
 663 

ভঞ্জুরয নং- 46 

৫০-ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নুন্নয়ন 2876,93,00 3164,62,00 3481,09,00 

উন্নয়ন 16820,28,00 18502,31,00 20352,54,00 

মভাট 19697,21,00 21666,93,00 23833,63,00 

 

যাজস্ব 3316,73,50 3648,32,43 3886,21,61 

মূরধন 16380,47,50 18018,60,57 19947,41,39 

মভাট 19697,21,00 21666,93,00 23833,63,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট ও প্রধান কাম যাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

ভাড়ক মভযাভত, ংস্কায ও যেণামফেণ এফং উন্নয়ন ও ম্প্রাযমণয ভাধ্যমভ জনগমণয অথ য-াভারজক উন্নয়মনয রমেে 

মটকআ, রনযাদ ও ভানম্মত ভাড়ক ফকাঠামভা এফং ভরিত অদৄরনক গণরযফন ব্যফস্থা গমড় মতারা।  

১.২ প্রধান কাম যাফরর 

1.2.1. ভাড়ক মনটওয়ামকযয মভযাভত, ংস্কায ও যেণামফেণ; 

1.2.2. জাতীয় ও অঞ্চররক ও মজরা ভাড়কমূময উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ; 

1.2.3. থ যননরতক দৃরিমকাণ মথমক গুরুত্বপূণ য ভাড়ক রনভ যাণ প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন; 

1.2.4. রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা প্রফতযন ও রযচারনা; 

1.2.5. রনযাদ ড়ক রনরিত কযা; 

1.2.6. ভরিত দ্রুত গরতম্পন্ন গণরযফন ব্যফস্থা প্রফতযন ও রযচারনা; 

1.2.7. বেন্তযীণ ও অন্তজযারতক রুমট মাত্রী রযফন ও ণ্য রযফন মফা প্রদান; 

1.2.8. ড়ক রযফন মক্টময াফররক-প্রাআমবট াট যনাযরমক উৎারত কযা 

২.০  ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য ও কাম যক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. ভাড়ক মনটওয়ামকযয উন্নয়ন ও 

ম্প্রাযণ 

 জাতীয় ভাড়ক ৪-মরমন উন্নীতকযণ 

 ভাড়ক ভজবুরতকযণ 

 ভাড়ক প্রস্তকযণ 

 ভাড়ক পুনঃরনভ যাণ 

 ভাড়ক ামপযরং 

 মতু ও কারবাট য রনভ যাণ/পুনঃরনভ যাণ 

 ড়ক ও জনথ রধদপ্তয 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

২. রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা 

ম্প্রাযণ 

 মানফামনয রডরজটার মযরজমেন ার্ট যরপমকট 

আস্যে 

 মানফামনয রপটমন ার্ট যরপমকট আস্যে ও 

নফায়ন 

 ড্রাআরবং রাআমন্প আস্যে এফং নফায়ন 

 মভাটযমান কয ও রপ অদায় 

 মভাটযমামনয মযমরা-রযমের্টব নাম্বায মেট ও 

অযএপ অআরড ট্যাগ ংমমাজন 

 ফাংরামদ ড়ক রযফন 

কর্তযে 

৩. ড়ক রনযাত্তা মজাযদাযকযণ  ড্রাআবাযমদয প্ররেণ প্রদান   ফাংরামদ ড়ক রযফন 

কর্তযে 

 ফাংরামদ ড়ক রযফন 

কম যামযন 

 জনমচতনতা সৃরি 

 অআন-রফরধফরর্ভ যত কাম যক্রভ রনয়ন্ত্রন 

 ফাংরামদ ড়ক রযফন 

কর্তযে 

 দুঘ যটনা হ্রাম ব্লাকস্পটমূম প্ররতকাযমূরক 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 ড়ক ও জনথ রধদপ্তয 

৪. দ্রুত গরতম্পন্ন গণরযফন ব্যফস্থা 

প্রফতযন ও ম্প্রাযণ  

 ভা য োরড ট্রানরজট (এভঅযর্ট রাআন-৬) 

রনভ যাণ 

 স্মাট য কাড য য োরড া প্রচরন 

 ঢাকা রযফন ভিয় কর্তযে 

 ফা য োরড ট্রানরজট (রফঅযর্ট) রনভ যাণ  ড়ক ও জনথ রধদপ্তয 

 নতুন ফা ও ট্রাক ংগ্র  ফাংরামদ ড়ক রযফন 

কম যামযন 

৫. অন্তজযারতক ও বেন্তযীণ রুমট মাত্রী ও 

ভারাভার রযফন মফা ম্প্রাযণ 

 অন্তজযারতক ও বেন্তযীণ রুমট ফা মফা 

ম্প্রাযণ 

 ফাংরামদ ড়ক রযফন 

কম যামযন 

৩.০  দারযদ্র্ে রনযন ও নাযী উন্নয়ন ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্র্ে রনযন ও নাযী উন্নয়মনয উয মকৌরগত উমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ ভাড়ক মনটওয়ামকযয উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

দারযদ্র্ে রনযমনয উয প্রবাফ: রফদ্যভান ড়ক মনটওয়াকয ংস্কায, মভযাভত, ংযেণ, উন্নয়ন ও ম্প্রাযমণয ভাধ্যমভ ড়ক 

মমাগামমাগ ব্যফস্থা উন্নততয মে এফং গ্রাভীন এরাকা ম যন্ত ভাড়ক মনটওয়াকয ম্প্রাযণ মে। ারফ যকবামফ মদময ল্লী ও 

য ঞ্চমর রফরনময়াগ ও কভ যংস্থান ফাড়মে। পমর মদময থ যননরতক কভ যকান্ড বৃরি ামে, মদময দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠীয উৎারদত 

ণ্য রফণন জতয মে, ব্যফা ফারণমজেয প্রায ঘটমে। মফ যারয দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠীয কভ যংস্থান সৃরি মে, মা দারযদ্র্ে 

দূযীকযমণ প্রতেে ও মযােবামফ ায়তা কময। 



 665 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: অন্তজযারতক, জাতীয় অঞ্চররক ও মজরা ভাড়ক ংস্কায, মভযাভত, ংযেণ, উন্নয়ন রফমলত 

যেণামফেণ ও মভযাভত ধযমনয কামজ নাযীমদয ম্পৃক্ত কযা য়। এমত নাযীমদয কভ যংস্থান য়, নাযীযা স্বাফরম্বী য়, তামদয 

েভতা বৃরি ায়, গ্রামভয নাযীমদয উৎারদত ণ্য রফণন ও ফাজাযজাতকযণ জতয য়। 

৩.১.২  রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা ম্প্রাযণ 

দারযদ্র্ে রনযমনয উয প্রবাফ: এ িরত প্রফতযন ও ম্প্রাযমনয পমর গ্রাকমক মফা গ্রণ কযায জন্য মফা প্রদানকাযীয 

কাম যারময় অমত মেনা। ড়ক মানফামনয মযরজমেন, রপটমন ও রুট াযরভট আস্যে ও নফায়ন, কর মেরণয ড্রাআরবং 

রাআমন্প প্রদানও নফায়ন মভাটযমামনয কয-রপ অদায় প্রভৃরত মফা, গ্রাকযা ঘময ফম আন্টাযমনট অয মভাফাআর মপামনয ভাধ্যমভ 

মময় মামেন। পরশ্রুরতমত হ্রাপ্রাপ্ত মাতায়াত খযমচয উকায দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠী মবাগ কযমে।  

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা ও রনয়ন্ত্রণ িরত প্রফতযন ও ম্প্রাযণ কযায পমর নাযীযাও ফরণ যত 

স্যমমাগ-স্যরফধায াাার ICT মন্টায রযচারনায স্যমমাগ ামে ও তামদয েভতায়ন মে। 

৩.১.৩  ড়ক রনযাত্তা মজাযদাযকযণ  

দারযদ্র্ে রনযমনয উয প্রবাফ: ড়ক রনযাত্তা মজাযদায ও রনরিত মর স্বাবারফবামফ দুঘ যটনা হ্রা ামফ। রযফায রনযাদ মফ। 

রফমলতঃ দুঘ যটনায় রযফামযয উাজযনােভ ব্যরক্ত ভাযা মগমর ম রযফায ঠাৎ কময দারযমদ্র্ে রনরতত য়। তদুরয দুঘ যটনা 

কফররত ব্যরক্ত মরদ রযফায প্রধান য় তমফ দারযমদ্র্েয ভাত্রা অমযা প্রকট য়। রনযাদ ড়ক রনরিত মর দুঘ যটনা হ্রা ামফ, 

পমর দারযদ্র্েও হ্রা ামফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: এটা নস্বীকাম য মম, দুঘ যটনায পমর রযফামযয নাযী ও রশুযাআ মফী েরতগ্রস্ত য়। তাআ রনযাদ 

ড়ক রনরিত মর নাযীযা উকৃত মফ।  

৩.১.৪  দ্রুত গরতম্পন্ন গণরযফন ব্যফস্থা প্রফতযন ও ম্প্রাযণ  

দারযদ্র্ে রনযমনয উয প্রবাফ: দ্রুতগরতম্পন্ন গণরযফন ব্যফস্থা প্রফতযন ও ম্প্রাযণ মর মাতায়াত খামত জনাধাযমণয ব্যয় 

ও ভয় ােয় মফ, চরাচর জতয মফ ও মানজট হ্রা ামফ। এমত রযফন ব্যফস্থা জ মফ। Bus Rapid Transit 

(BRT) এফং Mass Rapid Transit (MRT) চালু মর থ যননরতক কভ যকামে রধকতয গরতীরতা অমফ। এয পমর 

েভঘন্টা বৃরি ামফ। পমর দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠীয দারযদ্র্ রফমভাচমন ায়ক মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: MRT এফং BRT- মত নাযীমদয জন্য মানফামনয ম যাপ্ত ংখ্যক ীট ংযরেত থাকমফ রফধায় 

কভ যমেমত্র ভররামদয মাতায়াত জতয ও রনযাদ মফ। নাযীমদয থ যননরতক কভ যকাে বৃরি ামফ। 

৩.১.৫ অন্তজযারতক ও বেন্তযীণ রুমট মাত্রী ও ভারাভার রযফন মফা ম্প্রাযণ 

দারযদ্র্ে রনযমনয উয প্রবাফ: অন্তজযারতক ও বেন্তযীন রুমট রযফন মফা ম্প্রাযমণয পমর দরযদ্র্ জনমগাষ্ঠী রো, রচরকৎা 

