
অধিগ্রহণ-১ অধিশাখা 

ভূধি িন্ত্রণালয় 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছরে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তাধলকা ধিম্নরূপ (চূড়ান্ত অনুরিাদি)- 

                                                                                                                                                                                                                                         

তাধেখঃ২২/১১/২০১৮  

ক্রমিক নং প্রকল্পের নাি অনুল্পিাদল্পনর 

তামরখ 

ভূমির পমরিাণ 

১ পদ্মা সসতু সেল সংর াগ প্রকল্প বাস্তবায়রিে জন্য ফধেদপুে সজলাে 

ভাঙ্গা উপরজলাে ধবধভন্ন সিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ।  

১৮/০৭/২০১৭ ১৪০.০৯৫০ একে  

২ পদ্মা সেতু সরল েংল্প াগ প্রকে বাস্তবায়ল্পনর মনমিত্ত ঢাকা সেলার 

ঢাকা িহানগর ও সকরাণীগঞ্জ উপল্পেলার মবমিন সিৌোয় ভূমি 

অমিগ্রহণ। 

০৩/০৮/২০১৭ ৬৯.২১৬৩ একে 

৩ “োিালপুর পল্লী উন্নয়ন একাল্পেিী প্রমতষ্ঠাকরণ” শীর্ ষক প্রকল্পের 

েন্য ভূমি অমিগ্রহণ। 

০৭/০৯/২০১৭ ৫০.০০ একে  

৪ মুধিগঞ্জ সজলাে গজাধেয়া উপরজলািীি ৩৫০(+১০%) সিগাওয়াট 

ক্ষিতাে কয়লাধভধিক তাপ ধবদ্যুৎ সকন্দ্র স্থাপরিে জন্য ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

০৭/০৯/২০১৭ ২৫২.৫৬ একে 

৫ ঢাকা-খুলিা (এি-৮) িহাসড়রকে  াত্রাবাড়ী ইন্টােরসকশি সর্রক 

(ইকুধেয়া-বাবুবাজাে ধলংক সড়কসহ) িাওয়া প থন্ত এবং পাঁচ্চে-

ভাঙ্গা অংরশ িীেগধতে  ািবাহরিে জন্য পৃর্ক সলিসহ ৪-রলরি 

উন্নয়ি প্রকরল্পে আওতায় ফধেদপুে সজলাে ভাঙ্গা উপরজলাে 

ধবধভন্ন সিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ।  

১১/১০/২০১৭ ১৯.০৪৫০ একে  

 

 

 

৬ িেধসংদী সজলাে ধশবপুে উপরজলািীি ধবধসক ধশল্পিগেী 

সম্প্রসােণ প্রকরল্পে জন্য কািােগাও সিৌজায় ধবধভন্ন আে এস 

দারগ ভূমি অমিগ্রহণ। 

২২/১০/২০১৭ ৩০.০০ একে 

৭ “বুধড়গঙ্গা িদী পুিরুদ্ধাে” প্রকরল্পে আওতায় গাইড বাঁি ধিি থারণে 

লরক্ষু টাঙ্গাইল সজলাে কাধলহাধত উপরজলায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

২২/১০/২০১৭ ২৫.৮৯ একে 

৮ “বুধড়গঙ্গা িদী পুিরুদ্ধাে” প্রকরল্পে আওতায় ধসল্ট সবধসি 

ধিি থারণে লরক্ষু টাঙ্গাইল সজলাে কাধলহাধত উপরজলায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

২৫/১০/২০১৭ ১৬৮.৯৩ একে 

৯ ধসোজগঞ্জ সজলাে স ৌহালী উপরজলায় “Flood and 

Riverbank Erosion Risk Management 

Investment Program” প্রকরল্পে আওতায় িদীে 

তীে সংেক্ষণ প্রকল্প ধিি থারণে জন্য ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৭/১১/২০১৭ ১৮.৭৫ একে 

