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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 05

107 - জনপশরসন মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

103,76,00

678,63,00

0

782,39,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়

1070101 সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয় 683,52,00 295,82,00 457,33,00

1070102 সরকররর কমরচররর হরসপরতরল 79,15,00 40,00,00 50,00,00

762,67,00 335,82,00 507,33,00মমরট - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয় :

পরশকণ পরতষরনসমহ

1070201 পরশকণ পরতষরনসমহ 19,72,00 10,96,00 10,96,00

19,72,00 10,96,00 10,96,00মমরট - পরশকণ পরতষরনসমহ :

মদণ ও পকরশনর অরধদপর

1070401 পধরন করর ররলয়, মদণ ও পকরশনর অরধদপর 0 12,00 0

0 12,00 0মমরট - মদণ ও পকরশনর অরধদপর :

মমরট - জনপশরসন মনণরলয় : 518,29,00346,90,00782,39,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 05

107 - জনপশরসন মনণরলয়

10701 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070101 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000107 জনপশরসন মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

0 0 15,94,00 039 সনররকত

0 0 15,94,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

27,08,00 0 0 27,08,0049 সনররকত

27,08,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 27,08,00

কমরট: 27,08,00 0 15,94,00 27,08,00

223014500 * রবরপএটরস’র পরশকণ সকমতর বরদকরণ পকল (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

10,00,00 10,00,00 7,76,00 10,00,0038 অনরন বয়

10,00,00 10,00,00 7,76,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,00

মলধন বয়

390,00,00 40,00,00 192,24,00 390,00,0042 পকল মলধন বয়

390,00,00 40,00,00 192,24,00উপশমরট - মলধন বয়: 390,00,00

কমরট: 400,00,00 50,00,00 200,00,00 400,00,00

224000900 রনপর রবভরগধয় সদর দপর রনম ররণ (০১/০৯/২০১৬-৩০/০৬/২০২১)অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 10,00 10,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 15,00 15,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 34,85,00 34,85,00 041 অআরর রক সমদ

0 34,85,00 34,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 35,00,00 35,00,00 0

224001000 রবরসএস ককরডরর কমরকতররশদর সকমতর বরদর মরধশম সরকররশক শরকশরলধকরণ (২য় পর ররয়) (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২২)

আবতরক বয়

25,00 40,00 30,00 25,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

59,75,00 49,17,00 47,77,00 59,75,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

60,00,00 49,57,00 48,07,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00,00
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10701 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070101 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 6,00 5,00 041 অআরর রক সমদ

0 6,00 5,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 60,00,00 49,63,00 48,12,00 60,00,00

224001200 * রবরপএটরস এর ককরর ককরস রসমশহর সকমতর বরদকরণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,98,00 1,88,00 3,00 2,98,0038 অনরন বয়

2,98,00 1,88,00 3,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,98,00

মলধন বয়

3,30,00 4,33,00 5,00 3,30,0042 পকল মলধন বয়

3,30,00 4,33,00 5,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,30,00

কমরট: 6,28,00 6,21,00 8,00 6,28,00

224144200 করমলর সররকরট হরউজ সমসররণ পকল (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

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

4,00 0 0 4,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

6,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 6,00

মলধন বয়

18,46,00 9,00,00 2,30,00 18,46,0041 অআরর রক সমদ

18,46,00 9,00,00 2,30,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,46,00

কমরট: 18,52,00 9,00,00 2,30,00 18,52,00

224189800 রব.রজ. কপশসর মদণকরর র সমরদনরশর র বরই করলরর সব ররধরনক সয়নরকয় পররশফরকন মদণ রন, সব ররধরনক রসটরপ কমরশন, সব ররধরনক 

রসরচন কমরশন, সব ররধরনক করটন কমরশন সরপন (১ম সনশশররধত) (০১-০১-২০১৮ - ৩০-০৬-২০২২)

আবতরক বয়

1,20 1,20 43,39 1,2031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

78,80 72,80 6,61 78,8032 পণ ও কসবরর ববহরর

80,00 74,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 80,00

মলধন বয়

12,66,00 15,76,00 16,00,00 12,66,0041 অআরর রক সমদ

12,66,00 15,76,00 16,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,66,00

কমরট: 13,46,00 16,50,00 16,50,00 13,46,00

224215100 খলনর শহশর এডরমরনশসটভ কনশভনশন কসনরর রনম ররণ (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

24,59 1,17,37 1,47,70 24,5931 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,19,41 97,63 1,38,30 1,19,4132 পণ ও কসবরর ববহরর

1,44,00 2,15,00 2,86,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,44,00
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10701 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070101 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

60,56,00 35,35,00 47,14,00 60,56,0041 অআরর রক সমদ

60,56,00 35,35,00 47,14,00উপশমরট - মলধন বয়: 60,56,00

কমরট: 62,00,00 37,50,00 50,00,00 62,00,00

224248800 *বরনলরশদশশর ৩৭ট কজলরয় সররকরট হরউশজর উররমখধ সমসররণ পকল (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 5,00 1,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 46,00 4,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 51,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 42,75,00 91,00 041 অআরর রক সমদ

0 42,75,00 91,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 43,26,00 96,00 0

