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রুকল্প 

চডচজটার  ্টকই ড়ক চযফন ব্যফস্থা 

অচবরক্ষয 

্দদয আথ-ৃাভাচজক উন্নদনয রদক্ষয একটি চডচজটার, ্টকই, চযদফ ফান্ধফ ােি ড়ক চযফন ব্যফস্থা গদড় ্তারা। 

চযচচচত 

ড়ক চযফন  চনন্ত্রণ ব্যফস্থা গদড় ্তারায রদক্ষয ফাাংরাদদ ড়ক চযফন কর্তৃদক্ষয প্রাচতষ্ঠাচনক  কাচযগচয দক্ষতা

ক্রভান্বদবৃচদ্ধকযাদদছএফাংএউদদ্যাগঅব্যাতআদছ।২০০৯দনযপূদফৃএঅথচযটিয১৯টিাদকরৃঅচপচালুচছর।২০০৯

ন্থদকমাৃক্রদভআয৩৮টি্জরা৫টি্ভদাাএরাকাাদকরৃঅচপচালুকযাদদছ।ফতভৃাদন৫৭টি্জরাাদকরৃ

৫টি ্ভদাা  াদকরৃঅচপচালুযদদছ। ৫৭টি ্জরাাদকদৃরযভদস৭টিাংমৄিাদকরৃ (২টি ্জরা চনদ) যদদছ।উি৭টি

াংমৄিাদকরৃদক চফবিকদযআরাদাবাদফমথা- ্ভদযপুয, ঞ্চগড়, রারভচনযাট, যিতপুয, নড়াইর, ঝারকাঠিফযগুনা

্জরানতুনাদকরৃঅচপস্থাদনযচফলটিপ্রচক্রাধিনযদদছ।এছাড়াঢাকাভানগযিদতচফদ্যভান৩টি্ভদাাাদকরৃঅচপদয

অচতচযিআদযা২টিনতুনঅচপসৃজনপ্রচক্রাধিনযদদছ।নফসৃষ্টভভনচাং চফবাদগ চফবাগিকামাৃরসৃচষ্টযউদদ্যাগ ্না

দে। 

্ভাটযমাদনযকযচপআদা 

অন-রাইন ব্যাাংচকাং দ্ধচতদত ফতভৃাদন ১৮টি ব্যাাংক (ব্রাক, ইচফএর, ইউচচফএর, চটি, এনআযচফ, এনআযচফচ, োন্ডাড,ৃ

এচফএচ,এআইচফএর,আর-আযাপাইরাভি,াজারারইরাভি,ন্যানার,ভদৄভচত,চভডল্যান্ড,এভটিচফ,ডাচ-ফাাংরা,ান,

ভাদকনৃ্টাইর)এয২৩৭টি াখা/বুদথয ভাসদভ ্ভাটযমাদনযকযচপআদাকযাদে।এছাড়াঅন-রাইদন্ডচফট্ক্রচডটকাডৃ

এফাংডাচ-ফাাংরাব্যাাংদকয্ভাফাইরএকাউন্টএযভাসদভঅন-রাইদনকযচপচযদাধকযামা।্ভাটযমাদনযকযচপ

আদাদযাাাচজাতিযাজস্ব্ফাদডযৃআতা্ভাটযমাদনযঅনুচভতঅচিভআকযএফাংবযাটআদাকযা।এদ্ধচত

প্রফতদৃনযপদরজনাধাযণ দজ ্ভাটযমাদনযকয  চপ চযদাধকযদত াযদছন। ২০১৬-১৭  অথ-ৃফছদয যাজস্ব আদাদয 

চফফযণ চনেরূ: 

(দকাটিটাকা) 

               জ                স                     

৫২১ ৪৮ ৫৪০ ০৯ ৯১ ৩৩ ১২২ ১৯ ১৯০ ১ ১৪৬৫ ১৯ 

 

স্মাটৃকাডৃোইচবাংরাইদন্প 
 

পূদফৃব্যফহৃতস্মাটৃকাডৃ োইচবাংরাইদদন্পযচযফদতৃ ফতভৃাদনঅতযাদৄচনকচরকাদফাৃদনটডুদরইন্টাযদপজ (Contact and 

contactless) স্মাটৃ কাডৃ োইচবাং রাইদন্প চালু কযা দদছ। পদর ভুা/জার/অনফধ োইচবাং রাইদন্প ব্যফাদযয প্রফণতা

