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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 40

143 - করষ মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

1570,68,61

1458,95,39

0

3029,64,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়

1430101 সরচবরলয়, করষ মনণরলয় 1192,65,00 1270,28,73 1429,62,00

1192,65,00 1270,28,73 1429,62,00মমরট - সরচবরলয় :

করষ সমসররণ অরধদপর

1430201 পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর 1572,79,00 1009,46,00 888,10,00

1572,79,00 1009,46,00 888,10,00মমরট - করষ সমসররণ অরধদপর :

ববজ পততয়ন এদজনব

1430301 পধরন করর ররলয়, ববজ পততয়ন এদজরন 26,87,00 17,30,00 26,00,00

26,87,00 17,30,00 26,00,00মমরট - ববজ পততয়ন এদজনব :

করষ তথ সররর রস

1430401 পধরন করর ররলয়, করষ তথ সররররস 52,50,00 17,00,00 33,86,00

52,50,00 17,00,00 33,86,00মমরট - করষ তথ সররর রস :

করষ রবপণন অরধদপর

1430501 পধরন করর ররলয়, করষ রবপণন অরধদপর 81,61,00 41,34,00 100,78,00

81,61,00 41,34,00 100,78,00মমরট - করষ রবপণন অরধদপর :

মরতকর সমদ উনয়ন ইন রসটউট

1430601 পধরন করর ররলয়, মরতকর সমদ উনয়ন ইনরসটউট 40,62,00 23,56,00 21,00,00

40,62,00 23,56,00 21,00,00মমরট - মরতকর সমদ উনয়ন ইন রসটউট :

তলর উনয়ন মবরর র

1430701 তলর উনয়ন মবরর র 62,60,00 10,46,00 36,16,00

62,60,00 10,46,00 36,16,00মমরট - তলর উনয়ন মবরর র :

জরতবয় করষ পরশকণ একরদরমব (এনএটএ)

1430801 জরতবয় করষ পরশকণ একরদরমব (এনএটএ) 0 7,77,00 8,46,00

0 7,77,00 8,46,00মমরট - জরতবয় করষ পরশকণ একরদরমব (এনএটএ) :

মমরট - করষ মনণরলয় : 2543,98,002397,17,733029,64,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 40

143 - করষ মনণরলয়

14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213000143 **করষ মনণরলশয়র রসমসমশহর জন সনররকত বররদ

আবতরক বয়

10,00,24 0 10,00,18 10,00,2439 সনররকত

10,00,24 0 10,00,18উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,24

কমরট: 10,00,24 0 10,00,18 10,00,24

213031201 উপকলধয় অঞশলর লবণরক জরমশত সর রমখধ উৎপরদন ও রবসরর এবন সনগশহরতর পযরক উদরবন কমরসরচ (বররর) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 50,00 50,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 3,04 3,04 041 অআরর রক সমদ

0 3,04 3,04উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 53,04 53,04 0

213031301 উপকররধ নশভল কবরসলরস বরশকররয়র দররর উৎপররদত জজব পণ ববহরর কশর কবগশনর ঢশল পড়র কররগ রনয়নশণর পযরক উদরবন ও 

রবসরর (বররর) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 85,00 85,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 85,00 85,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 85,00 85,00 0

213031401 বরনলরশদশশ অরকরড, ককরকটরস-সরকশলন ও বরল-করম জরতধয় ফশলর জরত উনয়ন, উৎপরদন, সনগহশতরর ও মল-সনশররজন পযরক 

উদরবন এবন রবসরর কমরসরচ (বররর) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 45,00 45,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 45,00 45,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00,00 1,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,00,00 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,45,00 1,45,00 0
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213031501 চধনরবরদরশমর উনত জরত ও আননফসল পযরক উদরবশনর মরধশম চররঞশলর কষকশদর পরষ ও আরর রক অবসরর উনয়ন কম রসরচ 

(বররর) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 40,00 40,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 40,00 40,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 40,00 40,00 0

213031601 নতন পজশনর ধরশনর (C4 Rice) গশবষণর শরকশরলধকরণ কম রসরচ (বররর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 50,00 50,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 20,00 20,00 041 অআরর রক সমদ

0 20,00 20,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 70,00 70,00 0

213031701 বরনলরশদশ ধরন গশবষণর ইনরসটউট এ একট ররইস রমউরজয়রম সরপন কম রসরচ (রব) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 25,00 25,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 25,00 25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 25,00 25,00 0

213031801 রবনর’র উপশকনসমশহর গশবষণর করর রকম কজররদররকরণ কম রসরচ (রবনর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 1,01,50 1,01,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,01,50 1,01,50উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,01,50 1,01,50 0

213031901 ভরমমরন মরতকর পরধকরগরশরর (এমএসটএল) মরধশম সশরজরমশন কষশকর মরট পরধকরর রভরতশত সষম সরর সপরররশ করর রকম 

কজররদররকরণ কম রসরচ (এসআররডআই) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 73,00 73,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 73,00 73,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,14,50 1,14,50 041 অআরর রক সমদ

0 1,14,50 1,14,50উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,87,50 1,87,50 0

213032001 ককঠরল পরকয়রজরতকরশণর মরধশম ককঠরশলর বহমখধ ববহরর সমসররণ কমরসরচ (ডকরম) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 7,00 7,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

0 7,00 7,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,07,00 1,07,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,07,00 1,07,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,14,00 1,14,00 0

213032101 ঔষরধ গণসমন গরশছর (অররন, অশগনর, ঘতকমররধ, শতমলধ) চরষ সমসররণ কমরসরচ (রডএই) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 1,57,00 1,57,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,57,00 1,57,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,57,00 1,57,00 0

213032301 কনতশকরনর কজলরর কমলরকরনর উপশজলরয় হরওশড় কদশসচ উনয়ন ও কষকশদর রনররপদ ও দত ফসল পররবহন সরবধর পদরন কমরসরচ 

(রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 25 25 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 25 25 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50 50উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 78,00 78,00 041 অআরর রক সমদ

0 78,00 78,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 78,50 78,50 0

213032401 মরনগঞ কজলরয় ভ-পররস পররন ববহরশরর মরধশম কদশসচ উনয়ন কমরসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 25 25 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,21 1,21 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,46 1,46উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,55,00 2,55,00 041 অআরর রক সমদ

0 2,55,00 2,55,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,56,46 2,56,46 0

213032501 কগরপরলগঞ কজলরর কররশয়রনধ ও মকসদপর উপশজলরর জলরবদতর দরধকরণ এবন কসচ এলরকর সমসররণ কমরসরচ (রবএরডরস) 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) ।

আবতরক বয়

0 75 75 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 75 75উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 3,35,50 3,35,50 041 অআরর রক সমদ

0 3,35,50 3,35,50উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,36,25 3,36,25 0
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213032601 কগরপরলগঞ কজলরর সদর উপশজলরয় কসচকরশজ ভ-উপররস পররনর ববহরর বরদ কমরসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 75 75 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 75 75উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,07,00 2,07,00 041 অআরর রক সমদ

0 2,07,00 2,07,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,07,75 2,07,75 0

213032701 কশরপর কজলরর নররলতরবররড় উপশজলরয় কচলরখরলধশত রনরম রত ররবরর ডকরশমর তধর সনরকণ ও পররনর ধররণ কমতর বরদর লশকক 

গভধরতর বরদ কম রসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 2,70 2,70 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,70 2,70উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,00,00 4,00,00 041 অআরর রক সমদ

0 4,00,00 4,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,02,70 4,02,70 0

213033101 হট রকরলচরর কসনরর, কররশয়ররন উনয়ন কম রসরচ, কররশয়ররন, কগরপরলগঞ (রডএই) ০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

0 17,50 17,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 17,50 17,50উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,50,58 5,50,58 041 অআরর রক সমদ

0 5,50,58 5,50,58উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 5,68,08 5,68,08 0

213033201 করষ সমসররণ অরধদপশরর সদর দপর এবন আঞরলক করর ররলয়সমশহ লরইশবরর সনসরর, উনয়ন ও সমদকরণ কম রসরচ (রডএই) 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

2,62,03 3,35,03 3,35,03 2,62,0332 পণ ও কসবরর ববহরর

2,62,03 3,35,03 3,35,03উপশমরট - আবতরক বয়: 2,62,03

মলধন বয়

46,00 1,29,20 1,29,20 46,0041 অআরর রক সমদ

46,00 1,29,20 1,29,20উপশমরট - মলধন বয়: 46,00

কমরট: 3,08,03 4,64,23 4,64,23 3,08,03
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213033301 ঢরকর, মররনকগঞ, মরনগঞ, নররসনদধ ও নরররয়নগঞ কজলরয় উতম করষ ববসরপনরর মরধশম ফল এবন সবরজ উৎপরদন, 

বরজররজরতকরণ কমরসরচ (রডএই) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

1,22,75 1,23,25 1,23,25 1,22,7532 পণ ও কসবরর ববহরর

1,22,75 1,23,25 1,23,25উপশমরট - আবতরক বয়: 1,22,75

কমরট: 1,22,75 1,23,25 1,23,25 1,22,75

213033401 কনরয়রখরলধ কজলরর করবরহরট ও ককরমরনধগঞ উপশজলরয় জলরবদতর দরধকরণ ও সমরক কসশচর মরধশম ফসল উৎপরদন বরদর 

কম রসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

মলধন বয়

2,87,00 6,16,00 6,16,00 2,87,0041 অআরর রক সমদ

2,87,00 6,16,00 6,16,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,87,00

কমরট: 2,87,00 6,16,00 6,16,00 2,87,00

213033501 বরহণবররড়য়র কজলরর রবজয়নগর ও বরহণবররড়য়র সদর উপশজলরয় ভপররস পররন ববহরশরর মরধশম কদশসচ ও কসচ দকতর 

বরদকরণ কম রসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

2,00 2,00 2,00 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 2,00 2,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

3,73,20 5,31,80 5,31,80 3,73,2041 অআরর রক সমদ

3,73,20 5,31,80 5,31,80উপশমরট - মলধন বয়: 3,73,20

কমরট: 3,75,20 5,33,80 5,33,80 3,75,20

213033601 খলনর কজলরর ডরকররতয়র রবল জলরবদতর রনরসন ও কদশসচ উনয়ন কমরসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

1,80 1,50 1,50 1,8032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,80 1,50 1,50উপশমরট - আবতরক বয়: 1,80