ও কভ যংস্থামনয জন্য স্বল্প খযমচ মদময বেন্তময ও রফমদম মমমত াযমে, মা থ যননরতক কভ যকামে গরতীরতা অনয়মন র্ভরভকা 

যাখমে। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: পুরুলমদয াাার নাযীযাও স্বল্প খযমচ মদময বেন্তময ও রফমদম প্রময়াজমনয ভয় মজ ভ্রভণ 

কযমত াযমে। এমত নাযীমদয াভারজক ও থ যননরতক কভ যকান্ড বৃরি মে। 

৩.২ দারযদ্র্ে রনযন ও নাযী উন্নয়ন ম্পরকযত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

দারযদ্র্্ে রনযন 15390,83,28 16923,37,63 18822,58,89 

নাযী উন্নয়ন 6279,53,25 6910,18,24 7083,17,21 
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৪.১ গ্রারধকায ব্যয় খাত/কভ যসূরচমূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায খাত/কভ যসূরচমূ ংরিি ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

১. ভাড়ক মনটওয়ামকযয উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

 েরতগ্রস্ত কর মেরণয ড়ক ংস্কায, মভযাভত ও ংযেণ এফং থ যননরতকবামফ গুরুত্বপূণ য 

ড়কমূময উন্নয়ন ও ম্প্রাযমণয াাার অন্তজযারতক, জাতীয় ও অঞ্চররক ভাড়ক 

এফং মজরা ভাড়কমূময উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ মদময থ যননরতক উন্নয়মন একর্ট 

অফশ্যকীয় কাম যক্রভ। ২০৪১ ামরয ভমধ্য মদমক একর্ট অদৄরনক ও উন্নত মদম রুান্তয 

কযমত মর উন্নত মমাগামমাগ ব্যফস্থা রযাম য। এ োড়া জাতীয় গুরুত্বপূণ য নতুন ড়ক রনভ যাণ, 

প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন এফং রফরবন্ন স্থামন ফরস্থত মতু ও কারবাট য রনভ যাণ ও মভযাভত 

এফং রফদ্যভান ৪১ র্ট মপযীয স্থমর মতু রনভ যামণয ভাধ্যমভ উন্নয়মনয চাকামক চর যাখায 

জন্য উর্য যক্ত কাম যক্রভমক ফ যামো মফী গ্রারধকায মদয়া ময়মে। 

 ভাড়ক মনটওয়ামকযয উন্নয়ন ও 

ম্প্রাযণ 

২. দ্রুত গরতম্পন্ন গণরযফন ব্যফস্থা প্রফতযন ও ম্প্রাযণ 

 গণরযফন ব্যফস্থায প্ররত গণভানুমলয অস্থা ও তামদয চরাচর রনযাদ ও রনরিতকযমণয 

রমেে নতুন ফা ও ট্রাক ংগ্র, Bus Rapid Transit (BRT) প্রফতযন ও ম্প্রাযণ, 

Mass Rapid Transit (MRT) প্রফতযন ও ম্প্রাযণ এফং কর ম যাময় আ-র্টমকর্টং 

ব্যফস্থায প্রচরনমক রিতীয় মফ যাচ্চ গ্রারধকায প্রদান কযা ময়মে। 

 দ্রুত গরতম্পন্ন গণরযফন 

ব্যফস্থা প্রফতযন ও  ম্প্রাযণ 

৩. রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা ম্প্রাযণ 

 মভাটযমান ব্যফস্থানা ও রনয়ন্ত্রণ িরত রডরজটাআমজন, মযরজমেন, ড্রাআরবং রাআমন্প 

প্রদান, রুট াযরভট, নফায়ন, কয ও রপ অদায় প্রভৃরত মফা গ্রাকযা ঘময ফম আন্টাযমনট 

অয মভাফাআর মপামনয ভাধ্যমভ মামত দ্রুত মমত াময ম রেে কাম যক্রভ গ্রণ কযা ময়মে। 

পরশ্রুরতমত এর্টমক রতন নম্বয গ্রারধকায তাররকায় যাখা ময়মে। 

 রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা 

ম্প্রাযণ 

৪. ড়ক রনযাত্তা মজাযদাযকযণ 

 মাদায গাড়ীচারকমদয প্ররেণ ও পুণঃপ্ররেণ, নতুন প্ররেণ মকন্দ্র স্থান, ভাোয 

মট্রআনায সৃরি ও দূঘ যটনা  হ্রাম প্ররতকায মূরক ব্যফস্থা গ্রমণয রমেে দুঘ যটনা প্রফন স্থানমূম 

ড়মকয ফাঁক যরীকযণ ও প্রস্তকযমণয ভাধ্যমভ কমরয জন্য রনযাদ ড়ক রনরিত 

কযমত এ রফবাগ রফরবন্ন কাম যক্রভ ও ব্যয় রযকল্পনা গ্রণ কমযমে ও তা চরভান অমে, রফধায় 

এর্টমক গ্রারধকায তাররকায় যাখা ময়মে। 

 ড়ক রনযাত্তা মজাযদাযকযণ 

৫. ন রাআমন কয, রপ অদায় 

 মযরজমেন, ড্রাআরবং রাআমন্প প্রদান, রুট াযরভট, নফায়ন প্রভৃরত মফা প্রদামনয ভাধ্যমভ 

যকারয মকালাগাময যাজস্ব মামত দ্রুত, ঠিক রযভামণ এফং মথামথবামফ অমত াময ম 

রমেে এ কর কাম যক্রভমক online এ মনয়ায জন্য এ খাতমক গ্রারধকায মদয়া ময়মে। 

 রডরজটার মভাটযমান ব্যফস্থানা  

ম্প্রাযণ 

৬. অন্তজযারতক ও বেন্তযীণ রুমট মাত্রী ও ভারাভার রযফন মফা ম্প্রাযণ 

 অঞ্চররক ও উ অঞ্চররক ংমমাগ স্থান কাম যক্রমভয অওতায় ার্শ্যফতী মদমূময ামথ 

মাত্রী ও ভারাভার রযফন মফা ম্প্রাযমণয মেমত্র নতুন রদগন্ত উমন্ারচত ময়মে,  এ জমন্য 

এ খাতমক গ্রারধকায প্রদান কযা ময়মে। 

 অন্তজযারতক ও বোন্তযীণ রুমট 

মাত্রী ও ভারাভার রযফন মফা 

ম্প্রাযণ 
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৪.২ ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-২০)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/ামযন আউরনটওয়াযী ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ফাংরামদ ড়ক রযফন কম যামযন 0 19,00 265,34,00 291,87,40 0 

ড়ক যেণামফেণ তরফর মফাড য 0 37,52 0 0 0 

ঢাকা রযফন ভিয় কর্তযে (রডর্টরএ) 2298,43,00 1205,70,48 3490,78,00 3847,85,84 6224,20,00 

রচফারয় 613,21,25 15,01,00 305,44,30 340,11,20 19,62,99 

অন্তজযারতক প্ররতষ্ঠানমূ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,63 

ড়ক ও জনথ রধদপ্তয 7802,75,75 10639,37,27 15391,01,70 16947,05,55 17293,79,74 

ফাংরামদ ড়ক রযফন কর্তযে 196,48,00 216,96,00 244,60,00 240,00,00 295,96,64 

ফ যমভাট : 10910,91,00 12077,64,27 19697,21,00 21666,92,99 23833,63,00 

৪.২.২ থ যননরতক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ যননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 যাজস্ব ব্যয়      

4500 রপাযমদয মফতন 75,44,75 74,41,93 117,21,70 82,53,47 140,64,64 

4600 প্ররতষ্ঠান কভ যচারযমদয মফতন 60,08,90 59,68,00 58,51,17 66,28,34 70,67,09 

4700 বাতারদ 94,65,81 90,20,55 96,93,19 124,85,47 116,43,37 

4800 যফযা ও মফা 976,63,09 1096,58,73 1209,23,37 1325,38,84 1336,63,81 

4900 মভযাভত ও ংযেণ 1555,64,50 1606,00,79 1814,81,07 2019,23,31 2197,59,08 

5900 াায্য ভঞ্জুরয 15,00,00 5,96,00 20,00,00 30,00,00 24,20,00 

6100 অন্তজযারতক প্ররতষ্ঠামনয চাঁদা 3,00 3,00 3,00 3,00 3,63 

6300 ফয বাতা ও অনুমতারলক 226,54,20 0 0 0 0 

 মভাট : - যাজস্ব ব্যয় 3004,04,25 2932,89,00 3316,73,50 3648,32,43 3886,21,62 

 মূরধন ব্যয়      

6800 ম্পদ ংগ্র/ক্রয় 87,43,90 47,45,60 963,43,68 1059,28,54 1710,33,76 

6900 র্ভরভ ও ন্যান্য ম্পরত্ত ংগ্র 482,99,00 609,04,12 1399,30,40 1547,13,46 214,81,07 

7000 রনভ যাণ ও পূতয 6939,26,47 8210,88,04 13343,08,81 14666,87,75 17208,33,22 

7400 যকারয কভ যচারযমদয জন্য ঋণ ও রগ্রভ 47,00 47,00 77,50 4,05,00 93,78 

7900 উন্নয়ন অভদারন শুল্ক ও বোট 285,72,38 22,63 454,31,63 499,74,80 575,02,74 

7980 মূরধন মথাক ও রফরফধ মূরধন ব্যয় 110,98,00 276,67,88 219,55,48 241,51,03 237,96,82 

 মভাট : - মূরধন ব্যয় 7906,86,75 9144,75,27 16380,47,50 18018,60,58 19947,41,39 

 ফ যমভাট : 10910,91,00 12077,64,27 19697,21,00 21666,93,01 23833,63,01 

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ যকৃরত রনমদ যকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমদ যক ংরিি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময একক ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. ড়ক মনটওয়াকয ংযেণ ও 

মভযাভত 
১ % ১৮.০৪ ২০.৫৬ ২২.৭০ ১৬.৪৫ ২৩.২৫ ২৩.৫০ ২৪.০০ 
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রনমদ যক ংরিি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময একক ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