ফহুরাাংদহ্রা ্দদছ।৩০জুন, ২০১৭মনৃ্ত ্ভাট১৫,৪৯,৫৭৮টিস্মাটৃকাডৃোইচবাংরাইদন্পপ্রস্তুত চফতযণকযাদদছ।

তম্মদসচফগত২০১৬-১৭অথ-ৃফছদযস্মাটৃকাডৃোইচবাংরাইদন্পপ্রস্তুতচফতযদণযাংখ্যা৩,৭৭,৮০২টি। 
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চডচজটারস্মাটৃকাডৃোইচবাংরাইদন্পএযফাদাদভচাক্সিণ 

্যদাা-চযদফ্লচটব নাম্বাযদেট, ্যচড চেকুযদচন্প আইদডনটিচপদকন (আযএপআইচড) ট্যাগ  

্ভাটযমাদনয এনদপাদৃভন্ট কার্য্নকৃ্রভ চডচজটার দ্ধচতয আতা আনায উদদ্দদশ্য গত ৩১ অদটাফয ২০১২ তাচযদখ ভাননি

প্রধানভন্ত্রিযউদবাধদনযভাসদভ ্ভাটযমাদন ্যদাা-চযদফ্লচটবনাম্বাযদেট, ্যচড চেকুযদচন্পআইদডনটিচপদকন (আযএপআইচড)

ট্যাগচডচজটার্যচজদেনাটিচৃপদকটকামকৃ্রভপ্রফতনৃকযা।৩০জুন, ২০১৭মনৃ্ত্ভাট১৩,৩৭,৬৮২্টনাম্বাযদেট

আযএপআইচডট্যাগগাচড়দতাংদমাজনকযাদদছ।তম্মদস২০১৬-১৭অথ-ৃফছদযনাম্বাযদেটআযএপআইচডট্যাদগযাংখ্যা

৩,৯৭,০৫৫্ট।ঢাকাভানগযিযগুরুত্বপূণৃভাড়দক১২টিআযএপআইচড্েনস্থানকযাদদছমাযভাসদভঢাকাদয

চরভান্ভাটযমাদনযগচতচফচধজানাম্ভফদে। 

 

্ভাটযমাদন্যদাা-চযদফ্লচটবনাম্বাযদেটআযএপআইচডট্যাগাংদমাজন 

চডচজটার ্যচজদেন াটিচৃপদকট 

৩০ জুন ২০১৭ তাচযখ মনৃ্ত ্ভাট ৯,৬২,৪০৯টি চডচজটার ্যচজদেন াটিচৃপদকট প্রস্তুত কযা দদছ। তন্দস ৫,৬৭,২০৬টি

িাকদদয চনকট চফতযণকযাদদছ।২০১৬-১৭অথ-ৃফছদয ৪,৭৭,২০৫টি চডচজটার ্যচজদেনাটিচৃপদকট বতযিকযাদদছ

এফাং৩,১২,৫৯২টিিাদকয চনকট চফতযণকযা দদছ। উদেখ্য ্ম, চডচজটার ্যচজদেনাটিচৃপদকটএযজন্য ফাদাদভচাক্স

প্রদাদনএফাংাটিচৃপদকটবতযিদরতাাংিদযজন্যিাকগণদকএএভএএযভাসদভঅফচতকযা। 
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চডচজটার্যচজদেনাটিচৃপদকদটযজন্যিাদকযফাদাদভচাক্সিণ 

ডাটা্ন্টাযস্থান 

KOICA    স       চফআযটিএ-্তঅতযাদৄচনকডাটা্ন্টাযদফ্াটাৃরচদেভস্থানকযাদদছ।এপ্রকদল্পযভাসদভ

চফআযটিএ’যচফচবন্নচডচজটারাচবৃ(অনরাইনব্যাাংচকাংব্যফস্থা্ভাটযমাদনযকযচপআদা, স্মাটৃকাডৃোইচবাংরাইদন্প, 

চডচজটার ্যচজদেন াটিচৃপদকট, চফআযটিএ ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন চদেভ ইতযাচদ) এয ডাটামূআন্তজাৃচতক ভাদনয

