
সড়েকর নাম র া শষ া েবর বতমান ( লন সং া)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
১ জয়েদব র-টা াইল-জামাল র জাতীয় মহাসড়ক ভাগড়া মাড় (গাজী র) এেল া (টা াইল) জাতীয় এন-০৪ একক ক একক ক ঢাকা গাজী র ও 

টা াইল
70.00 ৭.৩০ 29.80-37.90 (৬ 

লন)
5850.70 2022-2023

২ জয়েদব র-টা াইল-জামাল র জাতীয় মহাসড়ক এেল া (টা াইল) দয়াময়ী মাড় 
(জামাল র)

জাতীয় এন-০৪ ময়মনিসংহ জামাল র ও 
টা াইল

 ঢাকা ও 
ময়মনিসংহ

 টা াইল ও 
জামাল র

77.60 5.50 9.10 528.24 2022-2023

৩ সালনা (রােজ র)-কাপািসয়া - টাক-মঠেখালা 
মহাসড়ক।

রােজ র (গাজী র) মঠেখালা (নরিসংদী) আ িলক আর-৩১২ ঢাকা গাজী র ঢাকা গাজী র 42.00 ৫.৫০ ৭.৩ 257.58 2020-2021

৪ মাওনা- লবাড়ীয়া-কািলয়াৈকর-ধামরাই-নবীনগর 
( িলিভটা) মহাসড়ক।

মাওনা (গাজী র) িলিভটা (ঢাকা) আ িলক আর-৩১৫ ঢাকা গাজী র, 
মািনকগ

ঢাকা গাজী র, 
মািনকগ

54.00 3.70/ 5.50 5.50 (2-
লন)/7.30 (2- লন)

321.30 2020-2021

৫ হমােয়ত র-িসংগাইর-মািনকগ  আ িলক মহাসড়ক। হমােয়ত র (ঢাকা) মািনকগ  বাস া  
(মািনকগ )

আ িলক আর-৫০৪ ঢাকা ঢাকা ঢাকা ঢাকা, মািনকগ 35.00 ৫.৫০ 7.30 290.18 2020-2021

৬ িজি রা- করাণীগ -নবাবগ - দাহার- নগর মহাসড়ক 
 (কদমতলী থেক জিন টাওয়ার িলংকসহ)।

 িজি রা (ঢাকা) নগর ( ীগ ) আ িলক আর-৮২০ ঢাকা ঢাকা, ীগ ঢাকা ঢাকা. ীগ 72.00 ৫.৫০ 7.30 471.00 ২০২১-২০২২

৭ ইজেতমা মহাসড়ক (আর-৩০৩) িমলেগট (গাজী র) কামারপাড়া (ঢাকা) আ িলক আর-৩০৩ ঢাকা গাজী র ঢাকা গাজী র 1.30 ৫.৫০ ১৪.৬ 51.04 2020-2021

৮ ভেবরচর-গজািরয়া- ীগ  জলা মহাসড়ক ভেবরচর ( ীগ ) যািগনী ঘাট ( ীগ ) জলা জড-১০৬৩ ঢাকা নারায়ণগ ঢাকা ীগ 17.00 ৩.৭০ 5.50 80.05 ২০২০-২০২১

৯ িজরােবা- তয়ব র-িদয়াখালী-তাজ র জলা মহাসড়ক িজরােবা (ঢাকা) তাজ র (ঢাকা) জলা জড-3007 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ঢাকা 6.640 ৩.৭০ 5.50 29.07 2021-2022

১০ মা য়াইল-িনউটাউন- কানাপাড়া-মািনকাি -
শেখরজায়গা জলা মহাসড়ক

মা য়াইল (ঢাকা) শেখরজায়গা (ঢাকা) জলা জড-1102 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ঢাকা 4.100 ৩.৭০ 5.50 38.78 2021-2022

১১ রাগ- িহত র-বাউরিভটা জলা মহাসড়ক ( জড-
৫০৫৯)

রাগ (ঢাকা) বাউরিভটা (ঢাকা) জলা জড-৫০৫৯ ঢাকা ঢাকা, ীগ ঢাকা ঢাকা. ীগ 22.80 ৩.৭০ 5.50 133.98 2021-2022

১২ র- বরাগীরচালা জলা মহাসড়ক র চৗরা া (গাজী র) গড়গিড়য়া 
মা ারবািড়(গাজী র)

