
বাাংাদেল সতু কর্তপৃদের সবা জিকরণ উদযাগ 

 

পদ্মা বহুমুখী সতু প্রকদের েজিগ্রস্তদের অজিজরক্ত নগে ায়িা প্রোন 

পদ্মা বহুমুখী সতু প্রকদের ভূজম অজিগ্রদণ েজিগ্রস্ত ব্যজক্তদের অজিজরক্ত নগে ায়িা (অনুোন) প্রোন সবাটি ২০১৭-১৮ 

অর্বৃছদর জিকরণ করা য়।  

অজিগ্রদণর ফদ েজিগ্রস্ত ব্যজক্তদক াংজিষ্ট সিা প্রলাদকর কাযাৃদয়র মাধ্যদম আইনানুগ েজিপূরণ প্রোন করা য়। 

এছাড়া, পদ্মা বহুমুখী সতু প্রকদের Resettlement Action Plan (RAP)-এর  আওিায় অজিজরক্ত নগে ায়িা 

(additional grant) প্রোন করা য়। অজিগ্রদণর েজিপূরণ পাওয়ার পর েজিগ্রস্ত ব্যজক্তদের অজিজরক্ত নগে ায়িা 

পাওয়ার িন্য ১০টি ডকুদমন্ট লরীদর াইট অজফদ উপজিি দয় আদবেন করদি য়। পরবিীদি আদবেদনর ক্রম 

অনুযায়ী সরজিস্টাদর জজপবদ্ধ করা, ন্যূনিম ১৫টি আদবেন াংগ্র করা, আইনানুগ নগে েজিপূরণ (cash 

compensation by law CCL) গ্রদণর নে সিা প্রলাদকর কাযাৃদয় িমা ওয়া এবাং িূায়ন প্রজক্রয়া সলদ 

েজিগ্রস্তদের াংজিষ্ট াইট অজফ সর্দক অজিজরক্ত নগে ায়িার সেক প্রোদন প্রায় ৪০ জেন ময় প্রদয়ািন য়। সকান 

সকান সেদে াংজিষ্ট কমকৃিাৃদের ব্যস্তিা র্াকদ এই ময় আরও প্রজিি য়। 

 

এই সবাটি জিকরদণর িন্য প্রজক্রয়ার জকছু িাপ কজমদয় সফা দয়দছ। বিমৃাদন সিা প্রলাদকর কাযাৃয় কর্তকৃ 

েজিগ্রস্ত ব্যজক্তদের িজমর আইনানুগ েজিপূরণ (CCL) প্রোদনর পরপরই এর একটি scanned কজপ ই-সমইদর মাধ্যদম 

পদ্মা বহুমুখী সতু প্রকে কর্তপৃদের জনকট সপ্ররণ করা য়। একই াদর্ েজিপূরণ গ্রণকারীদক অজিজরক্ত নগে ায়িা 

প্রাজির আদবেদনর াদর্ সযব ডকুদমন্ট োজখ করদি দব িার একটি িাজকা/সেকজস্ট সেয়া য়। আদবেনকারী 

সেকজস্ট অনুযায়ী প্রদয়ািনীয় ডকুদমন্ট জনিাৃজরি মদয়র মদধ্য াইট অজফদ আদবেন কদরন। এই আদবেন ই-

সমইদর মাধ্যদম প্রাি জজএ-এর দে জমজদয় যাোই-বাছাই কদর ঠিক পাওয়া সগদ অজিজরক্ত নগে ায়িার সেক 

প্রোন করা য়। পূদব ৃএই নগে ায়িা পাওয়ার িন্য েজিগ্রস্ত ব্যজক্তদক প্রায় ৭ বার জবজভন্ন অজফদ যািায়াি করদি 

দিা; এদি িার গদড় ১৫০০ টাকার মদিা ব্যয় দিা আর ময়ও াগদিা প্রায় ৪০ জেন। জকন্তু জিকৃি পদ্ধজিদি মাে ৩ 

বার যািায়াি কদর এবাং মাে ৩০০ টাকা ব্যদয় মাে গদড় ১০ জেদনর মদধ্যই েজিগ্রস্ত ব্যজক্ত অজিজরক্ত নগে ায়িা 

(অনুোন) সপদয় যাদেন। 

 

