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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 19

122 - জনরনররপতর রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

34,93,00

1562,15,00

0

1597,08,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, জনরনররপতর রবভরগ

1220101 সরচবরলয়, জনরনররপতর রবভরগ 79,67,00 1,05,00 152,73,00

1220102 নরশনরল মরনটররন টটরলকরমউরনদকশন টসনরর (এনটএমরস) 0 21,01,00 17,01,00

79,67,00 22,06,00 169,74,00টমরট - সরচবরলয়, জনরনররপতর রবভরগ :

বরনলরদদশ পরলশ অরধদপর

1220201 সদর দপর, বরনলরদদশ পরলশ 1169,78,00 1516,79,00 1464,79,00

1169,78,00 1516,79,00 1464,79,00টমরট - বরনলরদদশ পরলশ অরধদপর :

বর ররর গরর র বরনলরদদশ

1220301 পধরন করর ররলয়, বর ররর গরর র বরনলরদদশ 111,35,00 49,50,00 8,49,00

111,35,00 49,50,00 8,49,00টমরট - বর ররর গরর র বরনলরদদশ :

টকরস গরর র

1220401 সদরদপর, টকরস গরর র 221,69,00 196,93,00 246,98,00

221,69,00 196,93,00 246,98,00টমরট - টকরস গরর র :

আনসরর ও গরম পরতরকর অরধদপর

1220501 পধরন করর ররলয়, আনসরর ও গরম পরতরকর অরধদপর 14,59,00 5,23,00 5,23,00

14,59,00 5,23,00 5,23,00টমরট - আনসরর ও গরম পরতরকর অরধদপর :

টমরট - জনরনররপতর রবভরগ : 1895,23,001790,51,001597,08,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 19

122 - জনরনররপতর রবভরগ

12201 - সরচবরলয়, জনরনররপতর 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: 1220101 - সরচবরলয়, জনরনররপতর রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

221000122 জনরনররপতর রবভরগ, সররষ মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

79,66,00 0 151,68,00 79,66,0049 সনররকত

79,66,00 0 151,68,00উপশমরট - মলধন বয়: 79,66,00

কমরট: 79,66,00 0 151,68,00 79,66,00

223028400 * চরইল পশটকশন এন মরনটররন (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 20,00 12,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 72,50 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50 0 036 অনদরন

0 93,00 12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

1,00 12,00 93,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 12,00 93,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 1,05,00 1,05,00 1,00

কমরট - সরচবরলয়, জনরনররপতর রবভরগ: 79,67,00 1,05,00 152,73,00 79,67,00
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12201 - সরচবরলয়, জনরনররপতর 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: 1220102 - নরশনরল মরনটররন কটরলকরমউরনশকশন কসনরর (এনটএমরস)

কমরট

পকল

সরহরয

224279200 * "এনটএমরস’র রনজস করর ররলয় ভবন সমসররণ পকল" (০১/০১/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,65 1,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,69,35 3,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,71,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 19,30,00 16,97,00 041 অআরর রক সমদ

0 19,30,00 16,97,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 21,01,00 17,01,00 0

কমরট - নরশনরল মরনটররন কটরলকরমউরনশকশন 

কসনরর (এনটএমরস):

0 21,01,00 17,01,00 0

কমরট - সরচবরলয়, জনরনররপতর রবভরগ: 79,67,00 22,06,00 169,74,00 79,67,00
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12202 - বরনলরশদশ পরলশ 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: 1220201 - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ

কমরট

পকল

সরহরয

223028600 সরসশটইশনবল ইরনরসশয়টভ ট পশটক উইশমন এন গরল রস ফম রজরবরভ (সপ-রজরবরভ) (০১/০৭/২০১৭ - (৩১/১২/২০২০) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,30,00 1,30,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,30,00 1,30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,30,00 1,30,00 0

223038800 * সনরসবরদ ও জনরনররপতর রনরশতকশল ঢরকর কমশটরপরলটন পরলশশর সকমতর বরদ  (০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,00 2,50 3,00 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,00 2,50 2,00 38,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

