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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 47

150 - সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

1375,82,00

22926,36,00

3739,49,00

28041,67,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

1500101 সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ 8469,60,00 7662,95,00 7607,42,00

8469,60,00 7662,95,00 7607,42,00মমরট - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ :

সডডক ও জনপথ অরধদপর

1500201 পধরন পদককশলল, সডডক ও জনপথ অরধদপর 19572,07,00 18098,47,00 17217,99,00

19572,07,00 18098,47,00 17217,99,00মমরট - সডডক ও জনপথ অরধদপর :

মমরট - সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ : 24825,41,0025761,42,0028041,67,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 47

150 - সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

15001 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগঅরধদপর/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: 1500101 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

221000150 সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরশগর অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

150,00,00 0 332,65,00 150,00,0049 সনররকত

150,00,00 0 332,65,00উপশমরট - মলধন বয়: 150,00,00

কমরট: 150,00,00 0 332,65,00 150,00,00

222005900 সমরবতর সমধকর পকল বরস র রররপড টরনরজট (রবআরট) লরইন-৭ (০১/০৯/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,40,00 1,00 038 অনরন বয়

0 1,40,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,40,00 1,00 0

222007200 সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ সনরশষ পররকলনর পণয়ন, বরসবরয়ন, নধরত সনকরন সমধকর (নতন অনশমররদত) 

(০১/০৫/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,00 3,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,00,00 34,00 72,00 1,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00,00 35,00 75,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

1,00,00 15,00 25,00 1,00,0041 অআরর রক সমদ

1,00,00 15,00 25,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00

কমরট: 2,00,00 50,00 1,00,00 2,00,00

222008100 *রফরজরবরলট সররড এন কনশসপচয়রল রডজরইন অব পশপরজড বরস টররম রনরল এন রডশপরট র (০১/১০/২০১৯ - ৩১/০৩/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 4,35,00 4,22,00 20,0038 অনরন বয়

20,00 4,35,00 4,22,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

0 5,00 33,00 042 পকল মলধন বয়

0 5,00 33,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 20,00 4,40,00 4,55,00 20,00
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15001 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগঅরধদপর/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: 1500101 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

222009000 *রফরজরবরলট সররড ফর কররড কসইফট মরশনজশমন এন কররপররসট রবরলন (০১/০১/২০২০ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,71,00 0 0 2,71,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,20,00 3,95,00 038 অনরন বয়

2,71,00 2,20,00 3,95,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,71,00

মলধন বয়

3,00 0 0 3,0041 অআরর রক সমদ

0 2,00 50,00 042 পকল মলধন বয়

3,00 2,00 50,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,00

কমরট: 2,74,00 2,22,00 4,45,00 2,74,00

222010900 ঢরকর আউটরর ররন কররড: ইসরন র, ওশয়সরন র ও নদ ররন পরট র এর সমরবতর সমধকর (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

14,88,00 23,00 0 14,88,0038 অনরন বয়

14,88,00 23,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 14,88,00

মলধন বয়

85,00 7,00 0 85,0042 পকল মলধন বয়

85,00 7,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 85,00

কমরট: 15,73,00 30,00 0 15,73,00

223009400 *ঢরকর ইরনশগশটড টররফক মরশনজশমন পশজক (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,91,00 3,12,00 29,00 2,91,0038 অনরন বয়

2,91,00 3,12,00 29,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,91,00

মলধন বয়

36,00 15,00 1,21,00 36,0042 পকল মলধন বয়

36,00 15,00 1,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 36,00

কমরট: 3,27,00 3,27,00 1,50,00 3,27,00

223032900 কটকরনকররল এরররসসশটন ফর ঢরকর মরস  র রররপড টরনরজট কডভলপশমন পশজক (এমআরট লরইন-১) ই/এস 

(০১/০৬/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

136,15,00 147,10,00 209,50,00 0 0 0 136,15,00 136,15,0038 অনরন বয়

136,15,00 147,10,00 209,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 136,15,00 136,15,00

মলধন বয়

0 15,00 75,00 042 পকল মলধন বয়

0 15,00 75,00উপশমরট - মলধন বয়: 0
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15001 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগঅরধদপর/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: 1500101 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

সমদ

62,49,00 0 0 62,49,0072 আরর রক সমদ

62,49,00 0 0উপশমরট - সমদ: 62,49,00

কমরট: 198,64,00 147,25,00 210,25,00 62,49,00 0 0 136,15,00 136,15,00

223038600 ঢরকর মরস র রররপড কডশভলপশমন পশজক (লরইন-৫) : সরউদরন র রট (০১/০১/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

60,00,00 79,98,00 99,98,00 0 0 0 60,00,00 60,00,0038 অনরন বয়

60,00,00 79,98,00 99,98,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 60,00,00 60,00,00

মলধন বয়

0 1,00,00 1,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 1,00,00 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

30,00,00 0 0 30,00,0072 আরর রক সমদ

30,00,00 0 0উপশমরট - সমদ: 30,00,00

কমরট: 90,00,00 80,98,00 100,98,00 30,00,00 0 0 60,00,00 60,00,00

224114000 ঢরকর মরস র রররপড  টরনরজট কডশভলপশমন পশজক (লরইন-৬) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৪)  সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

98,94,00 138,87,00 138,87,00 0 0 0 98,94,00 98,94,0038 অনরন বয়

98,94,00 138,87,00 138,87,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 98,94,00 98,94,00

মলধন বয়

3701,06,00 5403,96,00 5403,96,00 0 0 0 3701,06,00 3701,06,0042 পকল মলধন বয়

3701,06,00 5403,96,00 5403,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 3701,06,00 3701,06,00

সমদ

1000,00,00 0 0 1000,00,0072 আরর রক সমদ

1000,00,00 0 0উপশমরট - সমদ: 1000,00,00

কমরট: 4800,00,00 5542,83,00 5542,83,00 1000,00,00 0 0 3800,00,00 3800,00,00

224215600 দক চরলক ততররর লশকর পরশকণ পদরনশর জন রবআরটরস'র ০৩ ট পরশকণ ইনরষটউট ও ১৭ট পরশকণ ককন আধরনকরয়ন ও 

শরকশরলধকরণ (২য় সনশশররধত) (০১/০২/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

39,00 26,00 2,55,00 39,0038 অনরন বয়

39,00 26,00 2,55,00উপশমরট - আবতরক বয়: 39,00

মলধন বয়

17,16,00 17,85,00 15,56,00 17,16,0042 পকল মলধন বয়

17,16,00 17,85,00 15,56,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,16,00

কমরট: 17,55,00 18,11,00 18,11,00 17,55,00



 531

15001 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগঅরধদপর/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: 1500101 - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

224298000 ঢরকর মরস র রররপড টরনরজট কডভলপশমন পশজক (লরইন-১) (১/০৯/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৬) অনশমররদত

আবতরক বয়

140,00,00 25,00 0 0 0 0 140,00,00 140,00,0038 অনরন বয়

140,00,00 25,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 140,00,00 140,00,00

মলধন বয়

87,00,00 590,84,00 591,09,00 0 0 0 87,00,00 87,00,0042 পকল মলধন বয়

87,00,00 590,84,00 591,09,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 87,00,00 87,00,00

সমদ

647,00,00 0 0 647,00,0072 আরর রক সমদ

647,00,00 0 0উপশমরট - সমদ: 647,00,00

কমরট: 874,00,00 591,09,00 591,09,00 647,00,00 0 0 227,00,00 227,00,00

224298100 ঢরকর মরস র রররপড টরনরজট কডশভলপশমন পশজক (লরইন -৫) নদ ররন  রট (০১/০৯/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৮) অনশমররদত।

আবতরক বয়

300,00,00 196,00,00 405,00,00 0 0 0 300,00,00 300,00,0038 অনরন বয়

300,00,00 196,00,00 405,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 300,00,00 300,00,00

মলধন বয়

0 1074,00,00 395,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 1074,00,00 395,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

2000,00,00 0 0 2000,00,0072 আরর রক সমদ

2000,00,00 0 0উপশমরট - সমদ: 2000,00,00

কমরট: 2300,00,00 1270,00,00 800,00,00 2000,00,00 0 0 300,00,00 300,00,00

224322000 রপপরশরশন অফ কনশসপ রডজরইন এন ইমরপশমশনশন পররন ফর বরস রট করশনরলরইশজশন এন ককরমরনধ কবইজড অপরশরশন অফ 

বরস সররভরস ইন ঢরকর (০১/০৩/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

12,85,00 43,00 0 12,85,0038 অনরন বয়

12,85,00 43,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 12,85,00

মলধন বয়

0 17,00 0 042 পকল মলধন বয়

2,62,00 0 0 2,62,0049 সনররকত

2,62,00 17,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 2,62,00

কমরট: 15,47,00 60,00 0 15,47,00

কমরট - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক 

রবভরগ:

8469,60,00 7662,95,00 7607,42,00 3946,45,00 0 0 4523,15,00 4523,15,00

কমরট - সরচবরলয়, সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক 

রবভরগ:

8469,60,00 7662,95,00 7607,42,00 3946,45,00 0 0 4523,15,00 4523,15,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

222007100 সররড অন রদ ইশফক অব করইশমট কচইঞ অন নরশনরল এন রররজওনরল হরইওশয় অব বরনলরশদশ এন করইশমট রররসশলন রডজরইন 

ফর হরইওশয়স অব রদ ককরসরল রররজওন (১ম সনশশররধত)  (০১/০৭/২০১৯ - ৩১/০৩/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 32 2,30 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 2,71,68 2,69,70 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,72,00 2,72,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,00 3,00 041 অআরর রক সমদ

0 5,00 3,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,77,00 2,75,00 0

222008200 ময়মনরসনশহ বহপত নশদর উপর উভয় রদশক সররভরস কলনসহ ৪-কলন রবরশষ ককওয়রটখরলধ বধজ এবন করলওশয় ওভররপরসসহ এশপরচ 

সড়ক রনম ররশনর লশকর সমধকর ও নকর পনয়ন (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,20 10 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 8,94,80 90 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 8,98,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 8,98,00 1,00 0

222009400 সররড ফর আইরডরনরফশকশন পরশয়রররটরইশজশন এররন রপ-রফরজরবরলট অব রপরপরপ পশজকস আনরর কররডস এণ হরইওশয় 

রডপরট রশমন (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,51 32,89 36,95 50,5131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,35,49 1,19,11 1,46,05 2,35,4932 পণ ও কসবরর ববহরর

2,86,00 1,52,00 1,83,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,86,00

মলধন বয়

7,00 3,00 7,00 7,0041 অআরর রক সমদ

7,00 3,00 7,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,00

কমরট: 2,93,00 1,55,00 1,90,00 2,93,00

223009900 *কটকরনকররল এরসসররন ফর সরব-রররজওনরল কররড টরনশপরট র পশজক রপপরশরটরর ফরররসরলট-II (এসআরটরপরপএফ) (২য় 

সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00 0 31,50 1,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 0 12,58,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 0 12,90,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 36,71,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 36,71,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 36,71,00 12,90,00 1,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

223037100 কটকরনকররল এরসসররন ফর  ঢরকর পরবরলক টরনশপরট র ইমপভশমন পশজক (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,60,00 10,52,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,60,00 10,52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00 6,81,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,00 6,81,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,61,00 17,33,00 0

223040000 কটকরনকররল এরসসররন ফর কররড টরনশপরট র করশনরকরভট ইমভশমন পশজক রপপরশরটরর ফরররসরলট (আরটরসআইরপরপএফ) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

56,50 31,00 0 56,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

7,55,00 61,00 0 2,55,00 0 0 5,00,00 5,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

50 1,00 0 5039 সনররকত

8,12,00 93,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 3,12,00 0 0 5,00,00 5,00,00

মলধন বয়

1,92,00 16,00 0 1,92,0041 অআরর রক সমদ

1,92,00 16,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,92,00

কমরট: 10,04,00 1,09,00 0 5,04,00 0 0 5,00,00 5,00,00

224082400 বররশরল-পটয়রখরলধ মহরসড়শক পরয়রর নদধর উপর পরয়রর কসত (কলবখরলধ কসত) রনম ররণ  (২য় সনশশররধত) (০১/০৪/২০১২ - 

৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

48,74 36,92 49,54 48,7431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

6,01,26 5,98,07 6,00,46 2,01,26 1,50,00 0 2,50,00 4,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

6,50,00 6,35,00 6,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,50,00 1,50,00 0 2,50,00 4,00,00

মলধন বয়

231,66,00 393,15,00 255,50,00 45,66,00 87,39,00 0 98,61,00 186,00,0041 অআরর রক সমদ

