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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 26

129 - সমরজ কলরণ মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

150,70,00

368,42,00

0

519,12,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়

1290101 সরচবরলয় 39,63,00 5,00,00 76,11,00

39,63,00 5,00,00 76,11,00মমরট - সরচবরলয় :

সমরজ মসবর অরধদপর

1290201 সমরজ মসবর অরধদপর 479,49,00 439,91,00 325,90,00

479,49,00 439,91,00 325,90,00মমরট - সমরজ মসবর অরধদপর :

মমরট - সমরজ কলরণ মনণরলয় : 402,01,00444,91,00519,12,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 26

129 - সমরজ কলরণ মনণরলয়

12901 - সরচবরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000129 সমরজ কলরণমনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

20,63,00 0 66,11,00 20,63,0049 সনররকত

20,63,00 0 66,11,00উপশমরট - মলধন বয়: 20,63,00

কমরট: 20,63,00 0 66,11,00 20,63,00

224307900 *সমরজকলরণ ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

20,00 0 0 20,0038 অনরন বয়

20,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

18,80,00 5,00,00 10,00,00 18,80,0042 পকল মলধন বয়

18,80,00 5,00,00 10,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,80,00

কমরট: 19,00,00 5,00,00 10,00,00 19,00,00

কমরট - সরচবরলয়: 39,63,00 5,00,00 76,11,00 39,63,00

কমরট - সরচবরলয়: 39,63,00 5,00,00 76,11,00 39,63,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224024200 *এসরবরলশশমন অব কনতশকরনর ডরয়রশবটক হরসপরতরল সরপন (০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)

মলধন বয়

0 4,04,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 4,04,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,04,00 1,00 0

224024800 *জরমরলপর ডরয়রশবটক হরসপরতরল রনম ররণ  (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৯) অনশমররদত

মলধন বয়

0 4,78,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 4,78,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,78,00 1,00 0

224025100 *আমরশদর বররড়: সমরনত পবধণ ও রশশ রনবরস (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 4,64,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 4,64,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,64,00 1,00 0

224025200 *পরতবনধ বরকশদর জন একট করররগরর পরশকণ এবন পনব ররসন ককন রনম ররণ-রসআররপ, মররনকগঞ (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 76,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 76,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 76,00 1,00 0

224127800 *জরতধয় সমরজশসবর একরশডরমর সকমতর ও দকতর বরদকরণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২০)

আবতরক বয়

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

1,00 2,70,00 0 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 2,73,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 27,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 27,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 3,00,00 1,00 1,00

224127900 *সমরজশসবর অরধদফতশরর জন মরনব সমদ ববসরপনর সফটওয়য়রর পকল (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 2,08,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,08,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

1,00 8,70,00 1,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 8,70,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 10,78,00 1,00 1,00

224128000 বরনলরশদশশর পররনক জনশগরষধর জধবন-মরন উনয়ন পকল (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

27,53 34,00 42,39 27,5331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,57,81 4,56,31 5,54,11 1,57,8132 পণ ও কসবরর ববহরর

5,21,66 9,57,69 5,51,50 5,21,6637 সরমররজক সরবধররদ

7,07,00 14,48,00 11,48,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,07,00

মলধন বয়

20,00 52,00 52,00 20,0041 অআরর রক সমদ

20,00 52,00 52,00উপশমরট - মলধন বয়: 20,00

কমরট: 7,27,00 15,00,00 12,00,00 7,27,00

224128100 *২০ শযর রবরশষ পধরগঞ ডরয়রশবটক হরসপরতরল রনম ররণ, ঠরকগগও (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০)

মলধন বয়

0 4,17,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 4,17,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,17,00 1,00 0

224128200 *ওয়রশজদর কদস পবধণ রনবরস এবন পশরৎপদ রকশশরর-রকশশররধশদর জন করররগরর পরশকণ ককন সরপন (সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১)

মলধন বয়

0 1,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,00 1,00 0

224128300 * জরলরলউরদন আহশমদ ফরউশনশন করমউরনট মর, রশশ ও

 ডরয়রশবটক হরসপরতরল রনম ররণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১)

মলধন বয়

3,00,00 6,00,00 6,00,00 3,00,0041 অআরর রক সমদ

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

কমরট: 3,00,00 6,00,00 6,00,00 3,00,00

224128400 *মরগরর ডরয়রশবটক হরসপরতরল সরপন পকল (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

