
 

Dc‡Rjv †Pqvig¨v‡bi evYx 

 

 

 

 

c«vYwc«q GjvKvevmx ïiæ‡Z Avgvi mvjvg I 

ï‡f”Qv wb‡eb| Avgvi Kjv‡ivqv Dc‡Rjvi 

9bs ‡njvZjv BDwbqb GKwU HwZn¨evnx 

BDwbqb| ‡njvZjv BDwbqb cwil` 2021-

2022 A_© eQ‡ii ev‡RU Rbm¤§y‡L c«Kvk 

Ki‡Z hv‡”Q ï‡b Avwg AÎ BDwbqb cwil‡`i 

my‡hvM¨ ‡Pqvig¨vb‡gvt ‡gvqv‡¾g ‡nv‡mb‡K 

I Zvi wbe©vwPZ mKj  ‡g¤îMY ‡K m‡e©vcwi 

BDwbqbevmx‡K ab¨ev` Ávcb KiwQ| BDwbqb 

cwil` GKwU ¯’vbxq miKvix c«wZôvb| hvi 

‡MvovcËb n‡qwQj we«wUk  Jcwb‡ewkK 

Avg‡j| c«wZôvbwU bvbv c«wZK~jZvi m‡Ë¡I 

Zvi c«‡qvRbxqZv ¸iæZ¡ µgkB ‡e‡o P‡j‡Q| 

ev‡RU nj evwl©K m¤¢ve¨ Avq e¨‡qi Avw_©K 

wnmve I fwel¨r cwiKíbvi c«Kvk| GB 

cwiKíbv Rb m¤§y‡L c«Kv‡k G c«wµqv GKwU 

Revew`wnZv I ¯”̂QZvi ewnt c«Kvk|  

 

Rb‡bÎx ‡kL nvwmbv Dbœqb c«K‡í ¯^”QZv I 

Revew`wnZvi GwU GKwU ¸iæZ¡c~Y© c`‡ÿc| 

9bs ‡njvZjv BDwbq‡bi ‡Pqvig¨vb, Rbve 

‡gvt ‡gvqv‡¾g ‡nv‡mb ‡bZ…‡Z¡ ª̀æZ Zvi mv‡_ 

GB BDwbq‡bi Dbœqb Kvh©µg GwM‡q hv‡e Ges 

Rb‡bÎx ‡kL nvwmbvi wWwRUvj evsjv‡`k 

Mo‡Z ‡njvZjv BDwbqb Ab¨Zg fywgKv 

ivL‡e e‡j Avwg c«Z¨vkv Kwi|  

 

ab¨ev`v‡šÍ 

 

 

Avwgbyj Bmjvg jvjUy 

†Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` Kjv‡ivqv 

Kjv‡ivqv, mvZÿxiv|  

 

 

 

 

 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

evYx 

 

 

Kjv‡ivqv Dc‡Rjvi 9bs ‡njvZjv BDwbqb 

cwil‡`i 2021-2022 A_© eQ‡ii ev‡RU 

Awa‡ekb n‡Z hv‡”Q ‡R‡b Avwg AZ¨šÍ 

Avbw›`Z| GRb¨ 9bs ‡njvZjv BDwbqb 

evmx‡K RvbvB Avgvi AšÍ‡ii AšÍt¯’j ‡_‡K 

c«vYXvjv Awfb›`b| G BDwbqb cwil‡`i 

¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ G 

BDwbq‡b c«Kvk¨ ev‡RU ‡NvlYv Ki‡Q| AvMvgx 

2021-2022 A_© eQ‡ii  c«Kv‡k¨ ev‡RU 

RbM‡Yi gZvg‡Zi mȳ úó c«wZdjb NU‡e 

Ges fv‡M¨ Dbœq‡b mnvqZv Ki‡e e‡j Avgvi 

wek¦vm| Avwg 9bs ‡njvZjv BDwbqb cwil‡`i 

GB ev‡RU Dc¯’vc‡b Rbve ‡gvt ‡gvqv‡¾g 

‡nv‡mb ‡Pqvig¨vb I mwPe ‡gvtkwdKyj 

Bmjvg mv‡ne mn hviv mwµq fv‡e 

mn‡hvwMZv Ki‡Qb Zv‡`i mKj‡K 

AvšÍwiKfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q|   

 

cwi‡k‡l Kjv‡ivqv Dc‡Rjvi g‡a¨ 2021-

2022 A_©eQ‡ii 9bs ‡njvZjv BDwbqb 

cwil` AvbyôvwbKfv‡e ev‡RU ‡NvlYv Kivq 

Dc‡Rjv c«kvm‡bi cÿ ‡_‡K iBj Avgvi 

AvšÍwiK ï‡f”Qv I Awfb›`b|   

 

 

ab¨ev`v‡šÍ 

(Ryev‡qi †nv‡mb †PŠayix)  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  



Kjv‡ivqv, mvZÿxiv 



 

 

 

 

 

 

 

 

RvZxq msm` m`m¨ g‡nv`‡qi evYx 

 

c«vYwc«q GjvKvevmx ïiæ‡Z Avgvi mvjvg  I ï‡f”Qv wb‡eb| Avgvi wbe©vPbx GjvKvaxb 

Kjv‡ivqv Dc‡Rjvi HwZn¨evnx 9bs ‡njvZjv BDwbqb| ‡njvZjv BDwbqb cwil` 

2019-2020 A_© erm‡ii Rb¨ c«Kv‡k¨ ev‡RU Awa‡ekb Ki‡Q hv c«ksmvi `vex 

iv‡L| Avwg AÎ BDwbqb cwil‡`i ‡Pqvig¨vb Rbve ‡gvt ‡gvqv‡¾g ‡nv‡mb I 

BDwbqbevmx‡K ab¨ev` Ávcb KiwQ| e Í̄yZ cwiKíbv Revew`wnZv I ¯̂”QZv Qvov 

Dbœqb m¤¢e bq|  

  

Rb‡bÎx e½eÜy Kb¨v gvbbxq c«avbgš¿x Rb‡bÎx ‡kL nvwmbv Z_v 14 `jxq miKvi 

BDwbqb cwil`‡K Dbœqb I wb¤§ Av‡qi RbM‡Yi fvM¨ cwieZ©‡bi j‡ÿ mvgvwRK 

wbivcËv Ae¨vnZ ‡i‡L‡Q| GB aviv‡K MwZkxj Kivi j‡ÿ BDwbqb cwil`‡K `vwqZ¡ 

M«nY Kivi Rb¨ we‡kl fv‡e Aby‡iva ivLe| BDwbqb cwil` I BDwbq‡bi RbMY‡K 

Awfb›`b|  

 

 

 ab¨ev`v‡šÍ 

 

 

 gȳ Ídv jyrdyjøvn Ggwc 

 Zvjv-Kjv‡ivqv-105  

 mvZÿxiv-1 

 

 

 



 

 

 

  †Pqvig¨v‡bi evYx 

 

 

m¤§vwbZ BDwbqbevmx, 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg| 

me© cÖ_‡g Avwg ïKwiqv Ávcb KiwQ †mB gnvb Avjøvû iveŸyj Avjvwg‡bi whwb Avgv‡K 9bs †njvZjv 

BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb c‡` Z…Zxq ev‡ii gZ AwawôZ K‡i cÖKvk¨ ev‡RU cÖbq‡bi mÿgZv `vb 

K‡i‡Qb| mv‡_ mv‡_ Avwg K…ZÁZv cÖKvk KiwQ mKj BDwbqb cwil‡`i Avcvgi RbmvaiY hviv G 

¸iæ `vwqZ¡ cvj‡bi  my‡hvM Avgv‡K K‡i w`‡q‡Qb|  

†njvZjv BDwbqb mvZÿxiv †Rjvi Kjv‡ivqv Dc‡Rjvaxb GK Abb¨ HwZn¨evnx BDwbqb| wkÿv 

`xÿv, gv‡Q,fv‡Z,kvwšÍ k„sLjv,åvZ…‡Z¡ Pjv-‡div, K_v-evZ©vq †Kvb e¨_©Zv †bB BDwbqb evmxi| 

evsjv‡`‡ki me©‡ÿ‡Î BDwbq‡bi mybv‡gi †Kvb NvUwZ †bB| BDwbq‡b BwZg‡a¨ kZfvM 

m¨vwb‡Ukb,Rb¥wbeÜb, mKj †fvUvi‡`i Qwehy³ †fvUvi ZvwjKv cÖYqb I RvZxq cwiPqcÎ cÖ̀ v‡bi 

‡ÿ‡Î, BDwbq‡bi f‚wgKv Ges Mf©eZ©x gv‡q‡`i †mev w`‡q †h mvdj¨ AR©‡b mÿg n‡q‡Q Zvi mKj 

`vex`vi Avcbviv BDwbqbevmx| 

 

9bs †njvZjv BDwbqb‡K AvR‡Ki GB ch©v‡q wb‡q Avm‡Z hviv ¸iæ `vwqZ¡ Kuv‡a wb‡q‡Qb Zv‡`i 

g‡a¨ hviv g„ZeiY K‡i‡Qb Zv‡`i AvZ¥vi gvMwdivZ Kvgbv KiwQ Ges hviv RxweZ Av‡Qb Zv‡`i cÖwZ 

Mfxi kÖ×v Rvbvw”Q|  

 

Avcbv‡`i cweÎ AvgvbZ †fvU w`‡q Avgv‡K GKvwaKevi wbe©vwPZ K‡i 9bs †njvZjv BDwbqb 

cwil‡`i †Pqvig¨vb wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb Kivi my‡hvM w`‡q‡Qb| Avcbviv †h Avkv AvKv•Lv wb‡q 

wbe©vwPZ K‡i‡Qb Zvi Rb¨ mKj‡K ab¨ev` RvbvB| Avwg wbe©vwPZ nIqvi ci GjvKvi Dbœqb AvBb 

k„sLjv cwiw¯’wZ myô ivLv, mv¤úª̀ vwqK m¤úªxwZ iÿvKiv, ¸wbgvbyl‡`i m¤§vb Kivi AvcÖvb †Pôv Kie| 