2.  ড়ক দুঘ যটনা হ্রাময ায ৩ % 11.00 রজযত য়রন ১২.০০ ১০.০০ ১১.০০ ১২.০০ ১৩.০০ 

3. মভাটযমান রপটমন নদ 

ংগ্র রনরিতকযণ 
২ ংখ্যা (রে) ৫.৫০ ৫.১০ ১০.০০ ৬.০০ ১০.২০ ৮.০০ ৯.০০ 

4. রযরজওনার কামনকর্টরবর্টয 

অওতায় মযাড করযমডায 

উন্নীতকযণ (ামক-১) 

১ 
ফাস্তফায়মনয ায 

% 
১৬.২৯ ১৭.৫৩ ২৯.৮২ ১৮.০০ ৩০.০৬ ২৪.৪৬ - 

৬.০ রধদপ্তয/ংস্থায াম্প্ররতক জযন, কাম যক্রভমূ এফং পরাপর রনমদ যক ও রেেভাত্রা এফং ব্যয় 

প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয় 

৬.১.১ াম্প্ররতক জযন: একরফং তাব্দীয উমমাগী ড়ক রযফন ও ভাড়ক ব্যফস্থা গমড় মতারায রমেে রফদ্যভান অআন, 

রফরধভারা, নীরতভারা ও গাআডরাআন ংমাধন, রযফধ যন ও রযভাজযন কময ংস্কায এফং অদৄরনক রযফন ব্যফস্থায ামথ 

াভঞ্জস্য মযমখ নতুন অআন, রফরধভারা, নীরতভারা ও গাআডরাআন প্রণয়ন কযা ময়মে  ও মে। এযআ ধাযাফারকতায় রফগত রতন 

ফেময মটার নীরতভারা-২০১৪, মভমট্রামযর অআন-২০১৫, ফা য োরড ট্রানরজট (রফঅযর্ট) অআন-২০১৬, ড়ক ও জনথ 

রধদপ্তমযয (নন-কোডায মগমজমটড এফং নন-মগমজমটড কভ যকতযা/কভ যচারয) রনময়াগ রফরধভারা-২০১৫, ড়ক ও জনথ 

রধদপ্তমযয র্ভরভ ব্যফস্থানা নীরতভারা-২০১৫, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবামগয তথ্য ফমুক্তকযণ নীরতভারা-২০১৫, ড়ক 

ও জনথ রধদপ্তমযয অওতাধীন ভাড়মকয ামর্শ্য মফযকারয উমদ্যামগ অকল যনীয় ও উন্নতভামনয রকমরারভটায পরক স্থান 

গাআড রাআনস্-২০১৫, মভমট্রামযর রফরধভারা-২০১৬, ফাংরামদ ড়ক রযফন কর্তযমেয কভ যকতযা/কভ যচারয রনময়াগ রফরধভারা-

২০১৬ প্রণয়ন ও জারয কযা ময়মে। 

৬.১.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা: প্রমমাজে নয়। 

৬.১.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

5001-0001 - রচফারয়  128,64,39 243,18,25 15,01,00 16,22,30 21,97,00 19,62,99 

5006-4371 - াযভামনন্ট আন্টাযন্যানার এমারময়ন ফ মযাড কংমগ্র 

(র.অআ.এ.অয.র.) 
- 0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,63 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  128,64,39 243,21,25 15,04,00 16,25,30 22,00,00 19,66,62 

মভাট : নুন্নয়ন  128,64,39 243,21,25 15,04,00 16,25,30 22,00,00 19,66,62 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

5001-7360 - ননুমভারদত নতুন প্রকমল্পয জন্য মথাক ফযাে ** - 0 370,03,00 0 289,22,00 318,14,20 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  0 370,03,00 0 289,22,00 318,14,20 0 

মভাট : উন্নয়ন  0 370,03,00 0 289,22,00 318,14,20 0 

মভাট :   128,64,39 613,24,25 15,04,00 305,47,30 340,14,20 19,66,62 

৬.২ ড়ক ও জনথ রধদপ্তয 

৬.২.১ াম্প্ররতকজযন: রফগত রতন থ যফেময উন্নয়ন খামতয অওতায় জাতীয় ও অঞ্চররক এফং মজরা ভাড়ক রভররময় ফ যমভাট 

৯৬১.৮৪ রকমরারভটায ড়ক মবমভন্ট রনভ যাণ, ড়ক মবমভন্ট পুনফ যান ১৬৫০.৩৩ রকমরারভটায এফং ২৯৭০১.৪২ রভটায  মতু 

ও ৪৭১৭.৬৮ রভটায কারবাট য রনভ যাণ/পুনরন যভ যাণ কযা ময়মে। একআ ভময় মভযাভত খামতয অওতায় ৮৮৯৬.৯৫ রকমরারভটায 

ভাড়ক রুর্টন ও ররযয়রডক মভআনমটন্যান্প এফং ৩,৬৮৫ রভটায মতু/কারবাট য পুনরন যভ যাণ, মভযাভত ও যেনামফেণ কযা 
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ময়মে। কর মেণীয ভাড়ক অগাভী াঁচ ফেমযয ভমধ্য ৮৫ তাং Fair to Good Condition-এ উন্নীত কযায রমেে 

ভয়াফি রযকল্পনা গ্রণ কযা ময়মে। এোড়া ভাড়কমূম রফদ্যভান মটার অদাময়য ায র্যমগামমাগী কময মটার নীরতভারা-

২০১৪ আমতাভমধ্য চালু কযা ময়মে এফং মটার অদাময়য নাতন িরতয াাার রফমর্শ্য উন্নত মদময ন্যায় জাতীয় 

ভাড়কগুররমত অদৄরনক ও র্যমগাামমাগী Digital Toll Plaza স্থান কযা ময়মে। 

৬.২.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জাতীয় ভাড়ক ৪-মরমন 

উন্নীতকযণ 

৪-মরমন উন্নীত 

ভাড়ক 
১ রকমরারভটায ৮০ ৯০.১৫ ৮০ ৫ ৮৫ ৮০ ৬০ 

2. ভাড়ক ভজবুরতকযণ 

ভজবুরতকৃত 

ভাড়ক 
১ রকমরারভটায ১০৫ ৫৩৭.৯৫ ১১৫ ৩২০ ১২০ ১৩০ ৩৮০ 

3. ভাড়ক প্রস্তকযণ প্রস্তকৃত 

ভাড়ক 
১ রকমরারভটায ২৪০ ৫২১.০৫ ১৯০ ৩৫০ ২১০ ২১০ ৩৫০ 

4. ভাড়ক পুনরন যভ যাণ পুনর্নিরভ যত 

ভাড়ক 
১ রকমরারভটায ৬৫ ৬৫.০০ ৭০ ৮৫ ৭৫ ৮০ - 

5. ভাড়ক ামপযরং ামপযরংকৃত 

ভাড়ক 
১ রকমরারভটায ২০০০ ৪৩৭৩.০৭ ২০০০ ২১০০ ২১০০ ২২০০ ২৫০০ 

6. মতু ও কারবাট য 

রনভ যাণ/পুনরনভ যাণ 

রনরভ যত মতু ও 

কারবাট য 
১ রভটায ৬৬০০ ৯৭৫.৭২ ৪৫০০ ৪০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৪০০০ 

পুনরনরভ যত মতু 

ও কারবাট য 
১ রভটায ১০০০ ১০৫২.৩২ ৮৫০ ১২০০ ১০৫০ ১১০০ ১০০০ 

7. ফা য োরড ট্রান্পরজট 

(রফঅযর্ট) রনভ যাণ 

রনভ যানকৃত ফা 

রডমা 
৪ তাং ২৫ ২৫ ৫০ ৪০ ২৫ - - 

রফঅযর্ট 

ফকাঠামভা 

রনভ যাণ 

৪ তাং -  ২০  ৫০ ৩০  

8. দুঘ যটনা হ্রাম 

প্ররতকাযমূরক ব্যফস্থা 

গ্রণ 

ঝুঁরক হ্রাকৃত 

ষ্পট 
৩ ংখ্যা ৭০ ৪০ ৪০ ৭০ ২৬ -  

মনাটঃ কাম যক্রভ ৫ ও ৬ এয কভ যকান্ড প্রকল্প রবরত্তক ওয়ায় মম ফ ফেময কভ যকান্ড মনআ ম ফ ফেময মকান রেেভাত্রাও মনআ। 

৬.২.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

5041-0001 - প্রধান প্রমকৌরী-ড়ক ও জনথ ১-৬ 2088,38,51 2308,38,75 2440,09,27 2596,07,70 2872,62,00 3141,25,74 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  2088,38,51 2308,38,75 2440,09,27 2596,07,70 2872,62,00 3141,25,74 

মভাট : নুন্নয়ন  2088,38,51 2308,38,75 2440,09,27 2596,07,70 2872,62,00 3141,25,74 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

5041-5001 - মানাপুয (মনায়াখারী)- মানাগাজী (মপনী)- মজাযাযগঞ্জ 

(চট্টগ্রাভ) ড়ক উন্নয়ন (০১/০৯/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৫ 35,00,00 30,00,00 60,00,00 59,43,00 65,37,30 0 

5041-5005 - ওময়িাণ য ফাংরামদ ব্রীজ আম্প্রুবমভন্ট  (০১/১০/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৭ 27,34,94 117,90,00 45,99,00 455,37,00 500,90,71 927,62,00 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5006 - *ফাংরামদ-ভায়ানভায মভত্রী ড়ক (ফালুখারী-ঘুনদৄভ) ফড যায 

মযাড রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত ননুমভারদত 
৫ 0 10,00,00 7,42,00 4,32,00 4,75,20 0 

5041-5007 - ভাতাযফাড়ী কয়রা রনবযয রফদুেৎ উৎাদন মকমন্দ্রয ংমমাগ 

ড়ক রনভ যাণ (০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
২ 4,74,27 80,00,00 51,50,00 122,03,00 134,23,30 206,27,00 

5041-5008 - ঢাকা-চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায ভাড়মকয আন্দ্রপুর মত চক্রারা 

ম যন্ত ফাঁক যরীকযণ (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৫ 0 20,00,00 20,00,00 32,85,00 36,13,50 0 