জলা জড-3009 ঢাকা গাজী র ঢাকা গাজী র 5.380 3.70 7.30 17.23 2021-2022

১৩ কালীগ - িলয়া-উ েখালা জলা মহাসড়ক িলয়া (গাজী র) উ েখালা (গাজী র) জলা জড-3010 ঢাকা গাজী র ঢাকা গাজী র 6.960 ৩.৭০ 5.50 35.88 2021-2022
১৪ গালড়া-সা িরয়া জলা মহাসড়ক গালড়া (মািনকগ ) সা িরয়া (মািনকগ ) জলা জড-5063 ঢাকা মািনকগ ঢাকা মািনকগ 12.410 3.70 5.50 47.42 2021-2022
১৫ িনমতলী-িসরাজিদখান-কাকালদী জলা মহাসড়ক িনমতলী ( ীগ ) িসরাজিদখান ( ীগ ) জলা জড-8005 ঢাকা ীগ ঢাকা ীগ 7.500 3.70 5.50 33.87 2021-2022

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান



সড়েকর নাম র া শষ া েবর বতমান ( লন সং া)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান

১৬ ীগ  (হাষাড়া)-আলমপির-িশবরাম র- 
(িসরাজিদখান) -নওয়াব র (কা র) জলা মহাসড়ক

হাষাড়া ( ীগ ) নওয়াব র ( ীগ ) জলা জড-8003 ঢাকা ীগ ঢাকা ীগ 3.950 3.70 5.50 16.03 2021-2022

১৭ িশব র- লাল র-লাক র-হািতরিদয়া জলা মহাসড়ক  িশব র বাস া  
(নরিসংদী)

হািতরিদয়া বাজার 
(নরিসংদী)

জলা জড-2044 ঢাকা নরিসংদী ঢাকা নরিসংদী 16.800 3.70 5.50 49.77 2021-2022

১৮ িজহাসতলা- শেখরচর জলা মহাসড়ক িজহাসতলা (নরিসংদী) রাইনািদ (নরিসংদী) জলা জড-2038 ঢাকা নরিসংদী ঢাকা নরিসংদী 5.80 ৩.০০ 5.50 22.28 2021-2022
১৯ রাজবািড়(বাগমারা)- জৗ ড়া ফিরঘাট সংেযাগ সড়ক বাগমারা মাড় (রাজবাড়ী) ধাওয়াপাড়া ফিরঘাট 

(রাজবাড়ী)
আ িলক  আর-711 গাপালগ রাজবাড়ী ঢাকা রাজবাড়ী 6.50 4.27 5.50 32.12 2021-2022

২০ আহলািদ র-রাজবািড়-পাংশা- মারখালী- ি য়া সড়ক 
(ত ী র-মাচমাড়া অংশসহ)

র বাস া  
(রাজবাড়ী)

িশয়ালডাংিগ (রাজবাড়ী) আ িলক  আর-710 গাপালগ রাজবাড়ী ঢাকা রাজবাড়ী 37.49 5.50 7.30 281.78 2021-2022

২১ শরীয়ত র-নিড়য়া ( ভােজ র বাইপাসসহ) সড়ক মতলা মাড় 
(শরীয়ত র)

নিড়য়া উপেজলা সদর 
(শরীয়ত র)

জলা জড-8602, 
8606

গাপালগ শরীয়ত র ঢাকা শরীয়ত র 11.00 3.70 5.50 27.26 2021-2022

২২ বায়ালমাির (সাৈতর) মাহা াদ র সড়ক সাৈতর (ফিরদ র) মাহা াদ র (মা রা) জলা জড-7006 গাপালগ ফিরদ র ঢাকা ফিরদ র 6.50 3.40 5.50 20.40 2021-2022
২৩ রাজবাড়ী-বািলয়াকাি -জামাল র-ম খালী সড়ক জামাল র (ফিরদ র) ম খালী (ফিরদ র) জলা জড-7102 গাপালগ ফিরদ র ঢাকা ফিরদ র 9.48 5.50 5.50 27.53 2021-2022
২৪ িবজয়পাশা-তালারহাট-জয়নগরঘাট সড়ক িবজয়পাশা ( গাপালগ ) জয়নগরঘাট ( গাপালগ ) জলা জড-8420 গাপালগ গাপালগ ঢাকা গাপালগ 6.10 3.70 5.50 23.33 2021-2022

২৫ গায়াল  (জামতলা) গাদারবাজার-পাংশা-হাবাস র 
সড়ক

জামতলা মাড় 
(রাজবাড়ী)

