
 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 1 
 

 
 



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 2 
 

 
 



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 3 
 

 



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 4 
 

 



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 5 
 

 
 



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 6 
 

 

 



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 7 
 

  



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 8 
 

রাজউেকর ইিতহাস 
 

১৯৫৩ সােল �ণীত The Town Improvement Act, 1953 (East Bengal Act) (Act 
No. XIII of 1953) আইেনর আওতায় ১৯৫৬ সােল ঢাকা ও এর পা��বত� এলাকাস�েহর উ�য়ন ও 
পিরবধ �েনর িবেশষ �মতা িনেয় সব � �থম “ঢাকা ইম�ভেম� �া�” (িডআই�) �িতি�ত হয়। �াি� �বােড �র 
অধীেন পিরচািলত তৎকালীন িডআই� পরবত�েত ১৯৮৭ সােল উ� আইন সংেশাধেনর মা�েম “রাজধানী উ�য়ন 
ক��প�” বা রাজউক িহেসেব পিরবিত�ত  হয়। ১৯৮৭ সােল রাজউেকর পিরিধ িব�ত হয় ৫৯০ বগ �মাইল এলাকায় 
সাভার, �করািনগ� ও অ�া� এলাকায়। ১৯৫৯ সােল ঢাকা ইম�ভেম� �া� (িডআই�) ক��ক সব � �থম ঢাকার 
মা�ার ��ান �ণয়ন করা হয়। এই ��ােনর আওতায় �াথিমকভেব ২২০ বগ �মাইল এলাকা অ�� �� িছল যা 
পরবত�েত ৩২০ বগ �মাইেল উ�ীত করা হয়। ১৯৯৫ সােল ঢাকা মহানগর উ�য়ন পিরক�না (DMDP) এর 
আওতায় ৫৯০  বগ �মাইল এলাকার �কৗশলগত পিরক�না এবং ২০১০ সােল িডেটল এিরয়া ��ান (ড�াপ) �ণয়ন 
করা হয়। বত�মােন �চয়ার�ান এবং প�চ জন সদ� পষ �েদর পিরচালনায় রাজধানী ঢাকা ও এর আেশপােশর 
শহরা�ল ও প�াদ�িম িনেয় গ�ত ঢাকা �মে�াপিলটন এলাকা িনেয় একিবংশ শতা�ীর চ�ােল� �মাকােবলায় 
রাজউক রাজধানী ঢাকার পিরক�না, উ�য়ন িনয়�ণ ও উ�য়েনর লে�� কাজ কের যাে�। 
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এক নজের রাজউক 

রাজউেকর জনবল 

রাজউেক সাংগঠিনক কাঠােমােত �চয়ার�ান এবং ৫ জেনর সদ� িনেয় পষ �দসহ �মাট জনবল ১৯৮০ জন। 

 

রাজউেকর কায ��ম 

o রাজউক �েগাপেযািগ পিরক�না �ণয়ন কের তা বা�বায়ন করেছ এবং একই সােথ উ�য়ন িনয়�ণ করেছ। 
পিরকি�ত আবাসন খাত িবকােশর লে�� আইন, নীিতমালা, �কাড ও িবিধ সংেশাধন/�ণয়ন বা�বায়ন 
করেছ; 

o পিরকি�ত নগরায়ন, �িমর ��ু �বহার ও উ�য়ন িবষেয় দািয়� পালন এবং পিরকি�ত নগরায়েনর লে�� 
�ােটলাইট টাউন গেড় �লেছ। নগরায়ন এবং আবাসন সম�া সমাধােন �বসরকাির খাতেক স��ৃকরেণর 
�েযাগ �ি� করেছ; 

o ইমারত িনম �াণ, নকশা অ�েমাদন সং�া� পিলিস �ণয়ন, নীিত িনধ �ারন, িবিধমালা �ণয়ন, সং�ার ও 
বা�বায়ন করেছ। 

o রাজউেকর িবিভ� চলমান ও ভিব�ত �কে� �ট/��াট বরা�, �রিজে�শন, নামজারী, হ�া�র, আম-
�মা�ার নামা অ�েমাদন, সািভ �স চাজ� আদায় করেছ; 

o আভ��রীণ �শাসিনক ও আিথ �ক কায �াবলী স�াদনসহ সরকার ক��ক অিপ �ত �য �কােনা ধরেনর উ�য়ন 
কায ��ম বা�বায়ন করেছ। 

 

রাজউেকর উ�য়�লক �ক� 

o রাজউেকর উ�য়ন�লক �কে�র মে� স�িত ০৪� �ক� বা�বায়ন সমা� হেয়েছ; 

o রাজউেকর ১৪ � উ�য়ন �কে�র মে� ৬� িনজ� অথ �ায়েন, ৬� িজওিব ও �বেদিশক সাহা���, ২� 
িপিপিপ �ক� বা�বায়ন করেছ। 

 

িজওিব ও �বেদিশক সাহা��� �ক� 

o �লশান-বনানী-বািরধারা �লক উ�য়ন �ক�; 

o �িড়ল-�ব �াচল ১০০ িফট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �ক�; 

o আরবান �রিজিলেয়� �ক�: রাজউক অংশ; 

o হািতরিঝল �লেকর �িষত পািন পিরেশাধন �ক�; 

o মাদানী এিভিনউ স�সারণ �ক� ও উ�রা �লক উ�য়ন �ক�। 

 

িনজ� অথ �ায়ন �ক� 

o �ব �াচল ন�ন শহর �ক�; 
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o উ�রা আদ �শ আবািসক শহর (৩য় পব �) �ক�; 

o উ�রা এপাট �েম� �ক�; 

o িঝলিমল �কে� আবািসক ও বািণিজ�ক অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�; 

o ঢাকার �লশান, �মাহা�দ�র, লালমা�য়া, ধানমি�েত ০৯� পিরত�া� বািড়েত এপাট �েম� িনম �াণ �ক�; 

o িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-২০৩৫) �ণয়ন �ক�। 

িপিপিপ �ক� 

o �ব �াচল পািন সরবরাহ িপিপিপ �ক�; 

o িঝলিমল �রিসেডি�য়াল পাক� �ক�। 

 

স�িত সমা��ত �ক�স�হ 

o �ব�নবািড় খালসহ সমি�ত হািতরিঝল �ক�; 

o িবজয় �রণী স�সারণ �ক�; 

o �লশান কার পািক�ং কাম অিফস িবি�ং িনম �াণ �ক�; 

o �িড়ল ই�ারেচ� (�াইওভার) �ক�। 

 

ভিব�ত �ক�স�হ 

o �করানীগ� মেডল টাউন �ক�; 

o �রাগ নেদর ব�া �বাহ এলাকা; 

o জলাশয় সংর�ণ ও কম�া� টাউনশীপ উ�য়ন �ক�; 

o �ব �াচল ন�ন শহর হেত হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র পয �� সংেযাগ সড়ক �ক�; 

o রাজউক �ব �াচল হাই রাইজ এপাট �েম� িনম �াণ �ক�; 

o �শখ রােসল ওয়াটার �বইজ িবেনাদন পাক� �ক�; 

o �রান ঢাকার আরবান িরেডেভলপেম� �ক�। 

 

স�িত সমা��ত রাজউেকর উ�য়ন�লক �কে�র �ফল 

o �� ও ম�ম আেয়র মা�েষর �য় �মতার মে� উ�রা ১৮ নং �স�ের বাংলােদেশর অ�তম �হ�ম 
আবািসক ��াট �কে� ৬৬৩৬ � এপাট �েম� িনম �াণ হেয়েছ; 

o রাজউেকর হািতরিঝল সমি�ত �ক�� জলাব�তা, জল ও �ল �যাগােযাগ �ব�ার উ�িত সহ �ক�� 
রাজধানী বাসীর জে� িবেনাদেনর �ান িহেসেব িবেবিচত হে�; 

o রাজউেকর �িড়ল �াইওভার ঢাকা শহেরর যানজট �রীকরেণ িবেশষ অবদান �রেখেছ; 
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o রাজউেকর �িড়ল-�ব �াচল িলংক �রাড, মাদানী এিভিনউ ঢাকা শহেরর �ব �-পি�ম �যাগােযাগ �ব�ায় 
�রেখেছ িবেশষ অবদান। 

 

অজ�ন 

 �ব �াচল ন�ন শহর �ক�� 2019 Asian Townscape Jury's Award অজ�েনর মা�েম 
বিহ �ঃিবে� বাংলােদেশর ভাব�িত� উ�ল হেয়েছ। 
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পিরক�না উইং 
�িমকা 

পিরক�না শাখা রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র অ�তম ����ণ � শাখা যা রাজউেকর অ�তম �ধান এক� কায �াবলী তথা 

পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়েনর সােথ জিড়ত। সদ� (পিরক�না) উইং- এর আওতায় পিরকি�ত নগরী গড়ার লে�� নগর 

পিরক�না ও বা�বায়ন শাখা কাজ কের যাে�। পিরক�না বা�বায়ন, সংি�� আইন, িবিধমালা ও নীিতমালা �ণয়ন ও 

সং�ার নগর পিরক�না শাখার অ�তম কায �াবলীর অংশ। নগর �ব�াপনায় এ শাখা ����ণ � �িমকা পালন কের চেলেছ। 

 এছারাও ১৫২৮ বগ � িকেলািমটার এলাকা �েড় িব�ত ঢাকা মহানগরীর ভিব�ত উ�য়েন পিরক�না শাখা পিরক�না 

�ণয়েনর পাশাপািশ নীিত িনধ �ারণী কােজর সােথ জিড়ত। ফেল ১৯৫৯ সােল �ণীত ঢাকার �থম মা�ার ��ান �থেক �� 

কের বত�মান খসড়া িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-২০৩৫) স�হ �াধীনতা উ�র ঢাকার উপর চাপ �মাকােবলাসহ 

রাজধানীবাসীর জ� উ�ত, বাসেযা� নগরী গড়ার �ত�য় �� করা হেয়েছ।  

�ধান নগর পিরক�নািবদ এর অধীেন পিরক�না সং�া� �� শাখা - ১) নগর পিরক�না ও বা�বায়ন শাখা এবং ২) 

পিরক�না �ণয়ন শাখা কাজ কের যাে�। 

 

 

নগর পিরক�না ও বা�বায়ন শাখা 
নগর পিরক�না ও বা�বায়ন শাখা ক��ক ০৮ (আট) � �জােনর আওতায় �িম �বহার ছাড়প� �দান করা হেয় থােক। এ� 

িনম �াণ অ�েমাদেনর �থম ধাপ এবং �ব �শত�। এে�ে� নগর পিরক�নার কািরগরী িবষয় এবং অ�েমািদত মা�ার ��ান এবং 

অ�া� আইন, িবিধ ও নীিতমালার আেলােক আেবদনকারীর আেবদেনর ��ি�েত �িম �বহার ছাড়প� �দান করা হেয় 

থােক।  

নগর পিরক�না ও বা�বায়ন শাখা ক��ক ১ �লাই ২০২০ �থেক ৩০ �ন ২০২১ পয �� �িম �বহার ছাড়প� িন�ি�র তািলকাঃ  

অ�েলর নাম জমা �মাট িন�ি� 
িনধ �ািরত সমেয় (৩০ িদেন) 

িন�ি� 

অ�ল-১ (আ�িলয়া-ধামেসানা) ৩৪০ ২৪৯ ১১৬ 

অ�ল-২ (উ�রা-ট�ী-গাজী�র) ১৬২৫ ১১৬৮ ৬০৯ 

অ�ল-৩ (সাভার-িমর�র) ১৯০৪ ১২৭৭ ৬১১ 

অ�ল-৪ (�লশান-মহাখালী-�ব �াচল) ১৫৭৯ ৭৩৩ ১১৪ 

অ�ল-৫ (ধানমি�-লালবাগ) ৫৪৬ ৩০৫ ১২৭ 

অ�ল-৬ (মিতিঝল-�লতা) ২৩৬৩ ১১৩৯ ১৬৩ 

অ�ল-৭ (�করাণীগ�-িঝলিমল-��া�র) ২৬৪ ১১২ ১১ 

অ�ল-৮ (নারায়ণগ�-�ডমরা-�সানারগ�ও) ১৬৪৪ ১০৯৬ ৩৮৪ 

�মাট ১০২৬৫ ৬০৭৯ ২১৩৫ 
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পিরক�না �ণয়ন শাখা 

 

“ি�পােরশন অব িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-২০৩৫) ফর ঢাকা 

�মে�াপিলটন �ডেভলপেম� ��ান এিরয়া” �ক� 
 

ঢাকা �াকচার ��ান (১৯৯৫-২০১৫) এর আওতায় সম� রাজউক এলাকার জ� আগ� ২০০৪ সােল ড�াপ (২০১০-২০১৫) �ণয়েনর 

কাজ �� হয়। পরবত�েত সরকার ক��ক �গেজট আকাের তা �কািশত হয় ২০১০ সােলর ২২�শ �ন। উ� মহাপিরক�নার আেলােকই 

রাজউক ক��ক িবিভ� উ�য়ন পিরক�না �হণ ও উ�য়ন িনয়�ণ কায ��ম পিরচািলত হেয় আসেছ। িডেটই� এিরয়া ��ান (ড�াপ), 

২০১০-২০১৫ এর �ময়াদ �ণ � হওয়ায় রাজউক আওতাধীন এলাকার মে� পিরকি�ত নগরায়েনর লে�� ন�নভােব �েগাপেযাগী 

িব�ািরত মহাপিরক�না �ণয়েনর �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। এর পিরে�ি�েত রাজউক ক��ক িডেটই� এিরয়া ��ান (ড�াপ), ২০১৬-

২০৩৫ �ক� �হেণর উে�াগ �নয়া হয়। িবগত ০২ মাচ �, ২০১৫ তািরেখ উ� �কে�র জ� �ই� পরামশ �ক �িত�ান যথা- �শলেটক 

(�াঃ) িলিমেটড ও �ডেভলপেম� িডজাইন কনসালেট�স িলিমেটড �ক িনেয়াগ �দান করা হয়। �েব �র ড�ােপর �� িব��িত সংেশাধন 

এবং �ানীয় জনসাধারণেক স��ৃ কের এক� জনবা�ব, বা�বস�ত িডেটই� এিরয়া ��ান (ড�াপ), ২০১৬-২০৩৫  �ণয়নই রাজউক 

এর চলমান ড�াপ �কে�র �� উে��।  

এই �কে�র আওতায় �হীত উে�খেযা� িবষয়স�হ িন��পঃ   

(ক) যথাযথ �িম �বহার �িনিদ ��করণ 

ভিব�ৎ �জে�র িনরাপদ আবাস�েলর জ� নগর পিরক�নার �ি�েকাণ �থেক ও বা�বতার িনিরেখ িডেটই� এিরয়া ��ােন �িনিদ �� 