সবা গ্রীিার িন্য প্রজক্রয়াটি অজিকির ি করার দেূ এই অজিজরক্ত নগে ায়িা প্রোন সবাটি েজি অর্বৃছদর ই-

সবায় রূপান্তর করা দয়দছ। এিন্য একটি জবদল software বা system সডদভপ করা দয়দছ। সযদতু এই জদস্টদমর 

মাধ্যদম অর্ ৃ প্রোদনর জবয়টি িজড়ি িাই এর জনরাপত্তার জবয়টি িকৃভাদব জডিাইন করা দয়দছ। এই জদস্টমটি 

সযভাদব কাি করদব: 

 



১। সিা প্রলাদকর কাযাৃয় (ভূজম অজিগ্রণ লাখা) দি েজিগ্রস্ত ব্যজক্তর অনুকূদ Cash Compensation by Law 

(CCL) ইস্যূর াদর্ াদর্ই ভূজম অজিগ্রণ কমকৃিাৃ (এএও) মূ জজএ-টি স্ক্ূান কদর অজিজরক্ত নগে ায়িা প্রোদনর 

িন্য প্রস্তুিকৃি জদস্টদম আপদাড করদবন যাদি কদর জজএ-এর যর্ার্িৃা জনজিি করা যায়। 

 

২। েজিগ্রস্ত ব্যজক্ত জজএ সিা প্রলাদকর কাযাৃদয় পদ্মা বহুমুখী সতু জনমাৃণ প্রকে দি অজিজরক্ত নগে ায়িা 

প্রোদনর জনজমত্ত িাজপি াজভৃ বুর্ দি অন-াইদন আদবেন করদি পারদবন। াজভৃ বুদর্ ায়িা প্রোদনর িন্য একিন 

কারী বা কজিউটার অপাদরটর র্াকদব। েজিগ্রস্ত ব্যজক্ত পূদব ৃরবরাকৃি সেকজস্ট (আদবেদনর দে াংযুক্ত করদি 

দব এমন ক ডকুদমদন্টর িাজকা) অনুযায়ী ক ডকুদমন্ট াজভৃ বুদর্ িমা জেদবন। অন-াইন আদবেদনর দে 

প্রদয়ািনীয় ক ডকুদমন্ট াংযুক্ত করদি দব। ফভাদব আদবেন োজখদর পর েজিগ্রস্ত ব্যজক্ত বা আদবেনকারী িার 

সমাবাই নিদর একটি এএমএ পাদবন। কাগিপে োজখদর প্রমাণস্বরূপ িাদক একটি রজলেও প্রোন করা দব। 

 

 



৩। প্রজিটি আদবেন পৃর্ক সকই আকাদর তিরী করা দব এবাং সকইমূ েজিগ্রস্তদের অজিজরক্ত নগে ায়িা প্রোদনর 

জনজমত্ত পদ্মা বহুমুখী সতু জনমাৃণ প্রকে দি জনযুক্ত এনজিও ইএজডও-এর োজয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃগদণর জদস্টম ইনবদে 

িমা দব।  

 

৪। ইএজডও-এর োজয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃগণ জদস্টদমর মাধ্যদম প্রাি সকইমূ আইন ও জবজি অনুযায়ী যর্াযর্ প্রজক্রয়া 

অনুরণ কদর এগুদার যর্ার্িৃা প্রজিপােন (verify) করদবন। সকইগুদার যর্ার্িৃা জনজিিরূদপ যাোইঅদন্ত ঠিক 

পাওয়া সগদ োজয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ স্যপাজরল পদ্মা বহুমুখী সতু জনমাৃণ প্রকদের  োজয়ত্বপ্রাি জনবাৃী প্রদকৌলীর জনকট 

সপ্ররণ করদবন। সিা প্রলাদকর কাযাৃদয় িাজপি াজভৃ বুর্ দি প্রাি াডকৃজপমূ ইএজডও প্রদয়ািনীয় যাোইঅদন্ত 

সকই নির অনুযায়ী াংরেণ করদব। 

 

৫। জনবাৃী প্রদকৌলী জদস্টদমর মাধ্যদম ইএজডও-এর জনকট দি প্রাি সকইমূ যর্াযর্ প্রজক্রয়ায় পরীো করদবন। 

যাোইঅদন্ত অনুদমাজেি দ জিজন অজিজরক্ত নগে ায়িা বাবে অর্ ৃবরাদের িন্য প্রকে পজরোদকর জনকট জদস্টদমর 

