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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 33

136 - যব ও ককড়র মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

14,30,00

265,59,00

0

279,89,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

1360101 সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয় 278,03,00 187,20,00 198,89,00

278,03,00 187,20,00 198,89,00মমরট - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয় :

যব উনয়ন অরধদপর

1360301 পধরন করর ররলয়, যব উনয়ন অরধদপর 1,86,00 42,59,00 34,40,00

1,86,00 42,59,00 34,40,00মমরট - যব উনয়ন অরধদপর :

মমরট - যব ও ককড়র মনণরলয় : 233,29,00229,79,00279,89,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 33

136 - যব ও ককড়র মনণরলয়

13601 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360101 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000136 যব ও ককড়র মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

90,83,00 0 1,37,00 90,83,0049 সনররকত

90,83,00 0 1,37,00উপশমরট - মলধন বয়: 90,83,00

কমরট: 90,83,00 0 1,37,00 90,83,00

222009300 ককবরজরর কজলরয় কশখ করমরল আররজররতক রকশকট এবন ফটবল কসরডয়রম কমশপক রনম ররশণর লশকক সররড পকল 

(০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 3,00 3,60,00 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 4,26,00 5,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,29,00 3,65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 5,00 049 সনররকত

0 0 5,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,29,00 3,70,00 0

223039200 জরতকয় উনয়শনর ককশত ককড়রশক মলধরররয় আনরর জন বরনলরশদশশর ককড়রনকরতর করঠরশমর সনশশরধন 

(০১/১০/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,50 1,50 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 8,50 8,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 10,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 10,00 10,00 0

224034700 রবশকএসরপ'র আওতরয় চটগরম ও ররজশরহকশত ককড়র সল পরতষর (২য় সনশশররধত) (০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 12,00 4,00 038 অনরন বয়

0 12,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 56,00,00 50,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 56,00,00 50,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 56,12,00 50,04,00 0
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13601 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360101 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224075400 * রবশকএসরপ’র পরমলর পরশকণরররশদর ককড়র উনয়ন পকল (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

9,86,00 1,90,00 2,00,00 9,86,0038 অনরন বয়

9,86,00 1,90,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 9,86,00

মলধন বয়

1,00 4,60,00 8,00,00 1,0042 পকল মলধন বয়

1,00 4,60,00 8,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 9,87,00 6,50,00 10,00,00 9,87,00

224239200 “ঢরকরস পলন করবররড ও ভরলবল কসরডয়রশমর সশররগ সরবধর বরদসহ উনয়ন” (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০)  অনশমররদত

আবতরক বয়

0 6,00 5,00 038 অনরন বয়

0 6,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 9,27,00 2,50,00 042 পকল মলধন বয়

0 9,27,00 2,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 9,33,00 2,55,00 0

224239300 “ফররদপর কজলরস ভরঙর উপশজলর কসরডয়রম রনম ররণ” (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০)  অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,00 1,00 038 অনরন বয়

0 1,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 3,92,00 1,96,00 042 পকল মলধন বয়

0 3,92,00 1,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,93,00 1,97,00 0

224256200 মরনগঞ কজলরস শনগর উপশজলর কসরডয়রম এবন রদনরজপর কজলরস পরব রতকপর উপশজলর কসরডয়রশমর উনয়ন 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,00 19,00 038 অনরন বয়

0 2,00 19,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,42,00 74,00 042 পকল মলধন বয়

0 4,42,00 74,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,44,00 93,00 0



 274

13601 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360101 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224286300 ঢরকরস কমলরপর বকরশশষ শহকদ রসপরহক মহরমদ কমরসফর করমরল কসরডয়রশমর উনয়ন” শকর রক পকল (০১/০১/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 0 10,00 038 অনরন বয়

0 0 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 11,57,00 3,79,00 042 পকল মলধন বয়

0 11,57,00 3,79,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 11,57,00 3,89,00 0

224286400 ঢরকরস ধরনমরন সলতরনর করমরল মরহলর ককড়র কমশপশকর অরধকতর উনয়ন” শকর রক পকল (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,00 1,00 038 অনরন বয়

