
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

          সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়, সসতু রবভাগ 
 

সসতু রবভাদগর আওতাভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমদূহর রিদসম্বর/২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগরত। 
 
 

ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

চলমান প্রকল্পসমহূঃ  
১। পদ্মা বহুমুখী সসতু রনমযাণ। 

 

 প্রকদল্পর সময়াে- জানুয়ারর 
২০০৯- রিদসম্বর ২০১৮  
 

প্রকদল্পর আরথযক অগ্রগরত রনম্নরুপঃ 
(লক্ষ টাকায়) 

প্রকদল্পর সমাট 
বযয় 

২০১৬-১৭ 
অথযবছদর এরিরপ 

বরাদ্দ 

রিদসম্বর/১৬ 
পর্যন্ত অথয ছাড় 

রিদসম্বর/১৬ পর্যন্ত আরথযক অগ্রগরত 

সমাট বযয়  
 (বরাদদ্দর (%) অাংশ) 

রজওরব বযয়  (বরাদদ্দর 
(%) অাংশ) 

প্রকল্প 
সাহার্য 

২৮৭৯৩৩৮.৭
৬ 

সমাট-

৬০২৬৪৮.০০ 

রজওরব-

৬০২৬৪৮.০০ 

১৫০৪১২.০০ ১২৯৬০৯.৬৮ 

(২১.৫০%) 
১২৯৬০৯.৬৮ 

(২১.৫০%) 
- 

 

পদ্মা সসতুর সভৌত কাজ চলদছ। কাদজর অগ্রগরত রনম্নরূপ: 

µ. K‡¤úv‡b›U me©‡kl Ae¯’v  
১. মূল সসতু রনমযাণ  চুরক্ত মূলয ১২১৩৩.৩৯ সকাটি টাকা এবাং রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বযয় ৫২২৩.৫২ সকাটি টাকা।  

 মূল সেতুর ক্রমপঞু্জিত স ৌত অগ্রগঞ্জত লক্ষ্যমাত্রা ৩৮.৪১% এর ঞ্জিপরীতত অর্জ ন ৩৪%।  
২. নেীশাসন কাজ  চুরক্ত মূলয ৮৭০৭.৮১ সকাটি টাকা এবাং রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বযয় ২৭৩৮.৫৭ সকাটি টাকা।  

 নদীশােন কাতর্র ক্রমপঞু্জিত স ৌত অগ্রগঞ্জত লক্ষ্যমাত্রা ৩৪.৯৯% এর ঞ্জিপরীতত অর্জ ন 

২৮.৫০%। 
৩. জারজরা সাংদর্াগ 

সড়ক রনমযাণ  

 চুরক্ত মূলয ১০৯৭.৩৯ সকাটি টাকা এবাং রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বযয় ৯৮৬.৯৮ সকাটি টাকা। 

 ক্রমপঞু্জিত স ৌত অগ্রগঞ্জত লক্ষ্যমাত্রা ৮৪.২৬% এর ঞ্জিপরীতত অর্জ ন ৮৫.৮০%। 



ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

৪. gvIqv সাংদর্াগ 
moK wbg©vY  

 চুরক্ত মূলয ১৯৩.৩৯ সকাটি টাকা এবাং রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বযয় ১৭৬.৮৫ সকাটি টাকা। 

 ক্রমপঞু্জিত স ৌত অগ্রগঞ্জত ১০০%। 

৫. mvwf©m 
Gwiqv-2  

 চুরক্ত মূলয ২০৮.৭১ সকাটি টাকা এবাং রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বযয় ১৮২.৬৪ সকাটি টাকা। 

 ক্রমপঞু্জিত স ৌত অগ্রগঞ্জত ১০০%।  
৬. ভূরম অরিগ্রহণ এ প্রকদল্পর জনয মুরিগঞ্জ, মাোরীপুর ও শরীয়তপুর সজলায় ভূরম অরিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আদছ।  

