
 

                                  

 

 

 

ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদ পাদযন  



          ড়                   (       ) মাত্রী ও ণ্য রযফন সফা                                   

       ১৯৬১                ।                                -এ                                 

      এ         পু                                ।      ও                                     

       এ           ও                          ণ       ারন কযদে। ফতপভাদন সদদয ীভানা সরযদে 

রফদদদয ভাটিদতও যদেদে রফআযটির'য দৃপ্ত দচাযণ ।  

রূপকল্প  

রনযাদ ও আদৄরনক যাষ্ট্রীে ড়ক রযফন ব্যফস্থা 

অরবরক্ষ্য  

আন্তঃদেরা ও রটি ারব প কর রুদে মাত্রী রযফন সুরফধা বৃরিয েন্য ফদয আদৄরনক মানফান াংদমােন কযা, রযফন খাদত দক্ষ্ 

েনফর সৃরি কযা, মাত্রী সফায ভান উন্নেদনয ভাধ্যদভ একটি রনব পযদমাগ্য রযফন ব্যফস্থা গদড় সতারা এফাং সদদয আথ প-াভারেক উন্নেদন 

ভুরভকা যাখা 

ফারল পক উন্নেন কভ পসূরচ 

২০১৯-২০ অথ পফেদয রফআযটির’য ০২টি (যকাদযয রনেস্ব অথ পােদন ০১টি ও বফদদরক ােতাে ০১টি) প্রকল্প ফাস্তফােনাধীন 

রের। এ প্রকল্পগুদরায অনুকূদর রেওরফ ফযাদ্দ ২৪.৬৮ সকাটি োকা, বফদদরক ােতা ৭৪.৬৮ সকাটি োকা সভাে ফযাদ্দ ৯৯.৩৬ 

সকাটি োকা। ব্যদেয ায        ১০০      । 

       ’         , এ     এ   ও   -এ            

            অ        (LoC)-এ   ও    ‘       ’         , এ     এ   ও   -এ           ”       

অ     ৬০০               অ       ৫০০                 । এ অ       অ     ১০০                    

     ,         ২০২০ এ           ।  

    ণ         ও     ণ              ও          ণ 

দক্ষ্ চারক বতযীয রসক্ষ্য রফআযটির’য ০৩টি প্ররক্ষ্ণ ইনরিটিউে ও ১৭টি প্ররক্ষ্ণ সকন্দ্র আদৄরনকােন ও রিারীকযণ ীল পক 

প্রকল্প ৩৬.৫৪ সকাটি োকা ব্যদে গ্রণ কযা ে। প্রথভ ম পাদে ১৭টি প্ররক্ষ্ণ সকদন্দ্রয ভদধ্য ১২টিয রনভ পাণ কাে ম্পন্ন দেদে, 

০৪টি সকদন্দ্রয ৬০ তাাং কাে সল দেদে এফাং অফরি ০১টিয সর-আউে প্রদান কযা দেদে, মায কাে ীঘ্রই শুরু দফ। 

যফতীদত াংদারধত রিরর'দত নতুন আদযা ০৫টি প্ররক্ষ্ণ সকন্দ্র অন্তভু পি ে, তন্দধ্য ০২টি প্ররক্ষ্ণ সকন্দ্র বফন রনভ পাণ কাে 

সল দেদে। অফরি ৩টিয রনভ পাণ কাে চরভান। তাোড়া, প্ররক্ষ্ণ কাদে ব্যফাদযয েন্য যকারয রযফন পুর দত প্রাপ্ত 

১০০টি কাদযয ভদধ্য ৫০টি এফাং ১০টি ফাদয ভদধ্য ০৪টিয সভযাভত কাে ম্পন্ন দেদে। প্রকদল্পয ারফ পক অগ্রগরত ৮০ তাাং। 

 

 

 