231,66,00 393,15,00 255,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 45,66,00 87,39,00 0 98,61,00 186,00,00

কমরট: 238,16,00 399,50,00 262,00,00 48,16,00 88,89,00 0 101,11,00 190,00,00

224082500 কগটরর ঢরকর সরসশটইশনবল আরবরন টরনশপরট র পশজক (রবআরট গরজধপর-এয়ররশপরট র) (২য় সনশশররধত) (০১/১২/২০১২ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,96,32 1,57,33 1,74,41 1,96,3231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

40,35,68 35,05,67 43,19,59 16,35,68 10,00,00 0 14,00,00 24,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

42,32,00 36,63,00 44,94,00উপশমরট - আবতরক বয়: 18,32,00 10,00,00 0 14,00,00 24,00,00

মলধন বয়

476,32,00 354,12,00 357,06,00 100,32,00 5,00,00 5,00,00 366,00,00 376,00,0041 অআরর রক সমদ

476,32,00 354,12,00 357,06,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,32,00 5,00,00 5,00,00 366,00,00 376,00,00

কমরট: 518,64,00 390,75,00 402,00,00 118,64,00 15,00,00 5,00,00 380,00,00 400,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224082700 সরশসক কররড করশনরকরভটট ইমপভশমন অব জয়শদবপর-চরনরর-টরনগরইল-এশলঙর কররড (এন-৪) ট ৪-কলইন হরইওশয় 

(০১/০৪/২০১৩-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,15,45 1,31,63 1,27,88 1,15,4531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

40,84,55 45,37 28,72,12 10,84,55 0 0 30,00,00 30,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

42,00,00 1,77,00 30,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 12,00,00 0 0 30,00,00 30,00,00

মলধন বয়

868,00,00 608,23,00 410,00,00 588,00,00 0 0 280,00,00 280,00,0041 অআরর রক সমদ

868,00,00 608,23,00 410,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 588,00,00 0 0 280,00,00 280,00,00

কমরট: 910,00,00 610,00,00 440,00,00 600,00,00 0 0 310,00,00 310,00,00

224082800 ২য় ককচপর, কমঘনর, কগরমরত কসত রনম ররন এবন রবদমরন কসত সমশহর পনব ররসন (০১/০৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

57,50 1,12,00 1,36,00 57,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

50,42,50 59,07,00 46,89,00 9,42,50 0 0 41,00,00 41,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

51,00,00 60,19,00 48,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,00 0 0 41,00,00 41,00,00

মলধন বয়

64,00,00 89,48,00 320,75,00 30,00,00 0 0 34,00,00 34,00,0041 অআরর রক সমদ

64,00,00 89,48,00 320,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00 0 0 34,00,00 34,00,00

কমরট: 115,00,00 149,67,00 369,00,00 40,00,00 0 0 75,00,00 75,00,00

224083200 *পরগলর-জগনররপর-ররনধগঞ-আউশকররন মহরসড়শকর ররণধগশঞ করশয়ররর নদধর উপর কসত রনম ররণ (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৪ 

- ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

15,00,00 25,00,00 30,00,00 15,00,0041 অআরর রক সমদ

15,00,00 25,00,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,00,00

কমরট: 15,00,00 25,00,00 30,00,00 15,00,00

224083600 খরগড়রছরড় কজলরর রবরভন সড়শক  রপরস গরড ররর কসত, আররসরস কসত এবন আররসরস বক করলভরট র রনম ররণ 

(০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)অনশমররদত

মলধন বয়

0 21,08,00 9,75,00 041 অআরর রক সমদ

0 21,08,00 9,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 21,08,00 9,75,00 0

224083700 *রবমরন বনর বরইপরস ইনররশসকশন-লরলবরগ-সরলটকর-ককরমরনধগঞ-কভরলরগঞ সড়কশক জরতধয় মহরসড়শক উনধতকরণ 

(০১/০৩/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

25,00 25,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

74,75,00 19,75,00 69,75,00 74,75,0041 অআরর রক সমদ

74,75,00 19,75,00 69,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 74,75,00

কমরট: 75,00,00 20,00,00 70,00,00 75,00,00

224083800 ইটনর-রমঠরমইন-অষগরম সড়ক রনম ররণ (০১/০১/২০১৫-৩০/০৭/২০২১) (২য় সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 18,56 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 22,44 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 22,99,00 22,99,00 038 অনরন বয়

0 23,40,00 22,99,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 10,08,00 10,09,00 041 অআরর রক সমদ

0 10,08,00 10,09,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 33,48,00 33,08,00 0

224085400 *হররশপর বরইপরস কমরড় হশত বনশবলঘররয়র বরইপরস কমরড় পর রন নরশটরর শহশরর পধরন সড়শকর রমরডয়রনসহ কপভশমন পশসকরণ 

(১ম সনশশররধত)  (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

18,00,00 12,44,00 15,00,00 18,00,0041 অআরর রক সমদ

18,00,00 12,44,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,00,00

কমরট: 18,00,00 12,44,00 15,00,00 18,00,00

224085700 শরমগঞ-জরররয়র-রবরররশরর-দগ ররপর কজলর মহরসড়কশক জরতধয় মহরসড়ক মরশন উনয়ন  (০১/১০/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 7,50,00 30,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 7,50,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 7,50,00 30,00,00 0

224086000 *কগররবনগঞ-ছরতক-কদরয়রররবরজরর সড়শকর ছরতশক সরমর নদধর উপর ছরতক কসতর অবরশষ করজ সমরপকরণ (১ম সনশশররধত)  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

11,00,00 30,00,00 25,00,00 11,00,0041 অআরর রক সমদ

11,00,00 30,00,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 11,00,00

কমরট: 11,00,00 30,00,00 25,00,00 11,00,00

224086100 সরশসক সড়ক সনশররগ পকল-২: এশলঙর-হরটকরমরল-রনপর মহরসড়ক চরর কলশন উনধতকরণ (১ম সনশশররধত)  (০১/০৯/২০১৬ - 

৩১/১২/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,14,50 2,14,00 2,15,00 2,14,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

76,38,50 79,89,00 32,65,00 4,38,50 10,00,00 0 62,00,00 72,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

78,53,00 82,03,00 34,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,53,00 10,00,00 0 62,00,00 72,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

2471,47,00 2117,97,00 1115,20,00 1593,47,00 160,00,00 0 718,00,00 878,00,0041 অআরর রক সমদ

2471,47,00 2117,97,00 1115,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 1593,47,00 160,00,00 0 718,00,00 878,00,00

কমরট: 2550,00,00 2200,00,00 1150,00,00 1600,00,00 170,00,00 0 780,00,00 950,00,00

224086400 চটগরম কজলরর জররজধণ র ও সনকধণ র করলররপল-ওরহরদয়র কসতর সশল ১৮০.৩৭৩ রমটরর কসত রনম ররণ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 9,00,00 6,15,00 041 অআরর রক সমদ

0 9,00,00 6,15,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 9,00,00 6,15,00 0

224086800 *সড়ক অবকরঠরশমর রনম ররণ, কমররমত ও রকণরশবকশণর জন সরঞরম ও রনপররত সনগহ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

32,00,00 1,76,00 1,76,00 32,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

32,00,00 1,76,00 1,76,00উপশমরট - আবতরক বয়: 32,00,00

মলধন বয়

113,50,00 230,00,00 120,00,00 40,00,00 0 0 73,50,00 73,50,0041 অআরর রক সমদ

113,50,00 230,00,00 120,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00 0 0 73,50,00 73,50,00

কমরট: 145,50,00 231,76,00 121,76,00 72,00,00 0 0 73,50,00 73,50,00

224087000 পকচশদরনর-ডরঙর কঘরড়রশরল কজলর মহরসড়কশক একসর নধচ রদশয় উভয় পরশরর পরক সররভরস কলনসহ ৪ কলশন উনধতকরণ উনয়ন 

(ডরঙর বরজরর-ইসলরমপর রলনকসহ) (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

500,00,00 40,00,00 225,00,00 500,00,0041 অআরর রক সমদ

500,00,00 40,00,00 225,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 500,00,00

কমরট: 500,00,00 40,00,00 225,00,00 500,00,00

224087200 *গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরন (কগরপরলগঞ কজরন) (০১/০৩/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 0 1,00,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

50,00,00 60,00,00 95,00,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 60,00,00 95,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 60,00,00 96,00,00 50,00,00

224087300 *আলধকদম-জরলরনধপরড়র করকপরতর-কপরয়রমহরধ সড়ক রনম ররণ (১ম সনশশররধত)(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,51,00 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,05,00 4,56,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,56,00 4,56,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

60,00,00 75,44,00 75,44,00 60,00,0041 অআরর রক সমদ

60,00,00 75,44,00 75,44,00উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

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

224087400 *রশশরর-কবনরশপরল জরতধয় মহরসড়ক (এন-৭০৬) ররররর মরশন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,25 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,75 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 86,97,00 60,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 86,97,00 60,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 87,00,00 60,00,00 0

224087600 কহমরশয়তপর-রসনগরইর-মররনকগঞ আঞরলক মহরসড়ক (আর-৫০৪) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 29,31,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 29,31,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 29,31,00 1,00 0

224087700 *রশশরর-খলনর জরতধয় মহরসড়শকর রশশরর অনশ (পরলবরড়ধ হশত ররজঘরট অনশ) ররররর মরশন উনধতকরণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

2,00 0 0 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00

মলধন বয়

3,97,00 49,50,00 1,00 3,97,0041 অআরর রক সমদ

3,97,00 49,50,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,97,00

কমরট: 4,00,00 49,50,00 1,00 4,00,00

224087800 *নড়রইল-কররলয়র কজলর মহরসড়শকর ২১ তম রকশলররমটরশর কররলয়র নরমক সরশন নবগঙর নদধর উপর কররলয়র কসত রনম ররণ (১ম 

সনশশররধত) (০১/০১/১৭-৩০/৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

26,00,00 12,50,00 20,00,00 26,00,0041 অআরর রক সমদ

26,00,00 12,50,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 26,00,00

কমরট: 26,00,00 12,50,00 20,00,00 26,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224087900 * বগরছরড়-নররনয়ররচর-লনগদ সড়শকর ১০ম রকটরমট এ কচনগধ নদধর উপর ৫০০.০০ রমটরর দধঘ র কসত রনম ররণ (২য় সনশশররধত) 

(০১/১১/১৬-৩১/১২/২০২১) (২য় সনশশররধত) অননশমররদত

আবতরক বয়

0 22,00 54,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 32,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 54,00 54,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 36,31,00 31,46,00 041 অআরর রক সমদ

0 36,31,00 31,46,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 36,85,00 32,00,00 0

224110400 কসরনরপর (কনরয়রখরলধ)-কসরনরগরজধ (কফনধ)-কজররররগঞ (চটগরম) সড়ক উনয়ন (০১/০৯/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত 

অননশমররদত

মলধন বয়

0 109,51,00 1,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 109,51,00 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 109,51,00 1,00,00 0

224110600 *মরতররবরড়ধ কয়লর রনভরর রবদরৎ উৎপরদন ককন  রনম ররণ (সওজ অনশ) (০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

54,50 43,21 48,50 54,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

10,62,50 10,75,79 10,68,50 3,62,50 0 0 7,00,00 7,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

11,17,00 11,19,00 11,17,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,17,00 0 0 7,00,00 7,00,00

মলধন বয়

197,83,00 169,16,00 173,25,00 29,83,00 0 0 168,00,00 168,00,0041 অআরর রক সমদ

197,83,00 169,16,00 173,25,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,83,00 0 0 168,00,00 168,00,00

কমরট: 209,00,00 180,35,00 184,42,00 34,00,00 0 0 175,00,00 175,00,00

224111100 সধমরন সড়ক রনম ররণ: ময়মনরসনহ ও কনতশকরনর কজলর অনশ (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৬ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

100,00,00 105,27,00 150,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 105,27,00 150,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 105,27,00 150,00,00 100,00,00

224111400 * সসরইল-আলফরডরঙর সনশররগ সড়শকর উনয়নসহ ফররদপর (মরইজকরনধ)-কবরয়রলমররধ-কগরপরলগঞ (ভরটয়রপরড়র) সড়শকর উনয়ন  

(১ম সনশশররধত) (০১/০৪/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

25,00,00 10,00,00 31,00,00 25,00,0041 অআরর রক সমদ

25,00,00 10,00,00 31,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00,00

কমরট: 25,00,00 10,00,00 31,00,00 25,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224111500 *সরশপরট র ট জয়শদবপর-কদবগরম-ভলতর-মদনপর সড়ক (ঢরকর বরইপরস) রপরপরপ পকল (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