১০ পদ্মা বহুমুখী সসতু ধিি থাণ প্রকরল্পে জন্য শেীয়তপুে সজলাে 

জাধজো উপরজলািীি ১০০ িং ধদয়াো িাওরডাবা সিৌজায় ভূমি 

অমিগ্রহণ। 

২৭/১১/২০১৭ ৭৫.১০ একে  

১১ িাদােীপুে সজলাে সদে উপরজলািীি “িাদােীপুে ধবধসক ধশল্প 

িগেী সম্প্রসােণ” শীর্ থক প্রকরল্পে জন্য ১০৬ িং িধহরর্ে ে 

সিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৭/১১/২০১৭ ২০.০০ একে 

১২ পদ্মা বহুমুখী সসতু ধিি থাণ প্রকরল্পে জন্য মুধিগঞ্জ সজলাে সলৌহজং 

উপরজলািীি দধক্ষণ সিধদিীিন্ডল, অিন্তসাে ও িামুদপধি সিৌজায় 

ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৮/১২/২০১৭ ২৩.১০২৫ একে 

১৩ পাবিা সজলাে রূপপুে পােিাণধবক ধবদ্যুৎ সকন্দ্র স্থাপি প্রকরল্পে 

জন্য ভূধি অধিগ্রহণ। 

১০/০১/২০১৮ ১৮.৯২ একে 



 

১৪ ধকরশােগঞ্জ সজলাে ধিকলী ও বাধজতপুে উপরজলায় নুন্নীে হাওড় 

উন্নয়ি উপপ্রকরল্পে জন্য ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৪/০১/২০১৮ ১৩২.৩১৮৭ 

১৫ টাঙ্গাইল সজলাে ধিজথাপুে উপরজলাে সগাড়াই সিাধিিিগে সিৌজায় 

“ধবধসক ধশল্পপাকথ” ধিি থারণে লরক্ষু ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৪/০১/২০১৮ ৪৯.৩৫০০ একে 

১৬ বাংলারদশ পাধি উন্নয়ি সবারড থে ধসোজগঞ্জ পওে ধবভাগািীি 

“ধসোজগঞ্জ সজলাে সদে ও কাধজপুে উপরজলািীি বাহুকা ও 

শুভগাছা সিৌজায় ধবকল্প বন্যা ধিয়ন্ত্রণ বাঁি ধিি থাণ প্রকল্প” এে জন্য 

ভূধি অধিগ্রহণ। 

০৭/০২/২০১৮ ১৯.৭২ একে 

১৭ িাোয়ণগঞ্জ সজলায় ‘জলধিঁধড় আবাসি সংর াগকােী সড়ক উন্নয়ি 

প্রকল্প’ এে জন্য রূপগঞ্জ উপরজলািীি ধবধভন্ন সিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

০৭/০২/২০১৮ ২০.৬১ একে 

১৮ বগুড়া সজলায় “বগুড়া অর্ থনিধতক অঞ্চল-১” প্রকরল্পে জন্য 

শাজাহািপুে উপরজলাে ধবধভন্ন সিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

১০/০২/২০১৮ ২৫১.০০ একে 

১৯ োজিািী উন্নয়ি কর্তথপরক্ষে “গুলশাি-বিািী-বাধেিাো সলক উন্নয়ি 

প্রকল্প” এে আওতায় ঢাকা সজলাে ০১/২০১৬-১৭ িং এল এ সকরস 

কড়াইল, িহাখালী, সতজগাঁও ধশ/এ ও বিািী আ/এ সিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

১৮/০৩/২০১৮ ২৫.২৭২২ একে 

২০ িাোয়ণগঞ্জ সজলাে আড়াইহাজাে উপরজলািীি “আড়াইহাজাে 

অর্ থনিধতক অঞ্চল স্থাপি” শীর্ থক প্রকরল্পে জন্য পাঁ গাও ও পাঁ রুখী 

সিৌজায় ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৩/০৪/২০১৮ ৪৯১.৪৭৫০ একে 

