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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 58

161 - সরকর সসবর রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

348,44,00

909,47,00

0

1257,91,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগ

1610101 সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগ 99,66,00 0 167,80,00

99,66,00 0 167,80,00সমরট - সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগ :

কররর অরধদপর

1610201 পধরন করর ররলয়, কররর অরধদপর 465,86,00 133,01,00 367,06,00

465,86,00 133,01,00 367,06,00সমরট - কররর অরধদপর :

সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপর

1610301 পধরন করর ররলয়, সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপর 360,38,00 516,81,00 440,00,00

360,38,00 516,81,00 440,00,00সমরট - সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপর :

মরদকদব রনয়নণ অরধদপর

1610401 পধরন করর ররলয়, মরদকদব রনয়নণ অরধদপর 1,00 40,19,00 20,00,00

1,00 40,19,00 20,00,00সমরট - মরদকদব রনয়নণ অরধদপর :

ইরমদগশন ও পরসদপরট র অরধদপর

1610501 পধরন করর ররলয়, ইরমদগশন ও পরসদপরট র অরধদপর 332,00,00 336,00,00 350,10,00

332,00,00 336,00,00 350,10,00সমরট - ইরমদগশন ও পরসদপরট র অরধদপর :

সমরট - সরকর সসবর রবভরগ : 1344,96,001026,01,001257,91,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 58

161 - সরকর সসবর রবভরগ

16101 - সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610101 - সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগ

সমরট

পকল

সরহরয

221000161 সরকর সসবর রবভরগ, সররষ  মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

99,66,00 0 167,80,00 99,66,0049 সনররকত

99,66,00 0 167,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 99,66,00

সমরট: 99,66,00 0 167,80,00 99,66,00

সমরট - সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগ: 99,66,00 0 167,80,00 99,66,00

সমরট - সরচবরলয়, সরকর সসবর রবভরগ: 99,66,00 0 167,80,00 99,66,00
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16102 - কররর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610201 - পধরন করর ররলয়, কররর অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

224105100 * কররর পরশকণ একরশডরম ররজশরহধ রনম ররণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

14,68 13,77 16,38 14,6831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

33,32 24,23 2,33,62 33,3232 পণ ও সসবরর ববহরর

48,00 38,00 2,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 48,00

মলধন বয়

19,66,00 9,42,00 18,00,00 19,66,0041 অআরর রক সমদ

19,66,00 9,42,00 18,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,66,00

সমরট: 20,14,00 9,80,00 20,50,00 20,14,00

224105200 * কররর রনররপতর আধরনকরয়ন পকল (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,36 1,11 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 11,64 3,89 032 পণ ও সসবরর ববহরর

0 13,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 20,87,00 20,95,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 20,87,00 20,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

সমরট: 1,00 21,00,00 21,00,00 1,00

224105400 * ময়মনরসনহ সকনধয় করররগরর সমসররণ ও আধরনকধকরণ (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

21,98 21,46 20,32 21,9831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,02 18,54 39,68 38,0232 পণ ও সসবরর ববহরর

60,00 40,00 60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

24,75,00 18,60,00 49,46,00 24,75,0041 অআরর রক সমদ

24,75,00 18,60,00 49,46,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,75,00

সমরট: 25,35,00 19,00,00 50,06,00 25,35,00

224105800 * খলনর সজলর কররগরর রনম ররণ (০১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

19,06 17,39 17,41 19,0631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

40,94 26,61 42,59 40,9432 পণ ও সসবরর ববহরর

60,00 44,00 60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00
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16102 - কররর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610201 - পধরন করর ররলয়, কররর অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

49,60,00 10,16,00 49,90,00 49,60,0041 অআরর রক সমদ

49,60,00 10,16,00 49,90,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,60,00

সমরট: 50,20,00 10,60,00 50,50,00 50,20,00

224262100 * পররতন ঢরকর সকনধয় করররগরর এর ইরতহরস, ঐরতহররসক ভবন সনরকণ ও পরররপররররক উনয়ন শধর রক পকল 