রতন সজলায় সবযদমাট অরিগ্রহদণর জনয প্রস্তারবত ভূরমর পররমাণ ২২৩৩.২২ 
সহক্টর 

অরিগ্রহণ সম্পন্ন ১৪৭১.৬৮ সহক্টর 

েখল বুদে সনওয়া ভূরমর পররমাণ ১৩১৪.৬২ সহক্টর  
৭. পুনবযাসন এলাকায় 

ক্ষরতগ্রস্তদের প্লট 
হস্তান্তর 

ক) পুনবযাসন খাদত রিদসম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ৫৯৮.৬১ সকাটি টাকা অরতররক্ত সহায়তা বাবে ক্ষরতগ্রস্ত 
বযরক্তবদগযর মাদে রবতরণ করা হদয়দছ।                                                                                                                                                                                    
 

খ) পুনবযাসন সাইটগুদলাদত রিদসম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ‘প্রকল্প পর্যায় প্লট বরাদ্দ করমটি’ কততয ক সুপাররশকত ত 
২২৩৭ টি প্লদটর মদিয ২০৫০ টি প্লট ক্ষরতগ্রস্ত পররবারদক হস্তান্তর সেয়া সম্পন্ন হদয়দছ। এদের মদিয ৫৯৩ 
ভূরমহীন (ক্ষরতগ্রস্থ) পররবারদক রবনামূদলয প্লট প্রোন করা হদয়দছ। এছাড়া ৭২ জন ক্ষরতগ্রস্থ বযারক্তদক 
রভটা উন্নয়ন সহায়তা প্রোন করা হদয়দছ। 

৮. পররদবশ কার্যক্রম  পদ্মা সসতুর উভয় প্রাদন্ত পুনবযাসন ও সারভয স এররয়া এলাকাগুদলাদত বনায়দনর জনয রিদসম্বর/২০১৬ 
পর্যন্ত সবযদমাট ৮৭,৪৫৭ টি গাছ লাগাদনা হদয়দছ। 

 Biodiversity Baseline Survey and Preparing Monitoring Plan, Identifying Location of the 
Protected Sanctuary and Developing a Sanctuary Establishment Plan of PMBP শীর্যক কাদজর জনয 
রনদয়ারজত প্ররতষ্ঠান Agriconsulting S.p.A & SODEV Consult International Ltd- JV কততয ক চূড়ান্ত 

প্ররতদবেদনর প্রস্তুরত চলদছ।  
 পদ্মা সসতু প্রকল্প এলাকায় একটি র্ােঘুর স্থাপদনর কাজ চলমান আদছ। রিদসম্বর/২০১৬ পর্যন্ত সবযদমাট 
৮৫৮ টি নমুনা সাংগ্রহপূবযক সাংরক্ষণ করা হদয়দছ।  

 পদ্মা সসতু প্রকল্প Comprehensive Documentation এর কাজ চলমান রদয়দছ । 



ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

২ 
(ক)
।  

সাদপাটয  টু ঢাকা এরলদভদটি 
এক্সদপ্রসওদয় রপরপরপ প্রদজক্ট 

 

 প্রকদল্পর সময়াে- জলুাই 
২০১১- রিদসম্বর ২০১৬  
 

প্রকদল্পর আরথযক অগ্রগরত রনম্নরুপঃ 
(লক্ষ টাকায়) 

প্রকদল্পর সমাট 
বযয় 

২০১৬-১৭ 
অথযবছদর এরিরপ 

বরাদ্দ 

রিদসম্বর/১৬ 
পর্যন্ত অথয ছাড় 

রিদসম্বর/১৬ পর্যন্ত আরথযক অগ্রগরত 

সমাট বযয়  
 (বরাদদ্দর (%) অাংশ) 

রজওরব বযয়  
(বরাদদ্দর (%) অাংশ) 

প্রকল্প সাহার্য 

৩২১৬৮৭.০০ সমাট-১২০০০০.০০ 

রজওরব-

১২০০০০.০০ 

৩০০০০.০০ ৫২২৮.১০ 

(৪.৩৫%) 
৫২২৮.১০ 

(৪.৩৫%) 
- 

 

প্রকদল্পর অগ্রগরত রনম্নরূপ: 

 ভূরম অরিগ্রহণ কাদজর ১ম ট্রাদে ক্ষরতগ্রস্তদের এ পর্যন্ত OGN এর মািযদম ১৭১ .৪ ৭ সকাটি টাকা ক্ষরতপূরণ প্রোন করা হদয়দছ এবাং 
১ম ট্রাদের জরম হস্তান্তর সম্পন্ন হদয়দছ। 