�িম �বহার �যমন- আবািসক, বািণিজ�ক, িশ� এলাকা, িবেনাদন পাক�, �খলার মাঠ, �লক, সাং�িতক বলয়, িশ�া �িত�ান, 

হাসপাতাল, কিমউিন� �স�ার সহ সামািজক চািহদার জ� �েয়াজনীয় �ান স�হ িচি�ত করা হে�। এছাড়া িবিভ� এলাকার িনজˉ¦ 

�বিশ�� স�হ সংর�েণর �ব�াও িডেটই� এিরয়া ��ােন �নয়া হে�। ব�া �বাহ এলাকা িচি�তকরণ, খােলর �নটওয়াক� �িত�া এবং 

পািন �বাহ িনি�তকরেণর লে�� IWM ও CEGIS ক��ক রাজউক আওতাধীন এলাকার জ� Flood Hydrology Study 

করা হেয়েছ যার �পািরশস�হ �নীত� ন�ন ড�ােপ সম�য় করা হেব।  

(খ) জনঘন� �জািনং 

ঢাকা শহেরর জনসং�ার চাপ কমােনার লে�� �থমবােরর মত, িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-২০৩৫) �ণয়েনর ��ে� জনঘন� 

�জািনং (Density Zoning) এর িবষয়� সি�েবশ করা হেয়েছ। এে�ে� এলাকািভি�ক জনঘন� িনধ �ারণ ও �স �মাতােবক উ� 

এলাকায় �িম �বহার ও �েয়াজনীয় নাগিরক �িবধািদ সং�ােনর িবষেয় ���ােরাপ কের  বা�বস�ত মহাপিরক�না �ণয়ন করা 

হেব। এলাকািভি�ক জনঘন� �জািনং (density zoning) এর মা�েম ভবনস�েহর built-up এলাকা িনয়�েণর �পািরশ �দান 

করা হেয়েছ। 

 

(গ) PRA (Participatory Rapid Appraisal) �সশন পিরচালনা 

এই পিরক�না �ণয়েন জনসাধারেণর সরাসির অংশ�হেণর জ� গণ �নানীর �ব�া করা হয়।  জণগেণর মতামত িনেয়, ত�েদর চািহদা 

ও অ�ািধকােরর িভি�েত িবিভ� পয �ােয় িডেটই� এিরয়া ��ান ভিব�েত বা�বায়ন করা হেব। ঢাকা মহানগরীর আওতাধীন এলাকার 
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�ানীয় সংসদ সদ�, ওয়াড � কিমশনার, িবিভ� �পৗরসভার �চয়ার�ান, সংি�� �পশাজীিব �িত�ােনর �িতিনিধ, পিরেবশিবদ, এনিজও, 

�শীল সমাজসহ সব �সাধারেণর অংশ�হণ িনি�ত কের ঢাকা শহেরর িবিভ� এলাকায় PRA (Participatory Rapid 

Appraisal) �সশন পিরচালনা ও মতিবিনময় সভা অ�ি�ত হে�। এ সকল চজঅ �সশেনর মা�েম সব �সাধারেণর মতামত সি�েবশ 

কের এলাকািভি�ক সম�া িচি�তকরণ, স�া� সমাধান উ�াবন ও পিরক�না বা�বায়েনর ��ে� জনসাধারণেক স�ৃ�করণ ��িত 

িবষেয়র উপর ���ােরাপ করা হে�। এ পয �� �শলেটক (�াঃ) িলঃ এর অংেশ ৩১ � PRA �সশন ও �ডেভলপেম� িডজাইন 

কনসালেট�স িলঃ এর অংেশ ৫১ � PRA �সশন পিরচালনা করা হেয়েছ। 

 

(ঘ) আরবান িরেডেভলপেম� এর �বত�ন 

�রান ঢাকার অিত ঘন বসিত�ণ �, �েয �াগ�বণ, জরাজীণ � ইমারতস�হ �থেক উ� এলাকাবাসীেক পির�াণ �দওয়ার লে�� �রান ঢাকার 

িবিভ� সাইট িচি�ত কের ‘আরবান িরেডেভলপেম� �ক�’ �হেণর িবেশষ উপেযািগতা রেয়েছ। এে�ে� এলাকাবাসীর মতামতস�হ 

সি�েবশ কের  অ� জায়গায় নাগিরক �িবধািদ স�িলত ব�তল ভবন িনম �ােণর মা�েম �রান ঢাকায় পিরকি�ত নগরায়ন িনি�ত করা 

স�বপর হয়। ন�ন ড�াপ (২০১৬-২০৩৫)-এ �রান ঢাকার অিত ঘন বসিত�ণ �, �েয �াগ�বণ, জরাজীণ � ইমারতস�হ �থেক উ� 

এলাকাবাসীেক পির�াণ �দওয়ার লে�� �রান ঢাকার িবিভ� সাইট িচি�ত কের এলাকাবাসীর মতামতস�হ সি�েবশ কের আরবান 

িরেডেভলপেম� ধারণার �বত�েনর পিরক�না �নয়া হেয়েছ। ইেতামে� রাজউক ক��ক �রান ঢাকার �কাতয়ালী থানার অ�গ �ত বংশাল 

এলাকায় �ানীয় জিমর মািলকেদর আ�েহর পিরে�ি�েত জাপান, দি�ণ �কািরয়া এবং অে�িলয়া-এর অিভ�তােক কােজ লািগেয় 

উ� এলাকার জ� আরবান িরেডেভলপেম� এর �কস �ািড িহসােব এক� কনেস�য়াল ��ান �ণয়ন করা হেয়েছ।  

 
িচ� ১: �রান ঢাকায় নগর �নঃউ�য়েনর কনেস� ��ান। 

 

(ঙ) �কিভি�ক উ�য়ন ধারণার �বত�ন 

রাজউেকর �ণয়নাধীন িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-৩৫)-এ �কিভি�ক িম� উ�য়েনর িদকিনেদ �শনা �দয়া হেয়েছ। রাজউক 

আওতাধীন এলাকােক �ছাট �ছাট �ক আকাের িচ�া কের �েয়াজনীয় আবাসন �িবধা, কম �সং�ান, িশ�া �িত�ান, মােক�ট, পাক� ও 

�খলার মাঠ সহ অ�া� �েয়াজনীয় নাগিরক �িবধার সম�েয় �িত� �কেক �য়ংস�ণ � কের গেড় �তালার পিরক�না ন�ন ড�াপ 

(২০১৬-২০৩৫)-এ রেয়েছ। �কিভি�কভােব নাগিরক �েয়াজন �মটােনা স�ব হেল শহেরর �কট যানজট সম�ারও �ােটিজক সমাধান 

হেত পাের।  



 

 

 
 

 evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021 15 
 

(চ) Transit-oriented development (TOD) 

ড�াপ (২০১৬-২০৩৫)-এ Transit-oriented development (TOD) ধারণার �বত�েনর পিরক�না �নয়া হেয়েছ। এরই 

ধারাবািহকতায় স�িত জাইকার অথ �ায়েন মাস র �ািপড �ানিজট লাইনস�েহর ��শন এলাকায় transit-oriented 

development (TOD) �ক� �হণ করা হেয়েছ, যা �কিভি�ক, ব�তল, িম� �িম �বহারেক উৎসািহত করেব।  

 
িচ� ২: ঢাকার ফাম �েগট এলাকায় ��ািবত TOD এর কনেস� ��ান। 

 

(ছ) নগর জীবনেরখা (urban lifeline)এর ��াবনা 

�ণয়নাধীন িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-৩৫)-এ ঢাকা মহানগরীর �ধান সড়কস�হেক স�জায়েনর মা�েম নগর জীবনেরখা 

(urban lifeline) িহসােব �িতি�ত করার ��াবনা �দয়া হেয়েছ। এছাড়া এলাকািভি�ক �খলার মাঠ, পাক�, �খালা এলাকা 

সং�ােনর �েয়াজনীয় �ােটিজ �পািরশ করা হেয়েছ। �বসরকারী আবািসক �কে�র �িম উ�য়ন িবিধমালা, ২০০৪ (সংেশািধত ২০১২, 

২০১৫) অ�সাের রাজউক অ�েমািদত �বসরকারী আবাসন �ক�স�েহও একইভােব জনসং�ার অ�পােত �খলার মাঠ, পাক�, ওয়াটার 

বিড ��িতর জ� পয �া� জায়গা সংর�েণর িবষয়� িনি�ত করা হে�।  

 
িচ� ৩: �ণয়নাধীন িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-৩৫)-এ নগর জীবনেরখার ��াবনা। 

 

(ছ) �টকিনক�াল �ােনজেম� কিম� (�এমিস) ক��ক অ�েমাদন 

রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র পিরক�না �ণয়ন শাখা ক��ক বা�বায়নাধীন “ি�পােরশন অব িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-২০৩৫) ফর 

ঢাকা �মে�াপিলটন �ডেভলপেম� ��ান এিরয়া” �কে�র খসড়া পিরক�না পরামশ �ক �িত�ান�য় ক��ক িবগত �লাই, ২০১৯ ি�ঃ এ 

জমা �দান করা হয়। এর ��ি�েত �কে�র TMC এর সভা গত ০৭ আগ�, ২০১৯ ি�ঃ এ অ�ি�ত হয়।  

 

(ছ) গণ�নানী 

TMC এর সদ�গণ এর মতামত, TMC সভার িস�া�, �ক� দ�েরর সােথর িবিভ� সমেয়  িরেপাট � ও ডাটােবজ িনেয় একািধক 

সভা, িবগত ১৪ নেভ�র ২০১৯ ি�ঃ তািরেখ �চয়ার�ান, রাজউক মেহাদেয়র সভাপিতে�  িডেটই� এিরয়া ��ান (২০১৬-২০৩৫) 
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�কে�র �ড়া�করেণর িনিম� অ�ি�ত সভার িস�া� এর আেলােক িবগত ১৫/০৭/২০২০ তািরেখ TI Act- এর ধারা ৭৩ (১) মেত 

গণ�ণানী অ��ােনর জ� প� ��রণ করা হয়, যার �ারক নং-২৫.৩৯.০০০০.০৩৪.০৬.০১৩.১৫-৯৭। এর পিরে�ি�েত ম�নালেয়র 

অ�েমাদন এবং ০২/০৯/২০২০ তািরেখ �কািশত �গেজট �না�িফেকশন সােপে� িবগত ০৬/০৯/২০২০ তািরখ �থেক ০৪/১১/২০২০ 

তািরখ পয �� ৬০ িদন (�ই মাস) �াপী গণ�ণানীর আেয়াজন করা হয়, যা ইেতামে� স�� হেয়েছ। 

 

ড�াপ (২০১৬-২০৩৫) এর সফল বা�বায়েনর লে�� নগরীর উ�য়েনর সােথ জিড়ত সকল সং�া ও সব �পির জনসাধারেণর সমি�ত 

�েচ�া এবং উে�াগ একা�ভােব �েয়াজন। বত�মােন ঢাকাবাসী নানা সম�ায় জজ�িরত। যানজট, জলাব�তাসহ অ�া� নাগিরক 

সম�ায় �িতিনয়ত নাকাল হে� মা�ষ। য�ত� কলকারখানা �াপেনর কারেণ পিরেবশ �ষণ হে�। নদী, খাল ও জলাশয় ভরাট, 

ব�া�বাহ এলাকােক বাধা��, িনিব �চাের �িষ�িম �ংস কের আবািসক এলাকায় পিরণত করা হে�। িডেটই� এিরয়া ��ান �লত 

সমােজর সকল �েরর মা�েষর চািহদা এবং িচ�াভাবনার এক� িম� �িতফলন। এ� বা�বািয়ত হেল ঢাকা মহনগরীর সামি�ক 

উ�য়েন এক� সা�াব�া �তরী হেব বেল আশা করা যায়। 

 

খসড়া িবশদ অ�ল পিরক�না (২০১৬-২০৩৫) এর উপর  �পশাজীবীেদর সােথ মতিবিনময় সভা  

মতিবিনময় সভায় খসড়া িবশদ অ�ল পিরক�না (২০১৬-২০৩৫) এর িবিভ� িনেয় আেলাচনা করা হয় এবং �পশাজীবীেদর কােছ 

�থেক মতামত �হণ করা হয়।  

  

িচ� ১- মতিবিনময় সভায় জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম, 

�ক� পিরচালক, ড�াপ (২০১৬-২০৩৫) ব�� রাখেছন 

িচ� ২- মতিবিনময় সভায় আগত �পশাজীবীেদর একাংশ। 
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এম.আই.এস শাখা 
রাজউেকর এম.আই.এস শাখার ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর �িহত কায �াবিলর বািষ �ক �িতেবদন  

�মিক নং �িহত কায ��ম স�ািদত কায �াবিল চলমান কায �াবিল 

১। ৪থ � টায়ার ডাটা �স�াের 

�সবা �ানা�র ও চা�করণ 

রাজউেকর �িম �বহার ছাড়প� ও নকশা 

অ�েমাদন অনলাইন �সবা� ত� ও �যাগােযাগ 

��ি� িবভােগর অধীন� বাংলােদশ ডাটা 

�স�ার �কা�ানী িলিমেটড এর ৪থ � টায়ার 

ডাটা �স�াের সাভ �ার এর ত� �ানা�র স�� 

হেয়েছ। 

-- 

২। উ�রা এপাট �েম� �কে�র 

৪থ � লটারী 

রাজউেকর উ�রা এপাট �েম� �কে�র ৩০৬ 

জন বরা� �িহতােক লটারীর মা�েম ��াট 

ন�র বরা� �দান করা হেয়েছ। 

-- 

৩। �ব �াচল ন�ন শহর 

�কে�র অবিশ� নিথর 

ডাটােবজকরণ 

গত ১৪ �ন ২০২১ তািরখ �চয়ার�ান, রাজউক 

মেহাদয় �ব �াচল ন�ন শহর �কে�র অবিশ� 

নিথর ডাটােবজকরণ কােজর উে�াধন কেরন। 

ডাটােবজ কায ��ম 

চলমান রেয়েছ। 
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�িম �বহার ছাড়প� ও ন�া অ�েমাদন �সবা ত� ও ��ি� িবভাগ অধীন� বাংলােদশ ডাটা �স�ার �কা�ািন 

িল: এর ৪থ � টায়ার ডাটােস�াের �ানা�র 

রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক) এর �সবাস�হ মা�েষর �দাড়েগাড়ায় সহেজ ও আরও �ত �পৗঁছােনার জ� �চ�া 

অ�াহত আেছ। �সই ধারাবািহকতায় �িম �বহার ছাড়প� ও ন�া অ�েমাদেনর জ� অনলাইন �সবা বা�বায়ন 