(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত।

আবতরক বয়

37,40 13,70 29,21 37,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

18,93,60 5,12,30 42,39,79 18,93,6032 পণ ও সসবরর ববহরর

19,31,00 5,26,00 42,69,00উপশমরট - আবতরক বয়: 19,31,00

মলধন বয়

245,85,00 4,00 82,31,00 245,85,0041 অআরর রক সমদ

0 15,00,00 0 049 সনররকত

245,85,00 15,04,00 82,31,00উপশমরট - মলধন বয়: 245,85,00

সমরট: 265,16,00 20,30,00 125,00,00 265,16,00

224281200 করমলর সকনধয় করররগরর পন:রনমরণ র পকল (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

15,72 4,31 19,15 15,7231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

44,28 25,69 1,40,85 44,2832 পণ ও সসবরর ববহরর

60,00 30,00 1,60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

59,40,00 37,20,00 48,40,00 59,40,0041 অআরর রক সমদ

59,40,00 37,20,00 48,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 59,40,00

সমরট: 60,00,00 37,50,00 50,00,00 60,00,00

224302800 নররসনদধ সজলর করররগরর রনম ররণ পকল  (০১/০৯/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

15,15 15,76 28,65 15,1531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,44,85 34,24 1,31,35 1,44,8532 পণ ও সসবরর ববহরর

1,60,00 50,00 1,60,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,60,00

মলধন বয়

28,40,00 3,50,00 48,40,00 28,40,0041 অআরর রক সমদ

28,40,00 3,50,00 48,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 28,40,00

সমরট: 30,00,00 4,00,00 50,00,00 30,00,00
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16102 - কররর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610201 - পধরন করর ররলয়, কররর অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

224321200 জরমরলপর সজলর করররগরর পন: রনম ররণ  (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

18,11 2,65 0 18,1131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

96,89 78,35 0 96,8932 পণ ও সসবরর ববহরর

1,15,00 81,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 1,15,00

মলধন বয়

13,85,00 10,00,00 0 13,85,0041 অআরর রক সমদ

13,85,00 10,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 13,85,00

সমরট: 15,00,00 10,81,00 0 15,00,00

সমরট - পধরন করর ররলয়, কররর অরধদপর: 465,86,00 133,01,00 367,06,00 465,86,00

সমরট - কররর অরধদপর: 465,86,00 133,01,00 367,06,00 465,86,00
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16103 - সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610301 - পধরন করর ররলয়, সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

223036200 সসনররনন এশবরলট অব ফরয়রর ইম ররশজরন সরসপন (সরফরর) পশজক (০১/১০/২০১৮-৩০/০৯/২০২০) অনশমররদত।

আবতরক বয়

3,00 2,00 0 3,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

7,00 3,00 0 7,0032 পণ ও সসবরর ববহরর

5,00,00 0 0 5,00,0038 অনরন বয়

5,10,00 5,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,10,00

মলধন বয়

1,40,00 10,20,00 10,00,00 1,40,0041 অআরর রক সমদ

1,40,00 10,20,00 10,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,40,00

সমরট: 6,50,00 10,25,00 10,00,00 6,50,00

224106100 * সদশশর গরতপণ র রবরভন উপশজলর সদর/সরশন ১৫৬ট ফরয়রর সররভরস ও রসরভল রডশফন সসশন সরপন (০১/০৭/২০১২ - 

৩০/০৬/২০২১) (১ম সনশশররধত)

আবতরক বয়

0 21,66 36,50 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 98,34 1,13,50 032 পণ ও সসবরর ববহরর

0 1,20,00 1,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 158,80,00 138,50,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 158,80,00 138,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

সমরট: 1,00 160,00,00 140,00,00 1,00

224106600 * সদশশর গরতপণ র ২৫ট উপশজলর/সদর/সরশন ফরয়রর সররভরস ও রসরভল রডশফন সসশন সরপন (২য় সনশশররধত) (০১/০১/২০১১ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,32 31,80 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 44,68 68,20 032 পণ ও সসবরর ববহরর

0 50,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 118,96,00 99,00,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 118,96,00 99,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

সমরট: 1,00 119,46,00 100,00,00 1,00

224280200 ফরয়রর সররভরস ও রসরভল রডশফন ডবরধ ইউরনট সমসররণ পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

21,74 19,30 26,90 21,7431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,24,26 15,70 2,08,10 3,24,2632 পণ ও সসবরর ববহরর