মলধন বয়

2,50,14 1,70,14 1,70,14 2,50,1441 অআরর রক সমদ

2,50,14 1,70,14 1,70,14উপশমরট - মলধন বয়: 2,50,14

কমরট: 2,51,94 1,71,64 1,71,64 2,51,94

213033701 কজরয়ররভরটর পবণ দরকণরঞশলর পরতত জরমশত উদরনতররতক ফসশলর উপশরররগতর ররচরইপব রক উৎপরদনশধলতর বরদ কম রসরচ 

(বররর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

68,00 87,00 87,00 68,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

68,00 87,00 87,00উপশমরট - আবতরক বয়: 68,00

মলধন বয়

3,84 8,10 8,10 3,8441 অআরর রক সমদ

3,84 8,10 8,10উপশমরট - মলধন বয়: 3,84

কমরট: 71,84 95,10 95,10 71,84
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213033801 রনররপদ ফল ও সবরজর উৎপরদন এবন তরশদর রপররন বরদকরণ কমরসরচ (বররর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

1,45,00 1,25,00 1,25,00 1,45,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,45,00 1,25,00 1,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,45,00

মলধন বয়

0 3,20,30 3,20,30 041 অআরর রক সমদ

0 3,20,30 3,20,30উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,45,00 4,45,30 4,45,30 1,45,00

213033901 বরনলরশদশশর দরকণরঞশল চরষকত গরতপণ র ফল, পরন, সপররর ও ডরল ফসশলর করতকররক কপরকরমরকড় সনরককরণ ও সমরনত 

বরলরই ববসরপনরর মরধশম রনররপদ ফসল উৎপরদন পযরক উদরবন ও রবসরর কমরসরচ (বররর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

68,00 93,00 93,00 68,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

68,00 93,00 93,00উপশমরট - আবতরক বয়: 68,00

মলধন বয়

1,10 58,07 58,07 1,1041 অআরর রক সমদ

1,10 58,07 58,07উপশমরট - মলধন বয়: 1,10

কমরট: 69,10 1,51,07 1,51,07 69,10

213034001 বরনলরশদশ করষ গশবষণর ইনরসটউশটর মরতকর রবজরন গশবষণরগরর একররকরডশটশন কমরসরচ (বররর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) 

।

আবতরক বয়

0 28,00 28,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 28,00 28,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 8,05,00 8,05,00 041 অআরর রক সমদ

0 8,05,00 8,05,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 8,33,00 8,33,00 0

213034101 বরনলরশদশ ধরন গশবষণর ইনরসটউশটর ককনধয় গশবষণরগররশক আনজরররতকভরশব গহণশররগ একররকরডশটড গশবষণরগরশর উনধতকরণ 

কম রসরচ (রব) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

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

28,00 53,00 53,00উপশমরট - আবতরক বয়: 28,00

মলধন বয়

9,90 6,88,20 6,88,20 9,9041 অআরর রক সমদ

9,90 6,88,20 6,88,20উপশমরট - মলধন বয়: 9,90

কমরট: 37,90 7,41,20 7,41,20 37,90
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213034201 পররবরতরত জলবরয়শত ধরশনর পধরন কররগবরলরই (বরস, বরকশটররয়রজরনত পরতশপরড়র এবন টনশরর) দমন গশবষণর করর রকম 

কজররদররকরণ কম রসরচ (রব) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

5,00 35,00 35,00 5,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 35,00 35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00

মলধন বয়

1,09,50 3,20,00 3,20,00 1,09,5041 অআরর রক সমদ

1,09,50 3,20,00 3,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,09,50

কমরট: 1,14,50 3,55,00 3,55,00 1,14,50

213034301 পররমরণরবক ও উনত পযরকর মরধশম উদরনতররতক ফসশলর গশবষণর ও ববসরপনর করর রকম কজররদররকরণ কমসরচ (রবনর) 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

1,30,00 1,61,00 1,61,00 1,30,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,30,00 1,61,00 1,61,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,30,00

মলধন বয়

10,00 12,00 12,00 10,0041 অআরর রক সমদ

10,00 12,00 12,00উপশমরট - মলধন বয়: 10,00

কমরট: 1,40,00 1,73,00 1,73,00 1,40,00

213034401 চর, উতররঞল ও পরহরড়ধ এলরকরর উপশররগধ ফসশলর লরভজনক শস ববসরপনর পযরক উদরবন এবন শস রনরবড়তর বরদকরণ 

কম রসরচ (রবনর) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

92,00 2,25,00 2,25,00 92,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

92,00 2,25,00 2,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 92,00

কমরট: 92,00 2,25,00 2,25,00 92,00

213034501 সমরনত পরষ ববসরপনরর মরধশম খররপবণ ও চররঞশল রচরবশয় খরওয়র ইক চরষ রবসরর কমরসরচ (রবএসআরআই) 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) ।

আবতরক বয়

88,00 94,00 94,00 88,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

0 68,00 68,00 041 অআরর রক সমদ

0 68,00 68,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 88,00 1,62,00 1,62,00 88,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213034601 নওগক সদর উপশজলরর রতলকপর ইউরনয়শনর মরলরঞ রবশলর জলরবদতর দরধকরশণর মরধশম ফসল উৎপরদন বরদ ও আর র সরমররজক 

অবসরর উনয়ন কম রসরচ (রবএমরডএ) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) ।

মলধন বয়

0 2,45,45 2,45,45 041 অআরর রক সমদ

0 2,45,45 2,45,45উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,45,45 2,45,45 0

213035801 করষ সমসররণ অরধদপশরর কশনরল রমসমশহর সনসরণ ও আধরনকধকরণ এর মরধশম ররশপরট রন ও মরনটররন করর রকম 

রডরজটরলরইশজশন কম রসরচ (রডএই) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

1,44,57 29,40 0 1,44,5732 পণ ও কসবরর ববহরর

1,44,57 29,40 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,44,57

মলধন বয়

18,85 2,50 0 18,8541 অআরর রক সমদ

18,85 2,50 0উপশমরট - মলধন বয়: 18,85

কমরট: 1,63,42 31,90 0 1,63,42

213035901 বরনলরশদশশর অপচরলত ও রবলপপরয় ফল (আতর, শররফর, রবরলরম, অরবরই, করমচর, গরব, রবলররত গরব, রবরচকলর, কগরলরপজরম, 

কডওয়র, আশফল, জরমরল, কবল, কদশবল, চরলতর, রতরতজরম ইতকররদ ফল) উৎপরদন ও সমসররণ কম রসরচ (রডএই) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

1,26,37 16,36 0 1,26,3732 পণ ও কসবরর ববহরর

1,26,37 16,36 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,26,37

কমরট: 1,26,37 16,36 0 1,26,37

213036001 চটগরম কজলরর গমরই রবলসহ ররঙরনয়র উপশজলরর কসচ উনয়ন ও জলরবদতর দরধকরণ কমরসরচ (রবএরডরস) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

1,80 1,00 0 1,8032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,80 1,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,80

মলধন বয়

4,34,00 36,00 0 4,34,0041 অআরর রক সমদ

4,34,00 36,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 4,34,00

কমরট: 4,35,80 37,00 0 4,35,80

213036101 সনরমগঞ কজলরর কদরয়রররবরজরর উপশজলরয় রচলরই নদধশত রনরম রত ররবরর ডকরশমর উজরশন পররনর ধররণ কমতর বরদর লশকক তধর 

সনরকণ ও গভধরতর বরদ কম রসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

1,00 1,00 0 1,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 1,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

6,98,00 1,00,00 0 6,98,0041 অআরর রক সমদ

6,98,00 1,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 6,98,00

কমরট: 6,99,00 1,01,00 0 6,99,00

213036201 মধপর হট রকরলচরর কসনরর উনয়ন কমরসরচ (রবএরডরস) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

7,00 0 0 7,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

7,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00

মলধন বয়

1,41,90 0 0 1,41,9041 অআরর রক সমদ

1,41,90 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,41,90

কমরট: 1,48,90 0 0 1,48,90

213036301 বরনলরশদশশ গধষকরলধন টশমশটরর অরভশররজন পরধকর, উৎপরদন ও করমউরনট কবসড পরইলট কপরডরকশরন কপরগরম শধষ রক কম রসরচ 

(বররর) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

2,25,00 4,42 0 2,25,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,25,00 4,42 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,25,00

কমরট: 2,25,00 4,42 0 2,25,00

213036401 পরব রতক চটগরম অঞশল ধরন রভরতক খরমরর রবনরস উনয়শনর মরধশম ফসশলর উৎপরদনশধলতর বরদকরণ (রব) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

95,40 6,00 0 95,4032 পণ ও কসবরর ববহরর

95,40 6,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 95,40

মলধন বয়

5,50 0 0 5,5041 অআরর রক সমদ

5,50 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,50

কমরট: 1,00,90 6,00 0 1,00,90

213036501 রনররপদ খরদ উৎপরদশনর লশকক ধরন চরশষ কধটনরশক ও আগরছর নরশশকর ববহরর হরসকরণ এবন করতকর পভরব রনরপন (রব) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

5,90 2,00 0 5,9032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,90 2,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,90

মলধন বয়

3,12,00 0 0 3,12,0041 অআরর রক সমদ

3,12,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,12,00

কমরট: 3,17,90 2,00 0 3,17,90
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213036601 উপকলধয় বররশরল ও খলনর অঞশল পররন সমদ ও মরটর লবণরকতর ববসরপনরর মরধশম ফসশলর রনরবড়তর বরদকরণ  (রব) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

2,07,00 3,50 0 2,07,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,07,00 3,50 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,07,00

মলধন বয়

15,00 2,00 0 15,0041 অআরর রক সমদ

15,00 2,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 15,00

কমরট: 2,22,00 5,50 0 2,22,00

213036701 রবনর’র জধব পযরক (টসক করলচরর ও অকরনরর করলচরর) গশবষণর উনয়শনর জন গশবষণরগরর আধরনকধকরণ কম রসরচ  (রবনর) 

(০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

20,00 0 0 20,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

20,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

1,49,60 0 0 1,49,6041 অআরর রক সমদ

1,49,60 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,49,60

কমরট: 1,69,60 0 0 1,69,60

213036801 রমউশটশন রবরডন ও আধরনক পযরক ববহরশরর মরধশম ধরশনর বরস পরতশররধধ রমউটরন/লরইন সনরককরণ গশবষণর কম রসরচ  

(রবনর) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

30,00 0 0 30,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

30,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 30,00

মলধন বয়

50,00 0 0 50,0041 অআরর রক সমদ

50,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 50,00

কমরট: 80,00 0 0 80,00

213036901 কজলর পর ররশয় “কষশকর বরজরর” সরপশনর মরধশম রনররপদ শরক-সবরজর বরজররজরতকরণ সমসররণ কমরসরচ (রডএএম) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

