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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 28

131 - শম ও কম রসনসরন মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

98,98,00

86,75,00

0

185,73,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়

1310101 সরচবরলয় 92,23,00 84,58,00 102,64,00

92,23,00 84,58,00 102,64,00মমরট - সরচবরলয় :

শম অরধদপর

1310201 পধরন করর ররলয়, শম অরধদপর 16,15,00 51,00,00 69,98,00

16,15,00 51,00,00 69,98,00মমরট - শম অরধদপর :

কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন অরধদপর

1310301 কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশরন অরধদপর 77,35,00 50,34,00 47,80,00

77,35,00 50,34,00 47,80,00মমরট - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন অরধদপর :

মমরট - শম ও কম রসনসরন মনণরলয় : 220,42,00185,92,00185,73,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 28

131 - শম ও কম রসনসরন মনণরলয়

13101 - সরচবরলয়অরধদপর/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: 1310101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000131 শম ও কম রসনসরন মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

5,00,00 0 9,99,00 5,00,0039 সনররকত

5,00,00 0 9,99,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

কমরট: 5,00,00 0 9,99,00 5,00,00

223004500 *কপরশমরটন কসররসয়রল ডরয়রলগ এন হররশমররনয়রস ইনররসয়রল ররশলশনস ইন বরনলরশদশ কররড-কমইড গরশম রন ইনররস 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

4,55,00 4,30,00 4,30,00 0 0 0 4,55,00 4,55,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

14,34,00 8,59,00 8,58,00 0 0 0 14,34,00 14,34,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

18,89,00 12,89,00 12,88,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 18,89,00 18,89,00

মলধন বয়

11,00 11,00 12,00 0 0 0 11,00 11,0041 অআরর রক সমদ

11,00 11,00 12,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 11,00 11,00

কমরট: 19,00,00 13,00,00 13,00,00 0 0 0 19,00,00 19,00,00

223036700 ততরর কপরশরক খরশত কম রপররশবশ উনয়ন পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

29,91,03 25,69,38 25,69,38 0 0 0 29,91,03 29,91,0331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

8,11,97 38,68,62 38,88,62 0 0 0 8,11,97 8,11,9732 পণ ও কসবরর ববহরর

38,03,00 64,38,00 64,58,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 0 38,03,00 38,03,00

মলধন বয়

20,00 20,00 0 0 0 0 20,00 20,0041 অআরর রক সমদ

20,00 20,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 20,00 20,00

কমরট: 38,23,00 64,58,00 64,58,00 0 0 0 38,23,00 38,23,00
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13101 - সরচবরলয়অরধদপর/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: 1310101 - সরচবরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224253000 বরনলরশদশশ ঝঝরকপণ র রশশ শম রনরসন (৪র র পর ররয়) (০১/০১/২০১৮ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

90,40 62,40 13,23,80 90,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

1,27,20 76,30 34,40 1,27,2032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,25,15 0 036 অনদরন

9,70,00 2,25,15 1,45,80 9,70,0038 অনরন বয়

12,40 0 0 12,4039 সনররকত

12,00,00 6,89,00 15,04,00উপশমরট - আবতরক বয়: 12,00,00

মলধন বয়

18,00,00 11,00 3,00 18,00,0041 অআরর রক সমদ

18,00,00 11,00 3,00উপশমরট - মলধন বয়: 18,00,00

কমরট: 30,00,00 7,00,00 15,07,00 30,00,00

কমরট - সরচবরলয়: 92,23,00 84,58,00 102,64,00 35,00,00 0 0 57,23,00 57,23,00

কমরট - সরচবরলয়: 92,23,00 84,58,00 102,64,00 35,00,00 0 0 57,23,00 57,23,00
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13102 - শম 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: 1310201 - পধরন করর ররলয়, শম অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224113600 শম পররদপররধধন ০৬ ট অরফস পনন রনম ররণ  ও আধরনকধকরণ পকল (০১/০৪/২০১৭ - ৩১/০৩/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 17,81 17,14 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 46,19 55,86 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 6,00 0 036 অনদরন

0 70,00 73,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 17,30,00 15,77,00 041 অআরর রক সমদ

0 17,30,00 15,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 18,00,00 16,50,00 0

224113700 *কদশশর পরব রতত অঞশলর শরমকশদর কলরণ সরবধররদ ও দকতর উনয়ন করর রকম সমসররণ এবন কজররদররকরশণ ররঙরমরটর 