 প্রকদল্পর ২য় ও ৩য় ট্রাদের ভূরম অরিগ্রহণ বাবে ১২১২ .৯৫ কককক কককক কককক ককককককক কক কককককককক , 

ঢাকা বরাবর সপ্ররণ করা হদয়দছ। সজলা প্রশাসক ০৫ /১০/২০১৬ ককককক  হদত সচক রবতরণ শুরু কদরদছন। ০১/১১/২০১৬ 
তাররখ হদত সজলা প্রশাসন এর কার্যালয় কততয ক  জরম হস্তান্তর শুরু হদয়দছ।   

 প্রকদল্পর ২য় ও ৩য় ট্রাদের  UtilitU  জররপ সম্পন্ন হদয়দছ।  OWN (Weet) এর অনুকূদল ৩৮ .০০ কককক কককক কককককক 

কককককক ককক কককককক      

 প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহদণর ফদল ক্ষরতগ্রস্তদের পুনবযাসদনর লদক্ষয ভূরমর উন্নয়ন কাজ চলমান আদছ। কাদজর অগ্রগরত ৬৫ %।   

 পরামশযক প্ররতষ্ঠান পুনবযাসন রভদলজ রনমযাদণর খসড়া নকশা োরখল কদরদছ। Oignle Otlne E t TgveltS পদ্ধরতদত েরপত্র 
প্রস্তুদতর জনয পরামশযক প্ররতষ্ঠান হদত খসড়া েরপত্র েরলল পাওয়া সগদছ। শীঘ্রই তা অনুদমােদনর জনয উপস্থাপন করা হদব। 

 

২ 
)খ(

। 

ঢাকা এরলদভদটি 
এক্সদপ্রসওদয় রপরপরপ প্রদজক্ট 

 প্রকদল্পর সমাট বযয়-

৮৯৪০.১৮ সকাটি টাকা।  

 প্রকদল্পর ১ম ট্রাদের জরম হস্তান্তর সম্পন্ন হদয়দছ।  
 এ পর্যন্ত ৫৪০টি ওয়ারকয াং পাইল ড্রাইরভাং এবাং ০৯টি Pile cap রনমযাণ সম্পন্ন হদয়দছ। 

 রবরনদয়াগকারী প্ররতষ্ঠান ১৯ /১০/২০১৬ কককককক dtgetnoititg stgC োরখল কদরদছ। 



ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

৩। Greater Dhaka 
Sustainable Urban 
Transport Corridor (BRT 
Gazipur-Airport)  (সসতু 
কততয পক্ষ অাংশ) 
  প্রকদল্পর সময়াে 
০১/১২/২০১২-

০১/১২/২০১৬  
 প্রকদল্পর সমাট বযয়-

৬৫৪.২২ সকাটি টাকা।  

রনমযাণ কাদজর ঠিকাোর রনদয়াদগর জনয প্রাপ্ত েরপত্রসমূদহর মূলযায়ন প্ররতদবেন ADs এর concurrence এর জনয গত 
৩০/১০/২০১৬ তাররদখ সপ্ররণ করা হয়। এ পররদপ্ররক্ষদত ADs হদত রকছু রবর্দয় মতামত/QoenU চাওয়া হদয়দছ। উক্ত QoenU’র 
জবাবসহ অনুদমােদনর জনয ADs সত সপ্ররণ করা হদয়দছ।       



ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

৪। কণযফুলী নেীর তলদেদশ 
বহুদলইন টাদনল রনমযাণ 
 
 প্রকদল্পর সময়াে- নদভম্বর 
২০১৫- জনু ২০২০  
 

প্রকদল্পর আরথযক অগ্রগরত রনম্নরুপঃ 
(লক্ষ টাকায়) 

প্রকদল্পর সমাট 
বযয় 

২০১৬-১৭ 
অথযবছদর এরিরপ 

বরাদ্দ 

রিদসম্বর/১৬ 
পর্যন্ত অথয ছাড় 

রিদসম্বর/১৬ পর্যন্ত আরথযক অগ্রগরত 

সমাট বযয়  
(বরাদদ্দর (%) অাংশ) 

রজওরব বযয়  
(বরাদদ্দর (%) অাংশ) 

