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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 18

121 - আইন ও রবচরর রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

10,75,00

338,64,00

0

349,39,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ

1210101 সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ 349,39,00 401,62,00 375,67,00

349,39,00 401,62,00 375,67,00মমরট - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ :

রনবনন অরধদপর

1210601 পধরন করর ররলয়, রনবনন অরধদপর 0 1,60,00 0

0 1,60,00 0মমরট - রনবনন অরধদপর :

মমরট - আইন ও রবচরর রবভরগ : 375,67,00403,22,00349,39,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 18

121 - আইন ও রবচরর রবভরগ

12101 - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1210101 - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

221000121 আইন ও রবচরর রবভরশগর অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

0 0 26,04,00 049 সনররকত

0 0 26,04,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 0 26,04,00 0

223030700 *কসনশদরনন ককরপররসট অব জরডরসয়রল রসশসম ফর চরইল পশটকশন ইন বরনলরশদশ (০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

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

1,15,60 67,60 1,80,60 3,60 0 0 1,12,00 1,12,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

16,40 17,40 17,40 16,4037 সরমররজক সরবধররদ

1,32,00 87,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00 0 0 1,12,00 1,12,00

মলধন বয়

1,18,00 35,00 2,00,00 30,00 0 0 88,00 88,0041 অআরর রক সমদ

1,18,00 35,00 2,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,00 0 0 88,00 88,00

কমরট: 2,50,00 1,22,00 4,00,00 50,00 0 0 2,00,00 2,00,00

224007000 *অধধসন আদরলত ববসরপনর শরকশরলধকরশণ আইন ও রবচরর রবভরশগর সকমতর বরদকরণ (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

5,38,00 34,00 5,44,00 5,38,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 2,50,00 036 অনদরন

2,50,00 0 0 2,50,0038 অনরন বয়

7,88,00 34,00 7,94,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,88,00

মলধন বয়

12,00 6,00 6,00 12,0041 অআরর রক সমদ

12,00 6,00 6,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,00

কমরট: 8,00,00 40,00 8,00,00 8,00,00

224007200 *বরনলরশদশশর ৬৪ট কজলর সদশর চধফ জরডরসয়রল মররজশসট আদরলত ভবন রনম ররণ (কফজ-১) (সনশশররধত)  

(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

21,51 22,51 22,51 21,5131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

58,49 57,49 57,49 58,4932 পণ ও কসবরর ববহরর

80,00 80,00 80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 80,00
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12101 - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1210101 - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

214,52,00 161,22,00 99,20,00 214,52,0041 অআরর রক সমদ

0 35,00 0 049 সনররকত

214,52,00 161,57,00 99,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 214,52,00

কমরট: 215,32,00 162,37,00 100,00,00 215,32,00

224007400 * কদশশর রবরভন কজলরয় কজলর কররজরস ও সরব-কররজরস অরফস ভবন রনম ররণ (২য় পর ররয়) (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

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

25,00 21,00 21,00 25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

77,02,00 82,67,00 82,67,00 77,02,0041 অআরর রক সমদ

77,02,00 82,67,00 82,67,00উপশমরট - মলধন বয়: 77,02,00

কমরট: 77,27,00 82,92,00 82,92,00 77,27,00

224206300 *বরনলরশদশশর সপধম ককরশট রর সমসররশণর লশকক আনষরঙক সরবধররদসহ নতন ১২ তলর ভবন রনম ররণ 

(০১/১২/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

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

25,00 23,00 23,00 25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

24,15,00 82,75,00 82,75,00 24,15,0041 অআরর রক সমদ

24,15,00 82,75,00 82,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,15,00

কমরট: 24,40,00 83,00,00 83,00,00 24,40,00

224273600 *বরনলরশদশ বরর করউরনল ভবশনর বতরমরন জরয়গরয় ১৫ তলর ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

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

25,00 23,00 23,00 25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

21,65,00 71,46,00 71,46,00 21,65,0041 অআরর রক সমদ

21,65,00 71,46,00 71,46,00উপশমরট - মলধন বয়: 21,65,00

কমরট: 21,90,00 71,71,00 71,71,00 21,90,00

কমরট - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ: 349,39,00 401,62,00 375,67,00 347,39,00 0 0 2,00,00 2,00,00

কমরট - সরচবরলয়, আইন ও রবচরর রবভরগ: 349,39,00 401,62,00 375,67,00 347,39,00 0 0 2,00,00 2,00,00
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12106 - রনবনন 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: 1210601 - পধরন করর ররলয়, রনবনন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

222010800 *ভরম রনবনন ববসরপনর রডরজটরইশজশশনর সমরবতর সমধকর (০১/১১/২০২০-৩১/০১/২০২১)

আবতরক বয়

0 5,75 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 23,05 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 28,80 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,31,20 0 041 অআরর রক সমদ

0 1,31,20 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,60,00 0 0

কমরট - পধরন করর ররলয়, রনবনন অরধদপর: 0 1,60,00 0 0

কমরট - রনবনন অরধদপর: 0 1,60,00 0 0

কমরট - আইন ও রবচরর রবভরগ: 375,67,00403,22,00349,39,00 347,39,00 0 0 2,00,00 2,00,00