 ইমামবািড় (রাজবাড়ী) জলা জড-7106 গাপালগ রাজবাড়ী ঢাকা রাজবাড়ী 12.60 3.42 5.50 31.88 2021-2022

২৬ ভা া ীজ- বাতলা-কমলা র-আইসার-ধা সা-
িপেররবাড়ী-সড়ক

ভা া ীজ (মাদারী র) িপেররবাড়ী (মাদারী র) জলা জড-8036 গাপালগ মাদারী র ঢাকা মাদারী র 12.78 3.70 5.50 63.74 2021-2022

২৭ পা া- দল য়ার-এলািসন সড়ক শ করণ ( দল য়ার-
এলািসন অংশ)

দল য়ার (টা াইল) এলািসন (টা াইল) জলা জড-4007 ময়মনিসংহ টা াইল ঢাকা টা াইল 7.00 3.70 5.50 29.36 ২০২১-২০২২

২৮ ভাত ড়া(কর য়া)-বাসাইল-সিখ র সড়ক শ করণ 
(ভাত ড়া-বাসাইল অংশ)

ভাত ড়া (টা াইল) বাসাইল (টা াইল) জলা জড-4012 ময়মনিসংহ টা াইল ঢাকা টা াইল 10.00 3.70 5.50 26.46 2021-2022

২৯ টা াইল- দল য়ার সড়ক শাি  মাড় (টা াইল) দল য়ার (টা াইল) জলা জড-4015 ময়মনিসংহ টা াইল ঢাকা টা াইল 12.00 3.70 5.50 43.20 2021-2022

৩০ ঘাটাইল( পাড়াবাড়ী)-শািলয়াজানী- গাপাল র-
সিরষাবাড়ী (জগ াথগ ) সড়ক

ঘাটাইল (টা াইল) িপংনা (টা াইল) জলা জড-4017 ময়মনিসংহ টা াইল ঢাকা টা াইল 22.00 3.70 5.50 49.21 2021-2022

৩১ ভরােডাবা-সাগরিদঘী-ঘাটাইল- ঞা র সড়ক তমালতলা (টা াইল) ঞা র (টা াইল) জলা জড-3037 ময়মনিসংহ টা াইল ঢাকা টা াইল 43.20 5.50 5.50 74.26 2021-2022

৩২ উজানচর-বািজত র-অ াম সড়ক উজানচর (িকেশারগ ) ম রা র (িকেশারগ ) জলা জড-৩৬০১ ময়মনিসংহ িকেশারগ ঢাকা িকেশারগ 15.50 3.70 7.30 55.77 ২০২০-২০২১



সড়েকর নাম র া শষ া েবর বতমান ( লন সং া)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান

৩৩ ইসলাম র সাব- রিজ ার অিফস-হািকম 
চয়ার ানবািড়-ঋিষপাড়া সড়ক

ইসলাম র সাব-
রিজ ার অিফস 

(জামাল র)

ঋিষপাড়া (জামাল র) জলা জড- 4622 ময়মনিসংহ জামাল র ময়মনিসংহ জামাল র 2.90 3.70 5.50 8.90 2020-2021

৩৪ না াইল-আঠােরাবাড়ী- ক য়া সড়ক না াইল চৗরা া 
(ময়মনিসংহ)

কািলয়ান (ময়মনিসংহ) জলা জড-৩৬০৮ ময়মনিসংহ িকেশারগ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ 9.00 3.70 7.30 19.47 2020-2021

৩৫ ময়মনিসহ-গফরগ ও- টাক সড়ক পাট দাম মাড় 
(ময়মনিসংহ)

 শাক ড়া (ময়মনিসংহ) জলা জড-3033 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ 49.35 3.70 5.50 351.61 2021-2022

৩৬ ন েকাণা- বধলা- হাগলা- ধাবাউড়া সড়ক ( জড-
3707) ( ন েকানা-নারায়ণডহর পয )

সাতপাই ( ন েকাণা) নারায়ণডহর ( ন েকাণা) জলা জড-3707 ময়মনিসংহ ন েকাণা ময়মনিসংহ ন েকাণা 8.50 3.70 5.50 27.33 2022-2023

৩৭ ি শাল-বািলপাড়া-না াইল (কা রাম র) সড়ক ি শাল (ময়মনিসংহ) কা রাম র 
(ময়মনিসংহ)

জলা জড-3034 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ও 
িকেশারগ

ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ 22.00 3.70 7.30 98.69 2020-2021

