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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 29

132 - গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

সনযক রহরবল উনয়ন বয় - আবররক :

সনযক রহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক রহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

226,46,00

4316,23,00

0

4542,69,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধরবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

1320101 সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয় 3431,21,00 4426,00,00 4039,18,00

3431,21,00 4426,00,00 4039,18,00মমরট - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয় :

নগর উনয়ন অরধদপর

1320401 পধরন করর ররলয়, নগর উনয়ন অরধদপর 8,96,00 5,12,00 11,04,00

8,96,00 5,12,00 11,04,00মমরট - নগর উনয়ন অরধদপর :

গণপরর অরধদপর

1320501 পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর 1102,52,00 1377,60,00 1143,00,00

1102,52,00 1377,60,00 1143,00,00মমরট - গণপরর অরধদপর :

মমরট - গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয় : 5193,22,005808,72,004542,69,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 29

132 - গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

13201 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320101 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000132 **গহরয়ন ও গণপরর মনণরলশয়র অননশমররদর পকশলর জন সনররকর

আবররক বয়

0 0 273,61,00 039 সনররকর

0 0 273,61,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

231,70,00 0 0 231,70,0049 সনররকর

231,70,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 231,70,00

কমরট: 231,70,00 0 273,61,00 231,70,00

223004700 * কটকরনককরল কডশপলপশমন ট আপশগড সরকচরর অফ রবরলনস ইন কডনরল পপশলশটড আরবরন এররয়রস এন ইটস সরশটরজক 

ইমরপশমশনশন টয়রড রস কররজরলশয়ন রসটইস ইন বরনলরশদশ (০১/০৪/২০১৬-৩১/০৩/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

5,25,00 8,11,00 8,92,00 2,25,00 0 0 3,00,00 3,00,0038 অনরন বয়

5,25,00 8,11,00 8,92,00উপশমরট - আবররক বয়: 2,25,00 0 0 3,00,00 3,00,00

মলধন বয়

18,00 18,00 18,00 18,0042 পকল মলধন বয়

18,00 18,00 18,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,00

কমরট: 5,43,00 8,29,00 9,10,00 2,43,00 0 0 3,00,00 3,00,00

223036100 মরদরনধ এরভরনউ হশর বরল নদধ পর রন (কমজর কররড ৫) পশস করণ এবন বরল নদধ হশর শধরলককর নদধ পর রন (কমজর কররড ৫ক) 

সড়ক রনম ররণ (পরম পব র) (০১/০৮/১৮ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদর

আবররক বয়

1,89,00 10,00,00 10,00,00 1,89,0038 অনরন বয়

1,89,00 10,00,00 10,00,00উপশমরট - আবররক বয়: 1,89,00

মলধন বয়

186,11,00 430,00,00 390,00,00 186,11,0042 পকল মলধন বয়

186,11,00 430,00,00 390,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 186,11,00

কমরট: 188,00,00 440,00,00 400,00,00 188,00,00

224027100 করড়ল - পব ররচল রলনক কররশডর উভয়পরশশ র (করড়ল হশর বরল নদধ পর রন) ১০০ ফট চওড়র খরল খনন ও উনয়ন (০১/০৯/২০১৫ - 

৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

18,00,00 16,94,00 16,94,00 18,00,0038 অনরন বয়

18,00,00 16,94,00 16,94,00উপশমরট - আবররক বয়: 18,00,00
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13201 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320101 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

1137,00,00 1418,81,00 1300,00,00 1137,00,0042 পকল মলধন বয়

1137,00,00 1418,81,00 1300,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1137,00,00

কমরট: 1155,00,00 1435,75,00 1316,94,00 1155,00,00

224027300 নরশটরর কররড (রশয়ট) হশর বরইপরস কররড পর রন ররসর পশসকরণ (২য় সনশশররধর) (০১/০২/২০১৩-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 30,00 30,00 038 অনরন বয়

0 30,00 30,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 66,87,00 51,70,00 042 পকল মলধন বয়

0 66,87,00 51,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 67,17,00 52,00,00 0

224027400 *এরশয়রন ইউরনভররস রট  ফর উইশমন এর বরহসধমর রদশয় লকপ কররড রনম ররণসহ ঢরকর টরনক কররড হশর বরয়রজদ কবরসররম পর রন 

