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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 30

133 - তথ ও সমচরর মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

58,23,00

140,34,00

0

198,57,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, তথ ও সমচরর মনণরলয়

1330101 সরচবরলয়, তথ ও মমচরর মনণরলয় 112,85,00 102,53,00 137,53,00

112,85,00 102,53,00 137,53,00মমরট - সরচবরলয়, তথ ও সমচরর মনণরলয় :

গণদযরগরদযরগ অরধদপর

1330301 পধরন করয ররলয়, গণদযরগরদযরগ অরধদপর 3,00,00 49,95,00 3,99,00

3,00,00 49,95,00 3,99,00মমরট - গণদযরগরদযরগ অরধদপর :

বরনলরদদশ মবতরর

1330601 বরনলরদদশ মবতরর সদরদপর 17,70,00 60,75,00 44,52,00

17,70,00 60,75,00 44,52,00মমরট - বরনলরদদশ মবতরর :

বরনলরদদশ মটরলরভশন

1330701 পধরন করয ররলয়, বরনলরদদশ মটরলরভশন 65,02,00 35,02,00 76,52,00

65,02,00 35,02,00 76,52,00মমরট - বরনলরদদশ মটরলরভশন :

মমরট - তথ ও সমচরর মনণরলয় : 262,56,00248,25,00198,57,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 30

133 - তথ ও সমচরর মনণরলয়

13301 - সরচবরলয়, তথ ও সমচরর 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: 1330101 - সরচবরলয়, তথ ও মমচরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000133 তথ ও সমচরর মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

15,00,00 0 0 15,00,0039 সনররকত

15,00,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00,00

মলধন বয়

0 0 33,00,00 049 সনররকত

0 0 33,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 15,00,00 0 33,00,00 15,00,00

223015200 রশশ ও নররধ উনয়শন সশচতনতরমলক কররগরশররগ করর রকম (৫ম পর ররয়) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00 28,25 32,70 5,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

26,83,00 30,11,75 33,57,30 11,85,00 0 0 14,98,00 14,98,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

26,88,00 30,40,00 33,90,00উপশমরট - আবতরক বয়: 11,90,00 0 0 14,98,00 14,98,00

মলধন বয়

10,00 10,00 10,00 10,0041 অআরর রক সমদ

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

কমরট: 26,98,00 30,50,00 34,00,00 12,00,00 0 0 14,98,00 14,98,00

224237600 অরডও রভজয়রল সনবরদ পবতরণ এবন অরডও রভজয়রল সনবরদ ততররশত বরসস’র সরনবররদকশদর সকমতর বরদ (০১/০৭/২০১৭ - 

৩১/১২/২০২০)

আবতরক বয়

1,48,00 1,27,00 1,27,00 1,48,0038 অনরন বয়

1,48,00 1,27,00 1,27,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,48,00

মলধন বয়

8,52,00 17,26,00 17,26,00 8,52,0042 পকল মলধন বয়

8,52,00 17,26,00 17,26,00উপশমরট - মলধন বয়: 8,52,00

কমরট: 10,00,00 18,53,00 18,53,00 10,00,00

224241800 তথ করমশন ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,35,00 46,00 46,00 1,35,0038 অনরন বয়

1,35,00 46,00 46,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,35,00
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13301 - সরচবরলয়, তথ ও সমচরর 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: 1330101 - সরচবরলয়, তথ ও মমচরর মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

23,65,00 20,54,00 12,54,00 23,65,0042 পকল মলধন বয়

23,65,00 20,54,00 12,54,00উপশমরট - মলধন বয়: 23,65,00

কমরট: 25,00,00 21,00,00 13,00,00 25,00,00

224276700 রবএফরডরস কমশপক রনম ররণ (০১/১০/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

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

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

মলধন বয়

33,87,00 30,00,00 36,00,00 33,87,0042 পকল মলধন বয়

33,87,00 30,00,00 36,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 33,87,00

কমরট: 35,87,00 32,50,00 39,00,00 35,87,00

কমরট - সরচবরলয়, তথ ও মমচরর মনণরলয়: 112,85,00 102,53,00 137,53,00 97,87,00 0 0 14,98,00 14,98,00

কমরট - সরচবরলয়, তথ ও সমচরর মনণরলয়: 112,85,00 102,53,00 137,53,00 97,87,00 0 0 14,98,00 14,98,00
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13303 - গণশররগরশররগ 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: 1330301 - পধরন করর ররলয়, গণশররগরশররগ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224231900 'গরমধণ জনশগররষর উনয়শন পচরর করর রকম শরকশরলধকরণ' শধর রক পকল (০১/০৪/২০১৮-৩০/১১/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

12,50 92,60 55,08 12,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,87,50 46,90,40 2,23,92 2,87,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00,00 47,83,00 2,79,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,00,00

মলধন বয়

0 2,12,00 1,20,00 041 অআরর রক সমদ

0 2,12,00 1,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 3,00,00 49,95,00 3,99,00 3,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, গণশররগরশররগ অরধদপর: 3,00,00 49,95,00 3,99,00 3,00,00