Avcbv‡`i mvnvh¨ I mn‡hvwMZv †c‡j AvMvgx‡ZI †mev K‡i hv‡ev Bbkvjøvn|  

 

2021-2022 Avw_©K erm‡ii ev‡RU mKj Iqv‡W© A_©vr BDwbq‡bi mKj †ckv RvwZ, PvKzwiRxwe, 

kÖgRxwe gvby‡li K_v †f‡e Kiv n‡”Q|  

Ges mKj RbM‡bi Ask`vix‡Z¡i wfwË‡Z mKj Dbœqb Kg©KvÛ m¤úv`b n‡”Q| d‡j AvR BDwbqb 

cwil` gv‡b Avcbviv mKj RbMY Ges RbMY gv‡bB BDwbqb cwil`| †Pqvig¨vb Avcbv‡`i gv‡SB 

†eu‡P _vK‡e| 

 

Avwg Avcbv‡`i †`vqv I Avwk©ev‡` mvaviY †meK gvÎ| ZvB Avcbv‡`i †`vqvq Rb‡mev cÖ̀ v‡b Avgvi 

†Kvb NvUwZ †bB| 

 

GB ev‡R‡U RbM‡Yi cÖwZkÖæwZ c~i‡Y mnvqK n‡e e‡j Avwg g‡b Kwi|Db¥y³ ev‡RU cÖKv‡ki gva¨‡g 

Avcbv‡`i mywPwšÍZ gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q|cÖwZ eQi †hb Avcbv‡`i mnvqZvq Giæc Db¥y³ ev‡RU 

cÖKvk Ki‡Z cvwi ZviRb¨ Avcbv‡`i mvnvh¨ mn‡hvwMZv Kvgbv KiwQ Ges BDwbqb evwmi `xN©vqy I 

Kj¨vY Kvgbv K‡i Avgvi e³e¨ GLv‡bB †kl KiwQ| 

ab¨ev`v‡šÍ 

 

 



†gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb 

†Pqvig¨vb 

9bs †njvZjv BDwbqb cwil` 

Kjv‡ivqv,mvZÿxiv| 

 

BDwc ‡Pqvig¨vb I m`m¨/m`mm¨v‡`i  bvg, wVKvbv I †gvevBj bs 

µtbs bvg wcZv/¯̂vgxi  bvg MÖvg c`ex ‡gvevBj bs 

01 †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb g„Z nvRx AvwRRvi 

ingvb 

Ljmx ‡Pqvig¨vb 01733103034 

02 ‡gvt kwdKzj Bmjvg g„Z AvRMi †gvjøv  QqNwiqv  mwPe 01736428581 

03 ‡gvt  Avwgiæj Bmjvg g„Z ivRvDjøvn ‡njvZjv m`m¨ 2bs 01756014972 

04 ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb g„Z eRjy ingvb iNybv_cyi m`m¨ 5 bs 01718765277 

05 ‡gvt Avãym QvËvi    †gvt Beªvwng mi`vi ‡MvM 

ïfsKiKvwU 

m`m¨ 1bs 01743928307 

06 ‡gvt Avãym QvËvi g„Z Avjx  eKm eªRevKmv m`m¨ 6bs 01740877889 

07 ‡kL Avmjvg †nv‡mb 

ỳjvj 

g„Z kg‡mi Avjx `v‡gv`iKvwU m`m¨ 7bs 01766337485 

08 ‡gvt Avãyj gv‡R` 

†gvoj 

g„Z Q`iDÏxb †gvoj MbcwZcyi m`m¨  9bs 01718504016 

09 ‡gvt Avmv ỳ¾vgvb Avmv` ‡gvt Avãyj nvwg` mi`vi DËi w`Ms m`m¨ 4bs 01750442952 

10 ‡kL Lvqiæj Bmjvg ‡kL Avãyjøvn SvucvNvU m`m¨ 8bs 01748943081 

11 ‡gvt †mvnive †nv‡mb g„Z ZwQiDÏxb mi`vi `wÿb w`Ms m`m¨ 3bs 01753217628 

12 ‡gvQvt mviwRbv LvZzb Rs- †gvt wgRvbyi ingvb 

wgRvb 

‡njvZjv m`m¨v 

1.2.3bs 

01918430806 

13 ‡gvQvt bvwQgv LvZzb Rs- †gvt kwidzj 

Bmjvg 

eªRevKmv m`m¨v 

4.5.6bs 

01712608468 

14 ‡gvQvt ggZvR ‡eMg Rs- ‡kL †Mvjvg †nv‡mb `v‡gv`iKvwU m`m¨v 

7.8.9bs 

01717454935 

 

GK  bR‡i †njvZjv BDwbqb cwil‡`i †gŠwjK Z_¨ 

µt weeiY cwigvY µt weeiY cwigvY 

1 AvqZb 18.46 eM© wKt wgt 28 BwcAvB Kfv‡iR 100% 

2 MÖvg msL¨v 12wU 29 wUDeI‡qj 700wU 

3 ‡gŠRv msL¨v 10 wU 30 m¨vwb‡Ukb Kfv‡iR 100% 

4 cvKv moK 24 wKtwgt 31 gyw³‡hv×vi msL¨v 02 Rb 

5 Avav cvKv moK 32 Ktwgt 32 cÖavb dmj avb,cvU, 

mewR 

6 KuvPv moK 40 wKtwgt 33 ‡gvU K…wl Rwg 1400 †n±i 

7 ‡gvU RbmsL¨v 24,287 Rb 34 GK dmjx Rwg 40 †n±i 

8 bvix 13,200Rb 35 ‡`v-dmjx Rwg 500 †n±i 



9 cyiæl 11,086 Rb 36 wZb-dmjx Rwg 850 

10 Lvbvi msL¨v 5330wU 37 b`-b`xi msL¨v 1wU 

11 AšÍR †kÖYx Fwl, ‡eqviv,wbKiv 38 Lvj 2wU 

12 gymwjg 95% 39 wej 08 

13 wn› ỳ 3% 40 KvRx Awdm 1wU 

14 Lªxôvb 1% 41 ‡Lvqvo 15wU 

15 Ab¨vb¨ 1% 42 KvjfvU© 45wU 

16 

miKvix cÖv_t we`¨vt 

msL¨v 

10 wU 43 ‡gvU †fvUvi 12652Rb 

17 gva¨wgK we`¨vt 

msL¨v 

4 wU 44 bvixi msL¨v 6469 Rb 

18 `vwL gv ª̀vmv 01wU 45 cyiæl msL¨v 6183 Rb 

19 Rv‡g gmwR` 36wU 46 HwZnvwK RvqMv 1wU 

20 C`Mvn 32wU 47 ¯‹zjMvgx QvÎ 90% 

21 g³e 10wU 48 ¯‹zjMvgx QvÎx 92% 

22 ‡ndR Lvbv 03wU 49 wkÿvi nvi 76% 

23 gw›`i 5wU 50 nvU evRvi 04wU 

24 k¥kvb 02wU 51 grm¨ †Ni 105wU 

25 MxR©v 01wU 52 i³`vb ms¯’v 01wU 

26 K¬ve 8wU 53 ¯̂v ’̄̈  I cwievi 

cwiKíbv 

01wU 

27 WvKNi 01wU 54 KwgDwbwU wK¬wbK 02wU 

 

 

A_©eQi : 2021-2022 

ev‡RUmvi-ms‡¶c 

 

িববরণ ব বত বৎসেরর ত 

বােজট (২০১৯ - 

২০২০) 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা সংেশািধত 

বােজট (২০২০-
২০২১) 

পরবত  বৎসেরর       
বােজট       

(২০২১-২০২২) 

অংশ-

০১ 
রাজ  িহসাব াি  

      

রাজ  ৯১৯৪০১/- ৯৩৪২৫০/- 

1121800/- 

অ দান ১৯৫৬৪০৪/- ১৮১৩৩০৪/- 

1991736/- 

মাট াি  ২৮৭৫৮০৫/- ২৭৪৭৫৫৪/- 

3113536/- 

বাদ রাজ  য় ২৭০৯১৭১/- ২৭৩০৯৫৪/- 

3086986/- 

রাজ  উ ৃ /ঘাটিত(ক) ১৬৬৬৩৪/- ১৬৬০০/- 

26550/- 

অংশ-

০২ 
উ য়ন িহসাব       

উ য়ন অ দান ১০৯১৮৮৬৪/- ১৩৪১৮২২৬/- 

13454600/- 



অ া  অ দান ও চ দা       

মাট (খ) ১০৯১৮৮৬৪/- ১৩৪১৮২২৬/- 

13454600/- 

মাট া  স দ (ক+খ) ১১০৮৫৪৯৮/- ১৩৪৩৪৮২৬/-/- 

13481150/- 

বাদ উ য়ন য় ১০৭৬০২২০/- ১৩৩৮৯৩২২/- 

13391100/- 

সািব ক বােজট উ ৃ /ঘাটিত ৩২৫২৭৮/- ৪৫৫০৪/- 

50500/- 

যাগ ারি ক জর (১ লাই) ১৯৭৪৯১৬/- ৪৫৫০০/- 

45504/- 

সমি  জর ২৩০০১৯৪/- ৯১০০৪/- 

96004/ 

 

ইউিনয়ন পিরষেদর বােজট 
অথ বছর : ২০২১-২০২২ 
অংশ-১ রাজ  িহসাব 

া  আয় 

আয় 
াি র িববরণ ব বত বৎসেরর ত 

বােজট (২০১৯-২০২০) 
চলিত বৎসেরর 

বােজট বা সংেশািধত 

বােজট (২০২০-
২০২১) 

