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ভঞ্জুরয নং-34 

1৩৭-স্থানীয় যকায রফবাগ 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

রযচারন ব্যয় 4321,54,00 4753,69,00 5229,06,00 

ঈন্নয়ন ব্যয় 29919,66,00 31541,98,00 34696,18,00 

মভাট 34241,20,00 36295,67,00 39925,24,00 

 

অফততক 7815,04,16 9003,87,04 8807,80,41 

মূরধন 26425,35,84 27289,84,96 31115,37,59 

অরথ তক ম্পদ 80,00 1,95,00 2,06,00 

দায় 0 0 0 

মভাট 34241,20,00 36295,67,00 39925,24,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট ও প্রধান কাম তাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

স্থানীয় যকায ব্যফস্থা রিারীকযণ, গ্রাভ ও নগমযয জরফায়ু রযফততন রষ্ণু ফকাঠামভা ঈন্নয়ন এফং অথ ত-াভারজক 

কাম তক্রভ ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ জনগমণয জীফনমাত্রায ভান ঈন্নয়ন 

১.২ প্রধান কাম তাফরর 

1.2.1. স্থানীয় যকায ও স্থানীয় যকায প্ররতষ্ঠান ংক্রান্ত রফলয়াফরর; 

1.2.2. নগয ও মৌয এরাকায় যাস্তা এফং রিজ-কারবাট ত ঈমজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভ ড়ক রনভ তাণ, যেণামফেণ এফং ব্যফস্থানা; 

1.2.3. ঈমজরা, আঈরনয়ন, গ্রাভ ড়মকয ামথ ংমৄি মগ্রাথ মন্টায ও াট-ফাজায ঈন্নয়ন/যেণামফেণ এফং ব্যফস্থানা; 

1.2.4. মটকআ ানীয় জর যফযা ফকাঠামভা রনভ তাণ; 

1.2.5. ল্লী ও য ঞ্চমর রফমল কময জরফায়ু রবঘাত প্রফণ এরাকায় ারন যফযা, স্যারনমটন, জরাফদ্ধতা এফং য়ঃরনষ্কান 

ব্যফস্থায ঈন্নয়ন; 

1.2.6. স্থানীয় যকায প্ররতষ্ঠানমূ ও স্থানীয় যকায রফবামগয অওতাধীন দপ্তয/ংস্ামূময থ তায়ন, রযফীেণ ও মূল্যায়ন; 

1.2.7. যকায কর্ততক রনধ তারযত ীভায ভমধ্য ক্ষুদ্রাকায ারন ম্পদ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন, যেণামফেণ এফং ব্যফস্থানা; 

1.2.8. স্ানীয় যকায রফবাগ ংরিষ্ট রফলয়াফরীয ঈয কর অআন, রফরধভারা ও নীরত প্রণয়ন ংক্রান্ত কাম তাফরর। 

২.০  ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত ঈমেশ্য ও কাম তক্রভমূ 

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত ঈমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ ংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. স্থানীয় ম তাময় সুান 

ংতকযণ 

 রনফ তারচত জনপ্ররতরনরধ ও কভ তকততামদয মদম ও 

রফমদম প্ররেণ 

 রচফারয় 

 জাতীয় স্থানীয় যকায আন রেটিঈট 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত ঈমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 স্থানীয় যকায ংক্রান্ত গমফলণা ভীো (এনঅআএররজ) 

 আঈরনয়ন রযলদ কভমেক্স রনভ তাণ 

 ঈমজরা রযলদ কভমেক্স রনভ তাণ 

 স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

2. ল্লী এরাকায ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন 

 ঈমজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভ ড়ক রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ 

ও যেণামফেণ 

 ঈমজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভ ড়মক রিজ-কারবাট ত 

রনভ তাণ ও যেণামফেণ 

 গ্রাভীণ াট-ফাজায, ফকাঠামভা ও মগ্রাথ - মন্টায রনভ তাণ 

 নাযীমদয জন্য ফাজায মকন রনভ তাণ 

 ঘূরণ তঝড় - ফন্যা অশ্রয় মকন্দ্র রনভ তাণ 

 স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

3. নাযীয অথ ত-াভারজক 

ফস্থায ঈন্নয়ন 

 ল্লী নাযীমদয কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট  স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

 এররএ নাযী দস্যমদয প্ররেণ প্রদান  স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

4. নাগরযক সুরফধায ঈন্নয়ন  রনযাদ ারনয ঈৎ রনভ তাণ  জন স্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয 

(রডরএআচআ) 

 নগয এরাকায় াআরাআমনয ভাধ্যমভ ারন যফযা  জন স্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয 

(রডরএআচআ) 

 রমরট রটি কম তামযন 

 ফরযার রটি কম তামযন 

 কুরভল্লা রটি কম তামযন 

 যংপুয রটি কম তামযন 

 গাজীপুয রটি কম তামযন 

 ঢাকা ওয়াা 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা 

 খুরনা ওয়াা 

 যাজাী ওয়াা 

 ারন ঈৎময গুণগতভান যীো, রনয়রভত 

রযফীেণ ও ম তমফেণ 

 জন স্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয 

(রডরএআচআ) 

 ঢাকা ওয়াা 

 খুরনা ওয়াা 

 যাজাী ওয়াা 

 চট্রগ্রাভ ওয়াা 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত ঈমেশ্য কাম তক্রভমূ ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 ভানগযীয ফরস্ত এরাকায় রনযাদ ারনয ঈৎ ও 

স্যারনটারয ল্যারট্রন স্থান 

 ঢাকা ওয়াা 

 খুরনা ওয়াা 

 যাজাী ওয়াা 

 চট্রগ্রাভ ওয়াা 

  নগয এরাকায় ফজতয ংগ্র ও াযণ  রটি কম তামযন (কর) 

 াাতার ফজতয ংগ্র ও ব্যফস্থানা  ঢাকা দরেণ রটি কম তামযন 

 ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযন 

 জন্ ও মৃত্যয তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা  মযরজস্ট্রায মজনামযমরয কাম তারয়, জন্ ও 

মৃত্যয রনফন্ধন 

5. ক্ষুদ্রাকায মচ ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

 ারন রনষ্কান ও মমচয জন্য খার নন-পুন:খনন 

 ফন্যা ব্যফস্থানায জন্য মযগুমরটয, ক্রডযাভ, ফাঁধ 

রনভ তাণ-যেণামফেণ 

 স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

6. রযকরিত রযমফ ফান্ধফ 

নগয ঈন্নয়ন 

 য এরাকায় জরফায়ু রযফততন রষ্ণু যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও যেণামফেণ 

 স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

 রটি কম তামযন (কর)  

 করভঈরনটি স্যারনটারয ল্যারট্রন রনভ তাণ ও যেণামফেণ  স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 

(এররজআরড) 

 জন স্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয 

(রডরএআচআ) 

৩.০  দারযদ্রয রনযন, নাযী ঈন্নয়ন ও জরফায়ু ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রয রনযন, নাযী ঈন্নয়ন ও জরফায়ুয ঈয ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত ঈমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ স্থানীয় ম তাময় সুান ংতকযণ 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: স্ানীয় ম তাময় সুান মজাযদাযকযমণয রমেয ৬১,৮৭২ জন প্ররতরনরধ ও কভ তচারযয দেতা বৃরদ্ধ 

এফং তাঁমদয ভাধ্যমভ প্রমদয় মফামূ কাম তকয কযায জন্য মৄমগামমাগী প্ররেমণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মফ। ১০০টি আঈরনয়ন 

রযলদ কভমেক্স বফন ও ৬৪টি ঈমজরা রযলদ কভমেক্স বফন রনভ তাণ-ম্প্রাযমণয পমর প্ররত ফপয প্রায় ১৫ রে দরযদ্র 

জনমগাষ্ঠীয কভ তংস্থান মফ। স্ানীয় যকামযয দেতা বৃরদ্ধয ভাধ্যমভ স্ানীয় ম তাময় সুান জতমনয প্রয়া মনয়া মফ, মা 

দারযদ্রয রনযমন ায়ক রমমফ কাজ কযমফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: স্থানীয় যকায প্ররতষ্ঠামনয ১৬,৪৪০ জন নাযী জনপ্ররতরনরধয দেতা ও মচতনতা বৃরদ্ধয জন্য 

প্ররেমণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মফ। পমর রফরবন্ন প্রকমিয ঈন্নয়ন কভ তকামে নাযীমদয ংগ্রমণ ঈৎা ও গ্রারধকায প্রদান কযা 

মফ, মা নাযী ঈন্নয়মন ায়ক মফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: স্ানীয় ম তাময় সুান মজাযদাযকযমণয রমেয জনপ্ররতরনরধ ও কভ তচারযমদয 

জরফায়ু কাম তক্রমভয ওয প্ররেণ মদয়ায পমর তাযা জনগণমক অদকামর অশ্রয় মকমন্দ্র মমমত ঈদ্বুদ্ধ কযমত েভ মফ। 
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৩.১.২ ল্লী এরাকায ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিমূময ভাধ্যমভ গ্রাভ, আঈরনয়ন ও ঈমজরা ড়ক রনভ তাণ-

পুন:রনভ তাণ - যেণামফেণ, রিজ-কারবাট ত রনভ তাণ-পুন:রনভ তাণ-যেণামফেণ এফং বৃেমযাণ কভ তসূরচ ফাস্তফায়ন কযা মফ। এয পমর 

প্ররত ফপয দরযদ্র জনগমণয জন্য প্রায় ১৫.৫০ মকাটি জনরদফ কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়মন 

(মমভন-১৯০টি মগ্রাথ মন্টায/গ্রাভীণ াট-ফাজায, ৪৫টি নাযী রফনী মকন্দ্র, ১৩০টি ঘূরণ তঝড়-ফন্যা অশ্রয়মকন্দ্র আতযারদ রনভ তাণ-

পুন:রনভ তাণ) গ্রারধকায প্রদান কযায় প্ররত ফপয প্রতযেবামফ প্রায় ৪০ রে জনরদফ কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। ক্ষুদ্র 

ঈমযািা, ক্ষুদ্র ব্যফায়ী, ভররা ব্যফায়ীমদয রফরনময়ামগয রযমফ সৃরষ্ট মফ। ঘূরণ তঝড়/ফন্যা অশ্রয়মকন্দ্র রনভ তামণয পমর 

জানভামরয রনযাত্তা বৃরদ্ধ ামফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ফকাঠামভা ঈন্নয়মন ঈমৄি মেমত্র নাযী কভীমদয রনময়ামগয কাযমণ প্ররত ফপয প্রায় দুআ মকাটি 

জনরদফ নাযী শ্ররভমকয কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ এফং শ্রভ ফাজাময তামদয গুরুত্ব বৃরদ্ধ ামফ। এ কর নাযী শ্ররভমকয অয় 

বৃরদ্ধয পমর তামদয াভারজক ও ারযফারযক ভম তাদা বৃরদ্ধ ামফ। ফনায়ন করভটিমত নাযীমদয রক্রয় ংগ্রমণয সুমমাগ থাকায় 

তামদয রদ্ধান্ত গ্রমণয েভতা বৃরদ্ধ কভ তংস্ামনয সুমমাগ ফাড়মফ। এ পাড়া ড়ক যেণামফেণ কাম তক্রমভ প্ররত ফপয প্রায় ২.০০ 

মকাটি জনরদফ নাযী শ্ররভমকয কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ।ঘূরণঝড়-ফন্যা অশ্রয়মকন্দ্রগুরর নাযী ফান্ধফ কময রনভ তাণ কযা মফ। 

প্রায় কর প্রকমি রনভ তাণ স্ামন নাযীমদয জন্য টয়মরট নাযীফান্ধফ রযমফ সৃরষ্টয ফাধ্যফাধকতা থাকায় নাযীয কভ তমযাগ বৃরদ্ধ 

ামফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু নীন গ্রাভীণ ফকাঠামভা প্রকমিয মুদয় কাজ গ্রাভীণ দুস্ 

ভররামদয ভন্বময় গঠিত ঙ্ঘফদ্ধ দর (এররএ) এয ভাধ্যমভ ফাস্তফারয়ত মফ। এমত তামদয জন্য ৪০ রে জনরদফ 

কভ তংস্ান সৃরষ্ট মফ। এ প্রকমিয ভাধ্যমভ ২৫০০০ দুস্ রযফাযমক জরফায়ু রযফততন রবমমাজন, দুমম তাগ ব্যফস্ানা রফলময় 

প্ররেণ মদয়া মফ। পূততকাজ ফাস্তফায়মন দেতা জতন ও অত্মকভ তংস্ামনয জন্য প্ররেণ মদয়া মফ। তাপাড়া, ঈন্নত 

ফকাঠামভায কাযমণ ভররাযা মপমরমভময় রনময় অদকামর মজ অশ্রয় মকমন্দ্র মমমত াযমফ। 

৩.১.৩ নাযীয অথ ত-াভরজক ফস্থায ঈন্নয়ন 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ:এররএ নাযী দ্বাযা ১,০০,০০০ রক.রভ. গ্রাভীণ ড়মক যেণামফেণ (ভাটিয কাজ), ৫ রে 

বৃেমযাণ ও রযচম তা এফং ভাটিয যাস্তা ততরয ও ন্যান্য মবৌত ফকাঠামভা ংযেণ কাম তক্রমভ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীমক প্রতযেবামফ 

ম্পৃিকযমণয পমর প্ররত ফপয প্রায় ৩.০০ মকাটি জনরদফ কভ তংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যমভ অয়বৃরদ্ধ ামফ ও দারযদ্রয রফমভাচমন 

ায়ক মফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ড়ক যেণামফেণ এফং বৃেমযাণ ও রযচম তা এফং ভাটিয যাস্তা ততরযয কামজ প্রধানতঃ নাযী 

শ্ররভকমদয রনময়াগ কযা মফ এফং প্ররত ফপয অনুভারনক ০১(এক) রে নাযীয কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। এমত শ্রভ ফাজায 

ও অয়ফধ তক কমভ ত তামদয ংগ্রণ বৃরদ্ধ ামফ। নাযীমদয অয় বৃরদ্ধয পমর অথ ত-াভারজক ফস্থায ঈন্নয়ন ঘটমফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু নীর গ্রাভীণ ফকাঠামভা প্রকমিয মুদয় কাজ দুস্ ভররামদয 

ভন্বময় গঠিত ংঘফদ্ধ দর (এররএ) এয ভাধ্যমভ ফাস্তফারয়ত মফ। তামদযমক পূতত কাজ ফাস্তফায়ন এফং অত্ম-কভ তংস্ামনয 

প্ররেণ মদয়া মফ। তামদয জন্য ন্ততঃ দুআ ফপয কামজয সুমমাগ ততরয কযা মফ। পমর তাঁমদয অয় বৃরদ্ধ ামফ এফং াভারজক 

ফকাঠামভায ঈন্নরত ঘটমফ। প্রকমিয ভাধ্যমভ ন্ততঃ ২৫০০০ দুস্ ভররা এ সুমমাগ ামফ। 

৩.১.৪  নাগরযক সুরফধায ঈন্নয়ন 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: রনযাদ ারন যফযা ও স্যারনমটন সুরফধা রনরিতকযণ কাম তক্রভ ফাস্তফায়মন ১ মকাটি ৮ রে 

৮৯ াজায কভ তরদফ কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট কযমফ। রফনামূমল্য-স্বিমূমল্য রনযাদ ারনয ঈৎ ও স্যারনটারয ল্যারট্রন 

রফতযমণয পমর ৫০ রে দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয যকারয মফা রামবয সুমমাগ বৃরদ্ধ ামফ এফং তামদয স্বাস্থয ও পুরষ্টভামনয ঈন্নরত মফ 

ও কভ তেভতা বৃরদ্ধ ামফ। এ পাড়া রনযাদ ারন ব্যফায ও স্যারনমটন রফলয়ক স্বাস্য রো প্রদামনয পমর দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয 

ভামধ্য মচতনতা বৃরদ্ধ ামফ পমর মযাগ ব্যারধয প্রমকা কভমফ এফং রচরকৎা ব্যয় হ্রা ামফ মা দারযদ্রয রনযমন যারয ভূরভকা 

যাখমফ। 
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নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: রফনামূমল্য/স্বিমূমল্য রনযাদ ারনয ঈৎ ও স্যারনটারয ল্যারট্রন রফতযমণয পমর ৪০ রে নাযীয 

যকারয মফা রামবয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। রনযাদ ারন ও স্যারনমটন সুরফধা বৃরদ্ধয পমর নাযীমদয স্বাস্য ও পুরষ্ঠভামনয ঈন্নরত 

মফ পমর তামদয কভ তেভতা বৃরদ্ধ ামফ। নাযীমদযমক ারনয ঈৎময মভযাভত ও যেণামফেণ রফলয়ক প্ররেণ প্রদান ও 

মকয়াযমটকায রনফ তাচমনয পমর ১.২৫ রে নাযীয জন্য যকারয ম্পদ যেণামফেণ কামজয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ, এমত রযফাময-

ভামজ তামদয ভম তাদা বৃরদ্ধ ামফ। ারনয গুণগত ভান রনরিতকযমণয পমর ৪৫ রে নাযীয রনযাদ ারন প্রারপ্তয সুরফধা রনরিত 

মফ এফং নাযীযা রফরবন্ন ারনফারত মযাগ ও অম তরনমকয েরতকয প্রবাফ মথমক মুি থাকমফন। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু রযফততনজরনত ঝুঁরকমূ রনযমন জনস্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয কর্ততক 

ারন যফযা ও য়ঃরনষ্কান ব্যফস্থামক মটকআ ও রযমফ ফান্ধফ কযায ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মপ। এ রমেয ল্লী ঞ্চমরয 

াওড় এরাকায় উঁচু াটাতন মৄি নরকূ স্থান এফং ঈচুুঁ ল্যারট্রন ও বাভান ল্যারট্রন রনভ তাণ কযা মে। ঈকূরীয় এরাকায় 

প্রাকৃরতক দুমম তাগ যফতীমত মভাফাআর রট্রটমভন্ট এয ভাধ্যমভ রনযাদ ারন যফযা কযা য়। ঈযন্তু ভূ-গ তবস্থ ারনয ওয চা 

কভামনায রমেয “ারন ংযেণ ও রনযাদ ারন যফযাময রমেয মজরা রযলমদয পুকুয/রদরঘ/জরায়মূ 

পুনঃখনন/ংস্কায” ীল তক প্রকমিয অওতায় মদব্যাী মজরা রযলমদয মভাট ৮০৯টি পুকুয পুনঃখনন এফং “ল্লী ঞ্চমর ারন 

যফযা” ীল তক প্রকমিয অওতায় ২০০টি নত্যন পুকুয খনন ও ১৪৩টি পুকুয পুনঃখনন ফ তমভাট ৯৫২টি পুকুয 

পুনঃখননকযতঃ খাফায ারন যফযাময ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মপ। এপাড়াও ঈকূরীয় এরাকায় অদকারীন ২৫টি রযবা ত 

মভারেযান্ট স্থান কযা ময়মপ। তাপাড়াও অদকারীন ভময়য জন্য ১৪টি মভাফাআর ওয়াটায টিট্রমভন্ট েযান্ট ও ৭টি 

ভ্রাম্যভান ওয়াটায কযারযয়ায (৩০০০ররঃ ধাযণ েভতা ম্পন্ন) ক্রয় কযা ময়মপ। রযমফ ও জরফায়ুয ঈয েরতকয প্রবাফ 

করভময় অনায রমেয রত দ্রুত মটকআ স্যারনমটন ব্যফস্া গ্রণ কযা ময়মপ। 

৩. ১. ৫  ক্ষুদ্রাকায মচ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: ারন ও ন্যান্য াধাযণ ম্পমদ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয প্রমফারধকায ও ম্পৃিতা, মমভনঃ ৬০০,০০০ 

মক্টয জরভমত ক্ষুদ্রাকায ারন ম্পদ ফকাঠামভা ঈন্নয়মনয ভাধ্যমভ মচ এরাকা বৃরদ্ধ ও ভৎস্য চাল রনরিতকযমণয পমর 

একরদমক যকারয মফা রামবয সুমমাগ বৃরদ্ধ ামফ ও তাঁমদয কভ তংস্থান সৃরষ্ট মফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ারন ব্যফস্থানা ভফায় রভরতমত নাযী প্ররতরনরধমদয ন্তর্ভ তি কযায় তামদয ংগ্রণ ও াভারজক 

ভম তাদা রনরিত মফ। রভরতয ভাধ্যমভ প্রায় ৫০,০০০ জন নাযীমক প্ররেণ রভরতয ভাধ্যমভ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদামনয পমর অয়ফধ তক 