কমরট - গণশররগরশররগ অরধদপর: 3,00,00 49,95,00 3,99,00 3,00,00
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13306 - বরনলরশদশ কবতররঅরধদপর/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: 1330601 - বরনলরশদশ কবতরর সদরদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224031500 বরনলরশদশ কবতরশরর মহরশরক কপরণ ককশন ১০০০ রকশলরওয়রট মধম তরঙ টরনরমটরর সরপন (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

1,80 2,00 3,50 1,8031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

47,20 5,00 46,50 47,2032 পণ ও কসবরর ববহরর

49,00 7,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 49,00

মলধন বয়

2,08,00 3,00 1,20,00 2,08,0041 অআরর রক সমদ

2,08,00 3,00 1,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,08,00

কমরট: 2,57,00 10,00 1,70,00 2,57,00

224031600 জরতধয় কবতরর ভবশন আধরনক ও রডরজটরল সমচরর রনপররত সরপন (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত 

অননশমররদত

আবতরক বয়

18,23 20,74 23,46 18,2331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

51,77 38,60 54,54 51,7732 পণ ও কসবরর ববহরর

0 25,66 0 038 অনরন বয়

70,00 85,00 78,00উপশমরট - আবতরক বয়: 70,00

মলধন বয়

25,00 33,35,00 23,80,00 25,0041 অআরর রক সমদ

25,00 33,35,00 23,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00

কমরট: 95,00 34,20,00 24,58,00 95,00

224145500 বরনলরশদশ কবতরশরর শরহবরগ কমশপক আগররগগও, ঢরকরয় সরনরনর, রনম ররণ এবন আধরনকরয়ন (১ম পর ররয়)  (৩য় সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১২ - ৩১/১২/২০২০) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

16,69 18,68 37,09 16,6931 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

7,31 9,32 14,91 7,3132 পণ ও কসবরর ববহরর

24,00 28,00 52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 24,00

মলধন বয়

6,60,00 2,00,00 5,44,00 6,60,0041 অআরর রক সমদ

6,60,00 2,00,00 5,44,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,60,00

কমরট: 6,84,00 2,28,00 5,96,00 6,84,00

224241400 বরনলরশদশ কবতরশরর,  রসশলট ককন আধরনকরয়ন ও  রডরজটরল সমচরর রনপররত সরপন  (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,50 3,00 1,00 1,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,50 93,00 29,00 5,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

7,00 96,00 30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00
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13306 - বরনলরশদশ কবতররঅরধদপর/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: 1330601 - বরনলরশদশ কবতরর সদরদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

7,27,00 23,21,00 11,98,00 7,27,0041 অআরর রক সমদ

7,27,00 23,21,00 11,98,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,27,00

কমরট: 7,34,00 24,17,00 12,28,00 7,34,00

কমরট - বরনলরশদশ কবতরর সদরদপর: 17,70,00 60,75,00 44,52,00 17,70,00

কমরট - বরনলরশদশ কবতরর: 17,70,00 60,75,00 44,52,00 17,70,00
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13307 - বরনলরশদশ কটরলরভশনঅরধদপর/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: 1330701 - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ কটরলরভশন

কমরট

পকল

সরহরয

224031900 বরনলরশদশ কটরলরভশশনর ৬ট রবভরগধয়  শহশর পণ ররঙ টরভ ককন সরপন (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

2,00 0 0 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 1,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

0 1,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 2,00 2,00 2,00 2,00

224235700 বরনলরশদশ কটরলরভশশনর ককনধয় সমচরর ববসরর আধরনকরয়ন, রডরজটরলরইশজশন  ও  অশটরশমশন  (১ম পর ররয়) (০১/০৪/২০১৮ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,00 3,00 69,25 7,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,93,00 1,25,00 1,30,75 1,93,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00,00 1,28,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

18,00,00 3,72,00 24,50,00 18,00,0041 অআরর রক সমদ

18,00,00 3,72,00 24,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,00,00

কমরট: 20,00,00 5,00,00 26,50,00 20,00,00

224246400 বরনলরশদশ কটরলরভশশনর কদশবররপ রডরজটরল কটরররসয়রল সমচরর পবতরন (১ম পর ররয়) (০১/০৭/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

30,40 31,40 1,28,45 30,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,69,60 4,68,60 4,46,55 4,69,6032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00,00 5,00,00 5,75,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

মলধন বয়

40,00,00 25,00,00 44,25,00 40,00,0041 অআরর রক সমদ

40,00,00 25,00,00 44,25,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00,00

কমরট: 45,00,00 30,00,00 50,00,00 45,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ কটরলরভশন: 65,02,00 35,02,00 76,52,00 65,02,00

কমরট - বরনলরশদশ কটরলরভশন: 65,02,00 35,02,00 76,52,00 65,02,00

কমরট - তথ ও সমচরর মনণরলয়: 262,56,00248,25,00198,57,00 183,59,00 0 0 14,98,00 14,98,00


