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২০০৯ সার থথকে দ্যাফধধ  ফততভান সযোয ের্ততে গৃহীত খুরনা উন্নয়ন ের্ততক্ষ ের্ততে ফাস্তফাধয়ত ও চরভান সের উন্নয়ন োম তক্রকভয তথ্যাধদ 

ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

চরভান প্রেেসমূহঃ 

০১। খুরনা ধআয়ার্ ত সড়ে 

প্রস্তেযণ ও উন্নয়ন 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাআ’২০১৩ 

হকত 

জুন’২০২৪ 

 

২৫৯২১.০৮ 

রক্ষ টাো 

 

রুসা ব্রীজ হকত খুরনা 

হকয প্রকফকয জন্য 

স্বেতভ দুযকেয ধনধভকে 

সড়ে ধনভ তাণ, হকযয 

সড়ে থমাগাকমাগ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন, খুরনা 

হকযয মানজট হ্রাস 

েযণ, খুরনা হয 

সম্প্রসাযকণ সহায়তা 

প্রদান, নতুন ধে 

োযখানা স্থাকনয 

সুকমাগ সৃধি, েভ তসংস্থান 

ও দাধযদ্র ধফকভাচন। 

 

০২। সাতক্ষীযা সড়ে ও ধসটি 

ফাআাস সড়েকে সংমৄক্ত 

েকয সংকমাগ সড়েসহ 

ধতনটি ধরংে থযার্ ধনভ তাণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(জুরাআ’ ২০১৮ 

হকত ধর্কসম্বয’ 

২০২১ 

 

(জুরাআ’২০১৮ 

হকত 

জুন’২০২৫) 

(প্রস্তাধফত) 

৩৯৪৬৬.৯৪ 

রক্ষ টাো 

 

(৮২৩৩০.১৪ 

রক্ষ টাো ১ভ 

সংকাধধত 

প্রস্তাধফত) 

 

 

খুরনা হকযয সড়ে 

থমাগাকমাগ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন, খুরনা হকযয 

মানজট হ্রাস েযণ, 

ব্যফসা ফাধণকজেয প্রসায 

ঘটাকনা , সড়ে দূঘ তটনা 

হ্রাস েযা, েভ তসংস্থান ও 

দাধযদ্র ধফকভাচন। 
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

 খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩। থেধর্এ ধনউভাকেতকটয 

সধন্নেকট ধফনী ধফতান 

ধনভ তাণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাআ’২০২১ 

হকত 

ধর্কসম্বয’২০২৪ 

 

১১৮৩৫.৭১ 

রক্ষ টাো 

 

থেধর্এ ধনউভাকেতট এয 

সধন্নেকট এেটি অধুধনে 

ধফনী ধফতান ধনভ তাণ 

েযা। েভ তসংস্থাকনয 

সুকমাগ সৃধি ও দাধযদ্র 

ধফকভাচকন সহায়তা েযা 

। থেধর্এ’য অয় বৃধি ও 

থ তননধতে সমৃধি। 

 

০৪। অহসানাফাদ অফাধসে 

এরাো উন্নয়ন 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

 

২০১২-২০২২ ২৬৯৪২.৭৪ 

রক্ষ টাো 

 

খুরনায় ফসফাসযত 

সাধাযণ জনগকণয 

ফাসস্থাকনয সভস্যা 

দূযীেযণ, তোধধধনে 

সাভাধজে সুধফধাসহ 

ধযেধেত অফাধসে 

এরাো গকড় থতারা, 

হকযয অফাধসে 

এরাো সম্প্রসাযণ, 

ধযেধেত অফাসন 

ধনধিকতয ভাধ্যকভ 

ঢাোমূখী জনকরাত থযাধ 

েযা। 
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

০৫। খুরনায় থেধর্এ থযি হাউজ 

ধনভ তাণ 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

 

২০১২-২০২১ ৭৭৩.০৭ রক্ষ 

টাো 

 

খুরনায় থেধর্এ থযি 

হাউজ ধনভ তাণ, ধফধবন্ন 

েভ তেততাকদয জন্য 

অফাসকনয সুকমাগ 

সুধফধা সৃধি, 

েভ তসংস্থাকনয সুকমাগ 

সৃধি েযা, থেধর্এয 

স্থায়ী অকয়য ব্যফস্থা 

েযা। 

 

 

০৬। ফাস্তুহাযা প্রধান সড়ে হকত 

ধসটি ফাআাস ম তন্ত সংকমাগ 

সড়ে ধনভ তাণ 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

 

২০০৩-২০০৯ ১৪০৩.৮০ 

রক্ষ টাো 

 

সড়ে থমাগাকমাগ উন্নয়ন, 

খুরনা হয সম্প্রসাযণ, 

মানজট সভস্যা ধনযসন, 

নতুন নতুন ও 

েভ তসংস্থান সৃধি এফং 

দাধযদ্র ধফকভাচন। 
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

০৭। ঢাোস্থ ধনকুঞ্জ ফাধণধজেে 

এরাোয় ধরয়াঁকজা ধপস  

োভ ফাধণধজেে বফন 

ধনভ তাণ 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 
২০০৬-২০১১ ৭৬৬.৬৪ রক্ষ 