224282200 টরঙরইল সররকরট হরউশজর নতন ভবন রনম ররণ (০১/১২/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,75 1,00 1,00 2,7531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

21,50 12,00 12,00 21,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,75 0 0 3,7539 সনররকত

28,00 13,00 13,00উপশমরট - আবতরক বয়: 28,00

মলধন বয়

15,90,00 13,87,00 13,87,00 15,90,0041 অআরর রক সমদ

15,90,00 13,87,00 13,87,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,90,00

কমরট: 16,18,00 14,00,00 14,00,00 16,18,00

224282300 * করষয়র কজলরয় নতন সররকরট হরউজ রনম ররণ  (০১/০১/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,50 0 1,00 2,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

33,50 3,00 9,00 33,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

36,00 3,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 36,00

মলধন বয়

19,64,00 4,97,00 14,90,00 19,64,0041 অআরর রক সমদ

19,64,00 4,97,00 14,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,64,00

কমরট: 20,00,00 5,00,00 15,00,00 20,00,00
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10701 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070101 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224291200 খলনর রবভরগধয় করমশনরশরর নতন ভবন ও অরডশটরররয়রম রনম ররণ (০১/০৪/২০১৯-৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

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

41,00 4,00 4,00 41,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

43,00 5,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 43,00

মলধন বয়

49,57,00 19,95,00 39,95,00 49,57,0041 অআরর রক সমদ

49,57,00 19,95,00 39,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,57,00

কমরট: 50,00,00 20,00,00 40,00,00 50,00,00

224291600 * ককরর ককরস রসমহ পররচরলনরর ককশত রবয়রম-এর পররতষররনক সকমতর বরদ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

10,00,00 9,72,00 19,43,00 10,00,0038 অনরন বয়

10,00,00 9,72,00 19,43,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,00

কমরট: 10,00,00 9,72,00 19,43,00 10,00,00

কমরট - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়: 683,52,00 295,82,00 457,33,00 683,52,00
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10701 - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070102 - সরকররর কম রচররধ হরসপরতরল

কমরট

পকল

সরহরয

224291100 * সরকররর কম রচররধ হরসপরতরলশক ৫০০ শযররবরশষ হরসপরতশল উনধতকরণ (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

47,02 75,00 1,44,50 47,0231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,07,98 1,32,00 3,20,50 2,07,9832 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 5,00 039 সনররকত

2,55,00 2,07,00 4,70,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,55,00

মলধন বয়

76,60,00 37,93,00 45,30,00 76,60,0041 অআরর রক সমদ

76,60,00 37,93,00 45,30,00উপশমরট - মলধন বয়: 76,60,00

কমরট: 79,15,00 40,00,00 50,00,00 79,15,00

কমরট - সরকররর কম রচররধ হরসপরতরল: 79,15,00 40,00,00 50,00,00 79,15,00

কমরট - সরচবরলয়, জনপশরসন মনণরলয়: 762,67,00 335,82,00 507,33,00 762,67,00
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10702 - পরশকণ পরতষরনসমহঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070201 - পরশকণ পরতষরনসমহ

কমরট

পকল

সরহরয

224001400 *রবরসএস পশরসন একরশডরমর সকমতর বরদকরণ (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,38 5,00 3,50 2,3831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

10,23,52 6,59,90 6,61,40 10,23,5232 পণ ও কসবরর ববহরর

10 10 10 1038 অনরন বয়

10,26,00 6,65,00 6,65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,26,00

মলধন বয়

4,74,00 4,31,00 4,31,00 4,74,0041 অআরর রক সমদ

4,74,00 4,31,00 4,31,00উপশমরট - মলধন বয়: 4,74,00

কমরট: 15,00,00 10,96,00 10,96,00 15,00,00

224334400 ঢরকর কজলরর ককররণধগঞ উপশজলরধধন মগররচর কমমজরয় রবরসএস পশরসন একরশডরম’র সমসরররত ককরমরস সরপশনর সমধকর পকল 

(০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

8,00 0 0 8,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,52,00 0 0 4,52,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

4,60,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 4,60,00

মলধন বয়

12,00 0 0 12,0041 অআরর রক সমদ

12,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 12,00

কমরট: 4,72,00 0 0 4,72,00

কমরট - পরশকণ পরতষরনসমহ: 19,72,00 10,96,00 10,96,00 19,72,00

কমরট - পরশকণ পরতষরনসমহ: 19,72,00 10,96,00 10,96,00 19,72,00
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10704 - মদণ ও পকরশনর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1070401 - পধরন করর ররলয়, মদণ ও পকরশনর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224189900 গভন রশমন রপরনন কপস (রজরপরপ) এবন বরনলরশদশ রসরকউররট রপরনন কপস (রবএসরপরপ) এর সকমতর বরদকরণ (০১/০১/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

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

0 1,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 10,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 10,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 12,00 0 0

কমরট - পধরন করর ররলয়, মদণ ও পকরশনর 

অরধদপর:

0 12,00 0 0

কমরট - মদণ ও পকরশনর অরধদপর: 0 12,00 0 0

কমরট - জনপশরসন মনণরলয়: 518,29,00346,90,00782,39,00 782,39,00