করা হয়। উ� �সবা�র িনরাপ�া িনি�তকরণ ও িনরিবি�� ভােব সচল রাখার জ� রাজউেকর িনজ� ডাটা �স�ার 

হেত বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল অধীন� বাংলােদশ ডাটা �স�ার �কা�ািন িল: এর ৪থ � টায়ার ডাটােস�াের 
�ানা�িরত করার উে�াগ �হণ করা হয়। �স লে�� গত ২৩ নেভ�র, ২০২০ তািরেখ �চয়ার�ান মেহাদয়, রাজউক 

এবং িসিনয়র সিচব জনাব এন এম িজয়াউল আলম িপ এ এ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ এর মে� আইিস� 

ভবন, আগারগ�ও এ �ি� ��িরত হয়। �ি� �া�র অ��ােন মাননীয় �িতম�ী জনাব �নাইদ আ� েমদ পলক এমিপ 

ভা� �য়ালী �যাগদান কেরন। এছাড়া উ� অ��ােন রাজউেকর সদ� (পিরক�না) ও এমআইএস শাখার িসিনয়র 

িসে�ম এনািল� উপি�ত িছেলন। ৪থ � ডাটা �স�াের �ানা�েরর ফেল এবং উ� গিত স�� �া�উইডথ �বহােরর 

কারেণ অনলাইন বত�মােন �সবা�র কােজ গিত এেসেছ।  

 

িচ� ১ : রাজউক ও আইিস� িবভােগর সােথ �ি�প� �া�র অ��ান 

 

িচ� ১ : রাজউক ও আইিস� িবভােগর সােথ �ি�প� �া�র অ��ােন মাননীয় �িতম�ী জনাব �নােয়দ আহেমদ পলক এমিপ অনলাইেন অংশ�হণ কেরন। 
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উ�য়ন উইং 

�ব �াচল ন�ন শহর  �ক�  
�ব �াচল ন�ন শহর �ক� 

o �ব �াচল ন�ন শহর �ক�� ঢাকা �জলার িখলে�ত থানার ১৫০ একর, নারায়ণগ� �জলার �পগ� থানার 
৪৫৭৭.৩৬ একর এবং গাজী�র �জলার কালীগ� থানার ১৫০০ একর জিমসহ সব �েমাট জিমর পিরমান 
৬২২৭.৩৬ একর; 

o �ব �াচল ন�ন শহর �কে�র অ�েমািদত আরিডিপিপ �য় ৭৭৮২১৪.৫৭ ল�; 

o �ক��র বা�বায়ন �ময়াদকাল ১৯৯৫ - িডেস�র, ২০২১; 

o �ক��র আবািসক �েটর সং�া ২৬২১৩ � (৩ কাঠা-৩৩,২০৯ �, ৫ কাঠা-১০৩৬১ �, ৭.৫ কাঠা-২৬১৮ 
�, ১০ কাঠা-২০২৫ �); 

o �ল অিধবাসী ও সাধারণ �িত�� ক�াটাগরীেত ইেতা�েব � বরা��ত �েটর সং�া ৬৪২৪ �; 

o স�িত মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �ঘািষত �ল অিধবাসী ও সাধারণ �িত�� ক�াটাগরীেত ন�ন বরা��ত 
�েটর সং�া ১৪৪০ �; 

o �ািত�ািনক �েটর সং�া ৪৭২ �; 

o বািণিজ�ক �েটর সং�া ১০৩৩ �; 

o িশ�া �িত�ান ও আরবান ফ�ািসিল�জ �েটর সং�া ২০৪৩ �; 

o এপাট �েম� �ক ১৫ �। 

 

�ব �াচল ন�ন শহর �কে�র উে�খেযা� �াপনা 

o �ব �াচল ন�ন শহর �কে�র ৪ নং �স�ের �ায় ২৬ একর জিমেত Export Processing 
Bureau (EPB) এর ত�াবধােন ব�ব� বাংলােদশ-চায়না ���শীপ এি�িবশন �স�ার 
(িবিসএফইিস) � িনিম �ত হেয়েছ; 

o �কে�র ১ নং �স�ের �শখ হািসনা আ�জ�ািতক ি�েকট ��িডয়াম িনম �ােণর লে�� িবিসিবেক জিম বরা� 
�দান করা হেয়েছ; 

o �কে�র ১৯ নং �স�ের আইকিনক টাওয়ার িনম �ােণর জ� Consortium of Power Pac 
Holdings Ltd. and Kajima Corporation �ক জিম বরা� �দান করা হেয়েছ। 
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অ�া� উে�খেযা� কায �াবিল 

 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �ব �াচল �কে� “�ল অিধবাসী/সাধারণ �িত��” ক�াটাগরীেত �ট বরা� �দান 
মাননীয় �ধানম�ীর অ�শাসন অ�যায়ী �ব �াচল ন�ন শহর �ক� এলাকায় ২০২১ সােল “�ল অিধবাসী/সাধারণ 
�িত��” ক�াটাগরীেত রাজউক ক��পে�র ০৩/২০২১ তম িবেশষ সভার িস�াে�র ��ি�েত অবিশ� অিধবাসী ও 
�িত��� ১৪৪০ জনেক ০৩ (িতন) কাঠা আয়তেনর �ট বরাে�র জ� সামিয়কভােব িনব �ািচত করা হয়। গত 
০৯/০৫/২০২১ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী ভা� �য়ালী �ধান অিতিথ িহেসেব বরা�প� হ�া�র কেরন।  

  

০৯/০৫/২০২১ তািরেখ �ব �াচল ন�ন শহর �ক� এলাকায় অবিশ� æ�ল অিধবাসী/সাধারণ �িত��”�দর 

মে� বরা�প� হ�া�র এর িচ�। 

 

�ব �াচল ন�ন শহর  �ক�  এলাকা পিরদশ �ন 

�হায়ন ও গণ�ত© ম�ণালেয়র অিতির� সিচব (�শাসন অ�িবভাগ-1) জনাব কাজী ওয়ািছ উি�ন সহ 

রাজধানী উ�য়ন ক��প� এর �চয়ার�ান এ িব এম আিমন উ�াহ �রী ও �ক� সংি�� কম �কত�াগন গত 

12/06/2021 Zvwi‡L �ব �াচল ন�ন শহর �কে�র উ�য়ন কােজর অ�গিত পয �েব�নসহ পিরদশ �ন কেরন।  
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�হায়ন ও গণ�ত© ম�ণালেয়র অিতির� সিচব (�শাসন অ�িবভাগ-1)জনাব কাজী ওয়ািছ উি�ন সহ রাজধানী 

উ�য়ন ক��প� এর �চয়ার�ান এ িব এম আিমন উ�াহ �রী ও �ক� সংি�� কম �কত�াগন গত 12/06/2021 

Zvwi‡L �ব �াচল ন�ন শহর �ক� এলাকা পিরদশ �ন কেরন 

�ব �াচল ন�ন শহর  �ক� এলাকায় আগামী ০৩ (িতন) মােসর কম �পিরক�না 

�ব �াচল ন�ন শহর  �ক� এলাকায় আগামী ০৩ (িতন) মােসর কম �পিরক�নার মে� ১৪/০৯/২০২১ তািরেখ �হায়ন 

গণ�ত� ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী, জনাব শরীফ আহেমদ,এমিপ, রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক বা�বায়নধীন 

�ব �াচল ন�ন শহের (ক) �ব �াচল পািন সরবরাহ িপিপিপ �ক� (খ) �গিত উ� িব�ালয় ভবন এবং (গ) পলখান 

উ� িব�ালয় ও �ব �াচল  আদশ � কেলজ ভবন িনম �াণ কােজর িভি� ��র �াপন কেরেছন। 
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আরবান �রিজিলেয়� �ক� : রাজউক পাট �  

 

ইেল�িনক ক��াকশন পািম �ট এর �িশ�ণ ও পাইলট এর ��িত কায ��ম যা িপ আই ইউ অিফেস (�লশান ০১) 

অ�ি�ত হয়। 

 

�ডেভলপেম� �সকশেনর সােথ ইিসিপ এর user acceptance test (UAT) �ক� পিরচালক, রাজউেকর কম �কত�া, 

�েজ� ইমি�েমে�শন ইউিনেটর উপি�িতেত  

 

��ািনং  �সকশেনর সােথ ইিসিপ এর user acceptance test (UAT) �ক� পিরচালক, রাজউেকর কম �কত�া, �েজ� 

ইমি�েমে�শন ইউিনেটর উপি�িতেত  
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২/ আরবান �রিজিলেয়� �ক� : রাজউক এর িনিম �ত� �াবেরটির, ��িনং এবং �টি�ং িবি�ংেয়র িনম �াণ কায ��ম 

ও তদারিক 

  

  

 

 

ম�াট ফাউে�শন ঢালাই ��িত 

�চয়ারম�ান রাজউক এর উপি�িতেত িনম �াণ 

কােজর আ�গিত ও ভিবষ�ত পিরক�না িনেয় 

আেলাচনা 

�চয়ারম�ান রাজউক, �ক� পিরচালক ও কম �কত�ােদর িনম �াণ তদারিক  
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�াট ঢালাই স�� – আগ�, ২০২১ িডেটল ইি�িনয়ািরং এেসে�� (DEA) করা হেয়েছ িপ আই ইউ ইি�িনয়ার ও 

পরামশ �েকর উপি�িতেত 

 

 
ক�ােপা �ট� 
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�ফেরা��ান – আগ�, ২০২১ 
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৯� এপাট �েম� �ক�  

 
ঢাকার িব�মান আবাসন সম�া সমাধােন ক��পে�র এক� অ�তম �য়াস ঢাকার �লশান, �মাহা�দ�র, ধানমি� 

ও লালমা�য়া এলাকার ৯� পিরত�� বািড়েত ব�তল এপাট �েম� ভবন িনম �াণ (সংে�েপ ৯ এপাট �েম� �ক�) 

�ক�। �ক�� স�ন � রাজউেকর অথ �ায়েন স�� হে�। �কে�র অধীেন ৯� �েট সব �েমাট ১৮১ � এপাট �েম� 

িনম �াণ করা হে� , যার মে� ৩৬ � এপাট �েম� স�ণ � িবনা�ে� সরকাির আবাসন �ক হ�া�র করা হে�  এবং 

বািক ১৪৫� ��াট িব�েয়র জ� িনধ �ারণ করা হেয়েছ। ইেতামে� িক� ��ােটর বরা� লটািরর মা�েম �দান করা 

হেয়েছ ও পরবত�েত আরও ��াট লটািরর মা�েম বরা� �দান করা হেব। �কে�র িনম �াণ কাজস�হ ম�ণালয় 

এবং রাজউক এর উ��তন কম �কত�া�� িবিভ� সমেয় পিরদশ �ন করেছন।  িবগত ২০/০৬/২০২১ তািরেখ রাজউক 

�চয়ার�ান �কে�র িনম �াণাধীন ভবন স�হ পিরদশ �ন কেরন এবং ভবেনর িডজাইন এবং কােজর অ�গিতর িবষেয় 

সে�াষ �কাশ কেরন।  
 

ভবন ৮ পিরদশ �নরত �চয়ার�ান রাজউক ও অ�া� ঊ��তন 

কম �কত�া��  তািরখ:২৫-০৬-২০২১ ি�. 

 

ভবন ৬ পিরদশ �নরত �চয়ার�ান রাজউক ও অ�া� ঊ��তন 

কম �কত�া��  তািরখ:২৫-০৬-২০২১ ি�. 

ভবন ৫ পিরদশ �নরত �চয়ার�ান রাজউক ও অ�া� ঊ��তন 
কম �কত�া�� তািরখ: ২৫-০৬-২০২১ ি�. 

ভবন ৭ পিরদশ �নরত �চয়ার�ান রাজউক ও অ�া� ঊ��তন 
কম �কত�া��  তািরখ: ২৫-০৬-২০২১ ি�. 
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ভবন ৯ পিরদশ �নরত �চয়ার�ান রাজউক ও অ�া� ঊ��তন 

কম �কত�া��  তািরখ: ২৫-০৬-২০২১ ি�.

 

 

ভবন ২ পিরদশ �নরত �চয়ার�ান রাজউক ও অ�া� ঊ��তন 

কম �কত�া�� তািরখ: ২৫-০৬-২০২১ ি�. 
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মাদানী এিভিনউ স�সারণ �ক� 

 

িচ�ঃ মাদানী এিভিনউ �কে�র বা� নদীর উপর িনম �ানাধীন �ীজ। 

 

  

িচ�ঃ �চয়ার�ান, রাজউক মেহাদয় গত ১২/০৬/২০২১ তািরেখ মাদানী এিভিনউ �ক� পিরদশ �ন কেরন। 
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রাজউক উ�রা এপাট �েম� �ক� 
পট�িম 

ঢাকা মহানগরী এখন ��তম ঘনবসিত�ণ � শহের পিরণত হেয়েছ। �বসা, চা�রী এবং অ�া� কােজ িব�ল সং�ক 

মা�ষ ঢাকা শহের �ায়ীভােব বসবাস করেছ। এই িব�ল সং�ক মা�েষর জ� �েয়াজনীয় আবাস�ল �বই অ��ল। 

ফল��প, ঢাকা শহেরর আবািসক এলাকা�েলা িদন িদন জনাকীণ � ও �নাংরা হেয় যাে� এবং অ�া��কর পিরেবশ 

�ি� করেছ যা শহেরর �সৗ�য �হানী করেছ। �লত: অপিরকি�ত নগরায়ন এসেবর কারণ। িন� ও ম�ম আেয়র 

মা�েষর �য় �মতার িবেবচনায় ব�তল ভবেন আবািসক ��াট/এপাট �েম� িনম �ােণর মা�েম আবাসেনর সম�া 

সমাধােনর লে�� ঢাকা শহেরর আবাসেনর চাপ অেনকাংেশ কমােনা স�ব। মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত অ�যায়ী 

িন� ও ম�ম আেয়র মা�েষর জ� আবাসেনর সম�া সমাধােনর লে�� �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় পিরকি�ত 

নগরায়েনর মা�েম ঢাকা শহেরর আশপােশ �বশ কেয়ক� ব�তল আবািসক কমে�� িনম �ােণর উে�াগ �হণ কের। 

�ক�� ২০০০ সােলর ২৫�শ এি�ল রাজউেকর উ�রা �তীয় পব � �কে�র আওতায় একেনক ক��ক নীিতগতভােব 

�হীত হয়। এরই ধারাবািহকতায় িন� ও ম�ম আেয়র মা�েষর জ� িবিভ� আয়তেনর �ায় ২২০০০ এপাট �েম� 

িনম �ােণর লে�� এক� উ�য়ন �ক� ��াবনা (িডিপিপ) িবগত ২৮ �ফ�য়াির, ২০১০ তািরেখ �হায়ন ও গণ�ত� 