73,00 1,00 56,90 73,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

14,16,00 35,97,00 16,53,10 14,16,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

14,89,00 35,98,00 17,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,89,00

মলধন বয়

5,11,00 6,00,00 38,87,00 5,11,0041 অআরর রক সমদ

5,11,00 6,00,00 38,87,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,11,00

কমরট: 20,00,00 41,98,00 55,97,00 20,00,00

224112200 রসশলট-সনরমগঞ সড়ক উনয়ন (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 37,58,00 22,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 37,58,00 22,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 37,58,00 22,00,00 0

224112300 বড়তররকয়র (আব কতরররব) করশক রমশররসররই ইরপশজড সনশররগ সড়ক রনম ররণ (২য় সনশশররধত) (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 65,00,00 40,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 65,00,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 65,00,00 40,00,00 0

224112500 *জরতধয় মহরসড়ক (এন-৭)এর মরগরর শহর অনশশর ররমনগর কমরড় হশত আবরলপর পর রন সড়ক পশসকরণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৩/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

21,00,00 3,00,00 15,00,00 21,00,0041 অআরর রক সমদ

21,00,00 3,00,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 21,00,00

কমরট: 21,00,00 3,00,00 15,00,00 21,00,00

224114100 কস-বড ররর কররড কনটওয়রকর ইমপভশমন পশজক (বরনলরশদশ) (১ম সনশশররধত) (০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

95,00 82,70 94,80 95,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

48,80,00 37,97,30 37,05,20 13,80,00 0 0 35,00,00 35,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

49,75,00 38,80,00 38,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,75,00 0 0 35,00,00 35,00,00

মলধন বয়

500,27,00 461,20,00 462,00,00 205,25,00 115,02,00 0 180,00,00 295,02,0041 অআরর রক সমদ

500,27,00 461,20,00 462,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 205,25,00 115,02,00 0 180,00,00 295,02,00

কমরট: 550,02,00 500,00,00 500,00,00 220,00,00 115,02,00 0 215,00,00 330,02,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224114200 ওশয়ষরণ র বরনলরশদশ বধজ ইমভশমন (১ম সনশশররধত)  (০১/১০/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,68,00 1,49,23 1,47,55 1,68,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

37,80,00 39,44,77 44,39,45 12,80,00 0 0 25,00,00 25,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

39,48,00 40,94,00 45,87,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,48,00 0 0 25,00,00 25,00,00

মলধন বয়

309,08,00 416,53,00 411,60,00 84,08,00 0 0 225,00,00 225,00,0041 অআরর রক সমদ

309,08,00 416,53,00 411,60,00উপশমরট - মলধন বয়: 84,08,00 0 0 225,00,00 225,00,00

কমরট: 348,56,00 457,47,00 457,47,00 98,56,00 0 0 250,00,00 250,00,00

224114300 *নরররয়ণগশজর বনর উপশজলরয় ৩য় শধতলকরর কসত রনম ররণ (১ম সনশশররধত) (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

64,27 61,21 63,41 64,2731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,12,73 3,86,79 4,78,59 3,23,73 89,00 0 0 89,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

4,77,00 4,48,00 5,42,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,88,00 89,00 0 0 89,00

মলধন বয়

87,06,00 101,52,00 193,43,00 37,95,00 0 0 49,11,00 49,11,0041 অআরর রক সমদ

87,06,00 101,52,00 193,43,00উপশমরট - মলধন বয়: 37,95,00 0 0 49,11,00 49,11,00

কমরট: 91,83,00 106,00,00 198,85,00 41,83,00 89,00 0 49,11,00 50,00,00

224118700 *নররসনদধ কজলরর মশনরহরদধ উপশজলরর কহশতমরদ করশক সরগরদধ বরজরর পর রন সনশররগ সড়ক 

রনম ররণ।(০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 1,00 20,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 1,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 1,00 20,00,00 40,00,00

224118900 কনতশকরনর-রবরশউড়র-ঈররগঞ সড়ক (কজড-৩৭১০) উনয়ন (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

8,00,00 45,00,00 40,00,00 8,00,0041 অআরর রক সমদ

8,00,00 45,00,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 8,00,00

কমরট: 8,00,00 45,00,00 40,00,00 8,00,00

224119000 বরশগরহরট-রচতলমররধ-পরটগরতধ মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনয়ন(০১/০৩/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 43,62,00 42,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 43,62,00 42,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 43,62,00 42,00,00 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224119200 *কফনধ-কনরয়রখরলধ জরতধয় মহরসড়শকর কবগমগঞ  করশক কসরনরপর পর রন-৪ কলশন উনধতকরণ (১ম সনশশররধত)  

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

170,00,00 50,00,00 100,00,00 170,00,0041 অআরর রক সমদ

170,00,00 50,00,00 100,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 170,00,00

কমরট: 170,00,00 50,00,00 100,00,00 170,00,00

224119300 আররচর (বরঙরইল)-রঘওর-কদকলতপর-টরঙরইল সড়শকর ৬ষ রকশলররমটরশর ১০৩.১৪ রমটরর দধঘ র রপরস গরড ররর কসত রনম ররণ (১ম 

সনশশররধত)  (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 18,06,00 19,43,00 041 অআরর রক সমদ

0 18,06,00 19,43,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 18,08,00 19,43,00 0

224119400 ররজরপর-তনকরঠধ-কবকটয়র-রপশররজপর সড়শকর (কজড-৮৭০২) ১২তম রকশলররমটরশর কবকটয়রর কচর নদধর উপর ৮ম 

বরনলরশদশ-চধন তমতধ কসত রনম ররণ পকল (০১/১০/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

22,00 18,90 16,90 22,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,28,00 1,18,10 1,03,10 1,28,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,50,00 1,37,00 1,20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,50,00

মলধন বয়

100,00,00 115,63,00 120,00,00 25,00,00 0 0 75,00,00 75,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 115,63,00 120,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00,00 0 0 75,00,00 75,00,00

কমরট: 101,50,00 117,00,00 121,20,00 26,50,00 0 0 75,00,00 75,00,00

224119500 *করমলর (টমছম রবজ)-কনরয়রখররল (কবগমগঞ) আঞরলক মহরসড়ক ৪-কলশন উনধতকরণ পকল (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

250,00,00 500,00,00 350,00,00 250,00,0041 অআরর রক সমদ

250,00,00 500,00,00 350,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 250,00,00

কমরট: 250,00,00 500,00,00 350,00,00 250,00,00

224119600 *রজরঞরর-ককররনধগঞ-নবরবগঞ-কদরহরর-শনগর মহরসড়ক উনয়ন (কদমতলধ করশক জরন টরওয়রর রলনকসহ) (আর-৮২০)

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

30,00,00 50,00,00 70,00,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 50,00,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 50,00,00 70,00,00 30,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224119700 *তসয়দপর-নধলফরমররধ মহরসড়ক (আর-৫৭০) পশসকরণ ও মজবরতকরণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৯/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00 5,00 5,00 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

59,98,00 14,95,00 74,95,00 59,98,0041 অআরর রক সমদ

59,98,00 14,95,00 74,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,98,00

কমরট: 60,00,00 15,00,00 75,00,00 60,00,00

224119800 *বররশরল (রদনরশররপল)-লকধপরশর কজলর মহরসড়শকর ১৪ তম রকশলররমটরশর ররঙরমরট নদধর উপর কগরমর কসত 

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

মলধন বয়

1,00,00 1,00 15,00,00 1,00,0041 অআরর রক সমদ

1,00,00 1,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00

কমরট: 1,00,00 1,00 15,00,00 1,00,00

224119900 * নওগক-আতরই-নরশটরর মহরসড়শক অসমরপ করজ সমরপকরণ (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

মলধন বয়

60,00,00 40,00,00 40,00,00 60,00,0041 অআরর রক সমদ

60,00,00 40,00,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

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

224120000 জয়পরহরট-আশকলপর-বদলগরছধ (কজড-৫৪৫২) এবন ককতলরল-কগররপনররপর-আশকলপর (কজড-৫৫০৮) কজলর মহরসড়ক পশসকরণ 

ও মজবরতকরণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 12,70,00 76,00 041 অআরর রক সমদ

0 12,70,00 76,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 12,70,00 76,00 0

224120100 শররলখর (মরগরর)- আড়পররর-কররলগঞ (রঝনরইদহ) কজলর মহরসড়ক পশসকরণ ও মজবরতকরণ পকল (০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 20,24,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 20,24,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 20,24,00 0 0

224122500 *কশরপর (আশখরবরজরর)-লঙরপরড়র-শবদর (মরমদরমররধ) সড়ক পশসকরণ ও মজবরতকরণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

6,00,00 15,00,00 15,00,00 6,00,0041 অআরর রক সমদ

6,00,00 15,00,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,00,00

কমরট: 6,00,00 15,00,00 15,00,00 6,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224123101 * গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (ররজশরহধ কজরন)(০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,16,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,16,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 20,24,00 10,34,00 041 অআরর রক সমদ

0 20,24,00 10,34,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 22,40,00 10,34,00 0

224123102 গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (খলনর কজরন)(০১/০৩/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 52,23,00 48,76,00 041 অআরর রক সমদ

0 52,23,00 48,76,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 52,28,00 48,76,00 0

224123104 *গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (রনপর কজরন)(০১/০৩/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

50 1,00 1,00 5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,50 9,00 9,00 2,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00

মলধন বয়

129,97,00 119,90,00 239,90,00 129,97,0041 অআরর রক সমদ

129,97,00 119,90,00 239,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 129,97,00

কমরট: 130,00,00 120,00,00 240,00,00 130,00,00

224123105 *গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (ময়মনরসনহ কজরন) (০১/০৩/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

80,00,00 40,00,00 105,00,00 80,00,0041 অআরর রক সমদ

80,00,00 40,00,00 105,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 80,00,00

কমরট: 80,00,00 40,00,00 105,00,00 80,00,00

224123106 *গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (রসশলট কজরন) (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

35,00,00 92,00,00 95,83,00 35,00,0041 অআরর রক সমদ

35,00,00 92,00,00 95,83,00উপশমরট - মলধন বয়: 35,00,00

কমরট: 35,00,00 92,00,00 95,83,00 35,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224123107 গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (চটগরম কজরন) (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

49,00 20,00 72,00 49,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

49,00 20,00 75,00উপশমরট - আবতরক বয়: 49,00

মলধন বয়

129,51,00 89,80,00 219,25,00 129,51,0041 অআরর রক সমদ

129,51,00 89,80,00 219,25,00উপশমরট - মলধন বয়: 129,51,00

কমরট: 130,00,00 90,00,00 220,00,00 130,00,00

224123108 * গরতপণ র আঞরলক মহরসড়ক রররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (বররশরল কজরন) (০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 55,39,00 51,38,00 041 অআরর রক সমদ

0 55,39,00 51,38,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 55,39,00 51,38,00 0

224123200 *ররনরচ-ররমরকরর-মদক-রলকরর সড়ক রনম ররণ (১ম সনশশররধত) 

 (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 0 50,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,42,00 0 1,42,00 1,42,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,42,00 0 1,92,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,42,00

মলধন বয়

10,58,00 20,00,00 148,08,00 10,58,0041 অআরর রক সমদ

10,58,00 20,00,00 148,08,00উপশমরট - মলধন বয়: 10,58,00

কমরট: 12,00,00 20,00,00 150,00,00 12,00,00

224123700 রসশলট শহর বরইপরস-গরররসন রলনক ট শরহ পররণ কসত ঘরট সড়ক ৪-কলন মহরসড়শক উনয়ন (০১/০৪/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 1,33,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 1,33,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,33,00 0 0

224123800 চরখরলধ-তষখরলধ-মঠবররড়য়র-পরররঘরটর (কজড-৮৭০১) সড়ক উনয়ন ও পশসকরণ (০১/০৪/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত 

অননশমররদত

মলধন বয়

0 72,65,00 25,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 72,65,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 72,65,00 25,00,00 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224123900 *খররলশপর-মশহশপর-দতনগর-রজনরনগর-ররদবপর মহরসড়ক পশসকরণ ও উনয়ন (কজড-৭০২৩) (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০)  অনশমররদত

মলধন বয়

0 34,89,00 20,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 34,89,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 34,89,00 20,00,00 0

