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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 44

147 - পররন সমদ মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

327,41,00

6543,51,00

0

6870,92,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

1470101 সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয় 6870,92,00 7364,85,00 6269,42,00

6870,92,00 7364,85,00 6269,42,00মমরট - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয় :

মমরট - পররন সমদ মনণরলয় : 6269,42,007364,85,006870,92,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 44

147 - পররন সমদ মনণরলয়

14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000147 পররন সমদ মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

187,52,00 0 313,69,00 187,52,0049 সনররকত

187,52,00 0 313,69,00উপশমরট - মলধন বয়: 187,52,00

কমরট: 187,52,00 0 313,69,00 187,52,00

222006800 পররন সমদ উনয়ন পকশলর ছরড়পত এবন ভ-গররস পররন উশতরলশনর অনরপরতপত অনলরইন পরকয়রকরণ (০১/০১/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,13,00 0 038 অনরন বয়

0 3,13,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,29,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 1,29,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,42,00 1,00 0

222006900 সররড অন কডশরলরপন অপরশরশনরল শরশডর পরইশসস ফর ওয়রটরর ট সরশপরট র ইনফম রড পরলরস এন ইনশরসশমন রডরসশরন মররকন 

কপরশসস (০১/০১/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,70,00 0 038 অনরন বয়

0 0 1,00 039 সনররকত

0 3,70,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 3,70,00 1,00 0

222008600 সরঙ ও মরতরমহরধ নদধর কবরসন করশসরশরশশনর রনরমত সমরবতর সমধকর (০১/০৯/২০১৯ - ৩১/০৫/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,94,00 0 038 অনরন বয়

0 0 4,94,00 039 সনররকত

0 4,94,00 4,94,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 1,00 049 সনররকত

0 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,95,00 4,95,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

222008700 কণ রফলধ নদধর অববররহকর উনয়ন ও ববসরপনরর লশকক সমরবতর সমধকর (হরলদর নদধসহ) (০১/০৯/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,96,00 0 038 অনরন বয়

0 0 4,96,00 039 সনররকত

0 4,96,00 4,96,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 1,00 049 সনররকত

0 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,97,00 4,97,00 0

222010500 ঢরকর সরররলরর রটট ইসরণ র বরইপরস শধর রক পকশলর জরম অরধগহণ ও ভরম পরপতর সনকরন পণ ররঙ রচত সনগশহর লশকক সমরবতর 

সমধকর (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 4,89,00 0 038 অনরন বয়

0 4,89,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 4,89,00 0 0

222010600 ঢরকর কজলরর ককররনধগঞ উপশজলরধধন শররঢকর খরল পনটখনন এবন খরশলর উরয় পরশড়র উনয়ন ও সরকর শধর রক পকশলর সমরবতর 

সমধকর (০১/০৮/২০২০ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,22,00 0 038 অনরন বয়

0 3,22,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 1,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,23,00 0 0

222010700 ররমলর ও চচদপর কজলরর নতন ডরকররতয়র নদধ পনটখনন এর সমরবতর সমধকর (০১/০৮/২০২০ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,19,00 0 038 অনরন বয়

0 3,19,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 2,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,21,00 0 0

224076100 *ভররব ররররর কবরসন এলরকরর জলরবদতর দরধকরণ ও কটকসই পররন ববসরপনর উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

4,00 54,00 0 4,0038 অনরন বয়
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

0 0 1,00,00 039 সনররকত

4,00 54,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,00

মলধন বয়

79,96,00 64,46,00 149,00,00 79,96,0042 পকল মলধন বয়

79,96,00 64,46,00 149,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 79,96,00

কমরট: 80,00,00 65,00,00 150,00,00 80,00,00

224076300 ঢরকর-নরররয়নগঞ কডমরর (রডএনরড) এলরকরর রনসরশন ববসরর উনয়ন (২য় পর ররয়) পকল (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

15,00,00 92,00 0 15,00,0038 অনরন বয়

0 11,43,00 40,00 039 সনররকত

15,00,00 12,35,00 40,00উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00,00

মলধন বয়

90,21,00 57,65,00 59,60,00 90,21,0042 পকল মলধন বয়

90,21,00 57,65,00 59,60,00উপশমরট - মলধন বয়: 90,21,00

কমরট: 105,21,00 70,00,00 60,00,00 105,21,00

224076700 চটগরম কজলরর  উপকলধয় এলরকরর কপরলরর নন-৬২ (পশতঙর), কপরলরর নন-৬৩/১এ (আশনরয়ররর), কপরলরর নন-৬৩/১রব  

(আশনরয়ররর এবন পটয়র) পনব ররসন (০১/০৫/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২) (২য় সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 20,00 0 20,0038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

89,80,00 94,80,00 49,80,00 89,80,0042 পকল মলধন বয়

89,80,00 94,80,00 49,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 89,80,00

কমরট: 90,00,00 95,00,00 50,00,00 90,00,00

224076900 *ররনজর-ককরটরলধপরড়র বনর রনয়নণ, রনষরশন ও কসচ পকল (০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,00 10,00 038 অনরন বয়

0 8,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 16,33,00 10,12,00 042 পকল মলধন বয়

0 16,33,00 10,12,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 16,41,00 10,22,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224077100 *চটগরম কজলরর রমরশররই উপশজলরয় বরনলরশদশ অর রননরতক অঞল (কবজর) বনর রনয়নণ সড়ক করম কবরড় বচধ পরতরকর এবন 

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

আবতরক বয়

25,00 49,00 0 25,0038 অনরন বয়

0 0 50,00 039 সনররকত

25,00 49,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

169,75,00 139,51,00 159,50,00 169,75,0042 পকল মলধন বয়

169,75,00 139,51,00 159,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 169,75,00

কমরট: 170,00,00 140,00,00 160,00,00 170,00,00

224077300 *কনরয়রখরলধ এলরকরর জলরবদতর রনরসনকশল বনর রনয়নণ ও রনষরশন ববসরর উনয়ন শধর রক পকল (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

29,00 36,00 0 29,0038 অনরন বয়

0 0 15,00 039 সনররকত

29,00 36,00 15,00উপশমরট - আবতরক বয়: 29,00

মলধন বয়

0 82,64,00 79,85,00 042 পকল মলধন বয়

0 82,64,00 79,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 29,00 83,00,00 80,00,00 29,00

224077400 ককবরজরর কজলরর বচকখরলধ নদধ বনর রনয়নণ, রনষরশন, কসচ ও কডরজন (১ম পর ররয়) (০১/০৮/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 86,00 0 038 অনরন বয়

0 0 2,25,00 039 সনররকত

0 86,00 2,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 81,14,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 99,75,00 049 সনররকত

0 81,14,00 99,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 82,00,00 102,00,00 0

224077500 ককবরজরর কজলরর কটকনরফস শরহপরধর দধশপ কপরলরর নন-৬৮ এর সধ-ডরইক অনশশর বচধ পনট রনম ররণ ও পরতরকর করজ 

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

আবতরক বয়

0 6,00 5,00 038 অনরন বয়

0 6,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 3,94,00 2,72,00 042 পকল মলধন বয়

0 3,94,00 2,72,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,00,00 2,77,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224077600 সশরশর খরল পনটখনন ও রনষরশন পকল (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 37,00 10,00 038 অনরন বয়

0 37,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 9,63,00 5,96,00 042 পকল মলধন বয়

0 9,63,00 5,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 10,00,00 6,06,00 0

224077700 *রদনরজপর কজলরর সদর উপশজলরধধন কগগররপর নরমক সরশন খরর কমগসশম সমরক কসচ পদরশনর লশকক পনরররর নদধর উপর 

সমরনত পররন রনয়নণ অবকরঠরশমর রনম ররণ পকল (০১/১০/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 14,00 0 038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

0 14,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 14,69,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 9,80,00 049 সনররকত

0 14,69,00 9,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 14,83,00 10,00,00 0

