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মঞ্জরুী নং-৪৫ 

৫০ - সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

মধ্যমময়ারি বযয় 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

অনুন্নয়ন 2236,78,00 2385,00,00 2531,86,00 

উন্নয়ন 5675,05,00 521৮,০০,০০ 5831,4২,০০ 

মমাট 7911,83,00 760৩,০০,০০ 8363,2৮,০০ 

 

রাজস্ব 2510,73,76 2608,59,80 2786,23,১০ 

মূলধ্ন 5401,09,24 4994,40,২০ 5577,04,90 

মমাট 7911,83,00 760৩,০০,০০ 8363,2৮,০০ 

১.০ রমশন মেটমমন্ট ও প্রধ্ান কার্যাবরল 

১.১ রমশন মেটমমন্ট 

প্রত্যারশত্ আর্য-সামারজক উন্নয়মনর অনুকূল মটকসই, রনরাপি ও মানসম্মত্ সড়ক অবকাঠামমা এবং সমরিত্ 

আধ্ুরনক গণপররবহন বযবস্থা গমড় মত্ালা। 

১.২ প্রধ্ান কার্যাবরল 

1.2.1. সড়ক ও জনপর্ অরধ্িপ্তমরর আওত্াধ্ীন সড়ক মনটওয়ামকযর সংস্কার, মমরামত্ ও সংরেণ; 

1.2.2. আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় ও আঞ্চরলক মহাসড়ক এবং মজলাসড়ক সমূমহর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; 

1.2.3. অর্যননরত্ক িৃরিমকাণ মর্মক জাত্ীয় গুরুত্বপূণয নত্ুন সড়ক রনমযাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

1.2.4. আধ্ুরনক ও রিরজটাল মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ; 

1.2.5. রনরাপি সড়ক রনরিত্করণ; 

1.2.6. সমরিত্ আধ্ুরনক গণপররবহন বযবস্থা প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ; 

1.2.7. আন্তজযারত্ক রুমট বাস সারভযস সম্প্রসারণ; 

1.2.8. পাবরলক প্রাইমভট পাটযনারশীপ (রপরপরপ) রভরিমত্ সড়ক মনটওয়াকয এবং আধ্ুরনক গণপররবহন বযবস্থার 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। 

২.০  মধ্যমময়ারি মকৌশলগত্ উমেশ্য ও কার্যক্রমসমহূ 

মধ্যমময়ারি মকৌশলগত্ উমেশ্য কার্যক্রমসমহূ বাস্তবায়নকারী অরধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. রবিযমান সড়ক মনটওয়ামকযর 

সংস্কার, মমরামত্, সংরেণ, 

 েরত্গ্রস্ত সকল মেরণর সড়ক সংস্কার, 

মমরামত্ ও সংরেণ এবং 

 সড়ক ও জনপর্ অরধ্িপ্তর 
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মধ্যমময়ারি মকৌশলগত্ উমেশ্য কার্যক্রমসমহূ বাস্তবায়নকারী অরধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অর্যননরত্কভামব গুরুত্বপণূয সড়কসমূমহর 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

 আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় ও আঞ্চরলক 

মহাসড়ক এবং মজলা মহাসড়কসমূমহর 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অর্যননরত্ক 

িৃরিমকাণ মর্মক জাত্ীয় গুরুত্বপূণয নত্ুন 

সড়ক রনমযাণ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

 আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় ও আঞ্চরলক 

মহাসড়ক এবং মজলা সড়কসমূমহর 

রবরভন্ন স্থামন অবরস্থত্ মসত্ু ও কালভাটয 

রনমযাণ ও মমরামত্ 

২. আধ্ুরনক ও রিরজটাল মমাটরর্ান 

বযবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ 

প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

 সড়ক র্ানবাহমনর মররজমেশন, 

রিটমনস ও রুট পাররমট ইস্যয ও নবায়ন 

 সকল মেরণর ড্রাইরভং লাইমসন্স প্রিানও 

নবায়ন 

 মমাটরর্ামনর কর- রি আিায়  

 আইন- রবরধ্ বরহভূযত্ কার্যক্রম রনয়ন্ত্রণ 

 রিরজটাল ড্রাইরভং লাইমসন্স (স্মাটয 

কািয), মমাটরর্ামনর মরমরা- ররমেরটভ 

নাম্বার মেট, মররিও রিমকাময়রন্স 

আইমিরন্টরিমকশন টযাগ ও মভরহকযাল 

ওনাররশপ কািয প্রিান 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কত্ৃযপে 

৩. রনরাপি সড়ক রনরিত্করণ  মপশািার গাড়ীচালকমির প্ররশেণ   বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কমপযামরশন 
 নত্ুন প্ররশেণ মকন্দ্র স্থাপন ও মাোর 

মেইনার সৃরি 

 দুর্যটনা হ্রামস প্ররত্কারমূলক বযবস্থা গ্রহণ  সড়ক ও জনপর্ অরধ্িপ্তর 

৪. সমরিত্ আধ্ুরনক গণপররবহন 

বযবস্থা প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ  

 নত্ুন বাস ও োক সংগ্রহ 

 সকল পর্যাময়র ই- রটমকরটং বযবস্থার 

প্রচলন 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কমপযামরশন 

 Bus Rapid Transit (BRT) প্রবত্যন 

ও সম্প্রসারণ 

 সড়ক ও জনপর্ অরধ্িপ্তর 

 Bus Rapid Transit3 (BRT) 

প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

 ঢাকা পররবহন সমিয় 

কত্ৃযপে 
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মধ্যমময়ারি মকৌশলগত্ উমেশ্য কার্যক্রমসমহূ বাস্তবায়নকারী অরধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

 Mass Rapid Transit (MRT) 

প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

৫. আন্তজযারত্ক রুমট বাস সারভযস 

সম্প্রসারণ 

 নত্ুন আন্তজযারত্ক রুমট বাসসারভযস 

সম্প্রসারণ 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কমপযামরশন 

৬. পাবরলক প্রাইমভট পাটযনারশীপ 

( রপরপরপ) রভরিমত্ সড়ক 

মনটওয়াকয উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

 রপরপরপ’র আওত্ায় সড়ক,  োইওভার 

ও মসত্ু রনমযাণ 

 ঢাকা- চট্টগ্রাম এক্সমপ্রসওময় রনমযামণর 

লমেয সমীো অনুর্ায়ী ইনমভিমমন্ট 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

 সড়ক ও জনপর্ অরধ্িপ্তর 

৩.০  িাররদ্র্য রনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ত্র্য  

৩.১ িাররদ্র্য রনরসন ও নারী উন্নয়মনর উপর মকৌশলগত্ উমেশ্যসমমূহর প্রভাব 

৩.১.১ রবিযমান সড়ক মনটওয়ামকযর সংস্কার, মমরামত্, সংরেণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্য রনরসমনর উপর প্রভাবঃ রবিযমান সড়ক মনটওয়াকয সংস্কার, মমরামত্, সংরেণ, উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারমণর মাধ্যমম সড়ক মর্াগামর্াগ বযবস্থা উন্নত্ত্র হমে। মিমশ রবরনময়াগ ও কমযসংস্থান বাড়মে। 

সারবযকভামব মিমশর অর্যননরত্ক কমযকান্ি বরৃদ্ধ পামে, মিমশর িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর উৎপারিত্ পণয রবপণন 

সহজত্র হমে, বযবসা বারণমজযর প্রসার র্টমে। সমবযাপরর িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর কমযসংস্থান সৃরি হমে, র্া িাররদ্র্য 

িূরীকরমণ প্রত্যে ও পমরােভামব সহায়ত্া কমর। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় ও আঞ্চরলক মহাসড়ক সংস্কার, মমরামত্, সংরেণ,উন্নয়ন 

রবমশষত্ রেণামবেণ ও মমরামত্ ধ্রমনর কামজ নারীমির সম্পৃক্ত করা হয়। এমত্ নারীমির কমযসংস্থান হয়, 

নারীরা স্বাবলম্বী হয়, ত্ামির সেমত্া বরৃদ্ধ পায়, গ্রামমর নারীমির উৎপারিত্ পণয রবপণন ও বাজারজাত্করণ 

সহজত্র হয়। 

৩.১.২  আধ্ুরনক ও রিরজটাল মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্য রনরসমনর উপর প্রভাবঃ এপদ্ধরত্ প্রবত্যন ও সম্প্রসারমনর িমলগ্রাহকমক মসবার জন্য মকান কার্যালময় 

আসমত্ হমেনা।সড়ক র্ানবাহমনর মররজমেশন, রিটমনস ও রুট পাররমট ইস্যয ও নবায়ন,সকল মেরণর 

ড্রাইরভং লাইমসন্স প্রিানও নবায়নমমাটরর্ামনর কর- রি আিায় প্রভরৃত্ মসবা, গ্রাহকরা র্মর বমস ইন্টারমনট 

আর মমাবাইল মিামনর মাধ্যমম মপময় র্ামেন। িলশ্রুরত্মত্ হ্রাসপ্রাপ্ত র্াত্ায়াত্ খরমচর উপকার িররদ্র্ 

জনমগাষ্ঠী মভাগ করমে।  

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ রিরজটাল মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ করা হমল 

নারীরাও বরণযত্ স্যমর্াগ- স্যরবধ্ার পাশাপারশ ICT মসন্টার পররচালনার স্যমর্াগ পামে ও ত্ামির েমত্ায়ন 

হমে। 
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৩.১.৩  রনরাপি সড়ক রনরিত্করণ 

িাররদ্র্য রনরসমনর উপর প্রভাবঃ রনরাপি সড়ক রনরিত্ হমল দুর্যটনা হ্রাস পামব। পররবার রনরাপি হমব। 

রবমশষত্ঃ দুর্যটনায় পররবামরর উপাজযনােম বযরক্ত মারা মগমল মস পররবার হঠাৎ কমর িাররমদ্র্য রনপরত্ত্ হয়। 

ত্দুপরর দুর্যটনা কবরলত্ বযরক্ত র্রি পররবার প্রধ্ান হয় ত্মব িাররদ্র্য আমরা মবমড় র্ায়। রনরাপি সড়ক রনরিত্ 

হমল দুর্যটনা হ্রাস পামব, িমল িাররদ্র্য হ্রাস পামব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ এটা অনস্বীকার্য মর্, দুর্যটনায় পররবামরর নারী ও রশশুরাই মবশী েরত্গ্রস্ত হয়। 

ত্াই রনরাপি সড়ক রনরিত্ হমল নারীরা উপকৃত্ হমব।  

৩.১.৪  সমরিত্ আধ্রুনক গণপররবহন বযবস্থা প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্য রনরসমনর উপর প্রভাবঃ র্াত্ায়াত্ খামত্ জনসাধ্ারমণর বযয় ও সময় বাাঁচমব, চলাচল দ্রুত্ত্র হমব, 

র্ানজট কমমব। এমত্ পররবহন বযবস্থা সহজ হমব। Bus Rapid Transit (BRT) এবং Mass Rapid 

Transit (MRT) চালু হমল অর্যননরত্ক কমযকামে গরত্শীলত্া আসমব। এর িমল েমর্ন্টা বরৃদ্ধ পামব। এমত্ 

িররদ্র্ জনমগাষ্ঠী উপকৃত্ হমব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ নারীমির জন্য র্ানবাহমন পর্যাপ্ত সংখযক সীট সংররেত্ র্াকমব রবধ্ায় কমযমেমে 

মরহলামির র্াত্ায়াত্ সহজত্র ও রনরাপি হমব। নারীমির অর্যননরত্ক কমযকাে বৃরদ্ধ পামব। 

৩.১.৫ আন্তজযারত্ক রুমট বাস সারভযস সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্য রনরসমনর উপর প্রভাবঃ আন্তজযারত্ক রুমট বাস সারভযস সম্প্রসারণ হমল িররদ্র্ জনমগাষ্ঠী রশো, 