ঘরগড়রয় একট বহরবধ সরবধরসহ শম কলরণ কমশপক রনম ররণ পকল (০১/০৪/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

40,00 50,00 0 40,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

40,00 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

11,60,00 2,50,00 1,00 11,60,0041 অআরর রক সমদ

11,60,00 2,50,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 11,60,00

কমরট: 12,00,00 3,00,00 1,00 12,00,00

224200300 *নরররয়ণগঞ বনশর এবন চটগরশম করলরঘরশট মরহলর শমজধরব কহরশসশল এবন ০৫ শযরর হরসপরতরল সরবধরসহ শম কলরণ ককন 

রনম ররণ  (০১/০৪/২০১৮ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

40,00 50,00 97,00 40,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

40,00 50,00 97,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

3,75,00 29,50,00 52,50,00 3,75,0041 অআরর রক সমদ

3,75,00 29,50,00 52,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,75,00

কমরট: 4,15,00 30,00,00 53,47,00 4,15,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, শম অরধদপর: 16,15,00 51,00,00 69,98,00 16,15,00

কমরট - শম অরধদপর: 16,15,00 51,00,00 69,98,00 16,15,00
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13103 - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন 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: 1310301 - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224113500 *কজনরর ইশকরয়ররলট এন উইশমন এতরমপরউয়ররশমন এতরট ওয়রকর কপস (০১/০৭/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 52,00 52,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 52,00 52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 52,00 52,00 0

224237800 *রররমরডশয়শন ককরঅররডশনশন কসল এ নস কররখরনরগশলরর কতরম (১ম সনশশররধত) বরসবরয়ন  (০১/০৭/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

12,30 25,10 55,80 12,3031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,89,70 6,73,90 7,21,08 3,89,7032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 21,12 10,0039 সনররকত

4,12,00 6,99,00 7,98,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,12,00

মলধন বয়

0 1,00 2,00 041 অআরর রক সমদ

0 1,00 2,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 4,12,00 7,00,00 8,00,00 4,12,00

224252900 *জরতধয় কপশরগত সরসত ও রনররপতর রবষয়ক গশবষণর এবন পরশকণ ইনটটউট সরপন  (০১/০৯/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১)  

অনশমররদত

আবতরক বয়

5,00 52,00 8,00 5,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

68,00 7,96,00 1,65,00 68,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

73,00 8,48,00 1,73,00উপশমরট - আবতরক বয়: 73,00

মলধন বয়

29,27,00 13,48,00 27,55,00 29,27,0041 অআরর রক সমদ

29,27,00 13,48,00 27,55,00উপশমরট - মলধন বয়: 29,27,00

কমরট: 30,00,00 21,96,00 29,28,00 30,00,00

224305900 *রনব রররচত কররডশমড গরশম রনস, পররসক ও ককরমকতরল কররখরনরর করঠরশমর, অরগ ও রবদতৎ ঝঝরক 

রনরপণ।(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 5,00 3,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

16,31,00 12,60,00 4,62,00 16,31,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

16,31,00 12,65,00 4,65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 16,31,00

মলধন বয়

7,00 35,00 35,00 7,0041 অআরর রক সমদ

7,00 35,00 35,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,00

কমরট: 16,38,00 13,00,00 5,00,00 16,38,00
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13103 - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন 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: 1310301 - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224306000 কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন অরধদপশরর আধরনকরয়ন ও শরকশরলধকরণ এবন ১৩ ট কজলর করর ররলয় সরপন 

(০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,80 18,00 47,00 20,8031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,89,20 43,00 40,00 2,89,2032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,10,00 61,00 87,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,10,00

মলধন বয়

23,75,00 7,25,00 4,13,00 23,75,0041 অআরর রক সমদ

23,75,00 7,25,00 4,13,00উপশমরট - মলধন বয়: 23,75,00

কমরট: 26,85,00 7,86,00 5,00,00 26,85,00

কমরট - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন 

অরধদপর:

77,35,00 50,34,00 47,80,00 77,35,00

কমরট - কলকররখরনর ও পরতষরন পররদশ রন 

অরধদপর:

77,35,00 50,34,00 47,80,00 77,35,00

কমরট - শম ও কম রসনসরন মনণরলয়: 220,42,00185,92,00185,73,00 128,50,00 0 0 57,23,00 57,23,00