224078000 *রমরর নদ পনটখনন (০১/০৭/২০১৬ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 10,00 0 50,0038 অনরন বয়

0 0 50,00 039 সনররকত

50,00 10,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

79,50,00 59,90,00 79,50,00 79,50,0042 পকল মলধন বয়

79,50,00 59,90,00 79,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 79,50,00

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

224078200 *বরশগরহরট কজলরর ৮৩ ট নদধ/খরল পনটখনন এবন কমরনলর-ঘররয়রখরলধ চকশনশলর নরবতর বরদ পকল  

(০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 25,00 0 25,0038 অনরন বয়

0 0 25,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

61,84,00 79,75,00 79,75,00 61,84,0042 পকল মলধন বয়

61,84,00 79,75,00 79,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 61,84,00

কমরট: 62,09,00 80,00,00 80,00,00 62,09,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224078700 *চটগরম কজলরর হরটহরজররধ ও ররউজরন উপশজলরয় হরলদর নদধর উরয় তধশরর ররঙন হশত রবররন এলরকর রকরকশল তধর সনরকণ 

করজ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 90,00 0 20,0038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

20,00 90,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

11,80,00 67,10,00 39,80,00 11,80,0042 পকল মলধন বয়

11,80,00 67,10,00 39,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 11,80,00

কমরট: 12,00,00 68,00,00 40,00,00 12,00,00

224078800 *পররন রবজরন সমরকরত তথ কসবর ও আগরম সতকরকরণ ববসর শরকশরলধকরণ (কশমরশনন-রব) (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

33,75,00 18,18,10 0 50,00 33,25,00 0 0 33,25,0038 অনরন বয়

0 59,90 20,00,00 039 সনররকত

33,75,00 18,78,00 20,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00 33,25,00 0 0 33,25,00

মলধন বয়

143,20,00 47,80,00 46,58,00 2,00,00 141,20,00 0 0 141,20,0042 পকল মলধন বয়

143,20,00 47,80,00 46,58,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,00,00 141,20,00 0 0 141,20,00

কমরট: 176,95,00 66,58,00 66,58,00 2,50,00 174,45,00 0 0 174,45,00

224078900 *বরশগরহরট কজলরর কপরলরর নন-৩৬/১ এর পনব ররসন পকল (০১/১২/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 47,10 0 25,0038 অনরন বয়

0 2,90 1,30,00 039 সনররকত

25,00 50,00 1,30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

77,66,00 156,00,00 38,70,00 77,66,0042 পকল মলধন বয়

77,66,00 156,00,00 38,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 77,66,00

কমরট: 77,91,00 156,50,00 40,00,00 77,91,00

224079000 কররলর কজলরর কদগলতখরন ও কবররহরনউরদন উপশজলরয় কমঘনর নদধর ররঙন হশত কপরলরর ৫৬/৫৭ রকর পকল 

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

আবতরক বয়

0 10,00 58 038 অনরন বয়

0 0 9,42 039 সনররকত

0 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 11,90,00 9,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 11,90,00 9,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 12,00,00 10,00,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224079200 কমঘনর নদধর ররনগন হশত কররলর কজলরর সদর উপশজলরধধন ররজরপর ও পব র ইরলশর ইউরনয়ন রকরশর র তধর সনরকণ পকল (১ম 

সনশশররধত) (০১/১২/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 54 54 038 অনরন বয়

0 13,46 9,46 039 সনররকত

0 14,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 33,00,00 4,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 33,00,00 4,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 33,14,00 5,00,00 0

224079400 নদধতধর সনরকশণর মরধশম কমঘনর নদধর ররঙন হশত কররলর কজলরর তজমরদন উপশজলর সদর সনরকণ (০১/০৭/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 10,00 0 038 অনরন বয়

0 0 10,00 039 সনররকত

0 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 98,90,00 98,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 98,90,00 98,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 99,00,00 99,00,00 0

224079900 খলনর কজলরর ভরতয়রর রবল এবন বণ ররল-সরলমপর-ককরলরবরসখরলধ বনর রনয়নণ ও রনসরশন পকল (২য় পর ররয়) (২য় সনশশররধত)  

(০১/১০/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 41,00 34,95 038 অনরন বয়

0 0 5 039 সনররকত

0 41,00 35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 30,59,00 2,79,00 042 পকল মলধন বয়

0 30,59,00 2,79,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 31,00,00 3,14,00 0

224080000 ব -কগরল কপরগরম (রবডরবউরডরব কশমরশনন) (০১/০১/১৩-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,37,00 15,53,26 0 17,00 0 0 1,20,00 1,20,0038 অনরন বয়

0 1,16,74 22,80,00 039 সনররকত

1,37,00 16,70,00 22,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 17,00 0 0 1,20,00 1,20,00

মলধন বয়

26,20,00 85,02,00 49,09,00 6,44,00 19,76,00 0 0 19,76,0042 পকল মলধন বয়

26,20,00 85,02,00 49,09,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,44,00 19,76,00 0 0 19,76,00

কমরট: 27,57,00 101,72,00 71,89,00 6,61,00 19,76,00 0 1,20,00 20,96,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224080100 ককরসরল ইমবরনকশমন ইমপরশমন পশজক কফইজ-১ (রসইআইরপ-১) ইন সরতকধরর, খলনর, বরশগরহরট, পটয়রখরলধ, রপশররজপর, 

বরগনর এন পটয়রখরলধ রডরসক (০১/০৭/১৩ - ৩০/০৬/২২) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

76,00,00 76,00,00 0 0 76,00,00 0 0 76,00,0038 অনরন বয়

0 0 83,00,00 039 সনররকত

76,00,00 76,00,00 83,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 76,00,00 0 0 76,00,00

মলধন বয়

324,00,00 324,00,00 167,00,00 0 324,00,00 0 0 324,00,0042 পকল মলধন বয়

324,00,00 324,00,00 167,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 324,00,00 0 0 324,00,00

কমরট: 400,00,00 400,00,00 250,00,00 0 400,00,00 0 0 400,00,00

224080200 ফরড এন ররররর বরনক ইশররশসরন ররস মরশনজশমন ইনশরসশমন কপরগরম  (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১) (২য় সনশশররধত) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,65,00 0 038 অনরন বয়

0 0 10,80,00 039 সনররকত

0 8,65,00 10,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 33,26,00 049 সনররকত

0 0 33,26,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 8,65,00 44,06,00 0

224080300 ইররশগশন মরশনজশমন ইমরশমন কপরশজক (ইরমপ) (ফর মহরর ইররশগশন পশজক পকল) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত (২য় সনশশররধত) সনশশররধত অনশমররদত।

আবতরক বয়

32,81,00 20,33,00 0 7,50,00 10,97,00 0 14,34,00 25,31,0038 অনরন বয়

0 5,00 18,00,00 039 সনররকত

32,81,00 20,38,00 18,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,50,00 10,97,00 0 14,34,00 25,31,00

মলধন বয়

140,13,00 84,46,00 120,97,00 18,12,00 122,01,00 0 0 122,01,0042 পকল মলধন বয়

140,13,00 84,46,00 120,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,12,00 122,01,00 0 0 122,01,00

কমরট: 172,94,00 104,84,00 138,97,00 25,62,00 132,98,00 0 14,34,00 147,32,00

224080400 লকধপর কজলরর অনগ রত ররমগরত ও কমলনগর উপশজলর এবন তৎসনলগ এলরকরশক কমঘনর নদধর অবরহত ররঙন হশত রকরকশল 

নদধতধর সনরকণ পকল (১ম পর ররয়) (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 24,00 0 038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

0 24,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 44,76,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 10,70,00 049 সনররকত

0 44,76,00 10,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 45,00,00 10,90,00 0

224080500 হরওর এলরকরয় বনর ববসরপনর ও জধবন ররতরর মরন উনয়ন (কময়রদট জলরই ২০১৪ হশত জন ২০২২ পর রন) অনশমররদত (২য় 