রচরকৎসা ও কমযসংস্থামনর জন্য স্বল্প খরমচ রবমিমশ মর্মত্ পারমে,  র্া অর্যননরত্ক কমযকামে গরত্শীলত্া 

আনয়মন ভরূমকা রাখমে।  

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ পুরুষমির পাশাপারশ নারীরাও স্বল্প খরমচ রবমিশ ভ্রমণ করমত্ পারমে। এমত্ 

নারীমির সামারজক ও অর্যননরত্ক কমযকান্ি বরৃদ্ধ হমে। 

৩.১.৬ পাবরলক প্রাইমভটপাটযনারশীপ ( রপরপরপ) রভরিমত্ সড়ক মনটওয়াকয উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্য রনরসমনর উপর প্রভাবঃ পাবরলক প্রাইমভট পাটযনারশীমপর ( রপরপরপ) আওত্ায় নত্ুন সড়ক, 

োইওভার ও মসত্ু রনমযামণর মাধ্যমম মিমশ রবরনময়াগ বাড়মব, কমযসংস্থান বাড়মব, সারবযকভামব মিমশর 

অর্যননরত্ক কমযকান্ি বরৃদ্ধ পামব, মিমশর িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর কমযসংস্থান সৃরি হমব, র্া িাররদ্র্য িূরীকরমণ প্রত্যে 

ও পমরােভামব সহায়ত্া করমব। উন্নয়ন বামজমটর উপর চাপ কমমব এবং আর্য- সামারজক রনরাপিা বলয় 

সম্প্রসারমণ বযবহার করা র্ামব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ পাবরলক প্রাইমভট পাটযনারশীপ ( রপরপরপ) এর আওত্ায় সড়ক মনটওয়াকয 

সম্প্রসারমণর িমল নারীমির উৎপারিত্ পণয বাজারজাত্করণ সহজ হমব, নারীমির কমযসংস্থান হমব, নারীরা 

স্বাবলম্বী হমব, ত্ামির সেমত্া বরৃদ্ধ পামব। অরধ্ক সংখযায় নারী সামারজক রনরাপিা বলময়র আওত্ায় আসমত্ 

পারমব। 
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৩.২ িাররদ্র্য রনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পরকযত্ বরাে 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

িাররদ্্র্য রনরসন 4577,97,29 4414,14,98 4857,98,42 

নারী উন্নয়ন 1740,59,51 1644,91,65 1818,39,93 

৪.১ অগ্রারধ্কার বযয় খাত্/কমযসরূচসমহূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রারধ্কার খাত্/কমযসরূচসমহূ সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশলগত্ 
উমেশ্য 

১. রবিযমান সড়ক মনটওয়ামকযর সংস্কার, মমরামত্, সংরেণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

 েরত্গ্রস্ত সকল মেরণর সড়ক সংস্কার, মমরামত্ ও সংরেণ এবং 
অর্যননরত্কভামব গুরুত্বপূণয সড়কসমূমহর উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণর পাশাপারশ 
আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় ও আঞ্চরলক মহাসড়ক এবং মজলা সড়কসমূমহর উন্নয়ন ও 
সম্প্রসারণ মিমশর অর্যননরত্ক উন্নয়মন একরট আবশ্যকীয় কার্যক্রম। ২০৪১ 
সামলর মমধ্য মিশমক একরট  আধ্ুরনক ও উন্নত্ মিমশ রুপান্তর করমত্ হমল 
উন্নত্ মর্াগামর্াগ বযবস্থা অপররহার্য। এ োড়া জাত্ীয় গুরুত্বপূণয নত্ুন সড়ক 
রনমযাণ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং রবরভন্ন স্থামন অবরস্থত্ মসত্ু ও কালভাটয 
রনমযাণ ও মমরামত্ এবং রবিযমান ৪৯ রট মিরীর স্থমল মসত্ু রনমযামণর  
মাধ্যমম উন্নয়মনর চাকামক সচল রাখার জন্য উপরু্যক্ত কার্যক্রমমক সবযামপো 
মবশী অগ্রারধ্কার মিয়া হময়মে। 

 রবিযমান সড়ক মনটওয়ামকযর 
সংস্কার, মমরামত্, সংরেণ 

২. সমরিত্ আধ্রুনক গণপররবহন বযবস্থা প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

 গণপররবহন বযবস্থার প্ররত্ গণমানুমষর আস্থা ও ত্ামির চলাচল রনরাপি ও 
রনরিত্করমণর লমেয নত্ুন বাস ও োক সংগ্রহ, Bus Rapid Transit 3 

(BRT) প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ, Mass Rapid Transit (MRT) প্রবত্যন ও 
সম্প্রসারণএবং সকল পর্যাময়র ই- রটমকরটং বযবস্থার প্রচলন বযবস্থামনয়ামক 
রিত্ীয় সমবযাচ্চ অগ্রারধ্কার প্রিান করা হময়মে। 

 সমরিত্ আধ্ুরনক 
গণপররবহন বযবস্থা প্রবত্যন 
ও সম্প্রসারণ 

৩. প্রর্রুক্ত রনভযর মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

 মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ রিরজটাইমজশন, মররজমেশন, ড্রাইরভং 
লাইমসন্স প্রিান, রুট পাররমট, নবায়ন কর ও রি আিায় প্রভরৃত্ মসবা গ্রাহকরা 
র্মর বমস ইন্টারমনট আর মমাবাইল মিামনর মাধ্যমম র্ামত্ মপমত্ পামর মস লেয 
কার্যক্রম গ্রহণ করা হময়মে িলশ্রুরত্মত্ এরটমক রত্ন নম্বর অগ্রারধ্কার ত্ারলকায় 
রাখা হময়মে। 

 আধ্ুরনক ও রিরজটাল 
মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও 
রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ প্রবত্যন ও 
সম্প্রসারণ 

৪. রনরাপি সড়ক রনরিত্করণ 

 মপশািার গাড়ীচালকমির প্ররশেণ ও পুণঃপ্ররশেণ, নত্ুন প্ররশেণ মকন্দ্র স্থাপন, 
মাোর মেইনার সৃরি ও িূর্যটনা হ্রামস প্ররত্কারমূলক বযবস্থা গ্রহমণর লমেয 
দুর্যটনাপ্রবন স্থানসমূমহ সড়মকর বাাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্তকরমণর মাধ্যমম 
সকমলর জন্য রনরাপি সড়ক রনরিত্ করমত্ এ রবভাগ রবরভন্ন কার্যক্রম ও বযয় 
পররকল্পনা শুরু করমে রবধ্ায় এরটমক অগ্রারধ্কার ত্ারলকায় রাখা হময়মে। 

 রনরাপি সড়ক রনরিত্করণ 
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অগ্রারধ্কার খাত্/কমযসরূচসমহূ সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশলগত্ 
উমেশ্য 

৫. অন লাইমন কর, রি আিায় 

 মররজমেশন, ড্রাইরভং লাইমসন্স প্রিান, রুট পাররমট, নবায়ন প্রভরৃত্ মসবা 

প্রিামনর মাধ্যমম সরকারর মকাষাগামর রাজস্ব র্ামত্ দ্রুত্, সরঠক পররমামণ এবং 

র্র্ার্র্ভামব আসমত্ পামর মস লমেযএ সকল কার্যক্রমমক onlineএ মনয়ার 

জন্য এ খাত্মক অগ্রারধ্কার মিয়া হময়মে। 

 আধ্ুরনক ও রিরজটাল 

মমাটরর্ান বযবস্থাপনা ও 

রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত্ প্রবত্যন ও 

সম্প্রসারণ 

৬. পাবরলক প্রাইমভট পাটযনারশীপ (রপরপরপ) 

 পাবরলক প্রাইমভট পাটযনারশীপ (রপরপরপ) এর আওত্ায় নত্ুন সড়ক, োইওভার 

ও মসত্ু রনমযামণর মাধ্যমম মিমশ রবরনময়াগ বাড়মব, কমযসংস্থান বাড়মব, 

সারবযকভামব মিমশর অর্যননরত্ক কমযকান্ি বরৃদ্ধ পামব, মিমশর িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর 

কমযসংস্থান সৃরি হমব।সরকারর উমিযামগর সম্পূরক রহসামব এ কামযকান্িগুমলা 

চলমব রবধ্ায় এরটমক অগ্রারধ্কার ত্ারলকায় রাখা হময়মে। 

 পাবরলক প্রাইমভট 

পাটযনারশীপ ( রপরপরপ)  

রভরিমত্ সড়ক মনটওয়াকয 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

৪.২ মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৫- ১৬ হমত্ ২০১৭- ১৮)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউরনটওয়ারী বযয় 

(হাজার টাকায়) 
রববরণ বামজট সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 
প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
সচিবালয় 438,02,00 98,21,60 173,41,00 180,42,12 190,21,50 

আন্তর্জাচিক প্রচিষ্ঠানসমূহ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

সড়ক ও র্নপথ অচিদপ্তর 5799,52,00 5976,08,62 7164,04,00 6817,00,04 7495,04,07 

বাাংলাদদশ সড়ক পচরবহন কর্তজপক্ষ 237,27,00 183,27,00 175,35,00 211,91,40 238,34,37 

বাাংলাদদশ সড়ক পচরবহন কদপ জাদরশন 3,24,00 2,08,00  0 0 

ঢাকা পচরবহন সমন্বয় কর্তজপক্ষ (চিটিচসএ) 386,00,00 399,72,00 399,00,00 393,63,44 439,65,06 

সব জদমাট : 6864,08,00 6659,40,22 7911,83,00 7603,00,00 8363,28,00 

৪.২.২ অর্যননরত্ক গ্রুপ মকাি অনুর্ায়ী বযয় 
(হাজার টাকায়) 

অর্যননরত্ক 
গ্রুপ মকাি 

রববরণ বামজট সংমশারধ্ত্ 
বামজট 

বামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
 রার্স্ব ব্যয়      

4500 অচিসারদদর ববিন                                                                                                                                                                                                                                             37,15,25 37,69,22 39,53,42 41,41,63 44,11,28 

4600 প্রচিষ্ঠান কম জিারীদদর  ববিন  31,81,60 32,23,73 33,82,57 36,03,00 38,76,13 

4700 ভািাচদ                                                                                                                                                                                                                                                     64,74,27 58,86,08 69,60,70 73,54,40 78,85,24 

4800 সরবরাহ ও বসবা                                                                                                                                                                                                                                              803,89,04 734,88,85 759,84,48 775,05,20 836,90,96 

4900 বমরামি ও সাংরক্ষণ                                                                                                                                                                                                                                             1400,87,94 1582,94,47 1471,98,84 1508,90,97 1592,95,10 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী                                                                                                                                                                                                                                               6,00,00 4,50,00 9,18,00 35,00,00 37,98,00 

6100 আন্তর্জাচিক প্রচিষ্ঠাদনর িাঁদা                                                                                                                                                                                                                                 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

6300 অবসর ভািা ও আনুদিাচিক                                                                                                                                                                                                                                     117,16,40 86,50,00 125,12,75 137,14,40 154,98,50 

6600 বথাক বরাদ্দ                                                                                                                                                                                                                                                  6,50,00 10,00 0 0 0 

6700 উন্নয়ন রার্স্ব - সািারণ                                                                                                                                                                                                                                       0 0 1,60,00 1,47,20 1,64,86 

 বমাট : - রার্স্ব ব্যয় 2468,17,50 2537,75,35 2510,73,76 2608,59,80 2786,23,07 
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অর্যননরত্ক 
গ্রুপ মকাি 

রববরণ বামজট সংমশারধ্ত্ 
বামজট 

বামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
 মূলিন ব্যয়      

6800 সম্পদ সাংগ্রহ / ক্রয়                                                                                                                                                                                                                                            142,44,00 59,33,28 50,34,24 55,23,30 59,57,26 

6900 ভূচম ও অন্যান্য সম্পচি সাংগ্রহ                                                                                                                                                                                                                                  483,65,00 455,58,80 368,15,00 346,77,40 396,14,69 