8,10,00 70,95,00 58,16,00 8,10,0041 অআরর রক সমদ

8,10,00 70,95,00 58,16,00উপশমরট - মলধন বয়: 8,10,00

কমরট: 8,50,00 71,00,00 58,21,00 8,50,00

224007900  * বরনলরশদশ পরলশশর রবরভন ইউরনশট ১২ট বরররক রনম ররণ (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 2,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 20,00 8,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 25,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 34,75,00 24,90,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 34,75,00 24,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 35,00,00 25,00,00 1,00

224008200 *পরলশ রবভরশগর ১০১ট জররজধণ র ররনর ভবন টরইপ পরশন রনম ররণ (০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 5,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 55,00 45,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 60,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 81,40,00 26,48,00 041 অআরর রক সমদ

0 81,40,00 26,48,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 82,00,00 26,98,00 0
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12202 - বরনলরশদশ পরলশ 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: 1220201 - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ

কমরট

পকল

সরহরয

224008300 * ৫ট র ররব কমশপক এবন একট র ররব কটরনন সল কমশপক রনম ররণ (০১/০১/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) সনশশররধত 

অননশমররদত।

আবতরক বয়

4,00 2,00 0 4,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,16,00 98,00 1,50,00 1,16,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

148,80,00 222,00,00 118,50,00 148,80,0041 অআরর রক সমদ

148,80,00 222,00,00 118,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 148,80,00

কমরট: 150,00,00 223,00,00 120,00,00 150,00,00

224008400 * ৭ ট র ররব কমশপক রনম ররণ (০১/০১/২০১০ - ৩০/০৬/২০২১) (২য় সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,62 2,55 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 29,38 17,45 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 33,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 69,67,00 29,80,00 041 অআরর রক সমদ

0 69,67,00 29,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 70,00,00 30,00,00 0

224008500 * বরনলরশদশশর রবরভন সরশন পরলশ রবভরশগর ৫০ট হরইওশয় পরলশ আউটশপরস রনম ররণ (০১/০১/১০ - ৩০/০৬/২০২১)  (২য় 

সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 12,00 8,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 15,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 49,85,00 15,77,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 49,85,00 15,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 50,00,00 15,87,00 1,00

224009200 * ১৯ট কনন-পরলশ ফররড় ড় ও বরররক রনম ররণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)  অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 4,50 5,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 50 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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12202 - বরনলরশদশ পরলশ 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: 1220201 - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 25,95,00 8,87,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 25,95,00 8,87,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 26,00,00 8,92,00 1,00

224009300 * রবদমরন পরলশ হরসপরতরলসমহ আধরনকধকরণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 12,44 3,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,87,56 97,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,00,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 149,00,00 63,50,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 149,00,00 63,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 151,00,00 64,50,00 1,00

224009400 ঢরকর কমশটরপরলটন পরলশশর অপরশরশন সকমতর ও দকতর বরদকরণ (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,46 4,00 7,00 1,4631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,79,54 1,96,00 18,00 1,79,5432 পণ ও কসবরর ববহরর

1,81,00 2,00,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,81,00

মলধন বয়

40,57,00 8,00,00 24,75,00 40,57,0041 অআরর রক সমদ

40,57,00 8,00,00 24,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,57,00

কমরট: 42,38,00 10,00,00 25,00,00 42,38,00

224009500 * বররশরল ও রসশলট আমড র পরলশ বরটররলয়ন এবন করঞ ররজরভ র পরলশ লরইন রনম ররণ (০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,50 3,00 3,00 3,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

26,50 27,00 27,00 26,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

69,70,00 39,70,00 79,70,00 69,70,0041 অআরর রক সমদ

69,70,00 39,70,00 79,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 69,70,00

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

224009600 * বররশরল কমশটরপরলটন ও খলনর কজলর পরলশ লরইন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