্কন্দ্রিডাটাদন্টাদয(ব্যাক-আ)চনযাদসুযচক্ষতযদদছ।দফ্াটাৃরটিদতফতভৃাদনাইরটিাংএযকাজচরদছ।িঘ্রই

অনরাইন্ফাকামকৃ্রভশুরুদফ। 

্ভাটযমানচযদনৃ্কন্দ্র(চবআইচ)  চপটদন 

ম্যানুদরদ্ধচতযচযফদতৃস্বাংচক্রবাদফগাচড়য চপটদনাটিচৃপদকটপ্রদাদনযরদক্ষযচাযটি চফবাগিদয৫টি (ঢাকা২টি, 

চট্টিাদভ ১টি, যাজািদত ১টি খুরনা ১টি) ্ভাটযমান চযদনৃ ্কন্দ্র (চবআইচ) ১৯৯৮াদরস্থানকযা । বফদদচক

াতাচভযপুযস্থচবআইচপ্রচতস্থানকযাদদছএফাং   ২৭ অদটাফয ২০১৬ তাচযখ     উি চবআইচটিদত      জ   

           চপটদন যিক্ষা     স             কযা   । 
 

্ভাফাইর্কাটৃচযচারনা 

 

চযফন্টদযঅচধকতযশাংখরাফজাযাখা, অনফধত্রুটিপূণৃমানফানঅাযণ, দুঘটৃনাহ্রাএফাংঅচতচযিবাড়াআদাদয

প্রফণতা্যাদধচফআযটিএ’যচনফাৃিম্যাচজদেটগণএফাং্জরাম্যাচজদেদটযকামাৃরদকভযৃতচনফাৃিম্যাচজদেটগণচনচভতবাদফ

্ভাফাইর ্কাটৃ চযচারনা কদয আদছন। ২০১৬-১৭ অথ-ৃফছদয ভ্রাম্যভাণ আদারদতয ৩৭,২৪২টি ভাভরা দাদদযয ভাসদভ

৪,৭২,৫৯,৩০৭টাকাজচযভানাআদা৮৪৩জনআাভিদক চফচবন্ন ্ভাদদকাযাদন্ডপ্রদান৮৬৬টিগাড়িডাচাাং ্েদন

্প্রযণকযাদদছ। 

 

চনফাৃিম্যাচজদেটকর্তকৃভ্রাম্যভাণআদারতচযচারনা 
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ফা, াাক  কবাড ৃবযান এয এযাদঙ্গর  অননুদভাচদত ফাাায এফাং াাদকয ফচডদত রাগাদনা 

্চাখাদরা-ধাযাদরা হুক অাযণ 

্ভাটযমাদনযফচডদত্ম্কানধযদনযএযাদঙ্গর, ফাাাযফাধাযাদরাহুকাংদমাজনকযা্ভাটযমানআইদনযচযচন্থ।এতদদে

অচধকাাংফা, াাককবাডৃবযানএযফচডদতএযাদঙ্গরফাাাযফাধাযাদরাহুকাংদমাজনকদযচরাচরকযদত্দখামা।

্ভাটযমাদন াংদমাচজত এফ অননুদভাচদত এযাদঙ্গর, ফাাায ফা ধাযাদরা হুক চারকদদয ্ফদযাাবাদফ ্ভাটযমান চরাচদর

উৎাচত কদয। পদর অদনকদক্ষদত্র ভাযাত্মক ড়ক দুঘটৃনা াংঘটিত । ্ভাটযমাদনয এদক্সর ্রাড চনন্ত্রণ ্কন্দ্র চযচারনা

াংক্রান্তনিচতভারা-২০১২কামকৃযবাদফফাস্তফাদনযরদক্ষযগঠিতকচভটিযবা৩০নদবম্বয২০১৬তাচযদখযভদসকরণ্যফাি

মানফাদনযফাাায, এযাদঙ্গরহুকইতযাচদখুদরচনদতদফভদভৃচদ্ধান্তগৃিত।তদফউিভিভাযভদসকরণ্যফাি

্ভাটযমানদতউিফাাায, এযাদঙ্গরহুকইতযাচদঅাচযতনাা উিভিভা২৮্পব্রুাচয২০১৭তাচযখমনৃ্ত

ফচধতৃকযা।উিভিভাঅচতক্রাদন্তযযচফআযটিএ’যক্ষদতাযা্দদএযাদঙ্গর, অননুদভাচদতফাাায, াাদকযফচডদত