7000 চনম জাণ ও পূিজ                                                                                                                                                                                                                                              3384,87,50 3604,69,59 4689,71,00 4322,76,12 4819,28,66 

7400 সরকাচর কম জিারীদদর র্ন্য ঋণ ও অচগ্রম 16,00 16,00 53,00 66,25 79,5৪ 

7900 উন্নয়ন আমদানী শুল্ক ও ভযাট 4,90,00 1,00,00 191,41,00 176,09,72 197,22,89 

7980 মূলিন বথাক ও চবচবি মূলিন ব্যয়                                                                                                                                                                                                                               379,88,00 87,20 100,95,00 92,87,40 104,01,89 

 বমাট : - মূলিন ব্যয় 4395,90,50 4121,64,87 5401,09,24 4994,40,২০ 5577,04,৯৩ 

 সব জদমাট : 6864,08,00 6659,40,22 7911,83,00 760৩,০০,০০ 8363,2৮,০০ 

৫.০ মন্ত্রণালয়/রবভামগর প্রধ্ান কমযকরৃত্ রনমিযশকসমহূ (Key Performance Indicators) 

রনমিযশক সংরিি 

মকৌশলগত্ 
উমেশ্য 

পররমামপর 
একক 

সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

প্রকতৃ্ 

অজযন 

লেযমাো সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. সড়ক মনটওয়াকয সংরেণ 
ও মমরামত্ 

১ %  ১৫. ৩০ ১৫. ১৬ ১৮.৭৬ ১৬. ০০ ২০.৬৩ ২২.৭০ ২৩. ২৫ 

2.  সড়ক দুর্যটনা হ্রামসর হার ৩ %  ৯. ০০ ১৪. ৭০ ১০.০০ ১৪. ৩৪ ১১.০০ ১২.০০ ১৫. ০০ 

3. মমাটরর্ামনর রিটমনস 
সনি গ্রহণ রনরিত্করণ 

২ সংখযা (লে) ৯. ২৫ ৮. ২৫ ১১. ৮৮ ৯. ১০ ৯. ৫০ ১০. ০০ ১০. ২০ 

4. SASEC এর আওত্ায় 
মরাি কররমিার 
উন্নীত্করণ 

১ 
বাস্তবায়মনর 

হার % 
৫. ৮১ ৫. ৮১ ১৬. ০৫ ৪. ৬৯ ৩৪. ৭৫ ২৯. ৮২ ২৪. ৯৩ 

৬.০ অরধ্িপ্তর/সংস্থার সাম্প্ররত্ক অজযন, কার্যক্রমসমহূ এবং িলািল রনমিযশক ও লেযমাো 
এবং বযয় প্রাক্কলন 

৬.১ সরচবালয় 

৬.১.১ সাম্প্ররত্ক অজযনঃ প্রমর্াজয নয় 

৬.১.২ কার্যক্রমসমহূ, িলািল রনমিযশক এবং রনমিযশমকর লেযমাো: প্রমর্াজয নয় 

৬.১.৩ অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

5001-0001 - সচিবালয়  64,00,87 129,31,00 98,21,60 137,00,00 149,97,00 168,85,00 

বমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  64,00,87 129,31,00 98,21,60 137,00,00 149,97,00 168,85,00 

বমাট : অনুন্নয়ন  64,00,87 129,31,00 98,21,60 137,00,00 149,97,00 168,85,00 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ        

5001-7360 - অননুদমাচদি নতুন প্রকদল্পর র্ন্য বথাক বরাদ্দ **  0 308,71,00 0 36,41,00 30,45,12 21,36,50 

বমাট : অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ  0 308,71,00 0 36,41,00 30,45,12 21,36,50 

বমাট : উন্নয়ন  0 308,71,00 0 36,41,00 30,45,12 21,36,50 

বমাট :   64,00,87 438,02,00 98,21,60 173,41,00 180,42,12 190,21,50 

৬.২ সড়ক ও জনপর্ অরধ্িপ্তর 

৬.২.১ সাম্প্ররত্কঅজযনঃ রবগত্ রত্ন অর্যবেমর জাত্ীয় ও আঞ্চরলক এবং মজলা মহাসড়ক রমরলময় সবযমমাট ৯৮৪ 

রকমলারমটার সড়ক মপভমমন্ট রনমযাণ, ৪, ৭৭০ রকমলারমটার সড়ক মপভমমন্ট পুনবযাসন এবং ২৬, ৮৭২ রমটার 

মসত্ু ও ৬, ৩০৯ রমটার কালভাটয রনমযাণ/পুনরনযমযাণ করা হময়মে। একই সমময় মমরামত্ খামত্র আওত্ায় 

৯, ৪২৩.৮৩ রকমলারমটার মহাসড়ক রুরটন ও রপররয়রিক মমইনমটন্যান্স এবং ১, ৭২২ রমটার মসত্ু/কালভাটয 

পুনরনযমযাণ, মমরামত্ ও রেণামবেণ করা হময়মে। সকল মেণীর মহাসড়ক আগামী পাাঁচ বেমরর মমধ্য ৮৫ 

শত্াংশ Fair to Good Condition-এ উন্নীত্ করার লমেয সময়াবদ্ধ পররকল্পনা গ্রহণ করা হময়মে। এোড়া 

মহাসড়কসমূমহ রবিযমান মটাল আিাময়র হার রু্মগাপমর্াগী কমর মটাল নীরত্মালা- ২০১৪ ইমত্ামমধ্য চালু করা 

হময়মে এবং মটাল আিাময়র সনাত্ন পদ্ধরত্র পাশাপারশ রবমের উন্নত্ মিমশর ন্যায় জাত্ীয় মহাসড়কগুরলমত্ 

আধ্ুরনক ও রু্মগাপামর্াগী Digital Toll Plaza স্থাপন করা হময়মে। 

৬.২.২ কার্যক্রমসমহূ, িলািল রনমিযশক এবং রনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম িলািল 
রনমিযশক 

সংরশি 
মকৌশলগত্ 

উমেশ্য 
এর ত্রুরমক 

পররমামপর 
একক 

সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

প্রকতৃ্ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. েরত্গ্রস্ত সকল মেরণর 
সড়ক সংস্কার, 
মমরামত্ ও সংরেণ 
এবং অর্যননরত্কভামব 
গুরুত্বপূণয 
সড়কসমমূহর উন্নয়ন 
ও সম্প্রসারণ 

মান উন্নীত্ 
সড়ক 

মর্াগামর্াগ 
মনটওয়াকয  

১ 
রক.রম. 

(হাজার) 
৩.৩০ ৩. ৩০ ৩.৬০ ৩. ৬০ ৪.০০ ৪.২৫ ৪.৫০ 

2. আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় 
ও আঞ্চরলক 
মহাসড়ক এবং মজলা 
সড়কসমমূহর উন্নয়ন 
ও সম্প্রসারণ এবং 
অর্যননরত্ক িৃরিমকাণ 
মর্মক জাত্ীয় 
গুরুত্বপূণয নতু্ন সড়ক 
রনমযাণ, প্রকল্প গ্রহণ 
ও বাস্তবায়ন 

রনরমযত্ নতু্ন 
সড়ক  

১ 

রক.রম. ৩০০ ২২০ ২৭৫ ২৫০ ২৫০ ২০০ ২০০ 

পূনযবারসত্ 
সড়ক  

রক.রম. 
(হাজার) 

১.০০ ১. ১১ ১.০০ ১. ০০ ১.০০ ১.২০ ১. ২০ 

3. আন্তজযারত্ক, জাত্ীয় 
মহাসড়ক এবং 
আঞ্চরলক 
সড়কসমমূহর রবরভন্ন 

রনরমযত্ নতু্ন 
মসতু্  

১ 
রমটার 

(হাজার) 

৫.৪৫ ৮. ৩৯৯ ৫.১৯ ৫. ১৯ ৬.৫৯ ৭.২৫ ৭. ২৫ 

রনরমযত্ নতু্ন 
কালভাটয  

৩.৩৬ ১. ১৬ ৩.৯৫ ৩. ৯৫ ৪.৩৯ ৪.৮৩ ৪. ৮৩ 
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কার্যক্রম িলািল 
রনমিযশক 

সংরশি 
মকৌশলগত্ 

উমেশ্য 
এর ত্রুরমক 

পররমামপর 
একক 

সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

প্রকতৃ্ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
স্থামন অবরস্থত্ মসতু্ ও 
কালভাটয রনমযাণ ও 
মমরামত্ 

4. দুর্যটনা হ্রামস 
প্ররত্কারমূলক বযবস্থা 
গ্রহণ 

হ্রাসকৃত্ ব্ল্যাক 
স্পমটর সংখযা  

৩ সংখযা ৩০ ০ ৮২ ৩৫ ৫০ ৪০ ৪০ 

5. Bus Rapid Transit 

(BRT) প্রবত্যন ও 
সম্প্রসারণ 

প্রণীত্ 
সম্ভাবযত্া 
সমীো ও 
রবস্তাররত্ 
নকশা  

৪ % ৩০ ৩০ ৬৫ ৬৫ - -  - 

6. রপরপরপ এর আওত্ায় 
নতু্ন সড়ক, 
োইওভার ও মসতু্ 
রনমযাণ 

সড়ক 

৬  

রক.রম. -  -  ৩০ ০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

মসতু্ রমটার -  -  -  -  ৫০০ ৫০০ ৫০০ 

7. ঢাকা-চট্টগ্রাম 

এক্সপ্রেসওপ্রে নিম মাপ্রির 

লপ্রযে সমীযা অনুযােী 

ইিপ্রেষ্টপ্রমন্ট েকল্প 

বাস্তবােি 

 অগ্রগরত্র 
হার 

৬ % -  -  -  ২০ ৫০ ১০০ -  

মনাটঃ কার্যক্রম ৫ ও ৬ এর কমযকান্ি প্রকল্প রভরিক হওয়ায় মর্ সব বেমর কমযকান্ি মনই মস সব বেমর মকান লেযমাোও মনই। 

৬.২.৩ অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

5041-0001 - প্রিান প্রদকৌশলী-সড়ক ও র্নপথ ১-৬ 1697,37,68 1879,69,00 1987,89,62 1928,17,00 2000,00,00 2100,00,00 

বমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  1697,37,68 1879,69,00 1987,89,62 1928,17,00 2000,00,00 2100,00,00 

বমাট : অনুন্নয়ন  1697,37,68 1879,69,00 1987,89,62 1928,17,00 2000,00,00 2100,00,00 

অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ        

5041-5040 - *    সরাইল-নাচসর নগর-লাখাই সড়ক চনম জাণ প্রকল্প 

(সাংদশাচিি) (০১/০৭/৯৯-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 5,25,00 20,00,00 20,00,00 1,00 92 1,03 

5041-5044 - #চবরুচলয়া-আশুচলয়া সড়ক চনম জাণ (০১/০৭/২০০০-

৩০/০৬/১৫) (২য় সাংদশাচিি) অনুদমাচদি 
২ 7,49,99 8,01,00 8,01,00 0 0 0 

5041-5054 - পাগলা-র্গন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ আউসকাচি সড়ক চনম জাণ 

(সাংদশাচিি) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 12,50,00 2,61,00 1,86,00 0 0 0 

5041-5061 - *  রামশীল বার্ার সাংদ াগসহ বকাটালীপাড়া (রািাগঞ্জ) 

দচক্ষণ িাসার সড়ক উন্নয়ন (০১/১২/২০১০-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 10,00,00 10,00,00 18,00,00 4,50,00 4,14,00 4,63,68 

5041-5069 - *    র্য়দদবপুর-ময়মনচসাংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
১ 517,41,93 397,94,00 690,08,00 270,95,00 249,27,40 279,18,69 

5041-5071 - চিনাইদহ-চুয়ািাঙ্গা-বমদহরপুর-মুচর্বনগর সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১১-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 
১ 19,99,92 20,00,00 30,00,00 40,00,00 36,80,00 41,21,60 