224124000 *আশগঞ নদধবনর-সররইল-ধরখরর-আখরউড়র সলবনর মহরসড়শক চররশলন জরতধয় মহসড়শক উনধতকরণ (০১/০৪/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,36,50 83,40 1,55,00 1,36,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

20,23,50 18,26,60 18,45,00 11,19,50 0 0 9,04,00 9,04,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

21,60,00 19,10,00 20,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 12,56,00 0 0 9,04,00 9,04,00

মলধন বয়

588,40,00 340,90,00 520,00,00 347,44,00 0 0 240,96,00 240,96,0041 অআরর রক সমদ

588,40,00 340,90,00 520,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 347,44,00 0 0 240,96,00 240,96,00

কমরট: 610,00,00 360,00,00 540,00,00 360,00,00 0 0 250,00,00 250,00,00

224124100 লরঙলবন-করইকররশটক-নবধগঞ কজলর মহরসড়ক লরঙলবন হশত রমনরর বরড়ধ পর রন সড়ক পশসকরণ (কজড ১০৬১) (ভরম অরধগহণ) 

(১ম সনশশররধত) (০১/০২/২০১৭ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

135,00,00 1,00 1,00 135,00,0041 অআরর রক সমদ

135,00,00 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 135,00,00

কমরট: 135,00,00 1,00 1,00 135,00,00

224124200 *নবধনগর-রশবপর-রররধকর আঞরলক মহরসড়ক রনম ররণ ও উনয়ন (আর-২০৩)(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 30,00,00 50,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

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

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

224124300 *জরমরলপর শহশরর কগইটপরড় এলরকরয় করলওশয় ওভররপরস রনম ররণ (রবশশষ সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

মলধন বয়

30,00,00 30,00,00 50,00,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

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

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

224124400 * জরমরলপর-ধরনয়র-করমরলপর- কদমতলর (করকমররধ) কজলর মহরসড়ক (করমরলপর সল বনর রলনকসহ) পশসকরণ ও 

মজবরতকরণ(০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 0 5,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

40,00,00 50,00,00 119,95,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 50,00,00 119,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 50,00,00 120,00,00 40,00,00

224124500 কফরধ ও পনন রনম ররণ/ পনব ররসন (২য় পর ররয়)(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,01,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,01,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 32,71,00 13,43,00 041 অআরর রক সমদ

0 32,71,00 13,43,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 34,72,00 13,43,00 0

224124600 *ররজরপর-ককঠররলয়র-আময়র-বরমনর-পরররঘরটর মহরসড়ক (কজড-৮৭০৮) উনয়ন পকল (ঝরলকরঠ অনশ)

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

24,48,00 55,00,00 35,00,00 24,48,0041 অআরর রক সমদ

24,48,00 55,00,00 35,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,48,00

কমরট: 24,48,00 55,00,00 35,00,00 24,48,00

224124700 ককররনধহরট-সরতকররনয়র-গনরগরধ কজলর মহরসড়ক পশসকরণ ও উনয়ন পকল (কজড-১০১৯) (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 7,00,00 8,14,00 041 অআরর রক সমদ

0 7,00,00 8,14,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 7,00,00 8,14,00 0

224125100 *নকলর-রসররজগঞ-সয়দরবরদ আঞরলক মহরসড়শকর রসররজগঞ শহর অনশ (শহধদ এম মনসর আলধ কমরডশকল কশলজ হশত করটর 

ওয়রপদর কমরড় পর রন) ৪ কলশন উনধতকরণ ও অবরশষ অনশ ২ কলশন উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

35,00,00 10,00,00 25,00,00 35,00,0041 অআরর রক সমদ

35,00,00 10,00,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 35,00,00

কমরট: 35,00,00 10,00,00 25,00,00 35,00,00

224125500 *জরমরলপর-কররলবরড়ধ-সররষরবরড়ধ সড়ক পশসকরণ ও মজবরতকরণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 35,00,00 80,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 35,00,00 80,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 35,00,00 80,00,00 40,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224136300 *ঢরকর-রসশলট-তরমররবল-জরফলন জরতধয় মহরসড়শকর তজনর হশত জরফলন পর রন (তরমররবল লরনশপরট র করশনকটন ও বরলরঘরট 

সনশররগ সড়কসহ) সড়ক উনয়ন (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

1,00 10,00,00 60,00,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 10,00,00 60,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 10,00,00 60,00,00 1,00

224148000 সরলনর (ররশজনপর)-করপররসয়র-কটরক-মঠশখরলর মহরসড়ক পশসকরণ (আর-৩১২) (১ম সনশশররধত) (১৫/১১/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 67,36,00 29,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 67,36,00 29,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 67,36,00 29,00,00 0

224148100 রতশরল-বররলপরড়র-নরনরইল (করনররমপর) কজলর মহরসড়ক পশসকরণ ও মজবরতকরণ (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 18,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 18,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 12,67,00 16,45,00 041 অআরর রক সমদ

0 12,67,00 16,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 12,85,00 16,45,00 0

224148200 পরগলর-জগনররপর-ররণধগঞ-আউশকররন সড়শক করতগস ৭ট কসত এবন রনয়রমতপর তররহরপর সড়শকর আবয়র নদধর উপর ১ট কসত 

রনম ররণ (১ম সনশশররধত)(০১/০৭/২০১৭ - ৩০/১২/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

51,00,00 35,00,00 30,00,00 51,00,0041 অআরর রক সমদ

51,00,00 35,00,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 51,00,00

কমরট: 51,00,00 35,00,00 30,00,00 51,00,00

224149900 রবজরর বরজরর-হররশর কজলর মহরসড়ক ও হররশর-কররশনগর-রময়রবরজরর কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(১ম সনশশররধত)  (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 71,00 1,03,00 041 অআরর রক সমদ

0 71,00 1,03,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 71,00 1,03,00 0

224199500 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (বররশরল কজরন) (০১/০১/২০১৮ - ৩০/৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

1,00 160,00,00 100,00,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 160,00,00 100,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 160,00,00 100,00,00 1,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224199600 *ভশবরচর-গজরররয়র-মনধগঞ কজলর মহরসড়ক (কজড-১০৬৩) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদত

মলধন বয়

0 28,78,00 25,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 28,78,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 28,78,00 25,00,00 0

224199800 *কনতশকরনর (ঠরকররশকরণর)-কলমরকরনর কজলর মহরসড়ক উনয়ন  (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

50,00,00 80,00,00 60,00,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 80,00,00 60,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 80,00,00 60,00,00 50,00,00

224200500 *বরড়র উপশজলরর সরহত সনযক চকপরপর-বরড়র, রনমসরর-বরড়র এবন খররজররয়র-বরড়র কজলর মহরসড়ক  রতনট  ররররর মরশন ও 

পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০১/২০১৮-৩০/১২/২০২০) অনশমররদত

মলধন বয়

17,00,00 43,00,00 48,00,00 17,00,0041 অআরর রক সমদ

17,00,00 43,00,00 48,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,00,00

কমরট: 17,00,00 43,00,00 48,00,00 17,00,00

224200600 *জরমরলপর-কচচয়র-মকগরছর মহরসড়ক পশসকরণ ও মজবরতকরণ (বরকপত এশপরচসহ) (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

50,00,00 76,00,00 70,00,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 76,00,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 76,00,00 70,00,00 50,00,00

224200800 মরজরল -কবলরব সড়ক ও কপরড়ররদয়র-কবলরব কজলর মহরসড়ক দট ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০১/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 15,00,00 20,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 15,00,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 15,00,00 20,00,00 0

224200900 *বগড়র শহর করশক কমরডশকল কশলজ পর রন সনশররগ সড়ক রনম ররণ (০১/১১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 2,00 1,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,00 2,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

30,00,00 4,73,00 18,98,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 4,73,00 18,98,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 4,75,00 19,00,00 30,00,00

224201000 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (ঢরকর কজরন) (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৮ - ৩০/৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

30,00,00 110,46,00 110,00,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 110,46,00 110,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 110,46,00 110,00,00 30,00,00

224222100 ইজশতমর মহরসড়ক (আর-৩০৩) ৪-কলশন উনধতকরণ (০১/০১/২০১৮-৩০/৬/২০২০১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 2,68,00 5,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 2,68,00 5,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,68,00 5,00,00 0

224222300 *সধমরন সড়ক (ররঙরমরট, খরগড়রছরড় ও বরনরবরন পরব রতর কজলর) রনম ররণ (১ম পর ররয়)(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,50 10,00 3,05,00 2,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

15,30,50 12,41,00 9,46,00 15,30,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

15,33,00 12,51,00 12,51,00উপশমরট - আবতরক বয়: 15,33,00

মলধন বয়

89,67,00 605,99,00 337,49,00 89,67,0041 অআরর রক সমদ

89,67,00 605,99,00 337,49,00উপশমরট - মলধন বয়: 89,67,00

কমরট: 105,00,00 618,50,00 350,00,00 105,00,00

224222400 *এশলঙর-জরমরলপর জরতধয় মহরসড়ক (এন-৪) পশসকরণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৪/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,00 3,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 15,00 24,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 17,00 27,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

50,00,00 99,83,00 109,73,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 99,83,00 109,73,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 100,00,00 110,00,00 50,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224222500 মরওনর-ফলবরড়ধয়র-কররলয়রনকর-ধরমররই-নবধনগর (ঢরলরভটর) মহরসড়ক পশসকরণ ও মজবরতকরণ (আর-৩১৫) (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

0 75,00,00 38,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 75,00,00 38,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 75,00,00 38,00,00 0

224222600 * কজলর মহরসড়কসমহ ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (করমলর কজরন)(০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

30,00,00 26,10,00 50,00,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 26,10,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 26,10,00 50,00,00 30,00,00

224223300 * কগকরধপর-কচয়র-হরজধগঞ সড়শকর কচ: ০+০০০ ও কচ: ১০+০০০ ও কচ: ২৪+০০০ হশত ৪২+০০০ পর রন ররররর মরশন উনধতকরণ 

(০১/০৪/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

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

224235500 *জয়পরহরট (রহচমধ)-পররন আইপল-পকচরবরব-রহরল (শহর রলনকসহ) মহরসড়ক উনয়ন (০১/০৪/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00 2,00 2,00 1,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,00 0 2,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 2,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

49,98,00 49,98,00 39,96,00 49,98,0041 অআরর রক সমদ

49,98,00 49,98,00 39,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,98,00

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

224236200 কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (চটগরম কজরন) (২য় পর ররয়) (০১/০৭/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

9,00 15,00 14,00 9,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

149,91,00 260,46,00 169,85,00 149,91,0041 অআরর রক সমদ

149,91,00 260,46,00 169,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 149,91,00

কমরট: 150,00,00 260,61,00 170,00,00 150,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224238000 *উলরপরড়র করলওশয় ওভররপরস রনম ররণ (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

40,00,00 30,00,00 50,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

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

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

224238200 *কসরনরইমড়ধ-কসনবরগ-কলরনদধ-চশনরহরট-বসরহরট সড়ক উনয়ন পকল (১ম সনশশররধত) (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,00 3,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,00 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

94,00,00 59,97,00 59,97,00 94,00,0041 অআরর রক সমদ

94,00,00 59,97,00 59,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 94,00,00

কমরট: 94,00,00 60,00,00 60,00,00 94,00,00

224238300 *নওগক সড়ক রবভরগরধধন ০১ট আঞরলক (আর-৫৪৯) ও ২ট কজলর (কজড-৬৮৫২, কজড-৫২০৭) মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় 

উনধতকরণ (০১/০৩/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 80,00,00 70,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 80,00,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 80,00,00 70,00,00 40,00,00

224238400 চরখরলধ-তষখরলধ-মঠবরড়ধয়র-পরররঘরটর (কজড-৮৭০১) সড়শকর ১ম রকশলররমটরশর ৬৩.৭৯৮ রমটরর (কহতররলয়র) ও ৭ম  

রকশলররমটরশর ৭৫.৭৯৮ রমটরর (মরদররসধ) কসত রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

0 22,66,00 20,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 22,66,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 22,66,00 20,00,00 0

224238500 কজলর মহরসড়কসমহ ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (রসশলট কজরন) (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

মলধন বয়

100,00,00 151,00,00 170,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 151,00,00 170,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 151,00,00 170,00,00 100,00,00

224238600 *মরইজদধ-ররজগঞ-ছয়রনধ-বসরহরট চনগঞ (আর-১৪৩) আঞরলক মহরসড়কশক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (১ম 

সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

100,00,00 40,00,00 50,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 40,00,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 40,00,00 50,00,00 100,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224239700 *নড়রইল-ফলতলর কজলর মহরসড়কশক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