15,42 15,99 14,63 15,4231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

24,58 19,01 15,37 24,5832 পণ ও কসবরর ববহরর
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12202 - বরনলরশদশ পরলশ 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: 1220201 - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ

কমরট

পকল

সরহরয

40,00 35,00 30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

61,50,00 39,65,00 39,70,00 61,50,0041 অআরর রক সমদ

61,50,00 39,65,00 39,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 61,50,00

কমরট: 61,90,00 40,00,00 40,00,00 61,90,00

224201100 * র ররব কফরশস রস সদর দপর রনম ররণ (০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

23,13 22,12 27,09 23,1331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

46,87 39,88 82,91 46,8732 পণ ও কসবরর ববহরর

70,00 62,00 1,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 70,00

মলধন বয়

94,30,00 35,00,00 48,90,00 94,30,0041 অআরর রক সমদ

94,30,00 35,00,00 48,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 94,30,00

কমরট: 95,00,00 35,62,00 50,00,00 95,00,00

224253700 * র ররব কফরশস রস এর আরভরররনক সকমতর বরদ (০১/১২/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

5,00 5,00 5,00,00 5,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,62,00 1,45,00 25,00,00 2,62,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,67,00 1,50,00 30,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,67,00

মলধন বয়

137,33,00 112,87,00 220,00,00 137,33,0041 অআরর রক সমদ

137,33,00 112,87,00 220,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 137,33,00

কমরট: 140,00,00 114,37,00 250,00,00 140,00,00

224268700 * বরনলরশদশ পরলশ রবভরশগর আধরনকরয়ন ও সকমতর বরদর জন এনকম ভবশনর উররমখধ সমসররণ 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

4,00 4,00 3,00 4,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,16,00 26,00 27,00 1,16,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,20,00 30,00 30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,20,00

মলধন বয়

34,95,00 69,70,00 59,70,00 34,95,0041 অআরর রক সমদ

34,95,00 69,70,00 59,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 34,95,00

কমরট: 36,15,00 70,00,00 60,00,00 36,15,00

224276200 * বরনলরশদশ পরলশশর উরতন কমরকতররশদর জন আবররসক ভবন রনম ররণ (০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,50 4,00 5,00 3,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

16,50 16,00 15,00 16,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 20,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00
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12202 - বরনলরশদশ পরলশ 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: 1220201 - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

39,80,00 14,80,00 39,80,00 39,80,0041 অআরর রক সমদ

39,80,00 14,80,00 39,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 39,80,00

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

224276400 বরনলরশদশ পরলশশর সকমতর বরদর জন রবরভন পকরর ররনবরহন ও রনপররত কয় (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

0 1,47,00 4,97,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,50,00 5,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00,00 25,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,00,00 25,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,50,00 30,00,00 0

224276500 * হরইওশয় পরলশশর সকমতর বরদ (০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

4,98,00 12,00 98,00 4,98,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00,00 15,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

মলধন বয়

89,90,00 49,85,00 49,00,00 89,90,0041 অআরর রক সমদ

89,90,00 49,85,00 49,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 89,90,00

কমরট: 94,90,00 50,00,00 50,00,00 94,90,00

224277200 বরনলরশদশ পরলশশর ডরটর কসনরর সরপন (০১/০১/২০১৮-০১/০৩/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 5,50 10,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 14,50 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 20,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 41,80,00 39,80,00 041 অআরর রক সমদ

0 41,80,00 39,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 42,00,00 40,00,00 0

224277300 * ঢরকর কমশটরপরলটন এলরকরয় পরলশ সদসশদর জন ৯ট আবররসক টরওয়রর ভবন রনম ররণ (০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

5,15 6,15 3,50 5,1531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,34,85 13,85 56,50 1,34,8532 পণ ও কসবরর ববহরর

1,40,00 20,00 60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,40,00
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12202 - বরনলরশদশ পরলশ 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: 1220201 - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