২১ বাংলারদশ পাধি উন্নয়ি সবাড থ, সগাপালগঞ্জ এে অিীি “তাোইল-

পাঁচুধড়য়া বন্যা ধিয়ন্ত্রণ, ধিস্কাশি ও সস  (২য় প থায়)” শীর্ থক 

প্রকরল্পে আওতায় সপাল্ডাে িং-২, ৩ ও ৪ এে পূরব থে ধিি থাণকৃত 

সবধড়বাঁরিে উন্নয়িকরল্প সগাপালগঞ্জ সজলাে একাধিক উপরজলাে 

ধবধভন্ন সিৌজায় ১৫টি এল এ সকরস ভূধি অধিগ্রহণ। 

২৪/০৫/২০১৮ ৭৮.৭৩ একে 

২২ ক্রস বড থাে সোড সিটওয়াকথ ইিপ্রুভরি ন্ট প্ররজক্ট (বাংলারদশ) এে 

আওতায় সগাপালগঞ্জ সজলায় JICA এে অর্ থায়রি কালিা সসতু 

ধিি থারণে জন্য কাধশয়ািী উপরজলাে ধবধভন্ন সিৌজায় ভূধি 

অধিগ্রহণ। 

১৮/০৬/২০১৮ ৬২.৫৭১০ একে 

                                                                                                                        

সব থরিাট = 

২০৪২.৬৫৫৭ একে 

 

  



অমিগ্রহণ অমিশাখা-২ 

ভূমি িন্ত্রণালয় 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাধদ (চূড়ান্ত অনুরিাদি) 

ক্রধিক 

িং 

প্রকরল্পে িাি জধিে পধেিাণ 

১। ১৩২০ সিেঃ ওেঃ কয়লামিমত্তক  পটুয়াখালী  সুপাে র্াি থাল প্ল্ুান্ট প্রকল্প ২০১.৭৪ একর 

২। হধবগঞ্জ সজলাে বাধিয়া ং উপরজলায় িকাে হাওে উপ-প্রকল্প ৯৪.৪৪ একর 

৩। হধবগঞ্জ সজলাে বাধিয়া ং উপরজলায় িকাে হাওে উপ-প্রকল্প ১৪.২৯ একে 

৪। আখাউড়া-আগেতলা ডুরয়লরগজ সেল সংর াগ ধিি থাণ (বাংলারদশ অংশ) শীর্ থক প্রকল্প ২৭.৮৯৭১ একে 

 

৫। “ িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ  গ্যাস  সঞ্চালি সিান্তোল পাইপ লাইি ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প ৭.৩০০০ একে   

৬। “আরিায়াো-রফৌজদােহাট  গ্যাস  সঞ্চালি পাইপ লাইি”  শীর্ থক প্রকল্প ৬.৩৪১৫ একে 

৭। “আরিায়াো-রফৌজদােহাট  গ্যাস  সঞ্চালি পাইপ লাইি”  শীর্ থক প্রকল্প ০.৯৩৯০ একে 

৮। “ িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ  গ্যাস  সঞ্চালি সিান্তোল পাইপ লাইি ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকরল্পে   ৩২.০৮০  একে   

৯। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত ধসরঙ্গল  

লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকরল্পে 

৫৫.০৯৩৫ একে 

 

১০। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত ধসরঙ্গল  

লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

৮৫.০৪০১ একে 

 

১১।  িগ্রাি সড়ক ধবভারগে অিীি “বড়তাধকয়া  (আবু সতােব) সর্রক িীেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল সংর াগ 

সড়ক” শীর্ থক প্রকল্প 

২৬.১৯৪১ একে 

১২। “ধিেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল স্থাপি” শীর্ থক  প্রকল্প ৪০৭.৪৬ একে            

১৩। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত ধসরঙ্গল  

লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

৯২.৮৭৬৪ একে 

 

১৪।  িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ গ্যাস সঞ্চালি পাইপ লাইি শীর্ থক প্রকল্প ২৮.৪৪৮৩ একে   

১৫।  িগ্রাি সড়ক ধবভারগে অিীি “বড়তাধকয়া  (আবু সতাোব) সর্রক িীেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল সংর াগ 

সড়ক” শীর্ থক প্রকল্প 

২২.১৮৭৩ একে 

 

১৬। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

২০.৬১২৫ একে 

১৭। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

২৮.৮২০৯ একে 

১৮। কক্সবাজাে সজলাে িরহশখালী উপরজলায় “িরহশখালী অর্ থনিধতক অঞ্চল-০৩” স্থাপি ৪৩৬.০২ একে  

 

১৯। পটুয়াখালী  সজলািীি কলাপাড়া উপরজলাে সপাল্ডাে িম্বে-৪৭/২ এে বন্যা ধিয়ন্ত্রণ বাঁি উন্নয়ি, 