30,00,00 25,00,00 30,00,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 25,00,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 25,00,00 30,00,00 30,00,00

224239900 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (রনপর কজরন) (১ম সনশশররধত)   (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 65 65 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

20,00 24,35 29,35 20,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 25,00 30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

34,80,00 159,75,00 89,70,00 34,80,0041 অআরর রক সমদ

34,80,00 159,75,00 89,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 34,80,00

কমরট: 35,00,00 160,00,00 90,00,00 35,00,00

224240000 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (খলনর কজরন)  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

90,00,00 226,29,00 210,00,00 90,00,0041 অআরর রক সমদ

90,00,00 226,29,00 210,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 90,00,00

কমরট: 90,00,00 226,29,00 210,00,00 90,00,00

224240700 চড়রমনকরঠ-কচকগরছর কজলর মহরসড়ক (কজড-৭০৩১) ররররর মরশন উনধতকরণ পকল 

 (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,52 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 3,48 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,05,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 5,05,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 5,10,00 1,00 0

224241000 *কলরউড়র-পররমপরশর-হরজধপর-শরধফপর (কজড-২৮২২) সড়শকর ১৪তম রকশলররমটরশর রপরস গরড ররর কসত (ররজরপর কসত) রনম ররণ ও 

৭.৫ রকশলররমটরর সনশররগ সড়ক রনম ররণ  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 0 50,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

25,00,00 12,50,00 24,50,00 25,00,0041 অআরর রক সমদ

25,00,00 12,50,00 24,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00,00

কমরট: 25,00,00 12,50,00 25,00,00 25,00,00

224241100 বধরগঞ-খরনসরমর-দরশড়রয়রনধ, খরনসরমর-ররনধরবনর এবন রচরররবনর-আমতলধ বরজরর কজলর মহরসড়কশক ররররর মরন ও পশসতরয় 

উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,00 75,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,00 75,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 89,54,00 65,25,00 041 অআরর রক সমদ

0 89,54,00 65,25,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 89,55,00 66,00,00 0

224241200 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (ররজশরহধ কজরন)  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

আবতরক বয়

25,00 0 0 25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

25,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

209,75,00 180,00,00 240,00,00 209,75,0041 অআরর রক সমদ

209,75,00 180,00,00 240,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 209,75,00

কমরট: 210,00,00 180,00,00 240,00,00 210,00,00

224241300 *কসরনরপর হশত কচয়ররমরনঘরট সড়ক উনয়ন (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

70,00,00 75,00,00 50,00,00 70,00,0041 অআরর রক সমদ

70,00,00 75,00,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 70,00,00

কমরট: 70,00,00 75,00,00 50,00,00 70,00,00

224243300 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (কগরপরলগঞ কজরন)  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

আবতরক বয়

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

0 0 21,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 22,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

50,00,00 180,00,00 149,78,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 180,00,00 149,78,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 180,00,00 150,00,00 50,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224243400 *কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (ময়মনরসনহ কজরন) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

মলধন বয়

30,00,00 150,00,00 150,00,00 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 150,00,00 150,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 150,00,00 150,00,00 30,00,00

224243500 গরইবরনর-কগররবনগঞ ভরয়র নরকরইহরট কজলর মহরসড়ক (কজড-৫৫৫৪) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

0 0 3,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

12,00,00 40,00,00 44,96,00 12,00,0041 অআরর রক সমদ

12,00,00 40,00,00 44,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,00,00

কমরট: 12,00,00 40,00,00 45,00,00 12,00,00

224243600 *নবধনগর-আশগঞ সড়ক উনয়ন পকল (কজড-২০৩১) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

60,00,00 30,00,00 30,00,00 60,00,0041 অআরর রক সমদ

60,00,00 30,00,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

কমরট: 60,00,00 30,00,00 30,00,00 60,00,00

224243700 *টরঙরইল-কদলদয়রর কজলর মহরসড়ক (কজড-৪০১৫), করটয়র (ভরতকড়র)- বরসরইল কজলর মহরসড়ক (কজড-৪০১২) এবন 

পরকলর-কদলদয়রর-এলররসন কজলর মহরসড়শকর কদলদয়রর-এলররসন (কজড-৪০০৭) অনশশক ররররর মরশন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

আবতরক বয়

0 1,00 2,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 3,00 12,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,00 14,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

35,00,00 64,96,00 64,86,00 35,00,0041 অআরর রক সমদ

35,00,00 64,96,00 64,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 35,00,00

কমরট: 35,00,00 65,00,00 65,00,00 35,00,00

224243800 *ভরলকর-গফরগকও-কহরশসনপর সড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

মলধন বয়

25,00,00 140,00,00 100,00,00 25,00,0041 অআরর রক সমদ

25,00,00 140,00,00 100,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00,00

কমরট: 25,00,00 140,00,00 100,00,00 25,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224243900 ঠরকরগকও-বররলয়রডরঙধ-কনকমরদ-ররণধসননকল-পধরগঞ-বধরগঞ কজলর মহরসড়ক (কজড-৫০০২) এর ররণধসননকল-পধরগঞ অনশ 

ররররর মরশন উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

আবতরক বয়

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

0 0 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 20,54,00 14,97,00 041 অআরর রক সমদ

0 20,54,00 14,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 20,54,00 15,00,00 0

224244800 পনভরবর নদধর উপর ১১২.৫৬৬ রমটরর করহরশররল কসত রনম ররণ এবন বধরগঞ-করহরশররল কজলর মহরসড়ক (কজড-৫০০৭) ররররর মরশন 

উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত)

আবতরক বয়

0 45 23 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 3,55 3,77 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 28,60,00 13,76,00 041 অআরর রক সমদ

0 28,60,00 13,76,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 28,64,00 13,80,00 0

224245500 *জরমরলপর-ধরনয়র-করমরলপর-করকমররধ-দকতভরঙর কজলর মহরসড়ক পশসকরণ ও মজবতধকরণ  (কজড-৪৬০৬) (করড়গরম অনশ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত)

আবতরক বয়

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

9,00 0 0 9,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

11,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 11,00

মলধন বয়

74,89,00 40,00,00 80,00,00 74,89,0041 অআরর রক সমদ

74,89,00 40,00,00 80,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 74,89,00

কমরট: 75,00,00 40,00,00 80,00,00 75,00,00

224246300 করষয়র (রতশমরহনধ)-কমশহরপর-চয়রডরঙর-রঝনরইদহ (আর-৭৪৫) সড়শকর ৭৯তম রকশলররমটরশর মরররভরঙর নদধর উপর কসত রনম ররণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত)

মলধন বয়

0 16,55,00 12,45,00 041 অআরর রক সমদ

0 16,55,00 12,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 16,55,00 12,45,00 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224246500 ঢরকর-আররচর মহরসড়ক (এন-০৫) হশত ঢরকর-মরওয়র মহরসড়ক (এন-০৮) এবন ঢরকর-মরওয়র মহরসড়ক (এন-০৮) হশত 

ঢরকর-চটগরম (এন-০১) মহরসড়ক সনশররগ সরপনকশল সমরবতর সমধকর (রমডল ররন কররশডর দরকণ অনশ) (০১/০৮/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,29,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,29,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 2,48,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 2,48,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,29,00 2,48,00 0

224248500 *চটগরম-ররঙরমরট জরতধয় মহরসড়ক (এন-১০৬) এর হরটহরজররধ হশত ররউজরন পর রন সড়করনশ ৪-কলশন উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00 1,00 1,00 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,00 4,00 4,00 8,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

69,90,00 99,95,00 59,95,00 69,90,0041 অআরর রক সমদ

69,90,00 99,95,00 59,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 69,90,00

কমরট: 70,00,00 100,00,00 60,00,00 70,00,00

224248600 *পটয়র (মনসররশটক)-আশনরয়ররর কসরধঘরট সড়শকর (কজড-১০৭০) ৯ম রকরম এ করলধগঞ কসত রনম ররণ 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 10,00 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

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

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

কমরট: 1,00 20,00,00 20,00,00 1,00

224251000 *ফররদপর-ভরঙর-বররশরল-পটয়রখরলধ-কয়রকরটর জরতধয় মহরসড়ক চরর কলশন উনধতকরশণর জন ভরম অরধগহণ  

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

66,00 2,00 0 66,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

66,00 2,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 66,00

মলধন বয়

242,49,00 179,98,00 477,06,00 242,49,0041 অআরর রক সমদ

242,49,00 179,98,00 477,06,00উপশমরট - মলধন বয়: 242,49,00

কমরট: 243,15,00 180,00,00 477,06,00 243,15,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224251100 *কগররবনগঞ-কঘরড়রঘরট-রবররমপর-ফলবরড়ধ-রদনরজপর (আর-৫৮৫) আঞরলক মহরসড়কশক ররররর মরশন উনধতকরণ  

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 75,00 1,00,00 20,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 75,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

209,80,00 319,25,00 179,00,00 209,80,0041 অআরর রক সমদ

209,80,00 319,25,00 179,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 209,80,00

কমরট: 210,00,00 320,00,00 180,00,00 210,00,00

224251200 *তবররগধরপল (বররশরল)-টমচর-বরউফল (পটয়রখরলধ) কজলর মহরসড়ক (কজড-৮৯১০) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ  

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

100,00,00 110,00,00 70,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 110,00,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 110,00,00 70,00,00 100,00,00

224251300 *ভরঙরমররধ-কসরনরহরট সল বনর-রভতরবন-নরশগররধ মহরসড়শকর দধকমর নদধর উপর কসরনরহরট কসত রনম ররণ  

(০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

59,00 1,02,00 98,00 59,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

60,00 1,02,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

49,40,00 21,48,00 29,00,00 49,40,0041 অআরর রক সমদ

49,40,00 21,48,00 29,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,40,00

কমরট: 50,00,00 22,50,00 30,00,00 50,00,00

224251600 *কশরপর কজলরর করনরসরশখরলর-অষমধতলর কজলর মহরসড়কশক আঞরলক মহরসড়শকর ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ  

(০১/০৯/২০১৮-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

মলধন বয়

18,00,00 10,00,00 22,61,00 18,00,0041 অআরর রক সমদ

18,00,00 10,00,00 22,61,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,00,00

কমরট: 18,00,00 10,00,00 22,61,00 18,00,00

224254000 ককবরজরর-কটকনরফ সড়ক (এন-১) উনয়ন (১ম সনশশররধত) (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

2,00,00 2,20,00 3,79,00 2,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00,00 2,20,00 3,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

171,00,00 138,80,00 106,20,00 1,00,00 0 0 170,00,00 170,00,0041 অআরর রক সমদ

171,00,00 138,80,00 106,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00 0 0 170,00,00 170,00,00

কমরট: 173,00,00 141,00,00 110,00,00 3,00,00 0 0 170,00,00 170,00,00

224255200 ঢরকর-এয়ররশপরট র মহরসড়শক শহধদ ররমজ উরদন কররননশমন সল এবন কশলজ এর রনকট পরচররধ আনররপরস রনম ররণ পকল (১ম 

সনশশররধত) (০১/০৮/২০১৮-৩০/০৫/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 55,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 55,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 10,78,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 10,78,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 11,33,00 0 0

224255300 *কটকনরফ-শরহপরধরদধপ কজলর মহরসড়ক (কজড-১০৯৯)-এর হররড়য়রখরলধ হশত শরহপরধরদধপ অনশ পনটরনম ররণ, পশসকরণ ও 

শরকশরলধকরণ  (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00 25 1,00 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,00 4,75 4,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00

মলধন বয়

27,72,00 24,95,00 29,95,00 27,72,0041 অআরর রক সমদ

27,72,00 24,95,00 29,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 27,72,00

কমরট: 27,75,00 25,00,00 30,00,00 27,75,00

224255400 *হরটহরজররধ-ফটকছরড়-মররনকছরড়-মরটররঙর-খরগড়রছরড় সড়ক (আর-১৬০) উনয়ন (চটগরম অনশ)  

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

50 1,00 1,00 5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

6,50 3,00 3,00 6,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

7,00 4,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00

মলধন বয়

119,93,00 99,96,00 59,96,00 119,93,0041 অআরর রক সমদ

119,93,00 99,96,00 59,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 119,93,00

কমরট: 120,00,00 100,00,00 60,00,00 120,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224264300 *ককররণধহরট-বরনরবরন জরতধয় মহরসড়ক (এন-১০৮) ররররর মরন, পশসতর ও উচতরয় উনধতকরণ।  