5041-5081 - *     াত্রাবাড়ী-কাঁিপুর সড়ক ৮ বলদন উন্নীিকরণ (বপাল্ডার 

সড়ক) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
১ 40,00,00 40,00,00 50,00,00 35,00,00 32,20,00 36,06,40 

5041-5082 - *    নগরবাচড় বিরীঘাট প্রাদন্ত বাঁদিরহাট খদয়রির সড়ক 

চনম জাণ (সাংদশাচিি) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 15,00,00 15,00,00 15,00,00 22,62,00 20,81,04 23,30,76 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5084 - সড়ক ও র্নপথ অচিদপ্তদরর আওিািীন সড়ক বনটওয়াদকজ 

অন্তভূ জক্ত বসতুসমূদহর অসমাপ্তকার্ সমাপ্তকরণ (০১/০৭/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 

৩ 65,00,00 50,00,00 50,00,00 0 0 0 

5041-5087 - কুচমল্লা-চবচবরবার্ার স্থল বির সড়ক উন্নয়ন 

(০১/১০/২০০৯-৩০/০৬/২০১৫)অনুদমাচদি 
১ 11,27,00 8,30,00 8,30,00 0 0 0 

5041-5088 - *    চরকাবীবার্ার-রামপাল-চদঘীরপাড়-বাাংলাবার্ার-

মুচিগঞ্জ সদর-নয়াগাঁও-মুক্তারপুর সড়ক (নয়াগাঁও হাসপািাল সাংদ াগসহ) 

চনম জাণ (০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৫)  অনুদমাচদি 

২ 6,00,00 5,00,00 5,00,00 30,00,00 27,60,00 30,91,20 

5041-5089 - টাংগীপাড়া-বকাটালীপাড়া (মািবাড়ী) সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
১ 15,22,80 0 5,50,00 0 0 0 

5041-5093 - *    গার্ীপুর-আর্মিপুর-ইটাদখালা সড়ক চনম জাণ 

(সাংদশাচিি) (০১/০৭/২০০০-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 5,00,00 10,00,00 26,22,00 55,00,00 50,60,00 56,67,20 

5041-5101 - *    চমর্জাপুর-ওয়াচস জ-বাচলয়া সড়ক চনম জাণ (০১/০১/২০১১-

৩০/০৬/২০১৩) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
২ 30,00,00 10,00,00 25,00,00 26,23,00 24,13,16 27,02,74 

5041-5112 - বচরশাল-পটয়াখালী সড়দক দপদচপয়া বসতু চনম জাণ (৩য় 

সাংদশাচিি) (০১/০৭/২০০০-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
৩ 2,90,00 0 0 0 0 0 

5041-5113 - #  পটয়াখালী-কুয়াকাটা সড়দকর বখপুপাড়া,  হার্ীগঞ্জ ও 

মহীপুদর ৩টি বসতু চনম জাণ (২য় সাংদশাচিি) (০১/০১/২০০৯-৩১/১২/২০১৫) 

(র্াপানী ঋণ মওকুি িহচবল) অনুদমাচদি 

৩ 39,50,00 40,00,00 40,00,00 25,49,00 23,45,08 26,26,49 

5041-5114 - পটয়াখালী-কুয়াকাটা সড়দকর (২২ চক.চম.) অসমাপ্ত কার্ 

সমাপ্তকরণ (বখপুপাড়া-কুয়াকাটা অাংশ) (০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৫) 

অনুদমাচদি 

১ 6,80,00 14,86,00 53,00 0 0 0 

5041-5116 - * চশরনীরদটক হদি গাবিলী বসতু প জন্ত সাংদ াগ সড়ক 

চনম জাণ (০১/০১/০৯ - ৩০/০৬/১৩) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
২ 49,22,10 11,68,00 2,92,00 8,76,00 8,05,92 9,02,63 

5041-5117 - ইস্টাণ জ বাাংলাদদশ চির্ ইমপ্রুভদমন্ট প্রকল্প  (১ম 

সাংদশাচিি) (০১/০৭/০৯ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুদমাচদি 
৩ 428,14,79 420,00,00 262,41,00 87,73,00 80,71,16 90,39,70 

5041-5118 - বগৌরনদী-আগগলিড়া-পয়সারহাট-বকাটালীপাড়া-

বগাপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (বগাপালগঞ্জ বাস টাচম জনাল সাংদ াগ সড়কসহ) 

(১/০৮/২০০৯-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 

১ 60,00,00 0 0 0 0 0 

5041-5119 - বমাকামিলা (বগুড়া-রাংপুর র্ািীয় মহাসড়ক)-বসানািলা-

হচরখালী-হাটদশরপুর-সাচরয়াকাচি সড়ক উন্নয়ন (০১/০৯/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 

১ 6,00,00 0 0 0 0 0 

5041-5121 - বাঞ্ছারামপুর-বহামনা সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১১-

৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
১ 5,25,00 8,94,00 6,85,00 0 0 0 

5041-5126 - নাদটার সড়ক চবভাদগর চবচভন্ন সড়দক ৩টি বসতু চনম জাণ 

(০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
৩ 3,92,46 5,00 1,30,00 0 0 0 

5041-5128 - মাদারীপুর আগগলিড়া সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন 

(০১/১০/২০০৯-৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 8,00,00 0 0 0 0 0 

5041-5129 - চপদরার্পুর-বগাপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবাং বশখ লুৎির 

রহমান বসতু (পাটগাচি বসতু) চনম জাণ (০১/১০/২০০৯-৩১/১২/২০১৫) 

অনুদমাচদি 

৩ 40,00,00 50,00,00 50,00,00 16,00,00 14,72,00 16,48,64 

5041-5131 - বগৌরীপুর-কচুয়া-হার্ীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষীপুর সড়দকর 

অসমাপ্ত কার্ সমাপ্তকরণ (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 11,60,00 8,23,00 10,75,00 0 0 0 

5041-5132 - খুলনা চুকনগর সািক্ষীরা সড়দকর বিইদনর্ ৩৮+০০০ 

বথদক ৪২+৫০০ চম. প জন্ত সড়ক উঁচু -করণ পুনচনম জাণ এবাং ৭টি 

আর.চস.চস. বক্স কালভাট জ চনম জাণ (০১/১০/০৯ - ৩০/০৬/২০১৫) 

(সাংদশাচিি) অনুদমাচদি 

২-৩ 5,08,50 0 4,25,00 0 0 0 

5041-5133 - চিমু্বক-রুমা সড়দকর ২৪ িম চক.চম. (রুমা সাংদ াগ 

সড়দকর ২য় চক.চম.) এ সাাংগু নদীর উপর ২১৭.১৫ চমটার দীঘ জ চপ্র-বেসড্  

গাি জার বসতু চবচশষ্ট রুমা বসতুর অবচশষ্ট কার্ সমাপ্তকরণ (০১/০৭/০৯ - 

৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 

৩ 2,00,00 3,51,00 28,88,00 0 0 0 

5041-5135 - নকলা বাইপাস সড়ক (বর্ি-৪৬১০) চনম জাণ এবাং 

সন্ধ্যাকুড়া-হািীপাগাড়-িনুয়াকামাল (সীমান্ত) সড়ক এর ১০ম চকদলাচমটাদর 

বিল্লাখালী নদীর উপর ১৬৫ চম. চপ.চস. গাি জার বসতু চনম জাণ   (০১/০১/১০ - 

৩১/১২/১৫) অনুদমাচদি 

২-৩ 10,33,00 1,21,00 2,06,00 0 0 0 

5041-5137 - পাঁচ্চর-চশবির-মাদারীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন 

(০১/০১/১০-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
২ 6,63,00 0 0 0 0 0 

5041-5142 - একদচরয়া-বপাড়াচদয়া-আগরপুর সড়দকর অসমাপ্তকার্ 

সমাপ্তকরণ প্রকল্প (০১/০৭/১০ - ৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 4,70,00 2,75,00 80,00 0 0 0 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5143 - র্ঙ্গা চশবপুর-রায়পুরা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-

৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 35,00 4,94,00 40,00 0 0 0 

5041-5144 - *    বাচনয়ািাং-নবীগঞ্জ সড়ক চনম জাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-

৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 7,25,00 30,67,00 30,67,00 10,00,00 9,20,00 10,30,40 

5041-5145 - মাচনকখাচল বসতু চনম জাণসহ আশাশুচন-পাইকগাছা সড়ক 

উন্নয়ন (সাংদশাচিি) (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 
২-৩ 5,00,00 15,00,00 10,00,00 20,00,00 18,40,00 20,60,80 

5041-5146 - সাইনদবাি জ-বমাদড়লগঞ্জ-রাদয়িা-শরণদখালা-বগী সড়কদক 

আঞ্চচলক মহাসড়দক উন্নীিকরণ প্রকল্প (সাংদশাচিি) (০১/০৭/২০১০-

৩০/০৬/২০১৬) অনুদমাচদি 

২ 12,50,00 20,00,00 15,00,00 30,00,00 27,60,00 30,91,20 

5041-5147 - চিিলমারী-িচকরহাট (িলচিিা) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 25,00 1,40,00 5,50,00 0 0 0 

5041-5148 - *    বাউশী-বগাপালপুর-ভুয়াপুর সড়কদক আঞ্চচলক 

মহাসড়দক উন্নীিকরণ (মধুপুর সাংদ াগসহ) (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৫) 

অনুদমাচদি 

২ 24,00,00 10,00,00 10,00,00 27,14,00 24,96,88 27,96,51 

5041-5151 - *    মাদারীপুর (বমাস্তিাপুর) ভায়া কার্ীরদটক চির্ হদি 

শরীয়িপুর সড়কটি ৪ বলদন উন্নীিকরণ (০১/০২/২০১১-৩০/০৬/২০১৫) 

অনুদমাচদি 

২ 10,00,00 10,00,00 16,00,00 15,00,00 13,80,00 15,45,60 

5041-5152 - বগায়ালি-িচরদপুর-িারাইল সড়ক উন্নয়ন (০১/৭/২০১০-

৩০/৬/২০১৭) অনুদমাচদি 
২ 7,50,00 20,00,00 20,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5153 - বাজুচনয়া-গাইন্ধ্াসুর-সািপার-হাচিয়ারা-রামচদয়া 

(রামচদয়া বার্ার বাইপাসসহ) সড়ক উন্নয়ন (১ম সাংদশাচিি) 

(০১/৭/২০১০-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 

২ 27,00,00 20,00,00 25,00,00 33,00,00 30,36,00 34,00,32 

5041-5154 - নচড়য়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন মািবারকাচি-িগরী-শাওড়া (গ্রাম 

চিকচি বার্ার) সড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 8,00,00 11,00,00 7,00,00 0 0 0 

5041-5155 - বািাঘাট-চবমান বির সাংদ াগ সড়দকর অসমাপ্ত কার্ 

সমাপ্তকরণ (০১/০৬/২০১০-৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি * 
২ 3,62,95 0 0 0 0 0 

5041-5156 - *    মদনপুর-চদরাই-শাল্লা সড়দকর চদরাই-শাল্লা সড়কাাংশ 

চনম জাণ (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 15,00,00 10,00,00 20,00,00 20,00,00 18,40,00 20,60,80 

5041-5158 - *    বলবুখালী-দুমকী-বগা-বাউিল-খালাইয়া-দশচমনা-

গলাচিপা-আমরাগাচছয়া সড়ক পুনচন জম জাণ (০১/৭/১০ - ৩০/৬/১৩) 

অনুদমাচদি 

২ 25,00,00 15,00,00 25,00,00 20,38,00 18,74,96 20,99,96 

5041-5159 - নবীনগর-চিইচপদর্ি-িন্দ্রা সড়কদক ৪বলদন উন্নীিকরণ 

(০১/৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
২ 35,18,00 0 0 0 0 0 

5041-5161 - গাবিলী-বসায়ারীঘাট (বাদামিলী) সড়ক ৪ বলদন 

উন্নীিকরণ (০১/০১/২০১১-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 1,23,74 0 0 0 0 0 

5041-5162 - মাদারীপুর (কুলপচদ্দ)-কালচকচন-ভূরঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ 

ও  উন্নয়ন (০১/৭/২০১০-৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 3,75,00 25,00,00 23,00,00 0 0 0 

5041-5167 - *     বভামরা স্থলবির সাংদ াগসহ সািক্ষীরা শহর 

বাইপাস সড়ক চনম জাণ (০১/৮/২০১০-৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 40,00,00 25,00,00 25,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5168 - মাস্টারবাচড়-চমর্জাপুর-চপরুর্ালী-নুহাশপল্লী-মাওনা সড়ক 

উন্নয়ন (০১/৭/১০ - ৩০/৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 8,50,00 25,00,00 16,50,00 0 0 0 

5041-5169 - মাগুরা-বমাহাম্প্রদপুর-কাচলশাংকর-বনাহাটা-বলাহাগড়া 

সড়ক উন্নয়ন (মাগুরা অাংশ) (০১/১১/২০১০-৩০/৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 9,30,00 0 0 0 0 0 

5041-5171 - কুচষ্টয়া শহর বাইপাস সড়ক চনম জাণ (সাংদশাচিি) 

(০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) অনুদমাচদি 
২ 0 5,00,00 1,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5172 - গিরগাঁও-বরমী-মাওনা সড়দকর ২৬িম চক.চম. এ সুচিয়া 

নদীর উপর চপ.চস. গাি জার বসতু (চত্রদমাহনী বসতু) চনম জাণ (০১/০৭/১০ - 

৩১/১২/১৫) অনুদমাচদি 

৩ 1,25,00 3,00,00 9,20,00 5,24,00 4,82,08 5,39,93 

5041-5174 - িট্রগ্রাদমর রাঙ্গুচনয়ায় কালীচিরানী সড়দকর ১০ম চক.চম. 