ম�ণালেয় আ�-ম�ণালেয় সভায় �পািরশ করা হয়। 

২১ এি�ল, ২০১০ ি�ঃ তািরেখ বত�মান সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা উ� �কে�র িভি���র �াপন 

কেরন। পরবত�েত িবগত ১০ অে�াবর, ২০১১ ি�ঃ তািরেখ নেভ�র/২০১১ �থেক �ন/২০১৬ ি�ঃ �ময়ােদ ‘িন� ও 

ম�ম আেযর় মা�েষর জ� এপাট �েম� িনম �াণ �ক� বা সংে�েপ উ�রা এপাট �েম� �ক�’র িডিপিপ অ�েমািদত 

হয়। এ� �দেশর সব ��হৎ পিরকি�ত এপাট �েম� িনম �াণ �ক� যা উ�রা ৩য় পব � �কে�র ১৮নং �স�ের িতন� �েক 

২১৪.৪৪ একর জিম িনেয় �� ও ম�ম আেয়র মা�েষর জ� আবাসন সম�া সমাধােনর জ� বা�বায়ন করা হে�।  

অ�েমািদত িডিপিপ অ�যায়ী িবি�ং এবং ��ােটর পিরসং�ান িন��প: 

�ক ��াট সাইজ ভবেনর সং�া ��ার �িত ইউিনট �মাট ��াট 

�ক-এ �নট: ১২৫০ বগ ��ট ৭৯ ৬ � ৬৬৩৬ 

�ক-িব �নট: ১০৫০ বগ ��ট ৮৬ ৬ � ৭২২৪ 

�ক-িস �নট: ৮৫০ বগ ��ট ৭৫ ৬ � ৬৩০০ 

�মাট  ২৪০ �  ২০,১৬০ 

 �ক� খরচ: ৯০৩০৭১.৮৭ ল� টাকা। 

 �কে�র সময়কাল: নেভ�র/২০১১ �থেক �ন/২০১৬। 

�কে�র অব�ান 

'উ�রা এপাট �েম� �ক�' উ�রা �তীয় পব � �কে�র ১৮ ন�র �স�ের �ক 'এ', 'িব' এবং 'িস' িনেয় অবি�ত। 

আ�িলয়া-িমর�র ব�া �র�া ব�ধ �রাড এবং উ�রা মেডল টাউেনর �সানারগ�ও জনপথ উ� �কে�র �ল �েবশ 
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পথ। ভিব�েত এই �ক� উ�রা মেডল টাউেনর জিসম উি�ন �রােডর সােথ সরাসির সং�� করার  পিরক�না 

রেয়েছ। এছাড়াও, �ক� এলাকা হেত হ�টার �রে�র মে� �মে�ােরল এর �� ��শন রেয়েছ। 

�কে�র উে�� 

 িন� ও ম�ম আেয়র জনেগা�ীেক সা�য়ী �ে� (�য় �মতার মে�) আবািসক ��াট �দান করা। 

 নগরবাসীর বসবােসর �েযাগ �ি� কের ঢাকা শহের জনসং�ার চাপ কমােনা।  

 স�ক নগরাযে়নর মা�েম পিরেবেশর ভারসা� বজায় রাখা। 

 আবাসেনর িব�মান তী� সম�া সমাধান করা। 

 পয �ায়�েম িমর�র ও ট�ীর ম�বত� এলাকার নগরায়েনর মা�েম নাগিরক �িবধা স�সারণ করা। 

 ন�ন জনপেদর উ�য়ন এবং অথ �ৈনিতক �েযাগ-�িবধা স�সারণ। 

 ভিব�েত আবাসেনর চািহদা �মটােনা। 

�কে�র ন�শা �ণয়ন ও িনম �াণ তদারিক 

 হাউিজং এ� িবি�ং িরসাচ � ইনি��উট এর মা�েম �কে�র সাব-সেয়ল ইনেভি�েগশন করা হেয়েছ এবং 

বাংলােদশ �াশনাল িবি�ং �কাড (BNBC) এর িনেদ �শনা অ�সাের উ� এলাকার �িমকে�র �িঁকর 

সব �ারািমটার িবেবচনা কের গণ�ত� অিধদ�েরর মা�েম �াকচারাল িডজাইন করা হেয়েছ। 

 আ�িনক আিক�েটকচারাল কনেস� িবেবচনা কের �াপত� অিধদ�র (DOA) িব�ািরত আিক�েটকচারাল 

িডজাইন �ণয়ন কেরেছ। 

 রাজউক ও িপডি�উিড এর অিভ� �েকৗশলীগণ িনম �াণ কােজর মান িনি�ত করেত �ক�� তদারিক 

করেছন। 

�ক-‘এ’ এর বা�বায়ন অ�গিত 

�লত: �কে�র ‘এ’ �েকর মাঠ পয �ােয় বা�বায়ন কাজ �ায় �শষ পয �ােয় রেয়েছ। �াপত� অিধদ�র (িডওএ) 

�কে�র যাবতীয় �াপত� নকশা এবং গণ�ত� অিধদ�র (িপডি�উিড) �কে�র সম� কাঠােমা নকশা �ণয়েনর 

দািয়� পালন করেছ। উ� নকশা অ�যায়ী, ২০১২ ি��াে� �ক-‘এ’-এর ৭৯� ১৬-তলা ভবেনর জ� �চিলত 

প�িতেত দরপ� আ�ান করা হেয়িছল। এখােন উে�খ �য ৭৯� ভবেনর মে� গণ�ত� অিধদ�র ৩৯� ১৬-তলা 

ভবন বা�বায়েনর দািয়ে� িনেয়ািজত রেয়েছ। ২০১২ সােল িনেয়ািজত �কাদারেদর �থ �তার কারেণ �ই 

বছেররও �বিশ সময় ধের �কান ��মান অ�গিত অজ�ন না হওয়ায় ২০১৪ সােল সম� �ি� বািতল করা হয়। 

পরবত�কােল, ২০১৪ সােল ন�ন �কাদার িনেয়ােগর ‘এ’ �েকর িনম �াণ কাজ আবার �� হয়। 

১লা নেভ�র, ২০১৮ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা িভিডও কনফােরি�ং এর মা�েম �কে�র ‘এ’ 

�েকর ভবনস�েহর �ভ উে�াধন কেরন। বত�মােন ‘এ’ �েকর ১০-তলা কমািশ �য়াল কমে�� কাম কনেভনশন 

�স�ােরর বা�বায়ন কাজ চলেছ যার অ�গিত �ায় ৬০%। তাছাড়া উ� �েকর �কি�য় মসিজদ িনম �ােণরও 

কাজ চলমান। 
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�ক-‘িব’ ও ‘িস’ এর বা�বায়ন অ�গিত 

িডজাইন-িব�-�া�ফার প�িত অ�সরেণ মালেয়িশয়া সরকােরর ��ি�গত ও আিথ �ক সহায়তায় িজ�িজ িভি�েত 

�কে�র �ক-‘িব’ ও ‘িস’ বা�বায়েনর জ� অে�াবর/২০১১ ি�ঃ তািরেখ মালেয়িশয়া সরকােরর দি�ণ এিশয়া 

িবষয়ক িবেশষ �ত এর সােথ ত�কালীন �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ীর এক� সমেঝাতা �ারক 

�ি� �া�িরত হেয়িছল। িনম �ােণর প�িত িছল ই�াি�য়ালাইজড িবি�ং িসে�ম (আই িব এস)। �যখােন 

অ�া�িমিনয়াম ফম �ওয়াক�সহ িশয়ার ওয়াল ��িমং িসে�ম ��ি� �বহার করা হেব। উ� সমেঝাতা �ারেক �ক� 

বা�বায়েন আিথ �ক িবষয়� �� না থাকায় তা ��ীকরণ কের এি�ল/২০১৪ তািরেখ এক� সংেশািধত সমেঝাতা 

�ারক �ি� �া�িরত হেয়িছল।  

মালেয়িশয়ার ��াবনায় �ক-‘িব’-�ত নীট ১২৫০ বগ ��ট এবং �ক-‘িস’-�ত নীট ১০৫০ বগ ��ট আয়তেনর ��াট 

িনম �ােণর ��াব করা হয়। িক� অ�েমািদত িডিপিপেত ‘িব’ �েক ১০৫০ বগ ��ট এবং ‘িস’ �েক ৮৫০ বগ ��ট 

আয়তেনর ��ােটর সং�ান থাকায় িডিপিপ সংেশাধেনর �েযা়জন �দখা �দয়। এরই মে� �য় �ি� �িতেরেক 

�কে�র �ময়াদ �ন/২০১৮ পয �� �ি� করা হয় । িডিপিপর �থম সংেশাধনীেত সম� �েয়াজনীয় িবষয়�িল অ�� �� 

কের যথাযথ অ�েমাদেনর জ� ��রণ করা হেল নেভ�র/২০১১ �থেক িডস�র/২০২০ �ময়ােদ বা�বায়েনর জ� 

মাননীয় �ধানম�ী ৩১ অে�াবর, ২০১৭ তািরেখ িনে�া� শেত� অ�েমাদন িদেয়েছন: 

"সংেশািধত �ক� ��ােব �ক-‘িস’-েত ১০৫০ বগ ��ট এর পিরবেত� ৮৫০ বগ ��ট সাইেজর ��াট িনম �াণ অ�� �� 

করেত হেব"। 

উপেরর শত� �মাতােবক �েয়াজনীয় ত� সংেশািধত িডিপিপ-�ত অ�� �� করা হয় এবং িব�ািরত পরী�ার পর এ� 

পিরক�না ম�ণালয় �থেক এি�ল/২০১৮ -এ অ�েমািদত হেয়েছ। অ�েমািদত সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী ভবন 

এবং ��ােটর পিরসং�ান িন��প: 

�ক ��াট সাইজ 
ভবেনর 

সং�া 

��ার �িত 

ইউিনট 
�মাট ��াট 

�ক এ 
নীট: ১২৭৬ বগ ��ট 

�স: ১৬৫৪ বগ ��ট 
৭৯ ৬� ৬৬৩৬ 

�ক 

িব 

নীট: ১২৫০ বগ ��ট 

�স: ১৬৪১ বগ ��ট 
৫২ ৬� ৪৩৬৮ 

�ক 

িস 

নীট: ৮৫০ বগ ��ট 

�স: ১২২০ বগ ��ট 
৫২ ৬� ৪৩৬৮ 

�মাট  ১৮৩ �  ১৫,৩৭২ 

 �ক� �য়: ১০৫৮৬২৮.২৯ ল� টাকা  

 �কে�র সময়কাল: নেভ�র/২০১১ �থেক িডেস�র/২০২০ 
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 পরবত�েত �ক� �য় �ি� �িতেরেক �কে�র �ময়াদ নেভ�র/২০১১ �থেক �ন/২০২২ �ি� করা 

হয়। 

 �কে�র �ক-‘িব’ ও ‘িস’-�ত ১০৪� ১৬-তলা ভবেন ৮৭৩৬� ��াট িনম �াণ কাজ মালেয়িশয়া সরকােরর আিথ �ক 

ও কািরগির �ব�াপনায় িজ�িজ িভি�েত বা�বায়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন িছল। িক� বত�মান সমেয় মালেয়িশয়া 

সরকােরর প� হেত উ� কােজ আ�হ �কাশ না করায় এর কায ��ম সরকারী �য় সং�া� ম�ী সভা কিম�েত 

বািতল করা হয়। �ক� বা�বায়ন কিম�র �পািরশ �মাতােবক উ� ২� �েকর বা�বায়েনর লে�� পরামশ �ক 

�িত�ান িনেয়ােগর জ� কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ।  

�কে�র �িবধািদ 

 সম� �কে�র �ায় ৫৫ শতাংশ জিম �খলার মাঠ, পাক�, স�জায়ন, রা�া ইত�ািদর জ� উ�ু� রাখা হেয়েছ। 

 �িত� �েক এক� কের �াথিমক িব�ালয,় এক� উ� িব�ালয়, এক� �ক�ীয় মসিজদ, কনেভনশন হল, 

বািণিজ�ক �াপনা, �পার শপ, �শা�ম ইত�ািদ রেয়েছ। 

 �িত� ভবেন ��েয়জ ি�টেম� ��া� (এস�িপ) �াপন করা হেয়েছ। 

 সম� পিরেসবা লাইন (পািন সরবরাহ, িব��ৎ সরবরাহ, �কবল �িভ, �টিলেফান, ই�ারেনট ইত�ািদ) 

�গভ��ভােব স�ািলত হেয়েছ। 

 �িত� ভবেন �রইন ওয়াটার হােভ �ি�ং িসে�ম �াপন করা হেয়েছ। উ� পািন কার ওয়ািশং ও গােড �িনং এর 

কােজ �বহার হেব। অিতির� পািন িরচাজ� ওেয়েলর মা�েম �গভ�� পািনর �রেক স�� করেব। 

 পাির সরবরাহ িনি�ত করার জ� �ক� এলাকায় (�ক-এ) ৫� গভীর নল�প �াপন করা হেয়েছ। 

 �ক� এলাকায় ৪০০ গাড়ী ধারন �মতা স�� উ�ু� কার পািক�ং �িবধা রেয়েছ। 

 ক�ন বজ�� �ব�াপনার জ� �কে�র ‘এ’ �েক ১২ � বােয়া-ডাইেজ�ার �া� �াপন করা হেয়েছ। 

 �র��েলেটড িসে�েম িসিল�ার �াংক �াপন কের পাইপ লাইেনর মা�েম �িত� ��ােট এলিপ �ােসর 

সরবরাহ িনি�ত করা হেয়েছ। 

িবি�ং এবং এপাট �েমে�র অভ��রীন �িবধািদ 

 �িত� ভবেনর িনচতলায় মাি�টপারপাস হল, গাড � �ম, িরেসপশন লিব, �াইভােরর ওেয়�ং �ম, টয়েলট 

ইত�ািদ রেয়েছ। 

 িনচতলা এবং �বসেম� ��াের পািক�ং �িবধা। 

 �িত� ভবেন এক� �ধান ি�িড় এবং �� অি� িনব �াপন ি�িড় রেয়েছ। 

 �িত� ভবেন �� ২০ জন ধারণ�মতা স�� িলফট, ২৫০ �কিভএ �জনােরটর এবং ৮০০ �কিভএ সাব-ে�শন 

রেয়েছ। 

 এপাট �েমে�র �মেঝেত ৬০০িমিম × ৬০০িমিম িমরর পিলশড টাইলস, টয়েলেট �দশীয় মান স�� �ািনটারী 