সনশশররধত)

আবতরক বয়

25,00,00 30,15,00 0 8,00,00 17,00,00 0 0 17,00,0038 অনরন বয়

0 0 10,00,00 039 সনররকত

25,00,00 30,15,00 10,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00,00 17,00,00 0 0 17,00,00

মলধন বয়

110,00,00 160,85,00 75,58,00 17,00,00 93,00,00 0 0 93,00,0042 পকল মলধন বয়

110,00,00 160,85,00 75,58,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,00,00 93,00,00 0 0 93,00,00

কমরট: 135,00,00 191,00,00 85,58,00 25,00,00 110,00,00 0 0 110,00,00

224080700 ককবরজরর কজলরধধন করতগস কপরলররসমশহর পন রবরসন  (২য় সনশশররধত)(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 11,00 10,00 038 অনরন বয়

0 11,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 129,89,00 29,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 129,89,00 29,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 130,00,00 30,00,00 0

224080800 চটগরম কজলরর বরশখররধ উপশজলরর কপরলরর নন ৬৪/১ এ, ৬৪/১ রব এবন ৬৪/১ রস এর সমনয় করতগস অনশশ সরয়ধ পনব ররসন 

(০১/০৪/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১) (সনশশররধত) অননশমররদত ( ২য় সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 1,00 0 038 অনরন বয়

0 0 10,00 039 সনররকত

0 1,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 43,96,00 3,45,00 042 পকল মলধন বয়

0 43,96,00 3,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 43,97,00 3,55,00 0

224081200 *বরহণবরড়ধয়র কজলরর অনগ রত রততরস নদধ (আপরর) পনটখনন (০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 19,00 0 10,0038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

10,00 19,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

29,90,00 24,81,00 24,80,00 29,90,0042 পকল মলধন বয়

29,90,00 24,81,00 24,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,90,00

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

224081600 দরকণ পরশমরঞলধয় সমরনত পররন সমদ পররকলনর ও ববসরপনর পকল - ২য় পর ররয় (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

30,00,00 19,58,00 0 6,00,00 0 21,00,00 3,00,00 24,00,0038 অনরন বয়

0 3,42,00 25,00,00 039 সনররকত

30,00,00 23,00,00 25,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,00,00 0 21,00,00 3,00,00 24,00,00

মলধন বয়

70,00,00 52,50,00 50,50,00 9,00,00 0 61,00,00 0 61,00,0042 পকল মলধন বয়

70,00,00 52,50,00 50,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 9,00,00 0 61,00,00 0 61,00,00

কমরট: 100,00,00 75,50,00 75,50,00 15,00,00 0 82,00,00 3,00,00 85,00,00

224081700 *বরড়গঙর নদধ পনরদরর পকল (নতন ধশলশরধ-পনলধ-বনশরই-তররগ-বরড়গঙর ররররর রসশসম) (২য় সনশশররধত) 

(০১/০৪/১০-৩০/০৬/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 50,00 0 25,0038 অনরন বয়

0 0 50,00 039 সনররকত

25,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

229,75,00 189,50,00 179,50,00 229,75,0042 পকল মলধন বয়

229,75,00 189,50,00 179,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 229,75,00

কমরট: 230,00,00 190,00,00 180,00,00 230,00,00

224082000 *বরনলরশদশশর নদধ কডরজন এর জন কডজরর ও আনররঙক রনপররত কয় (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০২০) (২য় সনশশররধত) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,23,00 4,90,00 038 অনরন বয়

0 1,23,00 4,90,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 39,53,00 202,10,00 042 পকল মলধন বয়

0 39,53,00 202,10,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 40,76,00 207,00,00 0

224118000 টরঙরইল কজলরর কদলদয়রর উপশজলরধধন ধশলশরধ নদধর বরম তধরবতর গরছ-রমলধ, বররপররখয়র এবন নরগরপর উপশজলরর 

কঘরনরপরড়রসহ বরবপর লরউহরট এফরসরড পকল এলরকরয় তধর সনরকণ পকল (০১/০১/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত (১ম 

সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 10,00 0 038 অনরন বয়

0 0 10,00 039 সনররকত

0 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 31,90,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 6,07,00 049 সনররকত

0 31,90,00 6,07,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 32,00,00 6,17,00 0

224118300 *বররশরল কজলরর সরতলর-বরগধর পকশলর কপরলরর পনব ররসন পকল (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

57,00 77,00 0 57,0038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

57,00 77,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 57,00

মলধন বয়

14,43,00 16,23,00 11,80,00 14,43,0042 পকল মলধন বয়

14,43,00 16,23,00 11,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,43,00

কমরট: 15,00,00 17,00,00 12,00,00 15,00,00

224118400 ররমলর কজলরর পররতন ডরকররতয়র-নতন ডরকররতয়র নদধ কসচ ও রনষরশন পকল (০১/১০/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 19,00 28,00 038 অনরন বয়

0 19,00 28,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 21,81,00 16,72,00 042 পকল মলধন বয়

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 21,81,00 16,72,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 22,00,00 17,00,00 1,00

224121100 নররসনদধ কজলরর অনভ রক আরড়য়রল খচ নদধ, হররড়শদরলর নদধ, বকপত নদ, পরহররড়য়র নদধ, কমঘনর শরখর নদধ ও পররতন বকপত 

শরখর নদ পন:খনন পকল (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

8,00,00 16,00 0 8,00,0038 অনরন বয়

0 4,00 3,00 039 সনররকত

8,00,00 20,00 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00,00

মলধন বয়

72,49,00 119,80,00 99,97,00 72,49,0042 পকল মলধন বয়

72,49,00 119,80,00 99,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 72,49,00

কমরট: 80,49,00 120,00,00 100,00,00 80,49,00

224121200 *ররজবরড়ধ শহর রকর পকল (কফজ ২) (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

14,00 14,00 0 14,0038 অনরন বয়

0 0 15,00 039 সনররকত

14,00 14,00 15,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

109,86,00 49,86,00 49,85,00 109,86,0042 পকল মলধন বয়

109,86,00 49,86,00 49,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 109,86,00

কমরট: 110,00,00 50,00,00 50,00,00 110,00,00

224121300 *কমঘনর নদধর ররঙন হশত চচদপর কজলরর হররনর কফররঘরট এবন চরনররবধ এলরকরর করটরখরল বরজরর রকর (০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

15,00 40,00 0 15,0038 অনরন বয়

0 0 50,00 039 সনররকত

15,00 40,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

59,85,00 29,60,00 49,50,00 59,85,0042 পকল মলধন বয়

59,85,00 29,60,00 49,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,85,00

কমরট: 60,00,00 30,00,00 50,00,00 60,00,00

224121400 টরঙরইল কজলরর কগরপরলপরও ভঞরপর উপশলররধধণ রমনর নদধর বরমতধরবতর করউলধবরড়ধ বধজ হশত শরখরররয়র (ররয়র-বটতলর) 

পর রন তধর সনরকণ (০১/০৩/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 12,00 0 038 অনরন বয়

0 0 25,00 039 সনররকত

0 12,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 107,68,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 49,75,00 049 সনররকত

0 107,68,00 49,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 107,80,00 50,00,00 0

224121500 *সধমরন নদধ তধর সনরকণ ও উনয়ন পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00,00 1,00,00 0 1,00,0038 অনরন বয়

0 0 1,00,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

111,51,00 186,00,00 179,00,00 111,51,0042 পকল মলধন বয়

111,51,00 186,00,00 179,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 111,51,00

কমরট: 112,51,00 187,00,00 180,00,00 112,51,00

224121800 জরমরলপর কজলরর সররররবরড়ধ উপশজলরধধন রমনর নদধর বরমতধর সনরকশণর মরধশম ভয়রপর-তরররকররন সড়ক রকর শধর রক পকল  

(০১/০৩/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 6,51,00 0 038 অনরন বয়