5041-5009 - ফামকযগঞ্জ-াদ্র্ীরফপুয-কাঁঠারতরী-স্যরফদখারী-ফযগুনা ড়ক 

প্রস্তকযণ ও ভজবুরতকযণ (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
 40,00 20,00,00 33,00,00 110,79,00 121,86,90 0 

5041-5048 - পরযদপুয(ফদযপুয)-ারথা-মানাপুয-মুকস্যদপুয ড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৫ 2,00,00 20,00,00 30,00,00 42,00,00 46,20,00 0 

5041-5052 - নীরপাভাযী-জরঢাকা ড়ক উন্নয়ন  (০১/০১/২০১৬ - 

৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৫ 10,00 15,00,00 15,00,00 20,00,00 22,00,00 0 

5041-5062 - অন্তঃমজরা ীভান্ত ড়ক রনভ যাণঃ ভয়ভনরং ও মনত্রমকানা 

(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২ 0 25,00,00 10,00,00 60,00,00 66,00,00 235,00,00 

5041-5066 - ভয়ভনরং-গপযগাঁও মটাক ড়মকয ৭২তভ রকমরারভটায 

ফানায নদীয উয ২৮২.৫৫৮ রভটায দীঘ য রর গাড যায মতু রনভ যাণ 

(০১/১০/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

৭ 0 10,00,00 6,00,00 20,00,00 22,00,00 0 

5041-5069 - *জয়মদফপুয-ভয়ভনরং ড়ক উন্নয়ন (২য় ংমারধত) 

(০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 229,94,16 43,00,00 39,42,00 0 0 0 

5041-5071 - রিনাআদ-চুয়াডাঙ্গা-মভমযপুয-মুরজফনগয ড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১ 21,10,00 30,00,00 30,00,00 181,92,00 200,11,20 0 

5041-5088 - *রযকাফীফাজায - যাভার - রদঘীযাড় - ফাংরাফাজায - 

মুরন্পগঞ্জ দয - নয়াগাঁও - মুক্তাযপুয ড়ক (নয়াগাঁও াাতার ংমমাগ) 

রনভ যাণ (ংমারধত) (০১/০৭/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৭)  নুমভারদত 

২ 16,00,00 20,00,00 19,60,00 0 0 0 

5041-5093 - *গাজীপুয-অজভতপুয-আটামখারা ড়ক রনভ যাণ (ংমারধত) 

(০১/০৭/২০০০ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 45,00,00 20,41,00 33,49,00 0 0 0 

5041-5101 - *রভজযাপুয-ওয়ার য-ফাররয়া ড়ক রনভ যাণ (ংমারধত) 

(০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 22,00,00 18,42,00 14,10,00 0 0 0 

5041-5113 - *#টুয়াখারী-কুয়াকাটা মখ কাভার মতু, মখ জাভার মতু 

ও মখ যামর মতু রনভ যাণ (২য় ংমারধত) (০১/০১/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৭) 

নুমভারদত 

৩ 8,40,00 19,49,00 27,93,00 0 0 0 

5041-5115 - স্রাআর-অরপাডাঙ্গা ংমমাগ ড়মকয উন্নয়ন পরযদপুয 

(ভাআজকান্দী)-মফায়ারভাযী-মগাারগঞ্জ (বার্টয়াাড়া) ড়মকয উন্নয়ন 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৫ 0 20,00,00 33,00,00 70,00,00 77,00,00 95,00,00 

5041-5141 - ামাট য টু জয়মদফপুয-মদফগ্রাভ-ভুরতা-ভদনপুয ড়ক (ঢাক 

ফাআা) ররর প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
২ 0 50,00,00 100,00,00 60,00,00 66,00,00 60,00,00 

5041-5144 - *ফারনয়াচং-নফীগঞ্জ ড়ক রনভ যাণ (০১/০৭/২০১০ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 8,00,00 2,19,00 5,94,00 0 0 0 

5041-5145 - ভারনকখারর-মতু রনভ যাণ অাশুরন-াআকগাো ড়ক উন্নয়ন 

(ংমারধত) (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২-৩ 15,00,00 20,00,00 20,00,00 51,74,00 56,91,40 0 

5041-5146 - *াআনমফাড য-মভামড়রগঞ্জ-যাময়ন্দা-যণমখারা-ফগী ড়কমক 

অঞ্চররক ভাড়মক উন্নীতকযণ (ংমারধত) (০১/০৭/২০১০ - 

৩০/০৬/২০১৬) নুমভারদত 

২ 35,69,92 1,00 1,00 0 0 0 

5041-5150 - জাতীয় ভাড়ক এন-৮ এয র্ভযঘাটা-ফরযার-মরবুখারী মতু 

ম যন্ত ড়ক উন্নয়ন ও প্রস্থকযণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৪ 0 25,00,00 25,00,00 45,00,00 49,50,00 0 

5041-5151 - ভাদাযীপুয (মভাস্তপাপুয) বায়া কাজীযমটক ব্রীজ মত 

যীয়তপুয ড়কর্ট ৪ মরমন উন্নীতকযণ (০১/০২/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 

২ 24,99,99 40,00,00 71,31,00 66,99,00 73,68,90 0 

5041-5152 - *মগায়ারন্দ-পরযদপুয-তাযাআর ড়ক উন্নয়ন (০১/৭/২০১০-

৩০/৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 16,00,00 14,00,00 19,14,00 0 0 0 

5041-5153 - *ফাজুরনয়া - গাআন্ধাস্যয - াতায - ারতয়াযা - যাভরদয়া 

(যাভরদয়া ফাজায ফাআা) ড়ক উন্নয়ন (১ভ ংমারধত) (০১/৭/২০১০ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

২ 10,00,00 22,00,00 27,00,00 0 0 0 

5041-5156 - *ভদনপুয-রদযাআ-াল্লা ড়মকয রদযাআ-াল্লা ড়কাং রনভ যাণ 

(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 20,00,00 20,00,00 10,00,00 0 0 0 

5041-5167 - মবাভযা স্থরফন্দয ংমমাগ াতেীযা য ফাআা ড়ক 

রনভ যাণ (০১/৮/২০১০-৩০/৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 3,77,00 25,00,00 15,00,00 72,33,00 79,56,30 0 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5170 - রুভা-ফগামরক-মকউক্রাডং ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়) 

০১/০৩/২০১৬-২৮/০২/২০১৮ নুমভারদত 
৫ 0 10,00,00 64,00,00 19,36,00 21,29,60 0 

5041-5171 - *কুরিয়া য ফাআা ড়ক রনভ যাণ (ংমারধত) 

(০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 20,00,00 25,00,00 40,00,00 15,00,00 16,50,00 0 

5041-5175 - *নাযায়ণগমেয ফন্দয উমজরায় ৩য় ীতরেো মতু রনভ যাণ 

(০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৩ 78,85,11 91,50,00 57,84,00 71,20,00 78,32,00 58,98,00 

5041-5178 - ফারনয়াচং-অজরভযীগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন(০১/১২/২০১০-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  
২ 10,00,00 15,00,00 20,00,00 58,16,00 63,97,60 0 

5041-5180 - রফারয়-নয়াকারন্দ-ফাল্লা-রযযাভপুয ভাড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৫ 0 10,00,00 15,00,00 8,64,00 9,50,40 0 

5041-5181 - গাআফান্ধা-পৄরেরড়-বযতখারী-াঘাটা ড়ক  (০১/০৩/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৪-৫ 0 10,00,00 5,00,00 44,74,00 49,21,40 0 

5041-5183 - *চযপোন-চযভারনকা-ফাবুযাট রঞ্চঘাট ড়ক রনভ যাণ 

(০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৬) নুমভারদত 
২ 7,75,00 3,10,00 3,23,00 0 0 0 

5041-5190 - াদুল্লাপুয-ীযগঞ্জ নফাফগঞ্জ মজরা ভাড়ক প্রস্থকযণ 

(০১/০২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 0 15,00,00 15,00,00 50,00,00 55,00,00 0 

5041-5191 - ঢাকা-রমরট ভাড়মকয ৯২ রক. রভ. এ ২১৯.৪৫৬ রভটায দীঘ য 

রর গাড যায (াাফাজপুয মতু) রনভ যাণ (০১/১২/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 

৭ 0 20,00,00 10,00,00 20,01,00 22,01,10 0 

5041-5193 - নকরা-নাররতাফাড়ী-নাকুগাঁও স্থরফন্দয ড়ক উন্নয়ন  

(ংমারধত) (০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 75,00,00 35,00,00 30,50,00 0 0 0 

5041-5196 - *উজানচয-ফারজতপুয-িগ্রাভ ড়ক উন্নয়ন (ফারজতপুয-

িগ্রাভ ং) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 59,20,00 25,00,00 15,00,00 18,45,00 20,29,50 0 

5041-5197 - *রকমাযগঞ্জ-করযভগঞ্জ-চাভড়াঘাট-রভঠাভআন ড়ক উন্নয়ন 

(চাভড়াঘাট-রভঠাভআন ং) (ংমারধত) (০১/০১/২০১১ - ৩০/৬/২০১৭) 

নুমভারদত 

২ 8,50,00 12,00,00 12,00,00 51,53,00 56,68,30 0 

5041-5201 - রমরট-স্যনাভগঞ্জ ড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 
৫ 0 20,00,00 12,00,00 40,00,00 44,00,00 50,00,00 

5041-5206 - ফড় তারকয়া (অবু-মতাযাফ) মথমক রভমযযযাআ আরমজড 

ংমমাগ ড়ক রনভ যাণ (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 0 10,00,00 20,00,00 40,00,00 44,00,00 0 

5041-5207 - রদনাজপুয-রচরযযফন্দয-াফ যতীপুয ড়ক প্রস্থকযণ 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৪ 0 10,00,00 15,00,00 24,50,00 26,95,00 0 

5041-5208 - ক্র-ফড যায মযাড মনটওয়াকয আভপ্রুবমভন্ট প্রমজক্ট (ফাংরামদ) 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৪ 0 65,00,00 65,00,00 367,48,00 404,22,80 716,20,00 

5041-5209 - জাতীয় ভাড়ক (এন-৭) এয ভাগুযা য ংময যাভনগয 

মভাড় মত অফারপুয ম যন্ত ড়ক প্রস্তকযণ (০১/০৩/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 