5,00 0 0 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

6,70,00 9,73,00 7,00,00 6,70,0041 অআরর রক সমদ

6,70,00 9,73,00 7,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,70,00

কমরট: 6,75,00 9,73,00 7,00,00 6,75,00

224128500 *৬৪ কজলরয় কজলর সমরজশসবর কমশপক রনম ররণ (১ম পর ররশয় ২২ কজলর) (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

2,50 32,37 53,13 2,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

45,50 79,63 49,87 45,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

48,00 1,12,00 1,03,00উপশমরট - আবতরক বয়: 48,00

মলধন বয়

80,83,00 119,65,00 75,97,00 80,83,0041 অআরর রক সমদ

80,83,00 119,65,00 75,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 80,83,00

কমরট: 81,31,00 120,77,00 77,00,00 81,31,00

224128600 * চরইল কসনরসটভ কসরসরল কপরশটকশন ইন বরনলরশদশ (রসএসরপরব)-কফইজ-২ (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

29,77 9,25,00 2,11,50 29,7731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

12,05,00 3,25,00 82,60 12,00 0 0 11,93,00 11,93,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,03,23 2,80,00 34,40 53,23 0 0 1,50,00 1,50,0036 অনদরন

5,00 10,00 6,50 5,0038 অনরন বয়

0 0 5,00 039 সনররকত

14,43,00 15,40,00 3,40,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00 0 0 13,43,00 13,43,00

কমরট: 14,43,00 15,40,00 3,40,00 1,00,00 0 0 13,43,00 13,43,00

224240100 ৮ট রবভরশগ রহজড়র জনশগরষধর জধবনমরন উনয়শনর লশকয় বহমখধ পরশকণ (সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

0 10,00 20,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,57,00 3,14,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,67,00 3,34,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,67,00 3,34,00 0

224240200 রবশশষ রশকর, সরসয় কসবর  এবন রবরবধ পরশকণ করর ররবলধর মরধশম সরবধরবরঞত ও দররদ পরতবনধ এবন অটরষক বরকশদর 

কটকসই আর র-সরমররজক উনয়ন ও পনব ররসন কম রসরচ (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

0 80 81 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,44,20 1,27,19 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,45,00 1,28,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,45,00 1,28,00 0
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224240300 * আননপর আলহরজ আহমদ উলর-সরশলহ আহশমদ করমউরনট হরসপরতরল ও আর র-সরমরশজক উনয়ন (০১/০৫/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

10,00 0 9,00 10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 9,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

14,90,00 15,00,00 9,91,00 14,90,0041 অআরর রক সমদ

14,90,00 15,00,00 9,91,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,90,00

কমরট: 15,00,00 15,00,00 10,00,00 15,00,00

224242200 *৫০ শযর রবরশষ চগপরইনবরবগঞ ডরয়রশবটক হরসপরতরল সরপন (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 0 2,50 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 0 2,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

5,00,00 7,00,00 4,95,00 5,00,0041 অআরর রক সমদ

5,00,00 7,00,00 4,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,00,00

কমরট: 5,00,00 7,00,00 5,00,00 5,00,00

224242300 জরহরঙধররবরদ কসনররনবরস, বগড়র এ পয়রস এর সমসররণ ও উনয়ন (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

53,00 6,00 92,00 53,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 0 0 3,0038 অনরন বয়

56,00 6,00 92,00উপশমরট - আবতরক বয়: 56,00

মলধন বয়

7,93,00 9,95,00 8,08,00 7,93,0041 অআরর রক সমদ

7,93,00 9,95,00 8,08,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,93,00

কমরট: 8,49,00 10,01,00 9,00,00 8,49,00

224244200 *এসরবরলশশমন অব নরশনরল হরট র ফরউশনশন হসরপটরল, ররজশরহধ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

মলধন বয়

7,00,00 6,61,00 9,00,00 7,00,0041 অআরর রক সমদ

7,00,00 6,61,00 9,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,00,00

কমরট: 7,00,00 6,61,00 9,00,00 7,00,00

224244300 *গরওসল আরম রবএনএসরব আই হসরপটরল, রদনরজপর-এ গশকরমর, করটনর ও করণ রয়র সরব-কসরশয়রলট ইউরনট সরপন 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)।

মলধন বয়

0 6,31,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 6,31,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

কমরট: 0 6,31,00 1,00 0

224244400 *করমলরয় ১০০ শযর রবরশষ রবশশষররয়ত হরসপরতরল সরপন (০১/০১/২০১৭- ৩০/০৬/২০২১)

মলধন বয়

7,00,00 9,50,00 9,50,00 7,00,0041 অআরর রক সমদ

7,00,00 9,50,00 9,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,00,00

কমরট: 7,00,00 9,50,00 9,50,00 7,00,00

224245000 *ঢরকর রশশ হরসপরতরশল এয়রডভরনড রশশ সরজরররধ এন কসম কসল কররররপ ইউরনট সরপন (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