0 6,51,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 1,49,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 1,00 049 সনররকত

0 1,49,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 8,00,00 1,00 0

224121900 *জরমরলপর কজলরর ইসলরমপর উপশজলরধধন কবলগরছর ইউরনয়শনর রলকররন ও গঠরইল হরড র পশয়শনর মধবতর রমনর নদধর বরমতধর 

রকর শধর রক পকল (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 7,05,00 0 038 অনরন বয়

0 7,05,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 0 1,00 049 সনররকত

0 2,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 7,07,00 1,00 0

224122000 *চটগরম কজলরর সনধপ উপশজলরর কপরলরর নন-৭২ এর ররঙন পবণ এলরকরয় কসরপ পরতরকর করশজর মরধশম পনব ররসন (১ম 

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

আবতরক বয়

10,00 14,00 0 10,0038 অনরন বয়

0 0 10,00 039 সনররকত

10,00 14,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

59,90,00 49,86,00 49,90,00 59,90,0042 পকল মলধন বয়

59,90,00 49,86,00 49,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,90,00

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

224122100 কনতশকরনর কজলরর কমরহনগঞ উপশজলরধধন হরইজদর বচশধর ঝঝরকপণ র সরনসমহ শরকশরলধকরণ পকল  (০১/০৩/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 20,00 0 038 অনরন বয়

0 20,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 24,25,00 8,00 042 পকল মলধন বয়

0 24,25,00 8,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 24,45,00 8,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224122200 *বররশরল কজলরর সদর উপশজলরয় কধতরনশখরলর নদধর ররঙন হশত চরবরড়ধয়র এলরকর রকর পকল (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

(১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

75,00 1,05,00 0 75,0038 অনরন বয়

0 0 30,00 039 সনররকত

75,00 1,05,00 30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 75,00

মলধন বয়

129,25,00 128,95,00 89,70,00 129,25,0042 পকল মলধন বয়

129,25,00 128,95,00 89,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 129,25,00

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

224122300 বরশমর বরশনরলন এর মরধশম বরনলরশদশশর রবররন এলরকরয় রবররন নদধর তধর ররঙন কররধ, ভরম পনটরদরর ও নরবতর বরদ পরইলট 

পকল (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,50,00 0 038 অনরন বয়

0 0 2,00,00 039 সনররকত

0 2,50,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 9,00,00 8,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 9,00,00 8,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 11,50,00 10,00,00 0

224122600 *টরনগরইল কজলরর ভয়রপর উপশজলরর অজরনর নরমক এলরকরশক রমনর নদধর ররনগন হশত রকরশর র নদধ তধর সনরকন (১ম 

সনশশররধত) (০১/১০/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 25,00 0 25,0038 অনরন বয়

0 0 25,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

32,25,00 199,75,00 49,75,00 32,25,0042 পকল মলধন বয়

32,25,00 199,75,00 49,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 32,25,00

কমরট: 32,50,00 200,00,00 50,00,00 32,50,00

224122900 *রমনর নদধর ডরনতধশরর ররঙন হশত গরইবরনর কজলরর সদর উপশজলর এবন গণকবরসহ ফলছরড় উপশজলরর রবররন সরপনর রকর 

পকল (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 20,00 0 20,0038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

20,00 20,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

139,80,00 59,80,00 49,80,00 139,80,0042 পকল মলধন বয়

139,80,00 59,80,00 49,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 139,80,00

কমরট: 140,00,00 60,00,00 50,00,00 140,00,00

224123000 নরশটরর কজলরর রসনড়র কপগরসররর এলরকর আতরই ও নরগর নদধর ররঙন হশত রকর পকল (০১/১০/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 46,00 0 038 অনরন বয়

0 0 20,00 039 সনররকত

0 46,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 20,47,00 9,80,00 042 পকল মলধন বয়

0 20,47,00 9,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 20,93,00 10,00,00 0

224139700 *রসররজগঞ কজলরয় রমনর নদধ হশত পনরদররকত ভরমর উনয়ন এবন পসররবত অর রননরতক অঞল রকর পকল (০১/০১/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00,00 30,00 74,00 5,00,0038 অনরন বয়

0 4,70,00 0 039 সনররকত

5,00,00 5,00,00 74,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

মলধন বয়

95,00,00 195,00,00 179,26,00 95,00,0042 পকল মলধন বয়

95,00,00 195,00,00 179,26,00উপশমরট - মলধন বয়: 95,00,00

কমরট: 100,00,00 200,00,00 180,00,00 100,00,00

224139800 *চটগরম কজলরর সরতকররনয়র ও কলরহরগরড়র উপশজলরয় সরঙ এবন ডল নদধর তধর সনরকণ পকল (১ম সনশশররধত) (০১/১০/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

45,00 45,00 65,00 45,0038 অনরন বয়

45,00 45,00 65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 45,00

মলধন বয়

99,55,00 49,55,00 89,35,00 99,55,0042 পকল মলধন বয়

99,55,00 49,55,00 89,35,00উপশমরট - মলধন বয়: 99,55,00

কমরট: 100,00,00 50,00,00 90,00,00 100,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224139900 নদধ গশবরণর ইনরসটউট-এর পররতষররনক উনয়ন ও সকমতর বরদ (কফজ-২) পকল (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,84,00 1,50,00 038 অনরন বয়

0 4,84,00 1,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 27,11,00 10,50,00 042 পকল মলধন বয়

0 27,11,00 10,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 31,95,00 12,00,00 0

224140000 *শরধয়তপর কজলরর জররজরর ও নরড়য়র উপশজলরয় পদর নদধর ডরনতধর রকর পকল (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,77,00 1,77,00 0 1,77,0038 অনরন বয়

0 0 1,80,00 039 সনররকত

1,77,00 1,77,00 1,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,77,00

মলধন বয়

238,23,00 278,23,00 278,20,00 238,23,0042 পকল মলধন বয়

238,23,00 278,23,00 278,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 238,23,00

কমরট: 240,00,00 280,00,00 280,00,00 240,00,00

224207000 কররলর কজলরর চরফকরশন উপশজলরধধন কততঝরলয়র নদধর ররঙন হশত বকসধ লঞঘরট হশত বরবরহরট লঞঘরট পর রন পরতরকর ও 

কডরজন এবন রকরধ-মকরধ দধপ বনর রনয়নণ (০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,07,00 1,84,00 10,00 2,07,0038 অনরন বয়

2,07,00 1,84,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,07,00

মলধন বয়

157,93,00 148,16,00 149,90,00 157,93,0042 পকল মলধন বয়

157,93,00 148,16,00 149,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 157,93,00

কমরট: 160,00,00 150,00,00 150,00,00 160,00,00

224207100 রশশরর কজলরর মরনররমপর ও ককশবপর উপশজলরধধন আপরর রদর নদধ, হররহর নদধ, বরড়রদর নদধ ও পরশরবতর খরলগরলর জলরবদতর 

দরধকরণ (০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 25,00 20,00 038 অনরন বয়

0 25,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 19,43,00 10,43,00 042 পকল মলধন বয়

0 40,00 0 049 সনররকত

0 19,83,00 10,43,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 20,08,00 10,63,00 0



 500

14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224207200 *চচপরইনবরবগঞ কজলরর সদর উপশজলরয় মহরননর নদধ কডরজন ও ররবরর ডকরম রনম ররণ (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)  (১ম 

সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

70,00 70,00 1,00,00 70,0038 অনরন বয়

70,00 70,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 70,00

মলধন বয়

49,30,00 9,30,00 49,00,00 49,30,0042 পকল মলধন বয়

49,30,00 9,30,00 49,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,30,00

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

224207300 কমঘনর নদধর ররঙন হরত কররলর কজলরর লরলশমরহন উপশজলরধধন লড র হররড রঞ ও ধরলশগগরনগর বরজরর রকর 