কভ তকামে তামদয ংগ্রমণয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ এফং তামদয অত্ম-রনবতযীরতা বৃরদ্ধ ামফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: ক্ষুদ্র মচ প্রকমিয ফকাঠামভা মূময রডজাআন জরফায়ু রযফততনজরনত ঝুঁরক 

রফমফচনা কময প্রণয়ন কযায ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মপ। পমর পূতত কামজয রযভাণ ১2-২৫% বৃরদ্ধ ামফ। কাংরখত কাজ 

ফাস্তফায়মনয দুস্ ভররাগণ রতরযি অরথ তক সুরফধা ামফন। 

৩.১.৬  রযকরিত রযমফ ফান্ধফ নগয ঈন্নয়ন  

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: নগয ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিমূময ভাধ্যমভ, মৌয এরাকায় ৩৮১৫ রক.রভ. যাস্তা-ফুটাত 

রনভ তাণ-পুন:রনভ তাণ ও যেণামফেণ, ২৪০ রক.রভ. মেন রনভ তাণ-পুন:রনভ তাণ-যেণামফেণ, 437 টি করভঈরনটি স্যারনটারয-ল্যারট্রন 

আতযারদ রনভ তাণ-যেণামফেণ এয ভাধ্যমভ প্ররত ফপয দরযদ্র জনগমণয জন্য কভ তংস্থামনয সৃরষ্ট মফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ফকাঠামভা ঈন্নয়মন ঈমৄি নাযী কভীমদয গ্রারধকায রবরত্তমত রনময়ামগয কাযমণ অয়ফধ তক কমভ ত 

তামদয ংগ্রণ বৃরদ্ধ ামফ। রনয়রভত ঈঠান তফঠক ও য যারীয ভাধ্যমভ নাযীমদয স্বাস্থযত পত রযমফ ফজায় যাখা, ভয়রা 

অফজতনা কাপাকারপ ডােরফন থফা মৌযবায বযামন মপরায বযা, স্বাস্থযত পত ায়খানা ব্যফায, রফশুদ্ধ ারন 

ব্যফায,অরিনায চাযামবত বৃেমযাণ, জন্, মৃত্যয, রফফা মযরজমস্ট্রন ও মফা প্রদামন মমারগতা কযায ভমনাবাফ গমড় ঈঠমফ, 

মা নাযীয অত্মভম তাদা এফং স্বকীয়তা বৃরদ্ধমত ায়ক মফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু রযফততমনয কাযমণ ফাংরামদময নগয ও য মূম রনষ্কান ব্যফস্ায 

প্রত্যরতা মত্য জরাফদ্ধতা, ফন্যা, য়রনস্কান ও ারন যফযা ব্যফস্ায ফনরত মত াময। স্ানীয় যকায রফবামগয 

অওতায় ফাস্তফারয়ত নগয/য ঈন্নয়ন প্রকিমূম রনস্কান ব্যফস্ায ঈন্নয়ন, য়রনস্কান ও ারন যফযা ব্যফস্ায ঈন্নয়ন 

কাজ মফ। দদশয উকূরীয় ১৭টি দেরায েরফায়ুেননত কাযশণ ক্ষনত উত্তযশণয রক্ষয িনধদপ্তয কর্তকৃ নফনবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ 
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কযা শয়শে। প্রকল্পমূ ফাস্তফানয়ত শর ক্ষনতগ্রস্থ এরাকায় ঘূনণঝৃড় েশরাচ্ছ্বা নফনবন্ন প্রাকৃনতক দূশমাৃগ দভাকানফরায় 

স্বাস্থযম্মত ায়খানা ননভাৃণ , ননযাদ ানন যফযা, ানন নফশুদ্ধকযণ ট্যাফশরট, নিন িং াউডায িনত প্রশয়ােনীয় নেননত্র 

যফযা কযা য়। মা নাযী ও নশুশদয াভানেক ননযাত্তা ানফকৃ স্যাননশটন ব্যফস্থা উন্ননত াধন কযশফ। এোড়া কক্সফাোয 

দেরায উনখয়া ও দটকনাপ উশেরায় ফাস্তুচ্যযত দযানঙ্গা িনধফাীশদয ানফকৃ স্যাননশটশনয িঅওতায় িঅনায পশর নাযী ও 

নশুশদয ানযযীক ও ভাননক িফস্থায উন্ননত াধন শফ। 

৩.২ দারযদ্রয রনযন, নাযী ঈন্নয়ন ও জরফায়ু রযফততন ম্পরকতত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

দারযদ্র্য রনযন 26973,06,90 27389,14,04 28988,78,23 

নাযী ঈন্নয়ন 14640,24,10 16988,07,23 14343,80,28 

জরফায়ু রযফততন 2635,40,99 2739,93,76 3966,62,42 

৪.১ গ্রারধকায ব্যয় খাত/ কভ তসূরচমূ (Priority Spending Areas-Programmes) 

িগ্রানধকায ব্যয় খাত/ কভসৃূন মূ 
িংনিষ্ট ভধ্যশভয়ানদ দকৌরগত 

উশেশ্য 

১.  স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠানমূশক নিারীকযণ ও প্রশয়ােনীয় ায়তা প্রদান 

 স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠানমূশ সুান ও েফাফনদনতা প্রনতনষ্ঠত শর স্থানীয় েনগশণয 

নাগনযক দফা প্রানপ্ত সুনননিত শফ। 

 স্থানীয় মাৃশয় সুান 

িংতকযণ 

২. কশরয েন্য ননযাদ ানন যফযা ও স্যাননশটন সুনফধা 

 ননযাদ খাফায ানন যফযা ও স্বাস্থযম্মত স্যাননশটন ব্যফস্থায ভাধ্যশভ াননফানত দযাগ 

ননয়ন্ত্রণ-প্রনতশযাধ ফা দযাগ নফস্তায হ্রা কযা ম্ভফ শর দযাগাক্রান্ত ওয়া এফিং িকার মৃত্যযয 

ায কভশফ। িন্যনদশক েনগশণয েীফনভাশনয উন্ননতয পশর উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ াশফ। 

 নাগনযক সুনফধায উন্নয়ন 

৩. গ্রাভীণ িথনৃীনতয উন্নয়ন এফিং ক্ষুদ্রাকায ানন ম্পদ উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা 

 ড়ক ও িন্যান্য িফকাঠাশভা উন্নয়ন কযা শর দমাগাশমাগ ব্যফস্থা দ্রুত,উন্নত ও ে শফ 

এফিং ক্ষুদ্রাকায ানন ম্পদ উন্নয়শনয পশর ফন্যা-খযা নানানফধ দুশমাৃশগ পশরয ক্ষয়ক্ষনত 

হ্রা াশফ ও দ  সুনফধা বৃনদ্ধ াশফ মা, দানযদ্রযনফশভা ন ায়ক শফ। 

 ল্লী এরাকায িফকাঠাশভা উন্নয়ন 

 নাযীয িঅথৃাভানেক িফস্থায 

উন্নয়ন 

 ক্ষুদ্রাকাযশ  িফকাঠাশভা উন্নয়ন 

ও ম্প্রাযণ 

৪.  নাগনযক সুনফধায ম্প্রাযণ 

 নাগনযক সুনফধা ম্প্রাযশণয পশর য এরাকায নযশফশয উন্নয়ন শফ, মায পশর 

নযশফ দূলণ েননত দযাগ-ব্যানধ শত েনাধাযণ ননস্কৃনত াশফ। 

 নাগনযক সুনফধায উন্নয়ন 

৪.২ ভধ্যশভয়ানদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রশক্ষণ (২০১৯-২০ শত ২১-২২)  

৪.২.১ দপ্তয/িংস্থা/প্রানতষ্ঠাননক িআউননটওয়াযী ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

রচফারয়, স্থানীয় যকায রফবাগ 11585,22,24 13535,06,73 15902,97,00 17463,98,67 20443,91,47 

রফবাগীয় রযচারক এয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায 3,55,68 5,73,08 6,89,20 8,00,47 10,10,50 

ঈ রযচারক এয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায 14,22,72 16,95,32 21,11,80 26,73,66 28,11,03 
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রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

প্রধান কাম তারয়, স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয 13784,94,88 13139,46,80 13379,37,01 13666,79,52 14332,37,98 

রফবাগীয় রতরযি প্রধান প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ 5,70,80 6,13,63 9,76,17 12,16,00 13,00,72 

অঞ্চররক কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায প্রমকৌর 

রধদপ্তয 

14,19,08 
14,05,95 

27,00,04 28,68,20 
30,65,13 

রনফ তাী প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায 

প্রমকৌর রধদপ্তয 

1913,03,73 
1982,71,43 

2238,58,35 2507,20,24 
2826,40,60 

ঈমজরা প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায 

প্রমকৌর রধদপ্তয 

501,43,26 
494,07,93 

578,65,43 613,21,04 
650,94,57 

প্রধান কাম তারয়, জনস্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয 1061,57,43 1205,42,51 1748,16,63 1622,22,00 1223,50,00 

তত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, জনস্বাস্থয প্রমকৌর 

রধদপ্তয 

14,69,67 
18,91,83 

20,50,45 21,60,00 
23,00,00 

রনফ তাী প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, জনস্বাস্থয প্রমকৌর 

রধদপ্তয 

65,27,56 
69,19,20 

90,25,94 96,20,00 
98,00,00 

কারয প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ 180,39,95 199,37,18 209,41,98 219,98,00 235,50,00 

মযরজোয মজনামযমরয কাম তারয়, জন্ ও মৃত্যয রনফন্ধন 8,92,00 8,92,00 8,50,00 8,89,20 9,72,00 

ফ তমভাট : 29153,19,00 30696,03,59 34241,20,00 36295,67,00 39925,24,00 

৪.২.২ থ তননরতক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ তননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

 অফততক ব্যয়      

3111 নগদ ভজুরয ও মফতন 987,97,28 944,17,29 1243,47,48 2384,72,19 1343,61,72 

3211 প্রারনক ব্যয় 195,89,24 213,08,45 429,12,94 418,90,45 242,73,40 

3221 রপ, চাজত ও করভন 8,67,88 4,24,42 23,49,98 6,80,47 102,77,03 

3231 প্ররেণ 69,59,31 70,65,18 295,69,19 103,52,06 945,09,17 

3241 বযন্তযীণ  ভ্রভণ ও ফদরর 0 2,19,63 0 0 0 

3242 তফমদরক ভ্রভণ ও ফদরর 0 2,52,87 0 0 0 

3243 মমট্রার, ওময়র ও লুরিমকন্ট 52,85,68 48,07,20 43,15,47 21,35,38 20,24,38 

3244 ভ্রভণ ও ফদরর 33,76,06 31,78,25 41,45,23 26,58,26 28,86,92 

3251 কৃরলজ যফযা 0 2,51,25 0 0 0 

3252 রচরকৎা ও ল্য রচরকৎা যঞ্জাভারদ 

যফযা 

6,36,00 24,56,00 9,35,00 9,30,00 0 

3253 জনশৃঙ্খরা ও রনযাত্তা াভগ্রী যফযা 2,74,25 1,40,94 1,77,50 1,10,28 1,20,15 

3255 মুদ্রণ ও ভরনারয 43,02,87 55,24,10 70,39,87 90,52,99 75,30,65 

3256 াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী 336,78,85 211,76,29 13,18,70 10,23,53 3,73,11 

3257 মাগত মফা, ত পানী ও রফমল ব্যয় 340,23,98 346,24,03 836,95,50 1905,55,57 182,49,40 

3258 মভযাভত ও ংযেণ 2057,65,98 2012,70,89 2420,61,37 2526,69,04 2843,34,00 

3631 অফততক নুদান 840,40,00 980,74,80 1735,17,34 1270,27,42 1321,12,72 

3632 মূরধন নুদান 1,63,00 39,77,00 5,93,66 1,57,25 1,39,75 

3821 অফততক স্থানান্তয মা ন্যত্র মশ্ররণফদ্ধ নয় 45,81,41 23,41,56 65,57,15 14,90,65 20,26,51 

3823 প্রকমিয অফততক স্থানান্তয 0 106,34,30 292,40,00 0 0 

3911 ংযরেত 664,94,74 605,89,05 287,27,78 211,81,50 160,01,50 

 মভ তাট : - অফততক ব্যয় 5688,36,53 5727,33,50 7815,04,16 9003,87,04 8807,80,41 
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থ তননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

 মূরধন ব্যয়      

4111 বফন ও স্থানামূ 17506,74,11 16436,68,70 16782,44,25 16290,01,35 15203,35,37 

4112 মন্ত্রারত ও যঞ্জাভারদ 332,40,60 302,42,86 410,33,23 222,74,61 82,42,84 

4113 ন্যান্য স্থায়ী ম্পদ 5,99,00 4,47,68 3,25,48 75,20,00 165,15,00 

4114 ঈআন রমেভ 0 7,00 5,00,00 0 0 

4121 ঈকযণ ও যফযা 0 10 0 0 0 

4141 ভূরভ 313,54,68 1238,46,65 212,54,03 0 0 

4211 প্রকি মূরধন ব্যয় 0 1373,09,10 3679,99,00 761,00,00 453,00,00 

4911 ংযরেত 5302,89,08 5610,75,00 5331,79,85 9940,89,00 15211,44,38 

 মভ তাট : - মূরধন ব্যয় 23461,57,47 24965,97,09 26425,35,84 27289,84,96 31115,37,59 

 ম্পদ      

7215 ঋণ 3,25,00 2,73,00 80,00 1,95,00 2,06,00 

 মভ তাট : - ম্পদ 3,25,00 2,73,00 80,00 1,95,00 2,06,00 

 ফ তমভাট : 29153,19,00 30696,03,59 34241,20,00 36295,67,00 39925,24,00 

৫.০ ভন্ত্রণারয়-রফবামগয প্রধান কভ তকৃরত রনমদ তকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমদ তক ংরিষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

রযভাময একক ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত জতন রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. রনযাদ ারন যফযাময 

কবামযজ 

৪ 

% 

 (গ্রাভাঞ্চমর ঈৎ 

প্ররত জনংখ্যা) 

৯৪ 

(৮৫) 

93 
৯৭.০০ 

(৮৫) 
97 

৯৭ 

(৯৫) 
৯৭ 97 

% 

 (মৌয এরাকা) 

(াআ রাআন ও 

একক ঈৎময 

ভাধ্যমভ) 

৯৫ 93 ৯৭ 97 ৯৭ ৯৭ 97 

2. অম তরনক ঝুঁরকপূণ ত 

জনংখ্যা 

% 

(মভাট জনংখ্যায) 
৩.০ 3.0 ২.০ 2.0 ২.০ ২.০ 2.0 

3. স্যারনমটন কবামযজ % 

(মভাট জনংখ্যায) 
৯৯.০০ 99.00 ৯৯.০০ 99.00 ১০০.০০ ১০০.০০ 100.00 

4. গ্রাভীণ াঁকা ড়ক 

কবামযজ (মভাট ড়ক 

মনটওয়াকত) 

২ 
% 

(৩.২১ রে রক.রভ.) 
৩৩.৫০ ৩৩.৭৫ ৩৪.৭৫ ৩৫.০০ ৩৫.৭৫ ৩৬.৭৫ ৩৮.৫০ 

5. গ্রাভীণ ড়ক 

যেণামফেমণয কবামযজ 

(গ্রাভীণ ড়ক 

মনটওয়াকত) 

২ 
% 

(৯৪ াজায রক.রভ.) 
১৩.৭৫ ১৩.৯০ ১৪.৫০ ১৪.৭৫ ১৫.২৫ ১৬.০০ ১৬.৫০ 

6. কভ তংস্থান সৃরষ্ট 
১-৬ 

রে জনরদফ 

(নাযীয রস্যায ায) 
১৪৭৫ ১৪৭৫ ১৫০০ 

১৫২৫ 

(৪০.০০) 

১৫৫০ 

(৪০.০০) 

১৬৫০ 

(৪০.৭৫) 

১৭৫০ 

(৪১.২৫) 

7. ারন ংযেমণয জন্য 

ফকাঠামভা রনভ তাণ 
৫ ংখ্যা ১০০ ১০০ ৫০ ৫০ ৭৫ ১২৫ ১৫০ 

 

  



 493 

৬.০ িনধদপ্তয-িংস্থায াম্প্রনতক িেনৃ, কামকৃ্রভমূ এফিং পরাপর ননশদৃক ও রক্ষযভাত্রা এফিং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ ন ফারয় 

৬.১.১  াম্প্রনতক িেৃন: স্থানীয় যকায ব্যফস্থা নিারীকযণ ও সুান দোযদাযকযণ এফিং েফাফনদনতা ও স্বচ্ছতা নননিত কযায রশক্ষয 

িআউননয়ন নযলদ ও উশেরা নযলদ িংনিষ্ট নফনবন্ন িঅিআন ও নফনধভারা প্রণয়ন কযা শয়শে। স্ানীয় যকায প্রনতষ্ঠানমূশয 

েনপ্রনতনননধশদয ম্মানী বাতা বৃনদ্ধ কযা শয়শে। ৬১ টি দেরা নযলশদ দ য়াযম্যান ও দস্যগশণয ননফাৃ ন িনুনষ্ঠত শয়শে। তাোড়া 

দেরা নযলদ, দৌযবা, উশেরা নযলশদয ক্ষভতা বৃনদ্ধয েন্য প্রশয়ােনীয় নফনধভারা প্রণয়ন কযা শয়শে। স্থানীয় যকায 

প্রনতষ্ঠানমূশয ৮৫৩৫২ েন কভকৃতাৃ ও ননফাৃন ত েনপ্রনতনননধশদযশক প্রনক্ষণ প্রদান কযা শয়শে। 

৬.১.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রনফ তারচত জনপ্ররতরনরধ এফং 

ংরিষ্ট কভ তকততা-কভ তচারযমদয 

প্ররেণ 
প্ররেণাথী ১ 

াজায জন 

(পুরুল) 
১ ১ ১.1 ১.১ ১.2 ১.3 ১.৩ 

াজায জন 

(নাযী) 
0.15 ০.১৫ 0.18 ০.১৮ 0.18 0.19 ০.২০ 

৬.১.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1370101 - রচফারয়, স্থানীয় যকায রফবাগ ১ 295,04,87 29,00,00 29,65,99 30,52,00 38,06,00 40,94,00 

1370201 - রফবাগীয় রযচারক এয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায ১ 14,20,56 3,55,68 5,73,08 6,89,20 8,00,47 10,10,50 

1370202 - ঈ রযচারক এয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায ১ 0 14,22,72 16,95,32 21,11,80 26,73,66 28,11,03 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  309,25,43 46,78,40 52,34,39 58,53,00 72,80,13 79,15,53 

রফমল কাম তক্রভ        

120000801 - যকারয কভ তচাযীমদয জন্য ঋণ  0 0 0 80,00 1,95,00 2,06,00 

120001308 - গ্রাভ পুরর ১ 119,89,36 140,00,00 212,18,50 256,60,00 264,00,00 272,00,00 

120007600 - যীো ব্যয়ব্যফস্থানা ১ 0 1,61,24 1,61,24 0 0 0 

127004201 - কভনওময়রথ স্থানীয় যকায মপাযাভ ১ 0 0 0 45,00 50,00 60,00 

মভাট : রফমল কাম তক্রভ  119,89,36 141,61,24 213,79,74 257,85,00 266,45,00 274,66,00 

ায়তা কাম তক্রভ        

131003500 - ঢাকা ভক রনফাযণী দপ্তয ১ 9,64,52 11,00,00 11,00,00 10,72,00 10,70,00 10,84,00 

136004200 - কভনওময়রথ স্থানীয় যকায মপাযাভ ১ 0 40,00 40,00 0 0 0 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  9,64,52 11,40,00 11,40,00 10,72,00 10,70,00 10,84,00 

স্থানীয় যকাযমূম স্থানান্তয        

141000000 - রটি কম তামযনমূ ১ 59,27,50 10,00,00 101,85,00 12,50,00 25,00,00 35,00,00 

144000000 - মজরা রযলদ ১ 1,76,12 1,00,00 2,50,00 1,20,00 1,50,00 1,80,00 

145050000 - মৌযবা ১ 9,58,56 20,00,00 22,00,00 25,00,00 564,91,17 133,15,35 

146000000 - ঈমজরা রযলদ  ১ 53,92,99 70,00,00 70,45,00 75,00,00 92,57,50 106,46,12 

147000000 - আঈরনয়ন রযলদ ১ 301,70,60 510,00,00 510,00,00 490,85,00 50,99,00 529,95,00 