1,00 80,00 80,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 80,00 80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 20,00 20,00 041 অআরর রক সমদ

0 20,00 20,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 1,00,00 1,00,00 1,00

224256600 * সনরমগঞ ডরয়রশবটক হরসপরতরল সরপন (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

0 0 50 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 0 50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

3,75,00 3,01,00 6,99,00 3,75,0041 অআরর রক সমদ

3,75,00 3,01,00 6,99,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,75,00

কমরট: 3,75,00 3,01,00 7,00,00 3,75,00

224256700 * সরকররর রশশ পররবরর এবন কছরটমরন রনবরস রনম ররণ/পননরনম ররণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

26,15 3,00 14,25 26,1531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,73,85 63,00 85,75 1,73,8532 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00,00 66,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

58,37,00 7,00 39,00,00 58,37,0041 অআরর রক সমদ

58,37,00 7,00 39,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 58,37,00

কমরট: 60,37,00 73,00 40,00,00 60,37,00

224256800 * কররমপর নরজরহরন সরমসনরহরর মর ও রশশ রবশশষররয়ত হরসপরতরল সরপন (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

মলধন বয়

8,00,00 10,00,00 20,00,00 8,00,0041 অআরর রক সমদ

8,00,00 10,00,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 8,00,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

কমরট: 8,00,00 10,00,00 20,00,00 8,00,00

224258200 কয়রশ টরনফরর মড ররনরইশজশন (রসটএম) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

4,29,60 6,58,92 1,28,18 1,29,60 0 3,00,00 0 3,00,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

63,65,40 10,60,08 15,20,82 52,40 0 63,13,00 0 63,13,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

67,95,00 17,19,00 16,49,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,82,00 0 66,13,00 0 66,13,00

মলধন বয়

26,69,00 30,77,00 31,38,00 0 0 26,69,00 0 26,69,0041 অআরর রক সমদ

26,69,00 30,77,00 31,38,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 26,69,00 0 26,69,00

কমরট: 94,64,00 47,96,00 47,87,00 1,82,00 0 92,82,00 0 92,82,00

224271900 *করমলর কজলরর ৬ট উপশজলরয় রনররপদ মরতত করর রকম (২য় পর ররয়) (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

1,00 1,00,00 2,00,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 1,00,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

কমরট: 1,00 1,00,00 2,00,00 1,00

224284300 * 'হরজধ নওয়রব আলধ খরন এরতমখরনরর রনম ররণ' (০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

1,00 4,00 1,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 4,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 6,56,00 1,99,00 041 অআরর রক সমদ

0 6,56,00 1,99,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 6,60,00 2,00,00 1,00

224288000 কফরশদদস মরজদ পরতবনধ কসবরশকন এবন হরসপরতরল সরপন (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 62,00 57,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 62,00 57,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 9,64,00 9,65,00 041 অআরর রক সমদ

0 9,64,00 9,65,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 10,26,00 10,22,00 0

224290200 * মরদররধপর ডরয়রশবটক হরসপরতরল সরপন (০১/১২/২০১৮-৩০/১১/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

5,00,00 5,00,00 3,00,00 5,00,0041 অআরর রক সমদ

5,00,00 5,00,00 3,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,00,00

কমরট: 5,00,00 5,00,00 3,00,00 5,00,00



 203

12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224290300 দস রশশ পরশকণ ও পনব ররসন ককন পননরনম ররণ, ককরনরবররড়, গরজধপর (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

23,90 2,30 1,00 23,9031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

46,10 12,70 8,00 46,1032 পণ ও কসবরর ববহরর

70,00 15,00 9,00উপশমরট - আবতরক বয়: 70,00

মলধন বয়

15,90,00 1,60,00 9,91,00 15,90,0041 অআরর রক সমদ

15,90,00 1,60,00 9,91,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,90,00

কমরট: 16,60,00 1,75,00 10,00,00 16,60,00

224300800 * ফররদপর ও ররজবরড়ধ কজলরর রবরভন উপশজলরর দনস ও অসহরয় নররধশদর আয় বধ রক করর রকশমর উপর পরশকণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 7,18,00 3,70,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 7,18,00 3,70,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 7,18,00 3,70,00 1,00

224300900 * কনতশকরনর কজলরয় কমরহনগঞ সমরজকলরণ এরতমখরনর রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

5,00 0 1,00 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 0 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