পুিব থাসি ও সেগুরলটে ধিি থাণ 

৫.৭০০৬ একে          

২০। “খুলিা হরত িংলা সপাট থ  প থন্ত সেলপর্ ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প ১৪.৯৭৯২ একে 

২১। ধপরোজপুে সজলাে সড়ক ধবভারগে অন্তগ থত োজাপুে-নিকাঠী-রবকুটিয়া  ধপরোজপুে  (রজড-

৮৭০২) সড়রকে সবকুটিয়া  পরয়রন্ট কঁ া িদীে উপরে ৮ি বাংলারদশ- ীি-নিত্রী সসতু ধিি থাণ 

৩২.৮৯৫ একে 

 

২২। ১৩২০ সিেঃ ওেঃ কয়লামিমত্তক  পটুয়াখালী  সুপাে র্াি থাল প্ল্ুান্ট প্রকল্প ২৪.৫৫৫ একর 

২৩। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

১০৪.১২৩৯ একে 

 

 

২৪। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

৭৮.৭৫৫১ একে 

 



২৫। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

৩৩.০৪৮৮ একে 

২৬। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

৪৫.৩০০৮ একে 

২৭। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত 

ধসরঙ্গল  লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

৪২.৫১০৫  একে 

২৮। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত 

ধসরঙ্গল  লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

৫১.১১৫০ একে  

২৯। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত 

ধসরঙ্গল  লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

২৭.৬৩২৫ একে 

৩০। পটুয়াখালী সজলাে কলাপাড়া উপরজলায় সদরশে ৩য় সুিদ্র বন্দে (পায়ো সমুদ্র বন্দে) ধিি থাণ ৭০২.১৮ একে 

 

৩১। ৩য় সুিদ্র বন্দে বন্দরেে জন্য লাইট হাউজ, পাইলট হাউজ, ধিোপিা ব্াোকসহ অন্যান্য স্থাপিা 

ধিি থাণ 

৭.৪৬ একে 

৩২। ১৩২০ সিেঃ ওেঃ কয়লামিমত্তক  তাপ ধবদ্যুৎ সকন্দ্র ধিি থাণ ২৮৯.৩১ একে 

৩৩। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প 

২৫.১৪৭০ একে  

৩৪। পটুয়াখালী সজলাে কলাপাড়া উপরজলায় সদরশে ৩য় সুিদ্র বন্দে (পায়ো সমুদ্র বন্দে) ধিি থাণ ২০.০০ একে 

 

৩৫। লক্ষ্মীপুর সেলার রািগমত উপল্পেলায় চর উন্নয়ন ও বেমত স্থাপন প্রকে-৪ এর আওতায় সবড়ী 

বাঁি মনি ষাল্পণর 

৩৫.২৮ একে  

৩৬। খািজাহাি  আলী  স্টলরপাট থরক একটি  পূণ থাঙ্গ ধবিাি  বন্দে ধহরসরব  ধিি থারণে  লরক্ষু “ 

খািজাহাি  আলী ধবিািবন্দে ধিি থাণ” 

৫২৯.০০ একে 

৩৭। “ধিেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল স্থাপি” শীর্ থক  প্রকল্প ৫০৫.৮১একে 

৩৮। পটুয়াখালী সজলাে কলাপাড়া উপরজলায় সদরশে ৩য় সুিদ্র বন্দে (পায়ো সমুদ্র বন্দে) ধিি থাণ ৮৪১.৬৭ একে 

 

৩৯।  িগ্রাি সজলায়  িগ্রাি ওয়াসা কর্তথক পটিয়া উপরজলািীি পটিয়া সিৌজায় “ভান্ডালজুেী পাধি 

সেবোহ প্রকরল্পে পটিয়া এলাকায় পাধি ধেজাভ থাে ধিি থাণ ” শীর্ থক প্রকরল্পে 

৪.৯৭ একে   

৪০। “সদাহাোরী হল্পত রামু হল্পয় কক্সবাোর এবং রামু হল্পত িায়ানিাল্পরর মনকট গুনদুি প ষন্ত মেল্পেল 

লাইন মিটার সগে ট্র্যাক মনি ষাণ” শীর্ ষক প্রকল্পের 

২৭৮.৪৯০৮ একে  

৪১। “সদাহাোরী হল্পত রামু হল্পয় কক্সবাোর এবং রামু হল্পত িায়ানিাল্পরর মনকট গুনদুি প ষন্ত 