২০১৯-২০ অ        অ    

ফা ও ট্রাক ফয 

ফা ফয  

                ১০০    -এ    ২০০  এ   এ   ৩০০                       এ   ও             ৫০০      

           । অ     ১০০           এ অ                     ।         রফআযটির ফা ফদয            

১৮২৪টি।            ১৩৬২টি, বাযী সভযাভতাধীন ২২৬টি এফাং ২৩৬টি ফা সভযাভত অদমাগ্য     ণ               

              ।              ২০১৯-২০ অ       ৪      ৮০                         ।  

  

রফআযটির’য এর ফা 

 

ট্রাক ফয  

রফআযটির’য     ফদয         ৫৮৮                               ।              ২০১৯-২০ অ       ৪    

৮০                                   । 

 

       ’      

 



ফা রিদা 

ফতপভাদন রফআযটির’সত পূণ পাঙ্গ ফা রিদায াংখ্যা ২২টি। রদনােপুয ফা রিদায রনেন্ত্রদণ ফাাংরাফান্ধা াফ-রিদা ও ফগুড়া ফা রিদায 

রনেন্ত্রদণ রযােগঞ্জ াফ-রিদা চালু কযায কাম পক্রভ চরদে। 

ট্রাক রিদা 

ঢাকা ও চট্ট্রগ্রাদভ সভাে ০২টি পূণ পাঙ্গ ট্রাক রিদায ভাধ্যদভ রফআযটির সফা প্রদান রফরবন্ন দুদম পাগ ও আদকারীন ভদে াশ্রেী মূদে ণ্য 

রযফন কযদে।   

রফআযটির’য ারব পমূ 

রটি ফা ারব প  

মানেে রনযন ও নগযফাীয উন্নত মাত্রীদফা রনরিতকযদণয রদক্ষ্য রফআযটির’য রটি ফা ারব প চালু যদেদে। ফতপভাদন 

রফআযটির’য ৩৭১টি ফাদয ভাধ্যদভ ঢাকা ও চট্টগ্রাভ দযয ৪১টি রুদে রটি ফা ারব প রযচাররত দে। 

 

 

                                                                 রফআযটির’য রটি ফা 

চক্রাকায ফা ারব প  

আভদানীকৃত নতুন এ  ফা দ্বাযা ধানভরি-রিগাতরা-রনউভাদকপে-আরেভপুয রুদে রফআযটির’য ০৮টি এর ফা দ্বাযা চক্রাকায 

ফা ারব প চালু কযা দেদে। মাত্রী চারদায সপ্ররক্ষ্দত          এ ারব প াংখ্যা আযও বৃরি কযা দফ। 

 

রফআযটির’য চক্রাকায ফা ারব প 



 

আন্তঃদেরা ফা ারব প 

                        রটি ারব প োড়াও সদব্যাী রফআযটির’য আন্ত:দেরা ফা ারব প চালু যদেদে। রফরবন্ন সেরায 

১৮২টি রুদে রফআযটিরয ৪৫৮টি এর, নন এর ফা চরাচর কযদে। 

  

রফআযটির’য আন্তঃদেরা ফা 

আন্তেপারতক ফা ারব প 

         ও              :                    ও               ঢাকা-সকারকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগযতরা-ঢাকা, 

আগযতরা-ঢাকা-সকারকাতা-আগযতরা, ঢাকা-রদরে-ররাং-সগাাটি-ঢাকা ও ঢাকা-খুরনা-   রকাতা রুে সভাে ০৫টি 

আন্তেপারতক রুদে রফআযটির’য ফা             । এদত উবে সদদয েনগদনয ভদধ্য ম্প্রীরতয ফন্ধন আযও রনরফড় দেদে।  

                                   

                           

 

স্টাপ ফা ারব প 

ফাাংরাদদ রচফারে এফাং রফরবন্ন যকারয/দফযকারয প্ররতষ্ঠাদনয কভ পচারযদদয অরপদ মাতাোদতয সুরফধাদথ প ১৩০টি রুদে 

রফআযটির’য ১৬৩টি স্টাপ ফা চরাচর কযদে। 



 

  

রফআযটির’য স্টাপ ফা (েরফ রযফতপন কযা দেদে) 