টাো 

 

ঢাোস্থ ধনকুঞ্জ ফাধণধজেে 

এরাোয় ধরয়াঁকজা 

ধপস  োভ ফাধণধজেে 

বফন ধনভ তাণ, থেধর্এ’য 

েভ তেততা/ েভ তচাযীকদয 

দাপ্তধযে োকজ ঢাো 

ফস্থাকনয সুকমাগ সুধফধা 

সৃধি, থেধর্এয স্থায়ী 

অকয়য ব্যফস্থা েযা। 

 

 

০৮। খুরনা ভািায প্ল্োন 

এরাোকে ভংরা ম তন্ত 

ফধধ তত েকয ষ্ট্রােচায প্ল্োন, 

ভািায প্ল্োন ও ধর্কটআল্ড 

এধযয়া প্ল্োন 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 
২০০৫-২০১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৭১.১৫ রক্ষ 

টাো 

 

ধযেধেত নগযায়কনয 

উকদ্দকি খুরনা ভাস্টায 

প্ল্োন এরাোয 

সম্প্রসাযণ েকয ভংরা 

হয ম তন্ত স্ট্রােচায 

প্ল্োন, ভাস্টায প্ল্োন ও 

ধর্কটআল্ড এধযয়া প্ল্োন 

েযাআ প্রেেটিয মূখ্য 

উকদ্দি। 
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

০৯। খুরনা-মকায থযার্ এফং 

ধসটি ফাআাস থযাকর্য ভকধ্য 

দুআটি সংকমাগ সড়ে ধনভ তাণ 

  

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 
২০০৭-২০১৩ ৪৫৬৭.৪৩ 

রক্ষ টাো 

 

 

সড়ে থমাগাকমাগ উন্নয়ন, 

খুরনা হয উেয 

ধিভমূখী সম্প্রসাযণ, 

মানজট সভস্যা ধনযসন, 

নতুন নতুন ধে স্থান 

ও েভ তসংস্থান সৃধি এফং 

দাধযদ্র ধফকভাচন। 

 

 

 

১০। থেধর্এ ধনউভাকেতট 

পূণঃধনভ তাণ প্রেকেয সাকব ত, 

প্ল্োন ও ধর্জাআন 

 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 
২০১০-২০১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১৭.০০ রক্ষ 

টাো 

 

হয থেধিে নাগধযে 

সুকমাগ-সুধফধা বৃধি েযা, 

হকযয ফাধণধজেে 

েভ তোন্ড বৃধি েযা, 

েভ তসংস্থান বৃধি েযা।
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

১১। খুরনা ভািায প্ল্োন 

এরাোয ধর্কটআল্ড 

এধযয়া প্ল্োন প্রণয়নঃ 

 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

২০০৮-২০১৪ ৬০৯.৪১ 

রক্ষ টাো 

 

ধফস্তাধযত প্ল্োন ততযী 

েযা, ভাস্টায প্ল্োকনয 

সঠিে ধফন্যাস েযা, 

ধযেধেত নগযায়ন 

েযা। 
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

১২। ধর্ধজটার অেতাআব এন্ড 

ম্যাকনজকভন্ট সপটওয়োয 

ধনভ তাণ উন্নয়ন 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 

২০১২-২০১৬ ৫৩৯.৪৭ রক্ষ 

টাো 

 

ধর্ধজটার অেতাআব এন্ড 

ম্যাকনজকভন্ট 

সপটওয়োয ধনভ তাণ 

উন্নয়ন, ের্ততকক্ষয 

গুরুেপূন ত নধথত্র 

সংযক্ষণ েযা এফং 

প্রকয়াজনীয় ম্যা ও তথ্য 

সংযক্ষণ েযা।  
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ক্রধভে উন্নয়ন োম তক্রভ/প্রেকেয 

নাভ 

ফাস্তফায়নোযী 

ের্ততকক্ষয 

নাভ 

ফাস্তফায়কনয 

সভয় 

ফযাদ্দকৃত 

থ ত 

ছধফ (অফধিে) অথ ত-সাভাধজে 

ধযফততকনয ধফফযণ 

ভন্তব্য 

১৩। ধকযাভধন ধে এরাোয 

প্রধান সড়ে সমূহ 

পূনঃধনভ তাণ 

 

খুরনা উন্নয়ন 

ের্ততক্ষ 
২০১৫-২০১৮ ২১৮৮.৮৭ 

রক্ষ টাো 

 

ধকযাভধন ধে এরাোয 

প্রধান সড়েসমূহ 

পুনঃধনভ তাণ, সড়ে 

থমাগাকমাগ ব্যফস্থায 

উন্নমন, নতুন ধে 

োযখানা স্থাকনয 

সুকমাগ সৃধি, েভ তসংস্থান 

ও দাধযদ্র ধফকভাচন। 

 

 