158,60,00 147,80,00 211,40,00 158,60,0041 অআরর রক সমদ

158,60,00 147,80,00 211,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 158,60,00

কমরট: 160,00,00 148,00,00 212,00,00 160,00,00

224277400 বরনলরশদশ পরলশশর সনরস দমন ও আনজরররতক অপররধ পরতশররধ ককন রনম ররণ (০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

6,00 5,00 8,00 6,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

9,85,00 16,08,00 16,65,00 9,85,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

9,91,00 16,13,00 16,73,00উপশমরট - আবতরক বয়: 9,91,00

মলধন বয়

20,00,00 3,87,00 8,27,00 20,00,0041 অআরর রক সমদ

20,00,00 3,87,00 8,27,00উপশমরট - মলধন বয়: 20,00,00

কমরট: 29,91,00 20,00,00 25,00,00 29,91,00

224277500 * বরনলরশদশশর রবরভন সরশন বরনলরশদশ পরলশশর জন ৯ট আবররসক টরওয়রর ভবন রনম ররণ (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

5,30 5,80 3,00 5,3031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,34,70 14,20 57,00 1,34,7032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,40,00 20,00 60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,40,00

মলধন বয়

158,60,00 169,80,00 211,40,00 158,60,0041 অআরর রক সমদ

158,60,00 169,80,00 211,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 158,60,00

কমরট: 160,00,00 170,00,00 212,00,00 160,00,00

224280100 * র ররব এর করররগরর ও পযরকগত সকমতর বরদ করন পকল (০১/১২/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

4,00 4,00 1,00 4,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,00 6,00 0 4,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

12,00 0 0 12,0038 অনরন বয়

20,00 10,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

80,80,00 49,90,00 0 80,80,0041 অআরর রক সমদ

80,80,00 49,90,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 80,80,00

কমরট: 81,00,00 50,00,00 1,00 81,00,00

কমরট - সদর দপর, বরনলরশদশ পরলশ: 1169,78,00 1516,79,00 1464,79,00 1169,78,00

কমরট - বরনলরশদশ পরলশ অরধদপর: 1169,78,00 1516,79,00 1464,79,00 1169,78,00
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12203 - বড ররর গরড র বরনলরশদশঅরধদপর/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: 1220301 - পধরন করর ররলয়, বড ররর গরড র বরনলরশদশ

কমরট

পকল

সরহরয

224115800 * রবরজরব সদস ও কখশলরয়রড়শদর জন একট আধরনক ইনশডরর কসরডয়রম (মররল রজমসহ) রনম ররণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) 

সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

0 1,50 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 40,50 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 42,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

5,00 15,86,00 1,00 5,0041 অআরর রক সমদ

5,00 15,86,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,00

কমরট: 5,00 16,28,00 1,00 5,00

224128800 *রডরজটরলরইশজশশনর আধনধকরণ এবন ৫ট রবরজরব হরসপরতরশলর করর রকমশক শরকশরলধকরণ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,42 3,42 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 68,58 68,58 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 72,00 72,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 7,55,00 7,55,00 041 অআরর রক সমদ

0 21,00 21,00 049 সনররকত

0 7,76,00 7,76,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 8,48,00 8,48,00 0

224331500 সধমরন এলরকরয় রবরজরব'র ৭৩ট কশমররজট/আধরনক বড ররর অবজররশভশন কপরস (রবওরপ) রনম ররণ (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00 11,70 0 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,34,00 2,01,30 0 2,34,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,36,00 2,13,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,36,00

মলধন বয়

108,94,00 22,61,00 0 108,94,0041 অআরর রক সমদ

108,94,00 22,61,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 108,94,00

কমরট: 111,30,00 24,74,00 0 111,30,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, বড ররর গরড র বরনলরশদশ: 111,35,00 49,50,00 8,49,00 111,35,00

কমরট - বড ররর গরড র বরনলরশদশ: 111,35,00 49,50,00 8,49,00 111,35,00
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12204 - ককরস গরড রঅরধদপর/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: 1220401 - সদরদপর, ককরস গরড র