মভাট : স্থানীয় যকাযমূম স্থানান্তয  426,25,77 611,00,00 706,80,00 604,55,00 734,97,67 806,36,47 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  865,05,08 810,79,64 984,34,13 931,65,00 1084,92,80 1171,02,00 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত         

211000101 - ঈন্নয়ন কভ তসূরচয জন্য ংমৄি তরফর মত থ ত স্থানান্তয 

(এ.রড.র. ফরভূ তত) 
১ 0 130,00,00 130,00,00 140,00,00 150,00,00 160,00,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত  0 130,00,00 130,00,00 140,00,00 150,00,00 160,00,00 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

221000137 - স্থানীয় যকায রফবামগয ননুমভারদত প্রকমিয জন্য 

ংযরেত 
১ 0 1342,22,00 0 650,21,00 1800,00,00 4200,00,00 

221000400 - ঈমজরামূময জন্য ঈন্নয়ন ায়তা ১ 603,65,02 520,00,00 550,00,00 550,00,00 750,00,00 1800,00,00 

221000500 - মৌযবামূময জন্য ঈন্নয়ন ায়তা ১ 539,29,93 440,00,00 470,00,00 450,00,00 800,00,00 1800,00,00 

221000600 - মজরা রযলদ ঈন্নয়ন ায়তা ১ 481,04,11 530,00,00 560,00,00 540,00,00 650,00,00 1500,00,00 

221000700 - আঈরনয়ন রযলদ ঈন্নয়ন ায়তা ১ 5,43,86 10,00,00 10,00,00 10,00,00 71,10,00 1500,00,00 

221000800 - রটি কম তামযমনয জন্য ঈন্নয়ন ায়তা ১ 299,00,00 400,00,00 430,00,00 450,00,00 600,00,00 700,00,00 

223005300 - আআঈ ামাট ত টু অযফান মরথ এে রনঈরট্রন টু রদ অযফান 

ফাংরামদ (১ভ ংমারধত) (০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
১ 0 38,95,00 38,95,00 56,36,00 58,32,00 30,00,00 

223005400 - ফাংরামদ গ্রাভ অদারত রক্রয়কযণ (২য় ম তায়) প্রকি 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১ 7,02,00 72,60,00 66,00,00 70,00,00 80,00,00 0 

223015300 - কযাারটি মডমবরমভন্ট প রটি কম তামযন 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
১ 0 1,00 9,31,00 9,76,00 8,50,00 0 

223033900 - ঈমজরা আরন্টমগ্রমটড কযাারটি মডমবরমভন্ট প্রমজক্ট 

(০১/০৮/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
১ 0 0 9,64,00 12,29,00 13,50,00 35,00,00 

224035300 - র্ততীয় মরাকার গবতমনন্প প্রমজক্ট (এররজএর-৩) 

(০১/০১/২০০৭-৩১/১২/২০২১) নুমভারদত 
১ 418,41,56 1140,41,00 1198,60,00 943,67,00 1140,37,00 82,00,00 

224040900 - ঈৎাদনীর ম্ভাফনাভয় কমভ তয সুমমাগ গ্রমণ নাযীয াভথ্যত 

ঈন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকি (০১/০৪/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১ 14,86,32 38,00,00 27,00,00 43,50,00 10,00,00 0 

224041000 - ঈমজরা রযচারন ও ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১২/২০১৫-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
১ 1,34,37 97,52,00 85,27,00 124,78,00 135,30,00 125,00,00 

224041100 - অযফান প্রাআভাযী মরথ মকয়ায ারব তম মডররবাযী প্রমজক্ট 

(আঈরএআচরএরডর) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 18,00,00 1,00 1,00 0 0 0 

224041200 - আনকাভ ামাট ত মগ্রাগ্রাভ পয যা পুওমযে (০১/০৪/২০১৫-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১ 50,61 432,02,00 81,96,00 778,10,00 820,00,00 1050,00,00 

224041400 - অযফান াফররক এনবায়যনমভন্টার মরথ মন্টায 

মডমবরমভন্ট মপ্রাগ্রাভ (ংমারধত) (০১/০১/২০১০-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

১ 21,33,00 41,40,00 111,67,00 103,80,00 0 0 

224145700 - প্ররকঈযমভন্ট ফ  আকুআমভন্ট পয ররড ওময়ে ম্যামনজমভন্ট 

ীল তক প্রকি (১/১/১৭-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১ 0 138,85,00 15,00,00 3,00,00 0 0 

224229200 - আমপরক্টব এে এযাকাঈমন্টফর মরাকার গবমনন্পত (আএএররজ) 

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২২) নুমভারদত 
১ 0 11,78,00 15,78,00 13,89,00 23,12,00 18,00,00 

224251700 - অযফান প্রাআভারয মরথ মকয়ায ারব তম মডররবারয প্রকি 

(২য় ম তায়) (০১/০৪/২০১৮-৩১/০৩/২০২৩) নুমভারদত  
১ 0 0 144,31,00 242,41,00 257,05,00 233,89,00 

224257000 - মরাকার গবণমভন্ট আরনরময়টিব ন ক্লাআমভট মচঞ্জ (ররজক) 

প্রকি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
১ 0 0 46,62,00 75,25,00 45,57,00 0 

224266200 - প্রারন্তক জনমগারেয জীফনভান ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত  
১ 0 0 4,05,00 159,70,00 160,00,00 125,00,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  2409,90,78 5253,77,00 3874,17,00 5286,72,00 7422,83,00 13198,89,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  2409,90,78 5383,77,00 4004,17,00 5426,72,00 7572,83,00 13358,89,00 

মভাট :   3274,95,86 6194,56,64 4988,51,13 6358,37,00 8657,75,80 14529,91,00 

৬.২ স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয (এররজআরড) 

৬.২.১  াম্প্ররতক জতন: রফগত রতন থ তফপময গ্রাভ এরাকায় ১৫,৩১৩ রকমরারভটায ড়ক এফং ৯০,০০০ রভটায িীজ/কারবাট ত 

রনভ তাণ/পুনঃরনভ তাণ ও যেণামফেণ কযা ময়মপ। গ্রাভীণ এরাকায ব্যফা ফারণজয ঈন্নয়মনয জন্য ৫২৩টি মগ্রাথ মন্টায 

ঈন্নয়ন/গ্রাভীণ াট/ফাজায ঈন্নয়ন কযা ময়মপ। প্রাকৃরতক দূমম তাগ মত যোকমি ২৫৯টি ঘূরণ তঝড় অশ্রয় মকন্দ্র রনভ তাণ কযা ময়মপ। 

মানফান ও থচাযী চরাচমরয সুরফধায জন্য ২,৫৩০ রকঃরভঃ যাস্তা ও ফুটাত রনভ তাণ/পুনঃরনভ তাণ ও যেণামফেণ এফং 

জরাফদ্ধতা রনযমন ৪৩০রক.রভ. মেন রনভ তাণ কযা ময়মপ। ৪০২টি আঈরনয়ন রযলদ কভমেক্স বফন রনভ তাণ, ১৩৩টি ঈমজরা 

কভমেক্স বফন রনভ তাণ/ম্প্রাযণ কযা ময়মপ। ফকাঠামভা ঈন্নয়মনয াাার স্ানীয় যকায প্ররতষ্ঠানমূময রনফ তারচত 
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জনপ্ররতরনরধ, কভ তকততা/কভ তচারযমদয দেতা বৃরদ্ধয জন্য রফরবন্ন প্রকমিয অওতায় ৬,৭৭,৭৩৩ জনমক রফরবন্ন ধযমণয প্ররেণ 

প্রদানকযা ময়মপ। 

৬.২.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. আঈরনয়ন রযলদ কভমেক্স 

রনভ তাণ 

রনরভ তত বফন ১ ংখ্যা 

১৫০ ১৪০ ১১০ ১১০ ১০০ ১০৫ ১১০ 

2. ঈমজরা রযলদ কভমেক্স 

রনভ তাণ 
৪০ ৪০ ৪৫ ৬০ ৬৪ ৬৫ ৭০ 

3. ঈমজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভ 

ড়ক রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

রনরভ তত ড়ক 

২ 

রক.রভ. 

(াজায) 
৫.৩০ ৫.৩০ ৫.৬০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৮৫ 

যেণামফেণকৃত 

ড়ক 

রক.রভ. 

(াজায) 
১১.৬০ ১০.৬০ ১১.৩০ ১০.৯০ ১৩.০০ ১৩.৫০ ১৪.০০ 

4. ঈমজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভ 

ড়মক রিজ - কারবাট ত রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

রনরভ তত রিজ -

কারবাট ত 

রভটায 

(াজায) 
৩৩.০০ ৩৩ ৩৪.০০ ৩০ ৩০.৫০ ৩১.০০ ৩১.৫০ 

5. গ্রাভীণ াট-ফাজায, ফকাঠামভা 

ও মগ্রাথ - মন্টায রনভ তাণ 

রনরভ তত াট-

ফাজায 
ংখ্যা ১৯৫ ১৯৫ ২২০ ১৮৫ ১৯০ ১৯৫ ২০০ 

6. নাযীমদয জন্য ফাজায মকন 

রনভ তাণ 
রনরভ তত ফাজায ংখ্যা ৩০ ৩০ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫২ ৫৩ 

7. ঘূরণ তঝড় - ফন্যা অশ্রয়মকন্দ্র 

রনভ তাণ 

রনরভ তত অশ্রয় 

মকন্দ্র 
ংখ্যা ৯০ ৯০ ৪ ৬৬ ১৩০ ১৪০ ১৪৬ 

8. ল্লী নাযীমদয কভ তংস্থামনয 

সুমমাগ সৃরে 
কভ তংস্থান ৩ 

রে 

জনরদফ 
৬৬৫ ১৮.৭৫ ৬৮০ ১৯ ১৯.৫ ১৯.৭৫ ২০ 

9. ারন রনষ্কান ও মমচয 

জন্য খার খনন-পুনঃখনন 
খননকৃত খার 

৫ 

রক.রভ. ৪৯২ ৪৯২ ৪৯৫ ৫০০ ৫০০ ৫৬০ ৫৭০ 

10. ফন্যা ব্যফস্থানায জন্য 

মযগুমরটয, ক্রডযাভ, ফাঁধ 

রনভ তাণ-যেণামফেণ 

রনরভ তত ও 

যেণামফেণকৃত 

ডযাভ, মযগুমরটয 

ও ক্রডযাভ 

ংখ্যা ১৫০ ১৫০ ১৬০ ১৫৫ ১৬৫ ১৭০ ১৭৫ 

ফাঁধ রক.রভ. ১৭০ ১৭০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৯০ ২০০ 

11. য এরাকায় জরফায়ু 

রযফততন রষ্ণু যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

রনরভ তত যাস্তা-

ফুটাত 

৬ 

রক.রভ. ৭২৫ ৭২৫ ৭৪০ ৮৭৩ ৮১৫ ৮৩০ ৮৫০ 

রনরভ তত মেন রক.রভ. ৩৫৮ ৩৫৮ ৩৯০ ৩০০ ২৪০ ২৫০ ৩৭৫ 

12. করভঈরনটি স্যারনটারয 

ল্যারট্রন রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

রনরভ তত ল্যারট্রন 
ংখ্যা 

(াজায) 
৬৬.০ 66.0 70.০ 70.0 72.০ ৭৩.০ 73.00 

13. এররএ নাযী দস্যমদয 

প্ররেণ প্রদান 
প্ররেণাথী ৩ াজায জন 18 ১৮ 19 ১৯ 20 21 ২২ 

৬.২.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1370301 - প্রধান কাম তারয়, স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয ১-১২ 23,19,00 28,00,88 27,98,55 34,19,01 36,44,52 38,98,98 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1370302 - রফবাগীয় রতরযি প্রধান প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ ১-১২ 0 5,70,80 6,13,63 9,76,17 12,16,00 13,00,72 

1370303 - অঞ্চররক কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তয ১-১২ 0 14,19,08 14,05,95 27,00,04 28,68,20 30,65,13 

1370304 - রনফ তাী প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায প্রমকৌর 

রধদপ্তয 
১-১২ 1420,50,58 1913,03,73 1982,71,43 2238,58,35 2507,20,24 2826,40,60 

1370305 - ঈমজরা প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, স্থানীয় যকায প্রমকৌর 

রধদপ্তয 
১-১২ 385,49,43 501,43,26 494,07,93 578,65,43 613,21,04 650,94,57 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  1829,19,01 2462,37,75 2524,97,49 2888,19,00 3197,70,00 3560,00,00 

রফমল কাম তক্রভ        

120006300 - মৌাদ ত কভ তসূরচ ১-১২ 19,00,00 25,00,00 25,00,00 63,50,00 0 0 

মভাট : রফমল কাম তক্রভ  19,00,00 25,00,00 25,00,00 63,50,00 0 0 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  1848,19,01 2487,37,75 2549,97,49 2951,69,00 3197,70,00 3560,00,00 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত         

213006500 - রমরট মজরায় রনফ তারচত ধভীয় ও াভারজক ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন কভ তসূরচ (জুরাআ, ২০১৮ মত জুন, ২০২০ ম তন্ত) 
১-১২ 0 0 7,02,25 2,75,00 0 0 

213019000 - দরেণ সুনাভগঞ্জ ঈমজরায় রডটরযয়াভ রনভ তাণ ৫ 81,93 0 1,00,00 0 0 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ ফরভূ তত  81,93 0 8,02,25 2,75,00 0 0 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

222004200 - ল্লী ড়মক গুরুত্বপূণ ত মত্য রনভ তামণয ভীো প্রকি(১ভ 

ংমারধত) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) (নুমভারদত) 
৩,৪,৫ 0 36,70,00 24,00,00 18,76,00 0 0 

222005000 - স্থানীয় যকায প্রমকৌর রধদপ্তময প্ররেন মকন্দ্র এফং 

রফবাগীয় প্ররেন মকন্দ্র স্থামনয রমেয ম্ভাব্যতা মাচাআ (০১/০১/১৮-

৩০/০৬/২১) 

১-১২ 0 0 4,41,00 0 0 0 

222005700 - রপররফররটি োরড প প্রমাড ফ্লাআ ওবায ফ্রভ এয়াযমাট ত 

মযাড (ভজুভদারয) টু মকাট ত ময়ন্ট বায়া অম্বযখানা এফং মচৌাট্টা আন রমরট 

রটি। 

১১ 0 0 0 4,77,00 0 0 

223006000 - মটকরনকযার এরমটন্প প্রমজক্ট মপ্রাজার পয প্রমজক্ট 

রডজাআন এডবান্প (ররডএ) পয রটি রযরজয়ন আমকানরভক মডমবরমভন্ট 

আনমবেমভন্ট মপ্রাগ্রাভ (০১/১০/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৮ 0 10,75,00 10,75,00 12,50,00 1578,00,00 0 

223035100 - ন্যানার মযরজররময়ন্প মপ্রাগ্রাভ (এররজআরড াট ত) (০১/০১/১৮-

৩১/০৩/২০২১) 
১-১২ 0 0 1,20,00 10,12,00 1,00,00 0 

224037200 - কুরভল্লা মজরায িাক্ষ্মণাড়া ও বুরড়চং ঈমজরায ল্লী 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 5,00,25 1,00 6,80,00 0 0 0 

224037300 - ফরযার মজরায মগৌযনদী ও অনগরঝযা ঈমজরায ল্লী 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 3,99,71 4,70,00 3,94,00 0 0 0 

224037400 - মচৌমুনী মৌযবায ফন্যা যফতী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১০ 1,99,98 1,00 8,88,00 0 0 0 

224037600 - জাভারপুয ও মযপুয মজরায ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 2,15,48 80,00,00 100,00,00 62,71,00 0 0 

224037800 - গাআফান্ধা মৌযবায ঘাঘট মরক ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৯ 3,00 10,00,00 6,00,00 6,97,00 0 0 

224037900 - ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিঃ দরেণ সুনাভগঞ্জ  জগন্নাথপুয 

ঈমজরা, সুনাভগঞ্জ মজরা ীল তক প্রকি (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

৩,৪,৫ 12,07 35,00,00 20,00,00 24,00,00 0 0 

224038000 - যংপুয মজরায ীযগঞ্জ ঈমজরাধীন গুরুত্বপূণ ত ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১০/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 3,00,00 2,09,00 41,00 0 0 0 

224038100 - মনমত্রামকানা মজরাধীন অটাড়া ও মভানগঞ্জ ঈমজরায 

গুরুত্বপূণ ত ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১২/২০১৬-৩০/১১/২০১৯) 

নুমভারদত  

৩,৪,৫ 99,94 20,00,00 12,00,00 19,34,00 0 0 

224038200 - ল্লী ড়মক গুরুত্বপূণ ত মত্য রনভ তাণ প্রকি (০১/০১/২০১৭-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 99,94 200,00,00 155,00,00 250,00,00 629,35,00 0 

224038300 - খুরনা রফবাগ ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০২১) নুমভারদত     
৩,৪,৫ 2,64,49 200,00,00 300,00,00 200,00,00 205,00,00 0 

224038400 - গুরুত্বপূণ ত ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিঃ মবারা মজরা 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 1,52,05 70,00,00 120,00,00 80,00,00 90,00,00 0 

224038500 - জরফায়ু নীর গ্রাভীণ ফকাঠামভা প্রকি (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০২১) নুমভারদত 
৩,৪,৭ 13,64,00 77,00,00 47,00,00 56,89,00 65,00,00 0 

224038600 - জাভারপুয মজরাধীন আরাভপুয ঈমজরায় ল্লী ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত (১ভ ংমারধত) 
৩,৪,৫ 0 3,29,00 3,05,00 0 0 0 
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224038700 - ভয়ভরং মজরায নান্দাআর ঈমজরায ল্লী ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 9,97 12,48,00 9,65,00 0 0 0 

224038800 - নািরমকাট মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) (ংমারধত) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 4,00,00 14,26,00 14,26,00 29,54,00 0 0 

224039000 - রারমভান মৌযবা মবৌত ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) (১ভ ংমারধত) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 99,99 15,01,00 8,51,00 0 0 0 

224039100 - রািরফন্দ ভাষ্টভী পুণ্যস্দান ঈৎমফয ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
৫ 5,00 75,00,00 40,00,00 38,00,00 0 0 

224039200 - রযাজগঞ্জ মজরায দয ঈমজরা ধীন গ্রাভীণ ড়ক ঈন্নয়ন 

প্রকি (০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 1,00,00 11,47,00 10,20,00 0 0 0 

224039300 - রযাজগঞ্জ মজরায কাজীপুয ঈমজরায গ্রাভীণ ড়ক ও 

িীজ/কারবাট ত ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 1,00,00 11,35,00 12,51,00 0 0 0 

224039400 - রযাজগঞ্জ মজরায কাভাযখন্দ ঈমজরাধীন গ্রাভীণ ড়ক 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 1,00,00 11,85,00 11,06,00 0 0 0 

224039500 - রযাজগঞ্জ মৌযবা কাটাখার ঈন্নয়ন ও াবফতী স্থামনয 

মৌন্দম তফধ তন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) (১ভ ংমারধত) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 10,00,00 7,00,00 14,80,00 0 0 

224039600 - নযরংদী মজরাধীন দয ঈমজরায গ্রাভীণ ফকাঠামভা ও 

জীফনভান ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 0 25,00,00 18,00,00 11,90,00 0 0 

224039700 - মটকআ ক্ষুদ্রাকায ারন ম্পদ ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১২১) নুমভারদত  
১০ 0 51,00,00 61,00,00 35,00,00 35,00,00 980,00,00 

224039800 - ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি: মনায়াখারী মজরায মনায়াখারী 

দয, মকাম্পানীগঞ্জ ও করফযাট ঈমজরা (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

৩,৪,৫ 0 26,97,00 14,15,00 0 0 0 

224039900 - বৃত্তয টুয়াখারী মজরায গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীন ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

(টুয়াখারী ও ফযগুনা মজরা) (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 70,00,00 100,00,00 80,00,00 0 0 

224040000 - কুরভল্লা মজরায মুযাদনগয ঈমজরায ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

প্রকি (০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 14,95,00 11,95,00 6,00,00 0 0 

224040100 - কাজীপুয মৌযবায মৌয ফকাঠামভা রনভ তাণ ও ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২,৩ 0 10,42,00 5,90,00 0 0 0 

224045000 - ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিঃ বৃত্তয ঢাকা,  টািাআর ও 

রকমাযগঞ্জ মজরা (২য় ংমারধত) (০১/০৩/২০১১-৩০/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৩-৫ 136,70,22 60,00,00 46,57,00 0 0 0 