এ শীলক নদীর উপর রার্ারহাট বসতু চনম জাণ (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৩) 

অনুদমাচদি 

৩ 2,17,00 0 0 0 0 0 

5041-5175 - নারায়ণগদের বির উপদর্লার ৩য় শীিলক্ষযা বসতু চনম জাণ 

(০১/১১/২০১০-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 
৩ 1,58,00 114,05,00 44,00,00 85,00,00 78,20,00 87,58,40 

5041-5178 - *    বাচনয়ািাং-আর্চমরীগঞ্জ সড়ক চনম জাণ (০১/১২/২০১০-

৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 6,99,99 15,00,00 15,00,00 15,00,00 13,80,00 15,45,60 

5041-5179 - বশখপাড়া-শশলকুপা-লাঙ্গলবি সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
২ 10,14,98 0 0 0 0 0 

5041-5182 - *    শহীদ বুচির্ীবী বসতু (র্তিীয় বুচড়গঙ্গা বসতু) এর 

অবচশষ্ট এদপ্রাি সড়ক চনম জাণসহ ৩টি পুরািন বসতু পুনঃচনম জাণ (০১/১২/১০ 

২ 20,90,00 12,00,00 6,00,00 43,20,00 39,74,40 44,51,33 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

- ৩০/৬/১৫) অনুদমাচদি 

5041-5183 - *    িরিযাশন-িরমাচনকা-বাবুরহাট লঞ্চঘাট সড়ক চনম জাণ 

(০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 10,00,00 17,96,00 14,53,00 2,75,00 2,53,00 2,83,36 

5041-5184 - *      বহমাদয়িপুর-চসাংগাইর-মাচনকগে-সড়দকর চবচভন্ন 

চকদলাচমটাদর ৮টি চপ.চস. গাি জার বসতু ও ২টি আর.চস.চস. বক্স কালভাট জ 

চনম জাণ (০১/১২/১০ - ৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 

৩ 19,00,00 21,00,00 19,00,00 14,56,00 13,39,52 15,00,26 

5041-5185 - পাবনা-পাকশী (রূপপুর বমাড় পয়জন্ত) ইচপদর্ি সাংদ াগ 

সড়ক উন্নয়ন (০১/৭/২০১০-৩০/৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 11,15,00 0 0 0 0 0 

5041-5187 - কড়াইকাচি-বাঞ্চারামপুর-র্ীবনগঞ্জ বার্ার সড়ক চনম জাণ 

(০১/৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 5,60,00 9,88,00 10,13,00 0 0 0 

5041-5189 - *    িরখাই-বশওলা-চবয়ানীবার্ার-বারইগ্রাম সড়দকর 

চবয়ানীবার্ার শহর অাংদশর উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ৭টি বসতু পুনচন জম জাণ 

(০১/১২/১০ - ৩০/৬/১৫) অনুদমাচদি 

২-৩ 16,50,00 11,79,00 11,79,00 2,94,00 2,70,48 3,02,94 

5041-5192 - *    বকাটালীপাড়া-রাগর্র সড়ক উন্নয়ন (০১/৬/২০১০-

৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 16,99,99 30,00,00 27,00,00 5,00,00 4,60,00 5,15,20 

5041-5193 - *    নকলা-নাচলিাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবির সড়ক উন্নয়ন  

(সাংদশাচিি) (০১/০১/২০১১-৩১/১২/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 29,99,99 20,00,00 50,00,00 40,00,00 36,80,00 41,21,60 

5041-5194 - সুর্ানগর হদি লালনশাহ বসতু পয়জন্ত (মুচর্ব বাঁদির উপর) 

সড়ক চনম জাণ (০১/৭/২০১০-৩০/৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 16,00,00 21,10,00 13,04,00 0 0 0 

5041-5195 - চমর্জাপুর (গড়াই)-সচখপুর সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১১-

৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 5,65,00 8,10,00 6,86,00 0 0 0 

5041-5196 - *      উর্ানির-বাচর্িপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন 

(বাচর্িপুর-অষ্টগ্রাম অাংশ) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
২ 37,00,00 25,00,00 20,00,00 47,21,00 43,43,32 48,64,52 

5041-5197 - *    চকদশারগঞ্জ-কচরমগঞ্জ-িামড়াঘাট-চমঠামইন সড়ক 

উন্নয়ন (িামড়াঘাট-চমঠামইন অাংশ) (০১/০১/২০১১-৩০/৬/২০১৩) 

অনুদমাচদি 

২ 20,00,00 25,00,00 20,00,00 26,95,00 24,79,40 27,76,93 

5041-5198 - চসরার্গে-কাচর্পুর-ধুনট সড়দক ৩টি চপ.চস. গাি জার চির্ 

(শালুয়াচভটা,  পাইকরিচল ও বঘাড়ািড়া) ও চবদ্যমান ৩টি ববইলী চিদর্র 

সুপার সট্রাকিার (নইলসাপাড়া,  িচকরিলা ও বসানামুখী) চনম জাণ (১ম 

সাংদশাচিি) (৩১/১২/১০ - ৩০/০৬/১৬) অনুদমাচদি 

৩ 10,80,00 8,00,00 4,00,00 16,66,00 15,32,72 17,16,65 

5041-5199 - কুচড়গ্রাম-উচলপুর-চিলমারী সড়ক উন্নয়ন  (০১/০৭/১১-

৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
২ 9,50,00 16,17,00 13,80,00 0 0 0 

5041-5202 - বগুড়া-সাচরয়াকাচি সড়দক ৫টি বসতু চনম জাণ 

(০১/০১/২০০১১-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 
৩ 12,52,40 0 0 0 0 0 

5041-5204 - *    বগাপালগঞ্জ (বরশী) বরনী-চসচঙ্গপাড়া (টচঙ্গপাড়া) 

সড়ক উন্নয়ন (০১/০৩/২০১১-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 7,00,00 15,00,00 14,00,00 1,00 92 1,03 

5041-5205 - *িাকবাাংলা বার্ার-বগাপালপুর-কাচলগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 7,00,00 5,26,00 5,26,00 0 0 0 

5041-5218 - রামিন্দ্রপুর বমাড় (বরলদগট) হদি বভড়ামারা বার্ার ভায়া 

ভাঙ্গুরা উপদর্লা সদর সড়ক পুনঃচন জম জাণ (০১/০৭/১১ - ৩০/০৬/১৫) 

অনুদমাচদি 

১ 3,88,18 1,00 5,68,00 0 0 0 

5041-5219 - *  ইটনা-বড়াইবাড়ী-িামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন (বর্ি-

৩৬২৩) (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৫) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
১ 30,00,00 10,00,00 25,00,00 45,67,00 42,01,64 47,05,84 

5041-5221 - * বটকচনকযাল এযাচসসদটনস ির সাব-চরচর্ওনাল বরাি 

ট্রািদপাট জ প্রদর্ক্ট চপ্রপাদরটচর িযাসাচলটি (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/১৫) 

অনুদমাচদি 

২-৩ 21,94,38 29,11,00 29,41,00 1,86,00 1,71,12 1,91,65 

5041-5222 - বটকনাি-শাহপরীর দ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও 

শচক্তশালীকরণ (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 
১ 0 5,00,00 1,00 5,00,00 4,60,00 5,15,20 

5041-5223 - *  র্ামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (০১/০৩/২০১১-

৩১/১২/২০১৫) অনুদমাচদি 
১-২ 8,50,00 30,00,00 30,00,00 5,82,00 5,35,44 5,99,69 

5041-5225 - বনত্রদকানা-িম জপাশা-র্ামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-চসদলট উন্নয়ন 

(বনত্রদকানা অাংশ) (আর-৩৭০) (০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
১ 15,00,00 9,00,00 15,45,00 0 0 0 

5041-5226 - বরইিলা-মকসুদপুর-কাচশয়ানী সড়দকর ১৬ িম চকঃচমঃ 

এ কমলাপুর বসতু চনম জাণ (০১/০১/১২ - ৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
৩ 4,50,00 3,56,00 3,56,00 0 0 0 

5041-5227 - িাঁদপুর-নানুপুর-বদাকানঘর-হচরনা সড়ক এবাং িন্দ্রা 

হাইমির সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৩) অনুদমাচদি 
১ 8,20,00 5,00,00 10,00,00 0 0 0 

5041-5228 - চবচরচশচড়-চবর্য়পুর স্থলবির সড়ক চনম জাণ (মাদুপাড়া 

সাংদ াগসহ) (০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৬) অনুদমাচদি 
২ 14,00,00 15,00,00 6,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5229 - সীমান্ত সড়ক (হািীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-িনুয়া কামালপুর) 

চনম জাণ (বর্ি-২৮১৪) (০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 
২ 0 5,00,00 5,00,00 30,00,00 27,60,00 30,91,20 

5041-5231 - বচরশাল-পটয়াখালী মহাসড়দক পায়রা নদীর উপর পায়রা 

বসতু (বলবুখালী বসতু) চনম জাণ প্রকল্প (০১/০৪/২০১২-৩১/১২/২০১৬) 

অনুদমাচদি 

২ 3,40,54 90,00,00 9,50,00 88,00,00 80,96,00 90,67,52 

5041-5233 - *  মাদারীপুর (বমাস্তিাপুর)-শরীয়িপুর-িাঁদপুর সড়দকর 

আচড়য়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাাংলাদদশ িীন-শমত্রী বসতুসহ (কার্ীরদটক 

বসতু) আরও ৩টি বসতু চনম জাণ (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৩) অনুদমাচদি 

২ 111,09,11 41,08,00 17,75,00 25,06,00 23,05,52 25,82,18 

5041-5234 - বগ্রটার ঢাকা সাসদটইদনবল আরবান ট্রািদপাট জ প্রদর্ক্ট 

(চবআরটি গার্ীপুর-এয়ারদপাট জ)(০১/১২/২০১২-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 
৪ 37,17,12 71,22,00 35,84,00 115,00,00 105,80,00 118,49,60 

5041-5235 - বিচর ও পল্টুন চনম জাণ/পুনব জাসন প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-

৩০/০৬/২০১৬) অনুদমাচদি   
১ 37,04,59 40,00,00 65,00,00 13,90,00 12,78,80 14,32,26 

5041-5237 - হালুয়াঘাট-মুিীরহাট-বিাবাউড়া সড়ক চনম জাণ  

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৭/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 13,00,00 27,94,00 18,50,00 0 0 0 