িফ�ংস এ� িফ�াজ� �াপন করা হেয়েছ। 

 �াউ� ��াের িরেসপশন িলফট লিবেত রেয়েছ উ�ত মােনর মােব �ল এবং অ�া� �মেঝ এলাকার জ� 

৬০০িমিম × ৬০০িমিম িমরর পিলশ টাইলস (�যমন িলফট লিব, কিরডর, �ােসজ)। 

 অভ��রীণ �দয়ােল �াি�ক �পই� এবং বাইেরর �দয়ােল ওেয়দার �কাট �পই�। 
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 সম� দরজার ��েমর জ� �ক-চ�ল কাঠ, �স�ন কােঠর অন �ােম�াল �ধান �েবশ দরজা শাটার, �বড�মস�েহ 

উ�ত �াে�র সিলড �াশেডার শাটার এবং টয়েলট ও বারা�ার জ� �স�ন কােঠর দরজা। 

 �াইিডং উইে�ার জ� উ�ত মােনর অ�া�িমিনয়াম। 

 রা�াঘের �ােসড ওয়াল টাইলস এবং �ানাইট ওয়ািক�ং টপ। 

�কে�র ‘এ’ �েকর ��াট আইিড বরা� �দান সং�া� পিরসং�ান 

�কে�র ‘এ’ �েকর ৭৯� ১৬-তলা ভবেন ৬৬৩৬� ��াট পয �ায়�েম বরা��াপকেদর িনকট হ�া�র করা 

হে�। িনে�র ছেক ��াট আইিড �দান সং�া� পিরসং�ান �েল ধরা হেলা: 

�িমক সং�া ��াট আইিড �দােনর 

তািরখ 

�মাট ��াট 

১  �সে��র/২০১৭ ৮৩৭� 

২  জা�যা়ির/২০১৮ ২৬২১� 

৩ মাচ �/২০১৯ ৭৯৭� 

৪  নেভ�র/২০২০ ৩০৬� 

৫ �সে��র/২০২১ ৬৪৭� 

�মাট  ৫২০৬� 
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ivRDK DËiv GcvU©‡g›U cÖKí 

AvMó 2021 ch©šÍ mwPÎ cÖwZ‡e`b 

  

  

21 †deªæqvix 2021 wLªt Zvwi‡L Rbve †gRi (BwÄ) mvgmyÏxb Avn‡g` †PŠayix (Aet) m`m¨ (Dbœqb) ivRDK, cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(ev¯Íevqb), cÖKí cwiPvjK, DËiv GcvU©‡g›U cÖKí ( ivRDK), cÖK‡íi mswkøô mKj Kg©KZ©v Kg©Pvix Ges DËiv GcvU©‡g›U 

cÖK‡íi eivÏcÖvcK‡`i mv‡_ cÖKí GjvKvq A¯’vqxf‡e wbwg©Z ¯§„wZ¯Í¤¢ D‡Øvab K‡ib| AvšÍR©vwZK gvZ„fvlv w`e‡m mKj fvlv 

ˆmwbK‡`i ¯§i‡b Av‡qvwRZ ‡kvfvhvÎvq mK‡j Ask †bb Ges ¯§„wZ¯Í‡¤¢ cy®ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq|  

 

17 gvP© 2021 wLªt Zvwi‡L DËiv Gcv©‡g›U cÖK‡íi eivÏcÖvß evsjv‡`k cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek^we`¨vjq (ey‡qU) Gi m¤§vwbZ wkÿKMY DËiv 

GcvU©‡g›U cÖK‡íi cÖKí cwiPvj‡Ki wbKU n‡Z AvbyôvwbKfv‡e d¬¨v‡Ui Pvwe I c‡Rkb †ccvi MÖnb K‡ib| 
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29 †g 2021 wLt Zvwi‡L Rbve G we Gg Avwgb Djøvn byix †Pqvig¨vb, ivRDK - †K DËiv GcvU©‡g›U cÖK‡íi cÿ n‡Z  cÖKí 

cwiPvjK BwÄ †gvnv¤§` gyRvd&di DwÏb dzj w`‡q eiY K‡ib| †Pqvig¨vb, ivRDK GcvU©‡g›U cÖKí Gwiqv cwi`©kb K‡ib Ges 

cÖK‡íi mv‡_ mswkøô mK‡ji mv‡_ gZ wewbgq K‡ib|  

cÖK‡íi ÔÔGÕÕ eø‡Ki ev¯Íe wPÎ 
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¸jkvb-ebvbx-evwiaviv †jK Dbœqb cÖKíÖ 
 

সংি�� পট�িম 

১। ১৯৬১ সােল তদানী�ন িডআই� (বত�মান রাজউক) ‘‘�লশান মেডল টাউন �ক�’’ বা�বায়েনর কায ��ম �� কের এবং একই 

সমেয় �ায় ১০০০ একর জিম (বনানী-বািরধারা) আবািসক �বহােরর জ� উ�য়ন কায ��ম �� হয়। 
  

২। ১৯৯২ সাল নাগাদ �লশান মেডল টাউন এবংআংিশক বনানী এবংবািরধারা আবািসক এলাকার কায ��ম ‘‘১০০০ একর �িম 

উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় �শষ হয়। তেব ২০০ একর এলাকা �েড় িব�মান ২� (বনানী ও �লশােনর মে� ১� এবং 

�লশান ও বািরধারা মে� ১�) �লেকর উ�য়ন কাজ অ�াবিধ হয়িন।  
 

৩। দীঘ �িদন যাবৎ ময়লা আবজ�না ও �জব মা� জমা হওয়ার ফেল �লেকর পািনর ধারণ �মতা �মা�েয় �াস �পেয়েছ। এ ��ি�েত 

�লেকর পািন ধারণ �মতা �ন��ার �ব �ক জলাব�তা িনরসনসহ সংি�� এলাকার পিরেবশ উ�য়ন, �সৗ�য �বধ �ন ও নগরবাসীর 

িবেনাদন �িবধা স�সারেণর লে�� �ল �ক�� ৬ �লাই ২০১০ তািরেখ ৪১০.২৫ (িজওিব ৩১৪.৬৩ + রাজউক ৯৫.৬২ �কা� 

টাকা �েয় অ�েমািদত হয়।  
 

৪। পরবত�েত সংেশািধত �কে�র উপর গত ১৫/০৩/২০১৮ তািরেখ অ�ি�ত িপইিস সভার িস�া� অ�যায়ী �েয়ট-�ক এ কােজর 

জ� পরামশ �ক িহেসেব িনেয়াগ করতঃ �কে� অ�� �� ��ািবত িবিভ� কাজ স�হ পয �ােলাচনা কের ন�ন মা�ার��ান 

�ণয়ন�ব �ক আরিডিপিপ ৪৮৮৬.১১ �কা� টাকায় �নগঠন কের �নরায় পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হয়।  
 

৬। উ� �নগ ��ত আরিডিপিপ’র উপর ২৫.০৯.২০১৮ তািরেখ িপইিস সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভার িস�াে�র আেলােক আরিডিপিপ 

�নগ �ঠন কের অ�েমাদেনর িনিমে� পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হয়। �ক�� ১১ অে�াবর ২০১৮ তািরেখর একেনক সভায় 

আেলািচত হয় এবং িব�ািরত �নব �াসন পিরক�নাসহ পরবত� একেনক সভায় �নরায় উপ�াপেনর িস�া� �দান করা হয়। 

�নগ ��ত �ক� �য় দ�ড়ায় ৪৮৮৬.১১৩১ �কা� টাকাএবং �ময়াদকাল �লাই ২০১০ হেত �ন  2022 পয ��।  
 

৭। সব �েশষ �নগ ��ত িডিপিপ’র উপর গত ১৬.১১.২০২০ তািরেখ পিরক�না কিমশেন িপইিস সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভার িস�া� 

অ�যায়ী হালনাগাদ �রট িশিডউল অ�যায়ী আরিডিপিপ �নগ �ঠেনর কাজ চলেছ।  
 

�কে�র উে�� 

১। �লকস�হ অৈবধ দখল হেত র�া; 

২। �লেকর পািনধারণ �মতা �ি� করার উে�ে� সংর�ণ; 

৩। �া�িতক পিরেবশ উ�য়েনর মা�েম মহানগরীর না�িনক �সৗ�য ��ি�; 

৪। �লেকর চারপােশ ওয়াকওেয় িনম �াণ কের পথচারী হ�টার �েযাগ; 

৫। �লক�াইভ সড়ক ও ি�জ িনম �ােণর মা�েম �ািফক �ব�াপনার উ�য়নসাধন; 

৬। ডাইভারশন ��েনজ এর মা�েম �লেকর�ষণ �িতেরাধ ও �লেকর পািনর �ণগতমান উ�য়ন; এবং  

৭। িচ�-িবেনাদন �িবধািদ উ�য়ন। 
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cÖK‡íi Ae ’̄vb I AvqZb t XvKv kn‡ii ¸jkvb, ebvbx I evwiaviv GjvKv; 298.15 GKi| 
 

cÖK‡íi Dbœqb Kv‡Ri g~j  

`dv mg~n 

t f‚wg AwaMÖnY, IqvKI‡q wbg©vY, moK wbg©vY, weªR wbg©vY, ��ড �সপােরেটড ই�ারেচ� 

িনম �াণ , Aviwmwm cvBc †WªBb wbg©vY ,Zxi msiÿY KvR I ‡jK cybtLbb | 

cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ t gv÷vicø¨vb  cÖYqb t cÖK‡íi gv÷vicø¨vb cÖYqb m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 
 

f~wg AwaMÖnY t  Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvwq 80.10 GKi f‚wg AwaMÖnY Gi KvR 

GjG†Km bs 16/2010-11 I 01/2016-17 Gi gva¨‡g Pjgvb Av‡Q|  
 

IqvKI‡q wbg©vY t cÖK‡íi 8.86 wK. wg. IqvKI‡q wbg©vY KvR mgvcbœ n‡q‡Q| 
 

moK wbg©vY t cÖK‡íi 2.43 wK. wg. WªvBfI‡q wbg©vY m¤úbœ n‡q‡Q Ges hvbevnb 

PjvP‡ji Rb¨ Db¥y³ Av‡Q| 
 

Zxi msiÿY KvR t cÖK‡íi 4.00 wK. wg. Zxi msiÿY KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 
 

†jK cybtLbb t cÖK‡íi 3.80 wK.wg. ‡jK cybt Lbb m¤úbœ n‡q‡Q|  
 

ms‡kvwaZ cÖK‡íi ��ািবত 

cÖavb cÖavb Kvh©µg 

t  82.56 GKi Rwg AwaMÖnY| 

 20552.17 ivwbs wgUvi IqvKI‡q wbg©vY| 

 5218.32 ivwbs wgUvi WªvBfI‡q (†jK WªvBf moK wbg©vY I cÖk¯ÍKiY) 

wbg©vY| 

 2500 ivwbs wgUvi Zxi msiÿb KvR| 

 892727.44 Nb wgUvi †jK Lbb| 

 1260817.65 Nb wgUvi ¯øvR Acmvib| 

 9 wU eªxR wbg©vY| 

 5385.06 ivwbs wgUvi ‡MÖW †mcv‡iUi wbg©vY| 

 2313.07 ivwbs wgUvi moK cÖk¯ÍKiY| 

 5607.48 ivwbs wgUvi iv¯Ív wbg©vY (wcqv‡ii Dci)| 

 M„n ’̄vjx my¨qv‡ii Rb¨ 1500 wg. Aviwmwm cvBc (300 wgtwgt) ’̄vcb| 

 M„n ’̄vjx my¨qv‡ii Rb¨ 1500 wg. Aviwmwm cvBc (600 wgtwgt) ’̄vcb| 

 2000 ivwbs wgUvi BD-‡Wªb wbg©vY| 

 M„n ’̄vjx my¨qv‡ii Rb¨ 1500 wg. Aviwmwm cvBc (900 wgtwgt) ’̄vcb| 

 11727 ivwbs wgUvi Zxi msiÿb KvR| 

 2651.60 ivwbs wgUvi wi‡UBwbs Iqvj wbg©vY| 
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�কে�র  �ত�ািশত �িবধািদ 

 ১।  ঢাকা মহানগরীর �ধান �ধান জল�ণালী তথা �লশান �লক, বনানী �লক, বািরধারা �লক এবং হািতরিঝল �লক পর�র িনরিব�� 

জল�বাহ �ারা সং�� হেব যার ফেল উ� �লকস�েহর Catchment Area  হেত পািন িন�াশন সহজ হেব। এর ফল�িতেত 

�ধানম�ীর কায �ালেয়র স�খু� এলাকা, ঢাকা �সনািনবাস, বনানী, �চয়ার�ান বাড়ী, �লশান ইত�ািদ ����ন � এলাকার  

জলাব�তা ব�লাংেশ িনরসন হেব।  

 ২।  ঢাকা অভ��ের জলপেথ চলাচেলর �াপক �সার ঘটেব যা নগরবাসীর যাতায়াত �ব�ার উ�য়ন ও সড়কপেথর উপর চাপ িনরসন 

কের যানজট িনরসেন ����ণ � �িম রাখেব।  
 

 ৩।  �লেকর পাড় �ঘেষ �লক �াইভ �রাড, �াইওভার, ওয়াকওেয়, ��ড �সপােরশন ও ই�ারেচ� িনম �ােণর ফেল িনরিবি�� �ািফক 

চলাচল িনি�ত হেব এবং �লশান �রাড িবেশষ কের �লশান-১ ও �লশান-২ �গাল চ�েরর উপর যানজট উে�খেযা�ভােব �াস 

পােব।  
 

 ৪।  �লকস�হ অৈবধ দখল হেত স�ন � র�া পােব।  
 

 ৫।  �কে�র �াপক পিরসের নাগিরক িবেনাদন �িবধা �ি�র ��াব রেয়েছ। পাক�, এি�িথেয়টার, �া�ে�িপং, িভউিয়ং �ডক, ���ং, 

�ড �াজা, �ােডল �বাট ইত�ািদ �িবধা �ি�র ফেল নাগিরক জীবেনর মান উ�য়ন হেব।  
 

 ৬।  �হৎ পিরসের �সৗ�য � বধ �ন ও পিরেবেশর মান উ�য়েনর এই �ক� সেব �াতভাব �াপক �িমকা রাখেব। 
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ivRDK Ò†e¸bevox Lvjmn nvwZiwSj GjKvi mgwš̂Z DbœqbÓ 

kxl©K cÖKí GjvKv 
 ivRDK Ò†e¸bevox Lvjmn nvwZiwSj GjKvi mgwš^Z DbœqbÓ kxl©K cÖKíwU miKvix A_©vq‡b (hvi AviwWwc 

g~j¨ Uvt 223602.34 jÿ) cÖZ¨vkx ms ’̄v wn‡m‡e ivRavbx Dbœqb KZ©„c‡ÿi cvkvcvwvk evsjv‡`k †mbvevwnbx 

