, সপ্রাোর্াি ৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১৮ 

২২। জনাব সিখ ইিরতয়াক আহরর্ে, উপপরিচালক (অরেে) ৫৫০৪০৩৩৮, ০১৭০০৭১৬৩২৪ 

২৩। জনাব িিীি সর্াহাম্মে সিজাউল করির্, উপপরিচালক (প্রিােন) ৫৫০৪০৩২৬, ০১৭০০৭১৬৩২৬ 

২৪। জনাব এর্. এ র্ান্নান, রনব থাহী প্ররকৌিলী ৫৫০৪০৩৩০, ০১৭০০৭১৬৩২১ 

২৫। জনাব আঞ্জুর্ান আিা, উপপরিচালক(এরেে) ৫৫০৪০৩৩৬, ০১৭০০৭১৬৩২৫ 

২৬। জনাব এ, এি, এর্ তাজুল ইেলার্, উপপরিচালক (রপএন্ডরে) ০১৭০০ ৭১৬৩২৮ 

২৭। জনাব সর্াোঃ আহোনুল কবীি পারভ্ল, রনব থাহী প্ররকৌিলী, োইে অরিে ভ ুঁয়াপুি, 

োঙ্গাইল 

০১৭০০ ৭১৬৩২৭ 

২৮। জনাব সর্াোঃ আহোন র্াসুে বারি, রনব থাহী প্ররকৌিলী, (চ: ো:), োইে অরিে, 

ভ ুঁয়াপুি, োঙ্গাইল 

০১৭০০ ৭১৬৩২৯ 

২৯। জনাব সর্াোঃ ওয়ারির্ আলী, রনব থাহী প্ররকৌিলী (চ: ো:), বারেক ৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

৩০। জনাব ভরত চন্দ্র  ণ্ডল, েহকারী পছরচালক (আইন) ৫৫০৪০৩২৮, ০১৭০০৭১৬৩৩১ 

৩১। জনাব ম াোঃ  ছহউছদ্দন, েহকারী মপ্রাগ্রা ার ৫৫০৪০৩৪৬, ০১৭০০৭১৬৩৩২ 

৩২। জনাব রেলীপ কুর্াি পাল, েহকািী পরিচালক (বারজে) ৫৫০৪০৪০৫, ০১৭০০৭১৬৩২৩ 

৩৩। জনাব ম াোঃ ইউসুফ হারুন, েহকারী প্রয়কৌশলী (ভবন) ০১৭০০ ৭১৬৩৩৩ 

৩৪। জনাব সর্াোঃ আবু বক্কাি রেরিক, েহকািী পরিচালক (এরেে) ৫৫০৪০৩৪৫, ০১৭০০৭১৬৩৩৪ 

৩৫। জনাব সর্াোঃ নূি ইয়ারেন, েহকািী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ০১৭০০ ৭১৬৩৩৫ 



৩৬। জনাব সর্ািািিি সহারেন, েহকািী পরিচালক (রহোব) ৫৫০৪০৩৩৯, ০১৭০০৭১৬৩৩৬ 

৩৭। জনাব োরিি আহরর্ে, েহকািী পরিচালক (প্রিােন) ৫৫০৪০৩২৯ 

৩৮। জনাব সর্াোঃ র্াসুে িানা রিকোি, জনেংস াগ কর্ থকতথা, বারেক ৫৫০৪৯৩২৮, ০১৭০০৭১৬৩৮৭ 

৩৯। জনাব সর্াোঃ োইফুল ইেলার্, এ্যাছেেয়টন্ট ম ইনয়টন্যান্স ইরিরনয়াি (চাকুরী 

পছরবতডন) 