প্রকল্প সাহার্য 

৮৪৪৬৬৩.০০ সমাট-১৯৮১০৪.০০ 

রজওরব-৯৫৭০৪.০০ 

প্রঃ সাঃ-
১০২৪০০.০০ 

১১৬৮৫.০০ ১১০৯০.৭০ 

(৫.৬০%) 
১১০৯০.৭০ 

(১১.৫৮%) 
- 

 

(ক) প্রকদল্পর ভূরম অরিগ্রহণ চলমান রদয়দছ। এর মদিয নেীর পূবয প্রাদন্তর সারভয স এররয়ার জনয ৮৫.৮৯ একর ভূরম সসতু কততয পদক্ষর 
অনুকূদল স্থায়ী বদদাবস্ত প্রোদনর জনয জরমর মলূয বাবে ১১০.৭৯ সকাটি টাকা সাংরিষ্ট সজলা প্রশাসদকর অনুকূদল পররদশাি করা 
হদয়দছ। ৮৩ একর ভূরমর প্রস্তাব ১১/০১/২০১৭ তাররদখ সজলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর সপ্ররণ করা হদয়দছ। পরিম প্রাদন্তর 
৩৬.৬০০৭ একর ভূরমর প্রস্তাব সকন্দ্রীয় ভূরম বরাদ্দ করমটির অনুদমােদনর জনয ভূরম মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হদয়দছ। তাছাড়া 
রিজাইদনর কাজ চলমান আদছ।   

(খ) টাদনল রনমযাদণ চীনা অথযায়নকারী প্ররতষ্ঠান Exim Bank এর সাদথ গত ১৪/১০/২০১৬ তাররদখ ঋণচুরক্ত স্বাক্ষররত হদয়দছ। গত 
৩০/১০/২০১৬ তাররদখ অথযননরতক সম্পকয  রবভাগ হদত ঋণচুরক্তর করপ পাওয়া সগদছ এবাং তেনুর্ায়ী ৩১/১০/২০১৬ তাররদখ 
ঠিকাোরী প্ররতষ্ঠান CCCC Ltd. সক Notice to Commencement সেয়া হদয়দছ।  

সম্ভাবয/বাস্তবারয়তবয প্রকল্পসমূহঃ 
৫। ঢাকা শহদর সাবওদয় রনমযাণ  প্রকদল্পর সম্ভাবযতা সমীক্ষা পররচালনার জনয Expression of Interest (EoI) োরখদলর সশর্ রেন ৩১/০৮/২০১৬ তাররদখ সমাট ১৬টি 

প্রতষ্ঠান EoI োরখল কদরদছ। প্রাপ্ত EoI সমূদহর মূলযায়ন কাজ চলমান রদয়দছ।     
 পররকল্পনা করমশদন ২৩/০৮/২০১৬ তাররদখ প্রকদল্পর সম্ভাবযতা সমীক্ষা প্রস্তাব সপ্ররণ করা হদয়দছ। উক্ত সম্ভাবযতা সমীক্ষা প্রকল্প 
প্রস্তাদবর উপর ১৩/১১/২০১৬ তাররদখ পররকল্পনা করমশদন পর্যাদলাচনা সভা অনুরষ্ঠত হয়। ১২/০১/২০১৭ তাররখ রপইরস সভা 
অনুরষ্ঠত হদব।  



ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

৬।  বঙ্গবনু্ধ সসতুর উভয় পাদড়র 
সাংদর্াগ সড়ক চার সলদন 
উন্নীতকরণ 
 

 প্রকদল্পর সময়াে-  ২০১৬-

২০২০  
 প্রকদল্পর সমাট বযয়- 

১২৭৪১.১১ সকাটি টাকা।  

এশীয় উন্নয়ন বযাাংদকর আরথযক সহায়তায় ১৯০ রকদলারমটার েীঘয এদলঙ্গা -হাটিকামরুল-রাংপুর মহাসড়ক চার সলদন উন্নীতকরদণর 

জনয সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর হদত প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দছ। এর মদিয বাাংলাদেশ সসতু কততয পদক্ষর আওতািীন বঙ্গবনু্ধ সসতুর উভয় 
পাদশর ৩৩ .৪ ককককককককক ককককক কককক কককককক ক ককককক কককক ককককককক কককক কক 