224045100 - বৃত্তয মমায মজরা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন (মমায,  রঝনাআদ,  

ভাগুযা ও নড়াআর মজরা) ীল তক প্র্কি (২য় ংমারধত) (০১/০৩/১১-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩.৫ 130,23,64 45,00,00 30,00,00 0 0 0 

224045200 - ঈমজরা কভমেক্স ম্প্রাযণ প্রকি (২য় ংমারধত) 

(০১/০৪/১১-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
২ 194,47,33 250,00,00 170,00,00 150,00,00 0 0 

224045400 - গুরুত্বপূণ ত নগয ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় ংমারধত) 

(০১/০১/১১ - ৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
৩-৫ 177,58,71 87,18,00 55,27,00 0 0 0 

224045600 - মভমযপুয মজরায অভঝর মত মকদাযগঞ্জ ম তন্ত ফাআা 

ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১-১২ 5,60,80 2,61,00 1,11,00 0 0 0 

224045700 - বৃত্তয কুরষ্টয়া মজরা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (কুরষ্টয়া, 

চুয়াডািা ও মভমযপুয মজরা) (০১/০১/১২ - ৩০/০৬/১৯)  নুমভারদত (২য় 

ংমারধত) 

৩-৫ 80,14,48 45,00,00 99,90,00 0 0 0 

224045800 - গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/১২ - 

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত (২য় ংমারধত) 
১-১০ 64,97,54 90,00,00 67,00,00 0 0 0 

224045802 - গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় ম তায়) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) (নুমভারদত) 
৩,৪,৫ 0 60,00,00 60,00,00 60,00,00 61,00,00 58,39,00 

224045900 - াওয ঞ্চমরয ফকাঠামভা ও জীফনভান ঈন্নয়ন ীল তক প্রকি 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২০) (১ভ ংমারধত) নুমভারদত 
২-৩ 30,07,30 150,00,00 75,00,00 265,79,00 0 0 

224046000 - রুযার ট্রান্পমাট ত আভপ্রুবমভন্ট প্রমজক্ট-২ (অযটিঅআটির-২) 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত (২য় ংমারধত) 
৩-৫ 206,85,77 355,39,00 355,00,00 500,00,00 3205,33,00 0 

224046100 - মকাোর ক্লাআমভট মযরজররময়ন্ট আনফ্রাস্ট্রাকচায আভপ্রুবমভন্ট 

প্রমজক্ট (০১/০৭/২০১২ - ৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত (২য় ংমারধত) 
৩-৫ 40,56,64 282,96,00 190,00,00 155,55,00 0 0 

224046200 - নদ তাণ ত ফাংরামদ আরন্টমগ্রমটড মডমবরমভন্ট প্রমজক্ট 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৯) ংমারধত ননুমভারদত 
২-৩ 34,75,56 390,00,00 335,00,00 375,00,00 450,00,00 0 

224046300 - মগাারগঞ্জ মৌযবা মেআমনজ ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৬-

৩১/১২/২০১৯) (ংমারধত) নুমভারদত 
১ 6,99,49 6,75,00 1,69,00 5,00,00 0 0 

224046500 - ফরযার রফবাগ ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত (২য় ংমারধত) 
৩,৪,৫ 99,09,04 80,00,00 110,00,00 120,00,00 0 0 

224046700 - াফনা মজরায বাংগুড়া ঈমজরাধীন বাংগুড়া-নওগাঁ ৩-৫ 15,10,00 15,00,00 15,00,00 20,06,00 0 0 
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রজ.র.এভ. ড়ক ঈন্নয়ন প্রকি (ংমারধত) (০১/০৭/১১ - ৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত (ংমারধত নুমভারদত) 

224046800 - যংপুয রফবাগীয় গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত (১ভ ংমারধত) 
১-১০ 220,24,56 37,00,00 36,00,00 0 0 0 

224046900 - গাআফান্ধা মজরায সুন্দযগঞ্জ ঈমজরাধীন াঁচীয ফাজায-

রচরভাযী ঈমজরা মড মকায়াট তায ড়মক রতস্তা নদীয ঈয ১৪৯০ রভটায দীঘ ত 

রর গাড তায মত্য রনভ তাণ প্রকি (ংমারধত) (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬//২০১৯) 

(ংমারধত) নুমভারদত 

৪ 2,00,85 27,00,00 6,00,00 54,55,00 0 0 

224047000 - বৃত্তয মনায়াখারী (মনায়াখারী, মপণী ও রেীপুয মজরা) ল্লী 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন (াট ত-২) প্রকি (২য় ংমারধত) (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৩,৪,৫ 159,92,51 85,00,00 85,00,00 100,00,00 0 0 

224047100 - ফাংরামদ এরগ্রকারচায আনফ্রাস্ট্রাকচায মডমবরমভন্ট প্রমজক্ট 

(০১/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
৫,৮ 3,17,07 33,10,00 33,10,00 40,85,00 0 0 

224047200 - টুয়াখারী মজরায করাাড়া ঈমজরাধীন করাাড়া-

ফাররয়াতরী-গিাভরত ড়মক ফড় ফাররয়াতরী অন্ধাযভারনক নদীমত ৬৫০.০০ 

রভটায অযরর মডকমৄি -স্ট্রীড গাড তায িীজ রনভ তাণ (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৪ 12,41,87 50,00,00 28,00,00 50,83,00 52,00,00 0 

224047300 - ঢাকা রটি কম তামযমনয রযেন্নতা কভী রনফা রনভ তাণ প্রকি 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত (ংমারধত) 
১১ 29,91,98 60,00,00 45,50,00 70,00,00 0 0 

224047400 - বৃত্তয ভয়ভনরং ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় 

ংমারধত) (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-১০ 124,92,14 90,00,00 70,00,00 100,00,00 0 0 

224047500 - জাভারপুয মজরায ফক্সীগঞ্জ ও মদওয়ানগঞ্জ ঈমজরায় ৪টি 

িীজ রনভ তাণ (০১/০১/২০১৪-৩১/১০/২০১৮) নুমভারদত 
৪ 49,74,13 16,42,00 13,00,00 0 0 0 

224047600 - ঈকূরীয় য রযমফগত ফকাঠামভা প্রকি 

(০১/০১/২০১৪-৩১/০৫/২০২০) নুমভারদত (ংমারধত) 
১১-১২ 11,67,97 200,00,00 212,00,00 242,00,00 0 0 

224047700 - রভঈরনরপ্যার গবাযন্যান এে ারব তম প্রমজক্ট 

(এভরজএর) প্রকি (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১১-১২ 25,72,32 424,50,00 418,50,00 693,00,00 0 0 

224047800 - রটি গবমণ তন্প প্রমজক্ট (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 
১-১২ 42,77,88 467,44,00 467,44,00 500,00,00 0 0 

224047900 - ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (কুরভল্লা, রফ-ফাড়ীয়া ও চাঁদপুয 

মজরা) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত (২য় ংারধত) 
৩,৪ 119,96,96 180,00,00 140,00,00 100,00,00 150,00,00 0 

224048000 - র্ততীয় নগয রযচারনা ও ফকাঠামভা ঈন্নরতকযণ (মক্টয) 

প্রকি (ংমারধত) (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত (১ভ 

ংমারধত) 

১-১২ 131,96,53 664,00,00 664,00,00 647,41,00 780,00,00 0 

224048100 - মফনামার মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় 

ংমারধত) (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯)  নুমভারদত 
৪ 4,95,00 1,00 4,78,00 0 0 0 

224048200 - াওড় ঞ্চমরয ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফনভান ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৯,১০ 28,85,95 140,00,00 90,00,00 100,00,00 245,00,00 2000,00,00 

224048300 - গুরুত্বপূণ ত ৯টি রিজ রনভ তাণ (১ভ ংমারধত) (০১/০৭/২০১৫ - 

৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
৪ 74,01,30 100,00,00 50,00,00 78,15,00 0 0 

224048400 - ফহুমুখী দুমম তাগ অশ্রয় মকন্দ্র রনভ তাণ প্রকি (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৭ 67,59 621,30,00 535,39,00 500,00,00 600,00,00 0 

224048600 - ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি: াফ ততয চট্টগ্রাভ (২য় ম তায়) 

(১ভ ংমারধত) (০১/০৩/২০১৫-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 37,02,41 80,00,00 110,00,00 70,00,00 0 0 

224048700 - গ্রারধকায রবরত্তমত গুরুত্বপূণ ত ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি-

২ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত (১ভ ংমারধত) 
১-২ 1499,38,59 1500,00,00 1600,00,00 838,89,00 0 0 

224049100 - বৃত্তয চট্টগ্রাভ মজরা ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন (চট্টগ্রাভ ও 

কক্সফাজায মজরা) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত) 
১ 59,79,74 60,00,00 60,00,00 80,00,00 0 0 

224049300 - বৃত্তয াফনা ও ফগুড়া মজরায গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

প্রকি (১ভ ংমারধত) (০১/১২/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১ 70,16,49 100,00,00 125,00,00 100,00,00 0 0 

224049500 - মাারগঞ্জ মজরায গুরুত্বপূণ ত ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত (১ভ ংমারধত) 
- 50,35,27 130,00,00 111,00,00 120,00,00 130,00,00 1400,00,00 

224049800 - রকমাযগঞ্জ মজরাধীন কুররয়াযচয ও তবযফ ঈমজরায় ল্লী 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত (১ভ 

ংমারধত) 

১-২ 11,67,57 5,17,00 4,50,00 0 0 0 

224049900 - ঞ্চগড়, কুরড়গ্রাভ ও রারভরনযাট মজরায় (রফলুপ্ত রপটভর) 

গ্রাভীণ ফকাঠামভা  (০১/১২/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 39,95,65 55,00,00 45,00,00 11,58,00 0 0 

224050200 - বৃত্তয যাজাী মজরায গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(যাজাী, নওগাঁ, নামটায ও চাঁাআনফাফগঞ্জ) প্রকি (০১/০১/২০১৬-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত (১ভ ংমারধত) 

১ 49,97,10 170,00,00 100,00,00 100,00,00 132,00,00 0 
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224050300 - রমরট রফবাগ গ্রাভীণ এযাকম ড়ক ঈন্নয়ন (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 1,05,25 49,65,00 33,00,00 74,00,00 0 0 

224050400 - জাভারপুয ও ভাদাযগঞ্জ মৌযবায ড়ক ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১ 5,00,00 1,00 10,00,00 4,88,00 0 0 

224050500 - জাভারপুয মযয নগয স্থামতযয পুন:ংস্কায ও াংস্কৃরতক 

মকন্দ্র ঈন্নয়ন (০১/০৩/২০১৬-২৮/০২/২০১৯) নুমভারদত 
১,৫ 4,99,82 27,20,00 35,00,00 61,40,00 65,00,00 0 

224050700 - ফাঈপর মৌযবায মমাগামমাগ ব্যফস্থা ও মবৌত ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত (ংমারধত) 
১১ 4,00 1,00 3,00,00 17,58,00 20,00,00 0 

224051000 - টুয়াখারী মজরায  ন্তগ তত গরারচা ও দরভনা ঈমজরায 

ল্লী ড়ক ঈন্নয়ন  প্রকি (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) (১ভ ংমারধত) 

নুমভারদত  

৩-৫ 4,98,30 3,01,00 7,20,00 0 0 0 

224051200 - রকমাযগঞ্জ মজরায গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০) (১ভ ংমারধত) নুমভারদত 
৩-৫ 30,02,28 110,00,00 130,00,00 50,00,00 0 0 

224051300 - জাভারপুয মজরায ফকীগঞ্জ ও মদওয়ানগঞ্জ ঈমরায ল্লী 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৬/৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত (১ভ 

ংারধত) 

৩-৫ 4,99,97 1,20,00 99,00 0 0 0 

224051400 - নগয ঞ্চর ঈন্নয়ন প্রকি (২য় ংমারধত) (০১/০৭/১১-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-১০ 187,89,67 114,00,00 86,44,00 0 0 0 

224051500 - বৃত্তয পরযদপুয গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় 

ংমারধত) (০১/০৭/০৯-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩-৫ 326,58,40 250,00,00 238,18,00 0 0 0 

224051900 - বৃত্তয পরযদপুয গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় ম তায়) 

(৩য় ংমারধত)  (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩-৫ 305,08,98 180,00,00 221,00,00 0 0 0 

224052000 - গুরুত্বপূণ ত ১৯টি মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (৩য় 

ংমারধত) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১১ 89,98,93 82,16,00 76,72,00 1,00 0 0 

224052200 - আঈরনয়ন রযলদ কভমেক্স বফন রনভ তাণ (২য় ম তায়) 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত (২য় ংারধত) 
১ 79,95,51 70,00,00 70,00,00 80,00,00 82,00,00 510,20,00 

224052301 - চয মডমবরমভন্ট এে মমটরমভন্ট প্রকি-৪ ররডএর-৪ 

(২য় ংমারধত) (এর.রজ.আ.রড. ং) (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৮) 

নুমভারদত 

৩-৮ 8,12,73 4,07,00 2,88,00 0 0 0 

224052400 - ঈমজরা ও আঈরনয়ন ড়মক দীঘ ত মত্য রনভ তাণ প্রকি (৩য় 

ংমারধত) (০১/০২/২০১০-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩-৪ 261,85,98 200,00,00 156,00,00 254,03,00 0 0 

224052700 - ংগ্রণমূরক ক্ষুদ্রাকায ারন ম্পদ মক্টয প্রকি (৩য় 

ম তায়) (১ভ ংমারধত) (০১/০১/২০১০-৩১/১২/২০১৮) ংমারধত 

ননুমভারদত 

৯-১০ 30,19,27 29,00,00 17,00,00 0 0 0 

224052800 - আঈরনয়ন ংমমাগ ড়ক ও ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিঃ বৃত্তয 

চট্টগ্রাভ (চট্টগ্রাভ,  কক্সফাজায) মজরা (২য় ংমারধত) (০১/০৩/২০১০-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩-৬ 52,98,37 1,00 14,25,00 0 0 0 

224109100 - কুরভল্লা মজরায দয দরেণ ও রািরমকাট ঈমজরায ল্লী 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন (২য় ম তায়) প্রকি (০১/০৯/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত (ংমারধত ননুমভারদত) 

৩,৪,৫ 9,99,96 1,00 20,00,00 17,86,00 0 0 

224109200 - রুগঞ্জ জরররড় অফান ংমমাগকাযী ড়ক ঈন্নয়ন প্রকি: 

রুগঞ্জ ঈমজরা, নাযায়নগঞ্জ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 9,99,77 25,00,00 20,00,00 42,42,00 0 0 

224109300 - মুরন্পগঞ্জ মজরায দয এফং গজারযয়া ঈমজরায় গুরুত্বপূণ ত 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 1,99,99 20,00,00 25,10,00 0 0 0 

224109400 - পরযদপুয মজরায গুরুত্বপূণ ত ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 24,99,96 120,00,00 150,00,00 120,00,00 140,00,00 0 

224109500 - চট্টগ্রাভ মজরায ফাঁখারী ঈমজরাধীন গোভাযা িীজ মত 

গোভাযা রফদুযৎ মকন্দ্র ংমমাগ ড়ক ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩,৪,৫ 5,00 10,00,00 10,00,00 21,00,00 0 0 

224117100 - রযাজগঞ্জ মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন ও পুনফ তান প্রকি 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 
৩,৪,৫ 0 11,00,00 19,32,00 50,00 0 0 

224117200 - রমরট রফবামগয গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত  
৩,৪,৫ 0 150,00,00 95,00,00 80,00,00 80,00,00 185,00,00 

224117300 - মদব্যাী গ্রাভীণ ফাজায ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৫ 0 500,00,00 12,20,00 50,00,00 0 0 

224131300 - াফ তজরনন াভারজক ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 
১-১২ 0 300,00,00 300,00,00 300,00,00 0 0 

224131400 - বৃত্তয কুরভল্লা মজরায গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

(৩য় ম তায়) প্রকি (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 200,00,00 150,00,00 120,00,00 135,00,00 145,00,00 
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224131500 - সুনাভগঞ্জ ও রফ-ফারড়য়া মজরায াা্ওয ঞ্চমর ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত যাস্তা ও মত্য রনভ তামণয ম্ভাব্যতা ভীো (০১/১০/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩,৪ 0 11,38,00 11,38,00 0 0 0 

224131700 - বৃত্তয ঢাকা গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি-৩ 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 30,00,00 150,00,00 150,00,00 160,00,00 180,00,00 

224131900 - ভাদাযীপুয , যীয়তপুয ও যাজফাড়ী মজরায গ্রাভীণ 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি  (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 100,00,00 189,90,00 120,00,00 128,00,00 150,00,00 

224132000 - গুরুত্বপূণ ত ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিঃ ফরযার, ঝারকাঠি 

ও রমযাজপুয মজরা প্রকি (০১/১১/১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 70,00,00 150,00,00 50,00,00 56,00,00 70,00,00 

224132100 - রযাজগঞ্জ মজরায গুরুত্বপূণ ত গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 60,00,00 70,00,00 70,00,00 80,00,00 0 

224146600 - াযামদম পুকুয, খার ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২৩) (নুমভারদত) 
৯ 0 40,00,00 19,00,00 40,00,00 45,00,00 60,00,00 

224146700 - মনায়াখারী, করফযাট, ফসুযাট ও পাগরনাআয়া মৌযবায 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) (নুমভারদত) 
১১ 0 34,09,00 31,25,00 0 0 0 

224146800 - চট্টগ্রাভ মজরায টিয়া ঈমজরায ড়ক ও ড়ক ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 30,00,00 11,00,00 25,00,00 0 0 

224146900 - ঢাকা মজরায মকযানীগঞ্জ ঈমজরায গ্রাভীণ ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩,৪ 0 30,00,00 20,00,00 23,17,00 0 0 

224147000 - ক্ষুদ্রাকায ারন ম্পদ ঈন্নয়ন প্রকি (২য় ম তায়) 

(০১/১০/২০১৭-৩১/১২/২০২৩) নুমভারদত 
৯-১০ 0 52,00,00 73,00,00 101,34,00 106,80,00 500,00,00 

224147101 - যাজাী রফবাগ (রযাজগঞ্জ মজরা ব্যতীত) ল্লী ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) (নুমভারদত) 
৩,৪,৫ 0 400,00,00 300,00,00 300,00,00 350,00,00 380,00,00 

224147102 - বৃত্তয চট্টগ্রাভ গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি-৩ 

(০১/১১/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 60,00,00 50,00,00 70,00,00 75,00,00 80,00,00 

224147103 - বৃত্তয মনায়াখারী ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন (৩য় ম তায়) 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 150,00,00 100,00,00 80,00,00 85,00,00 90,00,00 

224147104 - যংপুয রফবাগ গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি- ২য় ম তায় 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 600,00,00 400,00,00 180,00,00 170,00,00 180,00,00 

224147105 - ভয়ভনরং ঞ্চর ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) (নুমভারদত) 
৩,৪,৫ 0 320,00,00 230,00,00 250,00,00 240,00,00 250,00,00 

224147106 - রকমাযগঞ্জ মজরায আটনা, রভঠাভআন ও ষ্টগ্রাভ ঈমজরায 

ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 25,00,00 6,00,00 42,90,00 0 0 

224147200 - কক্সফাজায মজরায ভমখারী ঈমজরায ভাোয েযান প্রণয়ন 

প্রকি (০১/১১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-১২ 0 5,00,00 1,00 0 0 0 

224147300 - ঈমজরা কভমক্স ম্প্রাযণ প্রকি (২য় ম তায়) 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩ 0 80,00,00 10,00,00 80,00,00 80,00,00 95,00,00 

224147501 - মনত্রমকাণা মজরায মভানগঞ্জ মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০১৯) (ংমারধত) নুমভারদত 
১১ 0 25,00,00 20,00,00 15,00,00 0 0 

224215200 - জরফায়ু রষ্ণু ফকাঠামভা প্রারতষ্ঠারনকীকযণ প্রকি। 

(০১/০১/২০১৮ মত ৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত 
৩-১০ 0 28,00,00 6,50,00 45,00,00 80,00,00 1615,00,00 

224215300 - ফন্যা ও দুমম তামগ েরতগ্রস্ত ল্লী ড়ক ফকাঠামভা পুনফ তান 

প্রকি। (০১/০১/২০১৮ মত ৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩-১০ 0 700,00,00 700,00,00 500,00,00 0 0 

224215400 - গুরুত্বপূণ ত নগয ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (২য় ম তায়)। 

