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মঞ্জুরী নং - ৪৫ 

৫০ - সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

মধ্যমময়ারি ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ 
বামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অনুন্নয়ন 2749,60,00 2900,00,00 3100,00,00 

উন্নয়ন 8161,31,00 9101,97,00 10102,14,00 

মমাট 10910,91,00 12001,97,00 13202,14,00 

 

রাজস্ব 3004,04,25 3210,27,01 3357,61,43 

মূলধন 7906,86,75 8791,69,99 9844,52,57 

মমাট 10910,91,00 12001,97,00 13202,14,00 

১.০ রমশন মেটমমন্ট ও প্রধান কার্ যাবরল 

১.১ রমশন মেটমমন্ট 

মহাসড়ক মমরামত, সংস্কার ও রেণামবেণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণর মাধ্যমম জনগমণর আর্ য-সামারজক উন্নয়মনর লমেে 

মটকসই, রনরাপি ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামমা এবং সমরিত আধুরনক গণপররবহন ব্যবস্থা গমড় মতালা। 

১.২ প্রধান কার্ যাবরল 

1.2.1. মহাসড়ক মনটওয়ামকযর মমরামত, সংস্কার ও রেণামবেণ সংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

1.2.2. জাতীয় ও আঞ্চরলক ও মজলা মহাসড়কসমূমহর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্ যক্রম; 

1.2.3. অর্ যননরতক দৃরিমকাণ মর্মক গুরুত্বপূণ য মহাসড়ক রনম যাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্ যক্রম; 

1.2.4. রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা প্রবতযন ও পররচালনা কার্ যক্রম; 

1.2.5. রনরাপি সড়ক রনরিত করা; 

1.2.6. সমরিত দ্রুত গরতসম্পন্ন গণপররবহন ব্যবস্থা প্রবতযন ও পররচালনা কার্ যক্রম; 

1.2.7. অভেন্তরীণ ও আন্তজযারতক রুমট র্াত্রী পররবহন ও পণ্য পররবহন মসবা প্রিান; 

1.2.8. সড়ক পররবহন মসক্টমর পাবরলক-প্রাইমভট পাট যনাররশপমক উৎসারহত করা 

২.০  মধ্যমময়ারি মকৌশলগত উমেশ্য ও কার্ যক্রমসমূহ 

মধ্যমময়ারি মকৌশলগত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবায়নকারী অরধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. মহাসড়ক মনটওয়ামকযর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ 

 জাতীয় মহাসড়ক ৪-মলমন উন্নীতকরণ 

 মহাসড়ক নতুন রনম যাণ 

 মহাসড়ক মজবুরতকরণ 

 মহাসড়ক প্রশস্তকরণ 

 মহাসড়ক পুনঃরনম যাণ 

 সড়ক ও জনপর্ অরধিপ্তর 
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মধ্যমময়ারি মকৌশলগত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবায়নকারী অরধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

 মহাসড়ক সামফযরসং 

 মসতু ও কালভাট য রনম যাণ/পুনঃ রনম যাণ 

২. রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা 

সম্প্রসারণ 

 র্ানবাহমনর রিরজটাল মররজমেশন সার্ট যরফমকট 

ইস্যে 

 র্ানবাহমনর রফটমনস সার্ট যরফমকট ইস্যে ও 

নবায়ন 

 ড্রাইরভং লাইমসন্স ইস্যে এবং নবায়ন  

 মমাটরর্ান কর ও রফ আিায় 

 মমাটরর্ামনর মরমরা-ররমের্টভ নাম্বার মেট ও 

আরএফ আইরি ট্যাগ সংমর্াজন 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কর্তযপে 

৩. সড়ক রনরাপত্তা মজারিারকরণ  ড্রাইভারমির প্ররশেণ প্রিান   বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কর্তযপে 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কমপ যামরশন 

 জনসমচতনতা সৃরি 

 আইন-রবরধ বরহর্ভ যত কার্ যক্রম রনয়ন্ত্রন 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কর্তযপে 

 দুর্ যটনা হ্রামস ব্লাকস্পটসমূমহ প্ররতকারমূলক 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

 সড়ক ও জনপর্ অরধিপ্তর 

৪. দ্রুত গরতসম্পন্ন গণপররবহন ব্যবস্থা 

প্রবতযন ও সম্প্রসারণ  

 মাস র োরপি ট্রানরজট (এমআরর্ট লাইন-৬) 

রনম যাণ 

 রিয়াররং হাউজ স্থাপন 

 ঢাকা পররবহন সমিয় কর্তযপে 

 বাস র্ র্ারপি ট্রানরজট (রবআরর্ট) রনম যাণ  সড়ক ও জনপর্ অরধিপ্তর 

 নতুন বাস ও ট্রাক সংগ্রহ 

 ই-র্টমকর্টং ব্যবস্থার প্রচলন 

  বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কমপ যামরশন 

৫. আন্তজযারতক ও অভেন্তরীণ রুমট র্াত্রী ও 

মালামাল পররবহন মসবা সম্প্রসারণ 

 আন্তজযারতক ও অভেন্তরীণ রুমট বাস মসবা 

সম্প্রসারণ 

 বাংলামিশ সড়ক পররবহন 

কমপ যামরশন 

৩.০  িাররদ্র্ে রনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ িাররদ্র্ে রনরসন ও নারী উন্নয়মনর উপর মকৌশলগত উমেশ্যসমূমহর প্রভাব 

৩.১.১ মহাসড়ক মনটওয়ামকযর উন্নয়ন ও সম্প্রসরণ 

িাররদ্র্ে রনরসমনর উপর প্রভাবঃ রবদ্যমান সড়ক মনটওয়াকয সংস্কার, মমরামত, সংরেণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণর মাধ্যমম সড়ক 

মর্াগামর্াগ ব্যবস্থা উন্নততর হমে এবং গ্রামীন এলাকা পর্ যন্ত মহাসড়ক মনটওয়াকয সম্প্রসারণ হমে। সারব যকভামব মিমশর পল্লী ও 

শহর অঞ্চমল রবরনময়াগ ও কম যসংস্থান বাড়মে। ফমল মিমশর অর্ যননরতক কম যকান্ড বৃরি পামে, মিমশর িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর উৎপারিত 
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পন্য রবপণন সহজতর হমে, ব্যবসা বারণমজের প্রসার র্টমে। সমব যাপরর িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর কম যসংস্থান সৃরি হমে, র্া িাররদ্র্ে 

দূরীকরমণ প্রতেে ও পমরােভামব সহায়তা কমর। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ আন্তজযারতক, জাতীয় আঞ্চরলক ও মজলা মহাসড়ক সংস্কার, মমরামত, সংরেণ, উন্নয়ন রবমশষত 

রেণামবেণ ও মমরামত ধরমনর কামজ নারীমির সম্পৃক্ত করা হয়। এমত নারীমির কম যসংস্থান হয়, নারীরা স্বাবলম্বী হয়, তামির 

সেমতা বৃরি পায়, গ্রামমর নারীমির উৎপারিত পণ্য রবপণন ও বাজারজাতকরণ সহজতর হয়। 

৩.১.২  রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্ে রনরসমনর উপর প্রভাবঃ এ পিরত প্রবতযন ও সম্প্রসারমনর ফমল গ্রাহকমক মসবা গ্রহণ করার জন্য মসবা প্রিানকারীর 

কার্ যালময় আসমত হমেনা। সড়ক র্ানবাহমনর মররজমেশন, রফটমনস ও রুট পাররমট ইস্যে ও নবায়ন, সকল মেরণর ড্রাইরভং 

লাইমসন্স প্রিান ও নবায়ন মমাটরর্ামনর কর-রফ আিায় প্রভৃরত মসবা, গ্রাহকরা র্মর বমস ইন্টারমনট আর মমাবাইল মফামনর 

মাধ্যমম মপময় র্ামেন। ফলশ্রুরতমত হ্রাসপ্রাপ্ত র্াতায়াত খরমচর উপকার িররদ্র্ জনমগাষ্ঠী মভাগ করমে।  

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পিরত প্রবতযন ও সম্প্রসারণ করার ফমল নারীরাও বরণ যত 

স্যমর্াগ-স্যরবধার পাশাপারশ ICT মসন্টার পররচালনার স্যমর্াগ পামে ও তামির েমতায়ন হমে। 

৩.১.৩  সড়ক রনরাপত্তা মজারিারকরণ  

িাররদ্র্ে রনরসমনর উপর প্রভাবঃ সড়ক রনরাপত্তা মজারিার ও রনরিত হমল স্বাভারবভামব দুর্ যটনা হ্রাস পামব। পররবার রনরাপি হমব। 

রবমশষতঃ দুর্ যটনায় পররবামরর উপাজযনােম ব্যরক্ত মারা মগমল মস পররবার হঠাৎ কমর িাররমদ্র্ে রনপরতত হয়। তদুপরর দুর্ যটনা 

কবরলত ব্যরক্ত র্রি পররবার প্রধান হয় তমব িাররদ্র্ের মাত্রা আমরা প্রকট হয়। রনরাপি সড়ক রনরিত হমল দুর্ যটনা হ্রাস পামব, ফমল 

িাররদ্র্েও হ্রাস পামব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ এটা অনস্বীকার্ য মর্, দুর্ যটনায় পররবামরর নারী ও রশশুরাই মবশী েরতগ্রস্ত হয়। তাই রনরাপি সড়ক 

রনরিত হমল নারীরা উপকৃত হমব।  

৩.১.৪  দ্রুত গরতসম্পন্ন গণপররবহন ব্যবস্থা প্রবতযন ও সম্প্রসারণ  

িাররদ্র্ে রনরসমনর উপর প্রভাবঃ দ্রুতগরতসম্পন্ন গণপররবহন ব্যবস্থা প্রবতযন ও সম্প্রসারণ হমল র্াতায়ত খামত জনসাধারমণর ব্যয় 

ও সময় সােয় হমব, চলাচল সহজতর হমব ও র্ানজট হ্রাস পামব। এমত পররবহন ব্যবস্থা সহজ হমব। Bus Rapid Transit 

(BRT) এবং Mass Rapid Transit (MRT) চালু হমল অর্ যননরতক কম যকামে অরধকতর গরতশীলতা আসমব। এর ফমল 

