
 517

মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 45

148 - খরদ মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

209,78,00

469,60,00

0

679,38,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, খরদ মনণরলয়

1480101 সরচবরলয়, খরদ মনণরলয় 7,45,00 0 83,80,00

7,45,00 0 83,80,00মমরট - সরচবরলয়, খরদ মনণরলয় :

খরদ অরধদপর

1480201 পধরন করর ররলয়, খরদ অরধদপর 671,93,00 405,76,00 511,20,00

671,93,00 405,76,00 511,20,00মমরট - খরদ অরধদপর :

মমরট - খরদ মনণরলয় : 595,00,00405,76,00679,38,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 45

148 - খরদ মনণরলয়

14801 - সরচবরলয়, খরদ 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: 1480101 - সরচবরলয়, খরদ মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000148 খরদ মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

0 0 8,35,00 039 সনররকত

0 0 8,35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

7,45,00 0 0 7,45,0042 পকল মলধন বয়

0 0 75,45,00 049 সনররকত

7,45,00 0 75,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,45,00

কমরট: 7,45,00 0 83,80,00 7,45,00

কমরট - সরচবরলয়, খরদ মনণরলয়: 7,45,00 0 83,80,00 7,45,00

কমরট - সরচবরলয়, খরদ মনণরলয়: 7,45,00 0 83,80,00 7,45,00
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14802 - খরদ 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: 1480201 - পধরন করর ররলয়, খরদ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224110000 ১.০৫ লক কম. টন ধররণ কমতর সমন নতন খরদ গদরম রনম ররণ (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০২১)

আবতরক বয়

0 0 5,65 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,82,00 1,21,35 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,82,00 1,27,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 47,74,00 34,88,00 041 অআরর রক সমদ

0 47,74,00 34,88,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 49,56,00 36,15,00 0

224110100 আধরনক খরদ সনরকনরগরর রনম ররণ (২য় সনশশররধত)(০১/০১/২০১৪ - ৩১/১০/২০২৩)

আবতরক বয়

87,00 74,00 56,51 85,00 0 2,00 0 2,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

68,06,00 43,09,00 50,81,49 0 0 68,06,00 0 68,06,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

68,93,00 43,83,00 51,38,00উপশমরট - আবতরক বয়: 85,00 0 68,08,00 0 68,08,00

মলধন বয়

320,92,00 206,67,00 323,67,00 15,00,00 0 305,92,00 0 305,92,0041 অআরর রক সমদ

320,92,00 206,67,00 323,67,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,00,00 0 305,92,00 0 305,92,00

কমরট: 389,85,00 250,50,00 375,05,00 15,85,00 0 374,00,00 0 374,00,00

224240500 সরররশদশশ পররতন খরদ গদরম ও আনষরঙক সরবধররদর কমররমত এবন নতন অবকরঠরশমর রনম ররণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২)

আবতরক বয়

71,45 18,06 44,61 71,4531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

137,75,55 84,81,94 74,55,39 137,75,5532 পণ ও কসবরর ববহরর

138,47,00 85,00,00 75,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 138,47,00

মলধন বয়

51,53,00 15,00,00 15,00,00 51,53,0041 অআরর রক সমদ

51,53,00 15,00,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 51,53,00

কমরট: 190,00,00 100,00,00 90,00,00 190,00,00

224306600 খরদশশসর পরষমরন রনরশত কররর লশকক রপরমক করশন রল কমরশন ও লরবশরটরর সরপন এবন অবকরঠরশমর রনম ররণ 

(০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

40,62 1,00 21,70 40,6231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,88,38 53,00 1,22,30 1,88,3832 পণ ও কসবরর ববহরর

2,29,00 54,00 1,44,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,29,00

মলধন বয়

46,42,00 6,00 8,56,00 46,42,0041 অআরর রক সমদ

46,42,00 6,00 8,56,00উপশমরট - মলধন বয়: 46,42,00

কমরট: 48,71,00 60,00 10,00,00 48,71,00
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14802 - খরদ 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: 1480201 - পধরন করর ররলয়, খরদ অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224321000 কদশশর রবরভন সরশন বসবরসরত দররদ, অনগসর কদ ন-কগরষধ এবন দশর ররগপবণ এলরকরর জনশগরষধর রনররপদ খরদ সনরকশণর জন 

হরউজশহরল সরইশলর সরবররহ (০১/০৭/২০২০ - ৩১/১২/২০২১)

আবতরক বয়

50 1,00 0 5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,50 9,00 0 8,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

9,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 9,00

মলধন বয়

43,28,00 5,00,00 0 43,28,0041 অআরর রক সমদ

43,28,00 5,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 43,28,00

কমরট: 43,37,00 5,10,00 0 43,37,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, খরদ অরধদপর: 671,93,00 405,76,00 511,20,00 297,93,00 0 374,00,00 0 374,00,00

কমরট - খরদ অরধদপর: 671,93,00 405,76,00 511,20,00 297,93,00 0 374,00,00 0 374,00,00

কমরট - খরদ মনণরলয়: 595,00,00405,76,00679,38,00 305,38,00 0 374,00,00 0 374,00,00