(০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

4,00 1,82,00 20,00 4,0038 অনরন বয়

4,00 1,82,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,00

মলধন বয়

159,96,00 148,18,00 149,80,00 159,96,0042 পকল মলধন বয়

159,96,00 148,18,00 149,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 159,96,00

কমরট: 160,00,00 150,00,00 150,00,00 160,00,00

224207400 *ককবরজরর –মরয়রনমরর ও সধমরন রনররপতর উনত কররর জন উরখয়র ও কটকনরফ উপশজলরয় নরফ নদধ বররবর কপরলররসমহ  

(৬৭/এ, ৬৭, ৬৭রব ও ৬৮) পনব ররসন (০১/১০/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

20,00 20,00 20,00 20,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

49,80,00 49,80,00 49,80,00 49,80,0042 পকল মলধন বয়

49,80,00 49,80,00 49,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,80,00

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

224235900 *কমঘনর নদধর ররঙন হশত বররশরল কজলরর কমশহরনগঞ উপশজলরর উলররনয়র-কগররবনপর এলরকর রকর (০১/০৪/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

2,35,00 1,50,00 50,00 2,35,0038 অনরন বয়

2,35,00 1,50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,35,00

মলধন বয়

97,65,00 108,50,00 109,50,00 97,65,0042 পকল মলধন বয়

97,65,00 108,50,00 109,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 97,65,00

কমরট: 100,00,00 110,00,00 110,00,00 100,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224236100 বরগনর কজলরর উপকলধয় কপরলররসমশহ কসচ করশজর জন খরল পনটখনন (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 13,00 17,00 038 অনরন বয়

0 13,00 17,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 23,83,00 23,83,00 042 পকল মলধন বয়

0 23,83,00 23,83,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 23,96,00 24,00,00 0

224247000 *ফররদপর কজলরর চড়রদরসন উপশজলরধধন পদর নদধর ডরনতধর সনরকণ ও কডরজন পকল (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,63,00 60,00 60,00 1,63,0038 অনরন বয়

1,63,00 60,00 60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,63,00

মলধন বয়

108,37,00 84,40,00 84,40,00 108,37,0042 পকল মলধন বয়

108,37,00 84,40,00 84,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 108,37,00

কমরট: 110,00,00 85,00,00 85,00,00 110,00,00

224248900 চটগরম কজলরর ফটকছরড় ও হরটহরজররধ উপশজলরয় হরলদর নদধ ও ধরন খরশলর তধর সনরকণ ও বনর রনয়নণ  

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,55,00 50,00 038 অনরন বয়

0 1,55,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 98,85,00 49,50,00 042 পকল মলধন বয়

0 98,85,00 49,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 100,40,00 50,00,00 0

224249200 *লকধপর কজলরর সদর উপশজলরয় রহমতখরলধ খরল এবন ররয়পর  উপশজলরয় ডরকররতয়র নদধর ররঙন রকরকশল তধর 

সনরকণ পকল (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

8,00 13,00 5,00 8,0038 অনরন বয়

8,00 13,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00

মলধন বয়

17,92,00 14,87,00 14,95,00 17,92,0042 পকল মলধন বয়

17,92,00 14,87,00 14,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,92,00

কমরট: 18,00,00 15,00,00 15,00,00 18,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224249300 *বরহণবররড়য়র কজলরর সররইল উপশজলরয় ররজরপর নরমক সরশন কমঘনর নদধর বরমতধর সনরকণ পকল 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

8,00 12,00 15,00 8,0038 অনরন বয়

8,00 12,00 15,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00

মলধন বয়

19,02,00 14,88,00 14,85,00 19,02,0042 পকল মলধন বয়

19,02,00 14,88,00 14,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,02,00

কমরট: 19,10,00 15,00,00 15,00,00 19,10,00

224249400 *চটগরম কজলরধধন ররঙনধয়র ও কবরয়রলখরলধ উপশজলর এবন ররঙরমরট পরব রতক কজলরর করপরই উপশজলরয় কণ রফলধ ও ইছরমরত নদধ 

এবন রশলক খরলসহ অনরন খরশলর উরয় তধশরর ররঙন হশত রকর (০১/১২/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

35,00 35,00 30,00 35,0038 অনরন বয়

35,00 35,00 30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 35,00

মলধন বয়

67,65,00 99,65,00 79,70,00 67,65,0042 পকল মলধন বয়

67,65,00 99,65,00 79,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 67,65,00

কমরট: 68,00,00 100,00,00 80,00,00 68,00,00

224249500 ঢরকর কজলরর কদরহরর উপশজলরধধন মররঝরচর করশক নরররশরবরজরর হশয় কমরকশসদপর পর রন পদর নদধর কডরজন ও বরম তধর সনরকণ 

পকল (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

50,00 50,00 50,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

109,50,00 139,50,00 139,50,00 109,50,0042 পকল মলধন বয়

109,50,00 139,50,00 139,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 109,50,00

কমরট: 110,00,00 140,00,00 140,00,00 110,00,00

224249600 বরহণবররড়য়র কজলরর সররইল উপশজলরধধন জয়ধরকররন ও কতরলকররন এলরকরয় বচধ রনম ররণ ও কসরপ সনরকণ পকল (০১/১০/২০১৮ 

- ৩০/০৬/২০২১)অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,00 10,00 038 অনরন বয়

0 8,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 20,59,00 5,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 20,59,00 5,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 20,67,00 6,00,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224250000 রপশররজপর কজলরর ররনরররয়র উপশজলরয় ভবশনশর নদধ পনটখনন এবন কপরনর নদধ ও ভবশনশর নদধর ররঙন হশত রবররন 

সরপনর/সমদ রকর (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 13,00 6,00 038 অনরন বয়

0 13,00 6,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 22,67,00 14,94,00 042 পকল মলধন বয়

0 22,67,00 14,94,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 22,80,00 15,00,00 0

224250100 রদনরজপর কজলরর খরনসরমর উপশজলরর রবররন সরশন আতরই নদধর অবরহত ররঙন পরতশররধ ও নদধতধর সনরকণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 17,00 10,00 038 অনরন বয়

0 17,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 26,40,00 12,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 26,40,00 12,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 26,57,00 13,00,00 0

224250500 রনপর কজলরর রমঠরপরর, পধরগরছর, পধরগঞ ও রনপর সদর উপশজলরয় রমশনশরধ, ঘরঘট ও করশতরয়র নদধর তধর সনরকণ ও নদধ 

পনটখনন (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 31,00 50,00 038 অনরন বয়

0 31,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 99,69,00 49,50,00 042 পকল মলধন বয়

0 99,69,00 49,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 100,00,00 50,00,00 0

224250600 * রফরজরবরলট সররড ফর রর-এককরশরশন অব সল এন রমরডয়রম খরলস, রবলস ইন দর কররন (০১/০৯/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,00 20,00 039 সনররকত

0 1,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,00 20,00 0

224250700 রকশশররগঞ কজলরর রমঠরমইন উপশজলরধধন রনরম রতব রমঠরমইন কসনর সরপনর এর ভরম সমতল উচকরণ, ওশয়র পশটকশন ও তধর 

পরতরকর করজ (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

25,00 25,00 25,00 25,0038 অনরন বয়

25,00 25,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

125,75,00 99,75,00 89,75,00 125,75,0042 পকল মলধন বয়

125,75,00 99,75,00 89,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 125,75,00

কমরট: 126,00,00 100,00,00 90,00,00 126,00,00

224251900 ৬৪ট কজলরর অরকনরস কছরট নদধ, খরল এবন জলরশয় পনটখনন (১ম পর ররয়) (০১/১১/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত (১ম 

সনশশররধত)

আবতরক বয়

33,71,00 14,96,00 5,00,00 33,71,0038 অনরন বয়

33,71,00 14,96,00 5,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 33,71,00

মলধন বয়

286,29,00 421,97,00 345,00,00 286,29,0042 পকল মলধন বয়

286,29,00 421,97,00 345,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 286,29,00