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

15,00 7,00 0 15,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

23,00 7,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 23,00

মলধন বয়

93,00 0 0 93,0041 অআরর রক সমদ

93,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 93,00

কমরট: 1,16,00 7,00 0 1,16,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213037001 অনলরইন রভরতক করষ রবপণন ববসর উনয়ন কম রসরচ (রডএএম) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

62,60 1,20 0 62,6032 পণ ও কসবরর ববহরর

62,60 1,20 0উপশমরট - আবতরক বয়: 62,60

মলধন বয়

44,00 1,00 0 44,0041 অআরর রক সমদ

44,00 1,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 44,00

কমরট: 1,06,60 2,20 0 1,06,60

213037101 পরষ রনররপতর ও অর রননরতক সমরদর জন মধ ও কমমচরষ গশবষণর করর রকম কজররদররকরণ (রবএসআরআই) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

55,84 4,60 0 55,8432 পণ ও কসবরর ববহরর

55,84 4,60 0উপশমরট - আবতরক বয়: 55,84

মলধন বয়

2,67,12 10,00 0 2,67,1241 অআরর রক সমদ

2,67,12 10,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 2,67,12

কমরট: 3,22,96 14,60 0 3,22,96

213037201 উনতমরশনর তরল ও কখরশরর চররর উৎপরদন ও রবতরণ কমরসরচ (রবএসআরআই) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

1,14,70 4,00 0 1,14,7032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,14,70 4,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,14,70

কমরট: 1,14,70 4,00 0 1,14,70

213037301 অরধক ফলনশধল নতন ইক জরত রবসরশরর মরধশম ইকর ফলন বরদ কম রসরচ (রবএসআরআই) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

42,04 4,67 0 42,0432 পণ ও কসবরর ববহরর

42,04 4,67 0উপশমরট - আবতরক বয়: 42,04

মলধন বয়

5,00 0 0 5,0041 অআরর রক সমদ

5,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,00

কমরট: 47,04 4,67 0 47,04

213037401 রনম উৎপরদনশধল ধরন ও গম জরত পতকরহরশরর জন জরত পরধকণ কম রসরচ (এসরসএ) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

27,89 6,80 0 27,8932 পণ ও কসবরর ববহরর

27,89 6,80 0উপশমরট - আবতরক বয়: 27,89
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

1,90,00 0 0 1,90,0041 অআরর রক সমদ

1,90,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,90,00

কমরট: 2,17,89 6,80 0 2,17,89

213037501 বশরন অঞশলর অমধয় মরতকর ববসরপনর এবন কটকসই ফসল উৎপরদন ও মরটর উব ররতর বরদর জন করইশমট সরট র এরগকরলচরর 

পযরক ববহরর কমরসরচ (এসআররডআই) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

14,03 8,48 0 14,0332 পণ ও কসবরর ববহরর

14,03 8,48 0উপশমরট - আবতরক বয়: 14,03

মলধন বয়

3,74 2,75 0 3,7441 অআরর রক সমদ

3,74 2,75 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,74

কমরট: 17,77 11,23 0 17,77

213037601 দর-অনধরবন পদরত (Remote sensing) ও উপশজলর রনশদ ররশকর ববহরর কশর রবরভন ফসশলর আবরদকত জরমর আয়তন 

রনধ রররণ (এসআররডআই) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

1,41,95 9,03 0 1,41,9532 পণ ও কসবরর ববহরর

1,41,95 9,03 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,41,95

মলধন বয়

1,72,00 3,30 0 1,72,0041 অআরর রক সমদ

1,72,00 3,30 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,72,00

কমরট: 3,13,95 12,33 0 3,13,95

213037701 অপচরলত পরতকল এলরকরয় আধরনক পযরক পশয়রশগ নতন জরশতর গম উৎপরদন বরদকরণ (গম ও ভটর গশবষণর ইনটটউট ) 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩)

আবতরক বয়

38,70 7,90 0 38,7032 পণ ও কসবরর ববহরর

38,70 7,90 0উপশমরট - আবতরক বয়: 38,70

মলধন বয়

26,00 0 0 26,0041 অআরর রক সমদ

26,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 26,00

কমরট: 64,70 7,90 0 64,70
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000143 করষ মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত**

আবতরক বয়

0 0 91,19,00 039 সনররকত

0 0 91,19,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

40,00,00 0 0 40,00,0049 সনররকত

40,00,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 40,00,00 0 91,19,00 40,00,00

222011400 ভ-গভরস পররনর সনরকণ এবন বরনলরশদশশর কসচ রনভরর করষ ববসরর দকতর ও উৎপরদনশধলতর বরদকরণ সমধকর পকল। 

(রবএমরডএ অনগ) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 3,00 0 10,0038 অনরন বয়

10,00 3,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

9,00 12,00 0 9,0042 পকল মলধন বয়

9,00 12,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,00

কমরট: 19,00 15,00 0 19,00

222011500 ভ-গভরস পররনর সনরকণ এবন বরনলরশদশশর কসচ রনভরর করষ ববসরর দকতর ও উৎপরদনশধলতর বরদকরণ শধষ রক সমধকর পকল 

(রলরই/২০২০-রন/২০২৩) (বররর অনগ)

আবতরক বয়

51,00 31,00 0 51,0038 অনরন বয়

51,00 31,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 51,00

মলধন বয়

0 11,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 11,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 51,00 42,00 0 51,00

222011600 ভ-গভরস পররনর সনরকণ এবন বরনলরশদশশর কসচ রনভরর করষ ববসরর দকতর ও উৎপরদনশধলতর বরদকরণ শধষ রক সমধকর পকল  

(রবএরডরস অনগ) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

8,00 4,00 0 8,0038 অনরন বয়

8,00 4,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00

মলধন বয়

26,00 0 0 26,0042 পকল মলধন বয়

26,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 26,00

কমরট: 34,00 4,00 0 34,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

223012500 কদশসচ উনয়শন জরধপ ও পররবধকণ রডরজটরলরইশজশনকরণ (৪র র পর ররয়)  (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,25,00 9,00,00 038 অনরন বয়

0 8,25,00 9,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 6,00,00 6,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 6,00,00 6,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 14,25,00 15,00,00 0

223042100 গশমর বরস কররগ পরতশররধ ববসহরপনর এবন গশমর নতন জরশতর বধজ উৎপরদন বরদকরণ (০১/০১/২০২১-৩১/১০/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

15,00 0 0 15,0038 অনরন বয়

15,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

10,00 0 0 10,0042 পকল মলধন বয়

10,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 10,00

কমরট: 25,00 0 0 25,00

224063500 উদরনতররতক ফসশলর গশবষণর কজররদররকরণ এবন চর এলরকরয় উদরন ও মরঠ ফসশলর পযরক রবসরর পকল 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 7,90,00 7,65,00 038 অনরন বয়

0 7,90,00 7,65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,94,00 8,57,00 042 পকল মলধন বয়

0 4,94,00 8,57,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 12,84,00 16,22,00 0

224063600 *বরনলরশদশ ধরন গশবষণর ইনরসটউশটর কভমত সরবধররদ ও গশবষণর করর রকম বরদকরণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 4,76,00 2,00,00 038 অনরন বয়

0 4,76,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 36,94,00 9,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 36,94,00 9,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 41,70,00 11,00,00 0
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224063700 বশরন এলরকরয় পরতকয়র খনশনর মরধশম সল কসশচর ফসল উৎপরদন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 10,00 0 038 অনরন বয়

0 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,40,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 5,40,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 5,50,00 1,00 0

224064000 নরশনরল এরগকরলচরররল কটকশনরলরজ কপরগরম-কফজ-২ পশজক (এনএটরপ-২) (রপএমইউ অঙ)(০১/১০/২০১৫-৩০/০৯/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

65,25 1,54,50 2,07,00 44,16 0 21,09 0 21,0931 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

17,71,75 6,26,50 13,66,00 15,84 0 17,55,91 0 17,55,9132 পণ ও কসবরর ববহরর

6,00 5,00 5,00 0 0 6,00 0 6,0038 অনরন বয়

18,43,00 7,86,00 15,78,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00 0 17,83,00 0 17,83,00

মলধন বয়

15,00 6,00 0 0 0 15,00 0 15,0041 অআরর রক সমদ

15,00 6,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 15,00 0 15,00

কমরট: 18,58,00 7,92,00 15,78,00 60,00 0 17,98,00 0 17,98,00

224064200 বরনলরশদশশ কতলবধজ ও ডরল ফসশলর গশবষণর ও উনয়ন পকল (০১/০৪/২০১৬ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

92,00 4,66,00 2,34,00 92,0038 অনরন বয়

92,00 4,66,00 2,34,00উপশমরট - আবতরক বয়: 92,00

মলধন বয়

2,02,00 85,00 0 2,02,0042 পকল মলধন বয়

2,02,00 85,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 2,02,00

কমরট: 2,94,00 5,51,00 2,34,00 2,94,00

224064300 *করষ উৎপরদন বরদর লশকক ভ-উপররস পররন ববহরশরর জন ররবরর ডকরম রনম ররণ  (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

1,20,00 2,48,00 2,85,00 1,20,0038 অনরন বয়

1,20,00 2,48,00 2,85,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,20,00

মলধন বয়

17,04,00 31,95,00 58,88,00 17,04,0042 পকল মলধন বয়

17,04,00 31,95,00 58,88,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,04,00

কমরট: 18,24,00 34,43,00 61,73,00 18,24,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224064400 নরশনরল এরগকরলচরররল কটকশনরলরজ কপরগরম-কফজ-২ পশজক (এনএটরপ-২) (রবএআররস অঙ) (০১/১০/২০১৫ - ৩০/০৯/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

40,06,00 63,24,00 77,43,00 10,74,00 0 29,32,00 0 29,32,0038 অনরন বয়

40,06,00 63,24,00 77,43,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,74,00 0 29,32,00 0 29,32,00

মলধন বয়

2,24,00 1,01,00 26,24,00 2,24,0042 পকল মলধন বয়

2,24,00 1,01,00 26,24,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,24,00

কমরট: 42,30,00 64,25,00 103,67,00 12,98,00 0 29,32,00 0 29,32,00

224064500 *বরনলরশদশ ফরলত পরষ গশবষণর ও পরশকণ ইনরসটউট (বররটরন) এর অবকরঠরশমর রনম ররণ ও করর রকম শরকশরলধকরণ (২য় 