ককককককক ককককককক ককককক কককক ককক ককককককক ককককককক কককক  সড়দকর এলাইনদমন্ট 
অনুর্ায়ী গাছ গণনা ও মারকয াং এর কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। এ রবর্দয় সাইট অরফদসর প্ররতদবেন পাওয়ার পর পরবতী কার্যক্রম গ্রহণ 
করা হদব। সড়ক ও জনপথ েরিেপ্তর হদত চলরত অথয বছদর েরপত্র আহবান করা হদব।  
 
 

৭। র্মুনা নেীর তলদেদশ টাদনল 
রনমযাণ 

রজওরব অথযায়দন সম্ভাবযতা সমীক্ষা পররচালনার লদক্ষয প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অথয বছদরর বারর্যক উন্নয়ন কমযসূরচদত বরাদ্দহীন 
তারলকায় (সবজু পাতায়) অন্তভুয ক্ত করা হদয়দছ। এ পররদপ্ররক্ষদত এ সাংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব ২০/১১/২০১৬ তাররদখ পররকল্পনা করমশদন 
সপ্ররণ করা হদয়দছ।  

৮
। 

সেদশর েরক্ষণােদল সসতু 
রনমযাণ 

বররশাল সজলায় রহমতপুর- বাবুগঞ্জ- মূলারে- রহজলা- সমদহেীগঞ্জ সড়দক আরড়য়াল খাাঁ নেীর উপর, পটুয়াখালী সজলায় সলবুখালী- 
েমুকী- বগা- েশরমনা- গলারচপা- আমড়াগারছ সড়দক গলারচপা নেীর উপর এবাং পটুয়াখালী সজলায় কচুয়া- সবতাগী- পটুয়াখালী- 
সলাহারলয়া- কারলয়া সড়দক পায়রা নেীর উপর  সমাট ০৩টি সসতু রনমযাদণ রবশ্ববযাাংক ও চীন সরকাদরর রনকট অথয সহায়তা চাওয়া 
হদয়দছ। এ রবর্দয় অথযননরতক সম্পকয  রবভাদগর সাদথ সর্াগাদর্াগ অবযাহত আদছ। 

৯।  পটুয়াখালী- আমতলী- 
বরগুনা সড়দক পায়রা 
নেীর উপর, বাদকরগঞ্জ-

বাউফল সড়দক কারখানা 
নেীর উপর, ভুলতা-
আড়াইহাজার-নবীনগর 
সড়দক সমঘনা নেীর উপর 
এবাং বররশাল ও সভালার 
মদিয সাংদর্াগ স্থাপদনর লদক্ষয 
সততুরলয়া ও কালাবের 
নেীর উপর সসতু রনমযাণ 

পটুয়াখালী- আমতলী- বরগুনা সড়দক পায়রা নেীর উপর, বাদকরগঞ্জ-বাউফল সড়দক কারখানা নেীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-

নবীনগর সড়দক সমঘনা নেীর উপর এবাং বররশাল ও সভালার মদিয সাংদর্াগ স্থাপদনর লদক্ষয সততুরলয়া ও কালাবের নেীর উপর সসতু 
রনমযাদণ সম্ভাবযতা সমীক্ষা পররচালনার জনয পরামশযক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগ প্রাপ্ত RFP সমূদহর মূলযায়ন চলমান রদয়দছ।   



ক্র.  প্রকদল্পর নাম, সময়াে ও 
বরাদ্দ   

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

১০
। 

ঢাকা-আশুরলয়া এরলদভদটি 
এক্সদপ্রসওদয় রনমযাণ 

হর্রত শাহজালাল আন্তজয ারতক রবমানবদর হদত ইরপদজি পর্যন্ত ঢাকা-আশুরলয়া এরলদভদটি এক্সদপ্রসওদয় রজ-টু-রজ রভরিদত রনমযাদণর 
জনয চীনা প্ররতষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাদথ ২২ জানুয়ারর ২০১৫ 
তাররদখ সমদোতা স্মারক স্বাক্ষররত হয়। ঢাকা-আশুরলয়া এরলদভদটি এক্সদপ্রসওদয় প্রকদল্পর পরামশযক প্ররতষ্ঠান কততয ক োরখলকত ত 
সম্ভাবযতা সমীক্ষা প্ররতদবেদনর Final Report অনুদমারেত হদয়দছ। পরামশযক প্ররতষ্ঠান কততয ক োরখলকত ত সম্ভাবযতা সমীক্ষা 
প্ররতদবেদনর Final Report এর রভরিদত CMC এর োরখলকত ত বারণরজযক প্রস্তাব মূলযায়দনর কাজ চলমান আদছ। 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০১৬-২০১৭ অথযবছদরর এরিরপ-সত অন্তভুয ক্ত প্রকল্পসমূদহর রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগরত    

                                                                                       (লক্ষ টাকায়)  

ক্র
. 
 