0 1,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 3,13,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 3,13,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,14,00 1,00 0

224296500  ঢরকরস বঙবন জরতকয় কসরডয়রশমর অরধকতর উনয়ন (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

80,00 50,00 50,00 80,0038 অনরন বয়

80,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 80,00

মলধন বয়

29,20,00 24,50,00 49,50,00 29,20,0042 পকল মলধন বয়

29,20,00 24,50,00 49,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,20,00

কমরট: 30,00,00 25,00,00 50,00,00 30,00,00

224296600 রবশকএসরপ’র আঞরলক পরশকণ ককন রসশলট এর উনয়ন এবন আঞরলক পরশকণ ককন রদনরজপশরর রসনশরটক হরক টরফর সরপন 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 4,00 4,00 038 অনরন বয়

0 4,00 4,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

5,94,00 25,51,00 14,96,00 5,94,0042 পকল মলধন বয়

5,94,00 25,51,00 14,96,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,94,00

কমরট: 5,94,00 25,55,00 15,00,00 5,94,00
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13601 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360101 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224307200 * ককবরজরর বকরশশষ রহল আরমন কসরডয়রম উনয়ন এবন একট ইনশডরর কসরডয়রম রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

20,00 12,00 12,00 20,0038 অনরন বয়

20,00 12,00 12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00

মলধন বয়

6,70,00 14,21,00 14,21,00 6,70,0042 পকল মলধন বয়

6,70,00 14,21,00 14,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,70,00

কমরট: 6,90,00 14,33,00 14,33,00 6,90,00

224307500 রনপর কজলর কসরডয়রশম আধরনক রমরডয়র কসনরর ও ইনশডরর কসরডয়রম রনম ররনসহ অরধকতর উনয়ন (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

35,00 25,00 50,00 35,0038 অনরন বয়

35,00 25,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 35,00

মলধন বয়

19,65,00 9,75,00 24,50,00 19,65,0042 পকল মলধন বয়

19,65,00 9,75,00 24,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,65,00

কমরট: 20,00,00 10,00,00 25,00,00 20,00,00

224312400 পরবনর শহকদ একরডশভরশকট আরমন উরদন কসরডয়রম এবন রবদমরন সইরমনপশলর উনয়ন, ইনশডরর রকশকট কনট পরকটস কসড রনম ররণ 

এবন শরকয়তপর কজলর কসরডয়রশমর অরধকতর উনয়ন পকল (০১/০১/২০২০ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

21,00 20,00 20,00 21,0038 অনরন বয়

21,00 20,00 20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 21,00

মলধন বয়

25,46,00 11,80,00 19,80,00 25,46,0042 পকল মলধন বয়

25,46,00 11,80,00 19,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,46,00

কমরট: 25,67,00 12,00,00 20,00,00 25,67,00

224324100 রবশকএসরপ’র শকটন কজরশনর আধরনকককরণ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,00 1,00 0 20,0038 অনরন বয়

20,00 1,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 20,00
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13601 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360101 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

29,80,00 49,00 0 29,80,0042 পকল মলধন বয়

29,80,00 49,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 29,80,00

কমরট: 30,00,00 50,00 0 30,00,00

224326200 "২৫ট কজলর সদশর রবদমরন কটরনস অবকরঠরশমরসমশহর উনয়ন" (০১/০১/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 10,00 0 50,0038 অনরন বয়

50,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

18,43,00 0 0 18,43,0042 পকল মলধন বয়

18,43,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 18,43,00

কমরট: 18,93,00 10,00 0 18,93,00

224326300 কভরলর কজলরস গজনবক কসরডয়রশমর অরধকতর উনয়ন, ইনশডরর কসরডয়রম এবন সইরমনপল রনম ররণ (০১/০৭/২০২০ - ৩১/১২/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

35,00 10,00 0 35,0038 অনরন বয়

35,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 35,00

মলধন বয়

9,65,00 0 0 9,65,0042 পকল মলধন বয়

9,65,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,65,00

কমরট: 10,00,00 10,00 0 10,00,00

224326400 কশখ করমরল কসরডয়রম, করষয়র এর অরধকতর উনয়ন (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