সনশশররধত) (০১/০৭/১৩-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 40,00 1,00,00 038 অনরন বয়

0 40,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 22,16,00 14,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 22,16,00 14,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 22,56,00 15,00,00 0

224065000 সমরনত করষ উনয়শনর মরধশম পরষ ও খরদ রনররপতর রনরশতকরণ পকল (বরনলরশদশ ফরলত পরষ গশবষণর ও পরশকণ ইনরসটউট 

অনগ)  (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 15,00 0 038 অনরন বয়

0 15,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 15,00 0 0

224066400 ডরবল রলফটন এর মরধশম ভ-উপররস পররনর সরহরশয কসচ সমসররণ  (৩য় পর ররয়)  (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,57,00 3,54,00 038 অনরন বয়

0 3,57,00 3,54,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 14,28,00 14,48,00 042 পকল মলধন বয়

0 14,28,00 14,48,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 17,85,00 18,02,00 0

224067000 *পরট রবষয়ক কমমরলক ও ফরলত গশবষণর (২য় সনশশররধত) (০১/০৯/২০১০-৩০/০৬/২০২১) (২য় সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,63,00 5,38,00 7,10,00 3,63,0038 অনরন বয়

3,63,00 5,38,00 7,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,63,00

কমরট: 3,63,00 5,38,00 7,10,00 3,63,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224117501 ভরসমরন কবশড সবরজ ও মসলর চরষ গশবষণর, সমসররণ ও জনরপয়করণ পকল (করষ গশবষণর ইনরসটউট অনগ) (০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২২)) অনশমররদত

আবতরক বয়

6,16,00 5,90,00 6,06,00 6,16,0038 অনরন বয়

6,16,00 5,90,00 6,06,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,16,00

কমরট: 6,16,00 5,90,00 6,06,00 6,16,00

224117600 *বহতর খলনর ও রশশরর কজলর কদশসচ উনয়ন পকল (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,58,00 2,00,00 2,16,00 2,58,0038 অনরন বয়

2,58,00 2,00,00 2,16,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,58,00

মলধন বয়

19,88,00 29,50,00 33,32,00 19,88,0042 পকল মলধন বয়

19,88,00 29,50,00 33,32,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,88,00

কমরট: 22,46,00 31,50,00 35,48,00 22,46,00

224117700 *বহতর বগড়র ও রদনরজপর কজলর কদশসচ উনয়ন পকল (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,80,00 1,40,00 2,17,00 2,80,0038 অনরন বয়

2,80,00 1,40,00 2,17,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,80,00

মলধন বয়

12,03,00 14,14,00 14,53,00 12,03,0042 পকল মলধন বয়

12,03,00 14,14,00 14,53,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,03,00

কমরট: 14,83,00 15,54,00 16,70,00 14,83,00

224143200 লরলমরনরহরট কজলরর হররতবরনর উপশজলরধধন সররনয়রজরন ইউরনয়শন ভউপররস পররন রনভরর কসচ সমসররশণর মশডল সরপশনর লশকক 

পরইলট পকল (০১/০১/১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 22,00 20,00 038 অনরন বয়

0 22,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,82,00 2,42,00 042 পকল মলধন বয়

0 5,82,00 2,42,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 6,04,00 2,62,00 0
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224143300 *কনরয়রখরলধ, কফনধ ও লকধপর কজলরয় কদশসচ উনয়ন পকল (৩১/১২/২০১৭-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,10,00 1,40,00 1,85,00 2,10,0038 অনরন বয়

2,10,00 1,40,00 1,85,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,10,00

মলধন বয়

28,92,00 24,85,00 33,15,00 28,92,0042 পকল মলধন বয়

28,92,00 24,85,00 33,15,00উপশমরট - মলধন বয়: 28,92,00

কমরট: 31,02,00 26,25,00 35,00,00 31,02,00

224143401 রবশজআরআই এর রট এন কটকটরইল কপরডরক কডশভলপশমন কসনরর (কজটরপরডরস) এর গশবষণর কজররদররকরণ 

(০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 43,00 1,82,00 038 অনরন বয়

0 43,00 1,82,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 27,00 6,35,00 042 পকল মলধন বয়

0 27,00 6,35,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 70,00 8,17,00 0

224149020 বরনলরশদশশ শরক-সবরজ, ফল ও পরন ফসশলর কপরকরমরকড় ও কররগবরলরই ববসরপনরয় জজব বরলরইনরশক রভরতক পযযরক উদরবন ও 

সমসররণ (রবএআরআই অনগ) (০১/০১/১৮-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,03,00 2,32,00 2,52,00 1,03,0038 অনরন বয়

1,03,00 2,32,00 2,52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,03,00

মলধন বয়

0 37,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 37,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,03,00 2,69,00 2,52,00 1,03,00

224188100 রবএরডরসর উদরন উনয়ন রবভরশগর সকমতর বরদর মরধশম উদরন জরতধয় ফসল সরবররহ ও পরষ রনররপতর উনয় শধষ রক পকল 

(০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

15,48,00 14,54,00 17,00,00 15,48,0038 অনরন বয়

15,48,00 14,54,00 17,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 15,48,00

মলধন বয়

82,00 12,00,00 7,00,00 82,0042 পকল মলধন বয়

82,00 12,00,00 7,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 82,00

কমরট: 16,30,00 26,54,00 24,00,00 16,30,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224188200 ময়মনরসনহ রবভরগ এবন ঢরকর রবভরশগর টরঙরইল ও রকশশররগঞ কজলরয় কদশসচ উনয়ন পকল (০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

4,15,00 2,50,00 3,00,00 4,15,0038 অনরন বয়

4,15,00 2,50,00 3,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,15,00

মলধন বয়

27,75,00 30,50,00 37,00,00 27,75,0042 পকল মলধন বয়

27,75,00 30,50,00 37,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 27,75,00

কমরট: 31,90,00 33,00,00 40,00,00 31,90,00

224188400 রনপর অঞশল ভউপররস পররন সনরকশণর মরধশম কদশসচ উনয়ন ও কসচ দকতর বরদকরণ পকল (০১/০১/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২২)অনশমররদত

আবতরক বয়

2,56,00 2,20,00 2,20,00 2,56,0038 অনরন বয়

2,56,00 2,20,00 2,20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,56,00

মলধন বয়

21,68,00 37,80,00 37,80,00 21,68,0042 পকল মলধন বয়

21,68,00 37,80,00 37,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 21,68,00

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

224188500 বরনলরশদশশ মসলর জরতধয় ফসশলর গশবষণর কজররদররণ পকল। (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২)  অনশমররদত।

আবতরক বয়

8,68,00 7,25,00 8,08,00 8,68,0038 অনরন বয়

8,68,00 7,25,00 8,08,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,68,00

মলধন বয়

17,57,00 12,43,00 12,60,00 17,57,0042 পকল মলধন বয়

17,57,00 12,43,00 12,60,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,57,00

কমরট: 26,25,00 19,68,00 20,68,00 26,25,00

224242400 বরনলরশদশ করষ উনয়ন কশপ ররশরশন (রবএরডরস)’র অরফস ভবন এবন অবকরঠরশমরসমহ সনসরর, আধরনকধকরণ ও রনম ররণ পকল 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,00,00 14,19,00 19,19,00 7,00,0038 অনরন বয়

7,00,00 14,19,00 19,19,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00,00

মলধন বয়

36,20,00 40,81,00 40,81,00 36,20,0042 পকল মলধন বয়

36,20,00 40,81,00 40,81,00উপশমরট - মলধন বয়: 36,20,00

কমরট: 43,20,00 55,00,00 60,00,00 43,20,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224250900 * জরমরলপর কজলরর মরদররগশঞ পরট গশবষণর উপশকন সরপন এবন গশবষণর করর রকম কজররদররকরণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,35,00 1,10,00 1,72,00 1,35,0038 অনরন বয়

1,35,00 1,10,00 1,72,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,35,00

মলধন বয়

29,10,00 7,20,00 11,43,00 29,10,0042 পকল মলধন বয়

29,10,00 7,20,00 11,43,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,10,00

কমরট: 30,45,00 8,30,00 13,15,00 30,45,00

224255800 রবএরডরস’র সবরজ বধজ রবভরশগর সকমতর বরদর মরধশম হরইরবড সবরজ বধজ উৎপরদন, পরকয়রজরতকরণ, সনরকণ ও রবতরণ 

করর রকম শরকশরলধকরণ পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

4,12,00 3,82,00 3,75,00 4,12,0038 অনরন বয়

4,12,00 3,82,00 3,75,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,12,00

মলধন বয়

1,88,00 4,35,00 4,64,00 1,88,0042 পকল মলধন বয়

1,88,00 4,35,00 4,64,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,88,00

কমরট: 6,00,00 8,17,00 8,39,00 6,00,00

224256100 কগরপরলগঞ কজলরয় রবএআরআই এর করষ গশবষণর ককন সরপন ও কদশশর দরকণ পরশমরঞশলর পররশবশ পরতশবশ উপশররগধ গশবষণর 

করর রকম কজররদররকরশণর মরধশম করষ উনয়ন (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

5,00,00 6,14,00 6,14,00 5,00,0038 অনরন বয়

5,00,00 6,14,00 6,14,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

মলধন বয়

12,52,00 6,10,00 24,38,00 12,52,0042 পকল মলধন বয়

12,52,00 6,10,00 24,38,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,52,00

কমরট: 17,52,00 12,24,00 30,52,00 17,52,00

224257200 পরকরতক দশর ররশগ করতগস চকদপর বধজ আল উৎপরদন কজরশনর চরকবদ চরষধ পনব ররসন এবন বধজ আল সনগহ পরকয়রজরতকরশণর 

সশররগ সরবধর বরদ পকল (০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 8,00 7,00 038 অনরন বয়

0 8,00 7,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 3,85,00 3,86,00 042 পকল মলধন বয়

0 3,85,00 3,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,93,00 3,93,00 0
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224262300 কসমরশরক ববহরশরর মরধশম কদশসচ উনয়ন পকল (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,16,00 1,53,00 1,91,00 2,16,0038 অনরন বয়

2,16,00 1,53,00 1,91,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,16,00

মলধন বয়

15,62,00 20,47,00 20,47,00 15,62,0042 পকল মলধন বয়

15,62,00 20,47,00 20,47,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,62,00

কমরট: 17,78,00 22,00,00 22,38,00 17,78,00

224262500 ররজশরহধ কজলরর বরঘর, চররঘরট ও পবর উপশজলরয় জলরবদতর রনরসন এবন ভ-উপররস পররনর পরপতর বরদর মরধশম কসচ সরবধর 