সনশররগ সড়ক রনম ররণ (সনশশররধর)(০১/১০/২০১৩ - ৩১/১২/২০২০)  সনশশররধর-অননশমররদর

আবররক বয়

2,03,00 75,00 1,00 2,03,0038 অনরন বয়

2,03,00 75,00 1,00উপশমরট - আবররক বয়: 2,03,00

মলধন বয়

25,86,00 29,26,00 0 25,86,0042 পকল মলধন বয়

25,86,00 29,26,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 25,86,00

কমরট: 27,89,00 30,01,00 1,00 27,89,00

224027500 আরবরন কররজরলশয়ন পকল (ররজউক অনশ) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৪/২০২২) অনশমররদর

আবররক বয়

96,00,00 49,00,00 12,00,00 6,00,00 0 90,00,00 0 90,00,0038 অনরন বয়

96,00,00 49,00,00 12,00,00উপশমরট - আবররক বয়: 6,00,00 0 90,00,00 0 90,00,00

মলধন বয়

60,00,00 50,00,00 15,77,00 0 0 60,00,00 0 60,00,0042 পকল মলধন বয়

60,00,00 50,00,00 15,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 60,00,00 0 60,00,00

কমরট: 156,00,00 99,00,00 27,77,00 6,00,00 0 150,00,00 0 150,00,00

224027800 * গলশরন-বনরনধ-বরররধররর কলক উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৯) সনশশররধর অননশমররদর

মলধন বয়

1,00,00 1,00 20,00,00 1,00,0042 পকল মলধন বয়

1,00,00 1,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00

কমরট: 1,00,00 1,00 20,00,00 1,00,00
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13201 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320101 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224027900 খলনর শধপইয়রড র সড়ক পশসকরণ ও উনয়ন (১ম সনশশররধর) (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদর

মলধন বয়

50,00,00 30,00,00 40,00,00 50,00,0042 পকল মলধন বয়

50,00,00 30,00,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 30,00,00 40,00,00 50,00,00

224028100 চটগরম রসট আউটরর ররন কররড (পশরঙর হশর সরগররকর পর রন) (৩য় সনশশররধর) (০১/০১/২০১১-৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

15,00,00 21,00,00 26,87,00 15,00,0038 অনরন বয়

15,00,00 21,00,00 26,87,00উপশমরট - আবররক বয়: 15,00,00

মলধন বয়

305,00,00 231,00,00 89,86,00 305,00,0042 পকল মলধন বয়

305,00,00 231,00,00 89,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 305,00,00

কমরট: 320,00,00 252,00,00 116,73,00 320,00,00

224029800 * রসররজউশদদলর কররড হশর শরহ আমরনর বধজ পর রন সনশররগ সড়ক রনম ররণ (১ম সনশশররধর) (০১/০৬/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

11,00 22,00 60,00 11,0038 অনরন বয়

11,00 22,00 60,00উপশমরট - আবররক বয়: 11,00

মলধন বয়

23,80,00 18,78,00 25,60,00 23,80,0042 পকল মলধন বয়

23,80,00 18,78,00 25,60,00উপশমরট - মলধন বয়: 23,80,00

কমরট: 23,91,00 19,00,00 26,20,00 23,91,00

224029900 সল আশয়র মরনশষর জন উনর জধবন ববসর (০১/০৪/২০১৬-৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

18,02,00 25,02,00 9,00,00 2,00 0 18,00,00 0 18,00,0038 অনরন বয়

18,02,00 25,02,00 9,00,00উপশমরট - আবররক বয়: 2,00 0 18,00,00 0 18,00,00

মলধন বয়

22,00,00 45,00,00 10,05,00 0 0 22,00,00 0 22,00,0042 পকল মলধন বয়

22,00,00 45,00,00 10,05,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 22,00,00 0 22,00,00

কমরট: 40,02,00 70,02,00 19,05,00 2,00 0 40,00,00 0 40,00,00

224030000 *রররভশন অব ফরনশরনরল মরসরর পরন এন রডশটইন এররয়র পরন ট কমক  ররজশরহধ কমশটরপরলটন কডশভলপশমন পকরন  

(আরএমরডরপ) রডজরসরর ররস কসনশসটভ   (০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর।