4,45,00 50,00 1,49,00 4,45,0041 অআরর রক সমদ

4,45,00 50,00 1,49,00উপশমরট - মলধন বয়: 4,45,00

কমরট: 4,50,00 50,00 1,50,00 4,50,00

224301000 *আমরশদর গরম কয়রনরর ককয়রর এন ররসরচ র কসনরর রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

1,00 0 1,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 1,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

7,49,00 2,99,00 2,99,00 7,49,0041 অআরর রক সমদ

7,49,00 2,99,00 2,99,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,49,00

কমরট: 7,50,00 3,00,00 3,00,00 7,50,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224306300 কদশশর ৫ট কজলরর দস, রবধবর ও এরতম মরহলরশদর ডরইরভন পরশকশণর মরধশম আর র-সরমররজক অবসরর উনয়ন 

(০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 19,84,00 11,00,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 19,84,00 11,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 2,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 19,86,00 11,00,00 0

224307000 * দস -কছশল কমশয়শদর আর র-সরমররজক উনয়ন ও পনব ররসশন কপশররভরতক করমউটরর/আইট পরশকণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

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

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

7,00 0 0 7,0041 অআরর রক সমদ

7,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 7,00

কমরট: 1,07,00 1,00,00 1,00,00 1,07,00

224307100 * লরলমরনরহরট কজলরর অরতদররদ জনশগরষধশক রবরবধ পরশকশণর মরধশম তরশদর জধবনমরন উনয়ন  (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

4,60,00 8,98,00 6,98,00 4,60,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00,00 3,00,00 2,00,00 3,00,0036 অনদরন

7,60,00 11,98,00 8,98,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,60,00

মলধন বয়

2,00 5,00 2,00 2,0041 অআরর রক সমদ

2,00 5,00 2,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,00

কমরট: 7,62,00 12,03,00 9,00,00 7,62,00

224314000 *অনগসর ও হতদররদ জনশগরষধর জন আতকমরসনসরন মলক করশজর পরশকশণর মরধশম আতসরমররজক অবসরর উনয়ন 

(০১/০২/২০২০ - ৩০/০৬/২০২০)

আবতরক বয়

11,95,00 16,00,00 1,00,00 11,95,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

11,95,00 16,00,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 11,95,00

মলধন বয়

5,00 99,00 0 5,0041 অআরর রক সমদ

5,00 99,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,00

কমরট: 12,00,00 16,99,00 1,00,00 12,00,00



 205

12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224317000 কছতররর ছরফউলরহ রকডনধ পরতবনধ ও কসবর ককন সরপন, নররসনদধ’ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

0 50,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

6,48,00 1,50,00 0 6,48,0041 অআরর রক সমদ

6,48,00 1,50,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 6,48,00

কমরট: 6,48,00 2,00,00 0 6,48,00

224317100 *রসররজগঞ কজলরর শরহজরদপশর ফজলল হক পবধণ রনবরস (করররপধ কসনররসহ) এবন অনগসর রকশশরর-রকশশররধশদর জন 

বরতমলক পরশকণ ককন রনম ররণ’ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

20,00 30,00 0 20,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 30,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

9,30,00 9,00,00 0 9,30,0041 অআরর রক সমদ

9,30,00 9,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,30,00

কমরট: 9,50,00 9,30,00 0 9,50,00

224317200 * ‘অবশহরলত, রবধবর, দস, অনগসর ও পশরৎপদ জনশগরষধর জধবনমরন উনয়শনর জন কম রসনসনমলক পরশকণ পদরন 

(০১/০১/২০২০ - ৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

4,85,00 9,70,00 0 4,85,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

4,85,00 9,70,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 4,85,00

কমরট: 4,85,00 9,70,00 0 4,85,00

224324600 রকডরন হরসপরতরল সরপন, রসশলট  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

মলধন বয়

4,00,00 1,00,00 0 4,00,0041 অআরর রক সমদ

4,00,00 1,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 4,00,00

কমরট: 4,00,00 1,00,00 0 4,00,00

224325800 পরতবনধ, রবধবর ও দনসশদর কলরশণ শরমসরদন কগরশলজরন কটরনন কমশপক এবন সরসয়শসবর ককন সরপন  

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

7,00 0 0 7,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

7,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00

মলধন বয়

8,43,00 3,00,00 0 8,43,0041 অআরর রক সমদ

8,43,00 3,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 8,43,00

কমরট: 8,50,00 3,00,00 0 8,50,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224325900 গরজধপর ডরয়রশবটক হরসপরতরল সরপন  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