৪ 0 5,00,00 20,00,00 30,00,00 33,00,00 0 

5041-5211 - ঢাকা-খুরনা (এন-৮) ভাড়মকয মাত্রাফারড় আন্টায মকন 

মথমক (আকুরযয়া-ফাবুফাজায ররংক ড়ক) ভাওয়া ম যন্ত এফং াচ্চয-বাংগা 

ং ধীযগরতয মানফাময জন্য পৃথক মরন ৪ মরমন উন্নীতকযণ 

(০১/০৩/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১ 397,38,00 100,00,00 2302,16,00 3100,00,00 3410,00,04 0 

5041-5213 - চাঁদপুয -নানুপুয-চান্দ্রা-কাভতাফাজায -যাভগঞ্জ 

ড়কমকয(মজড-১৪১২)ফরিাং (চাদপুয  ং)উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) মনুমভারদত 

২ 0 0 10,00,00 11,40,00 12,54,00 0 

5041-5216 - মানাপুয -করফযাট-মকাারনগঞ্জ (ফস্যযাট)-দাগনর্ভ ুঁআয়া ড়ক 

এয  রফদ জনক ফাঁক যরীকযণ (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 0 0 11,00,00 9,30,00 10,23,00 0 

5041-5217 - রিনাআদ-রযনাকুন্ডু ড়ক উন্নয়ন এফং ারকযট াউ ররংক 

মযাড ভজবুতীকযণ ও প্রস্তকযণ (০১/০৪/২০১৬-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
৩ 0 0 5,00,00 37,59,00 41,34,90 0 

5041-5219 - *আটনা-ফড়াআফাড়ী-চাভড়াঘাট ড়ক উন্নয়ন (মজড-৩৬২৩) 

(ংমারধত) (০১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 13,69,99 6,00,00 5,94,00 1,00 1,10 0 

5041-5222 - *মটকনাপ-াহ্যীয িী ড়ক প্রস্তকযণ ও রক্তারীকযণ 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 0 20,10,00 19,32,00 0 0 0 

5041-5228 - *রফরযররড়-রফজয়পুয স্থরফন্দয ড়ক রনভ যাণ (ভাদুাড়া 

ংমমাগ) (০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 30,00,00 16,00,00 12,89,00 0 0 0 

5041-5229 - *ীভান্ত ড়ক (াতীাগাড়-ন্ধোকুড়া-ধনুয়া কাভারপুয) 

রনভ যাণ (মজড-২৮১৪) (০১/০১/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 55,00,00 20,00,00 21,65,00 0 0 0 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5231 - *ফরযার-টুয়াখারী ভাড়মক ায়যা নদীয উয ায়যা 

মতু (মরবুখারী মতু) রনভ যাণ (০১/০৪/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত 

ননুমভারদত 

২ 110,16,97 263,74,00 163,74,00 279,56,00 307,51,60 61,22,00 

5041-5234 - মগ্রটায ঢাকা ামটআমনফর অযফান ট্রান্পমাট য প্রমজক্ট 

(রফঅযর্ট গাজীপুয-এয়াযমাট য)(০১/১২/২০১২-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৪ 27,47,47 590,00,00 463,04,00 692,06,00 761,26,61 533,09,00 

5041-5235 - *মপরয ও ল্টুন রনভ যাণ/পুনফ যান (০১/০৭/২০১২ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত  
১ 5,64,84 8,50,00 8,50,00 0 0 0 

5041-5236 - রযপুয ফাআা মভাড় মত ফনমফরঘরযয়া মভাড় ম যন্ত 

নামটায মযয প্রধান ড়মকয রভরডয়ান মবমভন্ট প্রস্তকযণ 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩ 0 0 2,00,00 15,00,00 16,50,00 0 

5041-5238 - খুরনা (গল্লাভাযী)-ফর্টয়াঘাটা-দামকা-নররয়ান পমযি ড়ক 

রনভ যাণ (০১/০৭/২০১২ - ৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
২ 11,25,00 20,00,00 10,00,00 17,77,00 19,54,70 0 

5041-5241 - ামক মযাড কামনরক্টরবর্টঃ আভপ্রুবমভন্ট ফ জয়মদফপুয-

চান্দ্রযা-টাংগাআর-এমরঙ্গা মযাড (এন-৪) টু ৪-মরআন াআওময় (০১/০৪/২০১৩-

৩০/০৩/২০১৮) নুমভারদত 

১ 582,84,65 708,00,00 608,00,00 850,00,00 935,00,01 281,54,00 

5041-5242 - ২য় কাঁচপুয, মভঘনা, মগাভরত মতু রনভ যান এফং রফদ্যভান মতু 

মূময পুনফ যান (০১/০৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১) নুমভারদত 
২ 777,25,88 660,49,00 470,80,00 1791,00,00 1970,10,02 1706,93,00 

5041-5244 - মটকরনকোর এরমটন্প পয রডমটআল্ড োরড এন্ড রডজাআন ফ 

ঢাকা-রচটাগাং এক্সমপ্রওময় ন ররর মফর (০১/০৩/২০১৩ - 

৩১/০৮/২০১৭) নুমভারদত 

১,৬ 5,59,99 25,70,00 22,70,00 7,50,00 8,25,00 0 

5041-5249 - *কুরভল্লা মযয ান-গাোয় মযরওময় ওবাযা রনভ যাণ 

(০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত ননুমভারদত 
৪ 29,99,99 18,50,00 17,50,00 20,00,00 22,00,00 0 

5041-5251 - *ব্রােণফারড়য়া মযয মভৌড়াআর মযর ক্ররং-এয উয 

মযরওময় ওবাযা রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৪ 17,25,55 31,18,00 20,00,00 22,02,00 24,22,20 0 

5041-5260 - মগৌযীপুয-কচুয়া-াজীগঞ্জ ড়মক ফাঁক যরীকযণ ৪৪.০২ 

রভটায দীঘ য াচায মতু এফং ৪র্ট অযরর কারবাট য রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৩,৭ 0 0 12,00,00 22,65,00 24,91,50 0 

5041-5261 - *যাজাপুয-কাঁঠাররয়া-অমুয়া-ফাভনা-াথযঘাটা ড়মকয 

৩২তভ রকমরারভটায অমুয়া রফখারী নদীয উয ২১৭.৬৮ রভটায দীঘ যরর 

গাড যায মতু রনভ যাণ (০১/০৬/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৩ 9,00,00 17,67,00 10,77,00 0 0 0 

5041-5262 - *বৃত্তয ভয়ভনরং মজরায ২র্ট ড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৩ 

- ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 48,00,00 7,00,00 5,46,00 0 0 0 

5041-5265 - *নওগাঁও-ফদরগােী-ত্নীতরা ড়ক উন্নয়ন এফং ভামদফপুয ও 

ফদরগােী ব্রীজ রনভ যাণ (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২,৩ 30,00,00 24,00,00 22,22,00 0 0 0 

5041-5266 - *ঢাকা-রমরট ভাড়মকয ভুরতায় ৪ মরন রফরি োআওবায 

রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 44,68,54 90,00,00 89,50,00 101,64,00 111,80,40 0 

5041-5268 - *ীদ ভনস্যয অরী (রপুরফাড়ীয়া-মানামূখী-দৄনট) ড়ক 

উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 37,45,05 17,50,00 18,44,00 0 0 0 

5041-5270 - রেীপুয-চযঅমরকজান্ডায-মানাপুয মজরা ভাড়মকয (মজড-

১৪০৫) ৬ষ্ঠ রকমরারভটাময রয়াযপুয মতু ও ৫২তভ রকমরারভটাময মচউয়াখারী 

মতু রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৭ 0 0 7,00,00 20,90,00 22,99,00 0 

5041-5271 - *ত্নীতরা-াাায-যনপুয ড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 42,48,00 30,00,00 49,90,00 0 0 0 

5041-5272 - *মদাায-কাটাখারী-রনকড়া-গাররভপুয-র্টকযপুয ড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৪ - ৩১/১২/২০১৬) নুমভারদত 
২ 14,00,00 21,98,00 22,73,00 0 0 0 

5041-5275 - শ্যাভগঞ্জ-জারযয়া-রফরযররয-দুগ যাপুয মজরা ভাড়কমক জাতীয় 

ভড়ক ভামন উন্নয়ন  (০১/১০/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৪ 0 0 30,17,00 60,00,00 66,00,00 106,00,00 

5041-5276 - *জয়নার অমফদীন র্ভআয়া (মদৌরতগঞ্জ-রাকাভ-নাঙ্গরমকাট-

মকাদাররয়া-ঢালুয়া-রচওড়া ফাজায) ড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

২ 28,85,00 10,00,00 10,16,00 0 0 0 

5041-5278 - *রজয়া কমরানী মত অআএএরফ মগট ময় এয়াযমাট য মগট 

ম যন্ত ড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 0 0 13,59,00 0 0 0 

5041-5279 - ফগুড়া-ারযয়াকারন্দ ড়মকয ০৩ র্ট মফআরী মতু প্ররতস্থান 

(২র্ট মতু, ১ র্ট কারবাট য) ও ১র্ট েরতগ্রস্ত অযরর মতু পুন:রনভ যাণ 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৭ 0 0 9,00,00 14,63,00 16,09,30 0 

5041-5280 - ব্রীজ ম্যামনজমভন্ট কোরর্ট মডমবরমভন্ট (০১/০৯/২০১৫-

৩১/০৩/২০১৮) নুমভারদত 
৭ 0 0 15,05,00 13,29,00 14,61,90 0 

5041-5282 - াগরা-জগন্নাথপুয-যানীগঞ্জ-অউকারন্দ ভাড়মকয যাণীগমঞ্জ 

কুরয়াযা নদীয উয মতু রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৩ 0 25,00,00 25,00,00 45,00,00 49,50,00 0 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5283 - ভতরফ এ ধনামগাদা নদীয উয ব্রীজ (ভতরফ মতু) রনভ যাণ 

(১ভ ংমারধত) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৩ 30,00,00 25,00,00 15,00,00 16,11,00 17,72,10 0 

5041-5284 - *আম্প্রুবমভন্ট ফ মযাড মপর্ট এোট ব্লক স্পট ন ন্যানার 

াআওময় (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৪ 52,42,95 75,00,00 94,50,00 0 0 0 