আবররক বয়

5,50,00 2,60,00 4,50,00 5,50,0038 অনরন বয়

5,50,00 2,60,00 4,50,00উপশমরট - আবররক বয়: 5,50,00
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13201 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320101 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

2,18,00 50,00 1,50,00 2,18,0042 পকল মলধন বয়

2,18,00 50,00 1,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,18,00

কমরট: 7,68,00 3,10,00 6,00,00 7,68,00

224129200 *চটগরম শহশরর লরলখরন বরজরর হশর শরহ আমরনর রবমরনবনর পর রন এরলশভশটড একশপসওশয় রনম ররণ (০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

10,00,00 15,00,00 10,00,00 10,00,0038 অনরন বয়

10,00,00 15,00,00 10,00,00উপশমরট - আবররক বয়: 10,00,00

মলধন বয়

460,14,00 635,00,00 640,00,00 460,14,0042 পকল মলধন বয়

460,14,00 635,00,00 640,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 460,14,00

কমরট: 470,14,00 650,00,00 650,00,00 470,14,00

224145200 *কণ রফলধ নদধর রধর বররবর করলরঘরট কসত হশর চরকরই খরল পর রন সড়ক রনম ররণ (সনশশররধর) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

4,00,00 3,50,00 3,50,00 4,00,0038 অনরন বয়

4,00,00 3,50,00 3,50,00উপশমরট - আবররক বয়: 4,00,00

মলধন বয়

209,90,00 371,50,00 191,50,00 209,90,0042 পকল মলধন বয়

209,90,00 371,50,00 191,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 209,90,00

কমরট: 213,90,00 375,00,00 195,00,00 213,90,00

224145400 *ররলরইমররধ চতশর জরররর জনক বঙবন কশখ মরজবর রহমরন সয়রর রনম ররণ (০১/১১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,0038 অনরন বয়

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপশমরট - আবররক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

24,00,00 10,25,00 14,00,00 24,00,0042 পকল মলধন বয়

24,00,00 10,25,00 14,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,00,00

কমরট: 25,00,00 11,25,00 15,00,00 25,00,00

224149200 *চটগরম শহশরর জলরবদরর রনরসনকশল খরল পনন খনন, সমসররণ, সনসরর ও উনয়ন পকল (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

8,36,00 46,25,00 46,25,00 8,36,0038 অনরন বয়

8,36,00 46,25,00 46,25,00উপশমরট - আবররক বয়: 8,36,00
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13201 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320101 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

335,88,00 686,44,00 663,55,00 335,88,0042 পকল মলধন বয়

335,88,00 686,44,00 663,55,00উপশমরট - মলধন বয়: 335,88,00

কমরট: 344,24,00 732,69,00 709,80,00 344,24,00

224217700 ককবরজরর উনয়ন কররপশকর বহরল অরফস ভবন রনম ররণ (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 17,00 30,00 038 অনরন বয়

0 17,00 30,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 46,42,00 43,78,00 042 পকল মলধন বয়

0 46,42,00 43,78,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 46,59,00 44,08,00 0

224222200 জররধয় গহরয়ন  কররপক এর  অধধনস  ১৯৬০ এর দশশক  বরসবররয়র হরউরজন এশসটসমশহর অবকরঠরশমর উনয়ন ও পনব ররসন 

(০১/০১/১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

মলধন বয়

0 14,71,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 14,71,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 14,71,00 1,00 0

224240800 ককবরজরর শহরস ঐররহকবরহধ লরলরদঘধ, কগরলরদঘধ ও বরজররঘরটর পকর পনব ররসনসহ কভদর সশররগ সরবধরর উনয়ন (সনশশররধর)  

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 5,00 0 038 অনরন বয়

0 5,00 0উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 10,50,00 1,95,00 042 পকল মলধন বয়

0 10,50,00 1,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 10,55,00 1,95,00 0

224241900 হরররররঝল কলশকর দরষর পররন পররশশরধন (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবররক বয়

0 1,02,00 50,00 038 অনরন বয়

0 1,02,00 50,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,04,00 1,38,00 042 পকল মলধন বয়

0 2,04,00 1,38,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,06,00 1,88,00 0
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13201 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320101 - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224280000 *সররকধরর সড়ক ও রসট বরইপরস সড়কশক সনযক কশর সনশররগ সড়কসহ ররনট রলনক কররড রনমররণ  (০১/০৭/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২০)