াংমৄি ্চাখাদরা-ধাযাদরা হুক এয চফরুদদ্ধ ব্যাক অচবমান চযচারনা শুরু দদছ। এ কার্য্নকৃ্রভ অব্যাত যদদছ। এছাড়া, 

অননুদভাচদতফাাায, এযাদঙ্গর, ্চাখারা-ধাযাদরাহুকাংমৄি্ভাটযমাদনযচফরুদদ্ধচনযফচেন্নবাদফভ্রাম্যভানআদারতচযচারনায

ভাসদভকদঠাযআইনানুগব্যফস্থািদণযজন্যপুচরকচভনায, চফবাগিকচভনায, চডআইচডাইদ, ্যঞ্জচডআইচজ, ্জরা

প্রাকপুচরসুাযফযাফযআধা-যকাচযত্র্প্রযণকযা। 

Grievance Redress System 

চফআযটিএ’যকামকৃ্রদভ স্বেতা জফাফচদচতাআনদনয জন্য চফআযটিএ’য দযকামাৃর ঢাকা  চট্টিাদভ ্ল্প ্ডক্স

অচবদমাগ ফাক্স স্থানকযা দদছ। এছাড়া চফআযটিএ’য দফ াইদটকুদচয এন্ডকভদেইন্ট চরঙ্ক ্খারা দদছ। াাাচ

চফআযটিএ’যদযকামাৃরকরাদকরৃঅচপদয ্পবুক ্ইজদনকযা দদছ।এদফযভাসদভপ্রাপ্তঅচবদমাগ

ভস্যামথামথগুরুদত্বযাদথিণচনযনকযাদে।তাছাড়াভাদঝভদসআকচস্মকবাদফচফআযটিএ’যচফচবন্নাদকরৃঅচপদয

কার্য্নকৃ্রভ চযদনৃ এফাং ্ফািিতাদদয অচবদমাগ শুদন দ্রুত প্রদাজনি ব্যফস্থা িণ কযা দে। ২০১৬-১৭ অথ-ৃফছদয ফচণতৃ

ভাসভমূদপ্রাপ্ত৫৯৬টিএফাংড়কচযফনভাড়ক চফবাগএযদফাইদটযভাসদভপ্রাপ্ত১৯টিঅচবদমাদগযফকটি

চনষ্পচিকযাদদছ। 

চফচবন্ন্জরাচফআযটিএকভদেক্সচনভাৃণ 

দক্ষোইবাযবতযিএফাং্াদাযচারকদদযদক্ষতাউন্ননড়কচনযািাচফলদপ্রচক্ষদণযউদদ্দদশ্যভভনচাং,টাঙ্গাইর,

পচযদপুু্য,ফচযার,টুাখারি, াফনা,মদায, কুচষ্টা, চদরট,যাংপুয, চদনাজপুয,ফগুড়া,কুচভো ্জরা চফআযটিএকভদেক্স

চনভাৃদণয চযকল্পনা িণকযা দদছ। একভদেদক্স ্বচদকর ইন্পদকন ্ন্টায (চবআইচ)ও োইচবাং ্াচনাং এন্ড ্টচোং 

্ন্টায স্থানকযাদফ।এতদুদদ্দদশ্যইদতাভদসভভনচাং্জরা৩.০০একযজচভচফআযটিএ’যঅনুকূদর্যচজদেনান্ন

কযাদদছএফাংযাঙ্গাভাটি্জরা৪.৫০একযজচভচফআযটিএ’যঅনুকূদরঅচধিদণযপ্রদাজনিঅথৃ্জরাপ্রাকযাঙ্গাভাটি

ফযাফযন্যস্তকযাদদছ।চফআযটিএকভদেক্সচনভাৃদণযরদক্ষযকুচভো,্নাাখারি,পচযদপুযফচযার্জরাজচভঅচধিদণয

প্রাচনকঅনুদভাদনপ্রদানকযাদদছএফাংমদাযাতক্ষিযা্জরাযপ্রাচনকঅনুদভাদনপ্রচক্রাধিনযদদছ। 

চফআযটিএ’য দয কামাৃর বফন চনভাৃণ 

 

্তুবফনাংরগ্নড়কজনথঅচধদপ্তদযযখাচরজাগা৬৫্কাটিটাকাব্যদ৩টি্ফজদভন্ট১৫তরাচফচষ্টচফআযটিএয