KZ©„K Ryb/2019 Ges †mLvbKvi †j‡Ki cvwb cwi‡kva‡b Rb¨ M„nxZ cÖKí (hvi AviwWwcwc g~j¨ Uvt 5567.55 

jÿ gvÎ) MZ 30 Ryb/2021 Zvwi‡L †kl nq| AZtci miKvix wm×všÍ †gvZv‡eK ivRDK KZ©„K MwVZ 

08(AvU) m`m¨ wewkó KwgwU KZ©„K MZ 01/07/2021 Zvwi‡L evsjv‡`k †mbvevwnbxi wbKU n‡Z mgMÖ cÖKí 

GjvKv I ’̄vcbv/AeKvVv‡gv BZ¨vw` ivRD‡Ki c‡ÿ ey‡S †bqv nq| 15 AvMó 2021 Zvwi‡L RvwZi RbK 

e½eÜz †kL gywRei ingv‡bi kvnv`vr evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ AbyôvwbKfv‡e D³ cÖK‡íi Z_v nvwZiwS‡ji `wi ª̀ 

Rb‡Mvôxi gv‡S M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvj‡qi gvbbxq cÖwZgš¿x ÎvY weZib K‡ib|  

 
         15B AvMó nvwZiwS‡j G ÎvY weZi‡Yi Qwe             nvwZiwS‡ji `„wób›`b Qwe 

cieZ©x‡Z ivRDK KZ©„K 05/09/2021 Zvwi‡Li Awdm Av‡`‡ki gva¨‡g cÖKí GjvKvi e¨e ’̄vcbv I 

iÿbv‡eÿb Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ m`m¨ (Dbœqb) ivRDK †K mfvcwZ K‡i 17 (m‡Zi) m`m¨ wewkó GKwU 

cwiPvjbv KwgwU MVb Kiv nq| eZ©gv‡b D³ cwiPvjbv KwgwUi civgk©/ZË¡veav‡b †mLvbKvi †j‡Ki Zj‡`‡k 

’̄vwcZ Gqvi K‡¤úªmi I wWwdDRvi mg~‡ni gva¨‡g mve©ÿwbK cvwbi Aw·‡R‡bi gvÎv e„w×, †j‡Ki cvwb‡Z 

Coagulant I Flocculent ‡KwgK¨vj ‡¯úª K‡i cvwb‡Z fvmgvb eR©¨ I fvmgvb ¯øvR‡K Sedimentation 

Kiv n‡”Q| cvkvcvwk †nv‡Uj †mvbviMvuI Gi wcQ‡bi GjvKvq †j‡Ki Upstream As‡k we`¨gvb Barrier wall 

with Flow Control gate Ges Sedimentation Basin Gi gva¨‡g nvwZiwSj †j‡Ki cvwb `yl‡bi Ab¨Zg 

Drm cvš’c_ e· KvjfvU© n‡Z AvMZ ø̄vRmg~‡ni myôz e¨e ’̄vcbv Kiv n‡”Q| G‡Z †j‡Ki cvwb cwi‡kva‡bi 

cvkvcvwk ÿwZKi Dcv`v‡bi gvÎv n«vm †c‡q cvwbi ¸bMZ gvb Dbœq‡bi gva¨‡g Dc‡hvMx n‡q D‡V‡Q| 

3| Aciw`‡K D³ nvwZiwSj cÖKí GjvKvq we`¨gvb wgDwRK¨vj dvD‡›UBb, Gwçw_‡qUvi, Kvi cvwK©s Kvg 

e¨e¯’vcbv febmn mgMÖ GjvKvi mve©ÿwbK wmwmwUwf e¨e¯’v, UªvwdK wbqš¿b I wbivcËv iÿv e¨e ’̄vi cvkvcvwk 

cwi®‹vi cwi”QbœZv iÿv I M‡o †Zvjv meyRvqb cwiPh©vi gva¨‡g mgMÖ nvwZiwSj GjvKvi †mŠ›`h©¨ Ges ̀ „wób›`b 

I g‡bvig cwi‡ek myiÿvK‡í cÖ‡qvRbxq Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q| 
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�িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পাে�� 

১০০ �ট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �ক� 
�িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পাে�� ১০০ �ট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় �িড়ল �ব �াচল িলংক 

�রােডর উভয় পাে�� ১২.৫ িকঃিমঃ দীঘ � ১০০ �ট চওড়া খাল ও িন�� খাল িনম �াণ করা হেয়েছ। িনিম �ত খােলর উপর 

১৩� �ীজ, �িড়ল হেত বা� নদী পয �� ৮ �লন এ�ে�সওেয়সহ ৬ �লন সািভ �স �রাড এবং বা� নদী হেত কা�ন পয �� 

৬ �লন এ�ে�সওেয় সহ ৬ �লন সািভ �স �রাড ৫� এ�াটে�ড ই�ারেসকশন �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উপর 

�বায়ািলয়া, বা�, িসেলািনয়া, বাউলাই, নর��া ও �াওলা এলাকায় �মাট ৬� ন�ন �ীজ, ২� আ�ার পাস িনম �াণ কাজ 

চলমান রেয়েছ। �কে�র �মনী, �বায়ািলয়া ও এিড-৮ খােলর জ� �ায় ১০০ একর �িম ম�ণালেয়র �কি�য় �িম 

অিধ�হণ কিম�েত অ�েমািদত হেয়েছ। �কে�র �ভৗত অ�গিত ৭২% ও আিথ �ক অ�গিত ৭০%। 

 
িচ�ঃ �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পােশ ১০০ িফট চওড়া খাল 

 
িচ�ঃ িন�� �লক 
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িচ�ঃ মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র গত ১০/০৬/২০২১ ইং তািরখ �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পােশ ১০০ 

িফট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন। 

িচ�ঃ গত ১০/০৬/২০২১ ইং তািরখ মাননীয় �িতম�ী, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়, সিচব, �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়, 

�চয়ার�ান, রাজউকসহ অ�া� কম �কত�া�ে�র �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পােশ ১০০ িফট চওড়া খাল খনন 

ও উ�য়ন �কে� ��েরাপন। 
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িচ�ঃ �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পােশ ১০০ িফট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় িনিম �ত 

আ�ারপাস। 

িচ�ঃ �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পােশ ১০০ িফট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় িনিম �ত 

�বায়ািলয়া �ীজ স�সারণ। 
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িডেস�র ২০২১ এর মে� �কে�র �িম অিধ�হণ সমা� হেব। �িড়ল হেত কা�ন পয �� ৩০০ �ট ��  রা�ার কাজ 

৯০% স�� করা হেব। এছাড়া ৫� এ�াটে�ড, খােলর উপর ১৩� �ীজ ও রা�ার উপর �ীজ স�হ সমা� করা হেব। 

�িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পাে�� ১০০ �ট খাল এর সীমানা বরাবর বাউ�ারী ওয়াল ও �টপােতর কাজ 

সমা� হেব। 

 

 

 

 

 

 

 

িচ�ঃ  অিতির� সিচব �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়সহ অ�া� কম �কত�াবে�র �িড়ল �ব �াচল িলংক �রােডর উভয় পােশ ১০০ 

িফট চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন। 
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িঝলিমল আবািসক �ক� এলাকায় আবািসক ও বািনিজ�ক অবকাঠােমার 
উ�য়ন �ক� 

ঢাকা শহেরর িব�ল সং�ক জনগেণর �ায়ী আবাস�েলর জ� �� ুও পিরকি�ত নগরায়েনর মা�েম পিরেবশগত 
ভারসা� র�া এবং ঢাকা শহরেক দি�ণ ও পি�ম িদেক স�সারণ�ব©ক আবাসন ও অ�া� নাগিরক �েযাগ-
�িবধা �ি� কের ঢাকা মহানগরীর আবাসন সম�া সমাধােনর উে�ে� রাজধানী উ�য়ন ক��প� িঝলিমল আবািসক 
�ক� �হন কের। ঢাকা �মে�াপিলটন িস� �মা�েয �মবধ �মান জনসং�ার চােপ অিত ঘনবসিত�ণ© নগরীেত 
পিরণত হেয়েছ। চা�ির, �বসা এবং জীবন জীিবকার �েয়াজেন জনগণ রাজধানী ঢাকােত �ায়ীভােব বসবােসর 
িদেক �েক পড়েছ। এর ��ি�েত অিধক সং�ক জনসং�ার পয �া� বসবােসর ও নাগিরক �িবধা না থাকায় ঢাকা 
শহর �মা�েয় �নাংরা, অ�া��কর এবং অসহনীয় যানযেটর কারেণ বসবােসর অেযা� নগরীেত পিরণত হে�। 
উপেরা� বা�বতার ��ি�েত নগরবাসীেক িক�টা হেলও �ি�দায়ক �িবধা িনি�তকরেণর জ� িঝলিমল �ক� 
বা�বায়েনর পদে�প �নয়া হেয়েছ।  
�ক�� ৩৮১.১৯ একর জিম িনেয় গেড় উেঠেছ। �কে�র �া� ইউজ ��ান অ�যায়ী আবািসক ৯৯.০৬ একর, 
বািণজ�ক ১১.৫৫ একর, �ািত�ািনক ৭.৩০ একর, ধম�য় ৩.০৫ একর ��া� �সবা ১০.০৭ একর, ইউ�িল� ৯.০৬ 
একর, রা�া ৫৯ একর, হাইরাইজ এপা©টেম�  ও �লক  ১৬০ একর এবং �ীণ ��স ২২.১০ একর আয়তেনর । �ক� 
এলাকা পির�ার-পির�� ও �া�� স�ত আ�িনক জীবন যা�ার �নগত মান অ�যায়ী ৩.২৯২ একর জিম 
sewerage treatment plant এবং ৩.৬৪ একর জিম Water treatment এর জ� বরা� 
রাখা হেয়েছ।  উে�খেযা� বা�বািয়ত কাজ স�হ হে� �লক খনন, �� �ীজ িনম �াণ, �ায় ৩০ িকঃিমঃ রা�া িনম �াণ, 
�� �ব��িতক সাব-��শন �াপন, �� গভীর নল�প �াপন, এক� আ�ািলক পাসেপ �াট অিফস িনম �াণ করা হেয়েছ 
এবং এক� মেডল থানা িনম �াণ �ি�য়াধীন আেছ।    
িঝলিমল আবািসক �কে� ২০২০-২১ অথ© বছের অভ��রীন রা�া �মরামত ও �নঃ িনম �ােণর কায©�ম �হন করা 
হয় । ৫� লেট �ায় ৩০ িকঃিমঃ রা�া �নঃিনম �াণ এবং �মরামত করা হয়। অভ��রীন রা�ায় সাব-��ড, ইেটর 
গ��িন, সাব-�বইজ, �বইজ টাইপ-১সহ আ�ষাি�ক অ�া� কাজ স�ািদত হেয়েছ। আগামী ০৩(তন) মােসর 
কম©পিরক�না হেলা ২� পােক©র উ�য়ন করা, সাইট অিফস িনম �াণ করা এবং �ক� এলাকার আর িস িস ��েনর 
�া�লন ��ত করা । 
আেলাচ� �ক�� বা�বািয়ত হেল ঢাকা শহেরর িব�ল  সং�ক �লােকর �ায়ী আবাস�েলর জ� �� ও পিরকি�ত 
নগরায়েনর মা�েম পিরেবশগত ভারসা� র�া এবং আবািসক এলাকার সহায়ক অবকাঠােমার িনম �াণ করা হেব ও 
অ�া� নাগিরক �েযাগ -�িবধা �ি� কের ঢাকা মহানগরীর আবাসন সম�া সমাধান হেব। 
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উ�য়ন িনয়�ণ উইং 
�িমকা 

2013 mv‡j ivRD‡Ki AM©v‡bvMÖvg Aby‡gv`‡bi ci m`m¨ (Dbœqb wbqš¿Y), ivRD‡Ki Aax‡b GKwU c„_K 
Dbœqb wbqš¿Y kvLv MVb Kiv nq| GjvKvwU 1582 eM©wK‡jvwgUvi Ry‡o we¯Í…Z| GB GjvKvwU‡K Dbœq‡bi 
myweav‡_© 8wU ‡Rvb Ges 24 mve-‡Rv‡b fvM K‡i †W‡UBj Gwiqv cø¨vb (W¨vc) Abymv‡i wWRvBb Kiv nq|  
MZ 10 †g, 2019 mvj †_‡K ivRavbx Dbœqb KZ…©cÿ (ivRDK) AbjvBb wfwËK wbg©vY অনেুমাদন ïiæ 
K‡i‡Q| GLb Av‡e`bKvix Zvi evox‡Z e‡m Zvi bw_i eZ©gvb Ae ’̄vb m¤ú‡K© Z_¨ †c‡Z cv‡ib|  

 

উ�য়ন িনয়�ণ শাখার কায �াবলী 

1. ivRDK‡Ki Dbœqb wbqš¿Y DBs feb wbg©vY Kvh©µg wbqš¿Y, AvBb/wewa cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY Ges feb 

wbg©vY I Dbœqb msµvšÍ সেচতনতা �ি�র Ki‡e |  

2. Dbœqb wbqš¿Y DBs XvKv gnvbMi BgviZ (wbg©vY,Dbœqb, msiÿY I AcmviY) wewagvjv, 2008 Abyhvqx 

feb wbgv©‡Y Aby‡gv`b Ki‡e|  

3. åvg¨gvY Av`vjZ িনযি়মত উে�দ কায ��ম �হণ Ki‡e  

4. wi‡qj G‡÷U †W‡fjc‡g›U Av¨vÛ g¨v‡bR‡g›U Av¨v±, 2010 Ges cieZ©x wi‡qj G‡÷U †W‡fjc‡g›U 

Av¨vÛ g¨v‡bR‡g›U iæjm 2011 Abyhvqx Dbœqb ms ’̄v¸wj wbeÜb Ki‡e |  

5. Ab¨vb¨ Dbœqb ms ’̄v †hgb, DNCC, SDSC, EASA, DPDC BZ¨vw` Ges ivRD‡Ki Dbœqb wbqš¿Y 

m¤úwK©Z wewfbœ gš¿Yvjq Ges KwgwUi mv‡_ †hvMv‡hvM I mgš̂q Ki‡e |    

 

GK bR‡i RyjvB 2020 †_‡K Ryb 2021 ch©šÍ Dbœqb wbqš¿Y wefv‡Mi Kvh©µg 

(K) RyjvB 2020 †_‡K Ryb 2021 we‡kl cÖKí wb¯úwËi AMÖMwZi wPÎ 

kvLvi bvg bKkv Rgvi 

msL¨v  

bKkv Aby‡gv`‡bi 

msL¨v 

bKkv cÖZ¨vLvb gšÍe¨ 

Dbœqb wbqš¿Y-1 187 103 8 76 wU bKkv 

cÖwµqvaxb 

Dbœqb wbqš¿Y-2 271 193 04 74 wU bKkv 

cÖwµqvaxb 

‡gvU = 458 296 12 150 wU bKkv 

cÖwµqvaxb 
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(L)  †RvbwfwËK evwl©K bKkv Aby‡gv`‡bi AMÖMwZi wPÎ 