কমরট: 320,00,00 436,93,00 350,00,00 320,00,00

224252000 চটগরম কজলরর বচশখরলধ উপশজলরধধন প ঝইছরড় ইউরনয়শনর কপরলরর নন ৬৪/২এ (প ঝইছরড় পরট র) এর পনব ররসন ও রনষরশন 

(০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 12,00 0 038 অনরন বয়

0 12,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 6,64,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 6,64,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 6,76,00 1,00 0

224252100 গড়রই নদধ কডরজন ও তধর সনরকণ পকল  (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

2,00,00 3,51,00 4,00,00 2,00,0038 অনরন বয়

2,00,00 3,51,00 4,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

78,00,00 76,49,00 71,00,00 78,00,0042 পকল মলধন বয়

78,00,00 76,49,00 71,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 78,00,00

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

224254900 *চচদপর কসচ পকশলর চর-বরগরদধ পরম হরউজ ও হররজমররর করগশলটর পনব ররসন পকল  (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,22,00 3,00 10,00 2,22,0038 অনরন বয়

2,22,00 3,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,22,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

37,78,00 66,00 68,90,00 37,78,0042 পকল মলধন বয়

37,78,00 66,00 68,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 37,78,00

কমরট: 40,00,00 69,00 69,00,00 40,00,00

224255000 *ফররদপর কজলরর আরড়য়রল খচ নদধ তধর সনরকণ ও কডরজন  (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,60,00 60,00 25,00 1,60,0038 অনরন বয়

1,60,00 60,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,60,00

মলধন বয়

138,40,00 69,40,00 69,75,00 138,40,0042 পকল মলধন বয়

138,40,00 69,40,00 69,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 138,40,00

কমরট: 140,00,00 70,00,00 70,00,00 140,00,00

224255100 ভররব ও রপসর নদধর ররঙন হশত খলনর শহশরর গরতপণ র সরকররর সরপনরসমহ রকর (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 3,00 5,00 038 অনরন বয়

0 3,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,05,00 52,00 042 পকল মলধন বয়

0 4,05,00 52,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,08,00 57,00 0

224255500 বরঙরলধ-করশতরয়র-ফলশজরর-হররসরগর নদধ রসশসম কডরজন/ পনটখনন ও তধর সনরকন (০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

50,00 50,00 50,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

149,50,00 119,50,00 79,50,00 149,50,0042 পকল মলধন বয়

149,50,00 119,50,00 79,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 149,50,00

কমরট: 150,00,00 120,00,00 80,00,00 150,00,00

224275400 সরতকধরর কজলরর কপরলরর নন-৩ এর নরনলর নরমক সরশন ইছরমরত নদধর বরম তধর সনরকণ করজ’ (০১/০১/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 5,00 038 অনরন বয়

0 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,84,00 45,00 042 পকল মলধন বয়

0 5,84,00 45,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 5,89,00 50,00 0
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224285600 *ময়মনরসনহ কজলরর গফরগচও উপশজলরধধন চরআলগধ  ইউরনয়ন রকরশর র বহপত নশদর বরম তধশর কবড়ধ বচধ রনম ররণ 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,00 19,00 10,00 1,0038 অনরন বয়

1,00 19,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

14,99,00 24,81,00 24,90,00 14,99,0042 পকল মলধন বয়

14,99,00 24,81,00 24,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,99,00

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

224285900 'বরশগরহরট কজলরর কমরনলর উপশজলরর বরনলরশদশ কসনর কলরন সনসহরর রনজস পরতষরন এরলশফন বরন রসশমন ফকরকরধ ও ত

ৎসনলগ এলরকর পশর নদধর ররঙন হশত রকর' (০১/০৩/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 10,00 038 অনরন বয়

0 5,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,56,00 77,00 042 পকল মলধন বয়

0 1,56,00 77,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,61,00 87,00 0

224286000 রকশশররগঞ কজলরর কহরশসনপর উপশজলরধধন সরশহশবর চর গরম ও তদসনলগ এলরকর পররতন বহপত নশদর বরম তধশরর ররঙন হশত 

রকর (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 25,00 25,00 038 অনরন বয়

0 25,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 47,11,00 29,75,00 042 পকল মলধন বয়

0 47,11,00 29,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 47,36,00 30,00,00 0

224286100 ররড়গরম কজলরর রচলমররধ ও উরলপর উপশজলরয় বহপত নশদর ডরনতধর ররঙনশররধ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

20,00 1,00,00 20,00 20,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

114,78,00 149,00,00 79,80,00 114,78,0042 পকল মলধন বয়

114,78,00 149,00,00 79,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 114,78,00

কমরট: 114,98,00 150,00,00 80,00,00 114,98,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224287400 *নধলফরমররধ কজলরর চরড়রলকরটর নদধ কসরজরকরণ এবন বরড়রতসর নদধতধর সনরকণ (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

50,00 50,00 50,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

39,50,00 49,50,00 49,50,00 39,50,0042 পকল মলধন বয়

39,50,00 49,50,00 49,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 39,50,00

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

224287800 জয়পরহরট কজলরর তলশধগঙর, কছরটরমনর, রচরড় ও হরররবতধ নদধ পনটখনন (০১/০৩/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 50,00 10,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 50,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

59,50,00 49,50,00 19,90,00 59,50,0042 পকল মলধন বয়

59,50,00 49,50,00 19,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,50,00

কমরট: 60,00,00 50,00,00 20,00,00 60,00,00

224287900 চটগরম মহরনগরধর বনর রনয়নণ, জলমগতর/জলরবদতর রনরসন ও রনষরশন উনয়ন (০১/০২/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,00,00 1,00,00 0 1,00,0038 অনরন বয়

0 0 1,00,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

49,00,00 89,00,00 49,00,00 49,00,0042 পকল মলধন বয়

49,00,00 89,00,00 49,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,00,00

কমরট: 50,00,00 90,00,00 50,00,00 50,00,00

224288100 *ররড়গরম কজলরর করগমররধ উপশজলরর ঘঘমররধ হশত ফলয়রর চরঘরট ও রররজবপর উপশজলর সদর (কমমরর পরড়র) হশত কমরহনগঞ 

বরজরর পর রন বহপত নশদর ররঙন হশত বরমতধর সনরকণ (০১/০৪/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,73,00 1,00,00 50,00 1,73,0038 অনরন বয়

1,73,00 1,00,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,73,00

মলধন বয়

193,27,00 89,00,00 41,50,00 193,27,0042 পকল মলধন বয়

193,27,00 89,00,00 41,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 193,27,00

কমরট: 195,00,00 90,00,00 42,00,00 195,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224292300 কফনধ কজলরর ছরগলনরইয়র ও কফনধ সদর উপশজলরধধন কফনধ নদধর ডরন তধর ররঙন হশত নরঙল কমরড়র ও জগৎ জধবনপর এলরকর 

রকর (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 20,00 0 038 অনরন বয়

0 0 10,00 039 সনররকত

0 20,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 46,61,00 24,90,00 042 পকল মলধন বয়

0 46,61,00 24,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 46,81,00 25,00,00 0

224294500 *পররনসমদ মনণরলয় ও সনসরসমশহর সকমতর বরদকশল কছরট আকরশরর জলররন কয় (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

25,00 25,00 0 25,0038 অনরন বয়

0 0 25,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

12,24,00 35,05,00 24,75,00 12,24,0042 পকল মলধন বয়

12,24,00 35,05,00 24,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,24,00

কমরট: 12,49,00 35,30,00 25,00,00 12,49,00

224296300 *বরহণবররড়য়র কজলরর নবধনগর উপশজলরর বরড়কররন হশত ধররঙর এমরপ বচধ পর রন কমঘনর নদধর  বরমতধর সনরকণ 

