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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 50

153 - ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

895,40,00

3087,48,00

0

3982,88,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

1530101 সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয় 3982,88,00 2938,83,00 3633,24,00

3982,88,00 2938,83,00 3633,24,00বমরট - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয় :

বমরট - ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয় : 3633,24,002938,83,003982,88,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 50

153 - ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

15301 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/বকরড

পকল

বকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(বসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1530101 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

বমরট

পকল

সরহরয

213029601 *বনতশকরনর বজলরর বমরহনগঞ উপশজলরর আদশ রনগশর পর রটন বকন রনম ররণ (৩০/০৬/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

9,50 3,75 9,00 9,5032 পণ ও বসবরর ববহরর

12,00 5,75 11,50উপশমরট - আবতরক বয়: 12,00

মলধন বয়

3,95,00 2,19,25 4,38,50 3,95,0041 অআরর রক সমদ

3,95,00 2,19,25 4,38,50উপশমরট - মলধন বয়: 3,95,00

বমরট: 4,07,00 2,25,00 4,50,00 4,07,00

221000153 **ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

0 0 20,05,00 039 সনররকত

0 0 20,05,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

47,04,00 0 0 46,12,00 0 0 92,00 92,0049 সনররকত

47,04,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 46,12,00 0 0 92,00 92,00

বমরট: 47,04,00 0 20,05,00 46,12,00 0 0 92,00 92,00

222011000 *ককবরজররস খরশকশল বশখ হররসনর টরওয়ররসহ পর রটন বজরন সরপশনর লশকক সমরবতর সমধকর (০১/০৯/২০২০-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

1,55,00 1,00,00 0 1,55,0038 অনরন বয়

1,55,00 1,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,55,00

বমরট: 1,55,00 1,00,00 0 1,55,00

223037400 *হররত শরহজরলরল আনজরররতক রবমরনবনশরর  জন রনররপতর রনরশতকশল বরনলরশদশ ববসরমররক রবমরন চলরচল কররপশকর 

সকমতর বরদ।(০১/১২/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

6,87,00 5,00 16,48,00 6,87,0038 অনরন বয়

6,87,00 5,00 16,48,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,87,00
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15301 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/বকরড

পকল

বকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(বসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1530101 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

বমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

33,92,00 12,03,00 36,66,00 92,00 0 0 33,00,00 33,00,0042 পকল মলধন বয়

33,92,00 12,03,00 36,66,00উপশমরট - মলধন বয়: 92,00 0 0 33,00,00 33,00,00

বমরট: 40,79,00 12,08,00 53,14,00 7,79,00 0 0 33,00,00 33,00,00

224093800 *রসশলট ওসমরনধ আনজরররতক রবমরনবনশরর রবদমরন ররনওশয় ও বটরকওশয়র শরক বরদকরণ (০১/০১/২০১৭-৩১./১২/২০১৮) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 7,00,00 6,00,00 038 অনরন বয়

0 7,00,00 6,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

40,00,00 241,00,00 206,40,00 40,00,0042 পকল মলধন বয়

40,00,00 241,00,00 206,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

বমরট: 40,00,00 248,00,00 212,40,00 40,00,00

224093900 *পর রটন বর র উপ লশক বদশশর করতপয় পর রটন আকর রণধয় এলরকরর পর রটন সরবধররদর উনয়ন পকল (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 32,00 35,00 50,0038 অনরন বয়

50,00 32,00 35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

12,24,00 14,18,00 19,65,00 12,24,0042 পকল মলধন বয়

12,24,00 14,18,00 19,65,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,24,00

বমরট: 12,74,00 14,50,00 20,00,00 12,74,00

224094000 *চটগরমস  পরররকশত  পর রটন সরবধররদ পবতরন পকল  (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 15,00 15,00 10,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