†Rv‡bi bvg  bKkv Rgvi msL¨v  bKkv Aby‡gv`‡bi msL¨v gšÍe¨  

†Rvb-1 162 88 - 

†Rvb-2 1482 873 - 

†Rvb-3 3125 1672 - 

†Rvb-4 2215 1418 - 

†Rvb-5 411 180 - 

†Rvb-6 1771 1003 - 

†Rvb-7 154 50 - 

†Rvb-8 1492 648 - 

†gvU =  10812 5932 - 

(M)  †RvbwfwËK D‡”Q` Kvh©µ‡gi mvwe©K wPÎ 

S.L. †Rv‡bi bvg  A_ivBRW Awdmvi D‡”Q` Kvh©µg BgviZ cwi`k©K KZ©K cwi`k©b 

1 †Rvb-1 0 236 

2 †Rvb-2 15 1348 

3 †Rvb-3 65 3300 

4 †Rvb-4 17 1971 

5 †Rvb-5 38 1571 

6 †Rvb-6 31 2678 

7 †Rvb-7 20 1665 

8 †Rvb-8 18 3224 

†gvU =             204 15993 

িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার �রিজে�শন: রাজউেকর �ডেভলপেম� কে�াল উইং এ পয �� ১০৭২ � িবি�ং 

�ডেভলপার �কা�ািন িনব�ন কেরেছ। 
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“�বসরকাির ভবনস�েহর �রিজিলেয়ি�র (ি�িত�াপকতা/সহনশীলতা) জ� 

িডজাইন এবং িনম �াণ এর �নগত মান �ি�করণ” �ক� 
রাজউেকর কম �কত�ােদর স�মতা �ি�র, রাজউক �থেক অ�েমািদত ভবেনর কাঠােমাগত নকশা ও িনম �াণ 

সহনশীলতা �ি� এবং অংশীদারেদর মােঝ এ স�িক�ত সেচতনতা �ি�র লে�� রাজউেকর উ�যন় িনয�়ণ শাখা 

DCQR (improvement of design and construction quality for resilience of private 

building) নােম এক� �ক� পিরক�না করেছ। এ �কে� JICA কািরগির অংশীদাির িহেসেব কাজ করেব, 

�যখােন JICA �ক� বা�বায়েন কািরগির িনেদ �শনা, উপেদশ ও �পািরশ এর মা�েম তার �িমকা পালন করেব। 

এরই ধারাবািহকতায ় weMZ 17/02/2019 I 18/02/2019 Zvwi‡L ivRavbx Dbœqb KZ…©cÿ Gi †Pqvig¨vb 

g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ ivRDK Gi wewfbœ ch©v‡qi Kg©KZ©ve„›` Ges JICA Gi cÖwZwbwaM‡Yi mgš̂‡q The 

Basic Design Planning Survey for the Technical Cooperation Project on 

æSrengthening Building Regulatory and Construction Monitoring System Project”  

kxl©K mfv ivRDK fe‡b AbywôZ nq| Working Committee Gi mfvi wm×v‡šÍi †cÖwÿ‡Z 2021 mv‡ji 

Rvbyqvix gv‡mi 18 n‡Z 27 ZvwiL ch©šÍ Online Technical Visit Kvh©µg AbywôZ n‡q‡Q| D³ Online 

Technical Visit Kvh©µ‡g MoHPW, Bangladesh, IAB, IEB, BIP, IDEB Ges RAJUK Gi 

cÖwZwbwaMY AskMÖnY K‡ib| 

   

 

 

 

 

 

 
উ�য়ন িনয়�ন শাখার অ�া� উে�খেযা� কায �াবলী 

 

িনিম �ত/ িনম �াণাধীন ভবেনর �বহার ও িনম �াণ �ত�য ়যাচাই এবং এিডস মশার বংশ িব�ার �রােধ �হীত কায �ািদ 

পিরকি�ত নগরায়ন, �িমর ��ু �বহার ও উ�যন় িনি�তকে� রাজধানী উ�যন় ক��প� িনযি়মত পিরদশ �ন এবং 

উে�দ কায ��ম �হণ কের থােক। িনযি়মত এই পিরদশ �েনর পাশাপািশ সরকাির/ �ডেভলপার/�ি� পয �ােয ়

িনিম �ত/িনম �াণাধীন ভবেন এিডস মশার বংশ িব�ার �রাধ এবং িনম �াণ �ত�য় তদারিক করার িনিমে� গত ০৯-০৮-

২০২১ হেত ৩১-০৮-২০২১ তািরখ পয �� উ�য়ন িনয়�ণ শাখা রাজধানী উ�যন় ক��প� (রাজউক) এর আওতাধীন 

৮( আট) � �জােন ৪ (চার) � �া�মাণ আদালতসহ ১৯ (উিনশ) � পিরদশ �ন �েমর পিরদশ �ন কায ��ম পিরচালনা 

কের। এ কায ��েমর অংশ িহেসেব িনিম �ত ৭৮৪ �, িনম �াণাধীন ১০৮২ � সহ সব �েমাট ১৮৬৬ � ইমারত পিরদশ �ন 
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করা হেয়েছ। এছাড়াও িবিভ� অস�িতর জ� �া�মাণ আদালত ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন এলাকায় ৯৪.১০ 

ল� টাকা এবং ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন এলাকায় ৫৮ ল� টাকা সহ �মাট ১৫২.১০ ল� টাকা জিরমানা করা 

হয।় পিরদশ �ন কায ��ম চলাকালীন এিডস মশার বংশ িব�ার �রােধ এিডস মশার স�া� উৎপি��ল স�হ ভবন 

মািলক িনম �াতা �িত�ােনর �িতিনিধর মা�েম পির�ার করােনা হয,় ি�িচং পাউডার ও মশা নাশক �� এবং 

�কেরািসন �তল িছটােনা হয।় ভবেনর চারপােশ িনযি়মত পির�ার পির�� রাখার িবষেয ়িনেদ �শনা �দান করা হয।় 

 

 

Online Technical Visit 

ivRavbx Dbœqb KZ…©cÿ Gi †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡  weMZ 08/02/2021 Zvwi‡L mKvj 10.00 

NwUKv n‡Z ̀ ycyi 01.30 NwUKv ch©šÍ Hotel Inter Continental G D³ cÖK‡íi Dci GKwU Workshop 

Kvh©µg AbywôZ n‡q‡Q| উ� অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সিচব, MoHPW এবং এছাড়াও 

অংশ�হেণ িছেলন IAB, IEB, BIP, IDEB Ges RAJUK Gi cÖwZwbwaMY| 

 

 

DCQR workshop  
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এে�ট ও ভূিম উইং 

 

G‡÷U I f~wg-2, DËiv  

ivRavbxi Dbœq‡bi Ab¨Zg m~wZKvMvi cÖvPxbZg cÖwZôvb n‡”Q ivRavbx Dbœqb KZ…©cÿ (mv‡eK wW.AvB.wU)| 

ivRD‡Ki A‡bK¸‡jv kvLvi g‡a¨ G‡÷U I f~wg kvLv GKwU ¸iæZ¡c~Y© kvLv| evsjv‡`‡ki msweav‡bi Aby‡”Q` 

bs-15(K) †Z Lv`¨, e ¿̄, evm ’̄vb, wkÿv I wPwKrmv †mev Rxe‡bi †gŠwjK cÖ‡qvRbxqZvq weavb †i‡L‡Qb| 

Zvi g‡a¨ evm ’̄vb †gŠwjK AwaKv‡ii g‡a¨ Ab¨Zg| ivRDK D³ †gŠwjK AwaKv‡ii g‡a¨ ivRavbx evmxi 

evm ’̄v‡bi Pvwn`v c~i‡Y we‡kl f~wgKv cvjb Ki‡Q|Town Improvement Act 101 (K I L) avivq Rwg 

AwaMÖn‡Yi gva¨‡g fvov, BRviv, wewµ, wewbgqmn bvbvwea Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib| ZviB avivevwnK 

mv‡eK wW.AvB.wW eZ©gv‡b ivRDK lv‡Ui `kK n‡Z A`¨ewa ivRavbx evmxi evm ’̄vb I cwiKwíZ bMivq‡Yi 

j‡ÿ¨ ¸jkvb, ebvbx, evwiaviv, evÇv, K`gZjx, bvivqYMÄ, †cv Í̄‡Mvjv, DËiv, wbKzÄ, c~e©vPj, DËiv 

G¨vcvU©‡g›U, †MÛvwiqv, wSjwgj, U½x mn bvbv cÖKí MÖnY K‡i‡Qb| 

 

DËiv 1g ce© 

XvKvi DËiv AvevwmK GjvKvq evm ’̄vb mgm¨v wbimbK‡í T.I. Act Gi gva¨‡g 950 GKi Rwg AwaMÖnY Kiv 

nq| cøU eivÏ bxwZgvjv 1969 Abyhvqx ˆ`wbK cwÎKvq cÖKv‡ki gva¨‡g cÖK…Z evsjv‡`kx‡`i AbyK~‡j DËiv 

1g c‡e© 4372wU cøU eivÏ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gv‡b DËiv AvevwmK GjvKvi 1g ce© cÖK‡í mKj 

eivÏMÖnxZv‡`i AbyK~‡j mKj cøU n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q| eivÏMÖnxZvMY eZ©gv‡b BgviZ wbg©vY K‡i emevm 

Ki‡Qb| 
 

(01.07.2020wLt ZvwiL n‡Z 30.06.2021wLªt ch©šÍ) 
 

µwgK bs weeiY msL¨v 

01. cøU/d¬¨v‡Ui n¯ÍvšÍi/†nev 112wU| 

02. cøU/d¬¨v‡Ui bvgRvix 131wU| 

03. cøU/d¬¨v‡Ui FY 35wU| 

04. cøU/d¬¨v‡Ui Avg-†gv³vi 4wU| 

05. cø‡Ui b·v Aby‡gv`‡bi QvocÎ 24wU| 
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DËiv 2q ce© 

XvKvq DËiv AvevwmK GjvKvq evm ’̄vb mgm¨v wbimbK‡í T.I. Act Gi gva¨‡g 438 GKi Rwg AwaMÖnY Kiv 

nq| cøU eivÏ bxwZgvjv 1969 Abyhvqx ˆ`wbK cwÎKvq cÖKv‡ki gva¨‡g cÖK…Z evsjv‡`kx‡`i AbyK~‡j DËiv 

2q c‡e© 5739wU cøU eivÏ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gv‡b DËiv AvevwmK GjvKvi 2q ce© cÖK‡í mKj 

eivÏMÖnxZv‡`i AbyK~‡j mKj cøU n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q| eivÏMÖnxZvMY eZ©gv‡b BgviZ wbg©vY K‡i emevm 

Ki‡Qb| 

(01.07.2020wLt Zvwi‡L n‡Z 30.06.2021wLªt ch©šÍ) 
 

µwgK bs weeiY msL¨v 

01. cøU/d¬¨v‡Ui n¯ÍvšÍi/‡nev 57wU 

02. cøU/d¬¨v‡Ui bvgRvix 120wU| 

03. cøU/d¬¨v‡Ui FY 26wU| 

04. cøU/d¬¨v‡Ui Avg-†gv³vi 04wU| 

05. cø‡Ui b·v Aby‡gv`‡bi QvocÎ 19wU| 
 

DËiv 3q ce© 

The Acquisition Law 1982 Under The Ordinance (ii) Acquired XvKvi DËiv AvevwmK 

GjvKvq evm ’̄vb mgm¨v wbimbK‡í T.I. Act Gi gva¨‡g 2008 GKi uRwg AwaMÖnY Kiv nq| cøU eivÏ 

bxwZgvjv 1969 Abyhvqx ˆ`wbK cwÎKvq cÖKv‡ki gva¨‡g cÖK…Z evsjv‡`kx‡`i AbyK~‡j DËiv 3q c‡e© 

8522wU cøU eivÏ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gv‡b DËiv AvevwmK GjvKv 3q ce© cÖK‡í AwaKvsk eivÏMÖnxZv‡`i 

AbyK~‡j cø‡Ui `Lj n¯ÍvšÍi Ges jxR `wjj m¤úv`b Kiv nq|  

D‡jøL¨ †h, m¤úªmvwiZ DËiv 3q ce© AvevwmK GjvKvi XvKv g¨vm i¨vwcU UªvbwRU †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± 

(GgAviwU jvBb-6) Gi AbyKz‡j 15 bs Ges 17 bs †m±‡i DËiv DËi, DËiv †m›Uvi, DËiv `wÿY †g‡Uªv‡ij  

†ókb mgy‡ni wjdU,G‡¯‹‡jUi, wmwo BZ¨vw` ’̄vcbvmg~n wbg©v‡Yi Rb¨ 3.66 GKi Rwg ivRDK KZ…©K eivÏ 

cÖ`vb Kiv nq Ges 17 bs †m±‡i XvKv g¨vm i¨vwcU UªvbwRU †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± ( jvBb-6) DËiv †m›Uvi 

†ókb msjMœ f~wg‡Z Development Plan Gi Aax‡b Transit Oriented Development (TOD) 

Hub wbg©v‡bi Rb¨ ivRDK KZ…©K 28.617 GKi Rwgmn †gvU 32.277 GKi Rwg XvKv g¨vm i¨vwcU UªvbwRU 

†W‡fjc‡g›U cÖ‡R± (GgAviwU jvBb-6) Gi AbyKz‡j eivÏ cÖ`vb Kiv nq|  

D³ Transit Oriented Development (TOD) Hub Ges Station Plaza Gi Rb¨ eivÏK…Z Rwg‡Z 

’̄vbxq Rbmvavi‡bi A‰ea ’̄vcbv _vKvq Zv‡`i AbyKz‡j eivÏK…Z Rwg eywS‡q †`Iqv m¤¢e nqwb| cieZx©‡Z 
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Zv‡`i Av‡e`b Ges h_vh_ KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g MZ-24.02.2021 wLªt Zvwi‡L D‡”Q` Awfhv‡bi gva¨‡g  

A‰ea `Lj`vi‡`i D‡”Q` K‡i m‡iRwg‡b XvKv g¨vm i¨vwcU UªvbwRU †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± (GgAviwU jvBb-

6) KZ…©c‡ÿi AbyKz‡j `Lj eywS‡q †`qv nq|  

  

(01.07.2020wLt Zvwi‡L n‡Z 30.06.2021wLªt ch©šÍ) 