েমর্ন্টা বৃরি পামব। ফমল িররদ্র্ জনমগাষ্ঠীর িাররদ্র্ রবমমাচমন সহায়ক হমব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ এমতাবস্থায় নারীমির জন্য র্ানবাহমনর পর্ যপ্ত সংখ্যক সীট সংররেত র্াকমব রবধায় কম যমেমত্র 

মরহলামির র্াতায়াত সহজতর ও রনরাপি হমব। নারীমির অর্ যননরতক কম যকাে বৃরি পামব। 

৩.১.৫ আন্তজযারতক ও অভেন্তরীণ রুমট র্াত্রী ও মালামাল পররবহন মসবা সম্প্রসারণ 

িাররদ্র্ে রনরসমনর উপর প্রভাবঃ আন্তজযারতক ও অভেন্তরীন রুমট পররবহন মসবা সম্প্রসারমণর ফমল িররদ্র্ জনমগাষ্ঠী রশো, 

রচরকৎসা ও কম যসংস্থামনর জন্য স্বল্প খরমচ মিমশর অভেন্তমর ও রবমিমশ মর্মত পারমে, র্া অর্ যননরতক কম যকামে গরতশীলতা 

আনয়মন র্ভরমকা রাখমে।  

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভাবঃ পুরুষমির পাশাপারশ নারীরাও স্বল্প খরমচ মিমশর অভেন্তমর ও রবমিশ প্রময়াজমনর সময় সহমজ ভ্রমণ 

করমত পারমে। এমত নারীমির সামারজক ও অর্ যননরতক কম যকান্ড বৃরি হমে। 

৩.২ িাররদ্র্ে রনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পরকযত বরাে 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ 
বামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

িাররদ্র্্ে রনরসন 5214,36,37 4119,83,54 4338,72,13 

নারী উন্নয়ন 2349,97,33 1488,06,66 1631,59,05 
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৪.১ অগ্রারধকার ব্যয় খাত/কম যসূরচসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রারধকার খাত/কম যসূরচসমূহ সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশলগত 

উমেশ্য 

১. মহাসড়ক মনটওয়ামকযর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

 েরতগ্রস্ত সকল মেরণর সড়ক সংস্কার, মমরামত ও সংরেণ এবং অর্ যননরতকভামব গুরুত্বপূণ য 

সড়কসমূমহর উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণর পাশাপারশ আন্তজযারতক, জাতীয় ও আঞ্চরলক মহাসড়ক 

এবং মজলা মহাসড়কসমূমহর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ মিমশর অর্ যননরতক উন্নয়মন একর্ট 

আবশ্যকীয় কার্ যক্রম। ২০৪১ সামলর মমধ্য মিশমক একর্ট আধুরনক ও উন্নত মিমশ রুপান্তর 

করমত হমল উন্নত মর্াগামর্াগ ব্যবস্থা অপররহার্ য। এোড়া জাতীয় গুরুত্বপূণ য নতুন সড়ক রনম যাণ, 

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং রবরভন্ন স্থামন অবরস্থত মসতু ও কালভাট য রনম যাণ ও মমরামত 

এবং রবদ্যমান ৪৯র্ট মফরীর স্থমল মসতু রনম যামণর মাধ্যমম উন্নয়মনর চাকামক সচল রাখার জন্য 

উপর্য যক্ত কার্ যক্রমমক সব যামপো মবশী অগ্রারধকার মিয়া হময়মে। 

 মহাসড়ক মনটওয়ামকযর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ 

২. দ্রুতগরতসম্পন্ন গণপররবহন ব্যবস্থা প্রবতযন ও সম্প্রসারণ 

 গণপররবহন ব্যবস্থার প্ররত গণমানুমষর আস্থা ও তামির চলাচল রনরাপি ও রনরিতকরমণর 

লমেে নতুন বাস ও ট্রাক সংগ্রহ, Bus Rapid Transit (BRT) প্রবতযন ও সম্প্রসারণ, 

Mass Rapid Transit (MRT) প্রবতযন ও সম্প্রসারণ এবং সকল পর্ যাময় ই-র্টমকর্টং 

ব্যবস্থার প্রচলনমক রিতীয় সমব যাচ্চ অগ্রারধকার প্রিান করা হময়মে। 

 দ্রুতগরতসম্পন্ন গণপররবহন ব্যবস্থা  

সম্প্রসারণ 

৩. রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ 

 মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ পিরত রিরজটাইমজশন, মররজমেশন, ড্রাইরভং লাইমসন্স 

প্রিান, রুট পাররমট, নবায়ন, কর ও রফ আিায় প্রভৃরত মসবা গ্রাহকরা র্মর বমস ইন্টারমনট 

আর মমাবাইল মফামনর মাধ্যমম র্ামত দ্রুত মপমত পামর মস লেে কার্ যক্রম গ্রহণ করা হময়মে। 

ফলশ্রুরতমত এর্টমক রতন নম্বর অগ্রারধকার তারলকায় রাখা হময়মে। 

 রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা  

সম্প্রসারণ 

৪. সড়ক রনরাপত্তা মজারিারকরণ 

 মপশািার গাড়ীচালকমির প্ররশেণ ও পুণঃপ্ররশেণ, নতুন প্ররশেণ মকন্দ্র স্থাপন, মাোর 

মট্রইনার সৃরি ও দূর্ যটনা হ্রামস প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহমণর লমেে দুর্ যটনাপ্রবন স্থানসমূমহ 

সড়মকর বাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্তকরমণর মাধ্যমম সকমলর জন্য রনরাপি সড়ক রনরিত 

করমত এ রবভাগ রবরভন্ন কার্ যক্রম ও ব্যয় পররকল্পনা গ্রহণ কমরমে ও তা চলমান আমে, রবধায় 

এর্টমক অগ্রারধকার তারলকায় রাখা হময়মে। 

 সড়ক রনরাপত্তা মজারিারকরণ 

৫. অন লাইমন কর, রফ আিায় 

 মররজমেশন, ড্রাইরভং লাইমসন্স প্রিান, রুট পাররমট, নবায়ন প্রভৃরত মসবা প্রিামনর মাধ্যমম 

সরকারর মকাষাগামর রাজস্ব র্ামত দ্রুত, সঠিক পররমামণ এবং র্র্ার্র্ভামব আসমত পামর মস 

লমেে এ সকল কার্ যক্রমমক online এ মনয়ার জন্য এ খাতমক অগ্রারধকার মিয়া হময়মে। 

 রিরজটাল মমাটরর্ান ব্যবস্থাপনা  

সম্প্রসারণ 

৬. আন্তজযারতক ও অভেন্তরীণ রুমট র্াত্রী ও মালামাল পররবহন মসবা সম্প্রসারণ 

 আঞ্চরলক ও উপ আঞ্চরলক সংমর্াগ স্থাপন কার্ যক্রমমর আওতায় পার্শ্যবতী মিশসমূমহর সামর্ 

র্াত্রী ও মালামাল পররবহন মসবা সম্প্রসারমণর মেমত্র নতুন রিগন্ত উমমারচত হময়মে,  এ জমন্য 

এ খাতমক অগ্রারধকার প্রিান করা হময়মে। 

 আন্তজযারতক ও অভোন্তরীণ রুমট 

র্াত্রী ও মালামাল পররবহন মসবা 

সম্প্রসারণ 
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৪.২ মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৬-১৭ হমত ২০১৮-১৯)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউরনটওয়ারী ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ বামজট সংমশারধত 

বামজট 

বামজট 

২০১৬-17 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭--18 ২০১৮-19 

ঢাকা পররবহন সমিয় কর্তযপে (রির্টরসএ) 399,00,00 379,31,00 2298,43,00 4930,59,90 4074,21,68 

সরচবালয় 173,41,00 132,10,75 613,21,25 468,46,70 2139,52,02 

আন্তজযারতক প্ররতষ্ঠানসমূহ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

সড়ক ও জনপর্ অরধিপ্তর 7164,04,00 8114,37,89 7802,75,75 6417,87,40 6793,37,30 

বাংলামিশ সড়ক পররবহন কর্তযপে 175,35,00 189,86,00 196,48,00 185,00,00 195,00,00 

সব যমমাট : 7911,83,00 8815,68,64 10910,91,00 12001,97,00 13202,14,00 

৪.২.২ অর্ যননরতক গ্রুপ মকাি অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজার টাকায়) 

অর্ যননরতক 

গ্রুপ মকাি 

রববরণ বামজট সংমশারধত 

বামজট 

বামজট 

২০১৬--17 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭-18 2018-19 

 রাজস্ব ব্যয়      

4500 অরফসারমির মবতন 39,53,42 68,52,82 75,44,75 77,28,45 81,53,88 

4600 প্ররতষ্ঠান কম যচারীমির মবতন 33,82,57 61,33,11 60,08,90 63,23,46 68,21,06 

4700 ভাতারি 69,60,70 66,01,52 94,65,81 100,95,99 107,72,59 

4800 সরবরাহ ও মসবা 759,84,48 824,70,79 976,63,09 983,25,79 953,81,10 

4900 মমরামত ও সংরেণ 1471,98,84 1574,00,90 1555,64,50 1744,23,57 1886,76,98 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী 9,18,00 9,18,00 15,00,00 20,00,00 30,00,00 

6100 আন্তজযারতক প্ররতষ্ঠামনর চাঁিা 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

6300 অবসর ভাতা ও আনুমতারষক 125,12,75 119,28,00 226,54,20 221,26,75 229,52,82 

6700 উন্নয়ন রাজস্ব - সাধারণ 1,60,00 1,60,00 0 0 0 

 মমাট : - রাজস্ব ব্যয় 2510,73,76 2724,68,14 3004,04,25 3210,27,01 3357,61,43 

 মূলধন ব্যয়      

6800 সম্পি সংগ্রহ/ক্রয় 50,34,24 227,84,25 87,43,90 34,63,34 31,89,43 

6900 র্ভরম ও অন্যান্য সম্পরত্ত সংগ্রহ 368,15,00 333,80,35 482,99,00 158,50,00 160,83,00 

7000 রনম যাণ ও পূতয 4689,71,00 5112,99,40 6939,26,47 8177,04,10 9249,05,32 

7400 সরকারর কম যচাররমির জন্য ঋণ ও অরগ্রম 53,00 28,50 47,00 66,25 79,50 

7900 উন্নয়ন আমিানী শুল্ক ও ভোট 191,41,00 151,21,00 285,72,38 390,21,30 390,05,32 

7980 মূলধন মর্াক ও রবরবধ মূলধন ব্যয় 100,95,00 264,87,00 110,98,00 30,65,00 11,90,00 