৫৫০৪০৩৩৫, ০১৭০০৭১৬৩৮৬ 

৪০। সেয়ে রিয়াজ উরিন, েহকারী প্রয়কৌশলী ৫৫০৪০৩৩৮, ০১৭০০৭১৬৩৮৪ 

৪১। জনাব আবু োয়াে, েহকারী প্রয়কৌশলী (য়েতু)  ০১৬৭৬৩০১৬৭০ 

৪২। জনাব িরি সপািাি, েহকারী প্রয়কৌশলী (েড়ক) (চাকুরী পছরবতডন) ০১৭৫০১৩০৮৯০ 

৪৩। জনাব ম া: আছেফুল আল , েহকারী পছরচালক (ছনরাপত্তা) ০১৭০০৭১৬৪০৭ 

৪৪। জনাব মগালা  োছকব খান, েহকারী পছরচালক (এ্য়েট) ০১৭০০৭১৬৪১০ 

৪৫। ছজ. এ্ . রাছশকুল ইেলা , এ্যাছেেযান্ট মপ্রাগ্রা ার  ০১৭০০৭১৬৪৩৩ 

৪৬। জনাব ম াোঃ আবীর মহায়েন, এ্যাছেেযান্ট মপ্রাগ্রা ার , বঙ্গবন্ধু মেতু োইট অছফে ০১৭০০৭১৬৪৩৪ 

৪৭। জনাব ম াোঃ  াসুদ ভূইো, এ্যাছেেযান্ট মপ্রাগ্রা ার, কর্ ডফুলী টায়নল প্রকল্প, 

(েংযুছক্তয়ত ঢাকা মহর্ অছফে)   

০১৭০০৭১৬৪৩৫ 

৪৮। জনাব এ্ে.এ্  ইোছেন অংকুর, েহকারী পছরচালক (অয়টা) ০১৭০০৭১৬৪১২ 

৪৯। জনাব তানভীর আহ দ, েহকারী প্রয়কৌশলী (েড়ক) ০১৭০০৭১৬৪১৫ 

৫০। জনাব ই রান োয়লহ রাহাত, েহকারী প্রয়কৌশলী (নদীশােন) ০১৭০০৭১৬৪১৮ 

৫১। জনাব রছকবুল ইেলা , েহকারী প্রয়কৌশলী (ছর্জাইন-১) ০১৭০০৭১৬৪১৯ 

৫২। জনাব নূর-ই-মফরয়দৌে  ছনকা  ছতন, েহকারী প্রয়কৌশলী ( ছনটছরং-১) ০১৭০০৭১৬৪২৯ 

৫৩। জনাব টিটু মচৌধুরী, েহকারী পছরচালক (অছর্ট) ০১৭০০৭১৬৪০৪ 

৫৪।  জনাব ম া: মকৌছশক আহয় দ, েহকারী পছরচালক (অর্ ড ও ছহোব) ০১৭০০৭১৬৪০৯ 

৫৫। জনাব ছশমুল নাহার, েহকারী পছরচালক (ছর্এ্েএ্ল ও এ্ফছর্আর) ০১৭০০৭১৬৪১৩ 

৫৬। জনাব আবীর মেনগুপ্ত, েহকারী পছরচালক (মেইফগার্ ড) ০১৭০০৭১৬৪০৫ 

৫৭। জনাব পলাশ চন্দ্র রাে, েহকারী পছরচালক (পছরয়বশ) ০১৭০০৭১৬৪০৬ 

৫৮। জনাব মুক্তাছদর ছবল্লাহ, েহকারী পছরচালক ( ছনটছরং এ্ন্ড ইভযালুয়েশন) ০১৭০০৭১৬৪০৮ 

৫৯। জনাব মুস্তাছক  আহয় দ রাহাত, েহকারী পছরচালক, োইে অরিে, ভ ুঁয়াপুি, 

োঙ্গাইল 

০১৭০০৭১৬৪১১ 

৬০। জনাব ম া: োখাওোত আল , েহকারী প্রয়কৌশলী, োইে অরিে, ভ ুঁয়াপুি, 

োঙ্গাইল 

০১৭০০৭১৬৪১৭ 

 

পদ্মা বহুমুখী সেতু রনর্ থাণ প্রকরল্পি ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. কর্ থকতথাি নার্ ও পেবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

১। জনাব সর্াোঃ িরিকুল ইেলার্, প্রকল্প পরিচালক ৫৫০৪০৪৫১, ০১৭০০৭১৬৩৩৭ 

২। জনাব মদওোন োঈদুল হাোন, অছতছরক্ত েছচব ও উপপ্রকল্প পছরচালক 

(প্রশােন) 

৫৫০৪০৪৫৪, ০১৭০০৭১৬৩৩৮ 

 ৩। জনাব ম াোঃ কা রুজ্জা ান, উপপ্রকল্প পছরচালক (কাছরগছর) ৫৫০৪০৪৫২, ০১৭০০৭১৬৩৩৯ 

৪। জনাব সর্াোঃ  রভ্খারুরিৌলা সচৌধুিী, অছতছরক্ত পছরচালক (পছরয়বশ) ৫৫০৪০৪৫৩, ০১৭০০৭১৬৩৪৭ 

