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2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচর খাতওয়ারী বিশাবলী

সর: 07-পিরবহন ও যাগােযাগ

7.1      িমকা: 

সরকােরর িত পিরকনা ২০২১-৪১ অযায়ী বাংলােদশ আগামী ২০৪১ সােলর মে এক উত অথ নীিতর দেশ পািরত হওয়ার ল িনধ ারণ

কেরেছ। দীঘ েময়াদী এ লেক সামেন রেখ পিরবহন ও যাগােযাগ সর বাংলােদেশর উদীয়মান অথ নীিতেত েয়াজনীয় সমথ ন ও অণী িমকা পালন কের

আসেছ।  সড়ক  পিরবহন  ও  স  মণালয়  এবং  এর  অধীন  সংাসহ  ু  ও  িনরাপদ  সড়ক  যাগােযাগ  বা  উয়েনর  জ  সড়ক

িনম াণ, নঃিনম াণ, স, াইওভার ও টােনল িনম াণসহ িবিভ ক বাবায়ন কের আসেছ। দেশর আথ -সামািজক উয়েন িনরাপদ, সায়ী এবং পিরেবশবাব

পিরবহণ  িহেসেব  রল  পিরবহেনর  াপক  িমকা  থাকায়  সরকার  রল  বার  আনীকায়েন  িবিভ  পদেপ  হণ  কেরেছ।  নৗপেথর  যাগােযাগ,  িনয়ণ  ও

িনরাপা বা জারদারকরণ, নাতা ি, নৗ-বরসেহর বাপনা উয়ন, সমিত িজং কায ম, চাম, পায়রা ও মাংলা বেরর উয়ন, ল বর

উয়ন, স পেথ আজািতক বািণজ সসারণ এবং অভরীণ ও আজািতক পিরমেল দ নািবক তরীর লে সরকার িবিভ পদেপ হণ কেরেছ।

দেশর অভের এবং দেশর বাইের ু ও িনরাপেদ আকাশপেথ যাী পিরবহন এবং আষিক িবধািদ উয়েনর লে বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন

মণালয় িবিভ ক বাবায়ন কের আসেছ। তাছাড়া, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর আওতায় িবিসএল কক সম দশাপী সায়ী ে ইারেনট সবা

দান এবং িতরা মণালেয়র আওতায় বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদর সক ও সময়মত ব াভাস দােনর মােম বান জানমাল ও সেদর িত

লাঘেবর চা চািলেয় যাে। 

7.2     ৮ম প বািষ ক পিরকনা সেরর কৗশলগত উে:

৮ম প বািষ ক পিরকনা এবং টকসই উয়ন লমাা (এসিডিজ)-র সােথ পিরবহন ও যাগােযাগ সেরর আওতায় অেমািদত কেলার

উে ও লমাা সামণ । িনরবি, িনরাপদ, পিরেবশবাব, সময় ও য় সায়ী ানীয় ও আজািতক যাগােযাগ াপনসহ িষ ও িশ প

পিরবহন, নৗ-বর ও ল বরসেহর মােম আজািতক বািণজ সসারণ এবং অভরীণ ও আজািতক পিরমেল দ নািবক তরীর মােম পিরবহন

বার সািব ক দতা ও মান ির মােম িজিডিপেত ত অবদান রাখার কৗশল অবলন করা হেয়েছ। ৮ম প বািষ ক পিরকনায় পিরবহন ও

যাগােযাগ সেরর জ ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ অথ  বছরসেহর বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)-ত আিথ ক েপণ যথােম ৪৭৯৮০.০০,

৫৩৩৯০.০০  ও  ৬৩৭০০.০০  কা  টাকা  করা  হেয়েছ।

7.3     ক সংা ও বরাের পিরমাণ: 

২০২১-২২ অথ  বছেরর এিডিপেত পিরবহন ও যাগােযাগ সেরর আওতায় সড়ক পিরবহন, রল পিরবহন, িবমান পিরবহন, নৗ-পিরবহন এবং ডাক ও