 মমাট : - মূলধন ব্যয় 5401,09,24 6091,00,50 7906,86,75 8791,69,99 9844,52,57 

 সব যমমাট : 7911,83,00 8815,68,64 10910,91,00 12001,97,00 13202,14,00 

৫.০ মন্ত্রণালয়/রবভামগর প্রধান কম যকৃরত রনমি যশকসমূহ (Key Performance Indicators) 

রনমি যশক সংরিি 

মকৌশলগত 

উমেশ্য 

পররমামপর একক সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. সড়ক মনটওয়াকয সংরেণ ও 

মমরামত 
১ % ১৬.০০ ১৮.৩২ ২০.৬৩ ১৮.০৪ ২২.৭০ ২৩.২৫ ২৩.৫০ 

2.  সড়ক দুর্ যটনা হ্রামসর হার ৩ % ১৪.৩৪ 10.49 ১১.০০ 11.00 ১২.০০ ১৫.০০ 15.00 
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রনমি যশক সংরিি 

মকৌশলগত 

উমেশ্য 

পররমামপর একক সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

3. মমাটরর্ামনর রফটমনস সনি 

গ্রহণ রনরিতকরণ 
২ সংখ্যা (লে) ৯.১০ ৫.০৪ ৯.৫০ ৫.৫০ ১০.০০ ১০.২০ ৮.০০ 

4. রররজওনাল কামনকর্টরভর্টর 

আওতায় মরাি কররমিার 

উন্নীতকরণ 

১ 
বাস্তবায়মনর হার 

% 
৪.৬৯ ৪.৬৬ ৩৪.৭৫ ১৬.০৫ ২৯.৮২ ২৪.৯৩ ২২.৯২ 

৬.০ অরধিপ্তর/সংস্থার সাম্প্ররতক অজযন, কার্ যক্রমসমূহ এবং ফলাফল রনমি যশক ও লেেমাত্রা এবং ব্যয় 

প্রাক্কলন 

৬.১ সরচবালয় 

৬.১.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ প্রমর্াজে নয়। 

৬.১.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেেমাত্রা: প্রমর্াজে নয়। 

৬.১.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5001-0001 - সরচবালয়  82,05,12 137,00,00 132,10,75 243,18,25 239,97,00 249,97,00 

5006-4371 - পারমামনন্ট ইন্টারন্যাশনাল এমসারসময়শন অব মরাি কংমগ্রস 

(রপ.আই.এ.আর.রস.) 
- 0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

মমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  82,05,12 137,03,00 132,13,75 243,21,25 240,00,00 250,00,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  82,05,12 137,03,00 132,13,75 243,21,25 240,00,00 250,00,00 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5001-7360 - অননুমমারিত নতুন প্রকমল্পর জন্য মর্াক বরাে ** - 0 36,41,00 0 370,03,00 228,49,70 1889,55,02 

মমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  0 36,41,00 0 370,03,00 228,49,70 1889,55,02 

মমাট : উন্নয়ন  0 36,41,00 0 370,03,00 228,49,70 1889,55,02 

মমাট :   82,05,12 173,44,00 132,13,75 613,24,25 468,49,70 2139,55,02 

৬.২ সড়ক ও জনপর্ অরধিপ্তর 

৬.২.১ সাম্প্ররতকঅজযনঃ রবগত রতন অর্ যবেমর জাতীয় ও আঞ্চরলক এবং মজলা মহাসড়ক রমরলময় সব যমমাট 819.87 রকমলারমটার 

সড়ক মপভমমন্ট রনম যাণ, ১,275.28 রকমলারমটার সড়ক মপভমমন্ট পুনব যাসন এবং 29,469.11 রমটার মসতু ও 3,766.72 

রমটার কালভাট য রনম যাণ/পুনঃরন যমাণ করা হময়মে। একই সমময় মমরামত খামতর আওতায় ৮,৪৮৯.২৭ রকমলারমটার মহাসড়ক 

রুর্টন ও রপররয়রিক মমইনমটন্যান্স এবং ৩,১৮৮.৭৭ রমটার মসতু/কালভাট য পুনঃরন যম যাণ, মমরামত ও রেণামবেণ করা হময়মে। 

সকল মেণীর মহাসড়ক আগামী পাঁচ বেমরর মমধ্য ৮৫ শতাংশ Fair to Good Condition-এ উন্নীত করার লমেে সময়াবি 

পররকল্পনা গ্রহণ করা হময়মে। এোড়া মহাসড়কসমূমহ রবদ্যমান মটাল আিাময়র হার র্যমগাপমর্াগী কমর মটাল নীরতমালা-২০১৪ 

ইমতামমধ্য চালু করা হময়মে এবং মটাল আিাময়র সনাতন পিরতর পাশাপারশ রবমর্শ্র উন্নত মিমশর ন্যায় জাতীয় মহাসড়কগুরলমত 

আধুরনক ও র্যমগাপামর্াগী Digital Toll Plaza স্থাপন করা হময়মে। 
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৬.২.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

মকৌশলগত 

উমেশ্য 

এর ত্রুরমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জাতীয় মহাসড়ক ৪-মলমন 

উন্নীতকরণ 

৪-মলমন উন্নীত 

মহাসড়ক  
১ 

রকমলারমটা

র 
- ১২০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮০ 

2. মহাসড়ক নতুন রনম যাণ 
নতুন রনরম যত 

মহাসড়ক 
১ 

রকমলারমটা

র 
- ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ ১৫০ ১৬০ ১৬০ 

3. মহাসড়ক মজবুরতকরণ 
মজবুরতকরণকৃত 

মহাসড়ক  
১ 

রকমলারমটা

র 
- ১৪৭ ১০৫ ১০৫ ১১৫ ১২০ ১৩০ 

4. মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রশস্তকরণকৃত 

মহাসড়ক 
১ 

রকমলারমটা

র 
- ২৭১ ২৪০ ২৪০ ১৯০ ২১০ ২১০ 

5. মহাসড়ক পূনঃরনম যাণ পুনঃরনরম যত 

মহাসড়ক 
১ 

রকমলারমটা

র 
-  ৬৫ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ 

6. মহাসড়ক সামফযরসং সামফযরসংকৃত 

মহাসড়ক 
১ 

রকমলারমটা

র 
- ১৪৫০ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ২১০০ ২২০০ 

7. মসতু ও কালভাট য 

রনম যাণ/পুনঃ রনম যাণ 

রনরম যত মসতু ও 

কালভাট য 
১ রমটার - ৬৪০০ ৬৬০০ ৬৬০০ ৪৫০০ ৭০০০ ৬০০০ 

পুনঃরনরম যত মসতু 

ও কালভাট য 
১ রমটার - ৬৪০ ১০০০ ১০০০ ৮৫০ ১০৫০ ১১০০ 

8. বাস র  ্র্ারপি ট্রান্সরজট 

(রবআরর্ট) রনম যাণ 

রনম যানকৃত বাস 

রিমপা 
৪ শতাংশ - - ২৫ ২৫ ৫০ ২৫ - 

রবআরর্ট 

অবকাঠামমা 

রনম যাণ 

৪ শতাংশ - - - - ২০ ৫০ ৩০ 

9. দুর্ যটনা হ্রামস 

প্ররতকারমূলক ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

ঝুরক হ্রাসকৃত 

ষ্পট 
৩ সংখ্যা  ৮ ৭০ ৭০ ৪০ ২৬ - 

মনাটঃ কার্ যক্রম ৫ ও ৬ এর কম যকান্ড প্রকল্প রভরত্তক হওয়ায় মর্ সব বেমর কম যকান্ড মনই মস সব বেমর মকান লেেমাত্রাও মনই। 

৬.২.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5041-0001 - প্রধান প্রমকৌশলী-সড়ক ও জনপর্ ১-৬ 1947,05,46 1928,17,00 2149,57,89 2308,38,75 2455,00,00 2625,00,00 

মমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  1947,05,46 1928,17,00 2149,57,89 2308,38,75 2455,00,00 2625,00,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  1947,05,46 1928,17,00 2149,57,89 2308,38,75 2455,00,00 2625,00,00 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5041-5001 - মসানাপুর (মনায়াখালী)- মসানাগাজী (মফনী)- মজারারগঞ্জ 

(চট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন (০১/০৯/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
৫ 0 0 35,00,00 30,00,00 40,00,00 60,00,00 

5041-5005 - ওময়িাণ য বাংলামিশ রিজ ইম্প্রুভমমন্ট  (০১/১০/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০২০) অনুমমারিত 
৭ 0 0 217,78,00 117,90,00 150,00,00 300,00,00 

5041-5006 - বাংলামিশ-মায়ানমার মমত্রী সড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম) বি যার 

মরাি রনম যাণ (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 72,70,00 10,00,00 1,00,00 0 

5041-5007 - মাতারবাড়ী কয়লা রনভযর রবদুেৎ উৎপািন মকমন্দ্রর সংমর্াগ 

সড়ক রনম যাণ (০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০) অনুমমারিত 
২ 0 0 10,00,00 80,00,00 100,00,00 200,00,00 
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অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5008 - ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়মকর ইন্দ্রপুল হমত চক্রশালা 

পর্ যন্ত বাঁক সরলীকরণ (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
৫ 0 0 1,00 20,00,00 0 0 

5041-5009 - বামকরগঞ্জ-পাদ্র্ীরশবপুর-কাঁঠালতলী-স্যরবিখালী-বরগুনা সড়ক 

প্রশস্তকরণ ও মজবুরতকরণ (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
 0 0 2,00,00 20,00,00 30,00,00 50,00,00 

5041-5040 - # সরাইল-নারসর নগর-লাখাই সড়ক রনম যাণ প্রকল্প (২য় 

সংমশারধত) (০১/০৭/১৯৯৯ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 15,00,00 1,00 2,85,00 0 0 0 

5041-5048 - ফররিপুর(বিরপুর)-সালর্া-মসানাপুর-মুকস্যিপুর সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
৫ 0 0 2,00,00 20,00,00 20,00,00 40,00,00 

5041-5052 - নীলফামারী-জলঢাকা সড়ক উন্নয়ন  (০১/০১/২০১৬ - 

৩১/১২/২০১৮) অনুমমারিত 
৫ 0 0 10,00 15,00,00 20,00,00 27,00,00 

5041-5061 - রামশীল বাজার সংমর্াগসহ মকাটালীপাড়া (রাধাগঞ্জ) িরেণ 

িাসার সড়ক উন্নয়ন (০১/১২/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 17,00,00 4,50,00 4,40,00 0 0 0 