5041-5285 - *ভদন-খাররয়াঝযী াফভারজযফর ড়ক রনভ যাণ এফং 

মনত্রমকাণা-ভদন-খাররয়াঝযী ড়মকয ৩৭তভ রকমরারভটাময ফারাআ নদীয উয 

রর গাড যায মতু রনভ যাণ (০১/০৯/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৩ 25,00,00 25,00,00 45,00,00 27,06,00 29,76,60 0 

5041-5286 - *জাভারপুয-ভাদাযগঞ্জ ড়ক প্রস্তকযণ ও ভজবুতীকযণ 

(০১/০৯/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 20,00,00 28,00,00 28,00,00 4,80,00 5,28,00 0 

5041-5287 - খাগড়ােরড় মজরায রফরবন্ন ড়মক  রর গাড যায মতু, অযরর 

মতু এফং অযরর ফক্স কারবাট য রনভ যাণ (০১/০১/২০১৫-

৩১/১২/২০১৭)নুমভারদত 

৩ 2,80,12 25,00,00 25,00,00 100,00,00 110,00,00 0 

5041-5288 - *ভগফাড়ী - ফাগভাযা - র্ভরি- ফাংগড্ডা ড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 17,00,00 1,00,00 2,02,00 0 0 0 

5041-5289 - *মযৌভাযী-তুযা স্থরফন্দয ড়ক রনভ যাণ  (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 12,00,00 21,50,00 22,22,00 0 0 0 

5041-5291 - রফভান ফন্দয ফাআা আন্টাযমকন-রারফাগ-ালুর্টকয-

মকাম্পানীগঞ্জ-মবারাগঞ্জ ড়কমক জাতীয় ভাড়মক উন্নীতকযণ (০১/০৩/২০১৫ 

- ২৮/০২/২০১৮) নুমভারদত 

২ 45,00,00 80,00,00 50,00,00 80,00,00 88,00,00 95,00,00 

5041-5292 - মগৌযীপুয-মাভনা অঞ্চররক ড়কর্ট রমরট াআওময় ম যন্ত 

ম্প্রাযণ (০১/১১/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 30,00,00 20,00,00 43,45,00 0 0 0 

5041-5293 - মগারফন্দগঞ্জ-োতক-মদায়াযাফাজায ড়মক স্যযভা নদীয উয 

োতক মতুয ফরি কাজ ভাপ্তকযণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 

৭ 0 0 21,92,00 35,00,00 38,50,00 32,00,00 

5041-5294 - *াকুল্লা-মদরদুয়ায-এরারন ড়মকয ১২তভ রকমরারভটাময 

এমরনজানী নদীয উয ৯৩.০২ রভটায নাল্লাাড়া রর গাড যায মতু রনভ যাণ এফং 

ফাররয়া-ওয়ার য-রভজযাপুয ড়মক ২র্ট রর গাড যায মতু রনভ যাণ (০১/১০/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৩ 20,00,00 30,00,00 26,42,00 0 0 0 

5041-5295 - আটনা-রভঠাভআন-িগ্রাভ ড়ক রনভ যাণ (০১/০১/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 80,00,00 80,00,00 140,00,00 150,00,00 165,00,00 0 

5041-5296 - মানাগাজী-ওরাভাফাজায-চযদযমফপুয- মকাম্পানীগঞ্জ ড়মক 

৬ষ্ঠ রকমরারভটাময  মোট মপনী নদীয উয ৪৭৮.১৭১ রভটায রর গাড যায মতু 

রনভ যাণ (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৭ 28,00,00 20,00,00 20,00,00 22,47,00 24,71,70 0 

5041-5297 - ভরার োআওবায রনভ যাণ (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 
৭ 60,00,00 18,00,00 65,00,00 25,89,00 28,47,90 0 

5041-5298 - *রদনাজপুয-রফযর-াকুযা-যারধকাপুয (রফযর স্থরফন্দয) ড়ক 

উন্নয়ন (০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 16,00,00 20,00,00 25,00,00 26,60,00 29,26,00 0 

5041-5299 - গাজীপুয-অজভতপুয-আটামখারা ড়মকয চযরন্দুময ীতরো 

নদীয উয মতু রনভ যাণ (০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৭ 34,87,00 25,00,00 30,00,00 47,31,00 52,04,10 0 

5041-5307 - জাভারপুয য ফাআা ড়ক রনভ যাণ জাভারপুয-

আরাভপুয-মদওয়ানগঞ্জ ড়মকয মচআমনজ ৩০+০০০ মত ৩৯+০০০ ম যন্ত 

ড়ক প্রস্থকযণ ও ভজবুতকযণ (০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৩-৪ 15,00,00 20,00,00 38,84,00 0 0 0 

5041-5308 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (ঢাকা মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 99,95,54 9,23,00 9,23,00 0 0 0 

5041-5309 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (ভয়ভনরং মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 59,94,00 35,00,00 49,41,00 0 0 0 

5041-5311 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (চট্টগ্রাভ মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 127,70,00 37,00,00 54,95,00 0 0 0 

5041-5312 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (কুরভল্লা মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 60,00,00 35,00,00 50,06,00 0 0 0 

5041-5313 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (যাজাী মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 57,25,40 40,00,00 53,03,00 0 0 0 

5041-5314 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (যংপুয মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 59,99,73 35,00,00 44,82,00 0 0 0 

5041-5315 - *মটকনাপ-যামু গ্যারযন-ভরযচো-ারং ংমমাগ ড়ক রনভ যাণ 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
২ 23,36,00 47,00 37,13,00 0 0 0 

5041-5316 - *ভতরফ-মভঘনা-ধনামগাদা-মফড়ীফাঁধ (মজড-১০৬৯) 

ফরিাং উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৭ 7,00,00 14,81,00 20,03,00 0 0 0 
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কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5317 - *মগাদাগাড়ী-অভনুযা-নামচার-াফ যতীপুয-অড্ডা ড়ক উন্নয়ন 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 12,00,00 20,00,00 49,26,00 0 0 0 

5041-5318 - *ফখতাযমুন্পী-কারজযাট-দাগনর্ভঞা ড়মকয ১১তভ রকঃরভঃ-

এ মোট মপনী নদীয উয ৯৪.৩১ রভটয দীঘ য রর গাড যায মতু রনভ যাণ 

(০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৭ 5,00,00 8,75,00 12,46,00 0 0 0 

5041-5319 - ফড়ফাড়ী-রারভরনযাট-বুরড়ভাযী জাতীয় ভাড়মকয (এন-

৫০৯) ২০ তভ রকমরারভটাময ৯৩.৬৪৪ রভটায দীঘ য ৪ মরন রর গাড যায মতু 

(স্বণ যভতী মতু) রনভ যাণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৭ 5,00,00 9,25,00 8,20,00 4,33,00 4,76,30 0 

5041-5321 - *রারভাআ - ফরুড়া - িরভ - অড্ডা - জগৎপুয ড়ক উন্নয়ন 

(রারভাআ-ফরুড়া-অড্ডা ং) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 13,00,00 13,50,00 15,45,00 0 0 0 

5041-5323 - *ফনগাঁও-নুন্নী-াতীাগাড় ড়ক প্রস্থকযণ ও ভজবুরতকযণ 

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)নুমভারদত 
৩-৪ 10,00,00 20,00,00 20,00,00 15,08,00 16,58,80 0 

5041-5324 - মটকরনকোর এরেোন্প পয াফ-রযরজওনার মযাড ট্রান্পমাট য 

প্রমজক্ট রপ্রামযটরয পোরররর্ট (এঅযর্টররএপ-২)(০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮)নুমভারদত 

২ 17,43,75 26,00,00 10,71,00 14,23,00 15,65,30 0 

5041-5325 - *কফা-কুর্ট ড়ক উন্নয়ন (মজড ১২০১) (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 0 13,00,00 15,68,00 0 0 0 

5041-5326 - কক্সফাজায-মটকনাপ-মভরযন ড্রাআব ড়ক রনভ যাণ (ররখারী 

মথমক মটকনাপ) (৩য় ম যায়) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)নুমভারদত 
২ 0 23,00,00 22,65,00 1,00 1,10 0 

5041-5327 - খুরনা (রূা)-শ্রীপরতরা-মতযখাদা ড়ক (মজড-৭০৪১) 

উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)নুমভারদত 
৫ 0 21,50,00 40,00,00 4,30,00 4,73,00 0 

5041-5328 - নারজযাট-ভাআজবান্ডায ড়ক উন্নয়ন (মজড-১৬২০) 

(০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)নুমভারদত 
৫ 5,50,00 15,00,00 20,00,00 10,31,00 11,34,10 0 

5041-5329 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (রমরট মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭)নুমভারদত 
৫ 200,74,00 59,98,00 70,46,00 0 0 0 

5041-5331 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন  (খুরনা মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭)নুমভারদত 
৫ 60,89,84 30,00,00 41,56,00 0 0 0 

5041-5332 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (ফরযার মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 42,19,97 53,00,00 69,33,00 0 0 0 

5041-5333 - *মজরা ড়ক উন্নয়ন (মগাারগঞ্জ মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭)নুমভারদত 
৫ 45,00,00 45,00,00 57,00,00 0 0 0 

5041-5335 - ামক ড়ক ংমমাগ প্রকল্প-২: এমরঙ্গা-ারতকাভরুর-যংপুয 

ভাড়ক চায মরমন উন্নীতকযণ  (০১/০৯/২০১৬-৩১/০৮/২০২১) নুমভারদত 
১ 0 0 266,58,00 1546,45,00 1701,09,52 7097,87,00 

5041-5336 - জাভারপুয-ভাদাযগঞ্জ ভাড়মক রতনর্ট রর গাড যায মতু 

রনভ যাণ (০১/১০/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৭ 0 0 3,00,00 20,00,00 22,00,00 25,00,00 

5041-5337 - ঘুরণ যিড় মযায়ানু েরতগ্রস্ত কুতুফরদয়া-অজভ মজরা ভাড়ক 

(মজড-১০৭৬) এফং একতাফাজায-যচাঁদ-মকুয়াফাজায-ভগনাভাঘাট মজরা 

ভড়ক (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৫ 0 0 1,50,00 10,00,00 11,00,00 0 

5041-5339 - চট্টগ্রাভ মজরায জযাজীণ য ও ংকীণ য কারাযমার-ওররদয়া 

মতু স্থমর ১৮০.৩৭৩ রভটায মতু রনভ যাণ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