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

27,02,14 130,00,00 70,00,00 27,02,1441 অআরর রক সমদ

4,60,86 0 0 4,60,8649 সনররকত

31,63,00 130,00,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 31,63,00

কমরট: 31,63,00 130,00,00 70,00,00 31,63,00

224264400 *ররজউক পব ররচল ৩০০ ফট মহরসড়ক হশত মরদরনধ এরভরনউ-রসশলট মহরসড়ক পর রন সনশররগ সড়ক রনম ররণ  

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

50,00,00 50,00,00 100,00,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 50,00,00 100,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 50,00,00 100,00,00 50,00,00

224264500 *ঢরকর-খলনর (এন-০৮) মহরসড়শকর ররতরবররড় ইনরর কসকশন করশক (ইকররয়র-বরববরজরর রলনক সড়কসহ) মরওয়র পর রন এবন 

পকচর-ভরনগর অনশ ধধরগরতর ররনবরহশনর জন পরক কলনসহ ৪-কলশন উনয়ন পকশলর অসমরপ করজ সমরপকরণ  

(০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

92,00,00 1103,95,00 400,00,00 92,00,0041 অআরর রক সমদ

92,00,00 1103,95,00 400,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 92,00,00

কমরট: 92,00,00 1103,95,00 400,00,00 92,00,00

224264600 *নরনগরম-তরশলরড়র-দপচকরচয়র-আশকলপর কজলর মহরসড়ক (কজড-৫২০২) এবন নরনগরম-কররলগঞ-ররণধনগর কজলর মহরসড়ক 

(কজড-৫২০৭) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

মলধন বয়

80,00,00 60,00,00 30,00,00 80,00,0041 অআরর রক সমদ

80,00,00 60,00,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 80,00,00

কমরট: 80,00,00 60,00,00 30,00,00 80,00,00

224278000 ভরম অরধগহণ ও ইউটরলট সরনরনর পকলট সরশপরট র ট ঢরকর (ককচপর)-রসশলট-তরমররবল মহরসড়ক চরর কলশন উনধতকরণ এবন উভয় 

পরশরর সররভ রস কলন রনম ররণ  (০১/০৯/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,45,00 2,45,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,45,00 2,45,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

1675,00,00 647,55,00 1297,55,00 1675,00,0041 অআরর রক সমদ

1675,00,00 647,55,00 1297,55,00উপশমরট - মলধন বয়: 1675,00,00

কমরট: 1675,00,00 650,00,00 1300,00,00 1675,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224283000 কফনধ-কনরয়রখরলধ  জরতধয় মহরসড়শকর (এন-১০৪) ২-কলন অনশ (মরহপরল হশত কচকমহনধ পব র বরজরর পর রন) ৪-কলশন উনধতকরণ 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 5,00 5,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

300,00,00 69,95,00 59,95,00 300,00,0041 অআরর রক সমদ

300,00,00 69,95,00 59,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 300,00,00

কমরট: 300,00,00 70,00,00 60,00,00 300,00,00

224283100 *ররতরবরড়ধ (কময়র হররনফ ফরইওভরর)- কডমরর (সলতরনর করমরল কসত) মহরসড়ক (আর-১১০) ৪-কলশন উনধতকরণ ররতরবরড়ধ (কময়র 

হররনফ ফরইওভরর)- কডমরর (সলতরনর করমরল কসত) মহরসড়ক (আর-১১০) ৪-কলশন উনধতকরণ (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২০) 

অনশমরদরত।

মলধন বয়

120,00,00 150,00,00 150,00,00 120,00,0041 অআরর রক সমদ

120,00,00 150,00,00 150,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 120,00,00

কমরট: 120,00,00 150,00,00 150,00,00 120,00,00

224283900 *ককবরজরর কজলরর রলনক কররড- লরবনধ কমরড় সড়ক (এন-১১০) চররশলশন উনধতকরণ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,00 0 50 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,00 5,00 4,50 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00

মলধন বয়

64,97,00 94,95,00 69,95,00 64,97,0041 অআরর রক সমদ

64,97,00 94,95,00 69,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 64,97,00

কমরট: 65,00,00 95,00,00 70,00,00 65,00,00

224286500 *কনতশকরণর কজলরর চরলশর (বরগড়র)-করনয়র-কমদনধ-ররজরবরজরর সনশররগ মহরসড়ক রনম ররণ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

মলধন বয়

40,00,00 40,00,00 40,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

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

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

224286900 *নধলফরমররধ-কডরমরর (কজড-৫৭০৭) সড়ক ও কবরদর-কদবধগঞ (কজড-৫০০৩) সড়ক (নধলফরমররধ অনশ) এবন ফলবরড়ধ-পরব রতধপর 

(কজড-৫৮৫৭) সড়ক ররররর মরশন উনধতকরণ পকল (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 90 3,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 9,10 7,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

110,00,00 69,90,00 39,90,00 110,00,0041 অআরর রক সমদ

110,00,00 69,90,00 39,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 110,00,00

কমরট: 110,00,00 70,00,00 40,00,00 110,00,00

224287000 * কসরনরহরট কসত এশপরচ হশত কসরনরহরট সলবনর পর রন সড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০৪/২০১৯ - 

৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00 30 2,00 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,70 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 2,00 2,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

19,98,00 23,98,00 14,98,00 19,98,0041 অআরর রক সমদ

19,98,00 23,98,00 14,98,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,98,00

কমরট: 20,00,00 24,00,00 15,00,00 20,00,00

224287500

শরধয়তপর (মশনরহর বরজরর) -ইবররহমপর কফরধঘরট পর রন সড়ক (আর-৮৬0) উনয়ন (০১/০৩/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

200,00,00 100,00,00 200,00,00 200,00,0041 অআরর রক সমদ

200,00,00 100,00,00 200,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 200,00,00

কমরট: 200,00,00 100,00,00 200,00,00 200,00,00

224288300 *বররশরল-কভরলর-লকধপর জরতধয় মহরসড়শকর (এন-৮০৯) বররশরল (চর করউয়র) হশত কভরলর  (ইরলশর কফরধঘরট) হশয় লকধপর 

পর রন ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০৩/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

120,00,00 5,00,00 60,00,00 120,00,0041 অআরর রক সমদ

120,00,00 5,00,00 60,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 120,00,00

কমরট: 120,00,00 5,00,00 60,00,00 120,00,00

224288400 *গরছবরড়ধয়র-চনবরইশ-বরকল-আশনরয়ররর (কজড-১০৪০) সড়শকর ১১তম রকশলররমটরশর চরদখরলধ নদধর উপর বরকল কসত রনম ররণ 

(০১/১২/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

2,00 2,00 10,00 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 4,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

9,98,00 14,96,00 14,90,00 9,98,0041 অআরর রক সমদ

9,98,00 14,96,00 14,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 9,98,00

কমরট: 10,00,00 15,00,00 15,00,00 10,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224288500 *কগররবনগঞ-ছরতক-কদরয়রররবরজরর (কজড-২৮০২) সড়শক রবদমরন ৯ট সর ও জররজধণ র কসতর সশল ৯ট আররসরস/ রপরস গরড ররর 

কসত রনম ররণ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

10,19,00 70,00,00 30,00,00 10,19,0041 অআরর রক সমদ

10,19,00 70,00,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 10,19,00

কমরট: 10,19,00 70,00,00 30,00,00 10,19,00

224289500 মহরলছরড়-রসনকছরড়-জররলয়রপরড়র সড়শকর রসনকছরড় হশত মহরলছরড় পর রন সড়ক উনয়ন (০১/০২/২০১৯-৩১/১২/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,25 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 2,05,75 3,02,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,11,00 3,02,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

17,00,00 36,39,00 51,98,00 17,00,0041 অআরর রক সমদ

17,00,00 36,39,00 51,98,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,00,00

কমরট: 17,00,00 38,50,00 55,00,00 17,00,00

224289600 কনতশকরণর-ককনয়র-আঠররবরড়ধ-ঈররগঞ কজলর মহরসড়ক উনয়ন (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 35,00,00 50,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 35,00,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 35,00,00 50,00,00 40,00,00

224291400 *লরকসরম (রবনয়ঘর)- বরইয়ররর বরজরর-ওমরগঞ-নরঙলশকরট কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

মলধন বয়

38,00,00 20,00,00 20,00,00 38,00,0041 অআরর রক সমদ

38,00,00 20,00,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 38,00,00

কমরট: 38,00,00 20,00,00 20,00,00 38,00,00

224291500 *কনরয়রখরলধ কজলরর কপশকররহরট-চরএলরহধ (কজড-১৪৩১) কজলর মহরসড়কশক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,00 3,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,00 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 36,93,00 34,97,00 041 অআরর রক সমদ

0 36,93,00 34,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 36,96,00 35,00,00 0
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224292000 *কনরয়রখরলধ কজলরর গরতপণ র পররতন, সর ও ঝঝরকপণ র বধজ ও করলভরট র পন:রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,00 3,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,00 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

24,00,00 19,97,00 19,97,00 24,00,0041 অআরর রক সমদ

24,00,00 19,97,00 19,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,00,00

কমরট: 24,00,00 20,00,00 20,00,00 24,00,00

224292100 *ভয়রপর-তরররকররন কজলর মহরসড়ক (কজড-৪৮০১) ররররর মরন ও পশসরয় উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 6,00 17,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 7,00 17,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

40,00,00 59,93,00 89,83,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 59,93,00 89,83,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 60,00,00 90,00,00 40,00,00

224293300 বরমনডরনগর (গরইবরনর)-শঠবরড়ধ-আফতরবগঞ (রদনরজপর) কজলর মহরসড়ক (কজড-৫০১৩) পশসকরণ 

(০১/০৪/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00 2,00 2,00 1,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,00 8,00 8,00 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

99,98,00 89,90,00 129,90,00 99,98,0041 অআরর রক সমদ

99,98,00 89,90,00 129,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 99,98,00

কমরট: 100,00,00 90,00,00 130,00,00 100,00,00

224293400 খলনর-চকনগর-সরতকধরর মহরসড়শকর খলনর শহররনশ (৪.০০ রকশলররমটরর) চরর কলশন উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 15,00,00 15,00,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 15,00,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 15,00,00 15,00,00 40,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224293600 বগড়র (জরহরঙধররবরদ)- নরশটরর জরতধয় মহরসড়ক (এন-৫০২) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

3,00 1,00 2,00 3,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

17,00 19,00 18,00 17,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 20,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

149,80,00 150,48,00 99,80,00 149,80,0041 অআরর রক সমদ

149,80,00 150,48,00 99,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 149,80,00

কমরট: 150,00,00 150,68,00 100,00,00 150,00,00

224294100 *মরগরর-শপর কজলর মহরসড়ক বকক সরলধকরণসহ সমসররণ (০১/০৪/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

9,00 0 0 9,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

142,90,00 72,00,00 92,00,00 142,90,0041 অআরর রক সমদ

142,90,00 72,00,00 92,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 142,90,00

কমরট: 143,00,00 72,00,00 92,00,00 143,00,00

224294200 করড়গরম (দরশসরহরট)-নরশগররধ-ভরঙরমররধ-কসরনরহরট সলবনর সড়কশক জরতধয় মহরসড়শক উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

3,00,00 9,00 2,99,00 3,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00,00 10,00 3,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00,00

মলধন বয়

167,00,00 19,90,00 27,00,00 167,00,0041 অআরর রক সমদ

167,00,00 19,90,00 27,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 167,00,00

কমরট: 170,00,00 20,00,00 30,00,00 170,00,00

224294700 রকশশররগঞ-কররমগঞ-চরমড়রঘরট কজলর মহরসড়ক রররররমরশন উনধতকরণসহ ছয়নর-রশশরদল-কচকদশত বরজরর সনশররগ সড়ক রনম ররণ 

(০১/১১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

100,00,00 50,00,00 50,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 50,00,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 50,00,00 50,00,00 100,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224295000 *কডরমরর-রচলরহরট-ভরউলরগঞ (কজড-৫৭০৬), কডরমরর (কবরড়রগরড়ধ)-জলঢরকর (ভরদরদরগরহ) (কজড-৫৭০৪) এবন জল ঢরকর-ভরদর 

দরগরহ-রডমলর (কজড-৫৭০৩) কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 90 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

10,00 19,10 20,00 10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 20,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

109,90,00 59,80,00 29,80,00 109,90,0041 অআরর রক সমদ

109,90,00 59,80,00 29,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 109,90,00

কমরট: 110,00,00 60,00,00 30,00,00 110,00,00

224295400 রকশশররগঞ (রবনরট)-পরকরনয়র-রমজররপর-কটরক কজলর মহরসড়কশক ররররর মরশন উনধতকরণ (০১/১১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