ভররা ফা ারব প  

ফতপভাদন ঢাকা ও চট্টগ্রাভ দযয রফরবন্ন রুদে কভ পেীরফ অন্যান্য ভররাদদয রফরবন্ন গন্তদব্য আনা-সনোয েন্য রফআযটির’য 

২২টি ফা ১৭টি রুদে ভররা ফা ারব প রদদফ চরাচর কযদে। 

 

ভররা ফা (েরফ রযফতপন কযা দেদে) 

স্কুর/কদরে/          ফা ারব প 

 ঢাকা ভানগযীয রফরবন্ন রক্ষ্া প্ররতষ্ঠাদনয োত্র-োত্রীদদয মাতাোদতয সুরফধাদথ প রভযপুয-আরেভপুয রুে, সওড়া ফাোয 

(দওড়া ফাস্টযাি) দত এভইএ (দনবার সিদকাোে পায) রুদে স্কুর ফা ারব প রদদফ রফআযটির'য সভাে ০৩টি ফা 

চরাচর কযদে। চট্টগ্রাভ দযয রক্ষ্াথীদদয মাতাোদতয েন্য ১০টি ফা রযচাররত দে।  

 ঢাকা রফশ্বরফদ্যারে, োাঙ্গীযনগয রফশ্বরফদ্যারে, েগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারে, ইদিন রফশ্বরফদ্যারে কদরে, চট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারে, 

াোরার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে, খুরনা রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে, ফঙ্গফন্ধু সখ মুরেবুয যভান রফশ্বরফদ্যারে 

খুরনা, াফনা রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে, াফনা ইরাভী রফশ্বরফদ্যারে, কুরভল্লা রফশ্বরফদ্যারে, সনাোখারী রফজ্ঞান ও 

প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে অন্যান্য রক্ষ্া প্ররতষ্ঠাদন িাপ ও োত্র-োত্রীদদয মাতাোদতয সুরফধাদথ প রফআযটির’য ১৮৫টি     ৮৮টি 

রুদে চ         । 

  



রফদল মাত্রী সফা 

োতীে দুদম পাগ, রফরবন্ন   রকপূণ প অরস্থরতীর রযরস্থরত, ধভীে উৎফ ও দেরন এ   অপ্রচররত (Unconventional) রুদে 

রফআযটির েনস্বাদথ প মাত্রী সফা ও ণ্য রযফন সফা প্রদান কদয থাদক। উযন্তু ফনদবােন ও রফদনাদনমূরক রক্ষ্া পদযয েন্য 

রফআযটির’য ফা সফা খুফই েনরপ্রে।  

 

Covid-19 এ              রফদল মাত্রী সফা 

Covid-19 এয ভাভারযয ভেকাদর োনুোযী ২০২০ দত সভ ২০২০     রফরবন্ন সদ দত আগত মাত্রীদদয মযত 

াোরার আন্তেপারতক রফভান ফন্দয দত সকাোদযন্টাইন সন্টাদয মাতাোত এফাং মাত্রীদদয ভারাভার রযফদনয েন্য মথাক্রদভ 

১৯৪টি (একতরা এর) ফা ও ১০টি ট্রাক রনদোরেত কযা ে। েরুযী রবরিদত কাে কযায েন্য াোরার আন্তেপারতক রফভান 

ফন্দদয ০২টি অতযাদৄরনক ফা ও ০২টি ট্রাক াফ পক্ষ্রনক রনদোরেত কযা আদে। গণরযফন ফন্ধ দে মাওোয য ২৮      ২০২০ 

তারযখ দত ঢাকাস্থ সভরিকযার কদরে ও াাতারমূদয িািায, না প ও কভ পকতপা-কভ পচারযদদয মাতাোদতয েন্য ১৭টি ফা 