টিলেযাগােযাগসহ মাট ৫ সাব-সর রেয়েছ। এই ০৫ সাব-সেরর অধীেন ২০২১-২২ অথ বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)-ত পিরবহন ও যাগােযাগ

সেরর আওতায় মাট ২৯০ (িতরা মনালেয়র ৯ , িষ মনালেয়র ১ , পািনসদ মনালেয়র ১ , সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ১৮২ ,

রলপথ মনালেয়র ৩৬ , নৗপিরবহন মনালেয়র ৩৫ , বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মনালেয়র ৯ , ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর আওতায়

১০ এবং স িবভােগর ৭ ) ক চলমান আেছ। উ কসেহর িবপরীেত মাট ৬০৯৪৫.৮৯ কা টাকা (িজওিব ৩৬১৪৩.০০ কা টাকা ও ক সাহা

২৪৮০২.৮৯ কা টাকা) বরা রেয়েছ। ‘নন ক বরা (থাক)’-এ ৬৮৫.৫২ কা (িজওিব ৪৫০.৪১ কা ও ক সাহা ২৩৫.১১ কা) টাকা বরা রাখা

হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ  বছেরর এিডিপেত বরািবহীন অনেমািদত ক তািলকায় মাট ৯৭ কের নাম অ  রেয়েছ। এছাড়া, বেদিশক সাহা াির

িবধােথ  ক তািলকায় আরও ৫৯ কের নাম অ  রেয়েছ। উে, ২০২১-২২ অথ  বছের পিরবহন ও যাগােযাগ সেরর আওতায় চলমান কসেহর

মে ৭৭ (িবিনেয়াগ ৬৮ ও কািরগির সহায়তা ০৯) ক সা সমা ক তািলকায় রেয়েছ। 

7.4      ২০২১-২২ অথ  বছেরর উেেযা কায ম: 
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ু ও িনরাপদ যাগােযাগ বা উয়েনর দীঘ েময়াদী লেক সামেন রেখ সড়ক িনম াণ, নঃিনম াণ, স, াইওভার ও টােনল িনম াণ, নন রলপথ

িনম াণ, রলেস িনম াণ, রলওেয় কারখানা আিনকায়ন, নৗ-বরসেহর বাপনা উয়ন, সমিত িজং কায ম, স পেথ আজািতক বািণজ সসারণ,

িবমান িবমানবর সেহর সসারণ ও উয়ন, সায়ী ে ইারেনট সবা দান, আবহাওয়া ব াভাস দান কায ম ইেতামে হণ করা হেয়েছ। দেশর

সািব ক আথ সামািজক অবার উয়েনর লে পিরবহন ও যাগােযাগ সেরর আওতায় পা বখী স িনম াণ; কাকশান অব মাি লন রাড টােনল আার

িদ িরভার কণ লী; টার ঢাকা সাসেটইেনবল আরবান ােপাট  কের আওতায় গাজীর-এয়ারেপাট  সড়েক বাস র্যািপড ানিজট লাইন িনম াণ; ঢাকা াস

র্যািপড ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-৬) কের আওতায় ঢাকা মহানগেরর উরা হেত মিতিঝল পয  মোেরল লাইন িনম াণ; ঢাকা াস র্যািপড

ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-১) কের আওতায় িবমানবর থেক কমলার শন ও নন বাজার থেক ব াচল িডেপা পয  ৩১.২৪১ িক:িম:

এবং ঢাকা াস র্যািপড ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-৫): নদ ান  ট কের আওতায় হমােয়তর-আিমনবাজার-গাবতিল-িমরর ১-িমরর ১০-

কেত-বনানী-লশান ২-ননবাজার-ভাটারা পয  ২০.০০ িক:িম: পয  ’ নন মোেরল লাইন িনম াণ; রলওেয়র আিনকায়েনর জ আখাউড়া- লাকসাম

েয়ল গজ ডাবল লাইন (৭২ িক:িম), দাহাজারী-কবাজার-নম (১২৯ িক:িম:); ভারেতর সােথ রল সংেযাগ াপেনর লে চলাহা-িচলাহা বড ার রলপথ