৫। জনাব ম াহাোঃ ফছরদুল আল , তত্ত্বাবধােক প্রয়কৌশলী (পুনব ডােন) ৫৫০৪০৪৫৫, ০১৭০০৭১৬৩৪৩ 

৬। জনাব িরিকুল ইেলার্, তত্ত্বাবধােক প্রয়কৌশলী (নদী শােন) [পে 

পরিবতথন] 

৫৫০৪০৪৫৬, ০১৭০০৭১৬৩৪৪ 

 ৭। জনাব সর্া: আিিাি আলী খান, অছতছরক্ত পছরচালক (অপায়রশন এ্ন্ড ৫৫০৪০৩১৯, ০১৭০০৭১৬৩১৭ 



ম ইনয়টনএ্ন্স), পদ্মা োইট অছফে 

৮। জনাব মদওোন ম াোঃ আব্দুল কায়দর, ছনব ডাহী প্রয়কৌশলী (য়েতু) ৫৫০৪০৪৬২, ০১৭০০৭১৬৩৫০ 

 ৯। জনাব সর্াোঃ িািফুল ইেলার্ েিকাি, তত্ত্বাবধােক প্রয়কৌশলী (নদীশােন) ৫৫০৪০৪৫৯, ০১৭০০৭১৬৩৪৫ 

  ১০। সেেদ রজব আলী, তত্ত্বাবধােক প্ররকৌিলী (চ: ো:), (নেী িােন) ৫৫০৪০৪৬০, ০১৭০০৭১৬৩৪৯ 

১১। জনাব েরিকুল ইেলার্ সচৌধুিী, েহকািী পরিচালক (অরেে) ৫৫০৪০৩০১, ০১৭০০৭১৬৩৫২ 

১২। জনাব ম াহাম্মদ  হছেন েরকার, েহকািী পরিচালক (ভূরর্ অরিেহণ) ৫৫০৪০৪৬৩, ০১৭০০৭১৬৩৫৮ 

   ১৩। জনাব ম াোঃ কছবর উছদ্দন, েহকারী পছরচালক (পছরয়বশ) ৫৫০৪০৪৬৬, ০১৭০০৭১৬৩৫৯ 

১৪। জনাব ম াোঃ নাছজবুল হাোন, েহকািী পরিচালক (পুনব থােন) ৫৫০৪০৪৬৭, ০১৭০০৭১৬৩৬০ 

  ১৫। জনাব কৃষ্ণ কান্ত েরকার, েহকািী প্রয়কৌশলী (ম কাছনকযাল) ৫৫০৪০৪৬৮, ০১৭০০৭১৬৩৫৬ 

১৬। জনাব ইছলোে আহয় দ ছরটু, েহকারী প্রয়কৌশলী (ছেছভল) ০১৭০০ ৭১৬৪১৪ 

১৭। জনাব ম া: ছরোদ-উল-হাোন, েহকারী প্রয়কৌশলী (ছেছভল) ০১৭০০ ৭১৬৪২১ 

১৮। জনাব ম াোঃ ছেকান্দার ইব্রাছহ , েহকারী প্রয়কৌশলী (ম কাছনকযাল) ০১৭০০ ৭১৬৪৩২ 

 

োয়পাট ড টু ঢাকা এ্ছলয়ভয়টর্ এ্ক্সয়প্রেওয়ে ছপছপছপ প্রকয়ল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. কর্ থকতথাি নার্ ও পেবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

1.  জনাব এ এইচ এর্ এে আকতাি, প্রকল্প পরিচালক ৫৫০৪০৪০১, ০১৭০০৭১৬৩৬২ 

2.  জনাব িািরর্না হারেন, উপপরিচালক (অর্ থ ও রহোব) ৫৫০৪০৪০২ 

3.  ে. সর্াোঃ র্াহমুদুি িহর্ান, রনব থাহী প্ররকৌিলী ৫৫০৪০৩৪৭, ০১৭০০৭১৬৩২০ 

4.  জনাব শরীফ ম াহাম্মদ মরজাউল কছর , উপপছরচালক (ভছ  অছধগ্রহর্) 

(অোঃোোঃ) 

