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প্রেস বিজ্ঞবি 
 

 

 
 

 আজ ২৩ শেব্রুাতর ২০১৫ তাতরখ বাাংাদেল রকার ও কুদত োন্ড ের আরব ইকদৈাতমক 

শেদভপদমন্ট-এর মদধ্য “Improvement of Urban Roads in North Dhaka City Project” লীথক প্রকল্প 

বাস্তবাদৈর দযয ১০.০০ (েল) তমতৈ কুদতত তেৈার (মপতরমাণ ৩৪.০০ তমতৈ মাতকথ ৈ োর / ২৭৯.৫১ 

শকাটি টাকা)-এর একটি ঋণচু্তি ঢাকা স্বাযতরত । বাাংাদেল রকাদরর পদয অথথনৈততক ম্পকথ  তবভাদগর 

ততৈর তচ্ব জৈাব শমাাম্মে শমজবাউতিৈ এবাং কুদত  োদন্ডর পদয এর উপ-মাপতরচ্াক জৈাব ামাে 

আ-ওমর উি ঋণচু্তিটি স্বাযর কদরৈ। চু্তি স্বাযর অৈষু্ঠাদৈ বাাংাদেল রকার এবাং কুদত োদন্ডর াংতিষ্ট 

উর্ধ্থতৈ কমথকতথ াগণ উপতিত তিদৈ।  

 

 প্রকল্পটির উদিলয দে ঢাকা উত্তর তটি  কদপথাদরলদৈর অধ্ীদৈ তমরপুর, শমাাম্মেপুর, আগারগাাঁও এবাং 

ভাাৈদটকএাকার রাস্তাঘাট উন্নদৈর মাধ্যদম েঘূথটৈা ও যাৈজট কমাদৈা, েুটপাত ও শেদৈজ বযবস্ার উন্নৈ 

এবাং ড়ক বাতত স্াপদৈর মাধ্যদম উি এাকাবাীর আথথ-ামাতজক অবস্ার উন্নৈ করা। 



 

 প্রকল্পটির প্রাক্কতত বয ৩৭.৭৪ তমতৈ মাতকথ ৈ োর (৩১০.২৬ শকাটি টাকা)। এর মদধ্য কুদত োন্ড 

৩৪.০০ তমতৈ মাতকথ ৈ োর ( ২৭৯.৫১ শকাটি টাকা) এবাং অবতলষ্ট ৩.৭৪ তমতৈ মাতকৈ োর (৩০.৭৫ 

শকাটি টাকা) বাাংাদেল রকার শযাগাৈ তেদব। কুদত োন্ড কতৃথ ক প্রদে ঋণ ৫ (পাাঁচ্) বিদরর শে তপতরে 

২৫ বিদর পতরদলাধ্ করা দব যার বাতথক ুদের ার ১.৫% এবাং াতভথ  চ্াজথ  ০.৫%।  

 

িাৈী রকার, পল্লী উন্নৈ ও মবা মন্ত্রণাদর িাৈী রকার তবভাদগর আওতা ঢাকা উত্তর তটি 

কদপথাদরলৈ প্রকল্পটি বাস্তবাৈ করদব। প্রকল্পটি জুাই, ২০১৫ দত জৈু ২০১৭ শমাদে বাস্তবাৈ করা দব। 

 

কুদত োন্ড বাাংাদেদলর েীঘথ তেদৈর উন্নৈ দযাগী এবাং ১৯৭৪ া শথদক বাাংাদেলদক আতথথক 

াতা প্রোৈ কদর আদি। কুদত োন্ড াধ্ারণত অৈেুাৈ এবাং ঋণ আকাদর বাাংাদেলদক আতথথক াতা 

প্রোৈ কদর থাদক। কুদত োন্ড কতৃথ ক প্রদে আতথথক দযাতগতার মাধ্যদম বাাংাদেদলর বহু উন্নৈ প্রকল্প 

বাস্তবাতত দদি। কুদত োন্ড মূত তবেযুৎ, ড়ক ইতযাতে খাদত ঋণ াতা প্রোৈ কদর থাদক। উতল্লতখত চু্তি 

স্বাযদরর পর উভ পয আলাবাে বযি কদর শয, ভ্রাতৃপ্রততম ে’ুশেদলর মদধ্য ক শযদে দযাতগতা আরও ুেঢ়ৃ 

এবাং বতৃি পাদব।  
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