এফাং চট্টগ্রাদভ ০৩টি ফাদয ভাধ্যদভ সফা প্রদান কযা দেদে।  

ণ্য রযফন সফা 

রফআযটির’য ট্রাদকয ভাধ্যদভ াযাদদদ যকারয খাদ্যষ্য, ায, ঔলধ, সায এফাং সুগাযরভদরয েরুরয ণ্য রযফন কযা ে। 

Covid-19 এ                          ’  ট্রাদকয ভাধ্যদভ খাদ্য অরধদপ্তদযয প্রাে ৩৫ াোয সভরট্রক েন চার ও গভ 

সদদয রফরবন্ন যকারয খাদ্য গুদাদভ রযফন কযা ে। তাোড়া, েরুযী খাদ্য রযফদনয াাার যকারয ায, ঔলধ ও কৃরল 

ণ্য রযফদনয কাদে ৪০০টি ট্রাক রনদোরেত কযা ে। অযরদদক টিররফএয চারদায সপ্ররক্ষ্দত সোদেয দাভ রস্থরতীর যাখায েন্য 

ঢাকা দয সো  রফক্রে কাম পক্রদভ ১৫টি ট্রাক এফাং ঘূরণ পিড় আম্পাদন ক্ষ্রতগ্রস্থদদয ত্রান াভগ্রী রফতযদণয েন্য ৩৯টি ট্রাক রনদোরেত রের।  

সভযাভত কাম পক্রভ 

ঢাকাস্থ রফআযটির’য সকন্দ্রীে সভযাভত কাযখানাে রফরবন্ন যকারয প্ররতষ্ঠাদনয মানফান সভযাভত কযা দে থাদক। ২০১৯-২০ অ       

৩০৬৪টি মানফান সভযাভত কযা      । 

মাত্রীফান্ধফ কাম পক্রভ 

ফাদ আন াংযক্ষ্ণ 

                              ,        ও যুিাত মুরিদমািাদদয    ১৫              যদেদে।  

যুিাত ও সখতাফপ্রাপ্ত মুরিদমািাদদয রফনাবাড়াে মাতাোত সুরফধা 

মুরিযুি রফলেক ভন্ত্রণারে কর্তপক ইসুযকৃত রযচেত্র প্রদ পণাদদক্ষ্                ও                         

       '              ড়                   অব্যাত আদে।   

রফআযটির’য রফদল উদদ্যাগ: 

মাত্রীাধাযদণয প্রদোেদন রফআযটির রনদনাি রফদল উদদ্যাগ গ্রণ কদযদে: 

 রফআযটির’য কর ফাদ দভান রনরলি কদয ‘দভানমুি মানফান’ রস্টকায াংদমােন 

 রফআযটির’য ফাদ পুরর সল্প রাইন ৯৯৯ নম্বযযুি রস্টকায াংদমােন 

                       ও             ও                   অ            



                   -                 

          ,            ,   ণ    ও এ                                    ও                       

             ’               ও               ণ এ                          ণ       । 

 

 

মাত্রী রফশ্রাভাগায 

আন্তেপারতক ও আন্তঃদেরা ফা ারব পদয মাত্রীদদয উন্নততয সফা প্রদাদনয রদক্ষ্য রফআযটির’য ভরতরির ফা রিদাদত আদৄরনক মাত্রী 

রফশ্রাভাগায রনভ পাণ কযা দেদে। এ রফশ্রাভাগাযটি ীতাত রনেরন্ত্রত এফাং ভানম্পন্ন। 

 
 

রফআযটির’য ভরতরির ফা রিদাদত আন্তেপারতক ও আন্তঃদেরা মাত্রীদদয রফশ্রাভাগায (েরফ রযফতপন          ) 

সাদে পফর        স্থান 

াযীরযক প্ররতফন্ধী এফাং চরাচদর অক্ষ্ভ ব্যরিগদণয রনযাদদ ও দে রফআযটির'য ফাদ আদযান ও অফতযদণয েন্য  ২০টি 

িাফর সিকায ফাদ সাদে পফর       স্থান কযা দেদে।  

 