মাধ্যদম জরকুূইজিলন জেদবন। 

৬। প্রকে পজরোক জবযমান জনয়ম অনুযায়ী ব্যাাংদকর জনকট েজিগ্রস্তদের অজিজরক্ত নগে ায়িা পজরদলাদির িন্য সেক 

সপ্ররণ করদবন। সেক ইস্যূর অব্যবজি পদর াংজিষ্ট আদবেনকারীগণ অজিজরক্ত নগে ায়িা প্রাজির জবদয় একটি 

অবজিকরণ এএমএ পাদবন। 

৭। এএমএ প্রাজির পর েজিগ্রস্ত ব্যজক্ত িার নাদম ইস্যূকৃি সেক জনবাৃী প্রদকৌলীর জনকট দি াংগ্র করদবন। 

 

 

সতু পারাপাদর নাগজরক অজভজ্ঞিা 

সতু জবভাদগর বাজকৃ উদ্ভাবন পজরকেনা ২০২০-২১ অনুাদর একটি জডজিটা সবা োলু করার বাধ্যবািকিা রদয়দছ।  

বিমৃান মদয় গুগ ফদমরৃ মাধ্যদম ম্পূণ ৃজবনা খরদে নাগজরকদের কাছ সর্দক প্রদয়ািনীয় িথ্য াংগ্র করা যায়।  

জডজিটা সবার মাধ্যদম অিূন্ত কম মদয় জনখ ুঁিভাদব নাগজরকদের জফডব্যাক াংগ্র করা যায়।  ওদয়বদপাটাৃদর মাধ্যদম 

সযদকাদনা জডজিটা সবার সূেনা করা ম্ভব নাগজরকদের িন্য।দই সপ্রোপদট , সতু জবভাদগর আওিািীন জবজভন্ন সতু 

(বেবন্ধু, মুক্তারপুর) পারাপাদর নাগজরকদের অজভজ্ঞিার িথ্য াংগ্র করার িন্য জডজিটা সবাটি প্রণয়ন করা য়।একিন 

নাগজরক জনদির জকছু ব্যজক্তগি িথ্য আমাদেরদক িাজনদয় (নাম , সফান, ইদমই, সপলা) জনদির অজভজ্ঞিা এইখাদন সলয়ার 

করদি পাদরন।  সতু জবভাগ প্রদয়ািনীয় িদথ্যর উপর জভজত্ত কদর নাগজরকদেরদক জফডব্যাক প্রোন কদর র্াদক।দতু 

পারাপাদরর ময় যানবাদনর সটা িজকৃি সকান অজভদযাগ র্াকদ সটার মািান জেদয় র্াদক।  সতু/ সতুর রাস্তায় 

সকান মস্যা িদকৃ িানদ প্রদয়ািনীয় পেদেপ গ্রণ কদর র্াদক।  মা রাদনা( ওভারদাড ) াংক্রান্ত সকান অজভদযাগ 

র্াকদ মািান জেদয় র্াদক।দতু জবভাদগর আওিািীন জবজভন্ন সতু (পদ্মা , বেবন্ধু, মুক্তারপুর) িদকৃ সকান প্রশ্ন/ 

মিামি/ পরামল ৃর্াকদ সটা জনদয় জফডব্যাক প্রোন/ প্রদয়ািনীয় পেদেপ গ্রণ কদর র্াদক। বাাংাদেদলর একিন 



নাগজরক জাদব সতু জবভাদগর আওিািীন জবজভন্ন সতু পারাপাদর  অজভজ্ঞিা ও মিামি , মস্যা মািাদনর িন্য 

জডজিটা সবাটি জনবাৃেন করা য়। 

 

জেে: সতু পারাপাদর নাগজরক অজভজ্ঞিা 

 

 

mwPe/wbe©vnx cwiPvj‡Ki ˆ`bw›`b Kg©m~wP mdUIq¨vi Gi gva¨‡g cª`k©b 

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi wb‡`©kbv Abyhvqx wWwRUvj evsjv‡`k Movi cªZ¨‡q Z_¨‡mev mnwRKiY Gi j‡ÿ¨ 

evsjv‡`k †mZz KZ©cÿ Pvjy K‡i‡Q mdUIq¨vi Gi gva¨‡g mwPe/wbe©vnx cwiPvj‡Ki •`bw›`b Kg©m~wP I‡qemvB‡U 

cÖ`k©b| c ~‡e© Kg©m~wP •Zwi I Zv evwni †_‡K †`Lv m¤¢e wQj bv wKš‘ †mevwU Pvjy nIqvi d‡j evwni †_‡K RbMY 