িনম াণ; বাংলােদশ রলওেয়র পাব তীর হেত কাউিনয়া পয  িমটারেগজ রল লাইনেক েয়ল গেজ (৬৬.৮৫ িক:িম:) পার; পায়রা বেরর কায ম পিরচালনার

লে েয়াজনীয় অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন; মাংলা বেরর আপেেডশন; আিনক যপািত য়সহ সািব ক অবকাঠােমা উয়ন; মাতারবাড়ী বর উয়ন;

বাংলােদশ আিলক অভরীণ নৗ-পিরবহন ক- (চাম-ঢাকা-আগ ও সং নৗ-পথ খনন এবং টািম নালসহ আষিক াপনািদ িনম াণ); িসেলট ও

কবাজার িবমান বেরর উয়ন; হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর সসারণ; চাম শাহ আমানত িবমানবেরর রানওেয় ও টিওেয়র উয়ন;

যেশার িবমানবর,  সয়দর িবমানবর ও শাহ মখম িবমানবর,  রাজশাহী  এর রানওেয় সারেফেস অাসফ কংিট ওভার-লকরণ; িডিজটাল সংেযােগর

জ টিলকিমউিনেকশন নটওয়াক আিনকীকরণ; িষ আবহাওয়া ত পিত উতকরণ  এবং পািন িবান সিকত ত সবা ও আগাম সতককরণ বা

শিশালীকরণ িত ণ  কসহ অ  রেয়েছ।
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2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচর সংিসার

সরঃ 07-পিরবহন ও যাগােযাগ (ল টাকায়)

িমক
নং

ণী িবভাগ
ক
সংা

2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচেত বরা আমদানী  ও
 সংেযাজন
কর বাবদ বরামাট টাকা

ক
সাহা

টাকাংশ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 িবিনেয়াগ 273 6049931 3598536 2451395 133172 144345

2 কািরগির সহায়তা 17 44658 15764 28894 --- 22

3 নন কের বরা (থাক) --- 68552 45041 23511 --- ---

মাট: পিরবহন ও যাগােযাগ ২৯০ ৬১৬৩১৪১ ৩৬৫৯৩৪১ ২৫০৩৮০০ ১৩৩১৭২ 144367

2021-2022 অথ  বছেরর মণালয়/ িবভাগ িভিক কে দ বরা এবং নন কের বরা (থাক)

সরঃ 07-পিরবহন ও যাগােযাগ (কা টাকায়)
িমক

নং
মণালয়/ িবভাগ 2021-2022 অথ  বছেরর কে দ বরা 2021-2022 অথ  বছেরর এিডিপেত নন

কে বরা (থাক)
ক
সংা

মাট িজওিব  ক সাহা মাট িজওিব  ক সাহা

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 িতরা মণালয় 9 612.39 417.20 195.19 2.22 2.22 0.00

2 িষ মণালয় 1 15.92 1.00 14.92 --- --- ---

3 পািন সদ মণালয় 1 176.95 2.50 174.45 --- --- ---

4 সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 182 27891.67 19850.00 8041.67 150.00 150.00 0.00

5 রলপথ মণালয় 36 13371.45 3271.89 10099.56 186.69 61.50 125.19

6 নৗ-পিরবহন মণালয় 35 3915.56 2732.56 1183.00 191.78 152.78 39.00

7 বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয় 9 3836.91 1758.81 2078.10 47.04 46.12 0.92

8 ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 10 1327.30 911.30 416.00 92.79 22.79 70.00

9 স িবভাগ 7 9797.74 7197.74 2600.00 15.00 15.00 0.00

মাট সরঃ 290 60945.89 36143.00 24802.89 685.52 450.41 235.11
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2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)



২০২১-২০২২ অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)

সর: ০৭-পিরবহন ও যাগােযাগ, সাব-সর: ৩৪-সড়ক পিরবহন (ল টাকায়)