রফআযটির'য ফাদ সাদে পফর        স্থান 



রিরেোর কাম পক্রভ 

মানফান ব্যফস্থানা পেওেযায 

রফআযটিরয ফামূদয যক্ষ্ণাদফক্ষ্ণ ও রুেরবরিক রযচারনা এফাং আে-ব্যে এয রাফ সুষ্ঠুবাদফ ভরনেরযাং এয েন্য ‘মানফান ব্যফস্থানা 

পেওেযায’ কাম পক্রভ চরভান যদেদে এফাং    রনেরভত ভরনেরযাং কযা দে। বাযতীে রাইন অফ সক্ররিে (LOC-2)-এয আওতাে 

আভদানীকৃত ৫০০টি ফাদ Vehicle Tracking System (VTS) াংদমােন কযা দেদে।        ’       /          অ      

                                                 । 
 

রিরেোর রিদেয ভাধ্যদভ উন্নেনমূরক কাম পক্রভ  

আভদানীকৃত রফআযটির’য নতুন               রিরেোর রিদেয ভাধ্যদভ রফআযটির ও যকাদযয উন্নেনমূরক কভ পকাি 

এফাং েনদচতনতামূরক উদ্ধৃরত মাত্রীাধাযণদক অফরত কযা ে। 

             Wi-Fi       

রিরেোর ফাাংরাদদ কভ পসূরচ ফাস্তফােদনয রদক্ষ্য রফআযটির’য সোোযাাযা, ফগুড়া ও যাংপুয ফা রিদায        

রফরবন্ন রুদে এর ফাদ Wi-Fi internet সুরফধা চালু আদে। তাোড়া ঢাকা-নাযােণগঞ্জ রুদে Wi-Fi internet সুরফধা চালু 

কযায কাম পক্রভ প্ররক্রোধীন যদেদে। 

রফআযটির রিে ম্যাদনেদভন্ট অদোদভন 

রফআযটির’য কাম পক্রদভ স্বেতা, েফাফরদরতা ও অরনেভ দূয কযায রদক্ষ্য প্রাথরভকবাদফ ০৩টি রিদা (দোোযাাযা, কোণপুয 

ও গাফতরী) এয ভদধ্য যীক্ষ্ামূরকবাদফ রফআযটির রিে ম্যাদনেদভন্ট অদোদভন রদস্টভ চালু কযা দেদে। ম পােক্রদভ 

রফআযটির’য কর রিদাদত পূণ পাঙ্গ অদোদভন ব্যফস্থা চালু কযা দফ।  

             

োরতয রতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুরেবুয যভাদনয েন্তফারল পকী 

 ফঙ্গফন্ধু সখ মুরেবুয যভান-এয েন্তফারল পকী উদামান উরদক্ষ্ ১৭/০৩/২০২০ দত ২৬/০৩/২০২০ ভদে 

সগাারগঞ্জ সেরায সঘানাাড়া দত ফঙ্গফন্ধুয ভারধস্র ম পন্ত রফনামূদে মাত্রী রযফদনয রনরভি রফআযটির’য 

০২টি ফা ারব প প্রদান কযা দেদে। তাোড়া, ম পেক ও োত্র-োত্রীদদয ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত োদুঘয (ধানভরি-৩২ 

নম্বয), োতীে োদুঘয, মুরিযুি োদুঘয (আগাযগাঁও) এফাং ফঙ্গফন্ধু সখ মুরেবুয যভান নদবারথদেোয 

রযদ পদনয েন্য ০২টি রদ্বতর ফাদয ভাধ্যদভ হ্রাকৃত বাড়াে ারব প প্রদান কযা দেদে। 

 ফঙ্গফন্ধুয েীফনী ও কদভ পয উয একটি ১৫ রভরনদেয রবরিও ক্লী বতযী কযতঃ তা নতুন আভদানীকৃত ফাগু   য 

ভরনেদয প্রদ পন কযা দে। তাোড়া ২৩টি ফাদয ম্পুণ প ফরিদত ফঙ্গফন্ধুয েরফ এফাং ফাণী ম্বররত সলাগান স্থান 