পরবত  বৎসেরর       
বােজট       

(২০২১-২০২২) 

কর ও রট ২১৬৫১০/- ৪৬০০০০/- 

596250/- 

ইজারা ৫৪৬১০০/- ২০০০০০/- 250000/- 

যানবাহন (মটরযান তীত)       

িম হ া র িফ  

  ২০০০০০/- 

200000/- 

লাইেস  ও পািমট িফ ৫০৮২১/- ৫৫৭৫০/- 

56550/- 

জ  িনব ন িফ ৪৭৫০/- 

    

ওয়ােরশ সনদ িফ ২৮১২০/- ১৫৫০০/- 

15800/- 

স ািত থেক আয়    ৩০০০/- 

3200/- 

স ানী ভাতা  ৭১৫৫০০/- ৫৭২৪০০/- 

572400/- 

কম কতা /কম চারীর স ানী ভাতা  ১২৪০৯০৪/- ১২৪০৯০৪/- 

1419336/- 

অ া  াি  ৭৩১০০/- 

    

মাট ২৮৭৫৮০৫/- ২৭৪৭৫৫৪/- 

3113536/- 

অংশ- ১ রাজ  িহসাব 
য় 



েয়র খাত ব বত বৎসেরর ত 

বােজট (২০১৯-২০২০) 
চলিত বৎসেরর বােজট 
বা সংেশািধত বােজট 

(২০২০-২০২১) 

পরবত  বৎসেরর       
বােজট       

(২০২১-২০২২) 

১। সাধারণ সং াপন/ ািত ািনক 

      

ক. স ানী/ভাতা ৭১৫৫০০/- ১১৫৫৪০০/- 

1156800/- 

খ. কম কতা কম চারীেদর বতন-ভাতািদ ১২৪০৯০৪/- ১২৪০৯০৪/- 

1419336/- 

(০১) পিরষদ কম চারী       

(০২) দায়  য় (সরকারী কম চারী স িকত) 

      

গ. অ া  ািত ািনক য় ৪৭৫০/- 

  25500/- 

ঘ.আ েতািষক তহিবেল ানা র     

ঙ. যানবাহন মরামত ও ালানী   ৮৪০০/- 

8400/- 

২। কর আদােয়র জ  য় ৪৩৩০২/- ৯২০০০/- 

119250/- 

৩। অ া  য়       

ক. টিলেফান িবল   ৫০০০/- 

5500/- 

খ. িব ৎ িবল ২১২৬১/- ২৫০০০/- 

28500/- 

গ. পৗর কর       

ঘ. াস িবল 

      

ঙ. পািনর িবল 

      

চ. িম উ য়ন কর   ২৬০০/- 

2700/- 

ছ. অভ া রীন িনরী া য়   ৬০০০/- 

10000/- 

জ. মামলা খরচ       

ঝ. আ ায়ন য় ১৮১৩৯/- ১৭০০০/- 19500/- 

ঞ. র নােব ন ও সবা দান জিনত য় 
(ঝা দার, আসবাবপ )   ৯০০০/- 

10500/- 

ট. অ া  পিরেশাধেযা  কর/িবল 

(পি কা, াংক চাজ)   ২৫০০/- 

3000/- 

ঠ. আ েতািষক য় ( সের া) ৩৩৯০১/- ৩২১৫০/- 

35000/- 

৪। কর আদায় খরচ (িবিভ  রিজ ার, ফরম, রিশদ বই 

ইত ািদ)   ৫০০০/- 

5500/- 

৫। েরাপন ও র ণােব  

  ১০০০০/- 

15000/- 



৬। সামািজক ও ধম য় িত ােন অ দান     30000/- 

ক. ইউিনয়ন এলাকায় িবিভ  িত ান/ ােব আিথ ক 
অ দান/উ য়ন ক  

৬৩১৪১৪/- 

  70000/- 

৭। জাতীয় িদবস পালন   ২০০০০/- 

22500/- 

৮।িশ েদর া া, খলা লা ও সং িত   ১০০০০০/- 

100000/- 

৯। জ রী ান       

১০। রাজ  উ ৃ  উ য়ন িহসােব ানা র ১৬৬৬৩৪/- ১৬৬০০/- 

26550/- 

মাট য় (রাজ িহসাব) ২৮৭৫৮০৫/- ২৭৪৭৫৫৪/- 

3113536/- 

 

 

                      

অংশ-২ উ য়ন িহসাব 
াি  

আয় 
াি র িববরণ ব বত বৎসেরর ত 

বােজট (২০১৯-২০২০) 
চলিত বৎসেরর বােজট 
বা সংেশািধত বােজট 

(২০২০-২০২১) 

পরবত  বৎসেরর       
বােজট       

(২০২১-২০২২) 

১। অ দান (উ য়ন)       

ক. উপেজলা পিরষদ ৫৩২০৪৬৭/- ১১৫১৮২২৬/- 

11527550/- 

খ. সরকার ৫৪৩১৭৬৩/- ১৯০০০০০/- 

1900500/- 

গ. অ া  উৎস (যিদ থােক িনিদ ভােব 
উে খ করেত হেব) 

      

২। া েণািদত চ দা       

৩। রাজ  উ ৃ  ১৬৬৬৩৪/- ১৬৬০০/- 

26550/- 

মাট াি  (উ য়ন িহসাব) ১০৯১৮৮৬৪/- ১৩৪৩৪৮২৬/- 

13454600/- 

অংশ-২ উ য়ন িহসাব য় 

য় 
েয়র খাত ববত  বৎসেরর ত 

বােজট (২০১৯-২০২০) 
চলিত বৎসেরর বােজট 
বা সংেশািধত বােজট 

(২০২০-২০২১) 

পরবত  বৎসেরর       
বােজট       

(২০২১-২০২২) 



১। িষ ও সচ ৯৫০০০/- ২০০০০০/- ২২৩০০০/- 

২। িশ  ও র িশ  

    

৩। ভৗত অবকাঠােমা ( যাগােযাগ) ৪৯৮৬১৩৬/- ২৮৮৪০০০/- 

3061202/- 

৪। আথ সামািজক অবকাঠােমা ৩৪৫৫৩৮/- 

  300000/- 

৫। ীড়া ও সং িত 

  ১০০০০০/- 

120000/- 

৬। িবিবধ ( েয়াজেন অ া  খােতর এই প 

য় উে খ কিরেত হইেব) সালার  ৬৫৫৪১৪/- ৬৫৫৪২৪/- 

  

৭। সবা      7000/- 

৮। িশ া ১০০০০০/- ২০০০০০/- 

250000/- 

৯। া  ১৩০০০০/- ১০০০০০/- 

150000/- 

১০। দাির  াসকরণ : সামািজক িনরাপ া 
ও ািত ািনক সহায়তা ৪২৮১৪৯৮/- ৫৩২১৮৯৮/- 

5321898/- 

১১। প ী উ য়ন ও সমবায় (কম সং ান 
কম চী)   ৩৭২৮০০০/- 

3728000/- 

১২। মিহলা, ব ও িশ  উ য়ন   ১০০০০০/- 

150000/ 

১৩। েয াগ ব াপনা ও ান   ১০০০০০/- 

100000/- 

১৪। সমাি  জর ৩২৫২৭৮/- ৪৫৫০৪/- 

50500/ 

মাট য় (উ য়ন িহসাব) ১০৯১৮৮৬৪/- ১৩৪৩৪৮২৬/- 

13454600/- 

 

 

 

 

 

 

 

ইউিনয়নপিরষেদরবােজট 
অথ বছর : ২০১৯-২০২০ 
অংশ-১রাজ িহসাব 

া আয় 
আয় 

াি রিববরণ ব বত বৎসেরর ত 

বােজট (২০১৭-২০১৮) 

চলিত বৎসেরর বােজটবা 
সংেশািধত বােজট  
(২০১৮-২০১৯) 

পরবত বৎসেররবা
জট       (২০১৯-

২০২০) 

করওেরট ৪৩৩৬১৫/- ২৫০০০০/- ৪৫৫০০০/- 

ইজারা ৬৩৪০০/- ৫০০০০/- ৫২০০০/- 

যানবাহন (মটরযান তীত)       

িমহ া রিফ ১০০০০০/- ২০০০০০/- ২৫০০০০/- 



লাইেস ওপািমটিফ ৭৪৬৫৫/- ৫৫০০০/- ৫৬০০০/- 

জ িনব নিফ       

ওয়ােরশসনদিফ   ১৫০০০/- ১৬৫০০/- 

স ািতেথেকআয়   ২০০০/- ২৫০০/- 

স ানীভাতা ১০০২০৭৫ 

৫৭২৪০০/- ৫৭২৪০০/- 

কমকতা 
/কম চারীরস ানীভাতা ৮৫৮৪৭৫/- ৮৫৬২৪০/- ১০৬৯৬৫৬/- 

মাট ২৫৪২২২০/- ২০০০৬৪০/- ২৪৭৪০৫৬/- 

 

অংশ- ১রাজ িহসাব 
য় 

েয়রখাত 

ব বত বৎসেরর 
ত বােজট 

(২০১৭-২০১৮) 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বাসংেশািধত 

বােজট (২০১৮-

২০১৯) 

পরবত বৎসেররবােজ
ট       (২০১৯-

২০২০) 

১।সাধারণসং াপন/ ািত ািনক       

ক. স ানী/ভাতা ১৩২২৪২৫/- ৯২২২০০/- ১১২৫৩০০/- 

খ. কমকতাকমচারীেদরেবতন-ভাতািদ ৮৬৮৪৭৫/- ৮৫৬২৪০/- ১০৬৯৬৫৬/- 

(০১) পিরষদকম চারী      

(০২) দায় য় (সরকারীকম চারীস িকত)       