(০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

10,00 10,00 0 10,0038 অনরন বয়

0 0 10,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

40,80,00 24,90,00 24,90,00 40,80,0042 পকল মলধন বয়

40,80,00 24,90,00 24,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,80,00

কমরট: 40,90,00 25,00,00 25,00,00 40,90,00

224296800 *শরধয়তপর কজলরর নরড়য়র উপশজলরর পদর শরখর নদধর ডরন তধশরর ররঙন হশত নওয়রপরড়র এলরকর এবন পদর নদধর বরম তধশরর 

ররঙন হশত চরআতর এলরকর রকর (০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

40,00 40,00 0 40,0038 অনরন বয়

0 0 25,00 039 সনররকত

40,00 40,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

149,60,00 109,60,00 99,75,00 149,60,0042 পকল মলধন বয়

149,60,00 109,60,00 99,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 149,60,00

কমরট: 150,00,00 110,00,00 100,00,00 150,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224296900 মধমরত-নবগঙর উপ-পকল পনব ররসন ও নবগঙর নদধ পনটখনন/কডরজন এর মরধশম পনরজধবন ও পররশবশগত রররসরম রকর 

(০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

75,00 75,00 0 75,0038 অনরন বয়

0 0 50,00 039 সনররকত

75,00 75,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 75,00

মলধন বয়

89,25,00 49,25,00 69,50,00 89,25,0042 পকল মলধন বয়

89,25,00 49,25,00 69,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 89,25,00

কমরট: 90,00,00 50,00,00 70,00,00 90,00,00

224305300 রসশলট কজলরর রসশলট সদর ও রবশনরর উপশজলরয় দশগরম, মরহতরবপর ও ররজরপর পরগণর বরজরর এলরকর সরমর নদধর উরয় 

তধশরর ররঙন হশত রকর (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

20,00 20,00 2,00,00 20,0038 অনরন বয়

20,00 20,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

49,80,00 49,80,00 23,00,00 49,80,0042 পকল মলধন বয়

49,80,00 49,80,00 23,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,80,00

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

224309700 হরবগঞ কজলরর রবরবয়রনর রবদকৎ ককনসমশহর সমমশখ ররশয়ররর নদধর উরয় তধশরর পরতরকর (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

30,00 30,00 17,50 30,0038 অনরন বয়

0 0 32,50 039 সনররকত

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

মলধন বয়

49,70,00 30,23,00 24,50,00 49,70,0042 পকল মলধন বয়

49,70,00 30,23,00 24,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,70,00

কমরট: 50,00,00 30,53,00 25,00,00 50,00,00

224313000 মরদররধপর কজলরর রশবচর উপশজলরয় আরড়য়রল খচ নশদর তধর সনরকণ ও কডরজন পকল (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

20,00 20,00 12,00 20,0038 অনরন বয়

0 0 8,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

39,80,00 9,80,00 39,80,00 39,80,0042 পকল মলধন বয়

39,80,00 9,80,00 39,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 39,80,00

কমরট: 40,00,00 10,00,00 40,00,00 40,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224313200 অপরশরশনরল ইরনশগশটড ওয়রটরর ররশসরশস রস মরশনজশমন ইন কমলরশয়ন উইর বরনলরশদশ ওয়রটরর রলস-2018  

(০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,64,00 1,90,00 1,80,00 4,29,00 0 3,35,00 0 3,35,0038 অনরন বয়

0 0 2,20,00 039 সনররকত

7,64,00 1,90,00 4,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,29,00 0 3,35,00 0 3,35,00

মলধন বয়

0 6,00 2,00 042 পকল মলধন বয়

0 0 50,00 049 সনররকত

0 6,00 52,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 7,64,00 1,96,00 4,52,00 4,29,00 0 3,35,00 0 3,35,00

224313300 পদর নদধর ররঙন হশত চরপরইনবরবগঞ কজলরর সদর উপশজলরর চরবরগডরঙর ও শরহরজরনপর এলরকর রকর পকল  

(০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

15,00 14,00 8,00 15,0038 অনরন বয়

0 1,00 2,00 039 সনররকত

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

মলধন বয়

39,85,00 9,85,00 14,90,00 39,85,0042 পকল মলধন বয়

39,85,00 9,85,00 14,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 39,85,00

কমরট: 40,00,00 10,00,00 15,00,00 40,00,00

224313400 ররজশরহধ কজলরর চররঘরট ও বরঘর উপশজলরর গঙর নদধর বরম তধশরর সরপনরসমহ নদধররঙণ হশত রকর পকল  

(০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

50,00 50,00 50,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

29,50,00 14,50,00 19,50,00 29,50,0042 পকল মলধন বয়

29,50,00 14,50,00 19,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,50,00

কমরট: 30,00,00 15,00,00 20,00,00 30,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224313500 সনরমগঞ কজলরর কদরয়রররবরজরর ও ছরতক উপশজলরর আওতরধধন সরমর নদধর ডরনতধশর অবরসত কদরয়রররবরজরর উপশজলর পরররদ 

কমপশক লকধবরউর ও কবতরর এলরকরয় নদধতধর সনরকণ শধর রক পকল  (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

25,00 24,50 25,00 25,0038 অনরন বয়

0 50 0 039 সনররকত

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

মলধন বয়

49,75,00 26,75,00 24,75,00 49,75,0042 পকল মলধন বয়

49,75,00 26,75,00 24,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,75,00

কমরট: 50,00,00 27,00,00 25,00,00 50,00,00

224313600 পরবনর কজলরর কবড়র উপশজলরর মরনগঞ হশত খরনপরর এবন করজধরহরট হশত ররজধররদয়র নরমক এলরকরয় রমনর নদধর ডরন তধর 

সনরকণ পকল  (০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

40,00 40,00 5,00 40,0038 অনরন বয়

40,00 40,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

29,60,00 9,60,00 14,95,00 29,60,0042 পকল মলধন বয়

29,60,00 9,60,00 14,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,60,00

কমরট: 30,00,00 10,00,00 15,00,00 30,00,00

224313700 ররড়গরম কজলরর ররড়গরম সদর, ররজররহরট ও ফলবরড়ধ উপশজলরধধন ধরলর নদধর বনর রনয়নণসহ বরম ও ডরনতধর সনরকণ পকল  

(০১/০৩/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00,00 50,00 5,00 1,00,0038 অনরন বয়

1,00,00 50,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

119,00,00 36,50,00 4,95,00 119,00,0042 পকল মলধন বয়

119,00,00 36,50,00 4,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 119,00,00

কমরট: 120,00,00 37,00,00 5,00,00 120,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224314100 জরমরলপর কজলরর মরদররগঞ উপশজলরধধন পরশকরদহ ও বররলজরর এবন বগড়র কজলরর সরররয়রকররন উপশজলরধধন জরমরল এলরকর 

রমনর নদধর ররঙন হশত রকর পকল  (০১/০৪/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

30,00 10,00 5,00 30,0038 অনরন বয়

30,00 10,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 30,00

মলধন বয়

49,70,00 9,90,00 14,95,00 49,70,0042 পকল মলধন বয়

49,70,00 9,90,00 14,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,70,00

কমরট: 50,00,00 10,00,00 15,00,00 50,00,00

224317700 কনতশকরনর কজলরর কমরহনগঞ উপশজলরর রডনগরশপরতর হরওশরর অরকনশর খরল পনটখনন ও ফসল পররবহন ববসরর উনয়ন 

(০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 10,00 0 10,0038 অনরন বয়

10,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

32,28,00 9,90,00 0 32,28,0042 পকল মলধন বয়

32,28,00 9,90,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 32,28,00

কমরট: 32,38,00 10,00,00 0 32,38,00

224318400 ‘চর কডশরলপশমন এন কসশটলশমন পশজক-রবরজন (রসররএসরপ-৪) (অরতররক অর ররয়ন) (বরপরউশবর অনশ)’ 

(০১/০৭১২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

19,94,00 32,08,50 0 1,75,00 1,81,00 0 16,38,00 18,19,0038 অনরন বয়

0 2,50 0 039 সনররকত

19,94,00 32,11,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,75,00 1,81,00 0 16,38,00 18,19,00