GLb mwPe/wbe©vnx cwiPvj‡Ki •`bw›`b Kg©m~wP †`L‡Z cv‡ib|evsjv‡`k †mZz KZ„©c‡ÿ cÖwZw`b wewfbœ 

miKvwi,Avav miKvwi,‡emiKvwi cÖwZôvb †_‡K wewfbœ †jvKRb wbe©vnx cwiPvj‡Ki mv‡_ mvÿvZ Ki‡Z Av‡mb| 

c~‡e© AwZw_MY‡K A‡bK mgq A‡cÿv Ki‡Z nZ ,eZ©gv‡b GB mdUIq¨viwU Pvjy nIqvi d‡j AwZw_MY Kvh©m~wP 

†`‡L Avm‡Z cv‡ib  ফদ িাদের আর অদপো করদি য় না। mwPe g‡nv`‡qi `ß‡i Lye mn‡R Kg©m~wP wVK Kiv 

hv‡”Q|c~‡e© GKvwaK কমসৃূজে GKmv‡_ n‡q hvIqvi m¤¢vebv _vKZ wKš‘ eZ©gv‡b Ifvi‡jwcs Gi m¤¢vebv †bB।  



 

                              wPÎ: mwPe/wbe©vnx cwiPvj‡Ki •`bw›`b Kg©m~wP 

 

স্বেিম মদয় সমাটরাইদক আদরাীর জনকট দি সটা আোয় (VMS এর মাধ্যদম সটা আোয়) 

বাাংাদেল সতু কর্তপৃদের আও িািীন বেবন্ধু সতু একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ৃিাপনা এবাং উত্তরবদের ১৬টি 

সিার প্রদবলদ্বার। প্রজিজেন গদড় ১৬০০০-১৭০০০ যানবান এ সতু পার য় যার মদধ্য  ৫-১০ লিাাংল র্াদক 

সমাটরাইদক। জবজভন্ন উৎবকাীন এ ার অদনক গুন সবদড় যায়। ম্প্রজি ইে-উ-জফির (২০২১) আদগর জেন 

৫২,৭৫৩ (বাান্ন ািার  ািলি সিপ্পান্ন ) টি  যানবান এ সতু অজিক্রম কদর সছ। িদমাদধ্য সমাটর াইদকদর 

াংখ্যা প্রায় ২৫% (১৩,৫৫৭টি)। সমাটর াইদক আদরাীগণ পূব ৃসর্দক সতুর সটা ার িানা র্াকদ স্বেিম 

মদয় সটা প্রোন করদি পাদর। সবজলরভাগ সমাটর াইদক আদরাীগণ পূব ৃসর্দক সতুর সটা ার  িদক ৃপূব ৃ

দি অবগি না ওয়ায়  সমাটরাইদক আদরাীদক সটাদর ার  এর জবদয় সটা কাদক্টর কর্তকৃ সমৌজখকভাদব 

অবজি করার প্রদয়ািন য় ফদ  মদয়র অপেয় য়। এছাড়া জনিাৃজরি সটাদর অজিজরক্ত অর্ ৃপ্রোন করদ িা 

সমাটরাইদক আদরাীদক সফরি প্রোন করদি য় যার ফদ ইদিামদধ্য অদপেমান সমাটরাইদকদর াইন েীঘ ৃ

দয় সগােত্বর এাকা ছাজড়দয় যায় এবাং অন্যান্য গাজড় সটা বুদর্ সপৌুঁছাদনার সেদে বািা সৃজষ্ট কদর । উদ্ভূি 

পজরজিজি স্যষ্ঠুভাদব মািান ও যােীদের সভাগাজন্তর কর্া জেন্তা কদর ২০২০-২১ অর্ ৃবছদর দ্রুিিম ময় 

সমাটরাইদক আদরাীর জনকট সর্দক সটা আোদয়র উদেদে বাাংাদেল সতু কর্তপৃে বেবন্ধু সতুদি 

Variable Message Sign (VMS) াজভৃ োলু কদরদছ। VMS সবাদড ৃদূর সর্দক দৃেমান দয়  জবজভন্ন যানবাদনর ভাড়া 