মলধন বয়

100,00,00 40,00,00 40,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 40,00,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 40,00,00 40,00,00 100,00,00

224295500 *কটকসই ও রনররপদ মহরসড়ক গশড় কতরলরর জন ৪ ট জরতধয় মহরসড়শকর পরশরর পণবরহধ গররড় চরলকশদর জন পররকরন সরবধর 

সমরলত রবশরমরগরর সরপন (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

2,00 7,00 5,00 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

6,00 7,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,00

মলধন বয়

99,94,00 73,43,00 104,19,00 99,94,0041 অআরর রক সমদ

99,94,00 73,43,00 104,19,00উপশমরট - মলধন বয়: 99,94,00

কমরট: 100,00,00 73,50,00 104,24,00 100,00,00

224295800 দশ রনর-মরজবনগর আঞরলক মহরসড়ক (আর-৭৪৯) উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

70,00,00 10,00,00 20,00,00 70,00,0041 অআরর রক সমদ

70,00,00 10,00,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 70,00,00

কমরট: 70,00,00 10,00,00 20,00,00 70,00,00

224297100 সনরমগঞ-মদনপর-রদররই-শরলর-জলসখর-আজরমররগঞ-হরবগঞ মহরসড়শকর শরলর-জলসখর সড়করনশ রনম ররণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

70,00 0 0 70,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

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

1,50,00 1,00,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,50,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

88,50,00 29,00,00 19,00,00 88,50,0041 অআরর রক সমদ

88,50,00 29,00,00 19,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 88,50,00

কমরট: 90,00,00 30,00,00 20,00,00 90,00,00

224297200 ময়মনরসনহ (রঘররমপর)-ফলপর-নকলর-কশরপর (আর-৩৭১) আঞরলক মহরসড়ক উনয়ন (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

150,00,00 200,00,00 60,00,00 150,00,0041 অআরর রক সমদ

150,00,00 200,00,00 60,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 150,00,00

কমরট: 150,00,00 200,00,00 60,00,00 150,00,00

224297300 রশশরর ( ররজররহরট)-মরনররমপর-ককশবপর-চকনগর (আর-৭৫৫) আঞরলক মহরসড়ক উনয়ন (০১/১০/২০১৯-৩১/১২/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

3,00 1,00 0 3,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

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

15,00 13,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

79,85,00 69,87,00 70,00,00 79,85,0041 অআরর রক সমদ

79,85,00 69,87,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 79,85,00

কমরট: 80,00,00 70,00,00 70,00,00 80,00,00

224298700 ররজশরহধ-নওহরটর-কচকমররসয়র সড়শকর রবনর কমরড় হশত রবমরন বনর হশয় নওহরটর রবজ পর রন কপভশমন  ৪ কলশন উনধতকরণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

60,00 50,00 0 60,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

60,00 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

99,40,00 79,50,00 40,00,00 99,40,0041 অআরর রক সমদ

99,40,00 79,50,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 99,40,00

কমরট: 100,00,00 80,00,00 40,00,00 100,00,00

224298800 ৪-কলশন উনধত ঢরকর-চটগরম জরতধয় মহরসড়ক (এন-১) (দরউদকররন-চটগরম অনশ)-এর ৪ (চরর) বছশরর জন পররফরমরন 

কবইজড অপরশরশন ও দঢ়করণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,00,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

200,00,00 0 250,00,00 200,00,0041 অআরর রক সমদ

200,00,00 0 250,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 200,00,00

কমরট: 200,00,00 1,00,00 250,00,00 200,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224301100 *লকধপর সড়ক রবভরগরধধন রবরভন সড়শক ৪ ট কসত রনম ররণ (০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00 1,00 1,00 1,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,00 4,00 4,00 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

6,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,00

মলধন বয়

29,94,00 4,95,00 9,95,00 29,94,0041 অআরর রক সমদ

29,94,00 4,95,00 9,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,94,00

কমরট: 30,00,00 5,00,00 10,00,00 30,00,00

224301200 সড়ক ও জনপর অরধদপশরর আওতরধধন গরতপণ র মহরসড়শক পন পররবহশনর উৎসমশখ এশকল কলরড রনয়নণ ককন সরপন 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

6,99,00 2,05,00 1,19,00 6,99,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

7,00,00 2,05,00 1,19,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00,00

মলধন বয়

103,00,00 97,95,00 248,81,00 103,00,0041 অআরর রক সমদ

103,00,00 97,95,00 248,81,00উপশমরট - মলধন বয়: 103,00,00

কমরট: 110,00,00 100,00,00 250,00,00 110,00,00

224301800 ককবরজরর কজলরর ররম-ফশতখকরকল-মররচরর জরতধয় মহরসড়ক (এন-১০৯ এবন ১১৩) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,00 3,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,00 24,00 22,00 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 25,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

49,95,00 59,75,00 29,75,00 49,95,0041 অআরর রক সমদ

49,95,00 59,75,00 29,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,95,00

কমরট: 50,00,00 60,00,00 30,00,00 50,00,00

224301900 বরশগরহরট কজলরর কচয়র (রপনগররয়র) হশত কহরমর লঞঘরট পর রন কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনয়ন 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

9,00 0 0 9,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

11,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 11,00

মলধন বয়

25,89,00 20,00,00 20,00,00 25,89,0041 অআরর রক সমদ

25,89,00 20,00,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,89,00

কমরট: 26,00,00 20,00,00 20,00,00 26,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224302100 পরলবরড়ধ-দড়রটরনর-মরনহরর-মড়রলধ জরতধয় মহরসড়ক (এন-৭০৭) এর মরনহরর হশত মড়রলধ পর রন ৮-কলশন উনধতকরণ 

(০১/১০/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00 2,00 0 5,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

10,00 11,00 0 10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

15,00 13,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

49,85,00 19,87,00 40,00,00 49,85,0041 অআরর রক সমদ

49,85,00 19,87,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,85,00

কমরট: 50,00,00 20,00,00 40,00,00 50,00,00

224302200 রদঘরলয়র (কররলশগট)-আড়য়র-গরজধরহরট-কতরখরদর সড়শকর (কজড-৭০৪০) ১ম রকশলররমটরশর তভরব নদধর উপর কসত রনম ররণ 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

90,00,00 20,00,00 25,00,00 90,00,0041 অআরর রক সমদ

90,00,00 20,00,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 90,00,00

কমরট: 90,00,00 20,00,00 25,00,00 90,00,00

224302700 মরগরর-নড়রইল (আর-৭২০) আঞরলক মহরসড়শকর বকক সরলধকরণসহ ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

9,00 0 0 9,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

49,90,00 22,00,00 90,00,00 49,90,0041 অআরর রক সমদ

49,90,00 22,00,00 90,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,90,00

কমরট: 50,00,00 22,00,00 90,00,00 50,00,00

224302900 ঢরকরর ককররনধগঞ করশক মরনগশঞর হরসরড়র পর রন কজলর মহরসড়ক (কজড-৮২০৩) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

(০১/০১/২০২০ - ৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 51,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 53,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

50,00,00 19,47,00 20,00,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 19,47,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 20,00,00 20,00,00 50,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224303000 রসররজগঞ-কররজপর-ধনট-কশরপর (কজড-৫৪০১) এবন রসররজগঞ (বরগবরট)-ধনট (কসরনরমখধ) (কজড-৫৪০৫) মহরসড়ক ররররর 

মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

25,00 8,00 0 25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

25,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

149,75,00 24,90,00 25,00,00 149,75,0041 অআরর রক সমদ

149,75,00 24,90,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 149,75,00

কমরট: 150,00,00 25,00,00 25,00,00 150,00,00

224303600 ককবরজরর কজলরর “একতরবরজরর হশত বরশনকজর কশখ হররসনর ঘকট পর রন সড়ক (কজড-১১২৫) উনয়ন” 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

5,00 48,00 50,00 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

59,95,00 64,50,00 29,50,00 59,95,0041 অআরর রক সমদ

59,95,00 64,50,00 29,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,95,00

কমরট: 60,00,00 65,00,00 30,00,00 60,00,00

224303700 কফনধ (মরসররপরড়র)-আশলরকরদয়র-ভরলরকয়র-লসরহরট-ছরগলনরইয়র (শররনরহরট) (কজড-১১৩৪) কজলর মহরসড়কট ররররর মরন ও 

পশসতরয় উনধতকরণ (০১/১০/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

22,00 5,00 5,00 22,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

22,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 22,00

মলধন বয়

19,50,00 39,95,00 14,95,00 19,50,0041 অআরর রক সমদ

19,50,00 39,95,00 14,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,50,00

কমরট: 19,72,00 40,00,00 15,00,00 19,72,00

224303800 কফনধ-কসরনরগরজধ-মহরধ পকল সড়শকর ৩০ তম রকট রমট এ ৩৯১.৩৪ রমটরর দধঘ র মহরধ কসত এবন 

বকররমনধ-কররজরহরট-দরগনভঞর সড়শকর ১৩ তম রকট রমট এ ৫০.১২ রমটরর দধঘ র ফররজলরঘরট কসত রনম ররণ 

(০১/১০/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

49,00 0 0 49,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

49,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 49,00

মলধন বয়

49,51,00 20,00,00 20,00,00 49,51,0041 অআরর রক সমদ

49,51,00 20,00,00 20,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,51,00

কমরট: 50,00,00 20,00,00 20,00,00 50,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224304000 ররঙরমরট সড়ক রবভরশগর অধধন পরহরড়/ভরম ধশস করতগস সড়শকর রবরভন রকশলররমটরশর কডনসহ সরয়ধ পরতরকরমলক আররসরস 

ররশটইরনন ওয়রল রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

14,99,00 2,05,00 30,37,00 14,99,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

15,00,00 2,05,00 30,39,00উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00,00

মলধন বয়

65,00,00 27,95,00 9,61,00 65,00,0041 অআরর রক সমদ

65,00,00 27,95,00 9,61,00উপশমরট - মলধন বয়: 65,00,00

কমরট: 80,00,00 30,00,00 40,00,00 80,00,00

224304100 রঝনরইদহ-করষয়র-পরকশধ-দরশররয়র জরতধয় মহরসড়ক (এন-৭০৪) এর করষয়র শহররনশ ৪-কলশন উনধতকরণসহ অবরশষরনশ ররররর 

মরশন উনধতকরণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

67,00 0 0 67,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

71,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 71,00

মলধন বয়

39,29,00 25,00,00 40,00,00 39,29,0041 অআরর রক সমদ

39,29,00 25,00,00 40,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 39,29,00

কমরট: 40,00,00 25,00,00 40,00,00 40,00,00

224306200 কনরয়রখরলধ কজলরর বধর মরকশররদর মরহম হররজ করমরল উদধন সড়ক ( কবগমগশঞর কগরব ফররকরধ হশত করবরহরশটর ফলরহররধ 

পর রন) (কজড-১৪৫৩) উনয়ন (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 3,00 2,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,00 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

50,00,00 14,97,00 39,97,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 14,97,00 39,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 15,00,00 40,00,00 50,00,00

224308300 ঢরকর (রমরপর)-উথলধ-পরটররয়র জরতধয় মহরসড়ক (এন-৫) এর নবধনগর হশত নয়ররহরট ও পরটররয়রঘরট এলরকর পশসকরণসহ 

আরমনবরজরর হশত পরটররয়র ঘরট পর রন রবরভন বরসসররন এলরকর কডরডশকশটড কলনসহ সররভরস কলন ও বরস-কব রনম ররণ 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

200,00,00 325,00,00 150,00,00 200,00,0041 অআরর রক সমদ

200,00,00 325,00,00 150,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 200,00,00

কমরট: 200,00,00 325,00,00 150,00,00 200,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224308400 *চরষরড়র-খরনপর-হরজধগঞ-কগরদনরইল-আদমজধ ইরপশজড সড়ক রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

20,00,00 1,95,00 17,21,00 20,00,0041 অআরর রক সমদ

20,00,00 1,95,00 17,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 20,00,00

কমরট: 20,00,00 2,00,00 17,21,00 20,00,00

224308500 ঢরকর-আররচর মহরসড়শকর আরমনবরজরর, সরশলহপর ও নয়ররহরট নরমক সরশন ৩ট কসত রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

মলধন বয়

100,00,00 80,00,00 90,00,00 100,00,0041 অআরর রক সমদ

100,00,00 80,00,00 90,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 100,00,00