গ. অ া ািত ািনক য়       

ঘ.আ েতািষকতহিবেল ানা র      

ঙ. যানবাহনেমরামতও ালানী ৭৭০০/-     

২।করআদােয়রজ য় ২০১৮৪১/- ৫০০০০/- ৯১৩০০০/- 

৩।অ া য়       

ক. টিলেফানিবল   ৫০০০/- ৫০০০/- 

খ. িব ৎিবল ১৫৯৯৯/- ২০২০০/- ২২৫০০/- 

গ. পৗরকর       

ঘ. াসিবল       

ঙ. পািনরিবল       

চ. িমউ য়নকর   ২৬০০/- ২৬০০/- 

ছ. অভ া রীনিনরী া য়   ৫০০০/- ৫০০০/- 

জ. মামলাখরচ       

ঝ. আ ায়ন য় ১৪৯৭৫/- ১২০০০/- ১৫০০০/- 

ঞ. র নােব ন ও সবা দানজিনত 

য় (ঝা দার, আসবাবপ )   ৫০০০/-   

ট. অ া  পিরেশাধেযা  কর/িবল 

(পি কা, াংকচাজ) ১৫০০/- ২০০০/- ২৫০০/- 

ঠ. আ েতািষক য়( সের া) ৪০১৫১/- ৩৫০০০/*- ৪২০০০/- 

৪।করআদায়খরচ (িবিভ েরিজ ার, ফরম, 

রিশদবইইত ািদ)   ২৫০০/- ৩০০০/- 

৫। েরাপনওর ণােব    ৫০০০/- ৫০০০/- 



৬।সামািজকওধম য় িত ােনঅ দান       

ক. ইউিনয়ন 
এলাকায়িবিভ িত ান/ ােবআিথ কঅ দান/উ য়ন
ক        

৭।জাতীয়িদবসপালন   ২৫০০০/- ২৫০০০/- 

৮। খলা লাওসং িত   ২৫০০০/- ২৫০০০/- 

৯।জ রী ান       

১০।রাজ উ ৃ উ য়নিহসােব ানা র ৬৯১৫৪/- ২২৯০০/- ৩৫৫০০/- 

মাট য় (রাজ িহসাব) ২৫৪২২২০/- ২০০০৬৪০/- ২৪৭৪০৫৬/- 

 

অংশ-২উ য়নিহসাব 
াি  

আয় 

াি রিববরণ 
ব বত বৎসেরর 
ত বােজট 

(২০১৭-২০১৮) 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা সংেশািধত 

বােজট (২০১৮-

২০১৯) 

পরবত  বৎসেরর বােজট       
(২০১৯-২০২০) 

১।অ দান (উ য়ন)       

ক. উপেজলা পিরষদ ২২৪৭৭০৫/-     

খ. সরকার ১১৫৫০৭০৪/- ৮৫১৫০০০/- ৮৯৩১৮০০/- 

গ. অ া  উৎস (যিদ থােক 

িনিদ  ভােব উে খ করেত হেব)       

২। া েণািদতচ দা       

৩।রাজ উ ৃ  ৬৯১৫৪/- ২২৯০০/- ৩৫৫০০/- 

মাট াি  (উ য়নিহসাব) ১৩৮৬৭৫৬৩/- ৮৫৩৭৯০০/- ৮৯৬৭৩০০/- 

 

অংশ-২উ য়নিহসাব য় 
য় 

েয়রখাত 

ব বত বৎসেরর 
ত বােজট  

(২০১৭-২০১৮) 

চলিত বৎসেরর 
বােজট বা সংেশািধত 

বােজট (২০১৮-

২০১৯) 

পরবত  বৎসেরর বােজট       
(২০১৯-২০২০) 

১। িষওেসচ ৯৮০০০/- ১৭০০০০/- ১৮০০০০/- 

২।িশ ও রিশ    

  

  

৩। ভৗতঅবকাঠােমা ৬৫১৫২১৯/- ১৫৭০৬০০/- ১৫৭১০০০/- 

৪।আথ সামািজকঅবকাঠােমা   ৪৭২৯০০/- ৪৭৫০০০/- 

৫। ীড়াওসং িত   ১৫০০০/- ২০০০০/- 

৬। িবিবধ ( েয়াজেন অ া  

খােতর এই প য় উে খ কিরেত 

হইেব) ৭৮০৫৪৮/- 

  

৭০০০০০/- 

৭। wbivc` Awfevmb 

gvbecvPvi cÖwZ‡iva I 

mvifvBfvi †mev(gvbe cvPvi)   

  

7000/-  

৮।িশ া ২৬৫০০০/- ২২০০০০/- ২২৫০০০/- 

৯। া  ২৭৫০০০/- ২৫০০০০/- ২৫০০০০/- 



১০।দাির াসকরণ : সামািজক 

িনরাপ া ও ািত ািনক সহায়তা ৪৩৪৯২৪৪/- 

২৩৭০০০০/- 

২০৭৫০০০/- 

১১।প ীউ য়ন ও সমবায় 
(কম সং ান কম চী)   

৩২২৫৮০০/- 

৩২২৫৮০০/- 

১২।মিহলা, বওিশ উ য়ন   ২০০০০০/-   

১৩। েয াগ ব াপনাও ান   

  

  

১৪।সমাি েজর ১৮০৩২২১/- ৪৩৬০০/- ৪৫৫০০/- 

মাট য় (উ য়নিহসাব) ১৪০৮৬২৩২ ৮৫৩৭৯০০/- ৮৯৭4৩০০/- 

 

 

(2020-21) A_© eQ‡I MÖvgxY AeKvVv‡gv ms¯‹vi (KvweLv) Kg©m~Pxi AvIZvq (1g ch©vq) bb-

‡mvjviLv‡Z (DbœqbgyjK) eivÏK…Z-5.700 †gt Ub Lv`¨km¨ (Pvj) Gi wecix‡Z ev¯ÍevwqZ cÖKí 

ZvwjKv - 

cÖK‡íibvg- 

1| SvcvNvU gybZv‡Ri evwo nB‡Z Rbve Avjx (cywU) MvRxi evwo Awfgy‡L KvuPv iv¯Ív ms¯‹vi- 

5.700†gtUb 

(2020-21) A_© eQ‡I MÖvgxY AeKvVv‡gv ms¯‹vi (KvweUv) Kg©m~Pxi AvIZvq(২য় পয ায়)eivÏK…Z- 

১,৯২,২০০/-UvKvi wecix‡Z ev¯ÍevwqZ cÖKí ZvwjKv –- 

কে র নাম- 

১। কাঠাবািড় েবেলর বািড়র মাড় হেত ফা েকর বািড় অিভ েখ কাচা রা া সং ার – ১,৯২,২০০/- 

(2020-21) A_© eQ‡I MÖvgxY AeKvVv‡gv ms¯‹vi (KvweUv) Kg©m~Pxi AvIZvq (৩q ch©vq)  eivÏK…Z- 

3,92,600/- UvKvi wecix‡Z ev¯ÍevwqZ cÖKí ZvwjKv - 

cÖK‡íibvg- 

1| ïfsKiKvwUnvwe‡ei ‡gvon‡ZRvdicyiAwfgy‡LKvPviv¯Ív ms¯‹vi-1,96,300/- 

2| `v‡gv`iKvwUdviæK †`vKvb`v‡iievwon‡ZKvbvcyKziAwfgy‡LKvPviv¯Ív ms¯‹vi-1,96,300/- 

(2020-21) A_© eQ‡I MÖvgxY AeKvVv‡g viÿYv‡eÿY (wUAvi) Kg©m~Pxi AvIZvq (1g ch©vq) bb-

‡mvjvi (DbœqbgyjK)  cÖK‡íi AvIZvq eivÏK…Z - 1,58,000/- UvKvi wecix‡Z ev¯ÍevwqZ cÖKí 

ZvwjKv | 

কে র নাম- 

1| cÖK‡íibvg- ïfsKKvwUC`Mvnms¯‹vi- 58,000/- 

2| cÖK‡íibvg- iNybv_cyikvnvRy‡jievwoicv‡kiv¯Ív ‡givgZ -50,000/- 

3| cÖK‡íibvg- SvcvNvUmiKvixcyKz‡ii `wÿbcwðgcvk¦© 

n‡ZiwdKz‡jievwoAwfgy‡Liv¯Ívc¨vjvmvB‡WiwfZigvwUfivU 50,000/- 

 

(2020-2) A_© eQ‡i  MÖvgxY AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿY (wUAvi) Kg©m~Pxi AvIZvq(২q ch©vq)eivÏK…Z-

১,৫৮,০০০/-UvKvi wecix‡Z ev¯ÍevwqZ cÖKí ZvwjKv– 

কে র নাম- 

১। হলাতলা দি ন পাড়া জােম মসিজেদর পােশ বড় খানার ালাসাই ং এর িভতের মা  ভরাট-৫৪,০০০/- 

২। র নাথ র সিলেমর বািড় হেত হাম েড়া অিভ েখ কাচা রা া সং ার-৫২,০০০/- 

৩। গাবতলা সরকাির েরর ালাসাই ং এর পাে  মা  ভরাট-৫২,০০০/- 

(2020-21) A_© eQ‡I MÖvgxY AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿY (wUAvi) Kg©m~Pxi AvIZvq (3q ch©vq) 

eivÏK…Z-2,37,100/- UvKvi wecix‡Z ev¯ÍevwqZ cÖKí ZvwjKv | 

1| cÖK‡íibvg-দি ন িদগং কিরম বকস হাজীর র পাড় বাধা-৭৭,০০০/- 



2| cÖK‡íibvg- eªRevKmv র আিলর রn‡Zআ ারevwoAwfgy‡LKvPviv¯Ívms¯‹vi- 77,000/- 

3| cÖK‡íibvg-পি মSvcvNvU&InvegyÝxievwon‡ZAve`v‡iievwoAwfgy‡Liv¯ÍvB‡Ui †mvwjs- 

83,100/- 

(২০২০-২০২১) অথ বছের অিত দির েদর জ  কম সং ান কম চীর আওতায় (১ম পয ায়) বা বািয়ত ক  তািলকা- 