5041-5062 - # আন্তঃমজলা সীমান্ত সড়ক রনম যাণঃ ময়মনরসংহ ও মনত্রমকানা 

(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারিত 
২ 0 0 1,00 25,00,00 0 0 

5041-5066 - # ময়মনরসংহ-গফরগাঁও মটাক সড়মকর ৭২তম রকমলারমটার 

বানার নিীর উপর ২৮২.৫৫৮ রমটার িীর্ য রপরস গাি যার মসতু রনম যাণ 

(০১/১০/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 

৭ 0 0 1,00 10,00,00 15,00,00 16,00,00 

5041-5069 - *জয়মিবপুর-ময়মনরসংহ সড়ক উন্নয়ন (২য় সংমশারধত) 

(০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
১ 617,13,08 270,95,00 229,95,00 43,00,00 0 0 

5041-5071 - রিনাইিহ-চুয়ািাঙ্গা-মমমহরপুর-মুরজবনগর সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৭) সংমশারধত অননুমমারিত 
১ 34,13,83 40,00,00 20,00,00 30,00,00 50,00,00 17,00,00 

5041-5081 - র্াত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক ৮ মলমন উন্নীতকরণ (মপাল্ডার সড়ক) 

(সংমশারধত) (০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
১ 48,22,98 35,00,00 33,68,00 0 0 0 

5041-5082 - নগরবারড় মফরীর্াট প্রামন্ত বাঁমধরহাট-খময়রচর সড়ক রনম যাণ 

(সংমশারধত) (০১/০৭/২০০৬ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 20,00,00 22,62,00 17,61,00 0 0 0 

5041-5088 - ররকাবীবাজার - রামপাল - রির্ীরপাড় - বাংলাবাজার - 

মুরন্সগঞ্জ সির - নয়াগাঁও - মুক্তারপুর সড়ক (নয়াগাঁও হাসপাতাল সংমর্াগসহ) 

রনম যাণ (সংমশারধত) (০১/০৭/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৭)  অনুমমারিত 

২ 3,75,00 30,00,00 12,00,00 20,00,00 0 0 

5041-5093 - *গাজীপুর-আজমতপুর-ইটামখালা সড়ক রনম যাণ (সংমশারধত) 

(০১/০৭/২০০০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 66,00,00 55,00,00 55,00,00 20,41,00 0 0 

5041-5101 - *রমজযাপুর-ওয়ারস য-বারলয়া সড়ক রনম যাণ (সংমশারধত) 

(০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 25,00,00 26,23,00 28,00,00 18,42,00 0 0 

5041-5113 - #* পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মশখ কামাল মসতু, মশখ জামাল মসতু 

ও মশখ রামসল মসতু রনম যাণ (২য় সংমশারধত) (০১/০১/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৬) 

অনুমমারিত 

৩ 37,00,00 25,49,00 9,00,00 19,49,00 0 0 

5041-5115 - # সস্রাইল-আলফািাঙ্গা-কারশয়ারন সড়মকর উন্নয়নসহ 

ফররিপুর (মাইজকান্দী)-মবায়ালমারী-মগাপালগঞ্জ (ভার্টয়াপাড়া) সড়মকর উন্নয়ন 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারিত 

৫ 0 0 1,00 20,00,00 25,00,00 40,00,00 

5041-5116 -  রশরনীরমটক হমত গাবতলী মসতু পর্ যন্ত সংমর্াগ সড়ক রনম যাণ 

(সংমশারধত) (০১/০১/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 9,73,00 8,76,00 8,28,00 0 0 0 

5041-5117 - ইোণ য বাংলামিশ রিজ ইমপ্রুভমমন্ট প্রকল্প  (১ম সংমশারধত) 

(০১/০৭/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৩ 261,94,33 87,73,00 91,80,00 0 0 0 

5041-5129 - রপমরাজপুর-মগাপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবং মশখ লুৎফর রহমান 

মসতু (পাটগারত মসতু) রনম যাণ (০১/১০/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৩ 50,00,00 16,00,00 23,32,00 0 0 0 

5041-5141 - # সামপাট য টু জয়মিবপুর-মিবগ্রাম-ভুলতা-মিনপুর সড়ক (ঢাক 

বাইপাস) রপরপরপ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০) অনুমমারিত 
২ 0 0 1,00 50,00,00 75,00,00 100,00,00 

5041-5144 - *বারনয়াচং-নবীগঞ্জ সড়ক রনম যাণ (০১/০৭/২০১০ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 19,17,00 10,00,00 9,31,00 2,19,00 0 0 

5041-5145 - *মারনকখারল মসতু রনম যাণসহ আশাশুরন-পাইকগাো সড়ক 

উন্নয়ন (সংমশারধত) (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২-৩ 7,00,00 20,00,00 20,00,00 20,00,00 35,00,00 0 

5041-5146 - *সাইনমবাি য-মমামড়লগঞ্জ-রাময়ন্দা-শরণমখালা-বগী সড়কমক 

আঞ্চরলক মহাসড়মক উন্নীতকরণ (সংমশারধত) (০১/০৭/২০১০ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২ 15,00,00 30,00,00 36,00,00 1,00 0 0 

5041-5148 - বাউশী-মগাপালপুর-ভুয়াপুর সড়কমক আঞ্চরলক মহাসড়মক 

উন্নীতকরণ (মধুপুর সংমর্াগসহ) (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 7,23,32 27,14,00 21,25,00 0 0 0 

5041-5150 - #জাতীয় মহাসড়ক এন-৮ এর ভুরর্াটা-বররশাল-মলবুখালী মসতু 

পর্ যন্ত সড়ক ও প্রশস্থকরণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
৪ 0 0 1,00 25,00,00 0 0 
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কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5151 - মািারীপুর (মমাস্তফাপুর) ভায়া কাজীরমটক রিজ হমত 

শরীয়তপুর সড়কর্ট ৪ মলমন উন্নীতকরণ (০১/০২/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৭) 

অনুমমারিত 

২ 16,00,00 15,00,00 25,00,00 40,00,00 40,00,00 35,00,00 

5041-5152 - মগায়ালন্দ-ফররিপুর-তারাইল সড়ক উন্নয়ন (০১/৭/২০১০-

৩০/৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 15,00,00 25,00,00 16,00,00 14,00,00 0 0 

5041-5153 - *বাজুরনয়া - গাইন্ধাস্যর - সাতপার - হারতয়ারা - রামরিয়া 

(রামরিয়া বাজার বাইপাসসহ) সড়ক উন্নয়ন (১ম সংমশারধত) (০১/৭/২০১০ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২ 18,00,00 33,00,00 13,00,00 22,00,00 0 0 

5041-5156 - মিনপুর-রিরাই-শাল্লা সড়মকর রিরাই-শাল্লা সড়কাংশ রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 15,46,17 20,00,00 20,00,00 20,00,00 14,00,00 0 

5041-5158 - মলবুখালী-দুমকী-বগা-বাউফল-খালাইয়া-িশরমনা-গলারচপা-

আমরাগারেয়া সড়ক পুনরন যম যাণ (০১/৭/২০১০ - ৩০/৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 34,86,00 20,38,00 21,20,00 0 0 0 

5041-5167 - মভামরা স্থলবন্দর সংমর্াগসহ সাতেীরা শহর বাইপাস সড়ক 

রনম যাণ (০১/৮/২০১০-৩০/৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 32,00,00 25,00,00 3,77,00 25,00,00 26,00,00 0 

5041-5170 - #রুমা-বগামলক-মকউক্রািং সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১ম পর্ যায় (রুমা 

বগামলক) ০১/০৩/২০১৬-২৮/০২/২০১৮ অনুমমারিত 
৫ 0 0 0 10,00,00 30,00,00 40,00,00 

5041-5171 - কুরিয়া শহর বাইপাস সড়ক রনম যাণ (সংমশারধত) 

(০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 0 25,00,00 15,00,00 25,00,00 33,00,00 0 

5041-5172 - * গফরগাঁও-বরমী-মাওনা সড়মকর ২৬তম রক.রম. এ স্যরতয়া 

নিীর উপর রপ.রস. গাি যার মসতু (রত্রমমাহনী মসতু) রনম যাণ (০১/০৭/২০১০ - 

৩১/১২/২০১৫) অনুমমারিত 

৩ 9,20,00 5,24,00 4,97,00 0 0 0 

5041-5175 - নারায়ণগমের বন্দর উপমজলার ৩য় শীতলেো মসতু রনম যাণ 

(০১/১১/২০১০-৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
৩ 35,00,71 85,00,00 84,37,00 91,50,00 120,00,00 120,00,00 

5041-5178 - বারনয়াচং-আজরমরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন(০১/১২/২০১০-

৩০/৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 11,00,00 15,00,00 15,00,00 15,00,00 18,00,00 0 

5041-5180 - #রশবালয়-নয়াকারন্দ-বাল্লা-হপরররামপুর মহাসড়ক উন্নয়ন 

(মজি-৫০৬৬) (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারিত 
৫ 0 0 0 10,00,00 12,00,00 0 

5041-5181 - #গাইবান্ধা-ফুলেরড়-ভরতখালী-সার্াটা সড়ক প্রশস্থকরণ ও 

উন্নয়ন (মজি ৫৫৫২) 

(০১/০৩/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 

৪-৫ 0 0 0 10,00,00 15,00,00 25,00,00 

5041-5182 - শহীি বুরিজীবী মসতু (র্ততীয় বুরড়গঙ্গা মসতু) এর অবরশি 

এমপ্রাচ সড়ক রনম যাণসহ ৩র্ট পুরাতন মসতু পুনঃরনম যাণ (০১/১২/২০১০ - 

৩০/৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২ 3,00,00 43,20,00 27,04,00 0 0 0 

5041-5183 - *চরফোশন-চরমারনকা-বাবুরহাট লঞ্চর্াট সড়ক রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১০-৩০/৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 12,93,00 2,75,00 7,75,00 3,10,00 0 0 

5041-5184 - মহমাময়তপুর-রসংগাইর-মারনকগে সড়মকর রবরভন্ন 

রকমলারমটামর ৮র্ট রপ.রস. গাি যার মসতু ও ২র্ট আর.রস.রস. বক্স কালভাট য রনম যাণ 

(০১/১২/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

৩ 16,76,68 14,56,00 16,15,00 0 0 0 

5041-5189 - চরখাই-মশওলা-রবয়ানীবাজার-বারইগ্রাম সড়মকর রবয়ানীবাজার 

শহর অংমশর উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ৭র্ট মসতু পুনরন যম যাণ (০১/১২/২০১০ - 