দযকামাৃর বফন চনভাৃদণযৃ উদদ্যাগ ্না দদছ। গত ৪ এচপ্রর ২০১৪ তাচযখ ড়কচযফন  ্তু ভন্ত্রণারদয দাচদত্ব

চনদাচজতভাননিভন্ত্রিজনাফফাদুরকাদদয, এভচ চনভাৃণকাদজযউদবাধনকদযদছন।জুন, ২০১৭র্য্নন্তৃউিবফদনয৩টি

্ফজদভন্ট ১২টি ছাদ ঢারাইদয কাজ ান্ন দদছ। চফচল্ডাং বতযিয াাাচ বফন াংক্রান্ত অন্যান্য প্যাদকদজয কাজ

াাদদনযচনচভিপ্রদাজনিকার্য্নকৃ্রভচরভানযদদছ।আগাভি৩১চডদম্বয২০১৭বফদনযচনভাৃণকাজান্নাযতাচযখ

চনধাৃচযতআদছ। 
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চনভাৃণাধিনচফআযটিএবফন 

চনযাদ ড়ক 

ড়কদুঘটৃনা হ্রাদযরদক্ষয চফআযটিএ চনচভতবাদফ ্াজিফি গাচড়চারকদদয দক্ষতা দচতনতা বৃচদ্ধযরদক্ষযস্বল্প ্ভাদি

প্রচক্ষণ এফাং মাত্রি, থচাযি  ড়ক ব্যফাযকাযিদদয দচতন কযায চনচভি আদরাচনা বা/দচভনায/যযারি/ভাদফ এয

আদাজনকযাদে।এছাড়াগত২০১৪-১৫অথ-ৃফছযদতাদকরৃঅচপদযস্কুরকদরদজযছাত্র-ছাত্রিভন্বদগণদচতনতামূরক

বাভাদফচনচভতঅনুচষ্ঠতদে।২০১৬-১৭অথ-ৃফছদয৫২,৬৭০জন্াজিফিগাড়িচারকদকস্বল্পদভাদিপ্রচক্ষণ্দা

দদছ।ড়কদুঘটৃনাহ্রাকদল্পগণদচতনতাবৃচদ্ধকযাযরদক্ষয২২অদটাফযদকচনযাদড়কচদফ্ঘালণাকযাদদছএফাং

উিচদফটি্দব্যািারদনযচনচভিকামকৃ্রভচরভানযদদছ।২০১৬-১৭অথ-ৃফছদয২৬৮৮টিড়কদুঘটৃনা২০৭৮জনআত

এফাং২৬৫২জনচনতদদছ। 

  

ড়কচনযািাচফলকগণদচতনাতমূরকযযাচর 

োইচবাংইনোটযরাইদন্পোইচবাংস্কুর্যচজদেন 

্যচজচেকৃত্ভাটযমানএফাংইসুযকৃতোইচবাংরাইদন্পাংখ্যাযাদথাভঞ্জস্য্যদখপ্রদাজনিাংখ্যকদক্ষগাচড়চারকবতচযয

রদক্ষয চফআযটিএমথামথদ্ধচতদতধাযাফাচকবাদফোইচবাংইনোটযোইচবাংপ্রচক্ষণস্কুর ্যচজদেনপ্রদানকযদছ।৩০

জুন, ২০১৭ র্য্নন্তৃ ১১০টি োইচবাংস্কুরদক ্যচজদেন ্দা দদছ এফাং ১৬৭জনদক োইচবাং ইনোটয রাইদন্প প্রদানকযা

দদছ।তন্দস২০১৬-১৭অথ-ৃফছদয৭টিোইচবাংস্কুরদক্যচজদেনএফাং২৪জনদকইনোটযরাইদন্পপ্রদানকযাদদছ। 
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জনফর 

াাংগঠচনককাঠাদভাঅনুমাি চফআযটিএ’যজনফর৮২৩। ৩০ জুন, ২০১৭মনৃ্তকভযৃতজনফর৫৮০।    ২৪৩টিদদযভদস

২০১৬-১৭অথ-ৃফছদয৩৯জনদকচনদাগ্দাদদছ।       জ    চনদাগ কামকৃ্রভ অব্যাত যদদছ। 