মেল্পেল লাইন মিটার সগে ট্র্যাক মনি ষাণ” শীর্ ষক প্রকল্পের 

৫১৪.০০৯১ একে 

৪২। “ধিেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল স্থাপি” শীর্ থক  প্রকল্প ১৯২.৪৩ একে 

৪৩। সেনী সেলার সোনাগােী উপল্পেলািীন পূব ষবড়িলী ও দমিণ চরচামিয়া সিৌোয় ১০০ সিেঃওেঃ গ্রীে 

টাইে সোলার পাকষ স্থাপন 

৩৪১.০৩৫ একর 

 

৪৪। ১৩২০ সিগাওয়াট কয়লামিমত্তক তাপমবদুযৎ সকন্দ্র স্থাপন ৬০৬.০৭ একে 

৪৫। মপল্পরােপুর সেলার িঠবামড়য়া উপল্পেলায় উপকূলীয় বাঁি মনি ষাণ ৩৫.৪৬ একে 

৪৬। বরগুনা সেলার বরগুনা েদর উপল্পেলার সপাল্ডার নং-৪১/৫ এর আওতায় মবকে সবড়ীবাঁি মনি ষাণ ৩.৪৮৫ একর 

৪৭। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত 

ধসরঙ্গল  লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

২১০.৪২৬০ একে 

৪৮। চট্টগ্রািস্থ “কণ ষফুলী নদীর তলল্পদল্পশ বহুল্পলন েড়ক টাল্পনল মনি ষাণ” ৩৩.৪৮৫২ একর    

৪৯। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত 

ধসরঙ্গল  লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

১০.১৭২৫ একে 

৫০। “আরিায়াো-রফৌজদােহাট  গ্যাস  সঞ্চালি পাইপ লাইি”  শীর্ থক প্রকল্প (clac) ২৮.৬০৫৬ একে 

৫১। “আরিায়াো-রফৌজদােহাট  গ্যাস  সঞ্চালি পাইপ লাইি”  শীর্ থক প্রকল্প (clac) ৫০.০৭৬০ একে 



৫২। অিন্যা আবাধসক এলাকা উন্নয়ি শীর্ থক প্রকল্প (clac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ২৭.৮৮ একে 

৫৩। ১৩২০ সিেঃ ওেঃ কয়লামিমত্তক পটুয়াখালী  সুপাে র্াি থাল প্ল্ুান্ট প্রকল্প   

 

২০১.৭৪ একর 

৫৪। হধবগঞ্জ সজলাে বাধিয়া ং উপরজলায় িকাে হাওে উপ-প্রকল্প   ৯৪.৪৪ একে 

৫৫। হধবগঞ্জ সজলাে বাধিয়া ং উপরজলায় িকাে হাওে উপ-প্রকল্প   ১৪.২৯ একে 

৫৬। আখাউড়া-আগেতলা ডুরয়লরগজ সেল সংর াগ ধিি থাণ (বাংলারদশ অংশ) শীর্ থক প্রকল্প ২৭.৮৯৭১ একে 

৫৭। “ িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ  গ্যাস  সঞ্চালি সিান্তোল পাইপ লাইি ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প ৭.৩০০০ একে 

৫৮। “আরিায়াো-রফৌজদােহাট  গ্যাস  সঞ্চালি পাইপ লাইি”  শীর্ থক প্রকল্প ৬.৩৪১৫ একে 

৫৯। আরিায়াো-সফৌজদােহাট গ্যাস সঞ্চালি পাইপ লাইি শীর্ থক প্রকল্প ০.৯৩৯০ একে 

৬০। “ িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ  গ্যাস  সঞ্চালি সিান্তোল পাইপ লাইি ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প ৩২.০৮০ একে 

৬১। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত ধসরঙ্গল  

লাইি  ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

৫৫.০৯৩৫ একে 

৬২। “সদাহাজােী হরত োমু হরয় কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত ধসরঙ্গল লাইি ডুরয়ল 

সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক  প্রকল্প 

৮৫.০৪০১ একে 

৬৩।  িগ্রাি সড়ক ধবভারগে অিীি “বড়তাধকয়া  (আবু সতােব) সর্রক িীেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল সংর াগ সড়ক” 