আবররক বয়

20,00 17,00 78,00 20,0038 অনরন বয়

20,00 17,00 78,00উপশমরট - আবররক বয়: 20,00

মলধন বয়

49,80,00 69,66,00 92,32,00 49,80,0042 পকল মলধন বয়

49,80,00 69,66,00 92,32,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,80,00

কমরট: 50,00,00 69,83,00 93,10,00 50,00,00

224297500 "ককবরজরর কজলরর হরলশডশমরড়-বরজররঘরটর-লররপরড়র(বরসসকরন) পধরন সড়ক সনসররসহ পশসকরন” 

(০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২২) অনশমররদর

আবররক বয়

1,64,00 85,00 1,60,00 1,64,0038 অনরন বয়

1,64,00 85,00 1,60,00উপশমরট - আবররক বয়: 1,64,00

মলধন বয়

108,36,00 55,10,00 14,35,00 108,36,0042 পকল মলধন বয়

108,36,00 55,10,00 14,35,00উপশমরট - মলধন বয়: 108,36,00

কমরট: 110,00,00 55,95,00 15,95,00 110,00,00

224311100 রপপরশরশন অব চটগরম কমশটরপরলটন মরষররপকরন  (২০২০-২০৪১) (০১/০২/২০২০-৩০/০৪/২০২২) অনশমররদর।

আবররক বয়

50,00 1,31,00 3,50,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 1,31,00 3,50,00উপশমরট - আবররক বয়: 50,00

মলধন বয়

3,48,00 56,00 1,50,00 3,48,0042 পকল মলধন বয়

3,48,00 56,00 1,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,48,00

কমরট: 3,98,00 1,87,00 5,00,00 3,98,00

224332700 শহধদ ককরশপন মনসর আলধ পরশকরর কসদনর র বধ রন ও আধরনকরয়ন এবন পরররজরর কলক উনয়ন (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদর

আবররক বয়

50,00 12,00 0 50,0038 অনরন বয়

50,00 12,00 0উপশমরট - আবররক বয়: 50,00

মলধন বয়

6,82,00 3,00 0 6,82,0042 পকল মলধন বয়

6,82,00 3,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 6,82,00

কমরট: 7,32,00 15,00 0 7,32,00

কমরট - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়: 3431,21,00 4426,00,00 4039,18,00 3238,21,00 0 190,00,00 3,00,00 193,00,00

কমরট - সরচবরলয়, গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়: 3431,21,00 4426,00,00 4039,18,00 3238,21,00 0 190,00,00 3,00,00 193,00,00
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13204 - নগর উনয়ন অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320401 - পধরন করর ররলয়, নগর উনয়ন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

223012800 পরয়রর বনর নগরধ ও কয়রকরটর উপকলধয় অঞশলর পররশবশ-পর রটনরভরতক সমরনর পররকলনর পণয়ন পকল 

(০১/০৭/১৭-৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

3,00 10,00 10,00 3,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

8,88,00 3,70,00 9,72,00 8,88,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

8,91,00 3,80,00 9,82,00উপশমরট - আবররক বয়: 8,91,00

মলধন বয়

5,00 26,00 1,22,00 5,0041 অআরর রক সমদ

5,00 26,00 1,22,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,00

কমরট: 8,96,00 4,06,00 11,04,00 8,96,00

224028200 রপপরশরশন অব কডশভলপশমন পকরন ফর করষয়র সদর উপশজলর(সনশশররধর)(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনশমররদর

আবররক বয়

0 14 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 1,05,86 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,06,00 0উপশমরট - আবররক বয়: 0

কমরট: 0 1,06,00 0 0

কমরট - পধরন করর ররলয়, নগর উনয়ন অরধদপর: 8,96,00 5,12,00 11,04,00 8,96,00

কমরট - নগর উনয়ন অরধদপর: 8,96,00 5,12,00 11,04,00 8,96,00
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13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

223004800 *গণপরর অরধদপর দশর ররগ ঝরক হরশস ভবন সরকর উনধরকরণ (০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

6,84 3,75 2,00 6,8431 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

3,31,16 90,25 2,20,00 3,31,1632 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 0 0 5,0038 অনরন বয়

