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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 37

140 - পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

48,38,00

333,67,00

0

382,05,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয়

1400101 সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কমরসনসরন মনণরলয় 47,09,00 7,47,00 27,34,00

47,09,00 7,47,00 27,34,00মমরট - সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয় :

জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ ববদরর

1400201 পধরন করর ররলয়, জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ ববদরর 334,96,00 342,93,00 289,06,00

334,96,00 342,93,00 289,06,00মমরট - জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ ববদরর :

মমরট - পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয় : 316,40,00350,40,00382,05,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 37

140 - পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয়

14001 - সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনদশররধতবরদজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরদজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরদজট

অধসনস সনসর/দপর: 1400101 - সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000140 পবরসসকলরণ ও ববদদরশক কম রসনসরদনর মনণরলদয়র অননদমররদত পকদলর জন সনররকত

আবতরক বয়

0 0 18,37,00 039 সনররকত

0 0 18,37,00উপদমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

25,00,00 0 0 24,97,00 0 0 3,00 3,0049 সনররকত

25,00,00 0 0উপদমরট - মলধন বয়: 24,97,00 0 0 3,00 3,00

কমরট: 25,00,00 0 18,37,00 24,97,00 0 0 3,00 3,00

223006600 এএরপদকশন অব মরইদগশন পরলরস ফর রডদসন ওয়রকর ফর মরইগরন ওয়রকরররস (০১/০৪/২০১৬-৩১/১২/২০২১) অনদমররদত।

আবতরক বয়

4,95,00 3,65,00 4,50,00 0 0 0 4,95,00 4,95,0031 কম রচররসদদর পরতদরন (Compensation)

17,14,00 3,82,00 4,41,00 6,00 0 0 17,08,00 17,08,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

22,09,00 7,47,00 8,91,00উপদমরট - আবতরক বয়: 6,00 0 0 22,03,00 22,03,00

মলধন বয়

0 0 6,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 6,00উপদমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 22,09,00 7,47,00 8,97,00 6,00 0 0 22,03,00 22,03,00

কমরট - সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক 

কম রসনসরন মনণরলয়:

47,09,00 7,47,00 27,34,00 25,03,00 0 0 22,06,00 22,06,00

কমরট - সরচবরলয়, পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক 

কম রসনসরন মনণরলয়:

47,09,00 7,47,00 27,34,00 25,03,00 0 0 22,06,00 22,06,00
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14002 - জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ বএদররঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনদশররধতবরদজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরদজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরদজট

অধসনস সনসর/দপর: 1400201 - পধরন করর ররলয়, জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ বএদরর

কমরট

পকল

সরহরয

224060000 ঢরকর করররগরর রশকক পরশকণ ইনরসটউট সরপন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) অনদমররদত

আবতরক বয়

89,05 58,99 61,10 53,45 0 0 35,60 35,6031 কম রচররসদদর পরতদরন (Compensation)

6,71,30 1,31,01 4,31,30 2,74,90 0 0 3,96,40 3,96,4032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,21,65 0 60,00 2,21,6538 অনরন বয়

0 0 1,02,60 039 সনররকত

9,82,00 1,90,00 6,55,00উপদমরট - আবতরক বয়: 5,50,00 0 0 4,32,00 4,32,00

মলধন বয়

35,11,00 38,10,00 50,23,00 15,31,00 0 0 19,80,00 19,80,0041 অআরর রক সমদ

4,32,00 0 0 0 0 0 4,32,00 4,32,0049 সনররকত

39,43,00 38,10,00 50,23,00উপদমরট - মলধন বয়: 15,31,00 0 0 24,12,00 24,12,00

কমরট: 49,25,00 40,00,00 56,78,00 20,81,00 0 0 28,44,00 28,44,00

224060100 ৪০ট উপদজলরয় ৪০ট করররগরর পরশকণ ককন ও চটগরদম ১ট ইনরসটউট অব কমররন কটকদনরলরজ সরপন (১ম সনদশররধত) 

(০১/০১/২০১৬ -৩০/০৬/২০২২) অনদমররদত

আবতরক বয়

37,30 35,00 47,00 37,3031 কম রচররসদদর পরতদরন (Compensation)

5,94,70 35,00 1,53,00 5,94,7032 পণ ও কসবরর ববহরর

6,32,00 70,00 2,00,00উপদমরট - আবতরক বয়: 6,32,00

মলধন বয়

211,14,00 275,73,00 198,35,00 211,14,0041 অআরর রক সমদ

211,14,00 275,73,00 198,35,00উপদমরট - মলধন বয়: 211,14,00

কমরট: 217,46,00 276,43,00 200,35,00 217,46,00

224257300 "ঢরকর, চটগরম ও খলনরস রশকরনরবরস পরশকণ দপরসমদহর সনষরর ও আধরনকরয়ন”  (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২২) অনদমররদত

আবতরক বয়

5,94 1,80 1,50 5,9431 কম রচররসদদর পরতদরন (Compensation)

68,06 8,20 1,38,50 68,0632 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 0 0 1,0039 সনররকত

75,00 10,00 1,40,00উপদমরট - আবতরক বয়: 75,00

মলধন বয়

9,50,00 6,40,00 2,60,00 9,50,0041 অআরর রক সমদ

9,50,00 6,40,00 2,60,00উপদমরট - মলধন বয়: 9,50,00

কমরট: 10,25,00 6,50,00 4,00,00 10,25,00
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14002 - জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ বএদররঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনদশররধতবরদজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরদজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরদজট

অধসনস সনসর/দপর: 1400201 - পধরন করর ররলয়, জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ বএদরর

কমরট

পকল

সরহরয

224305800 কদদশ-রবদদদশ কম রসনসরদনর জন ডরইরভন পরশকণ পদরন (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২৪) অনদমররদত

আবতরক বয়

18,80 13,55 16,60 18,8031 কম রচররসদদর পরতদরন (Compensation)

9,21,20 11,45 23,40 9,21,2032 পণ ও কসবরর ববহরর

9,40,00 25,00 40,00উপদমরট - আবতরক বয়: 9,40,00

মলধন বয়

48,60,00 19,75,00 27,53,00 48,60,0041 অআরর রক সমদ

48,60,00 19,75,00 27,53,00উপদমরট - মলধন বয়: 48,60,00

কমরট: 58,00,00 20,00,00 27,93,00 58,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, জনশরক, কম রসনসরন ও 

পরশকণ বএদরর:

334,96,00 342,93,00 289,06,00 306,52,00 0 0 28,44,00 28,44,00

কমরট - জনশরক, কম রসনসরন ও পরশকণ বএদরর: 334,96,00 342,93,00 289,06,00 306,52,00 0 0 28,44,00 28,44,00

কমরট - পবরসস কলরণ এবন ববদদরশক কম রসনসরন 

মনণরলয়:

316,40,00350,40,00382,05,00 331,55,00 0 0 50,50,00 50,50,00