সমসররণ শধষ রক পকল (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 11,00 9,00 038 অনরন বয়

0 11,00 9,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 8,11,00 3,17,00 042 পকল মলধন বয়

0 8,11,00 3,17,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 8,22,00 3,26,00 0

224263400 সলশহরলরর এরগকরলচরররল করমটটভশনস পশজক (এসএরসরপ) (বররর অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,09,00 2,90,00 2,76,00 66,00 0 1,43,00 0 1,43,0038 অনরন বয়

2,09,00 2,90,00 2,76,00উপশমরট - আবতরক বয়: 66,00 0 1,43,00 0 1,43,00

কমরট: 2,09,00 2,90,00 2,76,00 66,00 0 1,43,00 0 1,43,00

224263600 সলশহরলরর এরগকরলচরররল করমটটভশনস পশজক (এসএরসরপ) (রবএরডরস অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,39,00 5,45,00 7,47,00 3,51,00 0 3,88,00 0 3,88,0038 অনরন বয়

7,39,00 5,45,00 7,47,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,51,00 0 3,88,00 0 3,88,00

মলধন বয়

60,47,00 73,81,00 71,79,00 18,14,00 0 42,33,00 0 42,33,0042 পকল মলধন বয়

60,47,00 73,81,00 71,79,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,14,00 0 42,33,00 0 42,33,00

কমরট: 67,86,00 79,26,00 79,26,00 21,65,00 0 46,21,00 0 46,21,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224264200 বহতর ঢরকর কজলর কসচ এলরকর উনয়ন পকল (৩য় পর ররয়) (০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,50,00 1,50,00 1,50,00 1,50,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

21,70,00 35,50,00 33,50,00 21,70,0042 পকল মলধন বয়

21,70,00 35,50,00 33,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 21,70,00

কমরট: 23,20,00 37,00,00 35,00,00 23,20,00

224277000 আঞরলক উদরনতত গশবষণর ককন করমলরশক আঞরলক করষ গশবষণর ককশন উনধতকরণ পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,88,00 1,45,00 2,06,00 1,88,0038 অনরন বয়

1,88,00 1,45,00 2,06,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,88,00

মলধন বয়

5,52,00 3,72,00 9,70,00 5,52,0042 পকল মলধন বয়

5,52,00 3,72,00 9,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,52,00

কমরট: 7,40,00 5,17,00 11,76,00 7,40,00

224297600 রবএরডরস'র রবদমরন সরর গদরমসমশহর রকণরশবকণ, পনব ররসন এবন নতুুন গদরম রনম ররশণর মরধশম সরর ববসরপনর করর রকম 

কজররদররকরণ পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,00,00 2,45,00 10,00,00 2,00,0038 অনরন বয়

2,00,00 2,45,00 10,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

68,00,00 67,55,00 60,00,00 68,00,0042 পকল মলধন বয়

68,00,00 67,55,00 60,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 68,00,00

কমরট: 70,00,00 70,00,00 70,00,00 70,00,00

224298300 বহতর ফররদপর কসচ এলরকর উনয়ন (৪র র পর ররয়) শধষ রক পকল (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,52,00 2,29,00 2,29,00 2,52,0038 অনরন বয়

2,52,00 2,29,00 2,29,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,52,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

24,55,00 32,71,00 32,71,00 24,55,0042 পকল মলধন বয়

24,55,00 32,71,00 32,71,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,55,00

কমরট: 27,07,00 35,00,00 35,00,00 27,07,00

224298400 রররনক পদরতশত ধরন চরষরবরশদর লশকক খরমরর রনপররত গশবষণর করর রকম বরদকরণ শধষ রক পকল (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৪) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

2,60,00 2,50,00 5,00,00 2,60,0038 অনরন বয়

2,60,00 2,50,00 5,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,60,00

মলধন বয়

5,20,00 6,00,00 7,00,00 5,20,0042 পকল মলধন বয়

5,20,00 6,00,00 7,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,20,00

কমরট: 7,80,00 8,50,00 12,00,00 7,80,00

224298500 করমলর-চকদপর-বরহণবররড়য়র কজলর কসচ এলরকর উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,50,00 4,00,00 4,00,00 2,50,0038 অনরন বয়

2,50,00 4,00,00 4,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,50,00

মলধন বয়

54,21,00 56,00,00 46,00,00 54,21,0042 পকল মলধন বয়

54,21,00 56,00,00 46,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 54,21,00

কমরট: 56,71,00 60,00,00 50,00,00 56,71,00

224298600 পরবনর-নরশটরর-রসররজগঞ কজলরয় ভ-পররস পররনর মরধশম কসচ উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

6,00,00 7,23,00 7,23,00 6,00,0038 অনরন বয়

6,00,00 7,23,00 7,23,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,00,00

মলধন বয়

87,87,00 72,77,00 72,77,00 87,87,0042 পকল মলধন বয়

87,87,00 72,77,00 72,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 87,87,00

কমরট: 93,87,00 80,00,00 80,00,00 93,87,00

224299400 পকর পননখনন ও ভউপররসহ পররন উনয়শনর মরধশম কদ কসশচর ববহরর (০১/০৭/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,24,00 2,52,50 3,17,52 2,24,0038 অনরন বয়

1,00 1,50 8,48 1,0039 সনররকত

2,25,00 2,54,00 3,26,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,25,00

মলধন বয়

22,25,00 28,98,00 37,90,00 22,25,0042 পকল মলধন বয়

22,25,00 28,98,00 37,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 22,25,00

কমরট: 24,50,00 31,52,00 41,16,00 24,50,00



 427

14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224299500  ভ-উপররসহ পররনর সশব ররতম ববহরর ও বরষর পররন সনরকশণর মরধশম নরশটরর কজলরয় কসচ সমসররণ (০১/০৭/২০১৯ - 

৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,46,35 1,40,35 2,34,00 1,46,3538 অনরন বয়

97,65 29,65 6,00 97,6539 সনররকত

2,44,00 1,70,00 2,40,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,44,00

মলধন বয়

32,06,00 38,47,00 48,32,00 32,06,0042 পকল মলধন বয়

32,06,00 38,47,00 48,32,00উপশমরট - মলধন বয়: 32,06,00

কমরট: 34,50,00 40,17,00 50,72,00 34,50,00

224299600 মরনসমন বধজ আল উৎপরদন, সনরকণ এবন কষক পর ররশয় রবতরণ কজররদররকরন পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৯/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

45,61,00 43,55,00 39,00,00 45,61,0038 অনরন বয়

45,61,00 43,55,00 39,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 45,61,00

মলধন বয়

54,39,00 38,73,00 61,00,00 54,39,0042 পকল মলধন বয়

54,39,00 38,73,00 61,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 54,39,00

কমরট: 100,00,00 82,28,00 100,00,00 100,00,00

224304200 ভ-উপররস পররনর সশব ররতম ববহরর ও বরষর পররন সনরকশণর মরধশম বহতর রনপর কজলরয় কসচ সমসররণ পকল (০১/১০/২০১৯ - 

৩১/১২/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,43,00 2,18,97 2,18,97 2,43,0038 অনরন বয়

3,00 8,03 8,03 3,0039 সনররকত

2,46,00 2,27,00 2,27,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,46,00

মলধন বয়

38,94,00 32,27,00 38,14,00 38,94,0042 পকল মলধন বয়

38,94,00 32,27,00 38,14,00উপশমরট - মলধন বয়: 38,94,00

কমরট: 41,40,00 34,54,00 40,41,00 41,40,00

224318600 কনরয়রখরলধ কজলরর সবণ রচর উপশজলরয় ডরল ও জতল বধজ বধ রন খরমরর আধরনকধকরণ এবন চরকবদ চরষধশদর মরধশম বধজ উৎপরদন 

ও পরকয়রজরতকরণ পকল (০১/০৪/২০২০-৩১/১২/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,39,00 3,09,00 0 2,39,0038 অনরন বয়

2,39,00 3,09,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,39,00

মলধন বয়

7,61,00 5,81,00 0 7,61,0042 পকল মলধন বয়

7,61,00 5,81,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 7,61,00

কমরট: 10,00,00 8,90,00 0 10,00,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224320100 মরজবনগর কসচ উনয়ন পকল (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00,00 2,70,00 0 5,00,0038 অনরন বয়

5,00,00 2,70,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

মলধন বয়

35,28,00 22,30,00 0 35,28,0042 পকল মলধন বয়

35,28,00 22,30,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 35,28,00

কমরট: 40,28,00 25,00,00 0 40,28,00

224321100 মরনসমন মসলর বধজ উৎপরদন, পরকয়রজরতকরণ ও রবতরণ (০১/০৬/২০২০-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

8,00,00 3,25,00 0 8,00,0038 অনরন বয়

8,00,00 3,25,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00,00

মলধন বয়

10,00,00 6,50,00 0 10,00,0042 পকল মলধন বয়

10,00,00 6,50,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 10,00,00

কমরট: 18,00,00 9,75,00 0 18,00,00

224322700 কতলজরতধয় ফসশলর উৎপরদন বরদ পকল, রবনর অনগ (০১/০৬/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,38,00 1,36,00 0 1,38,0038 অনরন বয়

1,38,00 1,36,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,38,00

মলধন বয়

60,00 4,00 0 60,0042 পকল মলধন বয়

60,00 4,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 60,00

কমরট: 1,98,00 1,40,00 0 1,98,00

224323400 করষ রনপররত ও লরগসই পযরক উদরবশনর মরধশম ফসল উৎপরদন ববসহরশক অরধকতর লরভজনক করর 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,27,00 23,00 0 2,27,0038 অনরন বয়

2,27,00 23,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,27,00

মলধন বয়

9,84,00 4,39,00 0 9,84,0042 পকল মলধন বয়

9,84,00 4,39,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,84,00

কমরট: 12,11,00 4,62,00 0 12,11,00

224324500 কতলজরতধয় ফসশলর উৎপরদন বরদ পকল (বররর অনগ) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,72,00 92,00 0 1,72,0038 অনরন বয়

1,72,00 92,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,72,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

2,45,00 0 0 2,45,0042 পকল মলধন বয়

2,45,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 2,45,00

কমরট: 4,17,00 92,00 0 4,17,00

224326600 বশরন এলরকরয় উচমল অপচরলত ফল ও ঔষরধ ফসল চরষরবরদ জনরপয়করণ পকল (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,53,00 1,24,33 0 2,53,0038 অনরন বয়