3,43,00 94,00 2,22,00উপশমরট - আবররক বয়: 3,43,00

মলধন বয়

1,05,00 1,87,00 2,26,00 1,05,0041 অআরর রক সমদ

1,05,00 1,87,00 2,26,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,05,00

কমরট: 4,48,00 2,81,00 4,48,00 4,48,00

224028900 মরদররধপশর সরকররর আরফসমশহর জন বহরল ভবন রনম ররণ (১ম সনশশররধর)(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধর 

অনশমররদর

আবররক বয়

0 28,00 36,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 28,00 36,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 33,46,00 39,22,00 041 অআরর রক সমদ

0 33,46,00 39,22,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 33,74,00 39,58,00 0

224029000 ঢরকরর রমরপর ৬নন কসকশশন গণপরর অরধদপশরর কম রকররর/ কম রচররধশদর জন ২৮৮ট আবররসক ফকরট রনম ররণ (সনশশররধর) 

(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 2,15 1,72,23 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 1,92,85 10,77 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,95,00 1,83,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 52,63,00 51,02,00 041 অআরর রক সমদ

0 52,63,00 51,02,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 54,58,00 52,85,00 0

224029200 ঢরকরর মররলবরশগ সরকররর কমরকররর-কম রচররধশদর জন ৪৫৬ ট ফকরট রনম ররণ  (সনশশররধর) (০১/০১/১৬ - ৩০/০৬/২০২১ ) 

সনশশররধর অনশমররদর

আবররক বয়

0 43 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 34,57 28,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 35,00 28,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 95,48,00 79,34,00 041 অআরর রক সমদ

0 95,48,00 79,34,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 95,83,00 79,62,00 0
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13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224029400 নগররঞশল ভবন সরকর পকল (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদর

আবররক বয়

68,10 42,02 53,35 68,1031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

9,61,90 5,54,98 10,61,65 61,90 0 0 9,00,00 9,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

6,00,00 0 0 6,00,0039 সনররকর

16,30,00 5,97,00 11,15,00উপশমরট - আবররক বয়: 7,30,00 0 0 9,00,00 9,00,00

মলধন বয়

56,00,00 3,03,00 10,05,00 0 0 0 56,00,00 56,00,0041 অআরর রক সমদ

0 1,50,00 4,10,00 049 সনররকর

56,00,00 4,53,00 14,15,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 56,00,00 56,00,00

কমরট: 72,30,00 10,50,00 25,30,00 7,30,00 0 0 65,00,00 65,00,00

224029700 *নরররয়নগঞস আলধগশঞ সরকররর কম রকরররশদর জন ৮ট ১৫ রলর ভবশনর ৬৭২ট আবররসক ফকরট রনম ররণ (সনশশররধর) 

(০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

50 2,00 0 5031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

11,50 8,00 10,00 11,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

12,00 10,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 12,00

মলধন বয়

69,88,00 34,90,00 49,90,00 69,88,0041 অআরর রক সমদ

69,88,00 34,90,00 49,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 69,88,00

কমরট: 70,00,00 35,00,00 50,00,00 70,00,00

224030800 * ঢরকরর আরজমপশর রবচররকশদর জন বহরল রবরশষ আবররসক ভবন রনম ররণ (১ম সনশশররধর) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

5,00 8,00 10,00 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 8,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 5,00

মলধন বয়

44,95,00 24,92,00 19,90,00 44,95,0041 অআরর রক সমদ

44,95,00 24,92,00 19,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 44,95,00

কমরট: 45,00,00 25,00,00 20,00,00 45,00,00

224030900 *ঢরকর শহশর গলশরন, ধরনমরন ও কমরহরমদপশর ২০ট পরররকক বরড়ধশর ৩৯৮ট আবররসক ফকরট রনম ররণ 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/১২/২০২০) সনশশররধর অননশমররদর

আবররক বয়

0 20,00 20,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 20,00 20,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

80,00,00 44,80,00 39,80,00 80,00,0041 অআরর রক সমদ

80,00,00 44,80,00 39,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 80,00,00

কমরট: 80,00,00 45,00,00 40,00,00 80,00,00



 241

13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224031100 *চটগরম শহশর পরররকক বরড়ধশর সরকররর আবররসক ফকরট ও ডররমটরর ভবন রনম ররণ (০১/০২/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 6,00 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 6,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