িমক
নং

কাড - কের নাম
(বাবায়নকাল)
অেমাদন পয ায়

ক সাহাের উৎস

অথ ায়েনর
উৎস

ক য় মিত য়,
ন ২০২০

আরএিডিপ
বরা

২০২০-২১

এিডিপ বরা
২০২১-২২

মাট য় খাত িবভাজন

রাজ লধন রাজ লধন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

বাবায়নকারী সংা: ঢাকা পিরবহন সময় কপ (িডিসএ)Agency: 942

চলিত ক

১ ২২২০১০৯০০ - িফিজিবিল ািড অন আউটার িরং রাডঃ
ইান , ওেয়ান  অা নদ ান পাট 
(০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২)
অেমািদত

িজওিব ১৬০৩ --- --- ৩০ ১৫৭৩ ১৪৮৮ ৮৫

মাট
(বঃঃ)

১৬০৩
(---)

--- --- ৩০
(---)

১৫৭৩
(---)

১৪৮৮ ৮৫

উপ-মাট: ঢাকা পিরবহন সময় কপ (িডিসএ)
AgencyEnd: 942

িজওিব ১৬০৩ --- --- ৩০ ১৫৭৩ ১৪৮৮ ৮৫

মাট
(বঃঃ)

১৬০৩
(---)

--- --- ৩০
(---)

১৫৭৩
(---)

১৪৮৮ ৮৫

বাবায়নকারী সংা: বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপ ােরশন (িবআরিস)Agency: 944

চলিত ক

২ ২২৪২১৫৬০০ - দ চালক তরীর লে িশণ দােনর
জ িবআরিসর ০৩ িশণ ইনিউট ও ১৭ িশণ
ক আিনকায়ন ও শিশালীকরণ (২য় সংেশািধত)
(০১/০২/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২)
অেমািদত

িজওিব ৫২০৯ ২৯৩ ১৩৫০ ১৮১১ ১৭৫৫ ৩৯ ১৭১৬

মাট
(বঃঃ)

৫২০৯
(---)

২৯৩ ১৩৫০ ১৮১১
(---)

১৭৫৫
(---)

৩৯ ১৭১৬

উপ-মাট: বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপ ােরশন
(িবআরিস)
AgencyEnd: 944

িজওিব ৫২০৯ ২৯৩ ১৩৫০ ১৮১১ ১৭৫৫ ৩৯ ১৭১৬

মাট
(বঃঃ)

৫২০৯
(---)

২৯৩ ১৩৫০ ১৮১১
(---)

১৭৫৫
(---)

৩৯ ১৭১৬

বাবায়নকারী সংা: ঢাকা াস ানিজট কাািন িলঃAgency: 945

চলিত ক

৩ ২২৪১১৪০০০ - ঢাকা াস র্যািপড ানিজট ডেভলপেম
েজ (লাইন-৬)
(০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০২৪)
সংেশািধত অনেমািদত
ঃসাঃ উৎস: জাইকা

িজওিব ৬৮৯৫৪৮ ২৮৬২৫ ৩৫১৫২৭ ১৭৬২৮৩ ১০০০০০ ৫১৩৩ ৯৪৮৬৭

ঃসাঃ
(আরিপএ)

১৬৫৯৪৫৯
(---)

৬০১৯৯
(---)

৬৭৫৫৮০
(---)

৩৭৮০০০
(---)

৩৮০০০০
(---)

৯৮৯৪
(---)

৩৭০১০৬
(---)

মাট
(বঃঃ)

২৩৪৯০০৭
(---)

৮৮৮২৪ ১০২৭১০৭ ৫৫৪২৮৩
(---)

৪৮০০০০
(---)

১৫০২৭ ৪৬৪৯৭৩

িসিড/ভাট --- --- --- ৫০০০০ ৩৩৪৪০ --- ---

৪ ২২৪২৯৮০০০ - ঢাকা াস র্যািপড ানিজট ডেভলপেম
েজ (লাইন-১)
(০১/০৯/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৬)
অেমািদত
ঃসাঃ উৎস: জাইকা

িজওিব ১৩১১১১১ --- ২০০০০ ৫৯১০০ ৬৪৭০০ ৫৪০০ ৫৯৩০০

ঃসাঃ
(আরিপএ)