(০১/০১/২০১৮ মত ৩১/১২/২০২১) 
৩-১০ 0 100,00,00 282,03,00 150,00,00 0 0 

224238700 - মদময দরেনাঞ্চমরয অয়যন রিজ পুনঃরনভ তান/পুনফ তান 

প্রকি (অআরফঅযর) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত 
৪,৭-৮ 0 0 40,00,00 80,00,00 525,00,00 800,00,00 

224240400 - ল্লী ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকিঃ মনায়াখারী মজরায মফগভগঞ্জ 

ঈমজরা। (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-১০ 0 0 1,00,00 30,00,00 0 0 

224241600 - পরযদপুয মজরায বাংগা, দযপুয ও চযবদ্রান ঈমজরায 

গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি। (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-১০ 0 0 20,00,00 27,63,00 30,00,00 45,00,00 

224242600 - ভাগুযা মজরায দয ও শ্রীপুয ঈমজরায গ্রাভীণ ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি। (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-১৩ 0 0 15,00,00 26,93,00 0 0 

224242700 - নগয ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩-১০ 0 0 1,80,00 163,42,00 163,00,00 1750,00,00 

224243100 - ফকাঠামভাগত দেতা ঈন্নয়ন ও তমথ্যয ভাধ্যমভ ঝুঁরকপূণ ত 

জনমগারষ্ঠয নীরতা বৃরদ্ধ (প্রবাতী) প্রকি। (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২৪) 

নুমভারদত 

১-১২ 0 0 15,26,00 200,31,00 200,00,00 204,00,00 

224244600 - কুয়াকাটা মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
১১ 0 0 5,00,00 20,00,00 8,80,00 0 
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224246100 - ঈমজরা য (নন-রভঈরনরপ্যার) ভাোয েযান প্রণয়ন ও 

মভৌররক ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
২-৪ 0 0 10,00,00 70,00,00 75,00,00 80,00,00 

224246700 - মপ্রাগ্রাভ পয ামাটি তং রুযার রিমজ (০১/০৯/২০১৮-

৩০/০৮/২০২৩) নুমভারদত 
৪,৮ 0 0 43,35,00 270,00,00 275,00,00 882,90,00 

224248400 - "টুয়াখারী মজরায মরাাররয়া নদীয ঈয রনভ তানাধীণ রর 

গাড তায রিমজয াভাপ্ত রনভ তাণ কাজ ভাপ্ত কযণ" ীল তক প্রকি। 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৪ 0 0 15,00,00 30,00,00 0 0 

224249700 - রুযার কামনরক্টরবটি আভপ্রুবমভন্ট প্রমজক্ট (অযরঅআর) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত 
১-১০ 0 0 60,00,00 168,60,00 150,00,00 168,70,00 

224253200 - "খুরনা, ফামগযাট ও াতেীযা মজরায ল্লী ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন" ীল তক প্রকি। (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত 
১-১০ 0 0 10,00,00 80,00,00 80,00,00 85,23,00 

224254100 - জাভারপুয মজরায ৮টি  ম ৌযবায ম ৌত ফকামঠাা ঈন্নয়ন 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৮,১১ 0 0 20,00,00 40,00,00 42,00,00 45,28,00 

224254800 - ফাংরামদঃ জরুযী ায়তা প্রকি (এররজআরড ং) 

(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
৭,১২ 0 0 22,60,00 35,00,00 0 0 

224256900 - মমায ঞ্চর গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 0 20,00,00 80,00,00 75,00,00 84,62,00 

224257700 - নাযায়ণগঞ্জ রটি কম তামযমনয ৫নং গুদাযাঘামটয রনকট 

ীতরেযা নদীয ঈয কদভযসুর রিজ রনভ তাণ প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 

৪ 0 0 15,00 13,05,00 13,00,00 14,00,00 

224258000 - বৃত্তয কুরষ্টয়া মজরা গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৩) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 0 10,00,00 70,00,00 70,00,00 82,57,00 

224258900 - রতন াফ ততয মজরায় দুমম তামগ েরতগ্রস্ত ল্লী ড়ক ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত 
৩-৮ 0 0 1,00,00 40,00,00 40,00,00 41,00,00 

224259000 - গ্রাভ ড়ক পুনফ তান প্রকি (০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

নুমভারদত 
১-১০ 0 0 151,80,00 400,00,00 410,00,00 280,00,00 

224259500 - কুরভল্লা মজরায ০৫ (াচ) টি মৌযবায ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

প্রকি (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
২,৩ 0 0 2,00,00 20,00,00 19,00,00 20,00,00 

224260100 - রফগঞ্জ মৌযবায মবৌত ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৮/২০১৮-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
২,৩ 0 0 10,00,00 15,00,00 0 0 

224261400 - রডজাোয রযস্ক ম্যামনজমভন্ট এনমন্পমভন্ট প্রমজক্ট (এররজআরড 

াট ত) (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৩,৪,৭ 0 0 1,00,00 73,14,00 82,95,00 41,00,00 

224261600 - রদ্বতীয় নগয ঞ্চর ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৯-

৩০/০৬/২০২৪) নুমভারদত 
১১ 0 0 1,50,00 90,00,00 78,00,00 68,00,00 

224262800 - টুয়াখারর মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 0 2,00,00 15,00,00 15,00,00 0 

224262900 - চযপযান মৌযবা ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 0 3,00,00 15,00,00 16,80,00 0 

224263000 - বৃত্তয ঢাকা গ্রাভীণ ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি-৪ 

(০১/০৯/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২) নু মভারদত 
৩,৪,৫ 0 0 2,00,00 70,00,00 90,00,00 92,00,00 

224265100 - দরেন সুনাভগঞ্জ ও জগন্নাথপুয ঈমজরায গ্রাভীণ ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি, সুনাভগঞ্জ মজরা (২য় ম তায়) (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

নুমভারদত 

১-১০ 0 0 1,00,00 20,00,00 17,32,00 0 

224275700 - টািাআর মৌযবায ফকাঠামভা ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
৩,৪,৫ 0 0 5,00,00 10,00,00 9,00,00 0 

224275800 - পরযদপুয মযয মটামখারা মরক ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
৯,১১ 0 0 10,00 10,00,00 80,00,00 11,00,00 

224277800 - "চাঁাআনফাফগঞ্জ মৌযবায অওতাধীন ভানন্দা নদীয 'মখ 

ারনা' মত্যয ামথ ংমমাগ ড়ক রনভ তাণ" ীল তক প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 

৩,৪,৫ 0 0 2,00 40,00,00 65,00,00 0 

224280400 - এররজআরডয ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন ও েভতা বৃরদ্ধকযণ প্রকি 

(০১/০৩/২০১৯-৩১/১২/২০২৩) নুমভারদত 
১-১২ 0 0 1,00,00 9,80,00 9,00,00 9,50,00 

224280600 - ঈমজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভ ড়মক নুর্ধ্ত ১০০ রভটায মত্য 

রনভ তান (০১/০৩/২০১৯-২৮/০২/২০২৪) নুমভারদত 
৪ 0 0 1,00,00 30,00,00 35,00,00 535,00,00 

224280700 - মানাগাজী ও রভযযাআ থ তননরতক ঞ্চর ংমমাগ ড়মক 

মপনী নদীয ঈয মত্য রনভ তাণ ীল তক প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

নুমভারদত 

৪,৮ 0 0 10,00,00 20,00,00 20,00,00 25,00,00 
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২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224282400 - জরুযী রবরত্তমত মযারিা ংকট মভাকামফরায় ভারি-মক্টয 

প্রকি (এররজআরড ং) (০১/১২/২০১৮-৩০/১১/২০২১) নুমভারদত 
৭,১২ 0 0 30,15,00 200,00,00 350,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  5569,53,96 13731,94,00 13078,46,00 13278,93,00 13630,35,00 14293,39,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  5570,35,89 13731,94,00 13086,48,25 13281,68,00 13630,35,00 14293,39,00 

মভাট :   7418,54,90 16219,31,75 15636,45,74 16233,37,00 16828,05,00 17853,39,00 

৬.৩ জনস্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয (রডরএআচআ) 

৬.৩.১ াম্প্ররতক জতন: রফগত রতন থ তফপময গ্রাভ,মৌয ও ফরস্ত এরাকায় 71119টি রফরবন্ন প্রমৄরিয ারনয ঈৎ, ৩৭টি গ্রামভ াআ 

রাআন রমেভ, 555টি ঈৎাদক নরকূ, 22 3 14 (অংরক) টি ারন মাধনাগায, ৫টি ঈচ্চ জরাধায, 2128রক.রভ. াআ 

রাআন, 175303টি স্যারনটারয ল্যারট্রন, 1273 টি করভঈরনটি ল্যারট্রন-াফররক টয়মরট এফং আজমতভা ভামঠ মুসুরল্লমদয জন্য ৯টি 

৩(রতন) তরা টয়মরট রফরডং রনভ তাণ কযা ময়মপ। মকন্দ্রীয় ারন যীোগায এফং ১৩টি অঞ্চররক যীোগাময প্রায় 75413 টি 

ারনয ঈৎময গুণগতভান যীো কযা ময়মপ। Water, Sanitation & Hygine (WASH) মক্টমযয রত জরড়ত রফরবন্ন 

প্ররতষ্ঠামনয মাজীফী ও কভীমদয দেতাবৃরদ্ধয জন্য প্রায় 2910 জনমক প্ররেণ প্রদান কযা ময়মপ। 

৬.৩.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রনযাদ ারনয ঈৎ 

রনভ তাণ 

গ্রাভাঞ্চমর রনযাদ 

ারনয ঈৎ 
৪ 

ংখ্যা 

(াজায) 
35.00 35.00 ৩৬.00 36.00 ৩7.00 38.00 39.00 

গ্রামভ াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা  
৪ ংখ্যা 40 40 42 42 42 43 44 

অম তরনক ঝুঁরকপুণ ত 

এরাকায় রনযাদ 

ারনয ঈৎ 

৪ 
ংখ্যা 

(াজায) 
৫.০০ 5.00 ৫.৫০ 5.50 ৬.০০ ৬.২০ 6.30 

2. নগয এরাকায় াআ 

রাআমনয ভাধ্যমভ ারন 

যফযা 

মৌযবা ৪ ংখ্যা ৭৩০ 728 ৭৫০ 750 ৭৬০ ৭৯০ 795 

3. ারন ঈৎময 

গুনগতভান যীো, 

রনয়রভত রযফীেণ ও 

ম তমফেণ  

গ্রাভীণ এরাকায় সুময় 

ারনয জন্য 

নরকূ/ঈৎ স্থান 

৪ ংখ্যা ২২১৭২ 22169 ২০৪১৭ 20417 ২০৪০০ ২০৪০০ 20400 

4. করভঈরনটি স্যারনটারয 

ল্যারট্রন রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ  

রনরভ তত ও 

যেণামফেণকৃত 

স্যারনটারয ল্যারট্রন 

৬ ংখ্যা রে ২.৫০ 2.50 ২.৬০ 2.60 ২.৬০ ২.৭০ 2.70 

৬.৩.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1370401 - প্রধান কাম তারয়, জনস্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয ১-৩ 35,42,95 31,23,43 19,53,51 20,77,63 22,22,00 23,50,00 

1370402 - তত্ত্বাফধায়ক প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, জনস্বাস্থয প্রমকৌর 

রধদপ্তয 
১-৩ 0 14,69,67 18,91,83 20,50,45 21,60,00 23,00,00 

1370403 - রনফ তাী প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ, জনস্বাস্থয প্রমকৌর রধদপ্তয ১-৩ 47,56,94 65,27,56 69,19,20 90,25,94 96,20,00 98,00,00 
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1370404 - কারয প্রমকৌরীয কাম তারয়মূ ১-৩ 162,09,99 180,39,95 199,37,18 209,41,98 219,98,00 235,50,00 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  245,09,88 291,60,61 307,01,72 340,96,00 360,00,00 380,00,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  245,09,88 291,60,61 307,01,72 340,96,00 360,00,00 380,00,00 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

222000100 - কক্সফাজায ময ারন যফযা ও স্যারনমটমনয ঈয 

ম্ভাব্যতা মাচাআ ও ঈন্নয়ন প্রকি প্রণয়মনয রনরভত্ত ভীো (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত  

১ 0 98,00 1,62,00 0 0 0 

222003200 - োরড ন ররড এে রপঈকযার স্লাডজ ম্যামনজমভন্ট রমেভ 

এে রডজাআন আন মযরওময় এে ওয়াটাযওময় প ফাংরামদ (০১/০৭/১৭-

৩১/১২/২০১৮) 

১-৩ 0 1,65,00 2,01,00 0 0 0 

223030800 - যা প্রমজক্ট পয আভপ্রুবমভন্ট ফ কভমপ্রমরন্পব ম্যামনজম্যান্ট 

কযাপ্যারটি ফ রডরএআচআ ফ ওয়াটায াোআ (০১/১১/২০১৪-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  

১-২ 0 6,55,00 7,53,00 10,00,00 0 0 

223030900 - প্রস্তারফত ফাংরামদ মৌয ারন যফযা এফং স্যারনমটন  

প্রকি প্রণয়ন (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত    
২,৩ 0 7,07,00 7,96,00 0 0 0 

224040300 - ারন ংযেণ ও রনযাদ ারন যফযাময রমেয মজরা 

রযলমদয পুকুয/রদরঘ/জরায়মূ পুন:খনন/ংস্কায (০১/০৯/২০১৬-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  

১ 1,75,03 100,00,00 65,00,00 80,00,00 0 0 

224040400 - ফান্দযফান মজরায রফরবন্ন ঈমজরায় রনযাদ ারন যফযা 

প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১ 51,00 15,00,00 22,52,00 7,01,00 0 0 

224040500 - মগাারগঞ্জ ও ফামগযাট মৌযবায় ারন যফযা ও 

এনবায়যমভন্টার স্যারনমটন ব্যফস্থায ঈন্নরতকযণ প্রকি (০১/০১/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩ 0 75,00,00 60,00,00 80,00,00 0 0 

224040600 - খাগড়া পরড় মজরায রফরবন্ন ঈমজরায় গ্রাভীণ এরাকায জন্য 

রনযাদ ারন যফযা ও স্যারনমটন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত 

১,৩ 0 15,00,00 18,00,00 11,20,00 0 0 

224040700 - যািাভাটি মজরায রফরবন্ন ঈমজরায় গ্রাভীণ এরাকায জন্য 

রনযাদ ারন যফযা ও স্যারনমটন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত 

১,৩ 0 15,00,00 15,00,00 17,34,00 0 0 

224040800 - ামফক রপটভর এরাকামূমক রফমল গুরুত্ব প্রদানপূফ তক 

রারভরনযাট, কুরড়গ্রাভ, ঞ্চগড়, নীরপাভাযী মজরায় রনযাদ ারন যফযা 

ও স্যারনমটন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 

১,২,৩ 0 10,00,00 10,00,00 8,88,00 0 0 

224052302 - চয মডমবরমভন্ট এে মমটরমভন্ট প্রকিঃ ৪ (ররডএর-৪) 

(২য় ংমারধত) (রডরএআচআ ং) (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৮) 

নুমভারদত 

১-২ 37,39 2,30,00 1,20,00 0 0 0 

224053000 - ল্লী ঞ্চমর ারন যফযা প্রকি (০১/০১/২০১৬-

৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১-২ 131,70,40 100,00,00 80,00,00 200,00,00 0 0 

224053100 - জাতীয় স্যারনমটন প্রকি (৩য় ম তায়) (০১/০১/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-৩ 26,96,69 35,00,00 20,00,00 21,00,00 0 0 

224053400 - এনবায়যণমভন্টার স্যারনমটন এে ওয়াটায াোআ ঈআথ 

াআড মনটওয়াকত আন থানা দয এে মগ্রাথ মন্টায মৌযবা (২য় ম তায়) (২য় 

ংমারধত) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১-২ 49,78,18 70,00,00 55,00,00 60,00,00 0 0 

224053500 - গ্রাঈে ওয়াটায আনমবরষ্টমগন এে মডমবরমভন্ট ফ ডী 

গ্রাঈে ওয়াটায মা ত আন অযফান এে রুযার এরযয়া আন ফাংরামদ 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১ 10,14 12,15,00 29,10,00 5,00,00 5,65,00 0 

224053600 - ৪০ মৌযবা এফং মগ্রাথ মন্টাময ফরস্থত ারন যফযা ও 

এনফায়যণমভন্টার প্রকি (মপআজ-২) ংমারধত (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

১-৩ 33,23,03 40,00,00 40,00,00 40,00,00 40,00,00 0 

224053700 - ারন যফযা, স্যারনমটন ও স্বাস্থয রো (ংমারধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-১০ 3,97,36 22,50,00 57,00,00 33,00,00 30,00,00 0 

224053800 - ৩৭ টি মজরা ময ারন যফযা (২য় ংমারধত) 

(০১/০৬/২০১০-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-২ 94,75,81 75,00,00 65,00,00 0 0 0 

224132200 - টুিীাড়া ও মকাটারীাড়া ঈমজরা ও মৌযবায় ারন 

যফযা ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযণ প্রকি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত  

১-৩ 0 25,00,00 25,00,00 9,00,00 0 0 

224132300 - মনায়াখারী মৌযবায় ারন যফযা ও স্যারনমটন ব্যফস্থায 

ম্প্রাযণ ও ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
২,৩ 0 25,00,00 8,50,00 15,00,00 0 0 

224132400 - জাভারপুয মজরায রতনটি মৌযবায় ারন যফযা ও 

এনবাযণমভন্টার স্যারনমটন ব্যফস্থায ঈন্নরতকযণ ীল তক প্রকি (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত  

২ 0 25,00,00 20,00,00 15,00,00 25,38,00 0 
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224132500 - রযাজগঞ্জ মৌযবায় ারন যফযা ব্যফস্থায ঈন্নরত াধন 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত  
২ 0 7,14,00 7,00,00 0 0 0 

224132600 - খুরনা, ফামগযাট ও াতেীযা মজরায ল্লী এরাকায় রনযাদ 

ারন যফযা প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
১ 0 10,00,00 15,00,00 16,18,00 0 0 

224132700 - ফাংরামদময ২৩টি মৌযবায় ারন যফযা ও স্যারনমটন 

প্রকি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
২ 0 75,00,00 20,00,00 72,00,00 249,95,00 0 

224132800 - ীযগঞ্জ মৌযবায় ারন যফযা ও এনবায়যণমভন্টার 

স্যারনমটন ব্যফস্থায ঈন্নরতকযণ (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
১ 0 10,00,00 3,50,00 15,95,00 0 0 

224147502 - টুয়াখারী মজরাধীন কুয়াকাটা মৌযবায় রনযাদ ারন 

যফয ও স্যারনমটন প্রকি (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২,৩ 0 20,00,00 7,00,00 15,00,00 0 0 

224206400 - ারন যফযাম অম তরনক ঝরক রনযন প্রকি (০১/০১/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
১-২ 0 50,00,00 75,00,00 119,46,00 400,00,00 540,00,00 

224206500 - ৩২টি মৌযবায় ারন যফযা ও ভানফফজতয ব্যফস্থানা 

এনবায়যনমভন্টার স্যারনমটন প্রকি (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত  

২,৩ 0 30,00,00 25,00,00 80,00,00 300,00,00 132,64,62 

224206600 - গ্রারধকাযমূরক গ্রাভীণ ারন যফযা প্রকি (০১/০১/২০১৮-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
১ 0 150,00,00 372,00,00 502,17,00 0 0 

224241500 - রমযাজপুয মজরাধীন বাোরযয়া ঈমজরায রফরবন্ন আঈরনয়মন 

রনযাদ ারন যফযা প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
১-৩ 0 0 1,00,00 12,00,00 0 0 

224244700 - যাজাী, নওগাঁ ও চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরাধীন রনম্ন ারনস্তয 

এরাকায় করভঈরনটি রবরত্তক ারন যফযা প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  

১-৩ 0 0 10,00,00 22,19,00 0 0 

224257600 - কক্সফাজায মজরায ঈরখয়া ও মটকনাপ ঈমজরায ারন 

যফযা ও স্যারনমটন কাম তক্রমভ জরুরয ায়তা প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  

১,২ 0 0 19,75,00 100,00,00 115,92,00 277,35,38 

224265200 - চা ফাগান কভীমদয জন্য রনযাদ সুময় ারন যফযা ও 

স্যারনমটন প্রকি  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
১-৩ 0 0 1,00,00 25,00,00 26,10,00 0 

224265300 - ভূ-ঈরযস্থ ারন রযমাধমনয ভাধ্যমভ যািাভাটি, ফামগযাট 

ও পরযদপুয মজরায় রনযাদ ারন যফযা প্রকি (০১/১০/২০১৮-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  