৩৮ ভা কা-গফরগ ও- হােসন র সড়ক ভা কা (ময়মনিসংহ) রিশদ মহল স  
(ময়মনিসংহ)

জলা  জড-3031 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ 31.00 3.70 8.50 243.66 2021-2022

৩৯ হাটহাজারী-ফ কছিড়-মািনকছিড়-মা রা া-
খাগড়াছিড় সড়ক

হাটহাজারী (চ াম) নয়াবাজার আিম ক া  
(চ াম)

আ িলক আর-১৬০ চ াম চ াম চ াম চ াম 32.50 ৫.৫ 10.30 386.84 ২০২১-২০২২

৪০ বাৈরয়ারহাট- য়ােকা-নারায়ণহাট-ফ কছিড় সড়ক 
( য়ােকা-ফ কছিড় অংশ)

য়ােকা বাজার  
(চ াম)

পলাগাজী িদিঘ  
(চ াম)

আ িলক আর-১৫১ চ াম চ াম চ াম চ াম 27.00 ৩.৭ ৭.৩ 165.95 ২০২১-২০২২

৪১ রাউজান- া ণছিড় (শহীদ জাফর সড়ক) ডাকবাংেলা  (চ াম) াবন  (চ াম) জলা জড-১৬২০ চ াম চ াম চ াম চ াম 11.11 ৩.৭ ৫.৫ 30.79 ২০২১-২০২২

৪২ ীিতলতা সড়ক (প য়া- বায়াখালী-কা নেগাপাড়া 
সড়ক)

প য়া (চ াম) কা নেগাপাড়া  (চ াম) জলা জড-১০৫৯ চ াম দাহাজারী চ াম চ াম 11.50 ৩.৭ ৫.৫ 44.71 ২০২১-২০২২

৪৩ মই ারেটক- বায়ালখালী-কা নেগাপাড়া-উদরব া 
সড়ক

মই ারেটক  (চ াম) ড়া মসিজদ  (চ াম) জলা জড-১০৬৫ চ াম দাহাজারী চ াম চ াম 16.00 ৩.৭ ৫.৫ 77.76 ২০২১-২০২২

৪৪ মই ারেটক-িবএফিডিস মৎ  ব র ফিরঘাট সড়ক মই ারেটক  (চ াম) িবএফিডিস  (চ াম) জলা জড-১৬৩৪ চ াম দাহাজারী চ াম চ াম 5.10 ৫.৩৫ ৭.৩ 31.19 ২০২১-২০২২

৪৫ ইয়াংচা-মািনক র-শাি বাজার সড়ক ইয়াংচা (বা রবান) শাি বাজার (ক বাজার) জলা জড-১১২৬ চ াম ক বাজার চ াম ক বাজার 19.00 ৩.৭ ৫.৫ 55.23 ২০২১-২০২২

৪৬ ল ী র-চরআেলকজা ার- সানা র সড়ক মা াননগর ( নায়াখালী) সানা র ( নায়াখালী) জলা জড-১৪০৫ িম া নায়াখালী চ াম নায়াখালী 5.50 ৫.৫ ৭.৩ 22.10 ২০২১-২২

৪৭ সানা র(মা াননগর)-চরজববর- ীমারঘাট সড়ক মা াননগর ( নায়াখালী) ঞঁারহাট ( নায়াখালী) জলা জড-১৪২৪ িম া নায়াখালী চ াম নায়াখালী 28.50 ৫.৫ ৭.৩ 114.51 ২০২১-২২



সড়েকর নাম র া শষ া েবর বতমান ( লন সং া)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান

৪৮ ঞঁারহাট- চয়ার ানঘাট সড়ক ঞঁারহাট ( নায়াখালী) চয়ার ানঘাট 
( নায়াখালী)

জলা জড-১৪২৮ িম া নায়াখালী চ াম নায়াখালী 6.44 ৩.৭ ৭.৩ 26.87 ২০২১-২২

৪৯ সানাই ড়ী- সনবাগ-ক া ী সড়ক সানাই ড়ী ( নায়াখালী) ক া ী ( নায়াখালী) জলা জড-১৪২১ িম া নায়াখালী চ াম নায়াখালী 24.20 ৫.৫ ৭.৩ 60.68 ২০২১-২২

৫০ চ পা র-টমছম ীজ-বাড-কািলরবাজার-ব ড়া সড়ক চ পা র ( িম া) ব ড়া ( িম া) জলা জড-১০৫২ িম া িম া চ াম িম া 23.00 ৩.৭ ৫.৫ ২০২১-২২