29,90,00 3,11,00 11,85,00 29,90,0042 পকল মলধন বয়

29,90,00 3,11,00 11,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,90,00

বমরট: 30,00,00 3,26,00 12,00,00 30,00,00

224094300 ককবরজরর রবমরন বনশরর উনয়ন পকল (১ম পর ররয়) (৩য় সনশশররধত) (০১/১০/২০০৯ - ৩১/১২/২০২১)অনশমররদত

মলধন বয়

230,00,00 40,00,00 140,00,00 230,00,0042 পকল মলধন বয়

230,00,00 40,00,00 140,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 230,00,00

বমরট: 230,00,00 40,00,00 140,00,00 230,00,00
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15301 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/বকরড

পকল

বকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(বসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1530101 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

বমরট

পকল

সরহরয

224126700 হয়রত শরহজরলরল আনজরররতক রবমরনবনর সমসররণ (১ম পর ররয়) (১ম সনশশররধত)(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২৫)  অনশমররদত

আবতরক বয়

864,79,00 261,25,00 329,25,00 784,79,00 0 0 80,00,00 80,00,0038 অনরন বয়

864,79,00 261,25,00 329,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 784,79,00 0 0 80,00,00 80,00,00

মলধন বয়

1962,73,00 1910,00,00 2527,49,00 0 0 0 1962,73,00 1962,73,0042 পকল মলধন বয়

1962,73,00 1910,00,00 2527,49,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 1962,73,00 1962,73,00

বমরট: 2827,52,00 2171,25,00 2856,74,00 784,79,00 0 0 2042,73,00 2042,73,00

224135100 *এনএইচটটআই-এর সকমতর বরদ ও সমসররণ এবন বসরনর মসরজশদর করতগস পর রটন বমরশটল পননরনম ররণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

30,00 14,00 2,20,00 30,0038 অনরন বয়

30,00 14,00 2,20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 30,00

মলধন বয়

9,70,00 7,86,00 12,89,00 9,70,0042 পকল মলধন বয়

9,70,00 7,86,00 12,89,00উপশমরট - মলধন বয়: 9,70,00

বমরট: 10,00,00 8,00,00 15,09,00 10,00,00

224143700 *চটগরম শরহ আমরনত আনজরররতক রবমরনবনশরর রবদমরন ররনওশয় ও টররকওশয়র শরকবরদকরণ (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

7,33,00 3,10,00 6,60,00 7,33,0038 অনরন বয়

7,33,00 3,10,00 6,60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,33,00

মলধন বয়

369,90,00 42,40,00 88,40,00 369,90,0042 পকল মলধন বয়

369,90,00 42,40,00 88,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 369,90,00

বমরট: 377,23,00 45,50,00 95,00,00 377,23,00

224266500 রসশলট ওসমরনধ আনজরররতক রবমরনবনশরর উনয়ন পকল (১ম পর ররয়) (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00,00 5,50,00 5,50,00 5,00,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

150,00,00 220,97,00 144,50,00 150,00,0042 পকল মলধন বয়

150,00,00 220,97,00 144,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 150,00,00

বমরট: 155,00,00 226,47,00 150,00,00 155,00,00
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15301 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/বকরড

পকল

বকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(বসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1530101 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

বমরট

পকল

সরহরয

224266600 ককবরজরর রবমরনবনশরর ররনওশয় সমসররণ পকল (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,20,00 50,00 2,00,00 5,20,0038 অনরন বয়

5,20,00 50,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,20,00

মলধন বয়

98,80,00 157,00,00 22,60,00 98,80,0042 পকল মলধন বয়

98,80,00 157,00,00 22,60,00উপশমরট - মলধন বয়: 98,80,00

বমরট: 104,00,00 157,50,00 24,60,00 104,00,00

224267000 *চচপরইনবরবগঞ বজলরর মহরননরয় বশখ হররসনর বসত সনলগ এলরকরয় পর রটন বকন রনম ররণ (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 10,00 20,00 20,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