কমরট

পকল

সরহরয

224008800 *বরনলরশদশ ককরস গরশড রর ৩ট কসশশন পশরসরনক ভবন ও নররবক রনবরস রনম ররণ (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 12,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 12,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,03,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 5,03,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 5,15,00 1,00 0

224009000 * এনহহরনশমন অব অপরশরশনরল কহরপররবরলট অব বরনলরশদশ ককরস গরড র (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 1,00 1,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 3,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

13,00,00 12,56,00 35,25,00 13,00,0041 অআরর রক সমদ

13,00,00 12,56,00 35,25,00উপশমরট - মলধন বয়: 13,00,00

কমরট: 13,01,00 12,59,00 35,29,00 13,01,00

224010400 * বরনলরশদশ ককরস গরশড রর জন রবরভন পকরর জলররন রনম ররণ পকল (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

3,21 2,04 4,30 3,2131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,79 1,96 5,70 5,7932 পণ ও কসবরর ববহরর

9,00 4,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 9,00

মলধন বয়

170,36,00 23,32,00 105,24,00 170,36,0041 অআরর রক সমদ

170,36,00 23,32,00 105,24,00উপশমরট - মলধন বয়: 170,36,00

কমরট: 170,45,00 23,36,00 105,34,00 170,45,00

224251800 * বরনলরশদশ ককরস গরশড রর জন লরজরসকস ও ফধট কমইনশটনরন ফহররসরলটস গশড় কতরলর (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

10,00 5,00 5,00 10,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,22,00 5,17,00 1,45,00 5,22,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,32,00 5,22,00 1,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,32,00

মলধন বয়

32,41,00 20,03,00 43,89,00 32,41,0041 অআরর রক সমদ

32,41,00 20,03,00 43,89,00উপশমরট - মলধন বয়: 32,41,00

কমরট: 37,73,00 25,25,00 45,39,00 37,73,00
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12204 - ককরস গরড রঅরধদপর/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: 1220401 - সদরদপর, ককরস গরড র

কমরট

পকল

সরহরয

224254500 * উপকলধয় এবন অভহনরধণ জলসধমরয় উদরর সকমতর বরদকরণ পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,00 6,88 6,88 7,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

18,00 18,12 30,12 18,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

25,00 25,00 37,00উপশমরট - আবতরক বয়: 25,00

মলধন বয়

25,00 130,33,00 60,58,00 25,0041 অআরর রক সমদ

25,00 130,33,00 60,58,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00

কমরট: 50,00 130,58,00 60,95,00 50,00

কমরট - সদরদপর, ককরস গরড র: 221,69,00 196,93,00 246,98,00 221,69,00

কমরট - ককরস গরড র: 221,69,00 196,93,00 246,98,00 221,69,00
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12205 - আনসরর ও গরম পরতরকর 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: 1220501 - পধরন করর ররলয়, আনসরর ও গরম পরতরকর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224010200 * কজলর সদশর ও বরটররলয়ন সদশর আনসরর ও রভরডরপ'র বরররকসমশহর কভনত সরবধররদ সমসররণ ০১/০৭/২০১৬ - 

৩১/১২/২০২১)  (১ম সনশশররধত) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,60 1,00 1,00 2,6031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,40 11,00 4,00 8,4032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

14,48,00 5,11,00 5,18,00 14,48,0041 অআরর রক সমদ

14,48,00 5,11,00 5,18,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,48,00

কমরট: 14,59,00 5,23,00 5,23,00 14,59,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, আনসরর ও গরম পরতরকর 

অরধদপর:

14,59,00 5,23,00 5,23,00 14,59,00

কমরট - আনসরর ও গরম পরতরকর অরধদপর: 14,59,00 5,23,00 5,23,00 14,59,00

কমরট - জনরনররপতর রবভরগ: 1895,23,001790,51,001597,08,00 1597,08,00