 

প্রকদল্পর নাম   
  

প্রকদল্পর বযয় ২০১৬-২০১৭ 
অথযবছদরর 
এরিরপ বরাদ্দ 

রিদসম্বর 
২০১৬ পর্যন্ত 
অথয ছাড় 

(আররপএ)  

নদভম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আরথযক অগ্রগরত রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আরথযক 
অগ্রগরত 

সমাট 
 

প্রকল্প  
সাহার্য 

সমাট  
 

রজওরব প্রকল্প 
সাহার্য 

সমাট 
 

রজওরব প্রকল্প 
সাহার্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 



 

২০১৬-২০১৭ A_© eQ‡ii রিদসম্বর ২০১৬ ih©šÍ G W i ev¯Íevqb AMÖMwZ (সাংস্থা/কদপযাদরশদনর রনজস্ব অথযায়ন)                                    

(j¶ UvKvq) 

১
। 

পদ্মা বহুমুখী সসতু 
রনমযাণ 
 

২৮৭৯৩৩৮
.৭৬ 

- সমাট-

৬০২৬৪৮ 

রজওরব-

৬০২৬৪৮  

১৫০৪১২.০
০ 
(-) 

৯৭৪১০ .২৫  

 

৯৭৪১০ .২৫  

 

- ১২৯৬০৯.
৬৮ 

১২৯৬০৯.
৬৮ 

- 

২।  সাদপাটয  টু ঢাকা 
এরলদভদটি 
এক্সদপ্রসওদয় রপরপরপ 
প্রদজক্ট 

৩২১৬৮৭.০
০ 

- সমাট-১২০০০০ 

রজওরব-

১২০০০০ 

৩০০০০.০
০ 
(-) 

৪৫৭২.৬২ ৪৫৭২.৬২ - ৫২২৮.১০ ৫২২৮.১০ - 

৩
।  

কণযফুলী নেীর 
তলদেদশ বহুদলন 
সড়ক টাদনল রনমযাণ 

৮৪৪৬৬৩.
০০ 

৪৭৯৯৪৪.
০০ 

সমাট-১৯৮১০৪ 

রজওরব-৯৫৭০৪ 

প্রঃ সাঃ-
১০২৪০০ 

১১৬৮৫.০
০ 
(-) 

১১০৯২.৭১ ১১০৯২.৭১ - ১১০৯০.৭০ ১১০৯০.৭০ - 

  সমাট= ৪০৪৫৬৮৮.
৭৬ 

৪৭৯৯৪৪.
০০ 

সমাট-৯২০৭৫২ 

রজওরব-

৮১৮৩৫২ 

প্রঃ সাঃ-
১০২৪০০ 

১৯২০৯৭.০
০ 
(-) 

১১৩০৭৫.৫
৮ 

(১২.২৮%) 

১১৩০৭৫.৫
৮ 

(১৩.৮২%) 

- ১৪৫৯২৮.৪
৮ 

(১৫.৮৫%) 

১৪৫৯২৮.৪
৮ 

(১৭.৮৩%) 

- 

ক্র. সাংস্থার নাম এরিরপ-সত অন্তভুয ক্ত প্রকদল্পর 
সাংখযা 

২০১৬-১৭ অথয বছদরর 
এরিরপ-সত সমাট বরাদ্দ 

নদভম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সমাট বযয় 
(†nvU eiv‡Ïi % Aek) 

রিদসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সমাট 
বযয় (†nvU eiv‡Ïi % Aek) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩। বাাংলাদেশ সসতু 
কততয পক্ষ 

৮ 6428.০০ ১১৯৩.৮০ 

(১৮.৫৭%) 

১১৯৩.৮০ 

(১৮.৫৭%) 

সবযদমাট ১১ 927180.০০ ১১৪২৬৯.৩৮ 

(১২.৩২%) 
১৪৭১২২.২৮ 

(১৫.৮৬%) 