৭ 0 0 1,00,00 10,00,00 11,00,00 0 

5041-5341 - টঙ্গী-কাররগঞ্জ-মঘাড়াার াঁচমদানা ড়মকয ীদ 

ভময়জউরেন মতু মত াঁচমদানা ম যন্ত ংমক জাতীয় ভাড়মক উন্নীতকযণ 

(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

১ 0 0 5,00,00 29,31,00 32,24,10 22,00,00 

5041-5342 - ফরযার-িারকাঠী-যাজাপুয-বান্ডারযয়া -রমযাজপুয ড়মকয 

(অয-৮৭০) ৪৬তভ রকমরারভটাময মানা নদীয উয রর গাড যায মতু রনভ যাণ 

(০১/১১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

৭ 0 0 10,00 10,00,00 11,00,00 0 

5041-5343 - মুন্পীগঞ্জ ড়ক রফবাগাধীন ঝরিঁপূণ য মতুমূ স্থায়ী কংক্রীট 

মতু িাযা প্ররতস্থান (প্রথভ ম যায়) (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৭ 0 0 10,00,00 50,00,00 55,00,00 35,00,00 

5041-5344 - ড়ক ফকাঠামভা রনভ যাণ, মভযাভত ও যেণামফেমণয জন্য 

যঞ্জাভ ও মন্ত্রারত ংগ্র (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
৭ 0 0 10,00,00 313,58,00 344,93,80 0 

5041-5345 - ভারেরড়-রন্দুকেরড়-জাররয়াাড়া ড়ক পুনঃরনভ যাণ (১ভ 

ম যায়) (০১/১২/২০১৬ -৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 0 0 24,51,00 1,00 1,10 0 

5041-5346 - াঁচমদানা-ডাঙ্গা-রা (মঘাড়াার) ড়ক উন্নয়ন (াঁচমদানা-

ডাঙ্গা-আরাভপুয মখয়াঘাট ং) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৪ 0 0 2,35,00 108,73,00 119,60,30 700,00,00 

5041-5347 - ব্রাহ্মণফারড়য়া মযয যাভযাআর ব্রীজ এমপ্রাচ মথমক পুরনয়ট 

মভাড় ম যন্ত ভাড়ক জাতীয় ভাড়ক ভামন ও প্রস্ততাম উন্নীতকযণ 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

১ 0 0 0 15,00,00 16,50,00 0 
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কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5348 - গুরুত্বপূণ য অঞ্চররক ভাড়ক মথামথ ভান ও প্রস্ততায় 

উন্নীতকযন (মগাারগঞ্জ মজান) (০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
৪ 0 0 0 70,00,00 77,00,00 125,00,00 

5041-5349 - অরীকদভ-জারানীাড়া করুকাতা-মায়ামুহুযী ড়ক 

(০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২ 0 0 40,00,00 85,15,00 93,66,50 0 

5041-5352 - মমায-মফনামার জাতীয় ভাড়মক মথামথ ভামন ও 

প্রস্ততায় উন্নীতকযণ (০১/০১/১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
৪ 0 0 0 40,00,00 44,00,00 200,00,00 

5041-5353 - গুরুত্বপূণ য অঞ্চররক ভাড়ক মথামথ ভান ও প্রস্ততায় 

উন্নীতকযণ (ঢাকা মজান) (০১/০৩/১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
৪ 0 0 22,00,00 100,00,00 110,00,00 280,00,00 

5041-5354 - মভাময়তপুয-রংগাআয-ভারনকগঞ্জ অঞ্চররক ভাড়ক (অয-

৫০৪) মথামথ ভামন ও প্রস্ততায় উন্নীতকযণ (০১/০১/১৭-৩০/৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

৪ 0 0 0 45,00,00 49,50,00 120,00,00 

5041-5355 - মমায-খুরনা জাতীয় ভাড়মকয মমায ং (ারফাড়ী 

মত যাজঘাট ং) মথামথ ভামন উন্নীতকযণ (০১/০১/১৭-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত 

৪ 0 0 0 65,67,00 72,23,70 150,00,00 

5041-5356 - নড়াআর-কাররয়া মজরা ভাড়মকয ২১ তভ রকমরারভটাময 

কাররয়া নাভক স্থামন নফগঙ্গা নদীয উয  মতু রনভ যাণ (০১/০১/১৭-

৩০/৬/২০১৯) নুমভারদত 

৭ 0 0 0 20,00,00 22,00,00 22,00,00 

5041-5357 - ফগােরড়-নারনয়াযচয-রংগদু ড়মকয ১০ভ রকঃরকঃ এ মচংগী 

নদীয উয ৫০০.০০ রভটায দীঘ য মতু রনভ যাণ (০১/১১/১৬-৩১/১২/২০১৮) 

নুমভারদত 

৭ 0 0 0 44,85,00 49,33,50 0 

5041-7154 - *ফাবুযাট-ভতরফ-মন্নাআ ড়ক উন্নয়ন (২য় ম যায়) 

(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৩ 30,00,00 31,00,00 33,85,00 0 0 0 

5041-9092 - র্ততীয় কণ যপৄরী মতু রনভ যাণ (ংমারধত) (১/৭/২০০৩-

৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৩ 11,51,66 60,00,00 20,95,00 162,53,00 178,78,30 10,82,00 

5041-9720 - #ঢাকা চট্টগ্রাভ ভাড়কমক ৪ মরমন উন্নীতকযণ (দাউদকারন্দ-

চট্রগ্রাভ ং) (ংমারধত) (০১/০১/২০০৬ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 766,49,51 380,00,00 530,00,00 0 0 0 

5041-9954 - *চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভার্ট জাতীয় ভাড়মকয চট্টগ্রাভ (রক্সমজন 

মভাড়) াটাজাযী ং রডবাআডায প্রস্তকযণ (০১/০৭/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

২ 70,00,00 95,00,00 60,00,00 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  5400,94,78 5494,37,00 8199,28,00 12794,94,00 14074,43,51 13952,54,00 

মভাট : উন্নয়ন  5400,94,78 5494,37,00 8199,28,00 12794,94,00 14074,43,51 13952,54,00 

মভাট :   7489,33,29 7802,75,75 10639,37,27 15391,01,70 16947,05,51 17093,79,74 

৬.৩ ফাংরামদ মযাড ট্রান্পমাট য থরযর্ট (রফঅযর্টএ)  

৬.৩.১ াম্প্ররতক জযন: গত রতন ফেময (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬) ৪,৮৫,১৯৯র্ট মানফামনয মযরজমেন ার্ট যরপমকট আস্যে, 

৩,৮৬,১৩৫র্ট মানফামনয রুট াযরভট আস্যে/নফায়ন, ১৭,২১,২০০র্ট মানফামনয রপটমন ার্ট যরপমকট আস্যে/নফায়ন, 

২৩,৫৫,৯৪০র্ট মানফামনয কয অদায় কযা ময়মে। ৯,৪৪,৭৯০র্ট মভাটযমামনয অযএপঅআরড ট্যাগ মযমট্রা রযমেরক্টব নাম্বায 

মেট যফযা মনয়া ময়মে এফং ১৬,১০,৯৮০র্ট ড্রাআরবং রাআমন্প (রোনফী রাআমন্প) আস্যে/নফায়ণ কযা ময়মে। এ 

কাম যক্রমভ প্রায় ৩৬৩৩.৫৯ মকার্ট (রতন াজায েয়ত মতরত্র মকার্ট উনলাট রে) টাকা যাজস্ব অদায়ন ময়মে। এ োড়া 

রাআমন্পরফীন ও ভুয়া রাআমন্পধাযী এফং রপটমনরফীন মভাটযমামনয রফরুমি ব্যফস্থা গ্রমণয রনরভত্ত মভাফাআর মকাট য রযচারনায 

ভাধ্যমভ াযা মদম ৭৮,১১২র্ট মভাটযমামনয রফরুমি অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ময়মে। ড়ক দুঘ যটনা হ্রাকমল্প গণমচতনতা 

বৃরিয রমেে ৬৬,৫৫২ জন মাদায গারড়চারকমদয মচতনাতামূরক প্ররেণ প্রদান কযা ময়মে এফং ড়ক ব্যফাযকাযীমদয 

মচতনতা বৃরিয রমেে ১২২র্ট মরভনায/কনপামযন্প কযা ময়মে। 
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৬.৩.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মানফামনয রডরজটার 

মযরজমেন ার্ট যরপমকট 

আস্যে 

আস্যেকৃত 

রডরজটার 

মযরজমেন 

ার্ট যরপমকট 

২ 

ংখ্যা 

(রে) 

৩.০ ৩.৮৪ ২.০ ৪.৪০ ২.২ ২.৩ ২.৩ 

2. মভাটযমামনয রপটমন 

ার্ট যরপমকট আস্যে ও 

নফায়ন 

আস্যেকৃত 

রপটমন 

ার্ট যরপমকট 

২ 
ংখ্যা 

(রে) 
০.৭ ৮.৪০ ০.৯ ০.৭ ১.০ ১.১ ১.১৫ 

নফায়নকৃত 

রপটমন 

ার্ট যরপমকট 

২ 
ংখ্যা 

(রে) 
৪.৪ ৫.০৬ ৫.০ ৫.১ ৫.৫ ৬.০ ৭.০ 

3. ড্রাআরবং রাআমন্প আস্যে ও 

নফায়ন 

আস্যেকৃত ড্রাআরবং 

রাআমন্প 

(রোনরফ) 

২ 
ংখ্যা 

(রে) 
১.৫ ১.৯৯ ১.৭ ১.৭০ ১.৮ ২.৫ ৩ 

নফায়নকৃত 

ড্রাআরবং 

রাআমন্প 

(রোনরফ) 

২ 
ংখ্যা 

(রে) 
০.৭ ০.৯৮ ০.৮ ০.৮০ ০.৯ ১.০ ১.১ 

4. মভাটযমামনয কয-রপ 

অদায় 

অদায়কৃত কয 

ও রপ 
২ 

রযভাণ 

(মকার্ট) 
১৩০০ ১৬১৫.৪৪ ১১০০ ১৭৭১ ১১৫০ ১২০০ ২০০০ 

5. অআন-রফরধ ফরর্ভ যত 

কাম যক্রভ রনয়ন্ত্রণ 

নুরষ্ঠত 

ভ্রাম্যভান 

অদারত 

(ভাভরা) 

