
 71

মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 13

116 - পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

851,84,00

569,39,00

0

1421,23,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ

1160101 সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ 0 0 3,00,00

0 0 3,00,00মমরট - সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ :

বরনলরদদশ পররসনখরন ববদরর

1160201 পধরন করর ররলয়, বরনলরদদশ পররসনখরন ববদরর 1421,23,00 321,69,00 121,46,00

1421,23,00 321,69,00 121,46,00মমরট - বরনলরদদশ পররসনখরন ববদরর :

মমরট - পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ : 124,46,00321,69,001421,23,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 13

116 - পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ

11601 - সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর 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: 1160101 - সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

221000116 পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরশগর অননশমররদত পকশলর জন সনররকত **

আবতরক বয়

0 0 3,00,00 039 সনররকত

0 0 3,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 0 3,00,00 0

কমরট - সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর 

রবভরগ:

0 0 3,00,00 0

কমরট - সরচবরলয়, পররসনখরন ও তথ ববসরপনর 

রবভরগ:

0 0 3,00,00 0
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11602 - বরনলরশদশ পররসনখরন ববশররঅরধদপর/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: 1160201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ পররসনখরন ববশরর

কমরট

পকল

সরহরয

223002300 *নরশনরল হরউজশহরল ডরটরশবইজ পকল (৩য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

7,82,60 7,20,15 2,48,50 44,40 0 7,38,20 0 7,38,2031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

11,67,40 19,76,35 3,72,50 1,52,60 0 10,14,80 0 10,14,8032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00 50 1,00 0 0 5,00 0 5,0038 অনরন বয়

19,55,00 26,97,00 6,22,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,97,00 0 17,58,00 0 17,58,00

মলধন বয়

0 0 4,38,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 4,38,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 19,55,00 26,97,00 10,60,00 1,97,00 0 17,58,00 0 17,58,00

223011600 মড ররনরইশজশন অব নরশনরল একরউনস সবরটরসকস পশজক (০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

0 1,19,00 1,49,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,20,00 1,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 7,00 50,00 041 অআরর রক সমদ

0 7,00 50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,27,00 2,00,00 0

223011900 * করষ (শস, মৎস ও পররণসমদ) শমররর- ২০১৮  (০১/০৫/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

26,08 9,20 0 26,0831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

43,58,92 22,91,57 0 43,58,9232 পণ ও কসবরর ববহরর

3,00 23 0 3,0038 অনরন বয়

43,88,00 23,01,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 43,88,00

মলধন বয়

64,00 25,00 30,00,00 64,0041 অআরর রক সমদ

64,00 25,00 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 64,00

কমরট: 44,52,00 23,26,00 30,00,00 44,52,00
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11602 - বরনলরশদশ পররসনখরন ববশররঅরধদপর/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: 1160201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ পররসনখরন ববশরর

কমরট

পকল

সরহরয

223013100 কসনশদরনন সরটসটকবরল কবরপররসট অব রবরবএস ফর করশলরকন ডরটর অন পপশলশন এন কডশভলপশমন (১ম সনশশররধত) 

(০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

61,00 1,69,95 74,00 18,00 0 0 43,00 43,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 5 0 038 অনরন বয়

61,00 1,70,00 74,00উপশমরট - আবতরক বয়: 18,00 0 0 43,00 43,00

মলধন বয়

0 7,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 7,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 61,00 1,77,00 74,00 18,00 0 0 43,00 43,00

223015600 সরশভরস এন সররডস ররশলটন ট রজরডরপ ররশবরসন ২০১৫-১৬ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 0 2,50 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 57,00 36,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 57,00 39,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 57,00 40,00 0

223032700 নরশনরল কসশটরজ ফর রদ কডশভলপশমন অব   কসশটরসকস ইমরপশমশনশন সরশপরট র (এনএসরডএস) (০১/০৩/২০১৮-২৮/০২/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

16,00 15,50 33,90 16,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

31,74,00 29,69,50 2,76,10 4,20,00 0 27,54,00 0 27,54,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

31,90,00 29,85,00 3,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,36,00 0 27,54,00 0 27,54,00

মলধন বয়

2,80,00 7,15,00 2,85,00 14,00 0 2,66,00 0 2,66,0041 অআরর রক সমদ

2,80,00 7,15,00 2,85,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,00 0 2,66,00 0 2,66,00

কমরট: 34,70,00 37,00,00 5,95,00 4,50,00 0 30,20,00 0 30,20,00

223036300 জরতধয় জন ও মতব রনবননকরণ তশথর সরশর কমমরলক জনতররতক পররসনখরন  (ভরইটরল সবরটরসকস) উৎপরদশনর সনশররগ 