৩৯৪৫০৩২
(---)

---
(---)

---
(---)

৯
(---)

২২৭০০
(---)

১৪০০০
(---)

৮৭০০
(---)

মাট
(বঃঃ)

৫২৫৬১৪৩
(১৯১৭০০)

--- ২০০০০ ৫৯১০৯
(---)

৮৭৪০০
(---)

১৯৪০০ ৬৮০০০

িসিড/ভাট ৩৩৯১৪৮ --- --- --- ১৩০০ --- ---

৫ ২২৪২৯৮১০০ - ঢাকা াস র্যািপড ানিজট ডেভলপেম
েজ (লাইন-৫):নদ ান ট
(০১/০৯/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৮)
অেমািদত
ঃসাঃ উৎস: জাইকা

িজওিব ১২১২১৫০ ১৯৩২ --- ১১১৪০০ ২০০০০০ ১৫০০০ ১৮৫০০০

ঃসাঃ
(আরিপএ)

২৯১১৭০৫
(---)

---
(---)

---
(---)

১৫৬০০
(---)

৩০০০০
(---)

৩০০০০
(---)

---
(---)

মাট
(বঃঃ)

৪১২৩৮৫৫
(---)

১৯৩২ --- ১২৭০০০
(---)

২৩০০০০
(---)

৪৫০০০ ১৮৫০০০
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২০২১-২০২২ অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)

সর: ০৭-পিরবহন ও যাগােযাগ, সাব-সর: ৩৪-সড়ক পিরবহন (ল টাকায়)

িমক
নং

কাড - কের নাম
(বাবায়নকাল)
অেমাদন পয ায়

ক সাহাের উৎস

অথ ায়েনর
উৎস

ক য় মিত য়,
ন ২০২০

আরএিডিপ
বরা

২০২০-২১

এিডিপ বরা
২০২১-২২

মাট য় খাত িবভাজন

রাজ লধন রাজ লধন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

উপ-মাট: ঢাকা াস ানিজট কাািন িলঃ
AgencyEnd: 945

িজওিব ৩২১২৮০৯ ৩০৫৫৭ ৩৭১৫২৭ ৩৪৬৭৮৩ ৩৬৪৭০০ ২৫৫৩৩ ৩৩৯১৬৭

ঃসাঃ
(আরিপএ)

৮৫১৬১৯৬
(---)

৬০১৯৯
(---)

৬৭৫৫৮০
(---)

৩৯৩৬০৯
(---)

৪৩২৭০০
(---)

৫৩৮৯৪
(---)

৩৭৮৮০৬
(---)

মাট
(বঃঃ)

১১৭২৯০০৫
(১৯১৭০০)

৯০৭৫৬ ১০৪৭১০৭ ৭৪০৩৯২
(---)

৭৯৭৪০০
(---)

৭৯৪২৭ ৭১৭৯৭৩

িসিড/ভাট ৩৩৯১৪৮ --- --- ৫০০০০ ৩৪৭৪০ --- ---

বাবায়নকারী সংা: সড়ক ও জনপথ অিধদরAgency: 947

চলিত ক

৬ ২২২০০৯৪০০ - ািড ফর আইেডনিফেকশন
ােয়ািরটাইেজশন এ ি-িফিজিবিল অব িপিপিপ েজস
আার রাস এ হাইওেয় িডপাট েম
(০১/০১/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২)
অেমািদত

িজওিব ৪৯৮ ৩৯ --- ১৫৫ ২৯৩ ২৮৬ ৭

মাট
(বঃঃ)

৪৯৮
(---)

৩৯ --- ১৫৫
(---)

২৯৩
(---)

২৮৬ ৭

৭ * ২২৪০৮৩২০০ - পাগলা-জগাথর-রানীগ- আউশকাি
মহাসড়েকর রানীগে িশয়ারা নদীর উপর স িনম াণ (২য়
সংেশািধত)
(০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১)
অেমািদত

িজওিব ১৫৫৪১ --- --- ২৫০০ ১৫০০ --- ১৫০০

মাট
(বঃঃ)

১৫৫৪১
(---)