প্রেজলিৃ য় এবাং যানবাদনর োেদর জনজেষৃ্ট সন জনদেলৃ কদর।  এদি যােীদের সভাগাজন্ত  অদনকাাংদল হ্রা 

সপদয়দছ সই াদর্ স্বে মদয় সটা পজরদলাি কদর সতু পারাপার দি েম দে। 

 



                            

 

            জেে: VMS াজভৃ োলুর পূদব ৃএদাদমদা অবিা                             জেে : VMS সবাড ৃ    

            

                            

                                       জেে: VMS াজভৃ োলুর পদর স্যশৃঙ্খ অবিা                     

 

 

 

 

 

 

 



সবা-পদ্ধজি জিকরণ  

পূদবরৃ সবা পদ্ধজির প্রদ ম্যাপ 

 

 

অবমুক্ত = উদত্তান 

 

 

 

 



বিমৃান সবা পদ্ধজির প্রদ ম্যাপ 

 

 

 

                                                                        অবমুক্ত = উদত্তান  

সতু পার ওয়া= সটা বুর্ পার ওয়া 

তুনামূক জবদিণ 

 পূদবরৃ সবা-পদ্ধজির সেদে বিমৃান সবা-পদ্ধজির সেদে 

ময় (জেন/ঘন্টা/সদকন্ড) ৩০ সদকন্ড ১৮ সদকন্ড 

খরে (নাগজরক ও অজফদর) জনিাৃজরি াসর  জনিাৃজরি াসর  

যািায়াি এদাদমদা স্যশৃক্খ 



িাপ ৮ ৬ 

িনব ৪ িন ২ িন 

প্রদয়ািনীয় কাগিপে   প্রদয়ািন সনই  প্রদয়ািন সনই  

 

 

জবজবএ সগইট পা জদস্টম 

সেতু ভবনে কম মকর্মানের নেকট আগর্ েল মোর্থীনের অনর্েহনজ অনুমনর্ প্রোে এর জন্য ২০২০-২১ অর্থ মবছনরর 

উদ্ভাবেী উনযাগ নহনেনব নবনবএ সগইট পাে নেনেম েফটওয়্যারটি চালু করা হনয়্নছ। বাাংানেল সেতু কর্তমপক্ষ  

উেীয়্মাে ও দ্রুর্ বর্ মমাে একটি প্রনর্ষ্ঠাে। সেতু ভবনে সেতু নবভাগ, বাাংানেল সেতু কর্তমপক্ষ  এবাং এর আওর্ার্ীে 

পদ্মা বহুমূখী সেতু নেম মাণ প্রকল্প, কণ মপৄী টানে প্রকল্প েহ সেনলর ৬টি বৃহৎ প্রকল্প অনফে অবনির্। এই ভবনে প্রায়্ 

চার লর্ানর্ক কম মকর্মার নেকট  দেনেক অনেক েরকানর এবাং সবেরকানর েপ্তর সর্থনক েল মোর্থী আনেে যানের নের্ভ ম 

এবাং দ্রুর্র্ম েমনয়্ েোক্তকরণ কনর ভবনে প্রনবল েহজ করনর্ েফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হনে। েফটওয়্যারটি 

ওনয়্বোইনট োংনযানজর্ র্থাকায়্ পৃর্থক সকাে েফটওয়্যার বা প্লাগ-ইে ইেেনর প্রনয়্াজে হয়্ো। েফটওয়্যারটি 

ব্যবহার কনর অপ্রর্যানলর্ েল মোর্থীনের প্রনবল নেয়্ন্ত্রণ করা যায়্। কম মকর্মানের কানছ আগর্ েল মোর্থীনের েম্পনকম পূব ম 

হনর্ অবগর্ হওয়্ায়্  েল মোর্থীনের অনপক্ষা করনর্ হয়্ ো নকাংবা সেখা ো কনর সফরর্ সযনর্ হয়্ো যার ফন েমনয়্র 

অপচয়্ হয়্ ো। এই অোইে েফটওয়্যারটিনর্ েব ডাটা সরকড ম র্থাকায়্ সকাে অবানির্ ঘটো খুব েহনজই ট্র্যাক করা 

যায়্। 

  

  

জেে: জবজবএ সগইট পা জদস্টম 


