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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 54

157 - মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

28,85,00

372,74,00

0

401,59,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়

1570101 সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয় 401,59,00 244,31,00 485,00,00

401,59,00 244,31,00 485,00,00মমরট - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয় :

মমরট - মরকযদ রবষয়ক মনণরলয় : 485,00,00244,31,00401,59,00



 652

মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 54

157 - মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়

15701 - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক 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: 1570101 - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000157 মরকযদ রবষরযক মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

60,00,00 0 116,73,75 60,00,0049 সনররকত

60,00,00 0 116,73,75উপশমরট - মলধন বয়: 60,00,00

কমরট: 60,00,00 0 116,73,75 60,00,00

224104100 সকল উপশজলরয় মরকশররদর কমশপক ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০২১) ১ম সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

49,50 64,60 52,75 49,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

60,50 45,40 57,25 60,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,10,00 1,10,00 1,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,10,00

মলধন বয়

48,90,00 53,90,00 48,90,00 48,90,0041 অআরর রক সমদ

48,90,00 53,90,00 48,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 48,90,00

কমরট: 50,00,00 55,00,00 50,00,00 50,00,00

224104200 সকল কজলরয় মরকশররদর কমশপক ভবন রনম ররণ (১ম পর ররয়) (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০২১) ২য় সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,47 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 71,53 15,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 80,00 15,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 12,07,00 10,13,25 041 অআরর রক সমদ

0 1,26,00 0 049 সনররকত

0 13,33,00 10,13,25উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 14,13,00 10,28,25 0

224133300 নতন পজনশক মরকযশদর কচতনরয় উদদকরণ পকল (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

10,50,00 7,65,00 11,30,00 10,50,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,50,00 7,65,00 11,30,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,50,00
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15701 - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক 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: 1570101 - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

50,00 60,00 3,11,00 50,0041 অআরর রক সমদ

50,00 60,00 3,11,00উপশমরট - মলধন বয়: 50,00

কমরট: 11,00,00 8,25,00 14,41,00 11,00,00

224133400 মরকযশদর ঐরতহররসক সরনসমহ সনরকণ ও মরকযদ সরত জরদঘর রনম ররণ (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) সনশশররধত 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,75,00 1,10,00 1,10,00 1,75,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,75,00 1,10,00 1,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,75,00

মলধন বয়

38,25,00 38,90,00 38,90,00 38,25,0041 অআরর রক সমদ

38,25,00 38,90,00 38,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 38,25,00

কমরট: 40,00,00 40,00,00 40,00,00 40,00,00

224134100 মরকযদকরশল শহধদ রমত বররহনধর সদসশদর সরশণ  সরত সম রনম ররণ (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

23,31 0 0 23,3131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

76,69 18,00 5,00 76,6932 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00,00 18,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

14,00,00 4,30,00 1,52,00 14,00,0041 অআরর রক সমদ

14,00,00 4,30,00 1,52,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,00,00

কমরট: 15,00,00 4,48,00 1,57,00 15,00,00

224143800 ঢরকরস কসরহররওয়রদর উদরশন সরধধনতর সম রনম ররণ (৩য় পর ররয়) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

29,30 14,50 0 29,3031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,70,70 1,15,50 1,00,00 1,70,7032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00,00 1,30,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

43,00,00 46,01,00 119,00,00 43,00,0041 অআরর রক সমদ

43,00,00 46,01,00 119,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 43,00,00

কমরট: 45,00,00 47,31,00 120,00,00 45,00,00
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15701 - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক 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: 1570101 - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224272600 ১৯৭১ এ মহরন মরকযদ চলরকরশল পরক হরনরদরর বররহনধ কররক গণহততরর জন ববহত বধভরমসমহ সনরকণ ও সরতসম রনম ররণ 

(২য় পর ররয়) পকল (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

40,00 7,15 39,00 40,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,10,00 14,85 1,61,00 1,10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,50,00 22,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,50,00

মলধন বয়

38,50,00 24,92,00 50,00,00 38,50,0041 অআরর রক সমদ

38,50,00 24,92,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 38,50,00

কমরট: 40,00,00 25,14,00 52,00,00 40,00,00

224272700 শহধদ মরকশররদর ও অনরন মরকশররদরশদর সমররধসল সনরকণ ও উনয়ন  পকল (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

30,48 14,37 30,00 30,4831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,69,52 15,63 1,70,00 1,69,5232 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00,00 30,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

38,00,00 49,70,00 78,00,00 38,00,0041 অআরর রক সমদ

38,00,00 49,70,00 78,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 38,00,00

কমরট: 40,00,00 50,00,00 80,00,00 40,00,00

224335800 অসচল মরকশররদরশদর জন আবরসন রনমরণ র পকল ।(৩১/০১/২০২১-৩১/১০/২০২৩)

আবতরক বয়

80,57 0 0 80,5731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,19,43 0 0 8,19,4332 পণ ও কসবরর ববহরর

9,00,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 9,00,00

মলধন বয়

91,59,00 0 0 91,59,0041 অআরর রক সমদ

91,59,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 91,59,00

কমরট: 100,59,00 0 0 100,59,00

কমরট - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়: 401,59,00 244,31,00 485,00,00 401,59,00

কমরট - সরচবরলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়: 401,59,00 244,31,00 485,00,00 401,59,00

কমরট - মরকযদ রবষয়ক মনণরলয়: 485,00,00244,31,00401,59,00 401,59,00