--- --- ২৫০০
(---)

১৫০০
(---)

--- ১৫০০

৮ * ২২৪০৮৩৭০০ - িবমান বর বাইপাস ইারেসকশন-
লালবাগ-সাকর- কাানীগ-ভালাগ সড়কেক জাতীয়
মহাসড়েক উীতকরণ (১ম সংেশািধত)
(০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১)
অেমািদত

িজওিব ৬২৬৯৩ --- ৩৩০০০ ২০০০ ৭৫০০ ২৫ ৭৪৭৫

মাট
(বঃঃ)

৬২৬৯৩
(---)

--- ৩৩০০০ ২০০০
(---)

৭৫০০
(---)

২৫ ৭৪৭৫

৯ * ২২৪০৮৫৪০০ - হিরশর বাইপাস মাড় হেত বনেবলঘিরয়া
বাইপাস মাড় পয  নােটার শহেরর ধান সড়েকর
িমিডয়ানসহ পভেম শকরণ (১ম সংেশািধত)
(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১)
অেমািদত

িজওিব ৬৯৯২ --- --- ১২৪৪ ১৮০০ --- ১৮০০

মাট
(বঃঃ)

৬৯৯২
(---)

--- --- ১২৪৪
(---)

১৮০০
(---)

--- ১৮০০

১০ * ২২৪০৮৬০০০ - গািবগ-ছাতক-দায়ারাবাজার সড়েকর
ছাতেক রমা নদীর উপর সর অবিশ কাজ সমাকরণ
(১ম সংেশািধত)
(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১)
অেমািদত

িজওিব ১৪২৪৭ --- --- ৩০০০ ১১০০ --- ১১০০

মাট
(বঃঃ)

১৪২৪৭
(---)

--- --- ৩০০০
(---)

১১০০
(---)

--- ১১০০

১১ ২২৪০৮৭০০০ - পচেদানা-ডাা-ঘাড়াশাল জলা
মহাসড়কেক একর নী িদেয় উভয় পাে থক সািভ স
লনসহ ৪-লেন উীতকরণ (ডাা বাজার-ইসলামর
িলংকসহ) (১ম সংেশািধত)
(০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২)
অেমািদত

িজওিব ১৪৮৯১৫ --- --- ৪০০০ ৫০০০০ --- ৫০০০০

মাট
(বঃঃ)

১৪৮৯১৫
(---)

--- --- ৪০০০
(---)

৫০০০০
(---)

--- ৫০০০০

১২ * ২২৪০৮৭২০০ - ণ  আিলক মহাসড়ক যথাযথ মান ও
শতায় উীতকরন (গাপালগ জান)
(০১/০৩/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১)
অেমািদত

িজওিব ৪২০২১ --- --- ৬০০০ ৫০০০ --- ৫০০০

মাট
(বঃঃ)

৪২০২১
(---)

--- --- ৬০০০
(---)

৫০০০
(---)

--- ৫০০০

* িচিত কের বাবায়নকাল ি িতত অথ  ছাড় বা অথ  য় করা যােব না 154



2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচেত
কািরগির সহায়তা কম িচ



২০২১-২০২২ অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচ (কািরগির সহায়তা)

সর: ০৭-পিরবহন ও যাগােযাগ, সাব-সর: ৩৪-সড়ক পিরবহন (ল টাকায়)

িমক
নং

কাড - কের নাম
(বাবায়নকাল)
অেমাদন পয ায়

ক সাহাের উৎস

অথ ায়েনর
উৎস

ক
য়

মিত য়,
ন ২০২০

আরএিডিপ
বরা

২০২০-২১

এিডিপ বরা
২০২১-২২

মাট য় খাত িবভাজন

রাজ লধন রাজ লধন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

বাবায়নকারী সংা: ঢাকা াস ানিজট কাািন িলঃAgency: 945

চলিত ক

৫ ২২৩০৩২৯০০ - টকিনকাল এািসসেট ফর ঢাকা
াস র্যািপড ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-
১) (ই/এস)
(০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২)
অেমািদত
ঃসাঃ উৎস: জাইকা