১। ভংকরকা  হিরচা ােলর মাড় হেত খােদর বািড় এবং ভংকরকা  মসিজদ হেত জিলেলর মহিগিন বাগান অিভ েখ 

কাচা রা া সং ার-২,০৮,০০০/- 

২। হলাতলা রিফ েলর বািড় হেত হফজখানা অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট এবং বড় খানার ালাসাই ং এর 
িভতের মা  ভরাট এবং কাঠাবািড় শখ পাড়া মাসেলেমর কাঠালতলা হেত মা েনর দাকান অিভ েখ এবং হলাতলা বা  

ফিকেরর বািড়র তমাথা হেত উ রপাড়া মসিজদ অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট ও মরামত-২,৭২,০০০/- 

৩। হলাতলা ইউিনয়ন পিরষেদর মাড় হেত খলিস ইমাম সােহেবর ডীপ অিভ েখ ও খলিস মিফর বািড় হেত ফরেজর বািড় 

অিভ েখ এবং দি ন িদগং আির ল মা ােরর বািড় হেত িদগং অিভ েখ এবং দি ন িদগং গাজী পাড়া মাড় হেত আনার 
িব ােসর বািড় অিভ েখ কাচা রা া সং ার-২,৪০,০০০/- 

৪। উ র িদগং িব াল সরদােরর বািড় হেত জিহরউ ীন িব ােসর মাড় পয  সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট-১,৬০,০০০/- 

৫। র নাথ র টাওয়ােরর মাড় হেত ন েরর বািড় পয  এবং র নাথ র মাড় হেত ন েরর বািড় পয  সািলং রা ার ধাের 
মা  ভরাট-১,৭৬,০০০/- 

৬। জবাকসা জামােলর মাড় হেত দাউদ মা ােরর বািড় অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট-২,৪৮,০০০/- 

৭। দােমাদরকা  ফা েকর বািড় হেত খাকার বািড় অিভ েখ কাচা রা া সং ার-১,২৮,০০০/- 

৮।ঝাপাঘাট ােমর িবিভ  সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট - ২,১৬,০০০/- 

৯। গনপিত র বটতলা হেত জাহর আিলর বািড় পয  এবং গনপিত র আকবার িব াস এর বািড় হেত আিজবার গাজীর বািড় 

পয  এবং গাজীপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ হেত দমদম বাজার অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট-২,১৬,০০০/- 

(২০২০-২০২১) অথ বছের অিত দির েদর জ  কম সং ান কম চীর আওতায় (২য় পয ায়) বা বািয়ত ক  তািলকা- 

১। জাফর র ফজর আিলর বািড় হেত তালতলা অিভ েখ কাচা রা া সং ার এবং গাগ জােম মসিজেদর পােশ পাইিলং এর 
িভতের মা  ভরাট-২,০৮,০০০/- 

২। হলাতলা আ র রহমােনর র পাড় আিজবােরর েরর কািন হেত হাজাম র অিভ েখ কাচা রা া সং ার, 
আ া েলর মা া বাগােনর কািন হেত বািরেকর বািড় অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট এবং কাঠাবািড় কালােমর 
বািড়র রা ার খ হেত ব পাড়া মসিজদ অিভ েখ কাচা রা া সং ার-২,৭২,০০০/- 

৩। দি ন িদগং শিরফ ম েরর বািড়র মাড় হেত সাহরাব ম েরর বািড় অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট এবং 
খলিস আেমিরকান বাসী মিফর বািড় হেত েরর বািড় অিভ েখ সািলং রা ার ধাের মা  ভরাট-২,৪০,০০০/- 

৪। উ র িদগং আ ব আিল ধাবেকর বািড়র সামেন হেত তাতা গাজীর বািড় অিভ েখ রা ার ধাের মা  ভরাট-১,৬০,০০০/- 

৫। র নাথ র টাওয়ােরর মাড় হেত বাশােরর র অিভ েখ কাচা রা া সং ার-১,৭৬,০০০/- 

৬। জবাকসা পলােশর র পাড় বাধা এবং জবাকসা মািমেনর বািড় হেত শির েলর বািড় অিভ েখ সািলং রা ার ধাের 
মা  ভরাট-২,৪৮,০০০/- 

৭। দােমাদরকা  কােসম ম েরর বািড় হেত মানতার বািড় ভায়া ফা েকর বািড় অিভ েখ কাচা রা া সং ার-
১,২৮,০০০/- 

৮। ঝাপাঘাট হািমদ সরদার এর বািড় হেত খালধার অিভ েখ কাচা রা া সং ার এবং পি ম ঝাপাঘাট ন র এর বািড় 

সংল  র পাড় বাধা-২,১৬,০০০/- 

৯। গনপিত র বটতলা হেত ওবায় েরর বািড় অিভ েখ কাচা রা া সং ার এবং গনপিত র মােঝরপাড়া শওকাত দফাদােরর 
বািড়র পােশ েরর পাড় বাধা-২,১৬,০০০/-  

 

(২০২০-২০২১) অথ বছের এলিজএসিপ-৩ কে র আওতায় (িবিবিজ) বা বািয়ত ক  তািলকা- 

১। উ র িদগং িব াল সরদােরর র পােড়র সািলং এর মাথা হেত আ  দাউদ দাই এর বািড় পয  সািলং-২,০০,০০০/- 

২। জবাকসা েসর বািড় হেত আই েবর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-৬৫,০০০/- 

৩। জবাকসা জ েপর বািড় হেত র ইসলােমর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-৪৫,০০০/- 

৪। দােমাদরকা  কািত েকর বািড় হেত সাই েলর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-১,০০,০০০/- 

৫। গনপিত র িব াসপাড়া চয়ার ােনর ভাটার পােশ ব েলর বািড়র পােশ ব  কালভাট িনম ান-৪২,৯১৫/- 



৬। গনপিত র জ ার সরদােরর বািড়র পােশ সািলং এর খ হেত িজবর সরদার এর বািড় পয  সািলং-১,১০,০০০/- 

(২০২০-২০২১) অথ বছের এলিজএসিপ-৩ কে র আওতায় (িবিবিজ)বা বািয়ত ক  তািলকা- 

১। ভংকরকা  বাদেলর দাকান হেত জয়েগাপােলর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-৬০,০০০/- 

২। ভংকরকা  িমজান ডা ােরর বািড় হেত আফজাল কাজীর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-৫০,০০০/- 

৩। হলাতলা বা  ফিকেরর তমাথা হেত ফরহােদর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-৩৫,০০০/- 

৪। হলাতলা দি ন পাড়া জােম মসিজেদর উ র পােশ বড় খানার ালাসাই ং হেত আলীর জিম পয  ালাসাই ং-
৭৫,০০০/- 

৫। হলাতলা উ রপাড়া জােম মসিজেদর সামেনর ইেটর হিরং বে র খ হেত উ র িদগং অিভ েখ রা া সািলং-
১,০০,০০০/- 

৬। দি ন িদগং ই ািহেমর হ াচারীর সামেন ব  কালভাট িনম ান-৫৫,০০০/- 

৭। দি ন িদগং চা আফছােরর বািড়র িপছেন ব  কালভাট িনম ান-৫৫,০০০/- 

৮। র নাথ র হেকর বািড় হেত নৗখাল অিভ েখ েনর উপর াব াপন-১,০০,০০০/- 

৯। র নাথ র মাহা ােদর বািড়র িনেচ হেত নৗখাল পয  ন িনম ান-৪৮,৭৮২/- 

১০। র নাথ র ি ানপাড়া পাকা রা া হেত িখিতশ এর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-১,২০,০০০/- 

১১। গনপিত র আিতয়ার সরদােরর বািড় হেত জাহর গাজীর বািড় অিভ েখ রা া সািলং-১,০০,০০০/ 
 

 

(২০২০-২০২১) অথ বছের এলিজএসিপ-৩ কে র আওতায় (িপিবিজ) বা বািয়ত ক  তািলকা-বরা -৫,২৫,৮৭৭/ 
১। খলিস শি পদ এর বািড়র পােশ রা ার ধার ালাসাই ং-১,২৫,০০০/- 

২। হলাতলা মিফ েলর বািড় হেত মাকেছেদর বািড় অিভ েখ রা া ইেটর সািলং-৫০,৮৭৭/- 

৩। খলিস মা ািফ েরর বািড়র সামেন রা ার ধার েরর পােশ ালাসাই ং-৭০,০০০/- 

৪। জবাকসা দািখল মা াসার পােশ ন িনম ান-৫০,০০০/- 

৫। দমদম ন ন বাজার কিমউিন  ি িনেকর রা ার ধার ালাসাইড-৭০,০০০/- 

৬। চড়াঘাট াথিমক িব ালেয় যাওয়ার রা ার ধার মািমেনর রপাড় ালাসাই ং-১,৬০,০০০/ 
(২০২০-২০২১) অথ বছের এলিজএসিপ-৩ কে র আওতায় (িবিবিজ) ১ম িকি র বরা  ারা বা বািয়ত ক  তািলকা-বরা - 

৫,৩০,৬০৮/- 

১। জবাকসা বাজার হেত দােমাদরকা  মেনায়ারা খা েনর (মেনা) বািড় অিভ েখ রা া ইেটর সািলং-৪,০০,০০০/- 

২। চড়াঘাট িদদােরর বািড় হেত চড়াঘাট াইমারী ল অিভ েখ রা া ইেটর সািলং-১,৩০,৬০৮/ 

(২০২০-২০২১) অথ বছের এিডিপ কে র আওতায় বরা  ারা বা বািয়ত ক  তািলকা-বরা -৫,৩৫,০০০/- 