মলধন বয়

3,00,00 1,79,00 0 3,00,0041 অআরর রক সমদ

3,00,00 1,79,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,00,00

কমরট: 3,00,00 1,79,00 0 3,00,00

224326000 ০৮ট সরকররর রশশ পররবরশর ২৫ শযররবরশষ শররন রনবরস সরপন  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

1,84,00 80,00 0 1,84,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,84,00 80,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,84,00

মলধন বয়

18,16,00 15,00 0 18,16,0041 অআরর রক সমদ

18,16,00 15,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 18,16,00

কমরট: 20,00,00 95,00 0 20,00,00

224329200 দ:স, রবধবর, কবকরর, পরতবনধ, পররনক ও সরবধরবরঞত জনশগরষধর জধবনমরন উনয়শন কটকসই পরশকণ  

(০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২২)

আবতরক বয়

6,38,00 2,00,00 0 6,38,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00,00 0 0 1,00,0036 অনদরন

7,38,00 2,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 7,38,00

মলধন বয়

12,00 0 0 12,0041 অআরর রক সমদ

12,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 12,00

কমরট: 7,50,00 2,00,00 0 7,50,00

224329300 এসরবরলশশমন অব হরট র ফরউশনশন হসরপটরল, চগপরইনবরবগঞ  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

মলধন বয়

3,75,00 40,00 0 3,75,0041 অআরর রক সমদ

3,75,00 40,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,75,00

কমরট: 3,75,00 40,00 0 3,75,00

224329400 চরফয়রশন উপশজলরয় বরনলরশদশ দরররদ রবশমরচন সনসর সরসয় কসবর ককন সরপন  (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

3,00 5,00 0 3,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00

মলধন বয়

3,72,00 35,00 0 3,72,0041 অআরর রক সমদ

3,72,00 35,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,72,00

কমরট: 3,75,00 40,00 0 3,75,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224329500 কটকসই গধন হরউজ পযরক ববহরর ও উনত করষ উপকরণ সরবররশহর মরধশম করষ উৎপরদন বরদ কশর কশররনর অররননরতক করত 

পশমন  (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

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

12,00,00 45,00 0 12,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

12,00,00 47,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 12,00,00

মলধন বয়

30,00 4,00,00 0 30,0041 অআরর রক সমদ

30,00 4,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 30,00

কমরট: 12,30,00 4,47,00 0 12,30,00

224330300 খরন বরড়ধ করমউরনট হরসপরতরল, পগচশখরলর, মরদররধপর সরপন  (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)

আবতরক বয়

9,00 5,00 0 9,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

9,00 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 9,00

মলধন বয়

4,91,00 35,00 0 4,91,0041 অআরর রক সমদ

4,91,00 35,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 4,91,00

কমরট: 5,00,00 40,00 0 5,00,00

224333900 পফল পরতভর পবধন রনবরস, এরতমখরনর এবন রবশশষ চররহদর সমন বরকশদর সরহরয ককন, মরগরর (০১/০৭/২০২০ - 

৩০/০৬/২০২২)

মলধন বয়

3,00,00 0 0 3,00,0041 অআরর রক সমদ

3,00,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,00,00

কমরট: 3,00,00 0 0 3,00,00

224335300 রছনমল, অনগসর, এরতম ও সরবধরবরঞত জনশগরষধর সমররজক উনয়ন ও কমতরয়শনর জন রবরভন কটশড পরশকণ পদরন 

(০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২২)

আবতরক বয়

8,50,00 0 0 8,50,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,50,00 0 0 1,50,0036 অনদরন

10,00,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,00

মলধন বয়

50,00 0 0 50,0041 অআরর রক সমদ

50,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 50,00

কমরট: 10,50,00 0 0 10,50,00
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12902 - সমরজ কসবর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1290201 - সমরজ কসবর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224335400 ইনকরসভ আই ককয়রর ফয়ররসরলটস হরসপরতরল সরপন (০১/০১/২০২১ - ৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

5,00 0 0 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

95,00 0 0 95,0041 অআরর রক সমদ

95,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 95,00

কমরট: 1,00,00 0 0 1,00,00

কমরট - সমরজ কসবর অরধদপর: 479,49,00 439,91,00 325,90,00 373,24,00 0 92,82,00 13,43,00 106,25,00

কমরট - সমরজ কসবর অরধদপর: 479,49,00 439,91,00 325,90,00 373,24,00 0 92,82,00 13,43,00 106,25,00

কমরট - সমরজ কলরণ মনণরলয়: 402,01,00444,91,00519,12,00 412,87,00 0 92,82,00 13,43,00 106,25,00