০১৭০০ ৭১৬৩১২ 

5.  জনাব রেলীপ কুর্াি পাল, েহকারী পছরচালক (অর্ ড ও ছহোব) (অোঃোোঃ) ৫৫০৪০৪০৫, ০১৭০০৭১৬৩২৩ 

6.  কাজী িখরুল আলর্, েহকািী প্ররকৌিলী ৫৫০৪০৪০৬, ০১৭০০৭১৬৩৬৬ 

7.  জনাব আরিফুি িহর্ান সচৌধুিী, েহকািী প্ররকৌিলী (রেরভ্ল) ৫৫০৪০৪০৭ 

8.  জনাব অরনক পাল, েহকািী প্ররকৌিলী (রেরভ্ল)                 ৫৫০৪০৪১২ 

9.  জনাব আরিি সহারেন, েহকারী প্রয়কৌশলী, (চাকুরী পছরবতডন)  ০১৭০৮১৩২৯১২ 

10.  জনাব ম াহাম্মদ জুনায়েদ, েহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭০০ ৭১৬৪২০ 

 

কণ থফুলী নদীর তলয়দয়শ বহুয়লন েড়ক োরনল ছন ডার্ প্রকমল্পর (বঙ্গবন্ধু সিখ মুরজবুি িহর্ান োরনল) ০১-৯র্ 

সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. কর্ থকতথাি নার্ ও পেবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

1.  জনাব সর্াোঃ হারুনুি িিীে সচৌধুিী, প্রকল্প পরিচালক ৫৫০৪০৩৪১, ০১৭০০৭১৬৩৭২ 

2.  জনাব সর্াোঃ িরবউল ইেলার্, উপপ্রকল্প পরিচালক (োরনল) ০৩১-২৫০১০৪২, ০১৭০০৭১৬৩৭৩ 

3.  েোঃ অনুপর্ োহা, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রিােন ও ভূরর্) ০৩১-২৫০১০৪৩, ০১৭০০৭১৬৩৭১ 

4.  জনাব সর্াোঃ আবুল কালার্ আজাে, উপপ্রকল্প পরিচালক (োরনল)  ০১৭০০ ৭১৬৩৭৫ 

5.  জনাব সর্াোঃ আব্দুি িহর্ান তিিোি, উপ পরিচালক (প্রিােন ও ভূরর্) ০১৭০০ ৭১৬৩৭৪ 

6.  জনাব সর্াোঃ সেরলর্ আজাে খান, রনব থাহী প্ররকৌিলী ০১৭২০১৬৯৫৪৩, ০১৭০০৭১৬৩৯৬ 

7.  ে. সর্াোঃ র্াহমুদুি িহর্ান, রনব থাহী প্ররকৌিলী ০১৭০০ ৭১৬৩২০ 

8.  জনাব এ আি খায়রুজ্জার্ান, েহকািী প্ররকৌিলী, আোবাে, চট্রোর্ 

(রপআিএল)  

 

9.  জনাব সর্াোঃ নজরুল ইেলার্, েহকািী প্ররকৌিলী ০১৭০০ ৭১৬৩৭০ 

10.  জনাব সর্াোঃ র্ঈনুল বািাি বাবু, েহকািী প্ররকৌিলী ০১৬২১২০৯১৫১  



11.  জনাব সর্াোঃ নারছি উরিন, েহকািী প্ররকৌিলী ০১৭২২৬০১৩০৩ 

12.  জনাব তানভীর ছরফা, েহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭০০ ৭১৬৪২৮  

13.  জনাব মগালা  ো দানী ছহয় ল, েহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭০০৭১৬৪৩০ 

 

ঢাকা-আশুরলয়া এরলরভ্রেে এক্সরপ্রওরয় প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. কর্ থকতথাি নার্ ও পেবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