১,২ 0 0 5,00,00 30,00,00 0 0 

224270400 - জরুযী রবরত্তমত মযারিা ংকট মভাকামফরায় ভারি-মক্টয 

প্রকি (রডরএআচআ ং) (০১/১২/২০১৮-৩০/১১/২০২১) নুমভারদত  
১-৪ 0 0 12,20,00 80,00,00 390,00,00 250,00,00 

224275600 - ভয়ভনরং মজরায ইবযগঞ্জ মৌযবায় ারন যফযা ও 

স্যারনমটন ব্যফস্থায ম্প্রাযণ ও ঈন্নয়ন (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত  

১-৪ 0 0 2,00,00 25,00,00 17,00,00 0 

224286700 - রযমফ ফান্ধফ মারায ওয়াটায রডস্যারাআমনন আঈরনট 

স্থামনয ভাধ্যমভ রনযাদ ারন যফযাকযণ প্রকি (০১/০৪/২০১৯-

৩১/১২/২০২০) নু মভারদত 

১,২ 0 0 0 1,00 0 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  343,15,03 1030,34,00 1185,89,00 1727,39,00 1600,00,00 1200,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  343,15,03 1030,34,00 1185,89,00 1727,39,00 1600,00,00 1200,00,00 

মভাট :   588,24,91 1321,94,61 1492,90,72 2068,35,00 1960,00,00 1580,00,00 

৬.৪ ঢাকা ওয়াা 

৬.৪.১  াম্প্ররতক জতন: ঢাকা ভানগযফাীয ২৩৫০ MLD াননয  ানদায নফযীশত ঢাকা ওয়াা ফতভৃাশন ২৪২০ MLD ানন 

উৎাদশন ক্ষভতা িেৃন কশযশে। ঢাকা ওয়াা ননম্ন িঅশয়য েনশগাষ্ঠীশক দফা প্রদাশনয েশন্য ৪২৯টি ফনস্তশত ৩৫৩০টি াননয 

িংশমাগ প্রদান কশযশে। ঢাকা শযয বাভান েনশগাষ্ঠীয সুশয় াননয  ানদা দভটাশনায েন্য ঢাকা ওয়াা তায নফনবন্ন দফা 

প্রদান এরাকায ৩০টি শয়শে েনফান্ধফ Water ATM (Automatic Trailer Machine) বুথ স্থান কশযশে। ঢাকা 

ভানগযীয ১৭ টি খাশরয দভাট ২৫ নকিঃনভ খার পুনিঃখনন ও ২৯০ নকিঃনভ ািআ দেন এফিং ১০ নকিঃনভ ফক্স -কারবাট ৃনযভায 

কাে ম্পাদন কশযশে মা দথশক প্রায় ২ রক্ষ ৬০ াোয নকউনফক নভটায ভাটি/Sludge উশত্তারন কযা শয়শে। পশর খাশর ানন 

ধাযণ ক্ষভতা িনধকতয বৃনদ্ধ াওয়ায় নগযীয েরাফদ্ধতা ফহুরািংশ হ্রা দশয়শে]। 
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 ৬.৪.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ 

রাআমনয ভাধ্যমভ ারন 

যফযা 

ারনয রাআন  

৪ 

রক.রভ. ৩৫৯ 359 ৪০০ 400 ৪৫৯ ৪৮০ 485 

গবীয নরকূ  ংখ্যা ৭২ 71 ৮০ 80 ৩৫ ২৫ 30 

ারন 

মাধনাগায  

% 

(ংখ্যা) 

৪০ 

৩ 

40 

3 

৫0 

3 

50 

3 

৮০ 

3 

১০০ 

৩ 

100 

3 

ট্রান্পরভন 

রাআন  
রক.রভ. ৩০ 30 20 22 40 ৪০ 42 

2. ারনয ঈৎময গুনগতভান 

যীো, রনয়রভত রযফীেণ 

ও ম তমফেণ 

যীোকৃত 

গ্রাক ময়ন্ট 

ংখ্যা 

(াজায ) 
২৫.০০ 25.00 26.0০ 16.00 28.0০ ২৯.০০ 30.00 

যীোকৃত 

গবীয 

নরকূময়ন্ট 

ংখ্যা 

(াজায ) 
৯.০০ 9.00 9.২0 9.20 9.৫0 ৯.৯০ 9.90 

3. ফরস্ত এরাকায় রনযাদ 

ারনয ঈৎস্ ও স্যারনটারয 

ল্যারট্রন স্থান 

াআ মেন  রক.রভ. ৬৫ 66 ৭০ 70 80 ৯০ 92 

েভ ত য়ঃররে 

মেন 
ংখ্যা ২৫ 25 ২৬ 26 28 ২৯ 30 

খার ংস্কায রক.রভ. ২.০০ 2.00 ৫.০০ 3.00 ৬.০০ ৭.০০ ৮.০০ 

৬.৪.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

133001700 - ঢাকা ওয়াা ১-৩ 12,29,08 25,00,00 25,00,00 25,00,00 30,00,00 32,00,00 

133002100 - নাযায়নগঞ্জ ওয়াা ১-৩ 44,97 1,80,00 1,80,00 1,80,00 2,05,00 2,10,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  12,74,05 26,80,00 26,80,00 26,80,00 32,05,00 34,10,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  12,74,05 26,80,00 26,80,00 26,80,00 32,05,00 34,10,00 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224035800 - ঢাকা ারন যফযা মনটওয়াকত ঈন্নয়ন (০১/০৪/২০১৬-

৩১/১২/২০২১) নুমভারদত  
২ 35,00,00 448,66,00 265,08,00 456,62,00 650,00,00 850,00,00 

224035900 - ঢাকা ওয়াায াময়দাফাদ মপজ-৩ প্রকমিয মফ্রভ ওয়ামকতয 

অওতায় ঢাকা ভানগযীয স্বি অময়য এরাকায় ঢাকা ওয়াা কর্ততক ারন 

যফযা মফায ভান ঈন্নয়ন এফং ঢাকা ওয়াায পাআমননরয়ার ভমডররং ও 

কারযগযী েভতা ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১ 0 1,00 11,50,00 13,00,00 15,00,00 18,00,00 

224041600 - াময়দাফাদ ারন মাধনাগায (মপজ-৩) (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-৩ 40,00,00 20,00,00 1,20,00 8,00,00 320,00,00 1684,00,00 

224042400 - াবায ঈমজরায মতত্যরঝযা-বাকুততা এরাকায় ওময়ররপড 

রনভ তাণ (১ভ ফ ত) (ংমারধত) (০১/০৭/২০১২ - ৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১-৩ 55,00,00 1,00 78,25,00 0 0 0 

224043700 - দ্মা (জররদয়া) ওয়াটায রট্রটমভন্ট োন্ট (মপজ-১) (২য় 

ংমারধত) (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩ 35,00,00 711,25,00 1460,45,00 0 0 0 

224043800 - ঢাকা এনবায়যনমভন্ট ামটআমনফর ওয়াটায াোআ প্রমজক্ট 

(০১/১০/২০১৩ - ৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১ 33,60,00 525,24,00 411,02,00 530,00,00 500,00,00 620,00,00 

224044400 - ন্ততফতীকারীন ারন যফযা প্রকি (০১/০৩/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-৩ 120,49,00 50,00,00 164,92,00 0 0 0 

224044500 - দামযকারন্দ য়:মাধনাগায (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত 
১-৩ 1,00,00 440,00,00 315,00,00 1610,00,00 20,00,00 0 

224145800 - রপ্রামযটযী এযারক্টরবটিজ ফ য মপ্রামাজড ঢাকা স্যারনমটন 

আভপ্রুবমভন্ট (মপজ-১) (১/১০/১৭-৩১/০৩/২০১৯) ংমারধত ননুমভারদত 
১-৩ 0 30,00,00 18,00,00 22,18,00 0 0 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224214900 - াজাযীফাগ, ফাআমটকী, কুরভ তমটারা, ভাো ও মফগুনফাড়ী খামর 

ভূরভ রধগ্রণ ও খনন/পুনঃখনন (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
৩ 0 50,00,00 6,50,00 300,00,00 250,00,00 0 

224241700 - “ঢাকা ভানগযীয মেমনজ মনটওয়াকত ম্প্রাযণ এফং খার 

ঈন্নয়ন” ীল তক প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত  
১ 0 0 25,00,00 100,00,00 90,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  320,09,00 2275,17,00 2756,92,00 3039,80,00 1845,00,00 3172,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  320,09,00 2275,17,00 2756,92,00 3039,80,00 1845,00,00 3172,00,00 

মভাট :   332,83,05 2301,97,00 2783,72,00 3066,60,00 1877,05,00 3206,10,00 

৬.৫ চট্রগ্রাভ ওয়াা 

৬.৫.১  াম্প্ররতক জতন: চট্টগ্রাভ ওয়াা ভূ-গবতস্ ারনয ঈয রনবতযীরতা হ্রাকমি ক্রভান্বময় গবীয নরকূময ংখ্যা হ্রা কমযমপ 

এফং ারন ঈৎাদমন নদীয ারন রবরত্তক প্রকি গ্রণ কমযমপ। ম্প্ররত তদরনক ১৪.৩০ মকাটি ররটায ঈৎাদন েভতা ম্পন্ন মখ 

ারনা ারন মাধনাগায প্রকি ফাস্তফারয়ত এফং CWSISP প্রকমিয অওতায় ভদুনাঘাট ারন মাধনাগায প্রকি মথমক ৯ মকাটি 

ররটায ারন যীোমুরকবামফ ঈৎাদন কযা ময়মপ। পমর তদরনক ৩৫ মকাটি ররটায ারন চট্টগ্রাভ ওয়াায মনটওয়ামকত রফতযণ 

কযা ময়মপ। ারনয গুণগতভান রনরিতকযমণয রমেয ১৯৮০ টি ময়মন্ট এফং ৪০টি গবীয নরকু ময়মন্ট এয নমুনা যীো 

কযা ময়মপ। ারন ঈৎাদন বৃরদ্ধ াওয়ায় ও াআ রাআন ম্প্রাযণ ওয়ায় নত্যন ৩৬২ টি ংমমাগ প্রদান কযা ময়মপ। ১৭৭ 

রক.রভ. নত্যন ারনয াআ রাআন ম্প্রাযণ কযা ময়মপ। 

৬.৫.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ 

রাআমনয ভাধ্যমভ ারন 

যফযা 

নরকূ 

৪ 

ংখ্যা ১৫ 16 ১৬ 16 18 ২০ 20 

াআ রাআন  রক.রভ. ৯০ 110 ১৫০ 150 180 ১৯০ 195 

৬.৫.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

133001800 - চট্রগ্রাভ ওয়াা ১ 4,36,29 5,00,00 5,00,00 5,44,00 7,00,00 8,00,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  4,36,29 5,00,00 5,00,00 5,44,00 7,00,00 8,00,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  4,36,29 5,00,00 5,00,00 5,44,00 7,00,00 8,00,00 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

223005500 - চট্টগ্রাভ ওয়াায প্রারতষ্ঠারনক ঈন্নয়ন এফং যাজস্ব অয় ফরর্ভ তত 

ারন কভামনায ঈমযাগ এরগময় মনয়ায কারযগরয ায়তা প্রকি (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১ 0 1,00 1,00 0 0 0 

224041700 - বাোরজুযী ারন যফযা প্রকি (০১/১০/২০১৫-

৩০/০৯/২০২০ নুমভারদত 
১ 9,63,00 9,96,00 11,83,00 230,04,00 215,00,00 0 

224043600 - কণ তফুরী ারন যফযা প্রকি (২য় ম তায়)  (০১/০৪/২০১৩-

৩১/০১/২০২২) নুমভারদত 
১ 161,10,00 603,45,00 510,65,00 440,37,00 201,00,00 350,00,00 

224044600 - রচটাগাং ওয়াটায াোআ আভপ্রুবমভন্ট এে স্যারনমটন প্রমজক্ট 

(১ভ ংমারধত) (০১/০১/২০১১-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১ 120,58,00 131,07,00 192,93,00 165,25,00 0 0 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224260900 - চট্টগ্রাভ ভানগযীয য়:রনষ্কান ব্যফস্থা স্থান প্রকি (১ভ 

ম তায়) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) নুমভারদত  
১ 0 0 24,00 40,00,00 50,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  291,31,00 744,49,00 715,66,00 875,66,00 466,00,00 350,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  291,31,00 744,49,00 715,66,00 875,66,00 466,00,00 350,00,00 

মভাট :   295,67,29 749,49,00 720,66,00 881,10,00 473,00,00 358,00,00 

৬.৬ খুরনা ওয়াা 

৬.৬.১  াম্প্ররতক জতন: খুরনা ভানগযীশত ানন যফযা ব্যফস্থা উন্নয়শনয েন্য ১০ টি উৎাদক নরকূ স্থান কযা শয়শে, মায 

ভাধ্যশভ ১২২.৫০ এভএরনড ানন উৎাদন ও যফযা কযা শয়শে। াননয উৎাদন বৃনদ্ধ াওয়ায় ও ািআ রািআন ম্প্রাযণ 

ওয়ায় ২০১৭-১৮ িথ ৃ ফেশয ১০০৫ টি দানডিং এ নত্যন িংশমাগ প্রদান কযা শয়শে। াননয ব্যফায িনুমায়ী াননয নফর 

ননধাৃযশন ফতভৃান ব্যা দ্ধনতয নযফশত ৃাননয িংশমাশগ দলা নভটায স্থাশনয ভাধ্যশভ াননয নফর িঅদায় কযা শয়শে। খুরনা 

ভানগযীশত সুশয় ানন যফযা নননিত কযশণ ভূ- গবসৃ্থ াননয ননবযৃীরতা হ্রা কশয ভূ- উনযস্থ াননয ব্যফায বৃনদ্ধয 

রশক্ষয “খুরনা ানন যফযা প্রকল্প” এয িঅওতায় MLD ১১০ (১১ দকাটি নরটায) ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন ানন দাধনাগায ননভাৃন 

কাে  রভান যশয়শে। খুরনা ওয়াা িআশতাভশধ্যিআ কনম্পউটাযািআেড নফনরিং পটওয়যায, একাউনেিং পটওয়যায ও িআনশবনটনয 

পটওয়যায  ালু কযা শয়শে। এ োড়া কর দোয দফা  ালুকযণ এফিং ওশয়ফািআশট দাপ্তনযক কর াধাযণ তথ্য ও পযভ 

িঅশরাড কযা শয়শে । ওশয়ফািআশট রগিআন কশয online গ্রাক তায দফা িংক্রান্ত ভস্যা নরনফদ্ধ কযশফ দ ব্যফস্থা  ালু 

কযা শয়শে 

৬.৬.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা 

াআ রাআন 

রনভ তাণ 

৪ 

রক.রভ. ২১০ ২১২ ২২০ ২১৮ ২৩০ ২৫০ ২৫৫ 

নরকূ স্থান 

ংখ্যা 

১০ ১২ ১০ ১০ ৮ ৮ ৮ 

রযজাব তায 

রনভ তাণ 
২ ২ ৩ ৩ ৩ - - 

গৃ ংমমাগ 

স্থান 
২২০ ২৩০ ২৫০ ২৫০ ২৬০ ২৮০ ২৮০ 

2. ারনয ঈৎময গুনগতভান 

যীো, রনয়রভত রযফীেণ 

ও ম তমফেণ 

যীোকৃত 

গ্রাক ময়ন্ট 
ংখ্যা ৩৫০ ৩৫০ ৪০০ ৪০০ ৪২০ ৪৫০ ৪৫০ 

৬.৬.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

133002000 - খুরনা ওয়াা ১-২ 14,10,00 14,50,00 15,50,00 15,50,00 17,52,00 18,48,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  14,10,00 14,50,00 15,50,00 15,50,00 17,52,00 18,48,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  14,10,00 14,50,00 15,50,00 15,50,00 17,52,00 18,48,00 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224044700 - খুরনা ওয়াটায াোআ প্রমজক্ট (১ভ ংমারধত) (০১/০৭/১১-

৩১/১২/১৮) নুমভারদত 
১-২ 135,41,00 332,54,00 421,54,00 0 0 0 

224229100 - খুরনা মযয য়রনষ্কান ব্যফস্থা রনভ তামণয জন্য ভূরভ 

রধগ্রণ (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
১ 0 50,00,00 50,00,00 46,37,00 0 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  135,41,00 382,54,00 471,54,00 46,37,00 0 0 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  135,41,00 382,54,00 471,54,00 46,37,00 0 0 

মভাট :   149,51,00 397,04,00 487,04,00 61,87,00 17,52,00 18,48,00 

৬.৭ যাজাী ওয়াা 

৬.৭.১  াম্প্ররতক জতন: ভানগযীয ারন যফযা ব্যফস্থানায ঈন্নয়মনয রমেয নত্যন ৩২ টি ঈৎাদক নরকূ স্থান এফং ১২৩ রকঃ 

রভঃ াআ রাআন স্থান কযা ময়মপ। ১ টি এয়ায কভমপ্রায ক্রয় কযা ময়মপ এফং এয ভাধ্যমভ ৪০ টি ঈৎাদক নরকূম 

রযমজনামযন কযা ময়মপ। ২০ টি মভাফাআর মজনামযটয ক্রয় ও াম্প ঘময স্থান কযা ময়মপ এফং এয ভাধ্যমভ াওয়ায াোআ 

মিক- ডাঈন জরনত জরুযী রযরস্থরত মভাকামফরা কযা ম্ভফ ময়মপ। তযাধুরনক মন্ত্রারত ক্রময়য ভাধ্যমভ ারন যীোগাযমক 

অধুরনক ও স্বয়ংম্পূণ ত কযা ময়মপ। করম্পঈটাযাআজড রফররং দ্ধরত প্রফ ততন কযা ময়মপ, , রমেভ রডরজটারাআমজমনয রমেয 

রনজস্ব াবতায মষ্টন স্থান কযা ময়মপ। 

৬.৭.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা 

রনরভ তত াআ 

রাআন 

৪ 

রক.রভ. ৩৫ ৩৫ ২০ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ 

ংমমাগ প্রাপ্ত 

রযফায 

ংখ্যা(াজা

য) 
১.৫০ ১.৫৫ ১.৬০ ১.৬০ ১.৮০ ১.৯০ ১.৯০ 

2. ারনয ঈৎময গুনগতভান 

যীো, রনয়রভত রযফীেণ 

ও ম তমফেণ 

যীোকৃত 

গ্রাক ময়ন্ট 
ংখ্যা ২৫০ ২৫৭ ২৮০ ২৮০ ৩০০ ৩২০ ৩২০ 

৬.৭.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

133001900 - যাজাী ওয়াা ১-২ 16,00,00 24,00,00 24,00,00 24,00,00 26,00,00 27,50,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  16,00,00 24,00,00 24,00,00 24,00,00 26,00,00 27,50,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  16,00,00 24,00,00 24,00,00 24,00,00 26,00,00 27,50,00 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224042800 - যাজাী ভানগযীমত ারন যফযা ব্যফস্থায পুনঃংস্কায 

(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১-২ 15,27,75 20,00,00 89,00 0 0 0 

224261700 - “যাজাী ওয়াায ভূ-ঈরযরস্থত ারন মাধনাগায রনভ তাণ” 

ীল তক প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত  
১-২ 0 0 578,42,00 878,39,00 520,00,00 0 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224261800 - যাজাী ওয়াায ভূ-ঈরযরস্ত ারন মাধনাগামযয জন্য 

জরভ রধগ্রণ- ীল তক প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  
১-২ 0 0 78,69,00 0 0 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  15,27,75 20,00,00 658,00,00 878,39,00 520,00,00 0 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  15,27,75 20,00,00 658,00,00 878,39,00 520,00,00 0 

মভাট :   31,27,75 44,00,00 682,00,00 902,39,00 546,00,00 27,50,00 

৬.৮ জাতীয় স্থানীয় যকায প্ররতষ্ঠান  

৬.৮.১ াম্প্ররতক জতন: আঈরনয়ন রযলদ, ঈমজরা রযলদ, মজরা রযলদ, রটি কম তামযন, মৌযবায রনফ তারচত জনপ্ররতরনরধ ও 

কভ তকততা-কভ তচাযী এফং ঈমজরা রযম তা টিভ (আঈঅযটি) দস্যগমণয জন্য ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান রযচারনায দেতা বৃরদ্ধয রমেয 

বুরনয়াদী মকা ত, প্রান ফরতকযণ মকা ত, প্ররেক প্ররেণ (টিওটি) এফং রফরবন্ন রফলয়রবরত্তক মকা ত আতযারদ রমযানামভ 