5041-5238 - খুলনা (গল্লামারী)-বটিয়াঘাটা-দাদকাপ-নাচলয়ান িদরষ্ট 

সড়ক চনম জাণ (০১/০৭/২০১২-৩১/১২/২০১৩)  
২ 5,03,00 5,00,00 20,00,00 15,00,00 13,80,00 15,45,60 

5041-5239 - *  উল্লাপাড়া-পূচণ জমাগাচি-িাড়াম এবাং বপাড়াবাড়ী-

কামাঘি-নলকা সড়দক ২টি চপচস গাি জার বসতু এবাং ৪টি ববইলী বসতুর 

সুপার োকিার চনম জাণ (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৪) 

২ 6,99,99 28,30,00 21,50,00 16,43,00 15,11,56 16,92,95 

5041-5241 - এসএএসইচস বরাি কাদনচক্টচভটি ইমপ্রুভদমন্ট অব 

র্য়দদবপুর-িান্দ্ররা-টাাংগাইল-এদলাংগা বরাি (এন-৪) ট ৪-বলইন হাইওদয় 

(০১/০৪/২০১৩-৩১/১২/২০১৮) অনুদমাচদি 

১ 178,20,29 492,25,00 144,00,00 350,00,00 322,00,00 360,64,00 

5041-5242 - ২য় কাঁিপুর, বমঘনা, বগামচি বসতু চনম জান এবাং চবদ্যমান 

বসতু সমূদহর পুনব জাসন (০১/০৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১) অনুদমাচদি 
২ 67,19,94 28,30,00 30,10,00 1316,00,00 1210,72,00 1356,00,64 

5041-5243 - খুলনা বর্াদনর অিীন চবচভন্ন সড়ক চবভাদগর আওিািীন 

৩টি বসতু চনম জাণ (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৫) অনুদমাচদি  
২ 10,00,00 10,30,00 15,30,00 0 0 0 

5041-5244 - বটকচনকযাল এযাচসসদটি ির চিদটইল্ড স্টাচি এন্ড 

চির্াইন অব ঢাকা-চিটাগাাং এক্সদপ্রসওদয় অন চপচপচপ ববচসক 

(০১/০৩/২০১৩-৩১/০৮/২০১৬) 

১,৬ 2,15,32 33,59,00 25,45,00 24,30,00 22,35,60 25,03,87 

5041-5245 - মাচনকদী বার্ার চসগন্যাল বগইট-আইএসএসচব সড়ক 

উন্নয়ন (০১/০৯/২০১৩-৩০/০৬/২০১৪) অনুদমাচদি 
২ 17,24,51 0 0 0 0 0 

5041-5246 - *  বটকচনকযাল এচসসট্যাি প্রদর্ক্ট বপ্রাদপার্াল (টিএচপচপ) 

ির ইনচস্টটিউশনাল বস্টাংদদচনাং অব দ্য বরািস এন্ড হাইওদয়র্ চিপাট জদমন্ট 
১-৬ 3,00,19 8,77,00 2,32,00 6,04,00 5,55,68 6,22,36 

5041-5247 - শভরব-বমাচিপুর সড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 3,94,92 7,76,00 6,80,00 0 0 0 

5041-5248 - নগরঘাটা (চদঘচলয়া)-আড়ুয়া-গার্ীরহাট বিরখাদা সড়ক 

পুনব জাসন ও রক্ষাপ্রদ কার্ (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
১ 5,00,00 10,58,00 10,58,00 0 0 0 

5041-5249 - কুচমল্লা শহদরর শাসনগাছায় বরলওদয় ওভারপাস চনম জাণ ৪ 50,00 10,00,00 10,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5250 - *    সুরমা নদীর উপর পুরািন কীন বসতুর চনকদট কাচর্র 

বার্ার নামক স্থাদন চপ.চস. গািার বসতু ও আম্বরখানা বাইপাস সড়ক 

চনম জাণ (০১/০৭/০১-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি* 

২-৩ 14,99,90 20,00,00 25,00,00 8,59,00 7,90,28 8,85,11 

5041-5251 - িাক্ষণবাচড়য়া শহদরর বমৌড়াইর বরল ক্রচসাং-এর উপর 

বরলওদয় ওবারপাস চনম জাণ 
৪ 50,00 10,00,00 20,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5261 - রার্াপুর-কাঁঠাচলয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়দকর 

৩২িম চকদলাচমটার আমুয়া চবশখালী নদীর উপর ২১৭.৬৮ চমটার 

দীঘ জচপচস গাি জার বসতু চনম জাণ (০১/০৬/২০১৩-৩১/০৫/২০১৬) অনুদমাচদি 

৩ 1,00,00 10,00,00 15,00,00 24,46,00 22,50,32 25,20,36 

5041-5262 - বৃহির ময়মনচসাংহ বর্লার ২টি সড়ক উন্নয়ন ২ 3,00,00 10,00,00 25,00,00 40,00,00 36,80,00 41,21,60 

5041-5263 - বকসীগঞ্জ-বালুগাঁও-বদওয়ানগঞ্জ সড়দক ৪টি বসতু চনম জাণ ৩ 0 10,00,00 12,00,00 38,89,00 35,77,88 40,07,23 

5041-5264 - লাঙ্গলবি -কাইকারদটক-নবীগঞ্জ সড়ক চনম জাণ ৩ 24,99 19,72,00 12,30,00 0 0 0 

5041-5265 - নওগাঁও-বদলগাছী-পত্নীিলা সড়ক উন্নয়ন এবাং মহাদদবপুর 

ও বদলগাছী িীর্ চনম জাণ (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬) অনুদমাচদি 
২,৩ 3,00,00 10,00,00 10,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5266 - *  ঢাকা-চসদলট মহাসড়দকর ভুলিায় ৪বলন চবচশষ্ট 

ফ্রাইওভার চনম জাণ 
২ 1,83,27 25,00,00 13,88,00 80,00,00 73,60,00 82,43,20 

5041-5268 - শহীদ মনসুর আলী (চপপুলবাড়ীয়া-বসানামুখী-ধুনট) সড়ক 

চনম জাণ (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬) 
২ 50,00 10,00,00 12,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5269 - কানসাট-রহনপুর-বভালাহাট সড়ক পুনঃচনম জাণ ও 

প্রশস্থকরণ (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) 
২ 50,00 10,00,00 13,00,00 19,72,00 18,14,24 20,31,95 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5271 - পত্নীিলা-সাপাহার-রহনপুর সড়ক পুনঃচনম জাণ ও প্রশস্থকরণ 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) 
২ 1,00,00 10,00,00 15,90,00 40,00,00 36,80,00 41,21,60 

5041-5272 - বদাহার-কাটাখালী-চনকড়া-গাচলমপুর-টিকরপুর সড়ক 

উন্নয়ন (০১/১০/২০১৩-৩১/১২/২০১৬) 
২ 0 10,00,00 10,00,00 15,00,00 13,80,00 15,45,60 

5041-5273 - মধুমচি নদীর উপর কালনা বসতু চনম জাণ (০১/০১/২০১৪-

৩০/০৬/২০১৭) অনুদমাচদি 
৩ 4,50,00 30,00,00 2,00,00 1,00,00 92,00 1,03,04 

5041-5276 - র্য়নাল আদবদীন ভুইয়া বদৌলিগঞ্জ (লাকসাম)-

লাঙ্গলদকাট-বকাদাচলয়া-ঢালুয়া-চিওড়া বার্ার সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৪-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 

২ 0 10,00,00 10,00,00 30,00,00 27,60,00 30,91,20 

5041-5277 - কুচমল্লা বসনাচনবাদসর অভযন্তরস্থ টিপরা বার্ার-বাি জ সড়ক 

উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 0 0 5,00,00 19,44,00 17,88,48 20,03,10 

5041-5282 - পাগলা-র্গন্নাথপুর-বকরানীগঞ্জ-আউশকাচি মহাসড়দকর 

রাণীগদঞ্জ কুচশয়ারা নদীর উপর বসতু চনম জাণ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) 

অনুদমাচদি 

৩ 0 0 1,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5283 - মিলব এ িনাদগাদা নদীর উপর িীর্ (মিলব বসতু) 

চনম জাণ (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 
৩ 0 0 13,00,00 30,00,00 27,60,00 30,91,20 

5041-5284 - ইম্প্রুভদমন্ট অব বরাি বসিটি এযাক্ট ব্লক স্পটস অন 

ন্যাশনাল হাইওদয়স (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৬) অনুদমাচদি 
৪ 0 0 10,00,00 75,00,00 69,00,00 77,28,00 

5041-5285 - মদন-খাচলয়াজুরী সাবমার্জএবল সড়ক চনম জাণ এবাং 

বনত্রদকাণা-মদন-খাচলয়াজুরী সড়দকর ৩৭িম চকদলাচমটাদর বালাই নদীর 

উপর চপচস গাি জার বসতু চনম জাণ (০১/০৯/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) অনুদমাচদি 

৩ 0 0 2,00,00 25,00,00 23,00,00 25,76,00 

5041-5286 - র্ামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও মহর্বুিীকরণ 

(০১/০৯/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) অনুদমাচদি 
২ 0 0 1,00,00 20,00,00 18,40,00 20,60,80 

5041-5287 - খাগড়াছচড় বর্লািীন চবচভন্ন সড়দক  চপচস গাি জার বসতু, 

আরচসচস বসতু এবাং আরচসচস বক্স কালভাট জ চনম জাণ (০১/০১/২০১৫-

৩১/১২/২০১৭)অনুদমাচদি 

৩ 0 0 1,00,00 30,00,00 27,60,00 30,91,20 

5041-5288 - মগবাড়ী - বাগমারা - ভূচি- বাাংগড্ডা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৬) 
২ 0 0 0 10,00,00 9,20,00 10,30,40 

5041-5289 - বরৌমারী-তুরা স্থলবির সড়ক চনম জাণ প্রকল্প 

(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) 
২ 0 0 0 12,00,00 11,04,00 12,36,48 

5041-5291 - চবমান বির বাইপাস ইন্টারদসকশন-লালবাগ-সালুটিকর-

বকাম্পানীগঞ্জ-বভালাগঞ্জ সড়কদক র্ািীয় মহাসড়দক উন্নীিকরণ প্রকল্প 

(০১/০৩/২০১৫-২৮/০২/২০১৮)  

২ 0 0 0 60,00,00 55,20,00 61,82,40 

5041-5292 - বগৌরীপুর-বহামনা আঞ্চচলক সড়কটি কুচমল্লা-চসদলট 

হাইওদয় প জন্ত সম্প্রসারণ (০১/১১/২০১৪-৩১/১০/২০১৭) 
২ 0 0 0 20,00,00 18,40,00 20,60,80 

5041-5294 - পাকুলা-বদলদুয়ার-এলাচসন সড়দকর ১২িম চকদলাচমটাদর 

এদলনর্ানী নদীর উপর ৯৩.০২ চমটার নালাপাড়া চপচস গাি জার বসতু চনম জাণ 

এবাং বাচলয়া-ওয়াচস জ-চমর্জাপুর সড়দক ২টি চপচস গাি জার বসতু চনম জাণ 

(০১/১০/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) 

৩ 0 0 0 20,00,00 18,40,00 20,60,80 

5041-5295 - ইটনা-চমঠামইন-অস্টগ্রাম সড়ক চনম জাণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) 
২ 0 0 0 75,00,00 69,00,00 77,28,00 

5041-6100 - চত্রশাল-নািাইল-িাড়াইল সড়দকর ১৩ িম চক.চম. এ 

িক্ষপুত্র নদীর উপর বাচলপাড়া বসতু চনম জাণ (০১/০৭/০৭ - ৩০/০৬/১৩) 

অনুদমাচদি 

৩ 4,30,00 0 0 0 0 0 

5041-7154 - বাবুরহাট-মিলব-বপন্নাই সড়ক চনম জাণ (২য় প জায়) 