িজওিব ২০১৭৩ ৭২৩৫ ৯৬২ ৫৭২৫ ৬২৪৯ ৬২০০ ৪৯

ঃসাঃ
(আরিপএ)

৪০৫২৭
(---)

১৭৯১১
(---)

---
(---)

৯০০০
(---)

১৩৬১৫
(---)

১৩৬১৫
(---)

---
(---)

মাট
(বঃঃ)

৬০৭০০
(---)

২৫১৪৬ ৯৬২ ১৪৭২৫
(---)

১৯৮৬৪
(---)

১৯৮১৫ ৪৯

৬ ২২৩০৩৮৬০০ - ঢাকা াস র্যািপড ানিজট
ডেভলপেম েজ (লাইন-৫):সাউদান  ট
(০১/০১/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩)
অেমািদত
ঃসাঃ উৎস: এিডিব

িজওিব ১২৭৩৮ ১৪ ৫ ৩০৯৮ ৩০০০ ২৯৩২ ৬৮

ঃসাঃ
(আরিপএ)

২৮১০৫
(---)

---
(---)

---
(---)

৫০০০
(---)

৬০০০
(---)

৬০০০
(---)

---
(---)

মাট
(বঃঃ)

৪০৮৪৩
(---)

১৪ ৫ ৮০৯৮
(---)

৯০০০
(---)

৮৯৩২ ৬৮

উপ-মাট: ঢাকা াস ানিজট কাািন িলঃ
AgencyEnd: 945

িজওিব ৩২৯১১ ৭২৪৯ ৯৬৭ ৮৮২৩ ৯২৪৯ ৯১৩২ ১১৭

ঃসাঃ
(আরিপএ)

৬৮৬৩২
(---)

১৭৯১১
(---)

---
(---)

১৪০০০
(---)

১৯৬১৫
(---)

১৯৬১৫
(---)

---
(---)

মাট
(বঃঃ)

১০১৫৪৩
(---)

২৫১৬০ ৯৬৭ ২২৮২৩
(---)

২৮৮৬৪
(---)

২৮৭৪৭ ১১৭

বাবায়নকারী সংা: সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগAgency: 946

চলিত ক

৭ ২২২০০৭২০০ - সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
সংি পিরকনা সমীা (নন অেমািদত)
(০১/০৫/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২২)
অেমািদত

িজওিব ৪৯৯ --- --- ৫০ ২০০ ১০০ ১০০

মাট
(বঃঃ)

৪৯৯
(---)

--- --- ৫০
(---)

২০০
(---)

১০০ ১০০

উপ-মাট: সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
AgencyEnd: 946

িজওিব ৪৯৯ --- --- ৫০ ২০০ ১০০ ১০০

মাট
(বঃঃ)

৪৯৯
(---)

--- --- ৫০
(---)

২০০
(---)

১০০ ১০০

410



2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচেত  
বেদিশক সাহা াির িবধােথ 

বরািবহীন অনেমািদত নন ক তািলকা



2021-2022 অথ  বছেরর বািষ ক উয়ন কম িচেত  
বেদিশক সাহা াির িবধােথ  বরািবহীন অনেমািদত নন ক তািলকা

(ল টাকায়)

ঃ
নং  

কের নাম
(বাবায়নকাল)

মাট িজওিব ক সাহা
সাহাের

উৎস

সরঃ 07-পিরবহন ও যাগােযাগ (মাট ক: 59)

সাব-সরঃ 34-সড়ক পিরবহন (35 ক)
মাণালয়/িবভাগঃ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (35 ক)
সংাঃ ঢাকা পিরবহন সময় কপ (িডিসএ) (3 ক)

39 এািশেম অব িয়ািরং হাউজ ফর ইিেং ােপাট  েকং
িসেম ইন ঢাকা িস এ এডযােচ িডসিস (ফজ-২) (মাচ 
2021 - ফয়াির 2024)

8,514.63 5,527.09 2,987.54 জাইকা

40 িপােরশন অব কিেহিভ মাার ান উইথ ি-িফিজিবিল অব
মাস ানিজট নটওয়াক ফর চাম মোপিলটন এিরয়া (জায়ারী
2022 - অোবর 2023)