৫১ িনমসার-ব ড়া সড়ক িনমসার ( িম া) ব ড়া ( িম া) জলা জড-১০২৮ িম া িম া চ াম িম া 13.30 ৩.৭ ৫.৫ ২০২১-২২

৫২ খা িরয়া-পেয়লগাছা-ব ড়া সড়ক খা িরয়া ( িম া) ব ড়া ( িম া) জলা জড-১৪১১ িম া িম া চ াম িম া 19.75 ৩.৭ ৫.৫ ২০২১-২২

৫৩ লাকসাম (িবনয়ঘর)-বাইয়ারাবাজার-ওমরগ -
না লেকাট সড়ক

লাকসাম ( িম া) না লেকাট ( িম া) জলা জড-১৪১৫ িম া িম া চ াম িম া 16.00 ৩.৭ ৫.৫ 53.00 ২০২১-২২

৫৪ জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান মহাসড়ক
পূেবর নাম: িসেলট (ওসমানী িবমানব র বাইপাস)-
সালুিটকর- কা ানীগ  সড়ক

বড়শালা (িসেলট) ভালাগ  লব র 
(িসেলট)

জলা জড-২৮০১ িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট 30.40 5.5০ িমটার 9.80 561.00 ২০২১-২০২২

৫৫ লাউড়া- িথমপাশা-হাজী র-শিরফ র জলা 
মহাসড়ক ( জড-২৮২২)

লাউড়া ( মৗলভীবাজার) শিরফ র 
( মৗলভীবাজার)

জলা জড-২৮২২ িসেলট মৗলভীবাজার িসেলট মৗলভীবাজার 17.00 ৩.৭০ িমটার 5.50 37.44 ২০২২-২০২৩

৫৬ না ঘাট-সা য়া ড়ী-ন নবাজার সড়ক না ঘাট (হিবগ ) ন ন বাজার (হিবগ ) জলা জড-২০০৮ িসেলট হিবগ িসেলট  হিবগ 12.78 5.50 5.50 30.80 ২০২২-২০২৩

৫৭ িসেলট- নামগ  আ িলক মহাসড়ক। গািব গ  ( নামগ ) ািফক পেয়  
( নামগ )

আ িলক আর-২৮০ িসেলট নামগ িসেলট নামগ 46.00 5.50 7.50 91.43 ২০২০-২০২১

৫৮ যেশার- বনােপাল সড়ক দড়াটানা (যেশার) বনােপাল (যেশার) জাতীয় লনা যেশার লনা যেশার 38.20 ৭.৩০ ৯.২০িম. 305.08 ২০২০-২০২১

4.00 ৭.৩০ ২০.০৫িম.
(৪- লন)

6.15 ৭.৩০ ১১.৩০িম.

৬০ লনা- কনগর-সাত ীরা সড়ক ( লনা অংশ) লনা িজেরা পেয়  
( লনা)

আঠােরামাইল বাজার 
( লনা)

আ িলক লনা লনা লনা লনা 29.00 ৬.০০ ১০.৩০িম 142.27 ২০২০-২০২১

৬১ লনা- কনগর-সাত ীরা সড়ক (সাত ীরা অংশ) আঠােরামাইল বাজার 
( লনা)

লনা রা ার মাড় 
(সাত ীরা)

আ িলক লনা সাত ীরা লনা সাত ীরা 24.80 ৬.২০ ১০.৩০িম. 121.66 ২০২০-২০২১

লনাজাতীয়রামনগর মাড় (মা রা)দৗলতিদয়া-ফিরদ র ( গায়ালচামট)-মা রা-িঝনাইদহ-
যেশার- লনা- মাংলা (ি গরাজ) সড়ক (মা রা শহর 
অংশ)।

লনা মা রা 104.77 আবাল র (মা রা)৫৯

167.65

মা রা ২০২১-২০২২
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান

৬২ নওয়াপাড়া-বােগরহাট-িপেরাজ র সড়ক নওয়াপাড়া (বােগরহাট) বেল র স  
(বােগরহাট)

আ িলক লনা বােগরহাট লনা বােগরহাট 39.50 ৫.৫০িম. 
(আংিশক)
৭.৩০িম. 
(আংিশক)

৭.৩০িম. (আংিশক)
১০.৩০িম. 
(আংিশক)