70,00,00 39,94,00 39,90,00 70,00,0041 অআরর রক সমদ

70,00,00 39,94,00 39,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 70,00,00

কমরট: 70,00,00 40,00,00 40,00,00 70,00,00

224129400 করজগগওস পধরনমনধর করর ররলশয়র কম রকররর ও কম রচররধশদর জন ২ট আবররসক ভবন ও অনরন অবকরঠরশমর রনম ররণ পকল 

(০১/০৯/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনশমররদর

মলধন বয়

0 3,46,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 3,46,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,46,00 0 0

224129600 *কগরপরলগশঞ বহরল রবরশষ সমরনর সরকররর অরফস ভবন রনম ররণ পকল (০১/০৯/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 2,00 2,00 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

2,50,00 8,00 8,00 2,50,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,50,00 10,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 2,50,00

মলধন বয়

32,50,00 22,42,00 29,90,00 32,50,0041 অআরর রক সমদ

32,50,00 22,42,00 29,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 32,50,00

কমরট: 35,00,00 22,52,00 30,00,00 35,00,00

224129800  আরজমপর সরকররর কশলরনধর অভকনশর সরকররর কমরকররর-কম রচররধশদর জন বহরল আবররসক ফকরট রনম ররণ (২য় পর ররয়) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 2,00 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 6,10,00 20,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 6,12,00 20,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 411,90,00 109,80,00 041 অআরর রক সমদ

0 411,90,00 109,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 418,02,00 110,00,00 0
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13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224129900 *ঢরকরস রজগররলরয় সরকররর কমরকররর-কম রচররধশদর (গণপরর ও সরপরক অরধদপর) জন ২৮৮ট আবররসক ফকরট রনম ররণ 

(০১/০৯/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

50 1,00 0 5031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

87,50 6,00 20,00 87,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

88,00 7,00 20,00উপশমরট - আবররক বয়: 88,00

মলধন বয়

94,12,00 69,93,00 99,80,00 94,12,0041 অআরর রক সমদ

94,12,00 69,93,00 99,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 94,12,00

কমরট: 95,00,00 70,00,00 100,00,00 95,00,00

224130000 * ঢরকরস মরররঝল সরকররর কশলরনধশর (হরসপরররল কজরন কসরর কমরউন) বহরল আবররসক ভবন রনম ররণ 

(০১/০৯/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 3,00 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 1,31,00 1,34,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,34,00 1,34,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 104,53,00 84,66,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকর

1,00 104,53,00 84,66,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 105,87,00 86,00,00 1,00

224130100 *ককবরজরর কজলরধধন গণপরর অরধদপশরর খররল জরমশর ২ট আধরনক সশররগ সরবধর রবরশষ উদরন ও ১ট কখলরর মরঠ উনয়ন 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 3,00 4,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,00 4,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

3,70,00 2,47,00 52,00 3,70,0041 অআরর রক সমদ

3,70,00 2,47,00 52,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,70,00

কমরট: 3,70,00 2,50,00 56,00 3,70,00

224217100 *ঢরকরস রমরপশরর ৬নন কসকশশন সরকররর কম রকরররশদর জন ২৮৮ট আবররসক ফকরট রনম ররণ (০১/০১/১৮-৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদর

আবররক বয়

3,50 2,00 0 3,5031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

47,50 1,30,00 20,00 47,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

51,00 1,32,00 20,00উপশমরট - আবররক বয়: 51,00

মলধন বয়

59,49,00 48,68,00 49,80,00 59,49,0041 অআরর রক সমদ

59,49,00 48,68,00 49,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,49,00
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13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

কমরট: 60,00,00 50,00,00 50,00,00 60,00,00

224217200 * পধরনমনধর করর ররলশয়র ককরশফশটররয়র ও রবরভন হশলর অভকনরধণ পররবররন ও পররবধ রন করজ (০১/০২/১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

0 0 2,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 2,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

1,00 2,50,00 4,98,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 2,50,00 4,98,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 2,50,00 5,00,00 1,00

224217300 *কনরয়রখরলধ সদশর সরকররর কমরকররর কম রচররধশদর জন আবররসক ভবন রনম ররণ (০১/০১/১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