১। হলাতলা জা ম েপ টয়েলট িনম ান-৭০,০০০/- 

২। ঝাপাঘাট শখ বা র আলীর বািড়র িনেচ সাইড খােলর উপর কালভাট িনম ান- ৭০,০০০/- 

৩। দােমাদরকা  সাইড খােলর পােশ ন িনম ান – ৭০,০০০/- 

৪। গাগ মা ফার বািড় হেত মীরপাড়া অিভ েখ রা া ইেটর সািলংকরন-৫০,০০০/- 

৫। দি ন িদগং মািমন সরদােরর বািড় হেত ম েরর বািড় অিভ েখ রা া ইেটর সািলংকরন – ৫০,০০০/- 

৬। জবাকসা রজাউেলর বািড় হেত ইয়া েবর বািড় অিভ েখ রা া ই্েটর সািলংকরন – ৫০,০০০/- 

৭। হলাতলা আইিডয়াল মা িমক িব ালেয় আসবাবপ  সরবরাহ – ৯০,০০০/- 

৮। দমদম মা িমক িব ালেয় আসবাবপ  সরবরাহ – ৮৫,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09bs ‡njvZjv BDwbq‡bi RbM‡bi AMÖvwaKvi wfwËK Pvwn`v I Dbœqb cwiKíbv (2021-22 

A_©eQi) 

1bs IqvW©   

B‡Ui mwjst- 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡MvM  Rv‡g gmwR` n‡Z m‡jgv‡bi evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 500 dyU 100000/= 

2 Rvdicyi Rv‡g gmwR` Rvbœvwji evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 500 dyU 100000/= 

3 Rvdicyi Avwgi †nv‡m‡bi evwo n‡Z gyw³i evwo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

500 dyU 100000/= 

4 ïf¼iKvwU  n‡Z byi‡gvnv¤§‡`i evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 400 dyU 80000/= 

5 ïf¼iKvwU Rv‡g gmwR` n‡Z wgicvov ch©šÍ B‡Ui mwjs 600 dyU 120000/= 

6 iv‡eqvi evwo n‡Z mvjvg †g¤^‡ii evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 1000 dyU 500000/= 

 

 

gvwUi iv¯Ív: 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 Rvbœvwji PwK`v‡ii evwo †_‡K nwiPv›`v †gvo  ch©šÍ gvwUi 

iv¯Ív 

1000 dyU 

250000/= 

2 ïf¼iKvwU iv‡m‡ji †`vKvb †_‡K Rvdicyi  ch©šÍ gvwUi 

iv¯Ív 

1000 dyU 

200000/= 

 

3 ïf¼iKvwU byiBmjv‡gi  evwo †_‡K k¥vbNvU ch©šÍ gvwUi 

iv¯Ív 

500 dyU 

300000/= 

 

4 ïf¼iKvwU gviæ‡di evwo †_‡K gxicvov ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 1000 dyU 

250000/= 

 

KvjfvU©t- 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 

Rvdicyi gmwR‡`i cv‡k KvjfvU© wb©gvb 

1wU 50,000/= 

2 

ïfsKviKvwV Rwj‡ji Rwgi mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 

1wU 50,000/= 

3 

‡MvM BbZvR mi`v‡ii Rwgi cv‡k 

1wU 50,000/= 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡MvM †gv¯Ídvi cyKzi cvo cvBwjs 500 dyU 200000/= 

2 Rvdicyi Avãyj gv‡R‡`i cyKzi cvBwjs 500 dyU 2,00,000/= 

3 ‡MvM g„Z: A‡Qi Avjxi cyKzi cvo cvBwjs 200 dzU 2,,00000/= 

4 ‡MvM bRi †ji cyKzi cvo cvBwjs 150 dzU 80,000/= 



5 ‡MvM Kwig MvRxi evwoi cv‡k Lv‡j kvb LvU cvBwjs 1wU 2,00,000/= 

6 ïfsKviKvwV gvZ…gw›`‡i cv‡k Lv‡ji  kvb LvU cvBwjs 1wU 1,50,000/= 

gw›`i ms¯‹vi t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ïfsKiKvwV gvZ…gw›`‡i gw›`i ms¯‹vi 1wU 200000/= 

2 ‡MvM  nwi gw›`i ms¯‹vi 1wU 100000/= 

gmwR` ms¯‹vi t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ïfsKiKvwV ‡Kw› ª̀q C`Mvn ms¯‹vi 1wU 100000/= 

2 †MvM‡Kw› ª̀q C`Mvn ms¯‹vi 1wU 150000/= 

3 †MvM `tcvovi gmwR` ms¯‹vi 1wU 100000/= 

Avi wmwm cvBc t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ïfsKiKvwV Rq‡Mvcv‡ji  evwoi cv‡k Avi wm wm 1wU 50000/= 

2 ïfsKiKvwV g„Z : mv‡`‡ii  evwoi cv‡k Avi wm wm 

cvBc¯’vcb 

1wU 50000/= 

 

 

 

2bs IqvW© 

BU mwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡njvZjv ‡gNbv‡_i evwo n‡Z ‡eÎewZ NvU ch©šÍ B‡Ui mwjs 500 dzU 

200000/= 

 

2 ‡njvZjv Avwgiæ‡ji wWc n‡Z BDwi‡Kv wdwjs †ókb ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

1000 

dzU 

400000/= 

 

3 ‡KvVvevwo iæ‡e‡ji evwo n‡Z wcP iv¯Ív ch©šÍ  B‡Ui mwjs 200 dzU 

800000/= 

 

4 ‡KvVvevwo †bkvi Avjxi †gvo n‡Z Kkvwicvovi ga¨ w`‡q †gv³vi 

MvB‡bi evwo ch©šÍ  B‡Ui mwjs 

200 dzU 

800000/= 

 

5 ‡njvZjv evRvi gmwR` n‡Z ‡iRvD‡ji evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 800 dzU 

300000/= 

 

6 iwdKzj Wv³v‡ii evwo n‡Z cwÛZ evwo ch©šÍ  B‡Ui mwjs 800 dzU 

300000/= 

 

7 gvbœv‡bi  evwo n‡Z †gvm‡j‡gi evwo ch©šÍ  B‡Ui mwjs 200 dzU 

350000/= 

8 K`‡ejZjv eiKZzjøvni  ‡gvo n‡Z Rvgv‡Zi evwo ch©šÍ  B‡Ui mwjs 1200 

dzU 

800000/= 

9 ‡njvZjv DËicvov gmwR` n‡Z w`Ms ch©šÍ B‡Ui mwjs 200 dzU 

50000/= 

 

gvwUi iv¯Ívt 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡njvZjv ga¨ gmwR` n‡Z Iqv‡R‡`i evwo ch©šÍ gvwUi iv¯Ív  500 dzU 

100000/= 

2 gvbœv‡bi  evwo n‡Z †gvm‡j‡gi evwo ch©šÍ  gvwUi iv¯Ív 2000 

dzU 

400000/= 

3 ‡KvVvevwo †bkvi Avjxi †gvo n‡Z Kkvwicvovi ga¨ w`‡q †gv³vi 

MvB‡bi evwo ch©šÍ  gvwUi iv¯Ív 

2000 

dzU 

400000/= 

 

4 ‡njvZjv ‡gNbv‡_i evwo n‡Z ‡eÎewZ NvU ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 500 dzU 

100000/= 

 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡njvZjv cwðgcvov Avãyj mvËv‡ii mv‡bi cyKzi cvo 150 dzU 

150000/= 



2 iwdKz‡ji evwoi cv‡k mvg‡Q‡ii cyKzi cvo cvBwjs 120 dzU 

100000/= 

3 jyrdviI jwZ‡di cyKzi cvo cvBwjs 200 dzU 

120000/= 

4 &bRiæj †g¤î Gi cyKzi cvo cvBwjs 200 dzU 

200000/= 

5 gybQzi I AvRMv‡ii cyKzi cvo cvBwjs 300 dzU 

200000/= 

6 ‡njvZjv Kvgiæj Avwg©i cyKzi cvo cvBwjs 500 dzU 

300000/= 

7 ‡njvZjv evRvi n‡Z eªxR ch©šÍ †eÎeZ©x b`xi cvo cvo 

cvBwjs 

200 dzU 

500000/= 

8 ‡njvZjv iwk` †k‡Li cyKzi cvo cvBwjs 200 dzU 

200000/= 

C`Mvn ms¯‹vi t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡KvVvevwo C`Mvn ms¯‹vi 1wU 200000/= 

Ab¨b¨: 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡njvZvjv KwgDwbwU wK¬wb‡K cvwPj wbg©vb 1wU 300000/= 

 

3bs IqvW© 

BU mwjs t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 Ljwm MvRx evwo gmwR` n‡Z Ljwm Rvgvj MvB‡bi KviLvbvi †gvo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

1500 dzU 

550000/= 

2 Ljwm MvRx evwo †gvm‡j‡gi ‡gvo  n‡Z  Avbvi wek̂v‡mi evwoi †gvo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

1000 dzU 

400000/= 

3 Ljwm wgRv‡bi  evwo n‡Z g„Z: AvdZv‡ei evwoi Awfgy‡L B‡Ui mwjs 800 dzU 

300000/= 

4 Ljwm †Mvjv‡gi   evwo n‡Z Kv‡kg wgw¯¿ªi evwoi Awfgy‡L B‡Ui mwjs 350 dzU 

200000/= 

5 Ljwm wRqv‡`i evwo n‡Z mvB‡`i evwoi Awfgy‡L B‡Ui mwjs 300 dzU 

150000/= 

   

 

gvwUi iv¯Ívt 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 wgRv‡bi  evwo n‡Z AvdZv‡di wek̂vm evwo Awfgy‡Li KvPv iv¯Ív ms¯‹vi  7000 dzU 