193.78 ২০২০-২০২১

৬৩ আহলািদ র-রাজবাড়ী-পাংশা- মারখালী- ি য়া 
( চৗরহাস) সড়ক

িশ িলয়া ( ি য়া) চৗরহাস ( ি য়া) আ িলক লনা ি য়া লনা ি য়া 28.05 ৫.৫ ১০.৩০ 137.63 ২০২০-২০২১

৬৪ চড়াইেকাল আর-৭১১-িশলাইদহ িলংক রাড সড়ক আলাউি ন আলী মাড় 
( ি য়া)

িশলাইদহ বাড়ী 
( ি য়া)

আ িলক লনা ি য়া লনা ি য়া 5.44 ৩.৭ ৫.৫০ 26.66 ২০২০-২০২১

৬৫ বােগরহাট-িচতলমারী সড়ক িনগ  (বােগরহাট) িচতলমারী (বােগরহাট) জলা লনা বােগরহাট লনা বােগরহাট 24.50 ৩.৭০ ৫.৫০ 81.58 ২০২০-২০২১

৬৬ িচতলমারী-পাটগাতী ( ি পাড়া) সড়ক িচতলমারী (বােগরহাট) পাটগাতী ( গাপালগ ) জলা লনা বােগরহাট লনা বােগরহাট 13.80 ৩.৭০ ৫.৫০ 45.95 ২০২০-২০২১

৬৭ আড়পাড়া-কািলগ  সড়ক (িঝনাইদহ অংশ) িপপ ল (িঝনাইদহ) কািলগ  (িঝনাইদহ) জলা লনা িঝনাইদহ লনা িঝনাইদহ 14.96 ৩.৭০ ৫.৫০ 38.48 ২০২০-২০২১

৬৮ আড়পাড়া-কািলগ  সড়ক
(মা রা অংশ)

আড়পাড়া (মা রা) িপপ ল (মা রা) জলা লনা মা রা লনা মা রা 14.34 ৩.৭০ ৫.৫০ 36.90 ২০২০-২০২১

৬৯ আড়পাড়া-শািলখা সড়ক আড়পাড়া বাজার (মা রা) শািলখা িলশ ফ িড় 
(মা রা)

জলা লনা মা রা লনা মা রা 10.20 ৩.৭০ ৫.৫০ 26.23 ২০২০-২০২১

৭০ খািলশ র-মেহশ র-দ নগর-িজ ানগর-যাদব র সড়ক খািলশ র (িঝনাইদহ) যাদব র (িঝনাইদহ) জলা লনা িঝনাইদহ লনা িঝনাইদহ 48.50 ৩.৭০িম. 
(আংিশক)
৫.৫০িম. 
(আংিশক)

৫.৫০ 85.18 ২০২০-২০২১

৭১ ড়ামনকা - চৗগাছা সড়ক ড়ামনকা  (যেশার) চৗগাছা (যেশার) জলা জড-৭০৩১ লনা যেশার লনা যেশার 16.83 ৩.৭০ ৫.৫০ 57.44 ২০২০-২০২১

৭২ নড়াইল- লতলা সড়ক গাহাট খালা (নড়াইল) লতলা (নড়াইল) জলা লনা নড়াইল লনা নড়াইল 26.00 ৩.৭০ ৫.৫০ 117.37 ২০২০-২০২১

৭৩ ক য়া (িপং িরয়া)- তিলগাতী- হরমা-রামপাল সড়ক িপং িরয়া (বােগরহাট) হরমা (বােগরহাট) জলা জড-৭৭১৮ লনা বােগরহাট লনা বােগরহাট 8.00 ৩.৭০ ৫.৫০ 48.00 ২০২১-২০২২

৭৪ খানসামা-রানীরব র সড়ক খানসামা (িদনাজ র) রানীরব র (িদনাজ র) জলা জড-৫০০৫ রং র িদনাজ র রং র িদনাজ র 15.42 ৩.৭০ 5.50 39.90 ২০২০-২০২১

৭৫ বীরগ -খানসামা-দােরায়ানী সড়ক বীরগ  (িদনাজ র) খানসামা (িদনাজ র) জলা জড-৫০০৮ রং র িদনাজ র রং র িদনাজ র 27.50 ৩.৭০ 5.50 58.78 ২০২০-২০২১



সড়েকর নাম র া শষ া েবর বতমান ( লন সং া)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান

৭৬ িচিররব র-আমতলী বাজার সড়ক িচিররব র (িদনাজ র) আমতলী বাজার 
(িদনাজ র)