27,00 13,67 0 27,0039 সনররকত

2,80,00 1,38,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,80,00

মলধন বয়

30,00 14,00 0 30,0042 পকল মলধন বয়

30,00 14,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 30,00

কমরট: 3,10,00 1,52,00 0 3,10,00

224327100 কতলজরতধয় ফসশলর উৎপরদন বরদ পকল রবএরডরস অনগ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,75,00 2,21,00 0 1,75,0038 অনরন বয়

1,75,00 2,21,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,75,00

মলধন বয়

2,10,00 1,60,00 0 2,10,0042 পকল মলধন বয়

2,10,00 1,60,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 2,10,00

কমরট: 3,85,00 3,81,00 0 3,85,00

224331300 ভ-উপররস পররন উনয়শনর মরধশম বহতর রদনরজপর ও জয়পরহরট কজলরয় কসচ সমসররণ পকল (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

1,59,55 69,00 0 1,59,5538 অনরন বয়

90,45 31,00 0 90,4539 সনররকত

2,50,00 1,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,50,00

মলধন বয়

44,00,00 4,00,00 0 44,00,0042 পকল মলধন বয়

44,00,00 4,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 44,00,00

কমরট: 46,50,00 5,00,00 0 46,50,00

224335100 কররবরদরম ও করফ গশবষণর ,উনয়ন ও সমসররন পকল (বররর অনগ) (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

4,00,00 0 0 4,00,0038 অনরন বয়

4,00,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 4,00,00
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14301 - 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: 1430101 - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

5,00,00 0 0 5,00,0042 পকল মলধন বয়

5,00,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,00,00

কমরট: 9,00,00 0 0 9,00,00

কমরট - সরচবরলয়, করষ মনণরলয়: 1192,65,00 1270,28,73 1429,62,00 1097,71,00 0 94,94,00 0 94,94,00

কমরট - সরচবরলয়: 1192,65,00 1270,28,73 1429,62,00 1097,71,00 0 94,94,00 0 94,94,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

222011300 ভ-গভরস পররনর সনরকণ এবন বরনলরশদশশর কসচ রনভরর করষ ববসরর দকতর ও উৎপরদনশধলতর বরদকরণ শধষ রক সমধকর পকল 

(০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,90 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

89,00 35,10 0 89,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

89,00 38,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 89,00

মলধন বয়

1,00 7,00 0 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 7,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 90,00 45,00 0 90,00

224063800 *ইউরনয়ন পর ররশয় কষক কসবর ককন সরপন ও পযরক সমসররণ (পরইলট) পকল (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 14,00 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,91,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,05,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 7,37,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 7,37,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 9,42,00 1,00 0

224063900 করষ আবহরওয়র তথ পদরত উনতকরণ পকল (কশমরশনন-রস) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,75 60,82 1,23,88 50,7531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

14,61,25 9,75,18 11,95,15 49,25 0 14,12,00 0 14,12,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,00 44,15 038 অনরন বয়

15,12,00 10,38,00 13,63,18উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00 0 14,12,00 0 14,12,00

মলধন বয়

80,00 72,00 9,39,82 0 0 80,00 0 80,0041 অআরর রক সমদ

80,00 72,00 9,39,82উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 80,00 0 80,00

কমরট: 15,92,00 11,10,00 23,03,00 1,00,00 0 14,92,00 0 14,92,00

224067100 নরশনরল এরগকরলচরররল কটকশনরলরজ কপরগরম-কফজ-২ পশজক (এনএটরপ-২) (রডএই অঙ) (০১/১০/২০১৫ - ৩০/০৯/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

3,77,89 3,28,24 3,58,64 3,20,35 0 57,54 0 57,5431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

60,60,61 33,84,76 38,00,36 29,65 0 60,30,96 0 60,30,9632 পণ ও কসবরর ববহরর

11,11,50 15,00,00 27,00,00 0 0 11,11,50 0 11,11,5036 অনদরন

75,50,00 52,13,00 68,59,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,50,00 0 72,00,00 0 72,00,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

21,00,00 6,31,00 3,91,00 13,00,00 0 8,00,00 0 8,00,0041 অআরর রক সমদ

21,00,00 6,31,00 3,91,00উপশমরট - মলধন বয়: 13,00,00 0 8,00,00 0 8,00,00

কমরট: 96,50,00 58,44,00 72,50,00 16,50,00 0 80,00,00 0 80,00,00

224067500 টরনফরর অব কটকশনরলরজ ফর এরগকরলচরররল কপরডরকশন আনরর ব কগরল কপরগরম (২য় সনশশররধত) (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,07 3,38 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 24,93 56,62 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 29,00 60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 29,00 60,00 0

224068400 সমরনত করষ উনয়শনর মরধশম পরষ ও খরদ রনররপতর রনরশতকরণ পকল (করষ সমসররণ অরধদপর অনগ) (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 22,59 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 34,31 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,10 0 038 অনরন বয়

0 58,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 58,00 0 0

224068600 বছরবরপধ ফল উৎপরদশনর মরধশম পরষ উনয়ন (২য় সনশশররধত)  (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,39,31 2,42,30 2,51,60 2,39,3131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

32,60,69 37,39,70 37,30,40 32,60,6932 পণ ও কসবরর ববহরর

35,00,00 39,82,00 39,82,00উপশমরট - আবতরক বয়: 35,00,00

মলধন বয়

25,97,00 27,91,00 31,71,00 25,97,0041 অআরর রক সমদ

25,97,00 27,91,00 31,71,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,97,00

কমরট: 60,97,00 67,73,00 71,53,00 60,97,00

224117502 ভরসমরন কবশড সবরজ ও মসলর চরষ গশবষণর, সমসররণ ও জনরপয়করণ পকল (রডএই অঙ)(০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

23,45 19,24 22,51 23,4531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,87,85 5,16,06 4,94,79 4,87,8532 পণ ও কসবরর ববহরর

70 70 70 7038 অনরন বয়

5,12,00 5,36,00 5,18,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,12,00

মলধন বয়

93,00 93,00 1,11,00 93,0041 অআরর রক সমদ

93,00 93,00 1,11,00উপশমরট - মলধন বয়: 93,00

কমরট: 6,05,00 6,29,00 6,29,00 6,05,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224142901 বরনলরশদশশ শরক-সবরজ, ফল ও পরন ফসশলর কপরকরমরকড় ও কররগবরলরই ববসরপনরয় জজব বরলরইনরশক রভরতক পযযরক উদরবন ও 

সমসররণ (করষ সমসররণ অরধদপর অনগ) (০১/০১/১৮-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,95 8,00 4,00 5,9531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

44,05 2,03,00 2,07,00 44,0532 পণ ও কসবরর ববহরর

50,00 2,11,00 2,11,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

কমরট: 50,00 2,11,00 2,11,00 50,00

224143000 কসমর শরক ও পররন সরশয়ধ আধরনক পযরক সমসররশণর মরধশম ফসল উৎপরদন বরদ (পরইলট) পকল (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

74,56 68,70 74,70 74,5631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,67,35 2,59,10 2,82,90 5,67,3532 পণ ও কসবরর ববহরর

9 20 40 938 অনরন বয়

6,42,00 3,28,00 3,58,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,42,00

মলধন বয়

18,08,00 4,60,00 6,42,00 18,08,0041 অআরর রক সমদ

18,08,00 4,60,00 6,42,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,08,00

কমরট: 24,50,00 7,88,00 10,00,00 24,50,00

224143100 কষক পর ররশয় উনতমরশনর ডরল, কতল ও মসলর বধজ উৎপরদন, সনরকণ ও রবতরণ (৩য় পর ররয় পকল) (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

1,58,81 1,40,27 80,86 1,58,8131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

35,68,19 33,28,73 30,57,14 35,68,1932 পণ ও কসবরর ববহরর

37,27,00 34,69,00 31,38,00উপশমরট - আবতরক বয়: 37,27,00

মলধন বয়

9,30,00 8,84,00 8,62,00 9,30,0041 অআরর রক সমদ

9,30,00 8,84,00 8,62,00উপশমরট - মলধন বয়: 9,30,00

কমরট: 46,57,00 43,53,00 40,00,00 46,57,00

224188300 উপশজলর পর ররশয় পযরক হসরনশরর জন কষক পরশকণ (৩য় পর ররয়) পকল (০১/০১/২০১৮ - ৩১/১২/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,34,00 1,09,92 1,35,10 1,34,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

17,85,58 18,59,08 21,63,90 17,85,5832 পণ ও কসবরর ববহরর

80,42 1,06,00 1,00,00 80,4238 অনরন বয়

20,00,00 20,75,00 23,99,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00,00

মলধন বয়

32,30,00 55,50,00 70,00,00 32,30,0041 অআরর রক সমদ

32,30,00 55,50,00 70,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 32,30,00

কমরট: 52,30,00 76,25,00 93,99,00 52,30,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224239500 * রনররপদ উদরনতররতক ফসল উৎপরদন ও সনগশহরতর পযরক সমসররণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

33,26 29,87 37,46 33,2631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,98,74 6,09,13 4,62,54 3,98,7432 পণ ও কসবরর ববহরর

4,32,00 6,39,00 5,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,32,00

মলধন বয়

0 25,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 25,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 4,32,00 6,64,00 5,00,00 4,32,00

224239600 বহতর করষয়র ও রশশরর অঞল করষ উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

48,84 40,30 43,97 48,8431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,47,16 8,38,70 8,35,03 4,47,1632 পণ ও কসবরর ববহরর

4,96,00 8,79,00 8,79,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,96,00

মলধন বয়

1,41,00 1,11,00 2,10,00 1,41,0041 অআরর রক সমদ

1,41,00 1,11,00 2,10,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,41,00

কমরট: 6,37,00 9,90,00 10,89,00 6,37,00

224247400 নগর করষ উৎপরদন সহরয়ক পকল (পরইলট পকল)  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

27,40 25,07 32,71 27,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,52,60 2,35,93 2,18,29 1,52,6032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,80,00 2,61,00 2,51,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,80,00

মলধন বয়

70,00 26,00 36,00 70,0041 অআরর রক সমদ

70,00 26,00 36,00উপশমরট - মলধন বয়: 70,00

কমরট: 2,50,00 2,87,00 2,87,00 2,50,00

224252400 কগরপরলগঞ, খলনর, বরশগরহরট, সরতকধরর ও রপশররজপর করষ উনয়ন পকল (রডএই অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

34,35 34,97 38,13 34,3531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

7,27,65 9,40,33 11,74,87 7,27,6532 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,70 4,00 038 অনরন বয়