সরষকরণ (০১/০১/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 25 6,25 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,46,75 76,75 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,47,00 83,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 81,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 81,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,28,00 84,00 0
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11602 - বরনলরশদশ পররসনখরন ববশররঅরধদপর/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: 1160201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ পররসনখরন ববশরর

কমরট

পকল

সরহরয

223036600 ইনরসটউশনরল ককর-অপরশরশন (রবটইন সবরটসটক সইশডন এন রবরবএস) (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,53 3,53 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 6,17,47 5,96,47 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 6,21,00 6,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 21,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 21,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 6,21,00 6,21,00 0

224217400 *ইমপভশমন অব রজরডরপ কমরইশলশন এন ররশবরসন অব ইনরডশসস পশজক (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

4 40 4,40 431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,09,96 1,44,60 90,60 3,09,9632 পণ ও কসবরর ববহরর

3,10,00 1,45,00 95,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,10,00

মলধন বয়

5,00 5,00 5,00 5,0041 অআরর রক সমদ

5,00 5,00 5,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,00

কমরট: 3,15,00 1,50,00 1,00,00 3,15,00

224289700 পররশবশ, জলবরয় পররবতরন ও দশর ররগ পররসনখরন শরকশরলধকরণ (ইরসরডএস) পকল (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,25 4,00 3,00 2,2531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

6,02,75 15,83,00 4,11,00 6,02,7532 পণ ও কসবরর ববহরর

6,05,00 15,87,00 4,14,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,05,00

মলধন বয়

40,00 1,16,00 86,00 40,0041 অআরর রক সমদ

40,00 1,16,00 86,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,00

কমরট: 6,45,00 17,03,00 5,00,00 6,45,00

224295100 জনশমররর ও গহগণনর ২০২১ পকল (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

29,32 1,00,09 10,00 29,3231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

734,14,68 164,97,91 49,57,00 734,14,6832 পণ ও কসবরর ববহরর

734,44,00 165,98,00 49,67,00উপশমরট - আবতরক বয়: 734,44,00

মলধন বয়

564,77,00 10,45,00 3,00,00 564,77,0041 অআরর রক সমদ

564,77,00 10,45,00 3,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 564,77,00

কমরট: 1299,21,00 176,43,00 52,67,00 1299,21,00
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11602 - বরনলরশদশ পররসনখরন ববশররঅরধদপর/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: 1160201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ পররসনখরন ববশরর

কমরট

পকল

সরহরয

224296000 জরতধয় পরতবনধ বরক জররপ ২০১৯ (০১/০৭/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,96 31,50 3,00 5,9631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

96,04 3,17,50 97,00 96,0432 পণ ও কসবরর ববহরর

1,02,00 3,49,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,02,00

মলধন বয়

1,00 16,00 0 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 16,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,03,00 3,65,00 1,00,00 1,03,00

224297400 মরনটররন দর রসচশয়শন অব ভরইটরল সবরটরসকস  অব বরনলরশদশ (এমএসরভএসরব) (৩য় পর ররয়) পকল (০১/০৭/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,57,88 4,29,88 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 18,86,62 57,62 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,50 1,50 038 অনরন বয়

0 21,46,00 4,89,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 11,00 11,00 041 অআরর রক সমদ

0 11,00 11,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 21,57,00 5,00,00 0

224309800 খরনরর আয় ও বয় জররপ ২০২০-২১ পকল (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

21,50 31,55 12 21,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

6,92,50 1,26,45 4,80 6,92,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 0 8 1,0038 অনরন বয়

7,15,00 1,58,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,15,00

মলধন বয়

67,00 60,00 0 67,0041 অআরর রক সমদ

67,00 60,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 67,00

কমরট: 7,82,00 2,18,00 5,00 7,82,00
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11602 - বরনলরশদশ পররসনখরন ববশররঅরধদপর/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: 1160201 - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ পররসনখরন ববশরর

কমরট

পকল

সরহরয

224332900 শম শরক জররশপর মরধশম শম বরজরর তশথর উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,62 0 0 1,6231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,12,38 0 0 4,12,3832 পণ ও কসবরর ববহরর

4,14,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 4,14,00

মলধন বয়

5,00 0 0 5,0041 অআরর রক সমদ

5,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,00

কমরট: 4,19,00 0 0 4,19,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, বরনলরশদশ পররসনখরন 

ববশরর:

1421,23,00 321,69,00 121,46,00 1373,02,00 0 47,78,00 43,00 48,21,00

কমরট - বরনলরশদশ পররসনখরন ববশরর: 1421,23,00 321,69,00 121,46,00 1373,02,00 0 47,78,00 43,00 48,21,00

কমরট - পররসনখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ: 124,46,00321,69,001421,23,00 1373,02,00 0 47,78,00 43,00 48,21,00