1.  জনাব সর্াোঃ িাহাবুরিন খান, প্রকল্প পরিচালক ৫৫০৪০৩৫৪ 

2.  জনাব এে এর্ লাবলুি িহর্ান, উপপ্রকল্প পরিচালক ৫৫০৪০৩৫৫, ০১৭০০৭১৬৩০৯ 

3.  জনাব হাোন আহরর্ে োিওয়াি, উপপ্রকল্প পরিচালক ০১৭১৫১৩০৫০৩ 

4.  জনাব সর্াোঃ ওরহদুজ্জার্ান, রনব থাহী প্ররকৌিলী ৫৫০৪০৩২৪ 

5.  জনাব িওকত আহরর্ে র্জুর্োি, রনব থাহী প্ররকৌিলী (সেতু) ০১৭১৬৩৬৪৯৮৪ 

6.  জনাব সর্াোঃ ইকিার্ খান, েহকািী প্ররকৌিলী ৫৫০৪০৩৫৬ 

7.  জনাব নারবল সহারেন, েহকািী প্ররকৌিলী ০১৬৭১৫৫৩৩৩১ 

 

সেোি ঢাকাোেরেইরনবল আিবান ট্রান্সরপাে থ প্ররজক্ট (রবআিটি)প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. কর্ থকতথাি নার্ ও পেবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

০১। জনাব ম াোঃ  ছহরুল ইেলা  খান, প্রকল্প পছরচালক, ছবআরটি প্রকল্প ০১৭১৫৭০১৯৩৭ 

০২। জনাব সর্া: রলয়াকত আলী, প্রকল্প পরিচালক, রবআিটি প্রকল্প (পে 

পরিবতথন) 

৫৫০৪০৩২১, ০১৭০০৭১৬৩৬৭ 

০৩। জনাব সর্াোঃ আরর্নুল ইেলার্, রনব থাহী প্ররকৌিলী (রপআিএল) ০১৭১৬৭৫৩৮৫০ 
০৪। জনাব ম াোঃ আবু োই  খান, ছনব ডাহী প্রয়কৌশলী  ০১৭২৭৯০০৩৪৮ 

০৪। জনাব ম া: মফারকান খান, েহকারী প্রয়কৌশলী 01700716422 

০৬। জনাব অছনন্দয োহা অন্তু, েহকারী প্রয়কৌশলী (ছর্জাইন-২) 01700716424 

০৭। জনাব ইয়ারেি আিািাত রুরবল, েহকািী প্ররকৌিলী, (চাকুরী পছরবতডন) ০১৭০০ ৭১৬৩৮৩ 

০৯। জনাব এে, এর্, এর্োদুল ইেলার্, রহোবিেণ কর্ থকতথা ০১৫৫৪৩৫৮২৯৪ 

 

োউর্ এ্ছশোন োবছরছজওনাল ইয়কানছ কয়কা-অপায়রশন (োয়েক) প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি 

তারলকা 

ক্রর্. ক ডকতডার না  ও পদবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল  

1.  জনাব ম া: মগালা   তুডজা 

অছতছরক্ত প্রকল্প পছরচালক-১, (তত্তা: প্রয়কৌ:)  

৫৫০৪০৩৪৮, ০১৭০০৭১৬৩১৪ 

2.  জনাব ম াোঃ আহোনুল কবীর পায়ভল, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ০১৭০০ ৭১৬৩২৭, ০১৭১০৪৪০৪৮৬ 

3.  জনাব ম াোঃ আহোন  াসুদ বাছি, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ০১৭০০ ৭১৬৩২৯, ০১৭১৭৪৩৭৮৭৫ 

4.  জনাব ম া: ইোছেন আলী তালুকদার, েহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭২৩০০৬১৯৩, ০১৭০০৭১৬৪২৭ 

 

 

 

 



ঢাকা শহয়র োবওয়ে (আন্ডার গ্রাউন্ড ম য়রা) ছন ডায়র্ েম্ভাব্যতা ে ীক্ষা পছরচালনা প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি 

কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. ক ডকতডার না  ও পদবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

১. জনাব কাজী ম া: মফরদাউে, প্রকল্প পছরচালক ৫৫০৪০৩১৩, ০১৭০০৭১৬৩৬১ 

২. জনাব ম া: ওছহদুজ্জা ান, ছনব ডাহী প্রয়কৌশলী (অ:দা) ৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮ 

৪. জনাব ম াোঃ েজল খান, উপেহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭২৪১৭১৩০৯ 

 

মবতাগী-পটুোখালী েড়য়ক পােরা নদীর উপর মেতু ছন ডার্ প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