কযা দেদে।  



 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুরেবুয যভান-এয েন্তফারল পকী উদামান উরদক্ষ্ “ফঙ্গফন্ধু ক    ”      

 

প্রধানভন্ত্রী’য অনুদান 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রী’য প্ররতশ্রুরত সভাতাদফক ২০১৯-২০ অ       ১০               ১১        ৩১               ৪৮  

    অ            ফযাদ্দ সদো দেদে। 

 

 

 

 

 

              ’                                                                           

ভানফ ম্পদ উন্নেন 

েনফর 

রফআযটির’য অনুদভারদত ৫৮৯৩টি দদয ভদধ্য ফতপভাদন ৩৪৭২ েন কভ পযত আদে। ২০১৯-২০ অথ পফেদয অাদযেয (চারক) 

সগ্রি-র দদ ৪৫৬ েনদক রনদোগ ও ০৩ েনদক ম্যাদনোয, ০১ েনদক রিরেএভ দদ দদান্নরত প্রদান কযা দেদে। 

রফআযটির’য আরথ পক াংকে থাকা দেও অন্য শুন্যদগুরর ক্রভান্বদে রনদোগ ও দদান্নরতয ভাধ্যদভ পূযণ কযা দে। 

রফআযটিরদত ফতপভাদন ০১ েন সচোযম্যান, ০৩ েন রযচারক, ০৪ েন সেনাদযর ম্যাদনোয এফাং ০২ েন ম্যাদনোয সপ্রলদন 

রনদোরেত যদেদে।  

প্ররক্ষ্ণ 

       ’      ণ              ০৯ (  )  প্ররক্ষ্ণ কভ পসূচীয ভাধ্যদভ ২০১৯-২০ অ       ২৪৪১        এ   ৭৩ 

             ণ              ২৫১৪        ণ             ও             ণ প্রদান কযা দেদে।        -

           অ     ণ       ও                          ণ       ১৩০          ণ               । 



 
  

 

       ’      ণ কাম পক্রভ 

 

SEIP প্রদেদেয আওতাে প্ররক্ষ্ণ 

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকদল্পয অথ পােদন   ণ               ০৫      ১ 

                ণ                  ণ          ।                 ২০১৮         ৫      

৩৬ ০০০            ণ                              ।          ০৩      ২২ ৮০০             

    ণ                     ও SEIP এ                               ।             অ       

৫৫৫০          ণ                                   ণ    ১৬৬   ।    ২০২০               ণ     

            ১২,৯০০   ।  

 
SEIP        ও    চারক প্ররক্ষ্ণ কাম পক্রভ 

       

 সদব্যাী কদযানা বাইযা (Covid-19) এয কায ণ মাত্রী রযফন ও   রযফদন  কারিত যােস্ব অেপন না 

ওোে          কভ পকতপা কভ পচারযদদয সফতন-বাতা                          ও                । 

          ড়ক রযফন কদ পাদযন আইন ২০২০  ণ       দেদে। আইন অনুমােী ফাাংরাদদদয সম সকা    

রুদে রফআযটির’য ফা চরাচ    অ            । রকন্তু েনগদণয ব্যাক চারদা দেও ভাররক ও শ্ররভক 



াংগঠনগুদরায প্রফর ফাধায কাযদণ রফআযটির রনেস্ব রযকল্পনা অনুমােী সম সকা    রুদে গারড় রযচারনা কযদত 

াযদে না।  

               

           ণ     অ                        ।          /       ও               ,                

              ণ,     ৫      ণ    , ২            ও ২                        ।             

                                                ণ               । এ  ড় ,            ১০০  

           , ১০০        , ২০০  এ       -এ          , ২০০  এ     এ           ও ১০০       

                ।   

 

 

সফাই আদ প 

এই সলাগাদনয উয রবরি কদয রফআযটির সদদ একটি রনযাদ ও আদৄরনক ড়ক রযফন ব্যফস্থা স্থাদন 

রনযরবাদফ কাে কদয মাদে।  