8,00 10,00 20,00 8,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

8,00 10,00 20,00উপশমরট - আবররক বয়: 8,00

মলধন বয়

69,92,00 64,90,00 59,80,00 69,92,0041 অআরর রক সমদ

69,92,00 64,90,00 59,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 69,92,00

কমরট: 70,00,00 65,00,00 60,00,00 70,00,00

224259600 *ঢরকরর করজগগওশয় সরকররর কম রকররর/কম রচররধশদর জন বহরল (১৩ রলর) আবররসক ফকরট রনম ররণ  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

56 1,00 23,55 5631 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

1,18,44 1,87,00 2,71,45 1,18,4432 পণ ও কসবরর ববহরর

1,19,00 1,88,00 2,95,00উপশমরট - আবররক বয়: 1,19,00

মলধন বয়

25,81,00 84,48,00 83,41,00 25,81,0041 অআরর রক সমদ

25,81,00 84,48,00 83,41,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,81,00

কমরট: 27,00,00 86,36,00 86,36,00 27,00,00

224273800 *চটগরশমর আগরবরদস রসরজএস কশলররনশর জররজধণ র ১১ট ভবশনর সশল ৯ট বহরল আবররসক ভবশন সরকররর কমরকররর/কম রচরররশদর 

জন ৬৮৪ট ফকরট রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 20,00 20,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 20,00 20,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

80,00,00 64,80,00 59,80,00 80,00,0041 অআরর রক সমদ

80,00,00 64,80,00 59,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 80,00,00

কমরট: 80,00,00 65,00,00 60,00,00 80,00,00



 244

13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224273900 *ওসমরনধ সরর রমলনরয়রশনর আধরনকরয়ন (০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) অনশমররদর

আবররক বয়

0 3,00 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 2,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00 0উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,29,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 2,29,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,34,00 0 0

224274000 পধরনমনধর করর ররলয় ও গণভবশনর পশয়রজনধয় ববদকররক/ রররনক রসশসশমর আধরনকরয়ন (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

মলধন বয়

10,00,00 2,96,00 2,96,00 10,00,0041 অআরর রক সমদ

10,00,00 2,96,00 2,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 10,00,00

কমরট: 10,00,00 2,96,00 2,96,00 10,00,00

224274100 বরনলরশদশ সরচবরলশয় ২০রলর রবরশষ নতন অরফস ভবন রনম ররণ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদর

আবররক বয়

2,00 1,00 0 2,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

18,00 19,00 1,20,00 18,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 20,00 1,20,00উপশমরট - আবররক বয়: 20,00

মলধন বয়

34,80,00 5,00,00 8,80,00 34,80,0041 অআরর রক সমদ

34,80,00 5,00,00 8,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 34,80,00

কমরট: 35,00,00 5,20,00 10,00,00 35,00,00

224274200 *ঢরকরস রমনর পরশকরর অবকরঠরশমরগর উনয়ন এবন রমনর কলকসহ সররব রক কসদনর র বরদকরণ (০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদর

আবররক বয়

0 1,00 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 7,00 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 8,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

1,00 17,92,00 18,21,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 17,92,00 18,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 18,00,00 18,31,00 1,00
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13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224274300 ঢরকরস আরজমপর সরকররর কশলররনর অভকনশর সরকররর কমরকরররশদর জন বহরল আবররসক ফকরট রনম ররণ (কজরন-এ) (০১/০১/২০১৯ 

- ৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

2,00 0 0 2,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

38,00 50,00 10,00 38,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

40,00 50,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 40,00

মলধন বয়

69,60,00 0 9,90,00 69,60,0041 অআরর রক সমদ

69,60,00 0 9,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 69,60,00

কমরট: 70,00,00 50,00 10,00,00 70,00,00

224274400 *চটগরশমর ৩৬ট পরররকক বররড়শর সরকররর কমরকররর/কম রচরররশদর জন আবররসক ফকরট রনম ররণ (০১/০৯/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদর

আবররক বয়

5,00 0 0 5,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

25,00 15,00 1,00,00 25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

30,00 15,00 1,00,00উপশমরট - আবররক বয়: 30,00

মলধন বয়

44,70,00 11,85,00 19,00,00 44,70,0041 অআরর রক সমদ

44,70,00 11,85,00 19,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 44,70,00