4,00 0 0 4,0038 অনরন বয়

3,50,00 35,00 2,35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,50,00
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16103 - সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610301 - পধরন করর ররলয়, সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

16,95,00 6,75,00 37,65,00 16,95,0041 অআরর রক সমদ

16,95,00 6,75,00 37,65,00উপশমরট - মলধন বয়: 16,95,00

সমরট: 20,45,00 7,10,00 40,00,00 20,45,00

224280300 ১১ট মডরণ র ফরয়রর সররভরস ও রসরভল রডশফন সসশন সরপন পকল (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

60,64 23,00 23,20 60,6431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,39,36 58,00 1,11,80 1,39,3632 পণ ও সসবরর ববহরর

2,00,00 81,00 1,35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

331,41,00 219,19,00 148,65,00 331,41,0041 অআরর রক সমদ

331,41,00 219,19,00 148,65,00উপশমরট - মলধন বয়: 331,41,00

সমরট: 333,41,00 220,00,00 150,00,00 333,41,00

সমরট - পধরন করর ররলয়, সবসরমররক পরতরকর ও 

অরগরনব ররপণ অরধদপর:

360,38,00 516,81,00 440,00,00 360,38,00

সমরট - সবসরমররক পরতরকর ও অরগরনব ররপণ 

অরধদপর:

360,38,00 516,81,00 440,00,00 360,38,00
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16104 - মরদকদব রনয়নণ অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610401 - পধরন করর ররলয়, মরদকদব রনয়নণ অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

224279900 * “৪ট রবভরগধয় শহশর মরদকদব রনয়নণ অরধদপশরর সটরসন লরবশরটরর সরপন” (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত 

অননশমররদত।

আবতরক বয়

0 5,47 10,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 2,60,53 2,80,00 032 পণ ও সসবরর ববহরর

0 2,66,00 2,90,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

1,00 37,53,00 17,10,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 37,53,00 17,10,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

সমরট: 1,00 40,19,00 20,00,00 1,00

সমরট - পধরন করর ররলয়, মরদকদব রনয়নণ 

অরধদপর:

1,00 40,19,00 20,00,00 1,00

সমরট - মরদকদব রনয়নণ অরধদপর: 1,00 40,19,00 20,00,00 1,00
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16105 - ইরমশগশন ও পরসশপরট র অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/সকরড

পকল

সকরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(সসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1610501 - পধরন করর ররলয়, ইরমশগশন ও পরসশপরট র অরধদপর

সমরট

পকল

সরহরয

224107000 *১৭ট আঞরলক পরসশপরট র অরফস রনম ররণ পকল (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 60 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 29,40 1,00 032 পণ ও সসবরর ববহরর

0 30,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 8,70,00 9,00 041 অআরর রক সমদ

0 8,70,00 9,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

সমরট: 0 9,00,00 10,00 0

224239400 “বরনলরশদশশ ই-পরসশপরট র ও সয়নরকয় বড ররর রনয়নণ ববসরপনর পবতরন” (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৮) অনশমররদত।

আবতরক বয়

4,28,00 3,01,60 5,04,00 4,28,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

305,72,00 303,98,40 291,96,00 305,72,0032 পণ ও সসবরর ববহরর

2,00,00 0 3,00,00 2,00,0039 সনররকত

312,00,00 307,00,00 300,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 312,00,00

সমরট: 312,00,00 307,00,00 300,00,00 312,00,00

224260500 * ১৬ আঞরলক পরসশপরট র অরফস রনম ররণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

21,00 21,00 3,00 21,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,29,00 1,29,00 1,47,00 1,29,0032 পণ ও সসবরর ববহরর

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

মলধন বয়

18,50,00 18,50,00 48,50,00 18,50,0041 অআরর রক সমদ

18,50,00 18,50,00 48,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,50,00

সমরট: 20,00,00 20,00,00 50,00,00 20,00,00

সমরট - পধরন করর ররলয়, ইরমশগশন ও পরসশপরট র 

অরধদপর:

332,00,00 336,00,00 350,10,00 332,00,00

সমরট - ইরমশগশন ও পরসশপরট র অরধদপর: 332,00,00 336,00,00 350,10,00 332,00,00

সমরট - সরকর সসবর রবভরগ: 1344,96,001026,01,001257,91,00 1257,91,00