(০১/০৭/০৯-৩০/০৬/১৫) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
৩ 18,65,00 20,00,00 20,00,00 25,24,00 23,22,08 26,00,73 

5041-7210 - কক্সবার্ার-বটকনাি বমচরন ড্রাইভ সড়ক-২য় প জায় (ইনানী 

বথদক চসলখালী পয়জন্ত) সাংদশাচিি (০১/০৭/০৮-৩০/০৬/১৬) অনুদমাচদি 
২ 25,00,00 71,00,00 345,56,00 30,48,00 28,04,16 31,40,66 

5041-7300 - মাগুরা বর্লািীন মাগুরা-নড়াইল আঞ্চচলক মহাসড়ক (আর 

৭২০) পুনব জাসন (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
২ 7,35,98 0 0 0 0 0 

5041-7310 - সাদয়দাবাদ এনাদয়িপুর (খার্া ইউনুস আলী বমচিকযাল 

কদলর্ হাসপািাল) সড়দক বাইদলন চনম জাণ (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫) 

অনুদমাচদি 

২ 3,73,50 12,00,00 11,56,00 0 0 0 

5041-7320 - উল্লাপাড়া ববলকুচি সড়দকর বসানািলা ঘাদট করদিায়া 

নদীর উপর ৩৪৭.২৯৫ চম. দীঘ জ চপ.চস. গাি জার বসতু চনম জাণ (০১/০৭/১০-

৩১/১২/১৩) অনুদমাচদি 

৩ 9,50,00 15,00,00 14,51,00 0 0 0 

5041-7330 - শ্যামগঞ্জ-র্াচরয়া-চবচরচসচর-দুগ জাপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও 

উন্নয়ন (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৩) অনুদমাচদি 
২ 30,00,00 20,00,00 11,42,00 0 0 0 
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অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-7340 - *    রায়পুরা-নরচসাংদী-মদনগঞ্জ সড়ক চনম জাণ (রায়পুর-

নরচসাংদী অাংশ) (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 14,99,97 15,00,00 12,00,00 18,18,00 16,72,56 18,73,27 

5041-7350 - নচর্রপুর-িামুর হাট-র্য়পুরহাট সড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/১০-

৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি* 
২ 1,50,00 0 0 0 0 0 

5041-7380 - #চবভাগীয় সদর রাংপুদরর সওর্ এর সড়ক প্রশস্তকরণ ও 

উন্নয়ন (র্াপানী ঋণ মওকুি সহায়িা িহচবল) (০১/১১/১০-৩১/১২/১৫) 

অনুদমাচদি 

২ 34,50,00 39,33,00 39,23,00 0 0 0 

5041-8010 - মাচিনা-কাদয়িপাড়া-চত্রদমাহনী সাংদ াগ সড়ক 

(০১/০৭/০২-৩০/০৬/০৯) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
২ 0 5,25,00 10,00 0 0 0 

5041-8013 - চলচুিলা-কদমিলী এবাং নাাংলু-বাচলয়াচদঘী সাংদ াগ 

সড়কসহ ধুনট-নাাংলু বাগবাড়ী-কদমিলী-গাবিলী-বিৌচকরঘাট সড়ক 

উন্নয়ন (০১/০৭/০২-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 

২ 5,00,00 11,00,00 8,45,00 0 0 0 

5041-8028 - আচরিা-চঘওর-বদৌলিপুর-নাগরপুর টাঙ্গাইল সড়ক উন্নয়ন 

(সাংদশাচিি) (০১/০৭/০৪-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
২ 8,64,00 0 0 0 0 0 

5041-9092 - র্তিীয় কণ জফুলী বসতু চনম জাণ সাংদশাচিি (১/৭/০৩-

৩১/১২/১৩) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
৩ 64,69,51 94,00,00 11,48,00 50,00,00 46,00,00 51,52,00 

5041-9150 - বিমরা-আমুচলয়া রামপুরা (বশদখর র্ায়গা সাংদ াগ) সড়ক 

চনম জাণ এবাং বিমরা-সাদয়দাবাদ সাংদ াগ সড়ক উন্নয়ন (সাংদশাচিি) 

(০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১৩) সাংদশাচিি অননুদমাচদি* 

২ 9,00,00 9,90,00 9,30,00 0 0 0 

5041-9450 - পাব জিয িট্টগ্রাম অঞ্চদল ৬টি সড়ক চনম জাণ/উন্নয়ন (২য় 

সাংদশাচিি) (০১/০৭/৯৯-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
২ 47,61,05 30,00,00 37,50,00 0 0 0 

5041-9520 - বগুড়া সাচরয়াকাচি সড়ক উন্নয়ন সাংদশাচিি (০১/০৭/০৩-

৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
২ 1,90,00 0 0 0 0 0 

5041-9690 - শহীদ চর্য়াউর রহমান বমচিকযাল কদলর্ হাসপািাল 

সাংদ াগ সড়ক (০১/০৭/০৪-৩০/৬/০৯) সাংদশাচিি অননুদমাচদি 
২ 0 10,45,00 3,91,00 3,00,00 2,76,00 3,09,12 

5041-9720 - #  ঢাকা িট্টগ্রাম মহাসড়কদক ৪ বলদন উন্নীিকরণ 

(দাউদকাচি-িট্রগ্রাম অাংশ) (সাংদশাচিি)  (০১/০১/০৬-৩১/১২/২০১৫) 

অনুদমাচদি 

১ 450,00,00 500,00,00 699,32,00 915,00,00 841,80,00 942,81,60 

5041-9770 - িাটদমাহর-হাচন্ডয়াল-হামকুচড়য়া সড়ক উন্নয়ন 

(০১/১২/০৬-৩০/০৬/১৬) অনুদমাচদি 
২ 13,00,00 10,00,00 12,00,00 39,46,00 36,30,32 40,65,96 

5041-9772 - চনয়ামিপুর-িাচহরপুর সড়ক চনম জাণ (১ম প জায়) 

(সাংদশাচিি) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১৫) অনুদমাচদি 
২ 13,50,00 14,45,00 8,69,00 0 0 0 

5041-9776 - #সুনামগদঞ্জ সুরমা নদীর উপর বসতু চনম জাণ (সাংদশাচিি) 

(০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১৫) (র্াপানী ঋণ মওকুি সহায়িা িহচবল) 

অনুদমাচদি 

২ 31,50,00 2,44,00 4,94,00 0 0 0 

5041-9954 - িট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি র্ািীয় মহাসড়দকর িট্টগ্রাম (অচক্সদর্ন 

বমাড়) হাটহার্ারী অাংশ চিভাইিারসহ প্রশস্তকরণ (০১/০৭/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৭) অনুদমাচদি 

২ 12,50,00 20,00,00 20,00,00 75,00,00 69,00,00 77,28,00 

5041-9962 - বর্লা সড়ক উন্নয়ণ প্রকল্প (ঢাকা বর্ান) (০১/০১/০৯-

৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
১ 5,66,72 0 0 0 0 0 

5041-9965 - বর্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সাংদশাচিি) (কুচমল্লা বর্ান) 

(০১/০১/০৯-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
১ 3,90,99 0 0 0 0 0 

5041-9966 - বর্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা বর্ান) (সাংদশাচিি) 

(০১/০১/০৯-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
১ 10,28,39 0 0 0 0 0 

5041-9967 - বর্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বচরশাল বর্ান) সাংদশাচিি 

(০১/০১/০৯-৩০/০৬/১৩) অনুদমাচদি 
১ 1,92,99 0 0 0 0 0 

5041-9969 - বর্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রার্শাহী বর্ান) (০১/০১/০৯-

৩০/০৬/১৩)  অনুদমাচদি 
১ 73,68 0 0 0 0 0 

5041-9983 - গাইবান্ধ্া-নাকাইহাট-বগাচবিগঞ্জ সড়দক বড়দাহ বসতু 

চনম জাণ (১ম সাংদশাচিি) (০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৫) অনুদমাচদি 
৩ 5,00,00 16,43,00 10,86,00 0 0 0 

5041-9999 - বদাহার (কাচিজকপুর)-বাররা-বাচলরদটক (বারচরয়া বসতু) 

সড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/০৯ - ৩০/০৬/১৪) অনুদমাচদি* 
১,৩ 9,49,99 1,18,00 1,00 0 0 0 

বমাট : অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ  3453,49,54 3913,33,00 3988,09,00 5235,87,00 4817,00,04 5395,04,07 

বমাট : উন্নয়ন  3453,49,54 3913,33,00 3988,09,00 5235,87,00 4817,00,04 5395,04,07 

বমাট :   5150,87,22 5793,02,00 5975,98,62 7164,04,00 6817,00,04 7495,04,07 
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৬.৩ বাংলামিশ মরাি োন্সমপাটয অর্রররট (রবআররটএ)  

৬.৩.১ সাম্প্ররত্কঅজযনঃ রবগত্ রত্ন বেমর ৪,৬১,৯৭০রট র্ানবাহমনর মররজমেশন সারটযরিমকট ইস্যয, ৩,৪৬,৩২৩রট 

র্ানবাহমনর রুট পাররমট ইস্যয/নবায়ন, ১৪,১১,৪২৩রট র্ানবাহমনর রিটমনস ইস্যয/নবায়ন, ১৯,২২,৩৬১রট 

র্ানবাহমনর কর আিায়, জুন/২০১৪ পর্যন্ত ৭,২৬,৩৯৯রট মমাটরর্ামনর আরএিআইরি টযাগসহ মরমো 

ররমেরিভ নাম্বার মেট সরবরাহ মনওয়া হময়মে এবং ১৩,২৬,০০০রট ড্রাইরভং লাইমসন্স (রশোনরবশ 

লাইমসন্সসহ) ইস্যয/নবায়ন করা হময়মে। এোড়া মমাবাইল মকাটয পররচালনার মাধ্যমম সারা মিমশ ১৮,০৪৮রট 

মমাটরর্ামনর রবরুমদ্ধ আইনগত্ বযবস্থা মনয়া হময়মে। সারা মিমশ সড়ক দুর্যটনা হ্রাসকমল্প গণসমচনত্া বরৃদ্ধর 

লমেয ৭৮,১৫৫ জন মপশািার গাড়ী চালকমির সমচত্নত্ামূলক প্ররশেণ প্রিান করা হময়মে এবং সড়ক 

বযবহারকারীমির সমচত্নত্া বৃরদ্ধর লমেয ২১০রট মসরমনার/কনিামরন্স করা হময়মে। । 

৬.৩.২ কার্যক্রমসমহূ, িলািল রনমিযশক এবং রনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম িলািল 
রনমিযশক 

সংরশি 
মকৌশলগত্ 

উমেশ্য 
এর ত্রুরমক 

পররমামপর 
একক 

সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

প্রকতৃ্ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সড়ক র্ানবাহমনর 
মররজমেশন, রিটমনস 
ও রুট পাররমট ইস্যয ও 
নবায়ন 

নবায়ন ও 
ইস্যযকৃত্ 

মমাটরর্ান 
মররজমেশন 
ও রিটমনস  ২ 

সংখযা 

(লে) 

৯.২৫ ৮. ২৫ ১১.৮৮ ৯. ১ ৯. ৫০ ১০. ০০ ১০. ২০ 

নবায়ন ও 
ইস্যযকৃত্ রুট 

পাররমট  
১. ৫৫ ১. ৩৫ ১.৫০ ১. ৪৫ ১. ৫৫ ১. ৬৫ ১. ৬৫ 

2. সকল মেরণর ড্রাইরভং 
লাইমসন্স প্রিান ও 
নবায়ন  

নবায়ন ও 
ইস্যযকৃত্ 
ড্রাইরভং 
লাইমসন্স  

২ 
সংখযা 
(লে) 

৬.৬০ ৪. ৬ ৭.২৮ ৫. ০০ ৬. ০০ ৭. ০০ ৮. ০০ 

3. মমাটরর্ামনর কর- রি 
আিায় 

মমাটরর্ান 

কর আিায় 
২ 

সংখযা 
(লে) 