কমরট: 45,00,00 12,00,00 20,00,00 45,00,00

224304500 ঢরকরস কসরবহরনবরগ মসরজশদর আধরনকরয়ন এবন উররমখধ সমসররণ (০১/০৩/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

4,00 0 0 4,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

1,25,00 1,04,00 10,00 1,25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,29,00 1,04,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 1,29,00

মলধন বয়

33,71,00 3,96,00 19,90,00 33,71,0041 অআরর রক সমদ

33,71,00 3,96,00 19,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 33,71,00

কমরট: 35,00,00 5,00,00 20,00,00 35,00,00

224304600 বরনলরশদশ জররধয় সনসদ ভবন, সনসদ সদস ভবন ও এমরপ কহরশসলসহ আনষররঙক সরপনরর রনম ররণ ও আধরনকরয়ন 

(০১/১২/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 1,00 0 031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

0 9,00 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 10,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

60,00,00 59,90,00 39,90,00 60,00,0041 অআরর রক সমদ

60,00,00 59,90,00 39,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

কমরট: 60,00,00 60,00,00 40,00,00 60,00,00



 246

13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224304700 * বরনলরশদশ সপধমশকরট র বরর লরইশবরর ভবন, এশনক ভবন এবন অরডটররয়রম নবরয়নসহ আনষরঙক করজ (০১/০১/২০২০ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

0 11,00 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 11,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 0

মলধন বয়

0 17,00,00 16,88,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকর

1,00 17,00,00 16,88,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 17,11,00 16,98,00 1,00

224304800 * মররনকগঞ বহরল রবরশষ সমরনর সরকররধ অরফস ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদর

আবররক বয়

1,00 0 0 1,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

24,00 8,00 10,00 24,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

25,00 8,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 25,00

মলধন বয়

34,75,00 10,72,00 14,90,00 34,75,0041 অআরর রক সমদ

34,75,00 10,72,00 14,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 34,75,00

কমরট: 35,00,00 10,80,00 15,00,00 35,00,00

224304900 অরফসরস র করব, ঢরকর এর ককরমরশস বহরল ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদর

আবররক বয়

2,00 0 0 2,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

13,00 4,00 10,00 13,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

15,00 4,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 15,00

মলধন বয়

19,85,00 1,96,00 19,90,00 19,85,0041 অআরর রক সমদ

19,85,00 1,96,00 19,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,85,00

কমরট: 20,00,00 2,00,00 20,00,00 20,00,00

224305000 ঢরকরস রমরপর পরইকপরড়রয় সরকররর কমরকররর-কম রচররধশদর জন বহরল আবররসক ফকরট রনম ররণ (০১/১০/২০১৯-৩০/১০/২০২২) 

অনশমররদর

আবররক বয়

10,00 0 0 10,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

1,40,00 9,00 10,00 1,40,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,50,00 9,00 10,00উপশমরট - আবররক বয়: 1,50,00

মলধন বয়

58,50,00 2,91,00 29,90,00 58,50,0041 অআরর রক সমদ

58,50,00 2,91,00 29,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 58,50,00

কমরট: 60,00,00 3,00,00 30,00,00 60,00,00
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13205 - গণপরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধরবরশজটরববরণঅর রননররক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1320501 - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224330600 *কসশরল রসরকউররট কফরশস রর (এসএসএফ) ফরয়রররন করশঞর আধরনকরয়ন (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদর

আবররক বয়

1,00 0 0 1,0031 কম রচররধশদর পররদরন (Compensation)

39,00 3,00 0 39,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

40,00 3,00 0উপশমরট - আবররক বয়: 40,00

মলধন বয়

19,60,00 4,97,00 0 19,60,0041 অআরর রক সমদ

19,60,00 4,97,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 19,60,00

কমরট: 20,00,00 5,00,00 0 20,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, গণপরর অরধদপর: 1102,52,00 1377,60,00 1143,00,00 1037,52,00 0 0 65,00,00 65,00,00

কমরট - গণপরর অরধদপর: 1102,52,00 1377,60,00 1143,00,00 1037,52,00 0 0 65,00,00 65,00,00

কমরট - গহরয়ন ও গণপরর মনণরলয়: 5193,22,005808,72,004542,69,00 4284,69,00 0 190,00,00 68,00,00 258,00,00




