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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 15

118 - পরররষ মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

14,53,00

114,65,00

0

129,18,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়

1180101 সরচবরলয় 129,18,00 79,32,00 118,82,00

129,18,00 79,32,00 118,82,00মমরট - সরচবরলয় :

মমরট - পরররষ মনণরলয় : 118,82,0079,32,00129,18,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 15

118 - পরররষ মনণরলয়

11801 - সরচবরলয়অরধদপর/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: 1180101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000118 পরররষ মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

1,00,00 0 1,00,00 1,00,0049 সনররকত

1,00,00 0 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00

কমরট: 1,00,00 0 1,00,00 1,00,00

224004500 পররকসরশনর ইসলরমরবরশদ বরনলরশদশ চচরনররধ কমশপক রনম ররণ  (৩য় সনশশররধত)(০১/০৭/২০০৭ - ৩০/০৬/২০২২) সনশশররধত 

অনশমররদত

আবতরক বয়

2,50,00 1,60,00 1,60,00 2,50,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,50,00 1,60,00 1,60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,50,00

মলধন বয়

41,68,00 28,85,00 28,85,00 41,68,0041 অআরর রক সমদ

41,68,00 28,85,00 28,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 41,68,00

কমরট: 44,18,00 30,45,00 30,45,00 44,18,00

224118500 বনরশসরর কবগওয়রশন বরনলরশদশ চচরনররর কমশপক ও হরইকরমশনরশরর বরসভবন রনমররণ পকল (০১/০৩/২০১৭ - ৩১/১২/২০২১)  

অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

2,08,00 2,07,00 2,11,00 2,08,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,08,00 2,07,00 2,12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,08,00

মলধন বয়

17,92,00 3,00,00 22,88,00 17,92,0041 অআরর রক সমদ

17,92,00 3,00,00 22,88,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,92,00

কমরট: 20,00,00 5,07,00 25,00,00 20,00,00

224261000 জরম রররনর বররল রশন বরনলরশদশ চচরনররর কমশপক রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

3,65,00 5,58,00 7,46,00 3,65,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,65,00 5,58,00 7,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,65,00
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11801 - সরচবরলয়অরধদপর/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: 1180101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

8,35,00 0 0 8,35,0041 অআরর রক সমদ

8,35,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 8,35,00

কমরট: 12,00,00 5,58,00 7,50,00 12,00,00

224261100 ভটরশনর ররমশত বরনলরশদশ চচরনররর কমশপক এবন ররষদশতর বরসভবন রনমররণ (০১/০৪/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

1,38,00 1,19,00 1,23,00 1,38,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,38,00 1,19,00 1,24,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,38,00

মলধন বয়

13,62,00 2,00,00 4,78,00 13,62,0041 অআরর রক সমদ

13,62,00 2,00,00 4,78,00উপশমরট - মলধন বয়: 13,62,00

কমরট: 15,00,00 3,19,00 6,02,00 15,00,00

224261200 পরররষ মনণরলশয়র রবদমরন চতশর ১ট বহতল অরফস ভবন রনম ররণ (১ম পর ররয়)  (০১/০৯/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

31,00 28,00 53,00 31,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

31,00 28,00 55,00উপশমরট - আবতরক বয়: 31,00

মলধন বয়

28,46,00 33,00,00 43,77,00 28,46,0041 অআরর রক সমদ

28,46,00 33,00,00 43,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 28,46,00

কমরট: 28,77,00 33,28,00 44,32,00 28,77,00

224291900 কসসরদ আরশবর ররয়রশদ বরনলরশদশ হরউজ (ররষদত ভবন) রনম ররণ (০১/০৯/২০১৯-২৮/০২/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

88,00 99,00 1,23,00 88,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

88,00 99,00 1,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 88,00

মলধন বয়

3,12,00 0 0 3,12,0041 অআরর রক সমদ

3,12,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,12,00

কমরট: 4,00,00 99,00 1,25,00 4,00,00
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11801 - সরচবরলয়অরধদপর/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: 1180101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224296400 কসসরদ আরশবর কজদরয় বরনলরশদশ চচরনররর কমশপক রনম ররণ (০১/১০/২০১৯-৩০/০৯/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

3,73,00 76,00 2,76,00 3,73,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,73,00 76,00 2,78,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,73,00

মলধন বয়

50,00 0 50,00 50,0041 অআরর রক সমদ

50,00 0 50,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00

কমরট: 4,23,00 76,00 3,28,00 4,23,00

কমরট - সরচবরলয়: 129,18,00 79,32,00 118,82,00 129,18,00

কমরট - সরচবরলয়: 129,18,00 79,32,00 118,82,00 129,18,00

কমরট - পরররষ মনণরলয়: 118,82,0079,32,00129,18,00 129,18,00