৩ 
ংখ্যা 

(াজায) 
২৪.০০ ৪৬.৩৪৫ ২৫.০০ ৩০.০০ ২৬.০০ ২৭.০০ ৩০.০০ 

6. ড্রাআবাযমদয প্ররেণ প্ররেণ প্রাপ্ত 

ড্রাআবায 
৩ 

ংখ্যা 

(াজায) 
২০ ২০.০০ ২৫ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৪০.০০ ৫০.০০ 

7. মভাটযমামনয 

মযমট্রারযমেরক্টব ও 

অযএপঅআরড ট্যাগ 

ংমমাজন 

ংমমাজনকৃত

মভাটযমান 
২ 

ংখ্যা 

(রে) 
২.২৫ ৩.৪৫ ২.০০ ২.৩৫ ২.১০ ২.২০ ২.৩০ 

8. জনমচতনতা সৃরি নুরষ্ঠত 

অমরাচনা বা 

ও মরভনায 

৩ ংখ্যা ৫০ ৫৮ ৬০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ 

রফররকৃত 

ররপমরট, রিকায 
৩ 

ংখ্যা 

(রে) 
৬.৮২ ৬.৭০ ৬.৯০ ৬.৯০ ৭.০০ ৭.৫০ ৮.০০ 

৬.৩.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

5043-0000 - ফাংরামদ ড়ক রযফন কর্তযে ১-৫ 166,48,19 183,00,00 213,44,00 244,60,00 240,00,00 295,96,64 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  166,48,19 183,00,00 213,44,00 244,60,00 240,00,00 295,96,64 

মভাট : নুন্নয়ন  166,48,19 183,00,00 213,44,00 244,60,00 240,00,00 295,96,64 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

5043-5010 - এোরব্লরং ডাটা মন্টায এন্ড ওময়ফ মাট যার রমেভ পয 

রফঅযর্টএ (০১/০৪/২০১৩ - ৩১/০৩/২০১৭) নুমভারদত 
১-৫ 8,68,58 13,48,00 3,52,00 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  8,68,58 13,48,00 3,52,00 0 0 0 

মভাট : উন্নয়ন  8,68,58 13,48,00 3,52,00 0 0 0 

মভাট :   175,16,77 196,48,00 216,96,00 244,60,00 240,00,00 295,96,64 

৬.৪ ফাংরামদ ড়ক রযফন কম যামযন (রফঅযর্টর) 

৬.৪.১  াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন থ যফেময ১০৫০.০০ রে জন মাত্রী ও ৩৬৫.০০ াজায মভরট্রক টন ণ্য রযফণ কযা ময়মে। 

একআ ভময় রফঅযর্টর মকন্দ্রীয় ওয়াকয, মতজগাঁও ও রফরবন্ন রডমায ভাধ্যমভ মথাক্রমভ ৮৪৫৫ র্ট ফারণরজেক গাড়ী ও 

৩৪৭০৫ র্ট ফারণরজেক গাড়ী মভযাভত কযা ময়মে এফং ১৭র্ট প্ররেণ আউরনমটয ভাধ্যমভ ২০,০০০ জন মাদায চারকমক 

প্ররেণ প্রদান কযা ময়মে। 

৬.৪.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ড্রাআবাযমদয প্ররেণ 

(মাদায) 

প্রররেত 

ড্রাআবায 
৩ 

ংখ্যা 

(াজায) 
৬.৬০ ৭.১২ ৬.৫০ ৭.০০ ৭.৫০ ৮.০০ ৮.৫০ 

2. নতুন ফা এফং ট্রাক 

ংগ্র 

ফা ৪ 

ংখ্যা 

- - ৩০০ - ১০০ ৫০০ - 

ট্রাক ৪ - - ২৫০ - ৫০০ - - 

3. অন্তজযারতক রুমট ফা 

ারব য ম্প্রাযণ 

চালুকৃত 

অন্তজযারতক রুট 
৫ ংখ্যা ২  ২ ১ ২ ২ ২ 

৬.৪.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

5005-5002 - রফঅযর্টরয জন্য ফা ংগ্র (০১/০২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 
২ 0 0 11,00 67,38,00 74,11,80 0 

5005-5003 - রফঅযর্টরয জন্য ট্রাক ংগ্র (০১/০২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 
২ 0 0 8,00 197,96,00 217,75,60 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  0 0 19,00 265,34,00 291,87,40 0 

মভাট : উন্নয়ন  0 0 19,00 265,34,00 291,87,40 0 

মভাট :   0 0 19,00 265,34,00 291,87,40 0 

৬.৫ ঢাকা রযফন ভিয় কর্তযে (রডর্টরএ) 

৬.৫.১ াম্প্ররতক জযন: ২০০৫ ামর প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) মভাতামফক JICA এয থ যায়মন উত্তযা ৩য় মপজ 

মত ফাংরামদ ব্যাংক ম যন্ত MRT (Mass Rapid Transit) Line-6 (মভমট্রামযর) রনভ যাণ প্রকমল্পয কাম যক্রভ ২০১২ ামর শুরু 

য়। আমতাভমধ্য প্রকমল্পয রডজাআন, কনেকন স্যাযরবন, প্ররকউযমভন্ট ামাট য এয মজনামযর যাভ যক এফং আনরের্টউনার 

মডমবরমভন্ট কামজয যাভ যক এফং Resettlement Assistance যাভ যক রনময়াগ কযা ময়মে। রুট এরাআনমভমন্টয এয 

Topograhic, Traffic, geographical, right of way, historical importance/archeological এফং 

Environmental Baseline Survey ভাপ্ত ময়মে। এোড়া Detail Design এয কাজ চূড়ান্ত ময়মে। BRT (Bus 
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Rapid Transit) Line-3 ফাস্তফায়মনয রমেে উন্নয়ন মমারগমদয থ যায়মন মযত াজারার (যঃ) অন্তজযারতক রফভান ফন্দয 

মত ভাখারী-ভগফাজায-যভনা-গুররস্তান-নয়াফাজায-রিররভর ম যন্ত রুমটয Detail Design এয কাজ ভাপ্ত ময়মে। এোড়া 

কর রযফন ভাধ্যমভ একআ Smart Card প্রফতযমনয রমেে রিয়ারযং াউ প্ররতষ্ঠা কযা ময়মে এফং স্মাট য কাড য Rapid Pass 

প্রচরন এয রমেে াআরর্টং কযা ময়মে। 

৬.৫.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেেভাত্রা 

প্রকৃত 

জযন 

রেেভাত্রা  ংমারধত 

রেেভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেেভাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ম্যা য োরড ট্রানরজট 

রাআন-৬ রনভ যাণ 

ম্পন্নকৃত রডমা 

উন্নয়ন কাজ 
৪ 

ক্রভপুরঞ্জর্ভত 

গ্রগরত % 
  ৬০% ৩৫ ৮৫ ১০০ - 

ম্পন্নকৃত রডমায 

পূতয কাজ 
৪ 

ক্রভপুরঞ্জর্ভত 

গ্রগরত % 
  ৫  ২৫ ৫০ ৭৫ 

ম্পন্নকৃত 

মভমট্রামযর 

বায়াডাক্ট রনভ যাণ 

৪ 
ক্রভপুরঞ্জর্ভত 

গ্রগরত % 
    ২৫ ৫৫ ৮৫ 

২.  স্মাট য কাড য য োরড া 

প্রচরন  

রফতযণকৃত য োরড 

া 
৪ 

ংখ্যা 

(াজায) 
- - - - ১০ ৩০ ৫০ 

৬.৫.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন: 

 (াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

5005-4716 - ঢাকা রযফন ভিয় কর্তযে (রডর্টরএ) ১-২ 9,18,00 15,00,00 5,58,48 20,00,00 30,00,00 24,20,00 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  9,18,00 15,00,00 5,58,48 20,00,00 30,00,00 24,20,00 

মভাট : নুন্নয়ন  9,18,00 15,00,00 5,58,48 20,00,00 30,00,00 24,20,00 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

5005-5000 - *ঢাকা আরন্টমগ্রমটড ট্রারপক ম্যামনজমভন্ট প্রমজক্ট (০১/০৭/১৫-

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 5,20,38 31,11,00 4,42,00 16,77,00 18,44,70 0 

5005-5001 - *মটকরনকোর এরট্যান্প টু ঢাকা ট্রান্পমাট য মকা-রড যমনন 

থরযর্ট  (০১/০২/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
১ 0 10,00,00 3,67,00 9,17,00 10,08,70 0 

5005-5004 - ঢাকা মভমট্রা প্রমজক্ট রপ্রামযটযী মটকরনকোর এরমটন্ট 

'(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১ 0 0 10,00 11,90,00 13,09,00 0 

5005-5014 - *এোরব্লরং প রিয়ারযং াউজ পয আরন্টমগ্রর্টং ট্রান্পমাট য 

র্টমকর্টং রমেভ আন ঢাকা রর্ট এরযয়া  (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) 

নুমভারদত 

১ 18,70,00 15,50,00 9,51,00 7,11,00 7,82,10 0 

5005-5236 - ঢাকা ম্যা য োরড ট্রান্পরজট মডমবরমভন্ট প্রমজক্ট 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৪) নুমভারদত 
১-২ 523,27,63 2226,82,00 1182,42,00 3425,83,00 3768,41,34 6200,00,00 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  547,18,01 2283,43,00 1200,12,00 3470,78,00 3817,85,84 6200,00,00 

মভাট : উন্নয়ন  547,18,01 2283,43,00 1200,12,00 3470,78,00 3817,85,84 6200,00,00 

মভাট :   556,36,01 2298,43,00 1205,70,48 3490,78,00 3847,85,84 6224,20,00 

৬.৬ ড়ক যেনামফেণ তরফর মফাড য 

৬.৬.১ াম্প্ররতক জযন: প্রমমাজে নয় 

৬.৬.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেেভাত্রা: প্রমমাজে নয়। 
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৬.৬.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন: 

 (াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আউরনটমূ        

5005-2785 - ড়ক যেণামফেণ তরফর মফাড য - 0 0 37,52 0 0 0 

মভাট : রযচারন আউরনটমূ  0 0 37,52 0 0 0 

মভাট : নুন্নয়ন  0 0 37,52 0 0 0 

মভাট :   0 0 37,52 0 0 0 

 


