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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 04

106 - রনব ররচন করমশন সরচবরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

285,15,00

433,13,00

0

718,28,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, রনব ররচন করমশন

1060101 সরচবরলয় 718,28,00 789,99,00 621,57,00

718,28,00 789,99,00 621,57,00মমরট - সরচবরলয়, রনব ররচন করমশন :

মমরট - রনব ররচন করমশন সরচবরলয় : 621,57,00789,99,00718,28,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 04

106 - রনব ররচন করমশন সরচবরলয়

10601 - সরচবরলয়, রনব ররচন করমশনঅরধদপর/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: 1060101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000106 রনব ররচন করমশন সরচবরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

0 0 10,78,00 039 সনররকত

0 0 10,78,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 0 10,78,00 0

224000800 *আইশডরনরফশকশন রসশসম ফর এনশহনরসন একশসস ট সররররশসস (আইরডইএ) (৩য় সনশশররধত) (০১/০৭/১১ - ৩১/০৩/২০২০) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 38,52,56 34,41,77 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 16,95,44 58,33,06 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 3,50,17 039 সনররকত

0 55,48,00 96,25,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 5,95,00 3,75,00 041 অআরর রক সমদ

0 5,95,00 3,75,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 61,43,00 100,00,00 0

224246800 রনব ররচন করমশন সরচবরলশয়র সকমতর বরদ ও শরকশরলধকরণ (এসরসরডইরসএস)  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

61,87 27,38 66,66 61,8731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

17,73,48 6,55,12 7,62,34 17,73,4832 পণ ও কসবরর ববহরর

41,65 1,48 15,00 41,6539 সনররকত

18,77,00 6,84,00 8,44,00উপশমরট - আবতরক বয়: 18,77,00

মলধন বয়

93,84 1,43,47 2,35,00 93,8441 অআরর রক সমদ

19,16 10,52 0 19,1649 সনররকত

1,13,00 1,54,00 2,35,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,13,00

কমরট: 19,90,00 8,38,00 10,79,00 19,90,00
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10601 - সরচবরলয়, রনব ররচন করমশনঅরধদপর/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: 1060101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224252700 রনব ররচন ববসরয় তথ পযরক পশয়রশগর লশকক ইশলকরনক  কররটন কমরশন (ইররএম) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

59,27 59,28 58,87 59,2731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

25,40,73 26,29,72 26,30,59 25,40,7332 পণ ও কসবরর ববহরর

26,00,00 26,89,00 26,89,46উপশমরট - আবতরক বয়: 26,00,00

মলধন বয়

334,82,00 605,29,00 473,10,54 334,82,0041 অআরর রক সমদ

334,82,00 605,29,00 473,10,54উপশমরট - মলধন বয়: 334,82,00

কমরট: 360,82,00 632,18,00 500,00,00 360,82,00

224331200 আইশডরনরফশকশন কসশসম ফর এনহকররনন একশসস ট সররররশসস (আইরডইএ) পকল (২য় পর ররয়) (০১/১২/২০২০-৩০/১১/২০২৫) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

33,80,40 6,08,68 0 33,80,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

206,02,60 61,46,32 0 206,02,6032 পণ ও কসবরর ববহরর

55,00 0 0 55,0038 অনরন বয়

240,38,00 67,55,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 240,38,00

মলধন বয়

96,37,85 20,45,00 0 96,37,8541 অআরর রক সমদ

80,15 0 0 80,1549 সনররকত

97,18,00 20,45,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 97,18,00

কমরট: 337,56,00 88,00,00 0 337,56,00

কমরট - সরচবরলয়: 718,28,00 789,99,00 621,57,00 718,28,00

কমরট - সরচবরলয়, রনব ররচন করমশন: 718,28,00 789,99,00 621,57,00 718,28,00

কমরট - রনব ররচন করমশন সরচবরলয়: 621,57,00789,99,00718,28,00 718,28,00