৩০/৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২-৩ 8,84,04 2,94,00 1,90,00 0 0 0 

5041-5190 - #সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-মািারগঞ্জ সড়ক রনম যাণ (০১/০২/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 0 0 0 15,00,00 25,00,00 30,00,00 

5041-5191 - #ঢাকা-রসমলট মহাসড়মকর ৯৩ রক. রম. এ ২১৯.৪৫৬ রমটার 

িীর্ য শাহবাজপুর মসতু রনম যাণ এবং রবদ্যমান মসতু পুনব যাসন (০১/১২/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 

৭ 0 0 0 20,00,00 30,00,00 18,00,00 

5041-5192 - মকাটালীপাড়া-রানজর সড়ক উন্নয়ন (০১/০৬/২০১০-

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 21,00,00 5,00,00 8,15,00 0 0 0 

5041-5193 - *নকলা-নারলতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন  

(সংমশারধত) (০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 56,34,00 40,00,00 75,00,00 35,00,00 0 0 

5041-5196 - *উজানচর-বারজতপুর-অিগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বারজতপুর-

অিগ্রাম অংশ) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 20,00,00 47,21,00 62,00,00 25,00,00 0 0 

5041-5197 - *রকমশারগঞ্জ-কররমগঞ্জ-চামড়ার্াট-রমঠামইন সড়ক উন্নয়ন 

(চামড়ার্াট-রমঠামইন অংশ) (সংমশারধত) (০১/০১/২০১১ - ৩০/৬/২০১৬) 

অনুমমারিত 

২ 15,56,89 26,95,00 10,00,00 12,00,00 5,50,00 0 

5041-5198 - রসরাজগে-কারজপুর-ধুনট সড়মক ৩র্ট রপ.রস. গাি যার রিজ 

(শালুয়ারভটা,  পাইকরতরল ও মর্াড়াচড়া) ও রবদ্যমান ৩র্ট মবইলী রিমজর স্যপার 

সট্রাকচার (নইলসাপাড়া,  ফরকরতলা ও মসানামুখী) রনম যাণ (১ম সংমশারধত) 

(৩১/১২/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

৩ 4,00,00 16,66,00 16,18,00 0 0 0 
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কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5201 - #রসমলট-স্যনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারিত 
৫ 0 0 0 20,00,00 30,00,00 40,00,00 

5041-5204 - মগাপালগঞ্জ (বরশী) বরনী-রসরঙ্গপাড়া (টুরঙ্গপাড়া) সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০৩/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 14,00,00 1,00 1,00 0 0 0 

5041-5206 - #বড় তারকয়া (আবুমতারাব) মর্মক রমরসরাই অর্ যননরতক 

অঞ্চল সংমর্াগ সড়ক রনম যাণ (০১/০৬/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
২ 0 0 0 10,00,00 30,00,00 30,00,00 

5041-5207 - #রিনাজপুর-রচরররবন্দর-পাব যতীপুর সড়ক প্রশস্থকরণ 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত  
৪ 0 0 0 10,00,00 20,00,00 13,00,00 

5041-5208 - #ক্রস-বি যার মরাি মনটওয়াকয ইমপ্রুভমমন্ট প্রমজক্ট (বাংলামিশ) 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) অনুমমারিত  
৪ 0 0 0 65,00,00 53,85,00 63,85,00 

5041-5209 - #জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭) এর মাগুরা শহর অংমশর রামনগর 

মমাড় হমত আবালপুর পর্ যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ (০১/০৩/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) 

অনুমমারিত  

৪ 0 0 0 5,00,00 20,00,00 30,00,00 

5041-5211 - #ঢাকা-খুলনা (এন-৫) মহাসড়মকর র্াত্রাবারড় ইন্টার মসকশন 

মর্মক (ইকুররয়া-বাবুবাজার রলংক সড়কসহ মাওয়া পর্ যন্ত এবং পাচ্চর-ভাংগা 

অংশ ধীরগরতর র্ানবাহমর জন্য পৃর্ক মলনসহ ৪ মলমন উন্নীতকরণ 

(০১/০৩/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারিত  

১ 0 0 0 100,00,00 72,21,40 47,51,30 

5041-5219 - *ইটনা-বড়াইবাড়ী-চামড়ার্াট সড়ক উন্নয়ন (মজি-৩৬২৩) 

(সংমশারধত) (০১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
১ 20,00,00 45,67,00 19,71,00 6,00,00 0 0 

5041-5221 - * মটকরনকোল এোরসসমটন্স ফর সাব-রররজওনাল মরাি 

ট্রান্সমপাট য প্রমজক্ট রপ্রপামরটরর ফোসারলর্ট (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৫) 

অনুমমারিত 

২-৩ 14,70,81 1,86,00 2,00 0 0 0 

5041-5222 - মটকনাফ-শাহ্পরীর িীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শরক্তশালীকরণ 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
১ 0 5,00,00 1,00 20,10,00 0 0 

5041-5223 - জামালগঞ্জ-স্যনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (০১/০৩/২০১১ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
১-২ 20,63,10 5,82,00 13,16,00 0 0 0 

5041-5228 - *রবরররশরড়-রবজয়পুর স্থলবন্দর সড়ক রনম যাণ (মাদুপাড়া 

সংমর্াগসহ) (০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 6,00,00 25,00,00 30,00,00 16,00,00 0 0 

5041-5229 - *সীমান্ত সড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধোকুড়া-ধনুয়া কামালপুর) 

রনম যাণ (মজি-২৮১৪) (০১/০১/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 5,00,00 30,00,00 55,00,00 20,00,00 0 0 

5041-5231 - বররশাল-পটুয়াখালী মহাসড়মক পায়রা নিীর উপর পায়রা মসতু 

(মলবুখালী মসতু) রনম যাণ (০১/০৪/২০১২ - ৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 8,81,92 88,00,00 104,10,00 263,74,00 1,30,00 1,00 

5041-5233 - মািারীপুর (মমাস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁিপুর সড়মকর 

আরড়য়াল খাঁ নিীর উপর ৭ম বাংলামিশ চীন-মমত্রী মসতুসহ (কাজীরমটক মসতু) 

আরও ৩র্ট মসতু রনম যাণ (০১/০৫/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২ 4,44,16 25,06,00 20,54,00 0 0 0 

5041-5234 - মগ্রটার ঢাকা সাসমটইমনবল আরবান ট্রান্সমপাট য প্রমজক্ট 

(রবআরর্ট গাজীপুর-এয়ারমপাট য)(০১/১২/২০১২-৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
৪ 19,61,80 115,00,00 45,49,00 590,00,00 500,00,00 700,00,00 

5041-5235 - *মফরর ও পল্টুন রনম যাণ/পুনব যাসন (০১/০৭/২০১২ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত   
১ 6,96,16 13,90,00 9,10,00 8,50,00 0 0 

5041-5238 - খুলনা (গল্লামারী)-বর্টয়ার্াটা-িামকাপ-নারলয়ান ফমরি সড়ক 

রনম যাণ (০১/০৭/২০১২ - ৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 20,00,00 15,00,00 12,50,00 20,00,00 0 0 

5041-5239 - উল্লাপাড়া-পূরণ যমাগারত-তাড়াশ এবং মপাড়াবাড়ী-কামার্ন্দ-

নলকা সড়মক ২র্ট রপরস গাি যার মসতু এবং ৪র্ট মবইলী মসতুর স্যপার োকচার 

রনম যাণ (০১/০১/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২ 21,47,00 16,43,00 15,55,00 0 0 0 

5041-5241 - এসএএসইরস মরাি কামনরক্টরভর্টঃ ইমপ্রুভমমন্ট অব জয়মিবপুর-

চান্দ্ররা-টাংগাইল-এমলঙ্গা মরাি (এন-৪) টু ৪-মলইন হাইওময় (০১/০৪/২০১৩-

৩১/১২/২০১৮) অনুমমারিত 

১ 143,17,33 350,00,00 540,00,00 708,00,00 750,00,00 650,00,00 

5041-5242 - ২য় কাঁচপুর, মমর্না, মগামরত মসতু রনম যান এবং রবদ্যমান মসতু 

সমূমহর পুনব যাসন (০১/০৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১) অনুমমারিত 
২ 30,12,39 1316,00,00 778,50,00 660,49,00 900,00,00 1000,00,00 

5041-5244 - মটকরনকোল এরসসমটন্স ফর রিমটইল্ড োরি এন্ড রিজাইন অব 

ঢাকা-রচটাগাং এক্সমপ্রসওময় অন রপরপরপ মবরসস (০১/০৩/২০১৩ - 

৩১/০৮/২০১৬) অনুমমারিত 

১,৬ 7,06,85 24,30,00 24,65,00 25,70,00 26,00,00 0 

5041-5246 - ইনরের্টউশনাল মেংমিরনং অব দ্য মরািস এন্ড হাইওময়জ 

রিপাট যমমন্ট (র্টএরপরপ) (০১/১১/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
১-৬ 1,32,28 6,04,00 5,28,00 0 0 0 

5041-5249 - *কুরমল্লা শহমরর শাসনগাোয় মরলওময় ওভারপাস রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৪ 2,50,00 25,00,00 30,00,00 18,50,00 0 0 

5041-5250 - স্যরমা নিীর উপর পুরাতন কীন মসতুর রনকমট কারজরবাজার 

নামক স্থামন রপ.রস. গািার মসতু ও আম্বরখানা বাইপাস সড়ক রনম যাণ 

(০১/০৭/২০০১ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

২-৩ 25,00,00 8,59,00 4,73,00 0 0 0 
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কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5251 - *িােণবারড়য়া শহমরর মমৌড়াইল মরল ক্ররসং-এর উপর 

মরলওময় ওভারপাস রনম যাণ (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৪ 20,00,00 25,00,00 17,00,00 31,18,00 0 0 

5041-5261 - *রাজাপুর-কাঁঠারলয়া-আমুয়া-বামনা-পার্রর্াটা সড়মকর 

৩২তম রকমলারমটার আমুয়া রবশখালী নিীর উপর ২১৭.৬৮ রমটার িীর্ যরপরস 

গাি যার মসতু রনম যাণ (০১/০৬/২০১৩-৩১/০৫/২০১৬) অনুমমারিত 

৩ 15,00,00 24,46,00 9,00,00 17,67,00 0 0 

5041-5262 - *বৃহত্তর ময়মনরসংহ মজলার ২র্ট সড়ক উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৩ 

- ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 23,00,00 40,00,00 50,00,00 7,00,00 0 0 

5041-5263 - বকসীগঞ্জ-বালুগাঁও-মিওয়ানগঞ্জ সড়মক ৪র্ট মসতু রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৩ 14,00,00 38,89,00 23,36,00 0 0 0 

5041-5265 - *নওগাঁও-বিলগােী-পত্নীতলা সড়ক উন্নয়ন এবং মহামিবপুর ও 

বিলগােী িীজ রনম যাণ (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২,৩ 10,00,00 25,00,00 30,00,00 24,00,00 0 0 

5041-5266 - ঢাকা-রসমলট মহাসড়মকর ভুলতায় ৪ মলন রবরশি োইওভার 

রনম যাণ (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 3,81,74 80,00,00 70,00,00 90,00,00 0 0 

5041-5268 - *শহীি মনস্যর আলী (রপপুলবাড়ীয়া-মসানামুখী-ধুনট) সড়ক 

উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 12,00,00 25,00,00 37,00,00 17,50,00 0 0 

5041-5269 - কানসাট-রহনপুর-মভালাহাট সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 13,00,00 19,72,00 18,00,00 0 0 0 

5041-5271 - *পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 22,09,40 40,00,00 40,00,00 30,00,00 32,00,00 0 

5041-5272 - মিাহার-কাটাখালী-রনকড়া-গারলমপুর-র্টকরপুর সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৪ - ৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 7,50,00 15,00,00 17,00,00 21,98,00 0 0 

5041-5273 - মধুমরত নিীর উপর কালনা মসতু রনম যাণ (০১/০১/২০১৪-

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৩ 1,00,00 1,00,00 1,00 0 0 0 

5041-5276 - জয়নাল আমবিীন ভুইয়া (মিৌলতগঞ্জ-লাকসাম-নাঙ্গলমকাট-

মকািারলয়া-ঢালুয়া-রচওড়া বাজার) সড়ক উন্নয়ন (০১/০১/২০১৪ - 

৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 

২ 10,00,00 30,00,00 29,25,00 10,00,00 0 0 

5041-5277 - কুরমল্লা মসনারনবামসর অভেন্তরস্থ র্টপরা বাজার-বাি য সড়ক 

উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 5,00,00 19,44,00 18,64,00 0 0 0 

5041-5282 - পাগলা-জগন্নার্পুর-রানীগঞ্জ-আউশকারন্দ মহাসড়মকর রাণীগমঞ্জ 

কুরশয়ারা নিীর উপর মসতু রনম যাণ (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
৩ 0 25,00,00 1,00 25,00,00 40,00,00 55,00,00 

5041-5283 - মতলব এ ধনামগািা নিীর উপর িীজ (মতলব মসতু) রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৩ 25,00,00 30,00,00 30,00,00 25,00,00 0 0 

5041-5284 - ইম্প্রুভমমন্ট অব মরাি মসফর্ট এোক্ট ব্লক স্পটস অন ন্যাশনাল 

হাইওময়স (০১/০৭/২০১৪ - ৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
৪ 9,75,00 75,00,00 74,38,00 75,00,00 0 0 

5041-5285 - মিন-খারলয়াজুরী সাবমারজযবল সড়ক রনম যাণ এবং মনত্রমকাণা-

মিন-খারলয়াজুরী সড়মকর ৩৭তম রকমলারমটামর বালাই নিীর উপর রপরস 

গাি যার মসতু রনম যাণ (০১/০৯/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 

৩ 2,00,00 25,00,00 25,00,00 25,00,00 30,00,00 20,00,00 

5041-5286 - জামালপুর-মািারগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও মহজবুতীকরণ 

(০১/০৯/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 1,50,00 20,00,00 20,00,00 28,00,00 0 0 

5041-5287 - খাগড়ােরড় মজলার রবরভন্ন সড়মক  রপরস গাি যার মসতু, আররসরস 

মসতু এবং আররসরস বক্স কালভাট য রনম যাণ (০১/০১/২০১৫-

৩১/১২/২০১৭)অনুমমারিত 

৩ 8,60 30,00,00 7,50,00 25,00,00 40,00,00 60,00,00 

5041-5288 - মগবাড়ী - বাগমারা - র্ভরি- বাংগড্ডা সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৬) 
২ 0 10,00,00 17,00,00 1,00,00 0 0 

5041-5289 - মরৌমারী-তুরা স্থলবন্দর সড়ক রনম যাণ  (০১/০৩/২০১৫ - 

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

5041-5291 - রবমান বন্দর বাইপাস ইন্টারমসকশন-লালবাগ-সালুর্টকর-

মকাম্পানীগঞ্জ-মভালাগঞ্জ সড়কমক জাতীয় মহাসড়মক উন্নীতকরণ (০১/০৩/২০১৫ 

- ২৮/০২/২০১৮) অনুমমারিত 

২ 0 60,00,00 45,00,00 80,00,00 100,00,00 140,00,00 

5041-5292 - মগৌরীপুর-মহামনা আঞ্চরলক সড়কর্ট রসমলট হাইওময় পর্ যন্ত 

সম্প্রসারণ (০১/১১/২০১৪ - ৩১/১০/২০১৭) অনুমমারিত 
২ 0 20,00,00 30,00,00 20,00,00 25,00,00 0 

5041-5294 - পাকুল্লা-মিলদুয়ার-এলারসন সড়মকর ১২তম রকমলারমটামর 

এমলনজানী নিীর উপর ৯৩.০২ রমটার নাল্লাপাড়া রপরস গাি যার মসতু রনম যাণ এবং 

বারলয়া-ওয়ারস য-রমজযাপুর সড়মক ২র্ট রপরস গাি যার মসতু রনম যাণ (০১/১০/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 

৩ 0 20,00,00 18,00,00 30,00,00 0 0 

5041-5295 - ইটনা-রমঠামইন-অেগ্রাম সড়ক রনম যাণ (০১/০১/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
২ 0 75,00,00 60,00,00 80,00,00 100,00,00 100,00,00 
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কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5296 - মসানাগাজী-ওলামাবাজার-চরিরমবশপুর- মকাম্পানীগঞ্জ সড়মক 

৬ষ্ঠ রকমলারমটামর  মোট মফনী নিীর উপর ৪৭৮.১৭১ রমটার রপরস গাি যার মসতু 

রনম যাণ (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 

৭ 0 0 20,00,00 20,00,00 20,00,00 12,00,00 

5041-5297 - মরহপাল োইওভার রনম যাণ (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) 

অনুমমারিত 
৭ 0 0 140,00,00 18,00,00 0 0 

5041-5298 - রিনাজপুর-রবরল-পাকুরা-রারধকাপুর (রবরল স্থল বন্দর) সড়ক 

উন্নয়ন (০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 20,00,00 20,00,00 20,00,00 0 

5041-5299 - গাজীপুর-আজমতপুর-ইটামখালা সড়মকর চররসন্দুমর শীতলেো 

নিীর উপর মসতু রনম যাণ (০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
৭ 0 0 34,87,00 25,00,00 40,00,00 20,00,00 

5041-5307 - জামালপুর শহর বাইপাস সড়ক রনম যাণসহ জামালপুর-

ইসলামপুর-মিওয়ানগঞ্জ সড়মকর মচইমনজ ৩০+০০০ হমত ৩৯+০০০ পর্ যন্ত 

সড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুরতকরন (০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) 

অনুমমারিত 

৩-৪ 0 0 10,00,00 20,00,00 25,00,00 0 

5041-5308 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (ঢাকা মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 100,00,00 9,23,00 0 0 

5041-5309 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (ময়মনরসংহ মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 60,00,00 35,00,00 0 0 

5041-5311 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (চট্টগ্রাম মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 50,00,00 37,00,00 0 0 

5041-5312 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (কুরমল্লা মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 60,00,00 35,00,00 0 0 

5041-5313 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 55,00,00 40,00,00 0 0 

5041-5314 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (রংপুর মজান) (০১/০৩/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 60,00,00 35,00,00 0 0 

5041-5315 - *মটকনাফ-রামু গ্যাররসন-মররচো-পালং সংমর্াগ সড়ক রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 0 0 23,36,00 47,00 1,00 0 

5041-5316 - মতলব-মমর্না-ধনামগািা-মবড়ীবাঁধ (মজি-১০৬৯) অবরশিাংশ 

উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৭ 0 0 10,00,00 14,81,00 0 0 

5041-5317 - মগািাগাড়ী-আমনুরা-নামচাল-পাব যতীপুর-আড্ডা সড়ক উন্নয়ন 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 12,00,00 20,00,00 20,00,00 8,00,00 

5041-5318 - বখতারমুন্সী-কারজরহাট-িাগনর্ভঞা সড়মকর ১১তম রকঃরমঃ-এ 

মোট মফনী নিীর উপর ৯৪.৩১ রমটর িীর্ য রপরস গাি যার মসতু রনম যাণ 

(০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 

৭ 0 0 5,00,00 8,75,00 0 0 

5041-5319 - বড়বাড়ী-লালমরনরহাট-বুরড়মারী জাতীয় মহাসড়মকর (এন-

৫০৯) ২০ তম রকমলারমটামর ৯৩.৬৪৪ রমটার িীর্ য ৪ মলন রপরস গাি যার মসতু 

(স্বণ যমতী মসতু) রনম যাণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 

৭ 0 0 6,00,00 9,25,00 0 0 

5041-5321 - লালমাই - বরুড়া - িলম - আড্ডা - জগৎপুর সড়ক উন্নয়ন 

(লালমাই-বরুড়া-আড্ডা অংশ) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 10,00,00 13,50,00 0 0 

5041-5322 - মমর্না মসতুর স্কাউয়ার প্রমটকশন এবং মমর্না মসতু ও মগামতী 

মসতুর রেণামবেণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭)অনুমমারিত 
৭ 0 0 40,30,00 0 0 0 

5041-5323 - বনগাঁও-নুন্নী-হাতীপাগাড় সড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুরতকরণ 

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)অনুমমারিত 
৩-৪ 0 0 10,00,00 20,00,00 12,00,00 0 