ক্রর্. ক ডকতডার না  ও পদবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

1.  জনাব ম াোঃ মতাফায়জ্জল মহায়েন, প্রকল্প পছরচালক ৫৫০৪০৩২৩, ০১৭০০৭১৬৩১৫ 

2.  জনাব শরীফ ম াহাম্মদ মরজাউল কছর , উপপ্রকল্প পছরচালক (প্রশােন, 

অর্ ড ও ছহোব, ভূছ  অছধগ্রহর্ ও পুনব ডােন) (অছতছরক্ত দাছেত্ব) 

৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১২ 

 

3.  জনাব ম াোঃ ওোছশ  আলী, উপপ্রকল্প পছরচালক (কাছরগছর) (অছতছরক্ত 

দাছেত্ব) 

৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০ 

 

4.  জনাব ম াোঃ আবু বক্কার ছেছদ্দক, েহকারী পছরচালক (প্রশােন, ভূছ  

অছধগ্রহর্ ও পুনব ডােন)(অছতছরক্ত দাছেত্ব) 

৫৫০৪০৩৪৫, ০১৭০০৭১৬৩৩৪ 

5.  জনাব ম া: রছফকুল ইেলা , েহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭০০৭১৬৪২৬, ০১৯২১৩১৮৭৭৫ 

6.  জনাব রছকবুল ইেলা , েহকারী প্রয়কৌশলী ০১৭০০৭১৬৪১৯ 

7.  জনাব পলাশ চন্দ্র রাে, েহকারী পছরচালক (প্রশােন, ভূছ  অছধগ্রহর্ ও 

পুনব ডােন) 

০১৭০০৭১৬৪০৬ 

 

পঞ্চবটি-মুক্তারপুর ের্ক প্রশস্তকরর্ ও মদাতলা রাস্তা ছন ডার্ প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

 

ক্রর্. ক ডকতডার না  ও পদবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

১. জনাব শছফকুল ইেলা , প্রকল্প পছরচালক ৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩৪৪ 

২.  জনাব ম াোঃ  ছনরুল আল , উপপ্রকল্প পছরচালক (প্রশােন, অর্ ড ও ছহোব, 

ভূছ  অছধগ্রহর্ ও পূনব ডােন) 

৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮ 

৩. জনাব ম া: ওছহদুজ্জা ান, উপপ্রকল্প পছরচালক (কাছরগছর) ৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮ 

৪. জনাব ম াোঃ  াহবুবুর রহ ান, েহকারী প্রয়কৌশলী, (অছতছরক্ত দাছেত্ব) ০১৯২২৯৫২২৮৮, ০১৭০০৭১৬৪২৫ 

৫. জনাব আবীর মেনগুপ্ত, েহকারী পছরচালক (অছতছরক্ত দাছেত্ব) ০১৬৭০৩৩২০২০, ০১৭০০৭১৬৪০৫ 

৬. জনাব ম া: আোদুজ্জা ান, েহকারী প্রয়কৌশলী (য়েতু) ০১৭২৩৯০৭৭৯৯, ০১৭০০৭১৬৪৩১ 

 

বাংলায়দশ ভলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারা পুর মেতু ছন ডার্ প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

 

ক্রর্. ক ডকতডার না  ও পদবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

১. জনাব ম া: আবুল মহায়েন, তত্ত্বাবধােক প্রয়কৌশলী ৫৫০৪০৩২২, ০১৭০০৭১৬৩০৭ 

২. জনাব এ্.এ্ফ.এ্ .তাজুল ইেলা , উপপছরচালক (ছপএ্ন্ডছর্) ০১৭০০ ৭১৬৩২৮, ০১৭৬০১৯১৬২২ 

 



বাংলায়দশ মেতু কর্তডপয়ক্ষর  ানব েম্পদ উন্নেন ও েক্ষ তা বৃছি প্রকমল্পর ০১-৯র্ সেরেি কর্ থকতথারেি তারলকা 

 

ক্রর্. ক ডকতডার না  ও পদবী অরিে সেরলরিান/সর্াবাইল 

১. জনাব ম াোঃ মরজাউল হােদার, প্রকল্প পছরচালক ৫৫০৪০৩১০, ০১৭০০৭১৬৩০১ 

২. জনাব ম াোঃ  ছনরুল আল , উপপ্রকল্প পছরচালক ৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮ 

৩. জনাব োছির আহয় দ, প্রকল্প ে ন্বেকারী  ৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩১২ 

৪. জনাব আব্দুর শাকুর, জুছনের কনোলয়টন্ট  ০১৮১৯১০০৫২৫ 

 

 