জলা জড-৫৮০৪ রং র িদনাজ র রং র িদনাজ র 15.00 ৩.৭০ 5.50 42.25 ২০২০-২০২১

৭৭ বীরগ -কাহােরাল সড়ক বীরগ  (িদনাজ র) কাহােরাল (িদনাজ র) জলা জড-৫০০৭ রং র িদনাজ র রং র িদনাজ র 9.38 ৩.৭০ 5.50 26.51 ২০২০-২০২১

৭৮ জয় রহাট-আে ল র-বদলগািছ সড়ক বাটার মাড় (জয় রহাট) আে ল র (জয় রহাট) জলা জড-৫৪৫২ রং র জয় রহাট রাজশাহী জয় রহাট 17.24 ৩.৭০ 5.50 28.20 ২০২০-২০২১

৭৯ তলাল- গািপনাথ র-আে ল র সড়ক তলাল থানা 
(জয় রহাট)

আে ল র (জয় রহাট) জলা জড-৫৫০৮ রং র জয় রহাট রাজশাহী জয় রহাট 18.24 ৩.৭০ 5.50 22.08 ২০২০-২০২১

৮০ প গড়- গায়ালপাড়া- িহয়া ধা ামারা মাড় (প গড়) িহয়া (প গড়) জলা জড-৫০০১ রং র প গড় রং র প গড় 27.48 ৩.৭০ 5.50 31.70 ২০২১-২০২২

৮১ ন ী াম -তােলাড়া- পচ িচয়া-আে ল র  জলা 
মহাসড়ক

ন ী াম (ব ড়া) আে ল র (জয় রহাট) জলা জড-৫২০২ রং র ব ড়া রাজশাহী ব ড়া 46.78 ৩.৭০ 5.50 112.07 ২০২১-২০২২

৮২ ন ী াম-কািলগ -রাণীনগর জলা মহাসড়ক ন ী াম (ব ড়া) রাণীনগর (নওগ ) জলা জড-৫২০৭ রং র ব ড়া রাজশাহী ব ড়া 17.50 ৩.৭০ 5.50 44.73 ২০২১-২০২২

৮৩ গাইবা া- গািব গ  ভায়া নাকাইহাট জলা মহাসড়ক ািফক মাড় (গাইবা া) গািব গ  (গাইবা া) জলা জড- ৫৫৫৪ রং র গাইবা া রং র গাইবা া 29.50 ৩.৭০ 5.50 90.75 ২০২১-২০২২

৮৪ সানাহাট স  এ াে াচ হেত সানাহাট লব র পয  
সড়ক

পাইেকর ছড়া ( িড় াম) সানাহাট লব র 
( িড় াম)

জাতীয় এন-৫১২ রং র িড় াম রং র িড় াম 5.14 ৩.৭০ 10.30 49.57 ২০২১-২০২২

৮৫ নীলফামারী বাইপাস সড়ক কালীতলা মাড় 
(নীলফামারী)

িলশ লাইন 
(নীলফামারী)

জলা জড-৫৭০৯ রং র নীলফামারী রং র নীলফামারী 7.74 ৩.৭০ 5.50 23.60 ২০২১-২০২২

৮৬ রানীশংৈকল-হির র সড়ক রানীশংৈকল (ঠা রগ ও) হির র (ঠা রগ ও) জলা জড-৫০০৪ রং র ঠা রগ ও রং র ঠা রগ ও 18.39 ৩.৭০ 5.50 34.01 ২০২১-২০২২

৮৭ জয় রহাট-রাজািবরাট- গািব গ  সড়ক রাজািবরাট (গাইবা া) গািব গ  (গাইবা া) জলা জড-৫৮৫৫ রং র গাইবা া রং র গাইবা া 11.60 ৩.৭০ 5.50 29.16 ২০২১-২০২২

৮৮ পণী বলকা সড়ক পণী (গাইবা া) বলকা (গাইবা া) জলা জড-৫৪৭৬ রং র গাইবা া রং র গাইবা া 3.40 ৩.৭০ 5.50 8.16 ২০২১-২০২২

৮৯ দািরয়া র-কামারজািন সড়ক দািরয়া র (গাইবা া) কামারজািন (গাইবা া) জলা জড- ৫৫৫১ রং র গাইবা া রং র গাইবা া 7.00 ৩.৭০ 5.50 19.73 ২০২১-২০২২

৯০ ম র- াম র জলা মহাসড়ক ম র বাজার (রং র) াম র বাজার (রং র) জলা জড-৫০২৪ রং র রং র রং র রং র 8.40 ৩.৭০ 5.50 17.70 ২০২১-২০২২