মলধন বয়

56,75,00 98,46,00 0 46,68,00 10,07,00 0 0 10,07,0042 পকল মলধন বয়

56,75,00 98,46,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 46,68,00 10,07,00 0 0 10,07,00

কমরট: 76,69,00 130,57,00 0 48,43,00 11,88,00 0 16,38,00 28,26,00

224318500 মন নদধর ররঙন হশত কমগলরধবরজরর কজলরর সদর, ররজনগর ও রলরউড়র উপশজলর রকর (০১/০৭/২০২০ -০১/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00,00 2,00,00 0 2,00,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

38,00,00 5,00,00 0 38,00,0042 পকল মলধন বয়

38,00,00 5,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 38,00,00

কমরট: 40,00,00 7,00,00 0 40,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224318700 সরতকধরর কজলরর কপরলরর ১, ২, ৬-৮ এবন ৬-৮ (একশটনশন) এর রনষরশন ববসরর উনয়ন (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 44,00 0 50,0038 অনরন বয়

0 6,00 0 039 সনররকত

50,00 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

44,27,00 38,60,00 0 44,27,0042 পকল মলধন বয়

44,27,00 38,60,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 44,27,00

কমরট: 44,77,00 39,10,00 0 44,77,00

224319100 রদনরজপর শহর রকর পকশলর পনব ররসন এবন রদনরজপর শহর সনলগ সনলগ কঢপর ও গশররশরধ নদধ রসশসম কডরজন/খনন 

(০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

15,00 12,00 0 15,0038 অনরন বয়

0 3,00 0 039 সনররকত

15,00 15,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

49,85,00 1,85,00 0 49,85,0042 পকল মলধন বয়

49,85,00 1,85,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 49,85,00

কমরট: 50,00,00 2,00,00 0 50,00,00

224319200 নওগচ কজলরর ধরমইরহরট, পতধতলর ও মহরশদবপর উপশজলরধধন ৩ট পকশলর পনব ররসন এবন আতরই নদধর কডরজনসহ তধর সনরকণ 

(০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

22,00 22,00 0 22,0038 অনরন বয়

22,00 22,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 22,00

মলধন বয়

34,78,00 1,28,00 0 34,78,0042 পকল মলধন বয়

5,00,00 0 0 5,00,0049 সনররকত

39,78,00 1,28,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 39,78,00

কমরট: 40,00,00 1,50,00 0 40,00,00

224319400 ররমলর কজলরর রততরস ও কহরমনর উপশজলরয় রততরস নদধ (কলরয়রর রততরস) পনটখনন (০১/০৭/২০২০ - ৩১/১২/২০১২) অনশমররদত

আবতরক বয়

15,00 8,00 0 15,0038 অনরন বয়

15,00 8,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

29,85,00 1,42,00 0 29,85,0042 পকল মলধন বয়

29,85,00 1,42,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 29,85,00

কমরট: 30,00,00 1,50,00 0 30,00,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224319900 গরইবরনর কজলরর সদর ও সনরগঞ উপশজলরর কগরঘরট ও খরনরবরড়ধসহ পরশরবতর এলরকর রমনর নদধর ডরন তধশরর ররঙন হশত রকর 

(০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 25,00 0 25,0038 অনরন বয়

25,00 25,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

49,75,00 1,25,00 0 49,75,0042 পকল মলধন বয়

49,75,00 1,25,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 49,75,00

কমরট: 50,00,00 1,50,00 0 50,00,00

224321500 কততরলয়র নদধর ররঙন হশত পটয়রখরলধ কজলরধধন বরউফল উপশজলরর ধরলয়র লঞঘরট হশত বররশরল কজলরধধন বরশকরগঞ উপশজলরর 

দগ ররপরশর রকর (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,20,00 10,00 0 2,20,0038 অনরন বয়

2,20,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,20,00

মলধন বয়

27,80,00 1,90,00 0 27,80,0042 পকল মলধন বয়

27,80,00 1,90,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 27,80,00

কমরট: 30,00,00 2,00,00 0 30,00,00

224321600 কশপরতরক নশদর জলরবদতর দরধকরণ (২য় পর ররয়) (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 20,00 0 10,0038 অনরন বয়

10,00 20,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

39,90,00 80,00 0 39,90,0042 পকল মলধন বয়

39,90,00 80,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 39,90,00

কমরট: 40,00,00 1,00,00 0 40,00,00

224323900 ভররব নদ পনটখনন পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৮/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,50,00 20,00 0 1,50,0038 অনরন বয়

1,50,00 20,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,50,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

38,50,00 1,30,00 0 38,50,0042 পকল মলধন বয়

38,50,00 1,30,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 38,50,00

কমরট: 40,00,00 1,50,00 0 40,00,00

224324000 রমনর নদধর ডরনতধর ররঙন হশত রসররজগঞ কজলরর কররজপর উপশজলরধধন রসনড়রবরড়ধ, পরটরগরম ও বরঐশখরলর এলরকর সনরকণ 

পকল (০১/১০/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 50,00 0 50,0038 অনরন বয়

50,00 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

49,50,00 3,30,00 0 49,50,0042 পকল মলধন বয়

49,50,00 3,30,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 49,50,00

কমরট: 50,00,00 3,80,00 0 50,00,00

224324400 কনরয়রখরলধ কজলরর কবগমগঞ, চরটরখল, কসনবরগ ও কসরনরইমরড় উপশজলরর জলরবদতর দরধকরশণর লশকক খরল পনটখনন পকল 

(০১/১০/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

15,00 15,00 0 15,0038 অনরন বয়

15,00 15,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

19,85,00 14,85,00 0 19,85,0042 পকল মলধন বয়

19,85,00 14,85,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 19,85,00

কমরট: 20,00,00 15,00,00 0 20,00,00

224329600 রমনর নদধর ডরনতধশরর ররঙন হশত গরইবরনর কজলরর ফলছরড় উপশজলরধধন করতলরমররধ ও সরঘরটর উপশজলরধধন কগররবরন এবন 

হলরদয়র এলরকর রকর (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 0 0 20,0038 অনরন বয়

20,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

41,78,00 0 0 41,78,0042 পকল মলধন বয়

41,78,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 41,78,00

কমরট: 41,98,00 0 0 41,98,00
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14701 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়অরধদপর/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: 1470101 - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224333500 আরড়য়রল খচ নদধর ররঙন হশত বররশরল কজলরর কগগরনদধ উপশজলরর কহরসনরবরদ বরজরর, লঞঘরট ও তৎসনলগ এলরকর রকরশর র সরয়ধ 

নদধ তধর পরতরকরমলক করজ বরসবরয়ন (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00 0 0 5,0038 অনরন বয়

5,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

9,95,00 0 0 9,95,0042 পকল মলধন বয়

9,95,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,95,00

কমরট: 10,00,00 0 0 10,00,00

224334000 কররলর কজলরর কদগলতখরন উপশজলরধধন কদগলতখরন কপগরসরর ও চরকঘরট এবন অনরন অরধকতর ঝঝরকপণ র এলরকর কমঘনর নদধর 

ররঙন হশত রকর (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 0 0 10,0038 অনরন বয়

10,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

19,90,00 0 0 19,90,0042 পকল মলধন বয়

19,90,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 19,90,00

কমরট: 20,00,00 0 0 20,00,00

কমরট - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়: 6870,92,00 7364,85,00 6269,42,00 5901,58,00 849,07,00 85,35,00 34,92,00 969,34,00

কমরট - সরচবরলয়, পররন সমদ মনণরলয়: 6870,92,00 7364,85,00 6269,42,00 5901,58,00 849,07,00 85,35,00 34,92,00 969,34,00

কমরট - পররন সমদ মনণরলয়: 6269,42,007364,85,006870,92,00 5901,58,00 849,07,00 85,35,00 34,92,00 969,34,00