100000/= 

2 mi`v‡ii evwoi †gvo n‡Z wWc ch©šÍ iv¯Ív ms¯‹vi 500 dzU 

800000/= 

3 nvwK‡gi evwo n‡Z Avikv‡ci evwo Awfgy‡Li KvPv iv¯Ív ms¯‹vi 400 dzU 

700000/= 

4 cjv‡ki evwo n‡Z †Rb Aveyj evwo Awfgy‡Li KvPv iv¯Ív ms¯‹vi 300 dzU 

200000/= 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 `wÿY w`Ms gmwR` n‡Z Lvjcvo ch©šÍ cvBwjs 250 dzU 

300000/= 

2 ïKzi Avjxi evwo n‡Z Lvj ch©šÍ cvBwjs 300 dzU 

200000/= 

3 Avmv` WªvBfv‡ii  evwo n‡Z  iwdK n¨vPvwi ch©šÍ cvBwjs 400 dzU 

500000/= 

 

4 mvjgvi  evwo n‡Z  nvwe‡ei evwo ch©šÍ cvBwjs 300 dzU 

200000/= 

5 ev”Pz WªvBfv‡ii  evwo n‡Z  Ig‡ii evwo ch©šÍ cvBwjs 250 dzU 

200000/= 

KvjfvU©t- 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 

mi`vi evwoi †gv‡o KvjfvU© wb©gvb 

1wU 550000/= 

 

2 

Qvevj‡cvZv  †gv‡o KvjfvU© wb©gvb 

1wU 800000/= 

3 

mvB‡bi †`vKvb evwoi cv‡k 

1wU 110000/= 

4 

gwnwÏ‡bi evwoi cv‡k 

1wU 100000/= 



5 

cqg‡ji evwoi cv‡k 

1wU 700000/= 

Avi wmwm cvBc t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 `wÿY w`Ms †ZZzjZjv Avi wm wm cvBc¯’vcb 1 †mU 20000/= 

2 Avbvi ûRy‡ii  evwoi cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 1†mU 20000/= 

3 `wÿY w`Ms byiæ‡ji  evwoi cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 1†mU 20000/= 

‡WªY 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 Ljwm gmwR` n‡Z iwdK n¨vPvwi ch©šÍ †WªY ms¯‹vi 350 dzU 500000/= 

2 gybQz‡ii evwo n‡Z †gvm‡j‡gi evwo ch© šÍ†WªY ms¯‹vi 200 dzU 140000/= 

gmwR` ms¯‹vi t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 `wÿY w`Ms eo C`Mvn gv‡V gvwU fivU 50 dzU 500000/= 

2 `wÿY w`Ms mi`vi evwo C`Mvn ms¯‹vi 1wU 300000/= 

3 `wÿY w`Ms bZzb gmwR` ms¯‹vi 1wU 400000/= 

4bs IqvW© 

B‡Uimwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 DËi w`Ms †PŠiv¯Ív n‡Z BDmy‡di  evoxi Awfgy‡L B‡Ui 

mwjs 

800 dzU 3,00,000/= 

2 DËi w`Mskwn` wekv̂‡mi evwo n‡Z wg›Uzi evwo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

400 dzU 2,00,000/= 

3 cvKv iv¯Ív n‡Z Avãyjøvn KvwRi evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 200 dzU 1,50,000/= 

4 IwjD‡ji evwo n‡Z gay KvwR evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 200 dzU 1,00,000/= 

5 AvRMv‡ii cyKzicvo n‡Z Lv‡jK`vi evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 300 dzU 2,50,000/= 

gvwUi iv¯Ív 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 cvKv iv¯Ív n‡Z mvwKg †gvjøvi evwo ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 200 dzU 1,00,000/= 

2 ingvb gyw³i evwo n‡Z †Mvjvg gyw³i evwo ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 300 dzU 1,50,000/= 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 KvwR nvwee Gi cyKzi cvBwjs 200 dzU 2,50,000/= 

2 ‡ejøvj mi`v‡ii cyKzi cvBwjs 250 dzU 3,00,000/= 

3 kwn‡`i evwoi cyKzi cvo cvBwjs 150 dzU 1,00,000/= 

4 †nv‡mb mi`v‡ii cyKzi cvo cvBwjs 200 dzU 150000/= 

‡Wªb wbgv©b 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 KvwRcvov gmwR‡`i †gvo n‡Z wejøvj mi`v‡ii evwo ch©šÍ 

‡Wªb wbgv©b 

250 dzU 2,00,000/= 

2 evejy Gi evwo n‡Z Lvjcvo  ch©šÍ ‡Wªb wbgv©b 300 dzU 250000/= 

3 KvwR iwdKz‡ji evwo n‡Z Avnv` KvwRi evwo  ch©šÍ 

mvg‡b‡Wªb wbgv©b 

200 dzU 300000/= 

 wgjb wekv̂‡mi evwo n‡Z ‡Kj‡KZjv wej  ch©šÍ ‡Wªb wbgv©b 250 dzU 250000/= 

KvjfvU©t- 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 

Avãyjøvn I ỳjvj KvwRi Rwgi cv‡k KvjfvU© wb©gvb 

1wU 50000/= 

2 

AvBe †gvjøvi evwoi cv‡k KvjfvU© wb©gvb 

1wU 50000/= 



Avi wmwm cvBc t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 gywRe‡ii evwoi cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 1wU 5000/= 

2 Avãyj gwR` mi`v‡ii  evwoi cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 1wU 5000/= 

3 Avãy‡j Md&dv‡ii  evwoi cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 1wU 5000/= 

gmwR` ms¯‹vi t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 DËi w`Ms nvwdwRqvLvbv ms¯‹vi 1wU 2,00,000/= 

 

 

 

5bs IqvW© 

B‡Ui mwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 gwR` †mjvB †m›Uvi n‡Z AvjgMx‡ii evwo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

500 dzU 150000/= 

2 Beiv †gvoj Kei n‡Z DËi w`Ms  ch©šÍ B‡Ui mwjs 500 dzU 150000/= 

3 evejyi evwo  n‡Z wmiv‡Ri evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 800 dzU 300000/= 

4 iNybv_cyi gqbvi evwo  n‡Z iwn‡gi evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 400 dzU 130000/= 

5 DËi iNybv_cyi Rwjj nvwRi evwo  n‡Z Zv‡j‡ei evwo ch©šÍ 

B‡Ui mwjs 

500 dzU 150000/= 

gvwUi iv¯Ív t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 gybmy‡ii evwo n‡Z gywRe‡ii evwo ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 1200 dzU 200000/= 

2 ‡mwj‡gi evwo n‡Z KvDwiqv ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 1800 dzU 300000/= 

KvjfvU© 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 Lvjav‡ii bRiæ‡ji evwoi mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 60000/= 

2 mvÏv‡gi evwoi mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 80000/= 

3 ivwK‡ei †`vKv‡bi  mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 80000/= 

‡Wªb wbgv©b 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 e°‡ii evwo n‡Z BKivi evwoch©šÍ ‡Wªb wbgv©b 100 dzU 65000/= 

Avi wmwm cvBc t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 iNybv_cyi  1 bs wWcwUDeI‡q‡ji cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 1wU 100000/= 

gmwR`t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 iNybvZcyi Rv‡g gmwR‡`i Kei ¯’v‡bi gvwU fivU 150 dzU 1,00,000/= 

2. iNybvZcyi gmwR‡`I mvg‡b c¨vjvmvBW wbg©vb 120dzU 15000/= 

6bs IqvW© 

B‡Ui mwjs t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 Bgvb mi`v‡ii gmwR` n‡Z w``vi‡Nvivwgi ch©šÍ B‡Ui mwjs 1200 dzU 500000/= 

2 ‡Mvjv‡gi evwo n‡Z `vD` gvóv‡ii evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 300 dzU 100000/= 



3 gv ª̀vmv †MU n‡Z w`:w`Ms eªxR ch©šÍ B‡Ui mwjs 350 dzU 150000/= 

4 gv‡R‡`i gmwR` n‡Z AvBqye gvIjvbvi evwo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

1300 dzU 550000/= 

5 ‡NvlKv‡k‡gi cyKzi n‡Z `vgỳ viKvwU gmwR` ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

400 dzU 120000/= 

gvwUi iv¯Ív t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ¸Riæc Gi evwo n‡Z `vg`vi KvwVi myBP †MU ch©šÍ gvwUi 

iv¯Ív 

2400 dzU 100000/= 

2 cwðg gvV weªR n‡Z Kziev‡bi †N‡ii AwfgyL ch©šÍ gvwUi 

iv¯Ív 

700 dzU 240000/= 

KvjfvU©t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 gwR©bvi evwoi cwðg cv‡k KvjfvU©© wb©gvb 1wU 120000/= 

2 Avãy‡ji evwoi mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 80000/= 

3 wgRvby‡ii evwoi mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 80000/= 

4 w``vi‡Nvivwgi evwoi mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 80000/= 

Avi wmwm cvBc t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 wgRvby‡ii evwoi cv‡k Avi wm wm cvBc¯’vcb 400 dzU 5,00,000/= 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 mvjv‡gi cyKzi cvo cvBwjs 150 dzU 1,20,000/= 

2 K`‡gi cyKzi cvo cvBwjs 300 dzU 2,40,000/= 

3 Awc‡ji evwo n‡Z gwnjv †g¤^‡ii evwo Gi cyKzi cvo 

cvBwjs 

500dzU 50000/= 

4 Avãyi ingv‡bi  cyKzi cvo cvBwjs 100 dzU 100000/= 

5  AvK‡Q‡`i evwo n‡Z Beªvwn‡gi evwo cyKyi cvo cvBwjs 250 dzU 350000/= 

6  cjv‡ki cyKyi cvo cvBwjs 200 dzU 2,40,000/= 

 

7bs IqvW© 

B‡Ui mwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 K`i Bmjv‡gi evwo †_‡K byi n‡Ki evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 