শীর্ থক প্রকরল্পে 

২৬.১৯৪১ একে 

৬৪। “ধিেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল স্থাপি” শীর্ থক  প্রকল্প ৪০৭.৪৬ একে 

৬৫। “সদাহাজােী হরত োমু হরয়  কক্সবাজাে এবং োমু হরত িায়ািিারেে ধিকরট গুিদ্যি প থন্ত  ধসরঙ্গল  

লাইি ডুরয়ল সগজ ট্র্ুাক ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প 

৯২.৮৭৬৪ একে 

৬৬।  িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ গ্যাস সঞ্চালি পাইপ লাইি শীর্ থক প্রকল্প ২৮.৪৪৮৩ একে 

৬৭।  িগ্রাি সড়ক ধবভারগে অিীি “বড়তাধকয়া  (আবু সতাোব) সর্রক িীেসোই অর্ থনিধতক অঞ্চল সংর াগ 

সড়ক” শীর্ থক প্রকল্প 

২২.১৮৭৩ একে 

৬৮। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ  পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক  বাস্তবায়িািীি “Coastal 

Embankment Improvement Project,  Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকল্প   

২০.৬১২৫ একে 

৬৯। ধবশ্ব ব্াংরকে আধর্ থক সহায়তায় বাংলারদশ পাধি উন্নয়ি সবাড থ কর্তথক বাস্তবায়িািীি 

“Coastal Embankment Improvement  

            Project, Phase- 1(CEIP-1)” শীর্ থক  প্রকরল্পে   

২৮.৮২০৯ একে 

৭০। কক্সবাজাে সজলাে িরহশখালী উপরজলায় “িরহশখালী অর্ থনিধতক অঞ্চল-০৩” স্থাপি ৪৩৬.০২ একে 

৭১। পটুয়াখালী  সজলািীি কলাপাড়া উপরজলাে সপাল্ডাে িম্বে-৪৭/২ এে বন্যা ধিয়ন্ত্রণ বাঁি উন্নয়ি, 

পুিব থাসি ও সেগুরলটে ধিি থাণ 

৫.৭০০৬ একে 

৭২। “খুলিা হরত িংলা সপাট থ  প থন্ত সেলপর্ ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকরল্পে আওতায় “সস্টশি এুারপ্রা  

সোড ধিি থাণ” প্রকল্প 

১৪.৯৭৯২ একে 

৭৩। ধপরোজপুে সজলাে সড়ক ধবভারগে অন্তগ থত োজাপুে-নিকাঠী-রবকুটিয়া  ধপরোজপুে  (রজড-

৮৭০২) সড়রকে সবকুটিয়া  পরয়রন্ট কঁ া  

         িদীে উপরে ৮ি বাংলারদশ- ীি-নিত্রী সসতু ধিি থাণ 

৩২.৮৯৫ একে 

৭৪।  রশাে সজলাে শাশ থা উপরজলািীি ৯০ িং বড় আ ড়া সিৌজায় সবিারপাল স্থলবন্দরেে  স্থাি  

সংকুলাি সিস্যা সিািারিে লরক্ষু 

২৪.৯৮ একে 

৭৫। “ধবধসক ধশল্প িগেী োউজাি” শীর্ থক  প্রকল্প ৩৫.০০ একে 

৭৬। সুিািগঞ্জ সজলাে ছাতক উপরজলাে সগাধবন্দগঞ্জ-ছাতক-রদায়াোবাজাে সড়রকে ছাতরক সুেিা িদীে উপে 

সসতুে এরপ্রা  সড়ক ধিি থাণ   

         প্রকরল্পে   

২০.৪৯ একে 

৭৭। “ধিেসোই  অর্ থনিধতক  অঞ্চল স্থাপি” শীর্ থক  প্রকল্প ৫৫৫.১১ একে 

৭৮। “ িগ্রাি-রফিী-বাখোবাদ  গ্যাস  সঞ্চালি  সিান্তোল  পাইপ  লাইি ধিি থাণ” শীর্ থক প্রকল্প ২৩.৬৫৩০ একে 

                                                                                          সিাট= ৯৫৬০.১২৭৮ একে 

          