5,100.00 .00 5,100.00 কাইকা

41 িমড টাম  িরিভউ অব া িরভাইজড ােটিজক ােপাট  ান (এম
 আর-আর এস  িপ) ফর ঢাকা (লাই 2021 - ন 2024)

3,529.44 984.31 2,545.13 এিডিব

সংাঃ বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপ ােরশন (িবআরিস) (1 ক)
42 িবআরিস’র জ ◌্েলকিক, িসএনিজ এবং িডেজল একতলা এিস

বাস সংহ (লাই 2021 - ন 2023)
61,040.00 17,465.00 43,575.00 ইিডিসএফ,

দিণ কািরয়া

সংাঃ ঢাকা াস ানিজট কাািন িলঃ (5 ক)
43 টকিনকাল এিসসা ফর ঢাকা াস র্যািপড ানিজট

ডেভলপেম েজ (লাইন-২) (লাই 2021 - ন 2024)
75,000.00 26,300.00 48,700.00 জাইকা

44 টকিনকাল এিসসা ফর ঢাকা াস র্যািপড ানিজট
ডেভলপেম েজ (লাইন-৪) (লাই 2021 - ন 2024)

70,000.00 24,500.00 45,500.00 জাইকা

45 টকিনকাল এিসসা ফর ঢাকা াস র্যািপড ানিজট
ডেভলপেম েজ (লাইন-৬): ২য় পয ায় (লাই 2021 - ন
2023)

90,000.00 31,500.00 58,500.00 জাইকা

46 টকিনকাল এিসসা ফর িপােরশন অব টাইম বাউ এাকশন
ান ফর চাম াস র্যািপড ানিজট লাইনস (লাই 2021 - ন
2024)

2,00,000.00 70,000.00 1,30,000.00 জাইকা

47 ঢাকা াস র্যািপড ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-৫) :
সাউদান  ট (লাই 2021 - ন 2026)

36,00,000.00 9,00,000.00 27,00,000.00 এিডিব

সংাঃ সড়ক ও জনপথ অিধদর (26 ক)
48 আইএস (ইেিলেজ ােপাট  িসেম) বতেনর মােম

বাংলােদেশর জাতীয় মহাসড়ক কিরেডারিলেত িনভরেযাতা এবং
রা উয়ন ক (জায়ারী 2021 - ন 2023)

6,969.00 1,000.00 5,969.00 িব াংক

49 িমা(ময়নামিত)-ানবািড়য়া(ধরখার) জাতীয় মহাসড়কেক(এন-
১০২) চারেলন জাতীয় মহাসড়েক উীতকরন (জায়ারী 2021 - ন
2024)

7,41,932.00 4,50,060.00 2,91,872.00

556


	303938387e6d92b6faf5ace2fd42dd4d8ca0b0706336e46655d1da9bdd634be7.pdf
	678fda6228ba438c5fbe92b0d2458973aece8c8345010a82cd9cb62d4c7a1f8d.pdf

	303938387e6d92b6faf5ace2fd42dd4d8ca0b0706336e46655d1da9bdd634be7.pdf
	303938387e6d92b6faf5ace2fd42dd4d8ca0b0706336e46655d1da9bdd634be7.pdf
	303938387e6d92b6faf5ace2fd42dd4d8ca0b0706336e46655d1da9bdd634be7.pdf
	303938387e6d92b6faf5ace2fd42dd4d8ca0b0706336e46655d1da9bdd634be7.pdf
	678fda6228ba438c5fbe92b0d2458973aece8c8345010a82cd9cb62d4c7a1f8d.pdf
	678fda6228ba438c5fbe92b0d2458973aece8c8345010a82cd9cb62d4c7a1f8d.pdf
	678fda6228ba438c5fbe92b0d2458973aece8c8345010a82cd9cb62d4c7a1f8d.pdf
	678fda6228ba438c5fbe92b0d2458973aece8c8345010a82cd9cb62d4c7a1f8d.pdf