7,62,00 9,80,00 12,17,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,62,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

2,00,00 3,80,00 5,28,00 2,00,0041 অআরর রক সমদ

2,00,00 3,80,00 5,28,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,00,00

কমরট: 9,62,00 13,60,00 17,45,00 9,62,00

224257400 বররশরল,পটয়রখরলধ, কভরলর, ঝরলকরঠ, বরগনর,মরদররধপর ও শররয়তপর করষ উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

38,03 34,25 34,98 38,0331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,05,47 13,98,17 14,39,52 8,05,4732 পণ ও কসবরর ববহরর

2,50 2,58 2,50 2,5038 অনরন বয়

8,46,00 14,35,00 14,77,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,46,00

মলধন বয়

6,00,00 5,63,00 7,43,00 6,00,0041 অআরর রক সমদ

6,00,00 5,63,00 7,43,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,00,00

কমরট: 14,46,00 19,98,00 22,20,00 14,46,00

224257500 কনরয়রখরলধ, কফনধ, লকধপর, চটগরম ও চকদপর করষ উনয়ন পকল। (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

41,25 39,31 45,50 41,2531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

13,74,75 19,60,69 19,54,50 13,74,7532 পণ ও কসবরর ববহরর

14,16,00 20,00,00 20,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,16,00

মলধন বয়

15,00 0 0 15,0041 অআরর রক সমদ

15,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 15,00

কমরট: 14,31,00 20,00,00 20,00,00 14,31,00

224262000

পররশবশবরনব ককমশশলর মরধশম রনররপদ ফসল উৎপরদন শধষ রক পকল (৩১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,74,63 1,42,24 1,73,01 1,74,6331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

30,43,37 39,14,76 39,53,99 30,43,3732 পণ ও কসবরর ববহরর

32,18,00 40,57,00 41,27,00উপশমরট - আবতরক বয়: 32,18,00

মলধন বয়

0 0 5,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 5,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 32,18,00 40,57,00 41,32,00 32,18,00

224262600 করষ পরশকণ ইনরসটউসমশহর করর রকম শরকশরলধকরণ পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

29,27 39,11 89,50 29,2731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

9,69,13 31,87,89 31,45,50 9,69,1332 পণ ও কসবরর ববহরর
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

1,60 0 0 1,6038 অনরন বয়

10,00,00 32,27,00 32,35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,00

মলধন বয়

26,00,00 25,15,00 27,99,00 26,00,0041 অআরর রক সমদ

26,00,00 25,15,00 27,99,00উপশমরট - মলধন বয়: 26,00,00

কমরট: 36,00,00 57,42,00 60,34,00 36,00,00

224263500 সলশহরলরর এরগকরলচরররল করমটটভশনস পশজক (এসএরসরপ) (রডএই অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

72,00 64,05 67,00 72,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,85,00 44,06,95 37,96,00 11,66,00 0 21,11,00 6,08,00 27,19,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

39,57,00 44,71,00 38,63,00উপশমরট - আবতরক বয়: 12,38,00 0 21,11,00 6,08,00 27,19,00

মলধন বয়

3,28,00 2,94,00 4,70,00 88,00 0 2,40,00 0 2,40,0041 অআরর রক সমদ

3,28,00 2,94,00 4,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 88,00 0 2,40,00 0 2,40,00

কমরট: 42,85,00 47,65,00 43,33,00 13,26,00 0 23,51,00 6,08,00 29,59,00

224263800 রনপর রবভরগ করষ ও গরমধণ উনয়ন শধষ রক পকল। (এলরজইরড অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

79,40 59,53 68,53 79,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,04,60 1,54,41 2,65,41 89,60 0 2,15,00 0 2,15,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 6 6 038 অনরন বয়

3,84,00 2,14,00 3,34,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,69,00 0 2,15,00 0 2,15,00

মলধন বয়

84,94,00 11,86,00 76,66,00 13,14,00 0 71,80,00 0 71,80,0041 অআরর রক সমদ

84,94,00 11,86,00 76,66,00উপশমরট - মলধন বয়: 13,14,00 0 71,80,00 0 71,80,00

কমরট: 88,78,00 14,00,00 80,00,00 14,83,00 0 73,95,00 0 73,95,00

224263900 রনপর রবভরগ করষ ও গরমধণ উনয়ন  পকল। (রডএই অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

87,54 85,20 82,44 87,5431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

7,76,46 9,67,12 12,45,56 1,95,46 0 5,81,00 0 5,81,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 1,68 2,00 2,0038 অনরন বয়

8,66,00 10,54,00 13,30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,85,00 0 5,81,00 0 5,81,00

মলধন বয়

0 38,40,00 46,27,00 041 অআরর রক সমদ

0 38,40,00 46,27,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 8,66,00 48,94,00 59,57,00 2,85,00 0 5,81,00 0 5,81,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224285100 কলব জরতধয় ফসশলর সমসররণ, ববসরপনর ও উৎপরদন বরদ পকল (০১/০৩/২০১৯-৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

68,35 60,35 72,00 68,3531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

14,05,65 22,28,15 22,28,00 14,05,6532 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 1,50 5,00 1,0038 অনরন বয়

14,75,00 22,90,00 23,05,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,75,00

মলধন বয়

6,75,00 6,55,00 6,95,00 6,75,0041 অআরর রক সমদ

6,75,00 6,55,00 6,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,75,00

কমরট: 21,50,00 29,45,00 30,00,00 21,50,00

224285200 আধরনক পযরকর মরধশম কষক পর ররশয় উনতমরশনর ধরন, গম ও পরট বধজ উৎপরদন, সনরকণ ও রবতরণ পকল 

(০১/০২/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,19,00 1,20,00 1,14,45 1,19,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,80,96 53,09,92 51,71,73 38,80,9632 পণ ও কসবরর ববহরর

4 8 82 438 অনরন বয়

40,00,00 54,30,00 52,87,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00,00

মলধন বয়

6,00,00 45,43,00 17,13,00 6,00,0041 অআরর রক সমদ

6,00,00 45,43,00 17,13,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,00,00

কমরট: 46,00,00 99,73,00 70,00,00 46,00,00

224285300 কনরল ফসল উনয়ন  পকল (০১/০৩/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,69 62,49 62,49 50,6931 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,56,31 34,37,51 24,37,51 38,56,3132 পণ ও কসবরর ববহরর

39,07,00 35,00,00 25,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 39,07,00

কমরট: 39,07,00 35,00,00 25,00,00 39,07,00

224298200 সমরনত খরমরর ববসহরপনর কশমরশনন-২য় পর ররয় (আইএফএমরস-২) (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,96,21 19,48,14 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 19,66,53 58,51,62 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 69,00 036 অনদরন

0 54,26 1,38,24 037 সরমররজক সরবধররদ

0 29,17,00 80,07,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 29,17,00 80,07,00 0
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224316900 আধরনক পযরক সমসররশণর মরধশম ররজশরহধ রবভরশগর করষ উনয়ন পকল (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

59,98 32,19 0 59,9831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

21,78,02 15,14,81 0 21,78,0232 পণ ও কসবরর ববহরর

22,38,00 15,47,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 22,38,00

মলধন বয়

18,03,00 3,94,00 0 18,03,0041 অআরর রক সমদ

18,03,00 3,94,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 18,03,00

কমরট: 40,41,00 19,41,00 0 40,41,00

224321300 সমরনত ববসরপনরর মরধশম করষ রররনকধকরণ পকল (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,98,68 2,35,76 0 5,98,6831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

28,81,52 10,48,94 0 28,81,5232 পণ ও কসবরর ববহরর

598,72,80 173,85,30 0 598,72,8035 ভরতরক

633,53,00 186,70,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 633,53,00

মলধন বয়

46,47,00 22,16,00 0 46,47,0041 অআরর রক সমদ

46,47,00 22,16,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 46,47,00

কমরট: 680,00,00 208,86,00 0 680,00,00

224321400 বহতর ময়মনরসনহ অঞশলর ফসশলর রনরবড়তর বরদকরণ পকল (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

45,38 22,60 0 45,3831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

15,82,62 4,27,40 0 15,82,6232 পণ ও কসবরর ববহরর

16,28,00 4,50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 16,28,00

মলধন বয়

14,57,00 16,00 0 14,57,0041 অআরর রক সমদ

14,57,00 16,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 14,57,00

কমরট: 30,85,00 4,66,00 0 30,85,00

224322400 কতলজরতধয় ফসশলর উৎপরদন বরদ পকল, রডএই অনগ (০১/০৭/২০২০- ৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,90,85 70,38 0 1,90,8531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

28,88,15 4,61,62 0 28,88,1532 পণ ও কসবরর ববহরর

30,79,00 5,32,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 30,79,00

মলধন বয়

23,53,00 0 0 23,53,0041 অআরর রক সমদ

23,53,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 23,53,00

কমরট: 54,32,00 5,32,00 0 54,32,00
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14302 - করষ সমসররণ 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: 1430201 - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224334800 অনরবররদ পরতত জরম ও বসতবররড়র আরঙনরয় পরররবরররক পরষ বরগরন সরপন পকল (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

79,45 0 0 79,4531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

58,46,55 0 0 58,46,5532 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 0 0 2,0038 অনরন বয়

0 9,90,00 0 039 সনররকত

59,28,00 9,90,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 59,28,00

মলধন বয়

13,10,00 0 0 13,10,0041 অআরর রক সমদ

0 10,00 0 049 সনররকত

13,10,00 10,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 13,10,00

কমরট: 72,38,00 10,00,00 0 72,38,00

224335000 কররবরদরম ও করফ গশবষণর, উনয়ন ও সমসররণ পকল, (রডএই অনগ) (০১/০১/২০২১-৩১/১০/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

53,40 0 0 53,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

19,46,60 0 0 19,46,6032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,10,00 0 039 সনররকত

20,00,00 2,10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00,00

মলধন বয়

4,00,00 0 0 4,00,0041 অআরর রক সমদ

0 12,00 0 049 সনররকত

4,00,00 12,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 4,00,00

কমরট: 24,00,00 2,22,00 0 24,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, করষ সমসররণ অরধদপর: 1572,79,00 1009,46,00 888,10,00 1368,52,00 0 198,19,00 6,08,00 204,27,00

কমরট - করষ সমসররণ অরধদপর: 1572,79,00 1009,46,00 888,10,00 1368,52,00 0 198,19,00 6,08,00 204,27,00
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14303 - বধজ পতকয়ন এশজনধঅরধদপর/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: 1430301 - পধরন করর ররলয়, বধজ পতকয়ন এশজরন