রফগত রতন থ তফপময ১০২৬টি প্ররেণ মকাম ত ৩৮৪৭৫ প্ররেনাথীমক প্ররেণ প্রদান এফং স্ানীয় যকায ংক্রান্ত ৩৬টি 

গমফলণা ভীো ফাস্তফায়ন এফং ০৪টি পুস্তক, ০৪টি রদ জাণ তার ফ মরাকার গবতমভন্ট, ০২টি গমফলণাংকরন, ০৬টি 

এনঅআএররজ রনঈজ মরটায ০২টি ফারল তক প্ররতমফদন ম্পাদন/প্রকারত ময়মপ। 

৬.৮.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. রনফ তারচত জনপ্ররতরনরধ এফং 

ংরিষ্ট কভ তকততা-কভ তচারযমদয 

প্ররেণ 

প্ররেণাথী ১ 

াজায জন 

(পুরুল) 
১০.৫০ ১০.৫০ ১১.০০ ১২.৫০ ১২.০০ ১৩.০০ ১৫.০০ 

াজায জন 

(নাযী) 
১.৫০ ২.৩৩ ১.৮০ ২.৩০ ৩.৫০ ৪.০০ ৪.৫০ 

2. স্ানীয় যকায ংক্রান্ত 

গমফলণা ভীো 
গমফলণা ১ ংখ্যা ৮ ৮ ৯ ১০ ১৪ ১৫ ১৫ 

৬.৮.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

131012300 - জাতীয় স্থানীয় যকায আনরেটিঈট ১ 11,14,00 16,00,00 16,00,00 17,00,00 19,60,00 20,24,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  11,14,00 16,00,00 16,00,00 17,00,00 19,60,00 20,24,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  11,14,00 16,00,00 16,00,00 17,00,00 19,60,00 20,24,00 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

223036000 - ফাংরামদ াযস্পরযক রখন প্ররতষ্ঠারনকীকযণ প্রকি 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৯/২০২২) নুমভারদত  
১-২ 0 0 1,00,00 11,50,00 26,30,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  0 0 1,00,00 11,50,00 26,30,00 0 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  0 0 1,00,00 11,50,00 26,30,00 0 

মভাট :   11,14,00 16,00,00 17,00,00 28,50,00 45,90,00 20,24,00 

৬.৯ ঢাকা দরেণ রটি কম তামযন 

৬.৯.১  াম্প্ররতক জতন: রফগত ৩ ফপময ৪৬১.৪৪ রকঃরভঃ যাস্তা ঈন্নয়ন, ৪৫৬.৮২ রকঃরভঃ নদ তভা রনভ তাণ ও ঈন্নয়ন, ৫৭.১২ রকঃ রভঃ 

ফুটাত রনভ তাণ ও ঈন্নয়ন ১ টি ফুটওবায রিজ রনভ তাণ ও ১৬ টি রফযভান ফুটওবায রিজ মভযাভত ও মৌন্দম ত বৃরদ্ধকযণ, ৭ টি 
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ফজতয ব্যফস্থানা জন্য মমকোযী টান্পপায মেন রনভ তাণ, রফদুযৎ াশ্রয়ী ৩৬,২৬৬ টি এরআরড ফারত স্থান, ১২ টি াফররক 

টয়মরট রনভ তাণ ও ৭ টি রফযভান াফররক টয়মরট আতযারদ ঈন্নয়ন কাজ ভাপ্ত কযা ময়মপ।  

৬.৯.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. গৃস্থারীয তজফও 

নজফ ফজতয ংগ্র ও 

াযণ 
ফজতয 

াযণ 
৪ 

রেমভ.টন ৮.০০ ৮.০০ ৮.৫ ৮.৪ ৮.৬ ৯.০০ ৯.০০ 

2. াাতার ফজতয ংগ্র 

ও ব্যফস্থানা 
রেমভ.টন ১.৬০ ১.৬০ ১.৮০ ১.৮০ ২.০০ ২.২০ ২.৩০ 

3. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, 

ফা-ট্রাক টারভ তনার, 

ারকতং রনভ তাণ, 

পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ 

রক.রভ. 

২০০.০০ ২১০.০০ ২২৫.০০ ২২৫.০০ ২৫০.০০ ২৭৫.০০ ২৮০.০০ 

ফুটাত ৩০.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ৫০.০০ ৫৫.০০ 

মেন ১৫৫.০০ ১৫৬.০০ ২০০.০০ ২১০.০০ ২৫০.০০ ২৬০.০০ ২৭০.০০ 

ট্রারপক 

রগনার ফারত 

ংখ্যা  

(%) 
৩০ ৩২.০০ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫২ 

* প্রকমিয অওতায় রনধ তারযত কাম তক্রভ ংরিষ্ট থ তফপযগুমরামত প্রদর তত ময়মপ।  

৬.৯.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224036100 - ঢাকা দরেণ রটি কম তামযমনয অওতাধীন এফং ংমৄি 

শ্যাভপুয, ধরনয়া, ভাত্যয়াআর এফং াযররয়া এরাকায় ড়ক ফকাঠামভা ও 

মেমনজ ব্যফস্থায ঈন্নয়ণ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩ 10,00,00 200,00,00 250,00,00 139,00,00 150,30,00 75,20,00 

224036800 - ভাত্যয়াআর স্যারনটাযী ল্যােরপড ম্প্রাযণ প্রকি 

(০১/০৩/২০১৭-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত 
১-২ 0 202,05,00 225,50,00 104,99,00 105,00,00 130,00,00 

224042700 - ঢাকা দরেণ রটি কম তামযমনয  রফরবন্ন ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

(১ভ ংমারধত) (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩ 226,40,00 1,00 250,00,00 120,19,00 850,00,00 55,30,00 

224146100 - ঢাকা দরেণ রটি কম তামযমনয েরতগ্রস্ রফরবন্ন ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩ 0 48,70,00 49,70,00 0 0 0 

224214800 - ঢাকা দরেণ রটি কম তামযমনয অওতাধীন নফংমৄি 

নারযাফাদ দরেণাড়া, মডভযা, ভাো এরাকায ড়ক ফকাঠামভা ও মেমনজ 

ব্যফস্থায ঈন্নয়ন (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  

৩ 0 70,00,00 100,00,00 300,00,00 280,00,00 160,00,00 

224275500 - ঢাকা দরেণ রটি কম তামযমনয অওতায় করভঈরনটি মন্টায 

রনভ তাণ প্রকি (০১ জুরাআ ২০১৮ মত ৩০ জুন ২০১৯) 
৩ 0 0 12,00,00 80,00,00 85,00,00 0 

224280500 - ঢাকা দরেণ রটি কম তামযমনয েরতগ্রস্ ড়ক পুনফ তান 

নদ তভা ও ফুটাত ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত  
৩ 0 0 100,00,00 300,00,00 280,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  236,40,00 520,76,00 987,20,00 1044,18,00 1750,30,00 420,50,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  236,40,00 520,76,00 987,20,00 1044,18,00 1750,30,00 420,50,00 

মভাট :   236,40,00 520,76,00 987,20,00 1044,18,00 1750,30,00 420,50,00 

৬.১০ চট্রগ্রাভ রটি কম তামযন 

৬.১০.১  াম্প্ররতক জতন: রফগত রতন ফপময ৬৭০ রক.রভ. যাস্তা, ২৮.২০ রক.রভ. নদ তভা, ১২৪ রক.রভ. প্ররতমযাধ মদওয়ার, ৯৭টি 

িীজ/কারবাট ত রনভ তাণ, ৪০টি স্কুর, মফক কমরানী ও রফরবন্ন বফন রনভ তাণ, ১৮৫ রক.রভ. খার খনন কযা ময়মপ। রফদুযৎ রফবামগয 

ধীমন ররডরফয ায়তায় রধকাং যাস্তা পুযাতন ফারতমূ াযনপূফ তক ৮৬ রক.রভ. যাস্তায় এরআরড ফারত স্ান কযা 

ময়মপ।  
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৬.১০.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. গৃস্থারীয তজফও নজফ ফজতয 

ংগ্র ও াযণ 
ফজতযাযণ ৪ মভ.টন ২১৫ ২১৪ ২২০ ২২০ ২৩০ ২৪০ ২৪২ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা ঈন্নয়ন 

৬ রক.রভ. 

৪১০ ৪২০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৮০ ৫৯০ ৫৯০ 

মেন ঈন্নয়ন ১০০ ১১০ ১০৫ ১১০ ১২০ ১২৫ ১৩০ 

৬.১০.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224036300 - চট্টগ্রাভ রটি কম তামযমনয অওতাধীন ফন্যা ও জরাফদ্ধতায় 

েরতগ্রস্থ যাস্তামূময ঈন্নয়ন এফং নারা, কারবাট ত রনভ তাণ,পুনরনভ তাণ 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 

২ 37,50 200,00,00 200,00,00 75,83,00 78,00,00 50,00,00 

224044000 - ফোযাট ফযআাড়া মত কণ তফুরর নদী ম তন্ত খার খনন প্রকি 

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
২ 60,00,00 10,00,00 878,37,00 1,00,00 18,00,00 20,00,00 

224145900 - চট্টগ্রাভ রটি কম তামযমনয রফরবন্ন এরাকায ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন প্রকি (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২ 0 85,00,00 100,00,00 0 0 0 

224214600 - চট্টগ্রাভ রটি কম তামযমনয রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ত ড়ক এফং 

িীজমূময ঈন্নয়ন, অধুরনক মন্ত্রারত ংগ্র ও ড়ক অমরাকায়ন (১ভ 

ংমারধত) ০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

২ 0 100,00,00 80,00,00 175,00,00 165,00,00 0 

224281100 - চট্টগ্রাভ রটি কম তামযমনয রফরবন্ন ওয়ামড তয ড়ক মনটওয়াকত 

ঈন্নয়ন এফং ফা/ট্রাক টারভ তনার রনভ তাণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত  

২ 0 0 130,00,00 371,00,00 351,00,00 0 

224281500 - চট্রগ্রাভ রটি কম তামযমনয অওতাধীন  রযপন্ন কভী রনফা 

রনভ তাণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
২ 0 0 4,50,00 10,00,00 15,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  60,37,50 395,00,00 1392,87,00 632,83,00 627,00,00 70,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  60,37,50 395,00,00 1392,87,00 632,83,00 627,00,00 70,00,00 

মভাট :   60,37,50 395,00,00 1392,87,00 632,83,00 627,00,00 70,00,00 

৬.১১ যাজাী রটি কম তামযন  

৬.১১.১ াম্প্ররতক জতন: রফগত রতন থ তফপময যাজাী রটি কম তামযন ২৯৭ রক.রভ. যাস্তা রনভ তাণ/ঈন্নয়ন, জরাফদ্ধতা দূযীকযমণ সুষু্ঠ 

ারন রনস্কান ব্যফস্ায জন্য ২৬.৭৫ রক.রভ. নদ তভা, ১৯.৩২ রক.রভ. ফুটাথ, ৮.২৯ রক.রভ. ওয়াকওময় রনভ তাণ, ১৭টি ভরজদ 

রনভ তাণ/পুনঃরনভ তাণ কযা ময়মপ। জনাধাযমণয রনযাত্তা রফধামন ১১৮৭টি রফদুযৎ াশ্রয়ী ফারত ংমমাজন, ৮টি অথ ত-াভারজক 

ঈন্নয়ন কযা ময়মপ। 

৬.১১.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. গৃস্থারীয তজফও নজফ 

ফজতয ংগ্র ও াযণ 
ফজতয াযণ ৪ 

মভ.টন 

(াজায) 
২৫০.০০ ২৫০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩৬০.০০ ৩৮০.০০ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

যাস্তা ঈন্নয়ন 

৬ 

রক.রভ. ৪৫ ৪৮ ৫০ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬৫ 

বৃেমযাণ রক.রভ. ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫২ 
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কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

রিজ-কারবাট ত 
রভটায 

(াজায) 
১.৩০ ১.৩০ ১.২৫ ১.৩০ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৪০ 

মেন রক.রভ. ৪০ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৫৫ 

ড়ক ফারত 
ংখ্যা 

(াজায) 
১.৫০ ১.৫৭ ২.০০ ২.০০ ২.১০ ২.২০ ২.৩০ 

৬.১১.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224036900 - যাজাী ভানগযীয রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ত যাস্তায ঈন্নয়ন প্রকি 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
২ 0 20,00,00 20,00,00 88,38,00 0 0 

224041500 - াভারজক াংস্কৃরতক রযমফ এফং প্রত্নতত্ত্ব ফকাঠামভায 

ঈন্নরত াধন ও ংযেমণয ভাধ্যমভ যাজাী ভানগযীয মটকআ ঈন্নয়ন ( 

০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

২ 0 1,00 10,97,00 0 0 0 

224041900 - যাজাী কিনা রমনভা র মথমক তারাআভাযী মভাড় ম তন্ত 

ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত  
২ 15,00,00 30,00,00 40,00,00 17,00,00 0 0 

224043200 - যাজাী ভানগযীয জরাফদ্ধতা দূযীকযণামথ ত নদ তভা রনভ তাণ 

(৩য় ফ ত) (০১/০৭/১৩ - ৩০/০৬/১৯) নুমভারদত 
২ 30,00,00 1,00 6,00,00 1,00 0 0 

224044800 - যাজাী ভানগযীয যাজাী নওগাঁ প্রধান ড়ক মত 

মভানপুয-যাজাী,  নামটায ড়ক ম তন্ত পূফ ত রিভ ংমমাগ ড়ক রনভ তাণ 

(০১/০১/১২-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

২ 15,00,00 25,00,00 20,00,00 11,08,00 0 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  60,00,00 75,02,00 96,97,00 116,47,00 0 0 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  60,00,00 75,02,00 96,97,00 116,47,00 0 0 

মভাট :   60,00,00 75,02,00 96,97,00 116,47,00 0 0 

৬.১২ খুরনা রটি কম তামযন 

৬.১২.১  াম্প্ররতক জতন:রফগত রতন থ তফপময ৭০.৭৩ রক.রভ. যাস্তা রনভ তাণ/ঈন্নয়ন, ২৩.০০ রক.রভ. মেন রনভ তাণ, ১৪,২০০টি এনারজত 

মবায ল্যাম্প স্থান, ১টি স্যারনটাযী ল্যােরপর রনভ তাণ, ফজতয াযমনয জন্য রফরবন্ন প্রকায ট্রাক ও মন্ত্রারত ক্রয়, মপায়াযা ও 

নগয মৌন্দর্য্তকযণ, নগয বফন ম্প্রাযণ ৮টি ওয়ামড ত নত্যন ওয়াড ত রপ রনভ তাণ কযা ময়মপ। স্যারনটাযী ব্যফস্ায ঈন্নয়মনয 

জন্য ফরস্ত এরাকায় ৮৭০টি াকা ল্যারট্রন রনভ তাণ কযা ময়মপ। এ পাড়া ফজতয ব্যফস্ানা ঈন্নয়মনয জন্য একটি এযাপন্ট োন্ট 

স্ান কযা ময়মপ। 

৬.১২.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১০ 

1. গৃস্থারীয তজফও নজফ ফজতয 

ংগ্র ও াযণ 
ফজতয াযণ ৪ 

মভ.টন 

(াজায) 
১.২৫ ১.২৫ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৫০ ১.৬০ ১.৬৫ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

রনরভ তত যাস্তা 

৬ 

রক.রভ. ৯০ ৮০ ১১০ ১১০ ১২০ ১২০ ১৩০ 

মেন রক.রভ. ৮৫ ৮৫ ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

ড়ক ফারত-

রীড রাআট 

ংখ্যা 

(াজায) 
৯.০০ ৯.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১১.০০ ১২.০০ 
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৬.১২.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

223005600 - খুরনা রটি কম তামযন এরাকায় খাররপুয কমররজময়ট 

গার ত স্কুর রনভ তাণ প্রকি (০১/০২/২০১৬-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
২ 0 3,00,00 6,42,00 0 0 0 

224274600 - খুরনা মযয জরাফদ্ধতা দুযীকযমণ মেমনজ ব্যফস্ায ঈন্নয়ন 

প্রকি (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত  
২ 0 0 25,00,00 217,68,00 230,00,00 212,00,00 

224274700 - খুরনা রটি কম তামযমনয গুরুত্বপূণ ত ও েরতগ্রস্ত যাস্তা ঈন্নয়ন ও 

পুনফ তান প্রকি (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত  
২ 0 0 40,00,00 184,88,00 132,00,00 28,00,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  0 3,00,00 71,42,00 402,56,00 362,00,00 240,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  0 3,00,00 71,42,00 402,56,00 362,00,00 240,00,00 

মভাট :   0 3,00,00 71,42,00 402,56,00 362,00,00 240,00,00 

৬.১৩ রমরট রটি কম তামযন 

৬.১৩.১ াম্প্ররতক জতন: নফগত নতন িথফৃেশয ১৪৩নক.নভ. যাস্তা ননভাৃণ, ৮৯ নক.নভ. যাস্তা িংভায, ৬০ নক.নভ. দেন, ১৮নক.নভ.প্রধান 

েড়া/খার খনন, ৩৮ নক.নভ. ফুটাত ননভাৃণ ও ১৭.০০ নক.নভ. ড়ক ফানতয রািআন স্ান, ১০০টি দরাড দোয স্ান কযা 

শয়শে । এ োড়া নক্ষা উন্নয়শনয েন্য ৬ তরা নফনষ্ট স্কুর ও কশরে নফনডিং, নিনায কশরানী ননভাৃণ কযা শয়শে। 

৬.১৩.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা 

ঈৎাদক 

নরকূ 
৪ ংখ্যা ৩৬ ৩৫ ৪০ ৪০ ৪৮ ৫০ ৫০ 

2. গৃস্থারীয তজফও নজফ ফজতয 

ংগ্র ও াযণ 
ফজতয াযণ ৪ 

মভ.টন 

(াজায) 
৪০ ৪২ ৪৪.০০ ৪৫ ৪৫.০০ ৪৮.০০ ৫০ 

3. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ রক.রভ. 