4,80,00 1,90,00 1,80,00 4,80,0042 পকল মলধন বয়

4,80,00 1,90,00 1,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 4,80,00

বমরট: 5,00,00 2,00,00 2,00,00 5,00,00

224267100 *পঞগশড় পর রটন বকন রনম ররণ(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 1,00 33,00 25,0038 অনরন বয়

25,00 1,00 33,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

7,75,00 0 9,67,00 7,75,0042 পকল মলধন বয়

7,75,00 0 9,67,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,75,00

বমরট: 8,00,00 1,00 10,00,00 8,00,00

224272400 বরনলরশদশ পর রটন করশপরশরশশনর সরপনরসমশহর সকমতর বরদ সনকরন সমধকর (০১/০১/২০১৯-২৮/০২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,75,00 1,12,00 038 অনরন বয়

0 1,75,00 1,12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

বমরট: 0 1,75,00 1,12,00 0

224272500 *বনরয়রখরলধ বজলরর হররতয়র ও রনঝম দধশপ পর রটন বকন রনম ররণ  (১ম সনশশররধত) (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 1,00 20,00 25,0038 অনরন বয়

25,00 1,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

3,75,00 0 4,80,00 3,75,0042 পকল মলধন বয়

3,75,00 0 4,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,75,00
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15301 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/বকরড

পকল

বকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(বসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1530101 - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন মনণরলয়

বমরট

পকল

সরহরয

বমরট: 4,00,00 1,00 5,00,00 4,00,00

224284900 * বররশরল বজলরর দগ ররসরগর এলরকরয় পর রটন সরবধররদ সরষ (১ম সনশশররধত)(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

25,00 12,00 20,00 25,0038 অনরন বয়

25,00 12,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

3,75,00 1,11,00 4,80,00 3,75,0042 পকল মলধন বয়

3,75,00 1,11,00 4,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,75,00

বমরট: 4,00,00 1,23,00 5,00,00 4,00,00

224292200 *আনজরররতক রবমরনবনরসমশহর রসরকউররট ববসরর উনয়ন(০১/০৭/২০১৯-৩১-১২/২০২০), অনশমররদত

আবতরক বয়

2,37,00 2,64,00 3,32,00 0 0 0 2,37,00 2,37,0038 অনরন বয়

2,37,00 2,64,00 3,32,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 2,37,00 2,37,00

মলধন বয়

0 1,36,00 3,28,00 042 পকল মলধন বয়

0 1,36,00 3,28,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

বমরট: 2,37,00 4,00,00 6,60,00 0 0 0 2,37,00 2,37,00

224323500 *বদশশর অভকনশর পর রটন আকর রণধয় এলরকরয় টকর পররচরলনরর লশকক টকররস বকরচ সনগহ (০১/১১/২০২০-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

32,00 1,00 0 32,0038 অনরন বয়

32,00 1,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 32,00

মলধন বয়

19,25,00 0 0 19,25,0042 পকল মলধন বয়

19,25,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 19,25,00

বমরট: 19,57,00 1,00 0 19,57,00

224324700 রশশরর রবমরনবনর, সসয়দপর রবমরনবনর ও শরহ মখদম রবমরনবনর, ররজশরহধ এর ররনওশয় সররশফশস অকরসফল কনরকট 

ওভররশলকরণ (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

মলধন বয়

60,00,00 1,00 0 60,00,0042 পকল মলধন বয়

60,00,00 1,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

বমরট: 60,00,00 1,00 0 60,00,00

বমরট - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও 

পর রটন মনণরলয়:

3982,88,00 2938,83,00 3633,24,00 1903,86,00 0 0 2079,02,00 2079,02,00

বমরট - সরচবরলয়, ববসরমররক রবমরন পররবহন ও 

পর রটন মনণরলয়:

3982,88,00 2938,83,00 3633,24,00 1903,86,00 0 0 2079,02,00 2079,02,00

বমরট - ববসরমররক রবমরন পররবহন ও পর রটন 

মনণরলয়:

3633,24,002938,83,003982,88,00 1903,86,00 0 0 2079,02,00 2079,02,00