৮. ০০ ৬. ৭০ ৮.৮ ৭. ৫০ ৮. ০০ ৮. ৫০ ৯. ০০ 

4. আইন- রবরধ্ বরহভূযত্ 
কার্যক্রম রনয়ন্ত্রণ 

অনবধ্ভামব 
চলাচলরত্ 
মমাটরর্ান 
সনাক্তকরণ 

২ 
সংখযা 
(লে) 

০.০৬ ০. ০৯ ০.০৮ ০. ০৯ ০.১১ ০.১৫ ০. ১৭ 

5. রিরজটাল ড্রাইরভং 
লাইমসন্স(স্মাটয কািয), 
মমাটরর্ামনর মরমরা-
ররমেরটভ নাম্বার মেট, 
মররিও রিমকাময়রন্স 
আইমিরন্টরিমকশন 
টযাগ ও মভরহকযাল 
ওনাররশপ কািয প্রিান 

রিরজটাল 
নাম্বার মেট 

প্রবত্যন 

২ 
সংখযা 
(লে) 

৪. ০০ ৩. ১৫ ৩.৫০ ২. ৫০ ২. ৫০ ২. ২০ ২. ০০ 
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৬.৩.৩ অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

5043-0000 - বাাংলাদদশ সড়ক পচরবহন কর্তজপক্ষ ১-৫ 171,05,01 235,00,00 173,00,00 162,40,00 200,00,00 225,00,00 

বমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  171,05,01 235,00,00 173,00,00 162,40,00 200,00,00 225,00,00 

বমাট : অনুন্নয়ন  171,05,01 235,00,00 173,00,00 162,40,00 200,00,00 225,00,00 

অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ        

5043-5010 - *  এস্টাবচলশচলচসাং িাটা বসন্টার এন্ড ওদয়ব বপাট জাল 

চসদস্টম ির চবআরটিএ (০১/০৪/২০১৩-৩১/০৩/২০১৫) 

অনুদমাচদি 

১-৫ 0 2,27,00 10,27,00 12,95,00 11,91,40 13,34,37 

বমাট : অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ  0 2,27,00 10,27,00 12,95,00 11,91,40 13,34,37 

বমাট : উন্নয়ন  0 2,27,00 10,27,00 12,95,00 11,91,40 13,34,37 

বমাট :   171,05,01 237,27,00 183,27,00 175,35,00 211,91,40 238,34,37 

৬.৪ বাংলামিশ সড়ক পররবহন কমপযামরশন (রবআররটরস) 

৬.৪.১  সাম্প্ররত্ক অজযনঃ বত্যমামন রবআররটরস’র গাড়ী বহমর সবযমমাট ১, ৫২৯রট একত্লা ও রিত্ল বাস এবং ১৩৮রট 

োক আমে। উক্ত বাস ও োক পররচালনার মাধ্যমম কমপযামরশন মুনািা অজযন কমর রনয়রমত্ DSL পররমশাধ্ 

করমত্ পারমে। র্ােী মসবা প্রিামনর লমেয ই- রটমকরটং ও SPASS Card এর অরত্ররক্ত সম্প্ররত্ 

রবআররটরস বামস Wi-Fi Internet Service মর্াগ করা হময়মে। এ সারভযস প্রবত্যমনর িমল রবআররটরস বামস 

ভ্রমমনর প্ররত্ র্ােী সাধ্ারন আকৃি হওয়ায় এর সংখযা পূমবযর ত্ুলনায় বরৃদ্ধ মপময়মে। িলশ্রুরত্মত্ রবগত্ 

অর্যবেমরর  ত্ুলনায় কমপযামরশমনর অপামররটং মুনািা বরৃদ্ধ মপময়মে। এোড়া ড্রাইরভং প্ররশেমণর জন্য 

রবআররটরস কত্ৃযক মগাপালগঞ্জ মজলার টুরিপাড়ায় প্ররশেণ মকন্দ্র রনমযাণ কাজ সমাপ্ত হময়মে। 

৬.৪.২ কার্যক্রমসমহূ, িলািল রনমিযশক এবং রনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম িলািল 
রনমিযশক 

সংরশি 
মকৌশলগত্ 

উমেশ্য 
এর ত্রুরমক 

পররমামপর 
একক 

সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

প্রকতৃ্ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মপশািার গারড় 
চালকমির প্ররশেণ 

প্ররশরেত্ 
চালক 

৩ 
সংখযা 

(হাজার) 
৩০. ০০ ৬. ৯৭০ ৩৩.০০ ৬. ০৬৮ ৩৩. ০০ ৩৪.০০ ৩৫.০০ 

2. নতু্ন প্ররশেণ মকন্দ্র 
স্থাপন ও মাোর 
মেনার সৃরি 

স্থারপত্ 
প্ররশেণ মকন্দ্র 
ও প্ররশেণ 

মকন্দ্র 
আধ্ুরনকীকরণ 

৩ 
সংখযা 
হাজার 

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ 

3. নতু্ন বাস এবং োক 
সংগ্রহ 

বাস ৩,৪ 
সংখযা 

৪২৮ ৪২৮ -  ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ 

োক ৪ -  -  ৩০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ 

4. সকল পর্যাময়র ই-
রটমকরটং বযবস্থার 
প্রচলন 

ই- রটমকরটং ৪ 
সংখযা 

(লে) 
২২০ ১৫০ ৩০০ ৩০০ ৪০০  ৪৫০  ৫০০ 

5. নতু্ন আন্তজযারত্ক 
রুমট বাস সারভযস 
সম্প্রসারণ 

আন্তজযারত্ক 
রুমট চালুকৃত্ 

বাস  
৫ সংখযা ২ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 
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৬.৪.৩ অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ        

5005-5012 - কনোকশন অব চবআরটিচস বট্রচনাং ইনচস্টটিউট এযাট 

টচঙ্গপাড়া (০১/১২/২০১২-৩১/১২/২০১৪) অনুদমাচদি 
 5,36,58 3,24,00 2,08,00 0 0 0 

5005-7380 - প্রচকউরদমন্ট অব িবল বিকার,  চসদঙ্গল বিকার এ.চস. 

এন্ড আটি জকুদলদটি বাস ির চবআরটিচস (০১/১২/১০ - ৩১/১২/১৩) 

সাংদশাচিি অননুদমাচদি 

৪ 8,01,81 0 0 0 0 0 

বমাট : অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ  13,38,39 3,24,00 2,08,00 0 0 0 

বমাট : উন্নয়ন  13,38,39 3,24,00 2,08,00 0 0 0 

বমাট :   13,38,39 3,24,00 2,08,00 0 0 0 

৬.৫ ঢাকা পররবহন সমিয় কত্ৃযপে (রিরটরসএ) 

৬.৫.১ সাম্প্ররত্ক অজযনঃ ঢাকা নগরবাসীর দ্রুত্ সহজ র্াত্ায়াত্ কার্যক্রম ত্র্া গণপররবহন বযবস্থা প্রবযত্মনর লমেয 

Strategic Transport Plan (STP)-আওত্ায় ৩রট BRT (Bus Rapid Transit) রুট ৩রট MRT (Mass 

Rapid Transit) রুট রচরিত্ করা হময়মে। উিরা ৩য় মিজ হমত্ বাংলামিশ বযাংক পর্যন্ত MRT (Mass 

Rapid Transit) Line-6 ( মমমোমরল) রনমযামণর লমেয JICA এর অর্যায়মন Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (DMRTDP) প্রকমল্পর রিজাইন, কনোকশন স্যপাররভশন, প্ররকউরমমন্ট সামপযাট 

এর মজনামরল পরামশযক এবং ইনরেরটউশনাল মিমভলপমমন্ট কামজর পরামশযক এবং Resettlement 

Assistance পরামশযক রনময়াগ করা হময়মে। মমমোমরল বাস্তবায়ন, অপামরশন ও রেণামবেমণর জন্য 

শত্ভাগ সরকারর মারলকানাধ্ীন Dhaka Mass Rapid Transit Company Ltd. (DMTCL) গঠন করা হময়মে 

এবং মমমোমরল আইন ২০১৫ প্রণয়ন করা হময়মে। BRT (Bus Rapid Transit) Line-3 বাস্তবায়মনর লমেয 

উন্নয়ন সহমর্ারগমির অর্যায়মন হয়রত্ শাহজালাল (রঃ) আন্তজযারত্ক রবমানবন্দর হমত্ মহাখালী- মগবাজার-

রমনা- গুরলস্তান- নয়াবাজার- রিলরমল পর্যন্ত রুমটর সমীো প্রার্রমক নকশা চূড়ান্ত করা হময়মে। বত্যমামন 

BRT Operational Plan and Basic Design, মেশন রিজাইন এবং ২.১৫ রক.রম. িীর্য মহাখালী রবআররট 

োইওভার রিজাইন ইত্যারি কাজ সমাপ্ত হময়মে।  

৬.৫.২ কার্যক্রমসমহূ, িলািল রনমিযশক এবং রনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম িলািল 
রনমিযশক 

সংরশি 
মকৌশলগত্ 

উমেশ্য 
এর ত্রুরমক 

পররমামপর 
একক 

সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

প্রকতৃ্ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশারধ্ত্ 
লেযমাো 

মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. Mass Rapid 

Transit (MRT) 

প্রবত্যন ও সম্প্রসারণ 

প্রর্ম পর্যায় 

রবস্তাররত্ নকশা 
প্রণয়ন 

৪ ক্রমপুরঞ্জভূত্ 
অগ্রগরত্ % 

০. ৭৬ ০. ৭২ ২. ৪৯ ২. ৪৭ ৪. ৭৮ ২০. ৭৮ ৪০. ৫৫ 

2. Bus Rapid Transit 

3 (BRT) রিমটইল 
রিজাইন 

সম্ভাবযত্া 
সমীো ও 

রবস্তাররত্ নকশা 
প্রণয়ন 

৫৪.০০ ৫৩. ৪৬ ৮৪.০০ ৬৮. ৫৫ ১০০ -  -  

মনাটঃ ২০১১- ১২ অর্যবেমর মকান কমযকান্ি না র্াকায় লেযমাোও মিখামনা হয়রন। 
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৬.৫.৩ অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কমযসরূচ এবং প্রকমল্পর নাম 
সংরিি 
কার্যক্রম 

প্রকতৃ্ 
২০১৩- ১৪ 

বামজট 
সংমশারধ্ত্ 

বামজট 
মধ্যমময়ারি বযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পচরিালন ইউচনটসমূহ        

5005-4716 - ঢাকা পচরবহন সমন্বয় কর্তজপক্ষ (চিটিচসএ) ১-২ 2,75,00 6,00,00 4,50,00 9,18,00 35,00,00 37,98,00 

বমাট : পচরিালন ইউচনটসমূহ  2,75,00 6,00,00 4,50,00 9,18,00 35,00,00 37,98,00 

বমাট : অনুন্নয়ন  2,75,00 6,00,00 4,50,00 9,18,00 35,00,00 37,98,00 

অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ        

5005-5013 - চরচভশন এন্ড আপদিটিাং অব বেদটচর্ক ট্রািদপাট জ প্লান 

ির ঢাকা (০১/০৫/২০০৪-৩০/০৯/২০১৫) অনুদমাচদি 
 0 0 15,22,00 4,18,00 3,84,56 4,30,71 

5005-5236 - ঢাকা ম্যাস র যাচপি ট্রািচর্ট বিদভলপদমন্ট প্রদর্ক্ট 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৪) অনুদমাচদি 
১-২ 158,51,00 380,00,00 380,00,00 385,64,00 354,78,88 397,36,35 

বমাট : অনুদমাচদি প্রকল্পসমূহ  158,51,00 380,00,00 395,22,00 389,82,00 358,63,44 401,67,06 

বমাট : উন্নয়ন  158,51,00 380,00,00 395,22,00 389,82,00 358,63,44 401,67,06 

বমাট :   161,26,00 386,00,00 399,72,00 399,00,00 393,63,44 439,65,06 

 