১০০ ৯৮ ১২০ ১১৫ ১৩০ ১৩০ ১৩৫ 

মেন ৫০ ৫০ ৫৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬০ 

ফুটাত ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪২ 

৬.১৩.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224036400 - রমরট রটি কম তামযমনয ভমধ্য রদময় প্রফারত ১১টি 

পড়া/খার ংযেণ ও অযরর রযমট্রআরনং ওয়ার রনভ তাণ (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত  

৩ 10,00,00 116,00,00 87,00,00 34,00,00 84,00,00 85,00,00 

224043900 - রমরট রটি কম তামযন  এরাকায় জরভ রধগ্রমণয ভাধ্যমভ 

ট্রাক টারভ তনার রনভ তাণ (০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৩ 3,90,50 1,00 1,00,00 0 0 0 

224215000 - রমরট রটি কম তামযমনয ফকাঠামভা রনভ তাণ 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
৩ 0 50,00,00 58,00,00 206,00,00 106,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  13,90,50 166,01,00 146,00,00 240,00,00 190,00,00 85,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  13,90,50 166,01,00 146,00,00 240,00,00 190,00,00 85,00,00 

মভাট :   13,90,50 166,01,00 146,00,00 240,00,00 190,00,00 85,00,00 
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৬.১৪ ফরযার রটি কম তামযন 

৬.১৪.১  াম্প্ররতক জতন: ফরযার রটি কম তামযন কর্ততক রফগত ৩ (রতন) ফপময ৪তরা ৫০০ অন রফরষ্ঠ একটি অধুরনক ফিফন্ধু 

রডটরযয়াভ রনভ তান, একটি ট্রাক টারভ তনায রনভ তাণ, ১৮১.৫০ রকঃ রভঃ যাস্তা মভযাভত, ৩৭.৩৫ রকঃ রভঃ অযরর মেন ও ৪০ টি 

ক্র মেন রনভ তাণ, অযরর গাড তায রিজ রনভ তাণ (৩০ রভ), অরযরর ফুট রিজ রনভ তাণ (৭টি, ১৯২ রভ.), ফক্স কারবাট ত রনভ তাণ (১৬ 

রভ), ওয়াকতওময় (৬২০০০ ফগ ত রভটায) রনভ তাণ, ীভানা প্রাচীয রনভ তাণ (১০০.০০ রভঃ), য সুযো ফাঁধ রনভ তাণ (৩.৫ রকরভ), 

ারকতং মবমভন্ট (১০৩৫.০ ফগ তরভটায) রনভ তাণ, ৬তরা রফরষ্ঠ মফক কমরানী রনভ তাণ, র. র. ড়ক রনভ তাণ (২৭.২৫ রকরভ) , 

৩.০০ রকঃরভঃ ারনয াআরাআন স্থান ও ৪০০ টি ড়ক ফারত স্থান কযা ময়মপ। 

৬.১৪.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা  

ঈৎাদক 

নরকূ 
৪ ংখ্যা ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৬.০ ৭.০ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ 

রক. রভ 

৪৮ ৫০ ৫২ ৫২ ৫৫ ৫৬ ৫৮ 

মেন ২৫ ২৫ ৩০ ৩০ ৩২ ৩৫ ৪০ 

ফা-ট্রাক 

টারভ তনার 
ংখ্যা ৯ ৯ ৯ ৯ ১০ ১০ ১০ 

৬.১৪.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224042000 - ফরযার রটি কম তামযমনয রফরবন্ন স্থামন ড়ক ঈন্নয়ন ও 

প্রস্তকযণ িীজ কারবাট ত রনভ তাণ (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 12,00,00 1,00 1,00 0 0 0 

224042100 - ফরযার রটি কম তামযন এরাকায় ফকাঠামভা ঈন্নয়ন 

মৌন্দম ত ফধ তন কাজ (১ভ ংমারধত) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 

২ 10,00,00 1,00 1,00 0 0 0 

224043100 - ফরযার রটি কম তামযন এরাকায় মফক কমরানী রনভ তাণ 

প্রকি (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
২ 4,00,00 1,00 1,00 0 0 0 

224281000 - ফরযার  মযয জরফায়ু রযফততন রবমমারজত নগয ঈন্নয়ন 

মপ্রাগ্রাভ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত  
১-২ 0 0 24,72,00 42,07,00 55,20,00 48,30,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  26,00,00 3,00 24,75,00 42,07,00 55,20,00 48,30,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  26,00,00 3,00 24,75,00 42,07,00 55,20,00 48,30,00 

মভাট :   26,00,00 3,00 24,75,00 42,07,00 55,20,00 48,30,00 

৬.১৫ নাযায়নগঞ্জ রটি কম তামযন 

৬.১৫.১  াম্প্ররতক জতন: রফগত রতন থ তফপময ১০৯.০০ রক.রভ. যাস্তা রনভ তাণ, ৩৬.০০রক.রভ. যাস্তা ংস্কায/মভযাভত, ৮৮.৩০ 

রক.রভ.মেন রনভ তাণ, ১৯৭ রক.রভ. ড়ক ফারত স্ান, ৫৬.১২ রক.রভ. ফুটাত রনভ তাণ কযা ময়মপ। এপাড়া রতনটি ফহুতর ভামকতট-

কাভ এযাাট তমভন্ট কময়কটি ফারণরজযক বফন/ভামকতট রনভ তাণ কযা ময়মপ। 

৬.১৫.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় যাস্তা, যাস্তা ৬ রক. রভ ৩৫ ৩৫ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ 
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কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

মেন ৩০ ৩২ ৩৫ ৩৫ ৩৮ ৪০ ৪৫ 

ফা-ট্রাক 

টারভ তনার 
ংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬ 

৬.১৫.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224035600 - নাযায়নগঞ্জ রটি কম তামযমনয অওতাধীন যাস্তা, মেন 

কারবাট ত রনভ তাণ বৃেমযান প্রকি (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত  

১ 5,00,00 50,00,00 50,00,00 26,00 350,00,00 450,00,00 

224146200 - নাযায়ণগঞ্জ রটি কম তামযমনয রযেন্ন কভী রনফা রনভ তাণ 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১ 0 20,00,00 10,00,00 30,00,00 35,00,00 0 

224146300 - নাযায়ণগঞ্জ রটি কম তামযমনয কঠিন ফজতয ংগ্র এফং 

াযণ ব্যফস্ানা (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১ 0 23,74,00 149,00,00 20,00,00 19,50,00 0 

224261300 - নাযায়ণগঞ্জ রটি কম তামযমনয ফকাঠামভা রনভ তাণ ও ঈন্নয়ন 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
১ 0 0 50,00,00 100,00,00 180,00,00 0 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  5,00,00 93,74,00 259,00,00 150,26,00 584,50,00 450,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  5,00,00 93,74,00 259,00,00 150,26,00 584,50,00 450,00,00 

মভাট :   5,00,00 93,74,00 259,00,00 150,26,00 584,50,00 450,00,00 

৬.১৬ কুরভল্লা রটি কম তামযন 

৬.১৬.১  াম্প্ররতক জতন: নফগত নতন িথফৃেশয ৮৯ নক.নভ. যাস্তা, ৬৮ নকিঃনভিঃ দেন, ৪৭.৫০ নকিঃনভিঃ ফুটাত ননভাৃণ কযা শয়শে। ৩৫ 

নকিঃনভিঃ ড়ক ফানত স্ান, ৭৬০ নকিঃনভিঃ ড়ক ফানত দভযাভত কযা শয়শে। িঅফেৃনা িংগ্রশয েন্য ৮ টি গাযশবে ট্রাক 

িংশমােন, নডনেটার দোশযয ভাধ্যশভ নাগনযক দফা প্রদান কযা শয়শে। এোড়া নগযীয দৌন্দরৃ্য্ ফধশৃনয েন্য নফনবন্ন যাস্তায 

িংশমাগস্শর দপায়াযা, গাশডনৃ রািআট, িনধকািং যাস্তায াশবৃ দৌন্দমফৃধকৃ গাে নদশয় ফাগান কযা শয়শে। 

৬.১৬.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা 

ঈৎাদক 

নরকূ 
৪ ংখ্যা ৩৯ ৩৮ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫০ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ 

রক. রভ 

৪০ ৩৮ ৪৫ ৪০ ৫০ ৫৫ ৫৫ 

মেন ১৮ ১৮ ২০ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ 

ফা-ট্রাক 

টারভ তনার 

রনভ তাণ/ 

মভযাভত 

ংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৮ ৪ ৫ ৬ 
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৬.১৬.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224280800 - "কুরভল্লা রটি কম তামযমনয ফকাঠামভা ঈন্নয়ন (যাস্তা, মেন 

ও ফুটাত)" (০১ জুরাআ ২০১৮ মত ৩০ জুন ২০২১) নুমভারদত  
২ 0 0 20,00,00 28,55,00 35,90,00 18,00,00 

224280900 - কুরভল্লা রটি কম তামযমনয যাস্তা, মেন রনভ তাণ ও ংস্কাযকযণ 

প্রকি (০১ জুরাআ ২০১৮ মত ৩০ জুন ২০১৯) নুমভারদত 
২ 0 0 10,00,00 35,09,00 38,10,00 12,60,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  0 0 30,00,00 63,64,00 74,00,00 30,60,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  0 0 30,00,00 63,64,00 74,00,00 30,60,00 

মভাট :   0 0 30,00,00 63,64,00 74,00,00 30,60,00 

৬.১৭ গাজীপুয রটি কম তামযন 

৬.১৭.১  াম্প্ররতক জতন: গাজীপুয রটি কম তামযমনয রফগত রতন ফপময ২০০ রকঃরভঃ অয রর মেন, ২৩০ রক.রভ. যাস্তা রনভ তাণ কযা 

ময়মপ। ন্যরদমক ারন যফযাময জন্য ৩৫ টি গবীয নরকূ, ৬৬ রকঃরভঃ াআ রাআন এফং ১৩,২০০টি ড়ক ফারত, ২৯৩০ 

টি রস্ট্রট রাআট, ০১টি ডারম্পং মেন, ৫৮ রভঃ িীজ, ৫৭রভঃ কারবাট ত, ১টি স্কুর ও ১টি ভরজদ এফং ২টি কফয স্ান ঈন্নয়ন কযা 

ময়মপ। 

৬.১৭.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা 

ঈৎাদক 

নরকূ 
৪ ংখ্যা ৪০ ৩৮ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৫৫ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ 

রক. রভ. 

৬০ ৬৫ ৬০ ৬৫ ৭০ ৮০ ৮৫ 

মেন ৪৫ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬৫ 

ফা-ট্রাক 

টারভ তনার 
ংখ্যা ২ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ 

৬.১৭.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224146400 - গাজীপুয রটি কম তামযমনয রফদুা্ৎ চয় মযাধ ও াশ্রময়য 

জন্য মারায প্যামনর এনারজত মবায ড়ক ফারত স্ানকযণ (০১/০১/২০১৭-

৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

২ 0 1,00 3,37,00 0 0 0 

224281400 - গাজীপুয রটি কম তামযমনয যাস্তা ঈন্নয়মনয  জন্য একটি 

এযপি েযান্ট স্থান প্রকি (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত  
২ 0 0 10,00,00 25,00,00 35,00,00 18,00,00 

224281800 - গাজীপুয রটি কম তামযমনয ০১ মথমক ০৫ নং মজামনয 

বযন্তযীণ যাস্তা, নদ তভা ও ফুটাত রনভ তাণ প্রকি (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  

২ 0 0 51,12,00 400,00,00 350,70,00 182,00,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  0 1,00 64,49,00 425,00,00 385,70,00 200,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  0 1,00 64,49,00 425,00,00 385,70,00 200,00,00 

মভাট :   0 1,00 64,49,00 425,00,00 385,70,00 200,00,00 

৬.১৮ যংপুয রটি কম তামযন 

৬.১৮.১  াম্প্ররতক জতন: যংপুয রটি কম তামযন কর্ততক রফগত থ তফপময ১৮৮রক.রভ. যাস্তা রনভ তাণ, ১০৩ রক.রভ.রর যাস্তা রনভ তাণ, 

জরাফদ্ধতা রনযমন ৭৮রক.রভ. মেনরনভ তাণ কযা ময়মপ। রফরবন্ন ফাজাময বযন্তরযন ংমমাগ ড়ক ও মেন রনভ তাণ কযা ময়মপ। 
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৬.১৮.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় াআ রাআমনয 

ভাধ্যমভ ারন যফযা 

ঈৎাদক 

নরকূ 
৪ ংখ্যা ২০ ২০ ২৫ ২৫ ২৮ ৩০ ৩৫ 

2. নগয এরাকায় যাস্তা, 
ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ 

রক. রভ 

২২ ২২ ২৫ ২৫ ২৮ ৩০ ৩৫ 

মেন ২৫ ২৩ ২৫ ২৫ ২৮ ৩৫ ৪০ 

ফা-ট্রাক 

টারভ তনার 
ংখ্যা ২ ৩ ৩ ৩ ৫ ৫ ৫ 

৬.১৮.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224281600 - যংপুয রটি কম তামযমনয জরাফদ্ধতা রনযন ও ফকাঠামভা 

ঈন্নয়ন (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
২ 0 0 20,00,00 100,00,00 120,00,00 130,50,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  0 0 20,00,00 100,00,00 120,00,00 130,50,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  0 0 20,00,00 100,00,00 120,00,00 130,50,00 

মভাট :   0 0 20,00,00 100,00,00 120,00,00 130,50,00 

 

৬.১৯ মযরজস্ট্রায মজনামযমরয কাম তারয়, জন্ ও মৃত্যয রনফন্ধন 

৬.১৯.১  াম্প্ররতক জতন: েন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন ১ দশেম্বয ২০১৬ তানযশখ প্রনতনষ্ঠত য়। দদশয কর িআউননয়ন নযলদ, দৌযবা, নটি 

কশাৃশযন, কযােনশভে দফাড ৃ এফিং নফশদশ িফনস্ত ফািংরাদী নভনমূশয েন্য েন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন নফনধভারা ২০১৭ 

প্রণয়ন কযা শয়শে। েন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন দ্ধনত িঅযও নেকযশণয রশক্ষয ২০১৭ াশরয প্রণীত নফনধভারা দফ নকছু নযফতনৃ 

এশন েন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন ২০১৮ োযী কযা শয়শে। মা ০৮ ভা  ৃ২০১৮ তানযশখ যকানয দগশেশট প্রকানত শয়শে।  

৬.১৯.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. েন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন ম্পশক ৃ

শ তনতা বৃনদ্ধয রশক্ষয 

ওয়াকৃ/শনভনায 

মরভনায ৪ ংখ্যা ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫৫০ ১৬০০ ১৬০০ 

2. নরাআন জন্ রনফন্ধন বৃরদ্ধয 

দমে গ্রণ 

রনফরন্ধত জন্ 

রনফন্ধন তথ্য 
৪ 

তকযা 

ায 
৯৭ ৯৭ ৯৯ ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

  



 518 

৬.১৯.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1370501 - মযরজোয মজনামযমরয কাম তারয়, জন্ ও মৃত্যয রনফন্ধন ১-২ 77,51 8,92,00 8,92,00 8,50,00 8,89,20 9,72,00 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  77,51 8,92,00 8,92,00 8,50,00 8,89,20 9,72,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  77,51 8,92,00 8,92,00 8,50,00 8,89,20 9,72,00 

মভাট :   77,51 8,92,00 8,92,00 8,50,00 8,89,20 9,72,00 

৬.২০ ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযন 

৬.২০.১ ম্প্ররতক জতন: নেওনফ িথাৃয়শন প্রায় ৬২২ দকাটি টাকা ব্যশয় ০৪ টি প্রকশল্পয কাে ম্পন্ন শয়শে; মায ভশধ্য গুরান, ফনানী 

ফানযধাযা কূটনননতক এরাকায ড়ক, নদভৃা ও ফুটাত ননভাৃণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ,উত্তযা ভশডর টাউশনয ১৩-১৪ নিং দক্টশযয যাস্তা 

দেন ও ফুটাশতয উন্নয়ন ও ননভাৃণ প্রকল্প, দযাশকয়া স্বযণীয ফঙ্গফন্ধু িঅন্তেৃানতক শম্মরশন দকন্দ্র দথশক নভযপুয দযাশডয গণবফন 

মনৃ্ত পূফ ৃনিভ িংশমাগ ড়ক উন্নয়ন ও প্রস্থকযণ প্রকল্প এফিং নভযপুয গ্রাভীন ব্যািংক শত িঅগাযগাও র্য্নন্তৃ ড়ক ননভাৃণ প্রকল্প 

উশল্লখশমাগ্য । ৯০ নকিঃ নভিঃ দৃনষ্টন্দন যাস্তা, েরাফদ্ধতা ননযশন ১২৫ নকিঃ নভিঃ নদভৃা এফিং ১৫০ নকিঃ নভিঃ সুপ্রস্ত প্রনতফন্ধীফান্ধফ 

ফুটাত উন্নয়শনয কাে ম্পন্ন শয়শে। ১৩ টি িঅদৄননক াফনরক টয়শরট ননভাৃণ কযা শয়শে, নফনবন্ন ড়শক প্রায় ৬৫৭৫৬ টি 

ড়ক ফানত স্থান কযা শয়শে। নাগনযক ভতাভত গ্রশণয েন্য নডএননন এযা  ালু কযা শয়শে। নগযফাীয  রা শরয 

সুনফধাশথ ৃফা ানবৃ ঢাকা  াকা  ালু কযা শয়শে। ১৫০ নকিঃ নভিঃ ড়ক, ১৮০ নকিঃ নভিঃ নদভৃা এফিং ৭০ নকিঃ নভিঃ ফুটাত 

িংভায/ উন্নয়ন এফিং ৪ টি ওয়াযাউে ননভাৃণ কযা শয়শে। 

৬.২০.২  কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রাঃ 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. যাস্তা ঈন্নয়ন, ড়ক 

ংস্কায/মভযাভত 

রফযভান যাস্তা 

ঈন্নয়ন 

৬ রকঃরভঃ 

১০০ ১০০ ১১০ ১১০ ১২০ ১২৫ ১৩০ 

রফযভান যাস্তা 

মভযাভত 
৪০ ৪০ ৫০ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬৫ 

2. মেন ঈন্নয়ন/ংস্কায নত্যন মেন 

রনভ তাণ 
৬ রকঃরভঃ 

১০৫ ১০৫ ১০০ ১১০ ১২৫ ১৩০ ১৪০ 

মেন মভযাভত ৪৫ ৪৫ ৭০ ৭০ ৭৫ ৮০ ৯০ 

3. ফুটাত ঈন্নয়ন নত্যন ফুটাত 

রনভ তাণ 

৬ রকঃরভঃ 

৩৫ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৬০ ৬৫ 

ফুটাত 

মভযাভত 
১৫ ১৫ ২০ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ 

৬.২০.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঈন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ        

224035400 - ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযমনয রফরবন্ন েরতগ্রস্থ ড়ক 

ফকাঠামভা ঈন্নয়ন নদ তভা ও ফুটাত রনভ তাণ প্রকি (০১/০৭/২০১৬-

৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত  

১-৩ 88,20,00 200,00,00 250,00,00 60,00,00 80,00,00 90,00,00 
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ামযন আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকমিয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224035700 - ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযমনয ড়ক ঈন্নয়ন কামজয জন্য 

এযাপি েযান্ট, ংরিষ্ট মান ও মন্ত্রারত ক্রয় এফং স্থান প্রকি  

(০১/১১/২০১৬-০১/১০/২০১৮) নুমভারদত 

১-৩ 0 9,35,00 14,35,00 30,43,00 32,50,00 0 

224036000 - ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযন এরাকায় এরআরড ড়ক ফারত, 

ররটিরব কযামভযা ও ররটিরব কমরার মন্টায যফযা ও স্থান প্রকি 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১-৩ 0 50,00,00 1,00 50,00,00 80,00,00 85,00,00 

224036500 - ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযমনয ঢাকা মতজগাঁও াত যাস্তা 

মভাড় মথমক ঈত্তযায াঈজ রফরডং ম তন্ত ১১ (এগায) টি আঈটান ত রনভ তাণ প্রকি 

(০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১-৩ 0 1,00 8,00,00 17,45,00 90,00,00 0 

224036600 - ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযমনয ঈনু্ি স্থানমূময 

অধুরনকায়ন, ঈন্নয়ন ও বুজায়ন (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১-৩ 0 50,00,00 38,50,00 100,00,00 40,00,00 0 

224036700 - গাফতরী রটি ল্লীমত ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযমনয 

রক্লনাযমদয জন্য ফহুতরা রফরষ্ট অফারক বফন রনভ তাণ প্রকি (০১/০২/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩ 0 25,00,00 50,00 50,00,00 30,00,00 0 

224044300 - অযফান মযরজররয়ন্প প্রকিঃ (রডএনরর ং) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-৩ 50,00 212,00,00 212,00,00 297,25,00 250,30,00 0 

224146000 - ঢাকা ময ৩টি াআকাযী কাঁচা ফাজায রনভ তাণ ০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
৩ 0 1,00 1,00 1,00 350,00,00 250,00,00 

224214700 - আররফ চত্তয মত রভযপুয ড়ক প্রস্তকযণ ও ঈন্নয়ন এফং 

কারী মভামড় ফ্লাআওবায রনভ তাণ (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত  
১ 0 100,00,00 150,00,00 250,00,00 200,00,00 0 

224270600 - ঢাকা ঈত্তয রটি কম তামযমনয রফরবন্ন ঞ্চমরয েরতগ্রস্ত 

ড়ক, নদ তভা ফুটাত রনভ তাণ ও ঈন্নয়ন ড়ক রনযাত্তা (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  

১,৩ 0 0 2,75,00 280,00,00 260,00,00 210,00,00 

মভাট : ফারল তক ঈন্নয়ন কভ তসূরচ  88,70,00 646,37,00 676,12,00 1135,14,00 1412,80,00 635,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন কাম তক্রভ  88,70,00 646,37,00 676,12,00 1135,14,00 1412,80,00 635,00,00 

মভাট :   88,70,00 646,37,00 676,12,00 1135,14,00 1412,80,00 635,00,00 

৬.২১ ভয়ভননিং নটি কশাৃশযন 

৬.২১.১  াম্প্রনতক িেৃন: ভয়ভননিং দৌযবা গত ১৪ িশক্টাফয, ২০১৮ তানযশখ নটি কশাৃশযশন রূান্তয কযা শয়শে।  

৬.২১.২ কাম তক্রভমূ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাত্রা 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাত্রা 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাত্রা ংমারধত 

রেযভাত্রা 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাত্রা 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নগয এরাকায় যাস্তা, 

ফুটাত, মেন, ফারত, ফা-

ট্রাক টারভ তনার, ারকতং 

রনভ তাণ, পুন:রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ 

যাস্তা 

৬ 

রক. রভ 

- - - - ২০.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ 

মেন - - - - ১২.০০ ১৫.০০ ২০.০০ 

ফা-ট্রাক 

টারভ তনার 
ংখ্যা - - - - ১.০০ ১.০০ ২.০০ 

৬.২১.৩ প্রারতষ্ঠারনক আঈরনট, রস্কভ এফং প্রকিওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন: প্রমমাজয নয়। 