35,00 10,00 0 35,0038 অনরন বয়

35,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 35,00

মলধন বয়

9,65,00 0 0 9,65,0042 পকল মলধন বয়

9,65,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,65,00

কমরট: 10,00,00 10,00 0 10,00,00

224326500 বররশরল আবর রব কসররনয়রবরত কসরডয়রমশক আরজরররতক মরশন উনকতকরণ এবন রবদমরন কজলর সইরমনপশলর উনয়ন 

(০১/১১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

50,00 10,00 0 50,0038 অনরন বয়

50,00 10,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00
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13601 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360101 - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

19,39,00 0 0 19,39,0042 পকল মলধন বয়

19,39,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 19,39,00

কমরট: 19,89,00 10,00 0 19,89,00

কমরট - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়: 278,03,00 187,20,00 198,89,00 278,03,00

কমরট - সরচবরলয়, যব ও ককড়র মনণরলয়: 278,03,00 187,20,00 198,89,00 278,03,00
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13603 - যব উনয়ন 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360301 - পধরন করর ররলয়, যব উনয়ন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

223005100 কটকশনরলরজ এমপরওয়ররশমন কসনরর অন হইলস ফর আনরররপরভলরইজড রররল ইয়রন রপপল অব বরনলরশদশ (কটকরব) 

(০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 61,10 62,92 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 75,90 1,21,08 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,37,00 1,84,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 1,37,00 1,84,00 0

223012400 সরশপরট র  ট কডশভলপশমন নরশনরল পরন অফ একরকশন ফর ইমরপশমইনশটশন নরশনরল ইয়র পরলরস এন ইয়র কডশভলপশমন ইনশডক 

(০১/১০/২০১৭ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

88,00 23,00 23,00 0 0 0 88,00 88,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

88,00 23,00 23,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 88,00 88,00

কমরট: 88,00 23,00 23,00 0 0 0 88,00 88,00

224033900 ৬৪ট কজলরয় তথ পযরক পরশকণ পদরশনর জন যব উনয়ন অরধদপশরর সকমতর বরদ ( ২য় সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 17,50 24,16 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 3,85,50 2,85,84 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,03,00 3,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 24,20,00 19,78,00 041 অআরর রক সমদ

0 24,20,00 19,78,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 28,23,00 22,88,00 0

224034900 * কসনশদরনন এন মড ররনরইশজশন অব কশখ হররসনর ইয়র কসনরর (০১/০৩/২০১৫ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 35,00 13,30 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 5,94,00 3,29,70 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 6,29,00 3,43,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,17,00 2,94,00 041 অআরর রক সমদ

0 4,17,00 2,94,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 10,46,00 6,37,00 0

224053200 উতরবশঙর ৭ট কজলরয় কবকরর যবশদর কম রসনসরন ও আতকমরসনসরশনর সশররগ সরষ  (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 16,34 20,72 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 2,13,66 2,82,28 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,30,00 3,03,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 2,30,00 3,03,00 0
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13603 - যব উনয়ন 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

অধকনস সনসর/দপর: 1360301 - পধরন করর ররলয়, যব উনয়ন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224279800 সরবধরবরঞত পরররক যবকশদর আতকমরসনসহরশনর জন চরমড়রজরত দব উৎপরদন, রবপনণ ও পরশকণ ককন সহরপন 

(০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 0 4,00 031 কম রচররকশদর পরতদরন (Compensation)

0 0 1,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 0 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 0 5,00 0

224334100 "ররনবরহন চরলনর পরশকণ" শকর রক পকল (০১/০১/২০২১ - ৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 0 0 10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00

মলধন বয়

88,00 0 0 88,0041 অআরর রক সমদ

88,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 88,00

কমরট: 98,00 0 0 98,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, যব উনয়ন অরধদপর: 1,86,00 42,59,00 34,40,00 98,00 0 0 88,00 88,00

কমরট - যব উনয়ন অরধদপর: 1,86,00 42,59,00 34,40,00 98,00 0 0 88,00 88,00

কমরট - যব ও ককড়র মনণরলয়: 233,29,00229,79,00279,89,00 279,01,00 0 0 88,00 88,00