সড়েকর নাম র া শষ া েবর বতমান ( লন সং া)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

 (িমটার)সড়েকর 
নী

সড়েকর ন রসড়েকর িববরণ

সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অথবছেরর সমা  উে াধনেযা  মহাসড়েকর ত
সড়ক িবভাগ শাসিনক 

িবভাগ
সমাি র অথ বছরজলা দঘ  (িক:িম:) সড়কাংশ 

উ য়েনর য় 
( কা  টাকায়)

 নং সড়ক জান

৯১ সােহবগ -হারাগাছ জলা মহাসড়ক সােহবগ  বাজার (রং র) হারাগাছ বাজার (রং র) জলা জড-৫৬১২ রং র রং র রং র রং র 6.00 ৩.৭০ 5.50 7.84 ২০২১-২০২২

৯২ লালমিনরহাট- মাঘলহাট সড়ক জলা পিরষদ মাড় 
(লালমিনরহাট)

মাঘলহাট 
(লালমিনরহাট)

জলা জড-৫৯০৭ রং র লালমিনরহাট রং র লালমিনরহাট 12.00 ৩.৭০ 5.50 29.14 ২০২১-২০২২

৯৩ হিরশ র বাইপাস মাড় হেত বনেবলঘিরয়া বাইপাস 
মাড় 

হিরশ র বাইপাস মাড় 
(নােটার)

বন বলঘিরয়া বাইপাস 
মাড় (নােটার)

জাতীয় রাজশাহী নােটার রাজশাহী নােটার 5.45 7.30 11.0 হেত 14.6 (4-
লন)

83.00 2021-22

৯৪ রাজশাহী-নওহাটা- চৗমািসয়া সড়ক নওহাটা (রাজশাহী) চৗমািসয়া (নওগ ) আ িলক আর-685 রাজশাহী রাজশাহী ও 
নওগ

রাজশাহী রাজশাহী ও নওগ 58.00 5.5 10.30 307.86 ২০২১-২০২২

৯৫ িসরাজগ -ক া-সেমশ র সড়ক রলেগট (িসরাজগ ) সেমশ র (িসরাজগ ) জলা জড-5402 রাজশাহী িসরাজগ রাজশাহী িসরাজগ 11.66 3.65 5.50 30.74 2021-২০22

৯৬ উ াপাড়া-লািহড়ী- মাহন র-ভা ড়া(ময়দানিদঘী 
বাজার) সড়ক

ামলীপাড়া (িসরাজগ ) উ িনয়া বাজার 
(িসরাজগ )

জলা জড-5048 রাজশাহী িসরাজগ রাজশাহী িসরাজগ 22.00 3.65 5.50 57.93 2021-২০22

৯৭ বিরশাল-ঝালকা -ভা ািরয়া-িপেরাজ র আ িলক 
মহাসড়ক।

পাতলী বাস া  
(বিরশাল)

অবকাশ মাড় 
(িপেরাজ র )

আ িলক  আর-৮৭০ বিরশাল ঝালকা বিরশাল বিরশাল/ 
ঝালকা / 
িপেরাজ র

62.59 ৫.৫০ ৭.৩০ 219.70 ২০২০-২০২১

৯৮ প য়াখালী-আমতলী-বর না-কাকিচড়া আ িলক 
মহাসড়ক।

আমতলী (বর না) কাকিচড়া (বর না) আ িলক  আর-৮৮০ বিরশাল বর না বিরশাল বর না 20.51 ৫.৫০ ৭.৩০ 104.93 ২০২০-২০২১

৯৯ মাদারী র-পাথািরয়ারপাড়-ডাসার-আৈগলঝড়া জলা 
মহাসড়ক

ঘােষরহাট বাজার 
(বিরশাল)

আৈগলঝড়া থানা 
(বিরশাল)

জলা জড-৮৬০৩ বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল 12.60 ৩.৭০ ৫.৫০ 28.13 ২০২১-২০২২

১০০ ইংগারহাট-চরপাতা ল-দিললখ র হাট- দৗলতখান 
হিল াড- দৗলতখান বাজার জলা মহাসড়ক।

ইংগারহাট ( ভালা) দৗলতখান বাজার 
( ভালা)

জলা জড-৮৯১৬ বিরশাল ভালা বিরশাল ভালা 11.56 ৩.৭০ ৫.৫০ 29.49 ২০২১-২০২২

মাট 2021.56 14914.95