কমরট: 100,00,00 80,00,00 90,00,00 100,00,00

224308600 *কটকসই মহরসড়ক রনম ররণ, কমররমত ও রকণরশবকশণর জন আধরনক পযরকর অররসফন পরন, সরঞরম এবন রনপররত সনগহ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 70,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 75,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

35,00,00 10,50,00 15,00,00 35,00,0041 অআরর রক সমদ

35,00,00 10,50,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 35,00,00

কমরট: 35,00,00 11,25,00 15,00,00 35,00,00

224309000 বরশনরর (ররজশরহধ)-সররদর-চররঘরট-বরঘর-লরলপর- (নরশটরর) ঈররদধ-(পরবনর) (আর-৬০৬) কজলর মহরসড়কশক আঞরলক 

মহরসড়শকর মরশন উনধতকরণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,50,00 1,00,00 0 2,50,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,50,00 1,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,50,00

মলধন বয়

57,50,00 24,00,00 10,00,00 57,50,0041 অআরর রক সমদ

57,50,00 24,00,00 10,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 57,50,00

কমরট: 60,00,00 25,00,00 10,00,00 60,00,00

224313900 শরধয়তপর-জররজরর-নরওশডরবর (পদর বধজ) এশপরচ সড়ক উনয়ন (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

195,00,00 40,00,00 130,00,00 195,00,0041 অআরর রক সমদ

195,00,00 40,00,00 130,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 195,00,00

কমরট: 195,00,00 40,00,00 130,00,00 195,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224314200 কলবখরলধ-ররমপর-রমজররগঞ সনশররগ সড়ক রনম ররণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00,00 5,00,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00,00 5,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

80,00,00 35,00,00 35,00,00 80,00,0041 অআরর রক সমদ

80,00,00 35,00,00 35,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 80,00,00

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

224314900 জররজধণ র, অপশস ও গরতপণ র পশয়শন রবদমরন কবইলধ কসত অ আররসরস কসত পরতসরপন ( ঢরকর কজরন) 

(০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

200,00,00 20,00,00 0 200,00,0041 অআরর রক সমদ

200,00,00 20,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 200,00,00

কমরট: 200,00,00 20,00,00 0 200,00,00

224315100 বগড়র-সরররয়রকররন কজলর মহরসড়ক (কজড-৫০৩২) উনয়ন এবন বরঙরলধ নদধর উপর আরড়য়রঘরট কসত রনম ররণ  

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

7,00 4,00 0 7,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

8,00 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00

মলধন বয়

79,92,00 4,95,00 0 79,92,0041 অআরর রক সমদ

79,92,00 4,95,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 79,92,00

কমরট: 80,00,00 5,00,00 0 80,00,00

224315300 কবতগরম-তরলর-পরইকগরছর-কয়রর সড়ক ররররর মরশন উনধতকরণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

121,00,00 50,00,00 0 121,00,0041 অআরর রক সমদ

121,00,00 50,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 121,00,00

কমরট: 121,00,00 50,00,00 0 121,00,00

224315400 নরররয়ণগঞ রলনক সড়ক (আর-১১১) (সরইনশবরড র-চরষরড়র) ৬-কলশন উনধতকরণ (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 9,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 9,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

60,00,00 49,91,00 0 60,00,0041 অআরর রক সমদ

60,00,00 49,91,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

কমরট: 60,00,00 50,00,00 0 60,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224315500 রসনড়র-গরদরসপর-চরটশমরহর সড়শকর (কজড-৫২০৯) রসনড়র অনশশর সড়ক বকধ উচকরণসহ কপভশমন পন:রনম ররণ ও পশসকরণ 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

40,00,00 2,96,00 0 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 2,96,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 3,00,00 0 40,00,00

224316200 কনরয়রখরলধ সড়ক রবভরগরধধন ভইয়ররহরট-দধমরখর আরএইচরড সড়ক (কজড-১৪৩৫) ররররর মরশন উনধতকরণ এবন কপশকররহরট 

-চরএলরহধ সড়শকর (কজড-১৪৩১) ৬ষ রকশলররমটরশর একট রপরস গরড ররর কসত রনম ররণ (০১/০৭/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,00 0 0 3,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00

মলধন বয়

35,90,00 12,00,00 0 35,90,0041 অআরর রক সমদ

35,90,00 12,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 35,90,00

কমরট: 35,93,00 12,00,00 0 35,93,00

224316300 কভরলর (পররনতরলকদররহরট)-চরফররশন (চরমররনকর) আঞরলক মহরসড়ক উনয়ন (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

190,00,00 3,00,00 0 190,00,0041 অআরর রক সমদ

190,00,00 3,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 190,00,00

কমরট: 190,00,00 3,00,00 0 190,00,00

224316400 কশখপরড়র (রঝনরইদহ)-তশলকপর-লরঙলবকধ (শপর)-ওয়রপদরশমরড় (মরগড়র) কজলর মহরসড়ক পশসকরণ ও মজবতধকরণ 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00 0 0 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

49,95,00 7,00,00 0 49,95,0041 অআরর রক সমদ

49,95,00 7,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 49,95,00

কমরট: 50,00,00 7,00,00 0 50,00,00

224316500 পঠয়র-বরগমররর মহরসড়ক (কজড ৬০০৪) ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ পকল (০১/০১/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

50,00,00 20,00,00 0 50,00,0041 অআরর রক সমদ

50,00,00 20,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 50,00,00

কমরট: 50,00,00 20,00,00 0 50,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224316700 আশনরয়ররর উপশজলর সনশররগ সড়ক সহ কণ রফলধ টরশনল সনশররগ সড়কশক ৪-কলশন উনধতকরণ (রশকলবরহর-আশনরয়ররর সড়ক) পকল 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 0 0 10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

49,90,00 10,00,00 0 49,90,0041 অআরর রক সমদ

49,90,00 10,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 49,90,00

কমরট: 50,00,00 10,00,00 0 50,00,00

224316800  লকধপর শহর সনশররগ সড়ক (আর-১৪5) ও লকধপর-আশলকজরনরর-কসরনরপর-মরইজদধ (কজড-১৪০৫) (কচইশনজ-০+০০০ হশত 

২+০০০) সড়ক পশসকরণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 20 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

15,00 2,80 0 15,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

15,00 3,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

39,85,00 1,97,00 0 39,85,0041 অআরর রক সমদ

39,85,00 1,97,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 39,85,00

কমরট: 40,00,00 2,00,00 0 40,00,00

224317300 নরশগররধ-কররশপর-ফলবরড়ধ-কলরঘরট-লরলমরনরহরট কজলর মহরসড়ক উনয়ন (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

4,50 3,00 0 4,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

14,50 0 0 14,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

19,00 3,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 19,00

মলধন বয়

49,81,00 8,97,00 0 49,81,0041 অআরর রক সমদ

49,81,00 8,97,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 49,81,00

কমরট: 50,00,00 9,00,00 0 50,00,00

224317400 সগনর নদধর ভরঙন হশত বধরশশষ কররশপন মরহউরদন জরহরঙধর কসত (কদরয়রররকর কসত) রকরশর র ৩.৭৫৬৬ রক.রম. নদধতধশর সরয়ধ 

রকরপদ করজ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

80,00,00 15,00,00 0 80,00,0041 অআরর রক সমদ

80,00,00 15,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 80,00,00

কমরট: 80,00,00 15,00,00 0 80,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224320200 পরবরলক পরইশভট পরট রনররশধপ (রপরপরপ) রভরতশত হররতররঝল-ররমপরর কসত-বনশ-কশশখরজরয়গর-আমরলয়র-কডমরর মহরসড়ক 

(রচটরগরনশররড কমরড় এবন তরররশবর রলনক মহরসড়ক) চরর কলশন উনধতকরশণর জন সহরয়ক পকল (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২৪) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

1,06,50 31,00 0 1,06,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

9,22,50 48,00 0 9,22,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,29,00 79,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,29,00

মলধন বয়

59,71,00 15,00 0 59,71,0041 অআরর রক সমদ

59,71,00 15,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 59,71,00

কমরট: 70,00,00 94,00 0 70,00,00

224320300 কটশকরহরট-কগরপরলগঞ (হররদরসপর)-কমরলরহরট (কঘরনরপরডডর) সডডক (আর-৮৫০) আঞরলক মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় 

উনধতকরণ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

30,00,00 10,00,00 0 30,00,0041 অআরর রক সমদ

30,00,00 10,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 30,00,00

কমরট: 30,00,00 10,00,00 0 30,00,00

224321800 দরউদকররন-কগরয়রলমররধ-শররশয়রচর (করমলর)-মতলব উতর (কছঙররচর) কজলর মহরসড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ 

পকল (০১/০৭/২০২০-৩০/০৫/২০২৩) অনশমররদত

মলধন বয়

40,00,00 1,00 0 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 1,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 1,00 0 40,00,00

224321900 মতলব-কমঘনর-ধনরশগরদর-কবড়ধবরধ (কজড-১০৬৯) সড়ক উনয়ন ও সমসররণ  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

মলধন বয়

25,00,00 1,00,00 0 25,00,0041 অআরর রক সমদ

25,00,00 1,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 25,00,00

কমরট: 25,00,00 1,00,00 0 25,00,00

224322300 খলনর সড়ক কজরশনর আওতরধধন মহরসড়শক রবদমরন সর ও ঝঝরকপণ র পররতন কনরকট কসত/কবইরল কসতর সশল কনরকট কসত রনম ররণ 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

4,00 0 0 4,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

39,95,00 20,00,00 0 39,95,0041 অআরর রক সমদ

39,95,00 20,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 39,95,00

কমরট: 40,00,00 20,00,00 0 40,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224325700 রসশলট-তরমররবল মহরসড়ক পরক এসএমরভট কলনসহ ৪ কলশন উনধতকরণ (০১/০৯/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,97,00 21,00 0 2,97,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

60,28,00 29,00 0 60,28,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

63,25,00 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 63,25,00

মলধন বয়

56,75,00 10,00 0 6,75,00 0 0 50,00,00 50,00,0041 অআরর রক সমদ

56,75,00 10,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 6,75,00 0 0 50,00,00 50,00,00

কমরট: 120,00,00 60,00 0 70,00,00 0 0 50,00,00 50,00,00

224331800 উইশকয়রর কফজ-১: রঝনরইদরহ-রশশরর মহরসড়ক (এন-৭) উনয়ন (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,06,00 47,00 0 3,06,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

50,65,00 6,64,00 0 4,05,00 0 0 46,60,00 46,60,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

53,71,00 7,11,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 7,11,00 0 0 46,60,00 46,60,00

মলধন বয়

146,29,00 2,56,00 0 92,89,00 0 0 53,40,00 53,40,0041 অআরর রক সমদ

146,29,00 2,56,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 92,89,00 0 0 53,40,00 53,40,00

কমরট: 200,00,00 9,67,00 0 100,00,00 0 0 100,00,00 100,00,00

224331900 জরমরলপর কজলরর রদগপরইত-সররষরবররড়-তরররকররন সড়ক ররররর মরন ও পশসতরয় উনধতকরণ (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

5,00,00 0 0 5,00,0041 অআরর রক সমদ

5,00,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,00,00

কমরট: 5,00,00 1,00 0 5,00,00

224332000 বরনরয়ররহরট-কহয়রশকর-ররমগড় সড়ক পশসকরণ (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

6,95,00 10,00 0 6,95,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

7,00,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00,00

মলধন বয়

78,00,00 0 0 13,00,00 0 0 65,00,00 65,00,0041 অআরর রক সমদ

78,00,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 13,00,00 0 0 65,00,00 65,00,00

কমরট: 85,00,00 10,00 0 20,00,00 0 0 65,00,00 65,00,00
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15002 - সডডক ও জনপর 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: 1500201 - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224333700 সরশসক ঢরকর-রসশলট কররশডরর সড়ক উনয়ন (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,52,00 0 0 1,52,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,48,00 0 0 8,48,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

90,00,00 0 0 90,00,0041 অআরর রক সমদ

90,00,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 90,00,00

কমরট: 100,00,00 0 0 100,00,00

কমরট - পধরন পশককশলধ, সডডক ও জনপর 

অরধদপর:

19572,07,00 18098,47,00 17217,99,00 16053,55,00 389,80,00 5,00,00 3123,72,00 3518,52,00

কমরট - সডডক ও জনপর অরধদপর: 19572,07,00 18098,47,00 17217,99,00 16053,55,00 389,80,00 5,00,00 3123,72,00 3518,52,00

কমরট - সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ: 24825,41,0025761,42,0028041,67,00 20000,00,00 389,80,00 5,00,00 7646,87,00 8041,67,00


