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ঢাকা eিলেভেটড e ে সoেয় িনম র্াণ a তম। eিট বা বায়েন য় ধরা হেয়েছ 9 হাজার ৯51 েকািট 29 লাখ টাকা। eর মে  
েবসরকাির িবিনেয়াগ তয্াশা করা হে  7 হাজার 637 েকািট 45 লাখ টাকা। বািক 3 হাজার 524 েকািট 95 লাখ টাকা সরকােরর 
িনজসব্ তহিবল েথেক য় করা হেব। 

3131 সােলর িডেসমব্েরর মে  ক িট বা বায়েনর ল য্o িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। iিতমে  aথ র্ৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা 
কিমিট aনুেমাদন িদেয়েছ ক িট। e ছাড়া শাি নগর েথেক চতুথ র্ (নতুন) বুিড়গ া ি জ হেয় ঢাকা-মাoয়া েরােড (িঝলিমল) 
াioভার িনম র্াণ ক িট বা বায়েন য়  ধরা হেয়েছ 3 হাজার 756 েকািট ৯1 লাখ টাকা। 

গত বছেরর জুলাi েথেক 3133 সােলর জুেনর মে  eিট বা বায়েনর ল য্ িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। eর মে  েবসরকাির িবিনেয়াগ 
তয্াশা করা হে  2 হাজার ৯৯৯ েকািট 54 লাখ 81 হাজার টাকা। 

aথ র্ৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিমিটর aনুেমাদন িমেলেছ। পের িপিপিপ েসল ানেজকশন aয্াডভাiজার িনেয়াগ িদেয়েছ। 
পরবত  কায র্ ম চলেছ। e ছাড়া িপিপিপেত বা বায়েন জ  েবশ কেয়কিট েমগা ক  a ভুর্  করা হেয়েছ। eসেবর  মে  আেছ 
ঢাকা-চ াম e ে সoেয় িনম র্াণ ক । 

eিট বা বায়েন য় ধরা হেয়েছ 2৯ হাজার ৯62 েকািট টাকা। eর পুেরাটাi েবসরকাির aংেশর কাছ েথেক তয্াশা করা হে । e 
ছাড়া uভয় পােশ সািভ র্স েলনসহ ঢাকা-ময়মনিসংহ মহাসড়ক e ে সoেয়েত u ীতকরণ, eিট বা বায়েন য় ধরা হেয়েছ 3 হাজার 
েকািট টাকা। 

uভয় পােশ সািভ র্স েলনসহ ঢাকা সাকু র্লার রুট িদব্তীয় aংশ মহাসড়কেক 5 েলেন u ীতকরণ (আবদু াহপুর-ধuর-িবরুিলয়া-
গাবতলী-বাবুবাজার-ফতু া-চাষাঢ়া-সাiনেবাড র্ পয র্  48 িকেলািমটার), eিটর য় িনধ র্ারণ করা হয়িন। 

িমরপুর ৯নং েসকশেন ােটলাiট িসিট িনম র্াণ, eেত য় হেব 615 েকািট 7৯ লাখ টাকা, eর মে  পাঁচ eকর জিমর মূ  বাবদ 
সরকার খরচ করেব, বািক 567 েকািট 3৯ লাখ টাকা েবসরকাির aংশ েথেক তয্াশা করা হে । 

ঢাকা বাiপাস সড়ক (মদনপুর-েদব াম-ভুলতা-জয়েদবপুর) চার েলেন u ীতকরণ, eিটর য় ধরা হেয়েছ ায় 3 হাজার 911 েকািট 
টাকা eবং হািতরিঝল-েশেখর জায়গা-আমুিলয়া-েডমরা সড়ক u য়ন, য় ধরা হেয়েছ ায় আড়াi হাজার েকািট টাকা। 

বাংলােদশ u য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআiিডeস) সােবক মহাপিরচালক েমা ফা েক. মুেজির বেলন, তািলকা থাকা মােন eগুেলা 
কে র িবষেয় সরকাির িস া  হেয়েছ। eখন বা বায়ন পয র্ােয় যাoয়ার কথা। 

িক  কৃতপে  ক গুেলার aব া িক েস িবষয়িট খিতেয় েদখা uিচত। শুধু তািলকায় থাকেল হেব না, eসব কে  যােত 
িবিনেয়াগকারী পাoয়া যায় েস জ  িবেশষ uে াগ থাকেত হেব। 

তািলকায় থাকা a  ক গুেলা হে - বংশী-ধামরাi ােটলাiট টাuন u য়ন, ঢাকা (যা াবাড়ী)-মাoয়া-ভা া-বিরশাল-পটুয়াখালী 
মহাসড়েকর (eন-9) ভা ায় সািভ র্স eিরয়া িনম র্াণ, uভয় পােশ সািভ র্স েলনসহ কািশনাথপুর-পাবনা-দাশুিরয়া-বনপাড়া সহাসড়ক চার 
েলেন u ীতকরণ, uভয় পােশ সািভ র্স েলনসহ খুলনা-েমাংলা মহাসড়ক চার েলেন u ীতকরণ, uভয় পােশ সািভ র্স েলনসহ চ াম-
ক বাজার সড়ক চার েলেন u ীতকরণ, ধেলশব্রী-িসংগাiর ােটলাiট িসিট ƣতির, iছামিত-িসরাজিদখান ােটলাiট টাuন u য়ন, 
সাভার ােটলাiট টাuন ƣতির, ঢাকার কামরা ীরচের িনu ােটলাiট টাuন ƣতির, ঢাকার মহাখালীেত 5 হাজার 773িট বহুতল 
aয্াপাট র্েম  িনম র্াণ, গাজীপুর িসিট কেপ র্ােরশেনর জ  সমিনব্ত বজর্য্ ব াপনা িসে ম াপন, পূব র্াচল নতুন শহর কে র পািন 
সরবরাহ-পয়ঃিন াশন o ে েনজ ব ার u য়ন, পূব র্াচল িনu টাuন eলাকায় হাiরাiজড aয্াপাট র্েম  ƣতির ক  a তম। 

  