কমরট

পকল

সরহরয

224262200 বধজ পতকয়ন করর রকম কজররদররকরণ শধষ রক (১ম সনশশররধত) পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

41,61 34,35 42,35 41,6131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,21,94 1,72,85 2,02,20 2,21,9432 পণ ও কসবরর ববহরর

1,45 1,80 1,45 1,4538 অনরন বয়

2,65,00 2,09,00 2,46,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,65,00

মলধন বয়

24,22,00 15,21,00 23,54,00 24,22,0041 অআরর রক সমদ

24,22,00 15,21,00 23,54,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,22,00

কমরট: 26,87,00 17,30,00 26,00,00 26,87,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, বধজ পতকয়ন এশজরন: 26,87,00 17,30,00 26,00,00 26,87,00

কমরট - বধজ পতকয়ন এশজনধ: 26,87,00 17,30,00 26,00,00 26,87,00
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14304 - করষ তথ সররভ রসঅরধদপর/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: 1430401 - পধরন করর ররলয়, করষ তথ সররভ রস

কমরট

পকল

সরহরয

224142800 করষ তথ সররভ রস আধরনকরয়ন ও রডরজটরল করষ তথ ও কররগরশররগ শরকশরলধকরণ (১ম সনশশররধত) পকল 

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,19,16 1,04,32 1,15,80 2,19,1631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,15,34 3,38,18 4,75,20 3,15,3432 পণ ও কসবরর ববহরর

8,00 0 0 8,0036 অনদরন

7,50 7,50 9,00 7,5038 অনরন বয়

5,50,00 4,50,00 6,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,50,00

মলধন বয়

47,00,00 12,50,00 27,86,00 47,00,0041 অআরর রক সমদ

47,00,00 12,50,00 27,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 47,00,00

কমরট: 52,50,00 17,00,00 33,86,00 52,50,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, করষ তথ সররভরস: 52,50,00 17,00,00 33,86,00 52,50,00

কমরট - করষ তথ সররভরস: 52,50,00 17,00,00 33,86,00 52,50,00
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14305 - করষ রবপণন 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: 1430501 - পধরন করর ররলয়, করষ রবপণন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224263700 সলশহরলরর এরগকরলচরররল করমটটভশনস পশজক (এসএরসরপ) (রডএএম অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

49,15 26,26 24,37 45,30 0 3,85 0 3,8531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,68,30 29,57,74 33,27,79 11,80,77 0 26,87,53 0 26,87,5332 পণ ও কসবরর ববহরর

7,21,80 0 8,21,84 72,18 0 6,49,62 0 6,49,6236 অনদরন

75 0 2,00 7538 অনরন বয়

46,40,00 29,84,00 41,76,00উপশমরট - আবতরক বয়: 12,99,00 0 33,41,00 0 33,41,00

মলধন বয়

50,00 14,00 0 10,00 0 40,00 0 40,0041 অআরর রক সমদ

50,00 14,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 10,00 0 40,00 0 40,00

কমরট: 46,90,00 29,98,00 41,76,00 13,09,00 0 33,81,00 0 33,81,00

224277100 *বরজরর অবকরঠরশমর, সনরকণ ও পররবহন সরবধরর মরধশম ফল রবপণন ববসর শরকশরলধকরণ পকল  

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,00 0 0 1,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,74,00 68,00 1,65,00 1,74,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,75,00 68,00 1,65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,75,00

মলধন বয়

15,96,00 5,93,00 20,86,00 15,96,0041 অআরর রক সমদ

15,96,00 5,93,00 20,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,96,00

কমরট: 17,71,00 6,61,00 22,51,00 17,71,00

224299300 করষ রবপণন অরধদপর কজররদররকরণ শধষ রক পকল (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,85 4,00 41,32 7,8531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,92,15 1,19,00 2,21,37 1,92,1532 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 49,31 038 অনরন বয়

2,00,00 1,23,00 3,12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

15,00,00 3,52,00 33,05,00 15,00,0041 অআরর রক সমদ

0 0 34,00 042 পকল মলধন বয়

15,00,00 3,52,00 33,39,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,00,00

কমরট: 17,00,00 4,75,00 36,51,00 17,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, করষ রবপণন অরধদপর: 81,61,00 41,34,00 100,78,00 47,80,00 0 33,81,00 0 33,81,00

কমরট - করষ রবপণন অরধদপর: 81,61,00 41,34,00 100,78,00 47,80,00 0 33,81,00 0 33,81,00
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14306 - মরতকর সমদ উনয়ন ইন রসটউটঅরধদপর/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: 1430601 - পধরন করর ররলয়, মরতকর সমদ উনয়ন ইনরসটউট

কমরট

পকল

সরহরয

224142700 মরতকর গশবষণর এবন গশবষণর সরবধর কজররদররকরণ (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

45,62 52,56 46,70 45,6231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,20,38 5,24,44 6,14,30 4,20,3832 পণ ও কসবরর ববহরর

4,66,00 5,77,00 6,61,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,66,00

মলধন বয়

6,84,00 6,77,00 6,77,00 6,84,0041 অআরর রক সমদ

6,84,00 6,77,00 6,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,84,00

কমরট: 11,50,00 12,54,00 13,38,00 11,50,00

224249100 * নগর করষ উৎপরদন সহরয়ক (পরইলট) শধষ রক পকল (এসআররডআই অঙ)(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

15,63 25,55 25,55 15,6331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

44,37 2,80,45 2,80,45 44,3732 পণ ও কসবরর ববহরর

60,00 3,06,00 3,06,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

40,00 6,00 6,00 40,0041 অআরর রক সমদ

40,00 6,00 6,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00

কমরট: 1,00,00 3,12,00 3,12,00 1,00,00

224252500 কগরপরলগঞ, খলনর, বরশগরহরট, সরতকধরর ও রপশররজপর করষ উনয়ন পকল (এসআররডআই) অঙ) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

36,55 35,14 35,14 36,5531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,83,45 3,14,86 3,14,86 1,83,4532 পণ ও কসবরর ববহরর

2,20,00 3,50,00 3,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,20,00

মলধন বয়

50,00 1,00,00 1,00,00 50,0041 অআরর রক সমদ

50,00 1,00,00 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00

কমরট: 2,70,00 4,50,00 4,50,00 2,70,00

224318300 এসআররডআই-এর ভবন রনম ররণ ও সকমতর বরদ (রসরসরবএস) পকল (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

40,95 16,93 0 40,9531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,53,05 93,07 0 2,53,0532 পণ ও কসবরর ববহরর

2,94,00 1,10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,94,00
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14306 - মরতকর সমদ উনয়ন ইন রসটউটঅরধদপর/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: 1430601 - পধরন করর ররলয়, মরতকর সমদ উনয়ন ইনরসটউট

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

22,48,00 2,30,00 0 22,48,0041 অআরর রক সমদ

22,48,00 2,30,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 22,48,00

কমরট: 25,42,00 3,40,00 0 25,42,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, মরতকর সমদ উনয়ন 

ইনরসটউট:

40,62,00 23,56,00 21,00,00 40,62,00

কমরট - মরতকর সমদ উনয়ন ইন রসটউট: 40,62,00 23,56,00 21,00,00 40,62,00
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14307 - তলর উনয়ন কবরড রঅরধদপর/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: 1430701 - তলর উনয়ন কবরড র

কমরট

পকল

সরহরয

223038000 এনহরনরসন ককরপররসট ইন কটন ভকরররইটজ কডশভলপশমন (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

78,87 8,00 22,77 0 0 78,87 0 78,8731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,75,13 36,00 2,43,23 1,33,00 0 4,42,13 0 4,42,1332 পণ ও কসবরর ববহরর

6,54,00 44,00 2,66,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,33,00 0 5,21,00 0 5,21,00

মলধন বয়

1,05,00 0 0 0 0 1,05,00 0 1,05,0041 অআরর রক সমদ

1,05,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 1,05,00 0 1,05,00

কমরট: 7,59,00 44,00 2,66,00 1,33,00 0 6,26,00 0 6,26,00

224068800 সমসরররত তলর চরষ (কফজ-১) পকল (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০২১) ১ম সনশশররধত অনশমররদত।

আবতরক বয়

39,86 54,29 54,29 39,8631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

75,12 4,26,14 4,35,14 75,1232 পণ ও কসবরর ববহরর

2,02 1,57 1,57 2,0238 অনরন বয়

1,17,00 4,82,00 4,91,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,17,00

মলধন বয়

33,84,00 70,00 28,59,00 33,84,0041 অআরর রক সমদ

33,84,00 70,00 28,59,00উপশমরট - মলধন বয়: 33,84,00

কমরট: 35,01,00 5,52,00 33,50,00 35,01,00

224322800 তলরর গশবষণর উনয়ন ও পযরক হসরনর পকল (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৫)

আবতরক বয়

53,20 10,89 0 53,2031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,98,80 3,43,61 0 8,98,8032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 50 0 1,0038 অনরন বয়

9,53,00 3,55,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 9,53,00

মলধন বয়

10,47,00 95,00 0 10,47,0041 অআরর রক সমদ

10,47,00 95,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 10,47,00

কমরট: 20,00,00 4,50,00 0 20,00,00

কমরট - তলর উনয়ন কবরড র: 62,60,00 10,46,00 36,16,00 56,34,00 0 6,26,00 0 6,26,00

কমরট - তলর উনয়ন কবরড র: 62,60,00 10,46,00 36,16,00 56,34,00 0 6,26,00 0 6,26,00
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14308 - জরতধয় করষ পরশকণ একরশডমধ (এনএটএ)অরধদপর/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: 1430801 - জরতধয় করষ পরশকণ একরশডমধ (এনএটএ)

কমরট

পকল

সরহরয

224068700 জরতধয় করষ পরশকণ একরশডমধ শরকশরলধকরণ পকল (০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 19,63 20,36 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,34,35 1,27,54 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 8,02 15,10 038 অনরন বয়

0 1,62,00 1,63,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 6,15,00 6,83,00 041 অআরর রক সমদ

0 6,15,00 6,83,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 7,77,00 8,46,00 0

কমরট - জরতধয় করষ পরশকণ একরশডমধ (এনএটএ): 0 7,77,00 8,46,00 0

কমরট - জরতধয় করষ পরশকণ একরশডমধ (এনএটএ): 0 7,77,00 8,46,00 0

কমরট - করষ মনণরলয়: 2543,98,002397,17,733029,64,00 2690,36,00 0 333,20,00 6,08,00 339,28,00