µwgK bs weeiY msL¨v 

01. cø‡Ui n¯ÍvšÍi 75wU 

02. cø‡Ui bvgRvix 69wU 

03. Avg-†gv³vi 23wU 

04. cø‡Ui `Lj 69wU 

05. widvÛ 65wU 

06. cø‡Ui jxR `wjj 137wU 

 

wbKzÄ (`wÿY) Ges wbKzÄ (DËi) 

XvKvi wbKzÄ (`wÿY) Ges wbKzÄ (DËi) AvevwmK GjvKvq evm ’̄vb mgm¨v wbimbK‡í T.I. Act Gi gva¨‡g 

12.59 GKi Rwg AwaMÖnY Kiv nq| cøU eivÏ bxwZgvjv 1969 Abyhvqx ˆ`wbK cwÎKvq cÖKv‡ki gva¨‡g 

cÖK…Z evsjv‡`kx‡`i AbyK~‡j wbKzÄ (`wÿY) Ges wbKzÄ (DËi) 1354wU eivÏ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gv‡b wbKzÄ 

(`wÿY) Ges wbKzÄ (DËi) AvevwmK GjvKv cÖK‡í mKj eivÏMÖnxZv‡`i AbyK~‡j cø‡Ui `Lj n Í̄všÍi Kiv 

n‡q‡Q| eivÏMÖnxZvMY jxR `wjj m¤úv`b c~e©K eZ©gv‡b BgviZ wbg©vY K‡i emevm Ki‡Qb| 
 

(01.07.2020wLt Zvwi‡L n‡Z 30.06.2021wLªt ch©šÍ) 
 

µwgK bs weeiY msL¨v 

01. cøU/d¬¨v‡Ui n¯ÍvšÍi/†nev 05wU 
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02. cøU/d¬¨v‡Ui bvgRvix 05wU 

03. cøU/d¬¨v‡Ui FY 06wU 

04. cøU/d¬¨v‡Ui Avg-†gv³vi 05wU 

05. cø‡Ui b·v Aby‡gv`‡bi QvocÎ 06wU 

 

U½x wkí GjvKv 

XvKvi U½x wkí GjvKvq A_©‰bwZK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ T.I. Act Gi gva¨‡g 875 GKi Rwg AwaMÖnY Kiv nq| 

cøU eivÏ bxwZgvjv 1969 Abyhvqx ˆ`wbK cwÎKvq cÖKv‡ki gva¨‡g cÖK…Z evsjv‡`kx‡`i AbyK~‡j U½x wkí 

GjvKvq 264wU cøU eivÏ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gv‡b U½x wkí GjvKv cÖK‡í AwaKvsk cøU eivÏMÖnxZv cÖwZôv‡bi 

AbyK~‡j mKj cø‡Ui `Lj n¯ÍvšÍi I jxR `wjj m¤úv`b Kiv nq|  
 

(01.07.2020wLt Zvwi‡L n‡Z 30.06.2021wLªt ch©šÍ) 
 

µwgK bs weeiY msL¨v 

01. cø‡Ui n¯ÍvšÍi/†nev 02wU 

02. cø‡Ui bvgRvix 05wU 
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ভিব�ৎ �ক� 
 

�ব �াচল ন�ন শহর হেত হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র পয �� 

সংেযাগ সড়ক িনম �াণ �ক� 

 রাজধানী উ�য়ন ক��প� ক��ক বা�বায়নাধীন �ব �াচল ন�ন শহেরর সােথ হযরত শাহজালাল 

আ�জািত�ক িবমানব�েরর সরাসির সংেযাগ �াপেনর লে�� "�ব �াচল ন�ন শহর হেত হযরত 

শাহজালাল আ�জািত�ক িবমানব�র পয �� সংেযাগ সড়ক িনম �াণ" শীষ �ক �ক�� �হণ করা হেয়েছ। 

 উ� �কে�র আওতায় ০২ (�ই) িকেলািমটার Viaduct সহ �মাট ৮.১৭ িকঃিমঃ সড়ক িনম �াণ করা 

হেব। সংেযাগ সড়ক� িনম �ােণর পর �ব �াচল ন�ন শহেরর Diplomatic Zone এর সােথ হযরত 

শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর সরাসির সংেযাগ �ািপত হেব। এছাড়া িবমানব�র হেত এিশয়ান 

হাইওেয় পয �� সরাসির সংেযাগ �ািপত হেব। িবমানব�র হেত এিশয়ান হাইওেয় গামী যান-বাহন স�হ 

�র� ও সমেয়র িবষয়� িবেবচনা কের আেলাচ� রা�া� �বহার করেব।  

 বত�মােন �কে�র Feasibility Study, Environment Impact Assessment (EIA), 

Conceptual Drawing-Design Preparation ইত�ািদ কায �াবিল স�� করার জ� পরামশ �ক 

�িত�ান িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। 

�কে�র �ল-আউট �াপ 
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ম�ণালেয়র অিতির� সিচব ও �চয়ার�ান রাজউক মেহাদয়সহ রাজউক কম �কত�াগণ ক��ক সাইট পিরদশ �েনর ি�র িচ� 
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রাজউেকর ��ািবত "�শখ রােসল ওয়াটার �বইজড িবেনাদন পাক�" 
ঢাকা শহেরর জনসং�া �ি�র সােথ সােথ িবেনাদেনর �েযাগ �িবধা �েয়াজেনর �লনায় অ��ল। �দেশর 

অথ �ৈনিতক ��ি�র সােথ সােথ বাংলােদশ এক� ম�ম আেয়র �দেশ পিরণত হেত যাে�। �দেশর �মবধ �মান 

জনসং�া �ি�র সােথ সােথ জলাধার ও �খলার মাঠ, পাক� এর পিরমান কেম আসেছ। �সই চািহদা �রেণর লে�� 

ঢাকার অ�ের �করাণীগ� ঘাটারচর �মৗজায় ২০.৭০ একর এলাকা িনেয় �শখ রােসল ওয়াটার �বইজড িবেনাদন পাক� 

�কে�র ��াব করা হেয়েছ। �কে�র অভ��ের পয �া� পািক�ং �িবধাসহ এি�িথেয়টার, কিমউিন� �স�ার, অিফস 

ভবন, ওয়াচ টাওয়ার �ায়ামগার, �র�ের�, বাইসাইেকল �লন, �টপাথ, �লক, সাবে�শন, স�জ এলাকাসহ 

৩২.৩৮% জলাশয়/ �লক সংর�ণ �ব �ক �কে�র �াথিমক �ল-আউট ��ান করা হেয়েছ। রাজউক এর মাননীয় 

�চয়ার�ান এবং উ��তন কম �কত�াগণ ��ািবত �ল-আউটসহ �ক� এলাকা পিরদশ �ন কেরন এবং �কে�র ��ু 

বা�বায়েনর িবষেয় মতিবিনময় কেরন। 

  

িচ� ১- উ��তন কম �কত�াগেণর মতিবিনময় িচ� ২- ��ািবত �ল-আউটসহ �ক� এলাকা পিরদশ �ন 
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ঢাকা �মে�াপিলটান এলাকায় 

"�ানিজট ওিরেয়ে�ড �ডেভলপেম� (TOD)" �ক� 
নগর পিরবহন এবং এর পিরেবেশর �মবধ �মান সম�ার �মাকািবলার জ� স�ম প�বািষ �কী পিরক�নায় 

অ�াধীকার িবেবচনায় �কৗশলগত পিরবহন পিরক�নার সংেশাধন সহ �াস র �ািপড �ানিজট (এমআর�) এবং বাস 

র �ািপড �ানিজট (িবআর�) বা�বায়ন করার িবষেয় িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। স�ম প�বািষ �কী পিরক�নায় 

আরও বলা হেয়েছ �য, অবকাঠােমাগত উ�য়েনর সেব �া�ম �কৗশল�িল এস�িপর ��ািবত গণপিরবহন �কি�ক 

�ক��িলর বা�বায়েনর সােথ জিড়ত থাকেব। স�ম প�বািষ �কী পিরক�না অ�যায়ী বাংলােদশ সরকার (িজওিব) 

২৯ আগ� ২০১৬-�ত সংেশািধত �কৗশলগত পিরবহন পিরক�না (আরএস�িপ) অ�েমাদন কেরেছ। উ� 

পিরক�নায় ঢাকা শহেরর যানজট িনরসেন প�চ� এমআর� লাইন এবং �� িবআর� লাইন �াপেনর িবষয়� উে�খ 

করা হেয়েছ।  আরএস�িপ অ�যায়ী, এমআর� লাইন ১, এমআর� লাইন ৬ এবং এমআর� লাইন ৫ (উ�র) এর 

কাজ বা�বায়েনর পয �ােয় রেয়েছ। উে�িখত এমআর� লাইন বরাবর �ানিজট ওিরেয়ে�ড �ডেভলপেম� (�ওিড) 

বা�বায়েনর িবষয়� খসড়া িবশদ অ�ল পিরক�না (২০১৬-২০৩৫) �ত উে�খ করা হেয়েছ। এ িবষেয় স�িত 

রাজউক এবং Japan International Cooperation Agency (JICA) এর মে� 

“Project for Development of Policy and Guidelines for Transit 

oriented Development along Mass Transit Corridors” শীষ �ক �কে�র জ� 

এক� Record of Discussions �া�িরত হয়। বাংলােদেশ উ� ধারনা� ন�ন িবধায়  �ানিজট 

ওিরেয়ে�ড �ডেভলপেম� স�িক�ত নীিতমালা এবং িনেদ �িশকা�েলা �ণয়ন/সংেশাধন করা দরকার যােত �ওিডর 

��কেহা�াররা �স�েলা কােজ লাগােত পাের এবং এমআর� ��শন�িলর সােথ �ওিড বা�বায়েনর িবষয়� সম�য় 

করেত পাের এবং যা ভিব�েত ঢাকা শহেরর যানজট িনরসেন �র��ণ � �িমকা পালন করেব। 

  

িচ� ১- Record of Discussions �া�র অ��ান িচ� ২- Record of Discussions �া�র অ��ান 
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িবিবধ 

৪। কম �কত�ােদর উ�িশ�া সং�া� সংবাদ 

আিশ�র রহমান, সহকারী নগর পিরক�নািবদ, পিরক�না 

�ণয়ন শাখা, রাজউক স�িত অে�িলয়ার �নামধ� 

University of Sydney �থেক Master of 

Urban and Regional Planning শীষ �ক 

�কাস �� সেব �াপির ৮১.১% মাক�স (Distinction 

Grade) �পেয় সফলতার সােথ স�� কেরেছন। এছাড়া 

উ� �কাস � চলাকালীন িতিন স�ানজনক Dean’s List 

of Excellence Award, 2020 অজ�ন কেরন। 

মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালয়� গভেন �� ইেনােভশন ইউিনেটর 

�ধানম�ী �ফেলািশপ (২০১৯-২০, ২য় পয �ায়)” এর আওতায় 

উ� মা�াস � �কােস �র �ণ � �য় বহন করা হেয়েছ। 

 
িচ�- জনাব আিশ�র রহমান, সহকারী নগর 

পিরক�নািবদ 

�মাঃ ��ািফ�র রহমান, সহকারী নগর পিরক�নািবদ, 

পিরক�না �নয়ন শাখা, রাজউক স�িত জাপােনর 

�হা�াইেদা িব�িব�ালয় �থেক "Master in 

Environmental Science and 

Development" শীষ �ক �কাস �� সেব �াপির ৮২% 

মাক�স (A grade) �পেয় সফলতার সােথ স�� কেরেছন। 

জাপােনর JASSO �ফেলাশীেপর আওতায় উ� �কােস �র 

�য় বহন করা হেয়েছ। িতিন Remote Sensing 

প�িতর মা�েম Urban climate-এর উপর 

spatial development এর �ভাব িনেয় গেবষণা 

কেরেছন। উ� গেবষনা কম �� Remote sensing 

এবং Urban Sustainability �� আ�জ�ািতক 

জান �ােল �কািশত হয়েছ।   

িচ�- �মাঃ ��ািফ�র রহমান, সহকারী নগর 

পিরক�নািবদ এর সা� �িফেকট �হণ অন�ান 
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রাজধানী উ�য়ন ক��পে� কম �রত জনাব �ভ�র ��য় রায়, অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�) এর J. Willaim Fulbright 

Foreign Scholarship �াি� ও Master’s in Urban Planning িডি� অজ� ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs KZ©„K cÖ`Ë  J. 
William Fulbright �লারিশপ� িব�িব�াত ও �নামধ�,  যা মািক�ন ��রা� সরকার িবগত ১৯৪৬ সাল 
�থেক সারািবে� ১৬০ �র �বশী �দেশ অথ �ায়ন কের আসেছ। এই Scholarship �া� উে�খেযা� Alumni এর 
মে� ৩৭জন পরবত�েত রা��ধান, ৬০জন �নােবল িবজয়ী  এবং ৮৬জন Pulitzer র�র�ার �া� হন। AvšÍRv©wZK 
cÖwZ‡hvwMZvg~jK g~j¨vqb cÖwµqvq AskMÖn‡Yi gva¨‡g রাজউক কম �কত�া জনাব �ভ�র ��য় রায়  ২০১৯-২০২০ 
সােলর জ� J. Willaim Fulbright Foreign Scholarship এ wbe©vwPZ হেয় University of Illinois 
at Urbana-Champaign, USA এর Urban Planning িবষেয় �াতেকা�র িডি� অজ� ন কেরন এবং গত 

১৯/০৫/২০২১ ি�ঃ পুনঃরায় �যাগদান কেরন । অধ�য়নকােল িতিন �াতেকা�র পয�ােয় Sustainable City Design 

িবষেয় �প িভি�ক �িতেযািগতায় Sasaki Day Award-2020  পুর�ার �া� হন। এছাড়াও Master’s Research 
এর অংশ িহেসেব িশকােগা শহেরর গনপিরবহেন ব�ব�ত িশকােগা �মে�ােরল (Chicago æL” Rail) এ যাতায়ােতর ��ে� 

�কািভড-১৯ অিতমারীর �ভাব িবষেয় গেবষণা কেরন। বাংলােদশ সরকার  KZ©„K বা�বায়নাধীন ঢাকা �মে�ােরেলর যথাযথ 
ব�বহার িনি�তকরণ এবং রাজধানী ঢাকা শহেরর পিরকি�ত Dbœq�ন তার এ অিজ� ত �ান ও দ�তা সি�য় �িমকা 
পালন করেব। উে�খ�, উ�  তার সহধিম�ণী বত�মােন আইন ম�ণালেয় সহকারী সিচব িহেসেব কম�রত জনাবা মনুমনু সাহা 
একই সমেয় University of Illinois at Urbana-Champaign  �থেক Masters of Law িবষেয় �াতেকা�র 

িডি� অজ� ন কেরন। জনাব �ভ�র ��য় রায় ও তার পিরবারেক রাজউক পিরবােরর প� �থেক অেনক অেনক �েভ�া 

ও অিভন�ন। 
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