5041-5324 - মটকরনকোল এরসেোন্স ফর সাব-রররজওনাল মরাি ট্রান্সমপাট য 

প্রমজক্ট রপ্রপামরটরর ফোরসরলর্ট (এসআরর্টরপরপএফ-২)(০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮)অনুমমারিত 

২ 0 0 1,57,00 26,00,00 22,00,00 0 

5041-5325 - কসবা-কুর্ট সড়ক উন্নয়ন (মজি ১২০১) (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 10,00,00 13,00,00 0 0 

5041-5326 - কক্সবাজার-মটকনাফ-মমররন ড্রাইভ সড়ক রনম যাণ (রশলখালী 

মর্মক মটকনাফ) (৩য় পর্ যায়) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)অনুমমারিত 
২ 0 0 170,74,00 23,00,00 9,00,00 0 

5041-5327 - খুলনা (রূপসা)-শ্রীফলতলা-মতরখািা সড়ক (মজি-৭০৪১) 

উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭)অনুমমারিত 
৫ 0 0 1,00,00 21,50,00 10,00,00 11,00,00 

5041-5328 - নারজরহাট-মাইজভান্ডার সড়ক উন্নয়ন (মজি-১৬২০) 

(০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)অনুমমারিত 
৫ 0 0 3,50,00 15,00,00 15,00,00 0 

5041-5329 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (রসমলট মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭)অনুমমারিত 
৫ 0 0 40,00,00 59,98,00 0 0 

5041-5331 - মজলা সড়ক উন্নয়ন  (খুলনা মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭)অনুমমারিত 
৫ 0 0 65,00,00 30,00,00 0 0 
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কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5041-5332 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (বররশাল মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
৫ 0 0 40,00,00 53,00,00 0 0 

5041-5333 - মজলা সড়ক উন্নয়ন (মগাপালগঞ্জ মজান) (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭)অনুমমারিত 
৫ 0 0 45,00,00 45,00,00 0 0 

5041-7154 - *বাবুরহাট-মতলব-মপন্নাই সড়ক উন্নয়ন (২য় পর্ যায়) 

(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৩ 11,44,00 25,24,00 35,00,00 31,00,00 0 0 

5041-7210 - কক্সবাজার-মটকনাফ মমররন ড্রাইভ সড়ক-২য় পর্ যায় (ইনানী 

মর্মক রসলখালী পয়যন্ত) (সংমশারধত) (০১/০৭/২০০৮-৩০/০৬/২০১৬) 

অনুমমারিত 

২ 345,56,00 30,48,00 30,48,00 0 0 0 

5041-7310 - সাময়িাবাি-এনাময়তপুর (খাজা ইউনুস আলী (রাঃ) মমরিকোল 

কমলজ হাসপাতাল) সড়মক বাইমলন রনম যাণ (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) 

অনুমমারিত 

২ 2,86,70 0 8,84,00 0 0 0 

5041-7340 - রায়পুরা-নররসংিী-মিনগঞ্জ সড়ক রনম যাণ (রায়পুর-নররসংিী 

অংশ) (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 14,00,00 18,18,00 26,44,00 0 0 0 

5041-9092 - র্ততীয় কণ যফুলী মসতু রনম যাণ (সংমশারধত) (১/৭/২০০৩-

৩১/১২/২০১৮) অনুমমারিত 
৩ 33,06,58 50,00,00 16,19,00 60,00,00 70,00,00 50,00,00 

5041-9110 - কুময়ত ফামন্ডর আওতায় শহীি বুরিজীবী মসতু (৩য় বুরড়গঙ্গা) 

ও রিতীয় শীতলেো ও রতস্তা মসতু রনম যাণ (৪র্ য সংমশারধত) (০১/০৪/২০০৩ - 

৩০/৬/২০১৬) অনুমমারিত 

৩ 0 0 18,07,00 0 0 0 

5041-9690 - শহীি রজয়াউর রহমান মমরিকোল কমলজ হাসপাতাল সংমর্াগ 

সড়ক (০১/০৭/২০০৩ - ৩০/৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 0 3,00,00 3,00,00 0 0 0 

5041-9720 - #  ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কমক ৪ মলমন উন্নীতকরণ 

(িাউিকারন্দ-চট্রগ্রাম অংশ) (সংমশারধত)  (০১/০১/২০০৬ - ৩১/১২/২০১৬) 

অনুমমারিত 

১ 624,34,83 915,00,00 815,00,00 380,00,00 0 0 

5041-9770 - চাটমমাহর-হারন্ডয়াল-হামকুরড়য়া সড়ক উন্নয়ন (০১/১২/২০০৬-

৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 15,32,00 39,46,00 37,37,00 0 0 0 

5041-9954 - চট্টগ্রাম-রাঙ্গামার্ট জাতীয় মহাসড়মকর চট্টগ্রাম (অরক্সমজন 

মমাড়) হাটহাজারী অংশ রিভাইিারসহ প্রশস্তকরণ (০১/০৭/২০০৯-

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 

২ 20,00,00 75,00,00 60,00,00 95,00,00 0 0 

মমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  3230,48,68 5235,87,00 5964,80,00 5494,37,00 3962,87,40 4168,37,30 

মমাট : উন্নয়ন  3230,48,68 5235,87,00 5964,80,00 5494,37,00 3962,87,40 4168,37,30 

মমাট :   5177,54,14 7164,04,00 8114,37,89 7802,75,75 6417,87,40 6793,37,30 

৬.৩ বাংলামিশ মরাি ট্রান্সমপাট য অর্ররর্ট(রবআরর্টএ)  

৬.৩.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ গত রতন বেমর ৩,২৯,১০১র্ট র্ানবাহমনর মররজমেশন সার্ট যরফমকট ইস্যে, ২,৫৯,৪৬৯র্ট র্ানবাহমনর রুট পাররমট 

ইস্যে/নবায়ন, ১০,৬৪,৫৫৮র্ট র্ানবাহমনর রফটমনস সার্ট যরফমকট ইস্যে/নবায়ন, ১৪,০২,১৩৯র্ট র্ানবাহমনর কর আিায় করা হময়মে। 

একই সমময় ৫,৪১,৩৬৩র্ট মমাটরর্ামনর আরএফআইরি ট্যাগসহ মরমট্রা ররমেরক্টভ নাম্বার মেট সরবরাহ মনওয়া হময়মে এবং 

১২,১০,৯৮০র্ট ড্রাইরভং লাইমসন্স (রশোনরবশ লাইমসন্সসহ) ইস্যে/নবায়ন করা হময়মে। এ কার্ যক্রমম নমভম্বর/২০১৫ পর্ যন্ত প্রায় 

২৭৭৬ (দুই হাজার সাতশত রেয়াত্তর মকার্ট) টাকা রাজস্ব আিায় হময়মে। এ োড়া লাইমসন্সরবহীন ও ভুয়া লাইমসন্সধারী এবং 

রফটমনসরবহীন মমাটরর্ামনর রবরুমি ব্যবস্থা গ্রহমণর রনরমত্ত মমাবাইল মকাট য পররচালনার মাধ্যমম সারা মিমশ ৫৪,৮৪৩র্ট 

মমাটরর্ামনর রবরুমি  আইনগত ব্যবস্থা মনওয় হময়মে। সড়ক দুর্ যটনা হ্রাসকমল্প গণসমচতনতা বৃরির লমেে ৪১,৪৬৯ জন মপশািার 

গাড়ীচালকমির সমচতনতামূলক প্ররশেণ প্রিান করা হময়মে এবং সড়ক ব্যবহারকারীমির সমচতনতা বৃরির লমেে ১১৪র্ট 

মসরমনার/কনফামরন্স করা হময়মে। 
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৬.৩.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

মকৌশলগত 

উমেশ্য 

এর ত্রুরমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. র্ানবাহমনর রিরজটাল 

মররজমেশন সার্ট যরফমকট 

ইস্যে 

ইস্যেকৃত 

রিরজটাল 

মররজমেশন 

সার্ট যরফমকট 

২ 

সংখ্যা 

(লে) 

২.২ ১.৮ ১.৯ ৩.০ ২.০ ২.২ ২.৩ 

2. মমাটরর্ামনর রফটমনস 

সার্ট যরফমকট ইস্যে ও 

নবায়ন 

ইস্যেকৃত 

রফটমনস 

সার্ট যরফমকট  

২ 
সংখ্যা 

(লে) 
০.৯ ০.৬১ ০.৬৫ ০.৭ ০.৯ ১.০ ১.১ 

নবায়নকৃত 

রফটমনস 

সার্ট যরফমকট  

২ 
সংখ্যা 

(লে) 
৬.০ ৪.৪৩ ৪.৩৫ ৪.৪ ৫.০ ৫.৫ ৬.৯ 

3. ড্রাইরভং লাইমসন্স ইস্যে ও 

নবায়ন 

ইস্যেকৃত ড্রাইরভং 

লাইমসন্স 

(রশোনরবশসহ) 

২ 
সংখ্যা 

(লে) 
২.০ ১.৪৭ ১.৫ ১.৫ ১.৭ ১.৮ ১.৯ 

নবায়নকৃত  

ড্রাইরভং 

লাইমসন্স 

(রশোনরবশসহ) 

২ 
সংখ্যা 

(লে) 
১.০ ০.৬৭ ০.৭ ০.৭ ০.৮ ০.৯ ১.০ 

4. মমাটরর্ামনর কর-রফ 

আিায় 

 আিায়কৃত কর 

ও রফ 
২ 

পররমাণ 

(মকার্ট) 
১২২৫ ১০৬০ ১০৮০ ১৩০০ ১১০০ ১১৫০ ১২০০ 

5. আইন-রবরধ বরহর্ভ যত 

কার্ যক্রম রনয়ন্ত্রণ 

অনুরষ্ঠত 

ভ্রাম্যমান 

আিালত  

৩ 
সংখ্যা 

(হাজার) 
৯.০০ ২৩.২০ ২৪.০০ ২৪.০০ ২৫.০০ ২৬.০০ ২৭.০০ 

6. ড্রাইভারমির প্ররশেণ প্ররশেণপ্রাপ্ত 

ড্রাইভার 
৩ 

সংখ্যা 

(হাজার) 
২৫ ১৮ ২৫ ২০ ২৫ ৩০ ৪০ 

7. মমাটরর্ামনর 

মরমট্রাররমেরক্টভ ও 

অরএফআইরি ট্যাগ 

সংমর্াজন 

সংমর্াজনকৃত 

মমাটরর্ান 
২ 

সংখ্যা 

(লে) 
৩.৫০ ২.২১ ২.২৫ ২.২৫ ২.০০ ২.১০ ২.২০ 

8. জনসমচতনতা সৃরি অনুরষ্ঠত 

আমলাচনা সভা 

ও মসরমনার 

৩ সংখ্যা ৬২ ৫৫ ৬০ ৫০ ৬০ ৬৫ ৭০ 

রবরলকৃত 

রলফমলট, রিকার 
৩ 

সংখ্যা 

(লে) 
৬.৮২ ৬.৮২ ৬.৮২ ৬.৮২ ৬.৯০ ৭.০০ ৮.০০ 

৬.৩.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5043-0000 - বাংলামিশ সড়ক পররবহন কর্তযপে ১-৫ 111,53,64 162,40,00 175,75,00 183,00,00 185,00,00 195,00,00 

মমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  111,53,64 162,40,00 175,75,00 183,00,00 185,00,00 195,00,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  111,53,64 162,40,00 175,75,00 183,00,00 185,00,00 195,00,00 
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অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5043-5010 - এোরব্লরশং িাটা মসন্টার এন্ড ওময়ব মপাট যাল রসমেম ফর 

রবআরর্টএ (০১/০৪/২০১৩ - ৩১/০৩/২০১৭) অনুমমারিত 
১-৫ 6,74 12,95,00 14,11,00 13,48,00 0 0 

মমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  6,74 12,95,00 14,11,00 13,48,00 0 0 

মমাট : উন্নয়ন  6,74 12,95,00 14,11,00 13,48,00 0 0 

মমাট :   111,60,38 175,35,00 189,86,00 196,48,00 185,00,00 195,00,00 

৬.৪ বাংলামিশ সড়ক পররবহন কমপ যামরশন (রবআরর্টরস) 

৬.৪.১  সাম্প্ররতক অজযনঃ বতযমামন রবআরর্টরস’র গাড়ী বহমর সব যমমাট ১,৫৩৮র্ট একতলা ও রিতল বাস এবং ১৩৮র্ট ট্রাক আমে। উক্ত 

বাস ও ট্রাক পররচালনার মাধ্যমম কমপ যামরশন মুনাফা অজযন কমর রনয়রমত DSL পররমশাধ করমত পারমে। র্াত্রী মসবা প্রিামনর 

লমেে ই-র্টমকর্টং ও SPASS Card এর অরতররক্ত সম্প্ররত রবআরর্টরস বামস Wi-Fi Internet Service মর্াগ করা হময়মে। 

এ সারভ যস প্রবতযমনর ফমল রবআরর্টরস বামস ভ্রমমনর প্ররত র্াত্রী সাধারন আকৃি হওয়ায় এর সংখ্যা পূমব যর তুলনায় বৃরি মপময়মে। 

ফলশ্রুরতমত রবগত অর্ যবেমরর তুলনায় কমপ যামরশমনর অপামরর্টং মুনাফা বৃরি মপময়মে। এ োড়া ড্রাইরভং প্ররশেমণর জন্য 

রবআরর্টরস কর্তযক মগাপালগঞ্জ মজলার টুরঙ্গপাড়ায় প্ররশেণ মকন্দ্র রনম যাণ কাজ সমাপ্ত হময়মে। এোড়া সাম্প্ররতককামল কলকাতা-

ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-রশলং-মগৌহাটী আন্তজযারতক রুমট বাস সারভ যস চালু করা হময়মে।  

৬.৪.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

মকৌশলগত 

উমেশ্য 

এর ত্রুরমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১4-১5 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ড্রাইভারমির প্ররশেণ 

(অমপশািার) 

প্ররশরেত 

ড্রাইভার 
৩ 

সংখ্যা 

(হাজার) 
৬.৬০ ৬.৬০ ৬.৬০ ৬.৬০ ৬.৫০ ৭.০০ ৮.০০ 

2. নতুন বাস এবং ট্রাক 

সংগ্রহ 

বাস ৪ 

সংখ্যা 

৪০০ - ৬০০ - ৩০০ ৩০০ - 

ট্রাক ৪ ৫০০ - ৫০০ - ২৫০ ২৫০ - 

3. সকল পর্ যাময়র ই-

র্টমকর্টং ব্যবস্থার প্রচলন 
ই-র্টমকর্টং ৪ 

সংখ্যা 

(লে) 
৩০০ ৯৫ ৪০০ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ১০০ 

৪. আন্তজযারতক রুমট বাস 

সারভ যস সম্প্রসারণ 

চালুকৃত 

আন্তজযারতক রুট  
৫ সংখ্যা ২ ০ ৩ ২ ২ ২ ২ 

৬.৪.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5005-4716 - ঢাকা পররবহন সমিয় কর্তযপে (রির্টরসএ) ১-২ 4,00,00 9,18,00 9,18,00 15,00,00 20,00,00 30,00,00 

মমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  4,00,00 9,18,00 9,18,00 15,00,00 20,00,00 30,00,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  4,00,00 9,18,00 9,18,00 15,00,00 20,00,00 30,00,00 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5005-5000 - ঢাকা ইরন্টমগ্রমটি ট্রারফক ম্যামনজমমন্ট প্রমজক্ট (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৭) অনুমমারিত 
১ 0 0 5,27,00 31,11,00 0 0 

5005-5001 - মটকরনকোল এরসসট্যান্স টু ঢাকা ট্রান্সমপাট য মকা-অরি যমনশন 

অর্ররর্ট  (০১/০২/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৭) অনুমমারিত 
১ 0 0 95,00 10,00,00 11,24,90 4,95,68 

5005-5013 - * রি প্রমজক্ট অন রি রররভশন এন্ড আপমির্টং অব মেমটরজক 

ট্রান্সমপাট য োন ফর ঢাকা রসর্ট (০১/০৫/২০১৪-৩০/০৯/২০১৫) অনুমমারিত 
১ 0 4,18,00 4,11,00 0 0 0 
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অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5005-5014 - এোরব্লরসং অফ রিয়াররং হাউজ ফর ইরন্টমগ্রর্টং ট্রান্সমপাট য 

র্টমকর্টং রসমেম ইন ঢাকা রসর্ট এররয়া  (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) 

অনুমমারিত 

১ 0 0 18,85,00 15,50,00 0 0 

5005-5236 - ঢাকা ম্যাস র োরপি ট্রান্সরজট মিমভলপমমন্ট প্রমজক্ট 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৪) অনুমমারিত 

 

১-২ 379,78,38 385,64,00 340,95,00 2226,82,00 4899,35,00 4039,26,00 

মমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  379,78,38 389,82,00 370,13,00 2283,43,00 4910,59,90 4044,21,68 

মমাট : উন্নয়ন  379,78,38 389,82,00 370,13,00 2283,43,00 4910,59,90 4044,21,68 

মমাট :   383,78,38 399,00,00 379,31,00 2298,43,00 4930,59,90 4074,21,68 

৬.৫ ঢাকা পররবহন সমিয় কর্তযপে (রির্টরসএ) 

৬.৫.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ  বৃহত্তর ঢাকার পররবহন ব্যবস্থামক স্যষু্ঠ, পররকরল্পত, সমরিত এবং আধুরনক করার লমেে ২০০৫ সামল প্রণীত 

Strategic Transport Plan (STP)  ২০১৬ সামল হালনাগাি ও সংমশাধন করা হময়মে । STP মত বরণ যত উত্তরা ৩য় মফজ 

হমত বাংলামিশ ব্যাংক পর্ যন্ত MRT (Mass Rapid Transit) Line-6 (মমমট্রামরল) রনম যামণর লমেে JICA এর অর্ যায়মন 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (DMRTDP) বাস্তবায়মনর কার্ যক্রম চলমান রময়মে। 

ইমতামমধ্য প্রকমল্পর রিজাইন, কনোকশন স্যপাররভশন, প্ররকউরমমন্ট সামপ যাট এর মজনামরল পরামশ যক ও ইনরের্টউশনাল 

মিমভলপমমন্ট কামজর পরামশ যক এবং Resettlement Assistance পরামশ যক রনময়াগ করা হময়মে। রুট এলাইনমমন্ট এর 

Topographic, traffic, geographical, right of way, historical importance/araheological এবং 

Environmental Baseline Survey সমাপ্ত হময়মে। এোড়া Detail Design এর কাজ চূড়ান্ত হময়মে। বতযমামন মমমট্রামরল 

রনম যামনর লমেে রবরভন্ন কন্ট্রাক্ট প্যামকজ এর িরপত্র প্ররক্রয়াধীন আমে। মমমট্রামলর বাংলামিমশর প্রর্ম দ্র্ৃতগরতর উচ্চ েমতা 

সম্পণ য গণপররবহন ব্যবস্থা।  

BRT (Bus Rapid Transit) Line-3 বাস্তবায়মনর লমেে উন্নয়ন সহমর্ারগমির অর্ যায়মন হর্রত শাহজালাল (রঃ) আন্তজযারতক 

রবমান বন্দর হমত মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুরলস্তান-নয়াবাজার-রিলরমল পর্ যন্ত রুমটর Detail Design এর কাজ সমাপ্ত 

হময়মে। এোড়া সকল পররবহন মাধ্যমম একই Smart Card প্রবতযমনর লমেে রিয়াররং হাউস প্ররতষ্ঠা করা হময়মে এবং Smart 

Card এর নাম Rapid Pass ও নকসা চূড়ান্ত করা হময়মে।  

৬.৫.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেেমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

মকৌশলগত 

উমেশ্য 

এর ত্রুরমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেেমাত্রা  সংমশারধত 

লেেমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেেমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ম্যাস র  ্র্ারপি  

ট্রানরজট লাইন-৬ 

রনম যাণ 

সম্পন্নকৃত রিমপা 

উন্নয়ন কাজ 
৪ 

ক্রমপুরঞ্জর্ভত 

অগ্রগরত % 
    ৬০% ১০০%  

সম্পন্নকৃত রিমপার 

পূতয কাজ  
৪ 

ক্রমপুরঞ্জর্ভত 

অগ্রগরত % 
    ৫ ৩০ ৭০ 

সম্পন্নকৃত 

মমমট্রামরমল 

ভায়ািাক্ট রনম যাণ 

৪ 
ক্রমপুরঞ্জর্ভত 

অগ্রগরত % 
    ৫ ৪০ ৭০ 

৬.৫.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন: প্রমর্াজে নয়। 