200 dzU 600000/= 

2 Avjxi evwo †_‡K  Av°v‡Q‡`i Gi evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 

350 dzU 400000/= 

3 nvRxcvo gmwR` †_‡K Rvnv½x‡ii cyKzi ch©šÍ B‡Ui mwjs 

300 dzU 500000/= 

4 Kv‡kg `dv`v‡ii evwo †_‡K  wc‡Pi iv ’̄v ch©šÍ B‡Ui mwjs 

1500 dzU 650000/= 

5 iwn‡gi evwo †_‡K  kvwn‡bi evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 

400 dzU 420000/= 

6 gv‡R‡`i evwo †_‡K  ‡bnv‡ii evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 450 dzU 4,20,000/= 

gvwUi iv¯Ív t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 dviæ‡Ki evwo  n‡Z wejKv›`v ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 300 dzU 400000/= 

2 BmgvB‡ji evwo n‡Z gv‡Vi iv¯Ív ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 350 dzU 450000/= 

3 AvwRev‡ii evwo n‡Z Kv‡k‡gi evwo ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 400 dzU 500000/= 

4 wmivRy‡ji evwo n‡Z AvKev‡ii evwo ch©šÍ gvwUi iv¯Ív 1200 dzU 450000/= 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 iwdKz‡ji  cyKyi cvo cvBwjs 250 dzU 200000/= 

2 AwRe‡ii  cyKyi cvo cvBwjs 200 dzU 250000/= 



3 KvwZ©‡Ki  cyKyi cvo cvBwjs 350 dzU 300000/= 

4 iwk‡`i cyKyi cvo cvBwjs 300 dzU 350000/= 

KvjfvU©t- 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 AvwRe‡ii evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 80,000/= 

2 iwdKz‡ji evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 

80000/= 

3 Avjxi  evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 

80000/= 

4 wjqvKv‡Zi Gi evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 

80000/= 

5 ‡kL †Mvjvg †gv¯Ídvi evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 

80000/= 

6 wejøvj Gi evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 

80000/= 

7 wbjgwb †Nvl Gi evwoi mvg‡b KvjfvU wb©gvb 1wU 

80000/= 

gw›`it 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 `vgỳ vi KvwV gw›`i ms¯‹vi 1wU 100000/= 

 

8bs IqvW© 

B‡Ui mwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 SvcvNvU Zweei ingv‡bi evwo n‡Z wcP iv Í̄v ch©šÍ B‡Ui mwjs 

1500 

dzU 

450000/= 

2 SvcvNvU Avãyj Inv‡ei evwo n‡Z bZzb wcP ch©šÍ B‡Ui mwjs 

850 dzU 

250000/= 

 

gvwUi iv¯Ív t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 cyivb SvcvNvU gmwR`  n‡Z ‡kLcvov g„Z : bRiæ‡ji evwo ch©šÍ B‡Ui 

mwjs 

700 dzU 

250000/= 

 

 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 cyov SvcvNvU jwZc †g¤̂‡ii cyKzi cvBwjs 150 dzU 200000/= 

2 gZ‡j‡ei cyKzi cvBwjs 350 dzU 450000/= 

3 SvcvNvU KIQv‡ii cyKzi cvBwjs 400 dzU 500000/= 

4 gybQz‡ii cyKzi cvBwjs 200 dzU 250000/= 

KvjfvU©t- 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 bZzb wc‡Pi iv Í̄vq KvjfvU wb©gvb 1wU 80,000/= 

 

9bs IqvW© 

B‡Uimwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 MbcwZcyi †Pqvig¨v‡bi wjPzevMvb  n‡Z Lvjavi ch©šÍ B‡Ui mwjs 1400 dzU 500000/= 

2 AvwRev‡ii evwo †_‡K Kg‡ji evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 300 dzU 100000/= 

3 Rvg‡k‡`i evwo †_‡K w`‡bv mi`v‡ii evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 350 dzU 150000/= 

4 gv‡R` †g¤̂‡ii evwo †_‡K Zv‡j‡ei evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 1000  350000/= 

5  RvgZjv n‡Z Mddvi mi`v‡ii evwo ch©šÍ B‡Ui mwjs 400 dzU 150000/= 

6 bvPzi evwo n‡Z MvRxi wWc ch©šÍ gvwUi iv Í̄v 400 dzU 150000/= 

gvwUi iv¯Ív 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 



1 AvBqye Xvwji evwo n‡Z wmivRyj MvRxi evwoi ch©šÍ gvwUi iv Í̄v 300 dzU 300000/= 

2 nviæ‡bi evwo n‡Z B‡Ui mwjs ch©šÍ gvwUi iv Í̄v 25 dzU 50,000/= 

cvBwjs 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 wek̂vm cvov eUZjv cyKyi cvBwjs 100 dzU 200000/= 

2 AvwRei  cyKzi cvo cvBwjs 250 dzU 500000/= 

3 gybQzi mi`v‡ii cyKzi cvo cvBwjs 150 dzU 2,50,000/= 

4 Qvg‡Qi `dv`v‡ii cyKzi cvo cvBwjs 50 dzU 100000/= 

Avi wm wm cvBc t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 wek̂vm cvovi gmwR‡`i mvg‡b Avi wm wm cvBc ’̄vcb 1 †mU 20000/= 

2 ‡PovNvU Aveyj mi`v‡ii Rwg‡Z Avi wm wm cvBc ’̄vcb 

1 †mU 

20000/= 

3 ‡PovNvU iæûj wek̂v‡mi evwoi mvg‡b Avi wm wm cvBc ’̄vcb 

1 †mU 

20000/= 

gmwR`/gw›`i ms¯‹vit 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 eUZjv Rv‡g gmwR` ms¯‹vi 1wU 100000/= 

2 ‡PovNvU wek̂vm cvovi gmwR` ms¯‹vi 1wU 150000/= 

‡Wªb t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 Rbv‡ei evwo n‡Z †bŠLvwj ch©šÍ ‡Wªb 1wU 300000/= 

2 ‡PovLvU bRiæ‡ji evwo n‡Z †bŠLvwj ch©šÍ ‡Wªb 1wU 200000/= 

KvjfvU©t 

µg cÖKí cwigvb m¤¢ve¨ e¨q 

1 ‡PovNvU ¯‹z‡ji mvg‡b KvjfvU© wb©gvb 1wU 110000/= 

2 MYcwZcyi wek̂vmcvov eveyi evwoi cv‡k KvjfvU© wb©gvb 1wU 150000/= 

 

U¨v· Av`v‡q M„nxZ D‡`¨vM 

 

BDwbqb cwil‡`i ’̄vbxq Av‡qi Ab¨Zg  cÖavb Drm n‡”Q M„n Rwgi Dci avh©̈ K…Z U¨v·| 

mvaviY RbMY U¨v· cÖ̀ vb Kivi ¸iæZ¡ eyS‡Z bv cvivq g‡a¨ U¨v· cÖ̀ vb Kivi ms¯‹…wZ Avgv‡`i 

g‡a¨ M‡o I‡Vwb| Avevi RbcÖwZwbwa‡`i Abxnv  Ges Kvh©Kix D‡`¨vM KLbI MÖnb Kiv nqwb| 

wKš‘ wbe©vwPZ RbcÖwZwbwaM‡Yi †fvU g‡g© g‡g© Abyfe K‡i‡Qb †h, U¨v· Av`vq Kg nIqvi 

d‡j †h †Kvb Dbœqbg~jK Kv‡Ri Rb¨ g~jZt †K›`«xq miKv‡ii gyLv‡cÿx ev wbf©ikxj n‡q 

_vK‡Z nq| eZ©gvb mg‡q †K› «̀xq miKv‡ii ’̄vbxq U¨v· msMª‡ni we‡kl wb‡ ©̀k, BDwbqb 

cwil‡`i AvMªn Ges GB cÖK‡íi gva¨‡g AMÖMwZ ms¯’v U¨v· Av`v‡qi Rb¨ bvbvwea D‡`¨vM 

MÖnb K‡i| U¨v· wba©viY, GjvKvq gvBwKs, iwk‡`i gva¨‡g e‡Kqv U¨v· Av`vq m¤ú‡K© cÖwZwU 

†nvìvi‡K Rvbv‡bv, mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi gva¨‡g U¨v· cÖ̀ v‡b RbMY‡K DØy× Kiv Ges U¨v· 

†gjvi  gva¨‡gI U¨v· msMªn K‡i ’̄vbxq Dbœqb Kvh©µ‡g we‡kl c`‡ÿc †bqv n‡q‡Q| G eQ‡i 

cÖwZwU cwiev‡ii Kv‡Q cvwievwiK cvkeB cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q Ges Z_¨ mieiv‡ni Rb¨ we‡kl 

w ø̄c cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| ZvB weMZ eQi BDwbqb cwil` AwaK cwigvb U¨v· Av`vq Ki‡Z 

mÿg n‡q‡Q Ges G A_© eQ‡iI m¤¢e n‡e hv BDwbq‡bi Dbœqb Kvh©µ‡g we‡kl f~wgKv ivL‡e| 



BDwbqb cwil‡`i mKj RbMY‡K U¨v· cÖ̀ vb K‡i BDwbqb cwil‡`i Kvh©µg‡K mdj Kivi 

Rb¨ we‡klfv‡e AvnŸvb Rvbv‡bv n‡”Q| 

 

 

 

 

mvwe©K ZË¡veav‡b 

 

            ‡gv:  kwdKzj Bmjvg  

                                                                ‡gv: †gvqv‡¾g †nv‡mb 

                      mwPe                                                            ‡Pqvig¨vb 

 9 bs ‡njvZjv BDwbqb cwil`    9 bs ‡njvZjv BDwbqb cwil` 

 Dc‡Rjv- Kjv‡ivqv, †Rjv- mvZÿxiv  Dc‡Rjv- Kjv‡ivqv, †Rjv- mvZÿxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


