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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 52

155 - পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

97,02,00

699,31,00

0

796,33,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

1550101 সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয় 796,33,00 824,32,00 864,45,00

796,33,00 824,32,00 864,45,00মমরট - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয় :

মমরট - পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয় : 864,45,00824,32,00796,33,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 52

155 - পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

211000103 উনয়ন কম রসরচর জন সনযক তহরবল হশত অর র সরনরনর (এ.রড.রপ. বরহর রত)

আবতরক বয়

0 0 20,90,00 039 সনররকত

0 0 20,90,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 0 20,90,00 0

221000155 পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

83,00 0 0 83,0039 সনররকত

83,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 83,00

মলধন বয়

12,50,00 0 56,26,00 12,50,0049 সনররকত

12,50,00 0 56,26,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,50,00

কমরট: 13,33,00 0 56,26,00 13,33,00

221000900 পরব রতত চটগরম উনয়ন সহরয়তর

আবতরক বয়

4,50,00 4,20,00 4,20,00 4,50,0038 অনরন বয়

4,50,00 4,20,00 4,20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,50,00

মলধন বয়

255,50,00 250,80,00 250,80,00 255,50,0042 পকল মলধন বয়

255,50,00 250,80,00 250,80,00উপশমরট - মলধন বয়: 255,50,00

কমরট: 260,00,00 255,00,00 255,00,00 260,00,00

221001000 পরব রতত চটগরশমর সরনধয় সরকরর উনয়ন সহরয়তর

আবতরক বয়

37,80,00 37,83,00 43,00,00 37,80,0038 অনরন বয়

37,80,00 37,83,00 43,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 37,80,00

মলধন বয়

52,20,00 47,17,00 42,00,00 52,20,0042 পকল মলধন বয়

52,20,00 47,17,00 42,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 52,20,00

কমরট: 90,00,00 85,00,00 85,00,00 90,00,00
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221001100 পরব রতত চটগরম উনয়ন কবরশড রর জন উনয়ন সহরয়তর

আবতরক বয়

1,50,00 1,50,00 1,50,00 1,50,0038 অনরন বয়

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

মলধন বয়

88,50,00 88,50,00 88,50,00 88,50,0042 পকল মলধন বয়

88,50,00 88,50,00 88,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 88,50,00

কমরট: 90,00,00 90,00,00 90,00,00 90,00,00

224095600 *বরনরবরন পরব রতত  কজলরর রবরভন উপশজলরয় গরমধণ সড়ক অবকরঠরশমর রনম ররণ (০১/০৭/১৫ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

14,00 7,00 12,00 14,0038 অনরন বয়

14,00 7,00 12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,00

মলধন বয়

11,62,00 6,08,00 6,03,00 11,62,0042 পকল মলধন বয়

11,62,00 6,08,00 6,03,00উপশমরট - মলধন বয়: 11,62,00

কমরট: 11,76,00 6,15,00 6,15,00 11,76,00

224095700 ররনগরমরট পরব রতত কজলরর উপশজলর সদশরর সরশর কররগরশররগ উনয়শনর লশকত গরমধণ সড়ক অবকরঠরশমর রনম ররণ (১ম সনশশররধত) 

(০১/০৭/১৬ - 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 4,71,00 17,00 042 পকল মলধন বয়

0 4,71,00 17,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,72,00 18,00 0

224095800 বরনরবরন পরব রতত কজলরর পলধ অবকরঠরশমর উনয়ন (০১/১০/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২৩) (১ম সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

8,00 10,00 9,00 8,0038 অনরন বয়

8,00 10,00 9,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,00

মলধন বয়

12,32,00 6,90,00 5,21,00 12,32,0042 পকল মলধন বয়

12,32,00 6,90,00 5,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 12,32,00

কমরট: 12,40,00 7,00,00 5,30,00 12,40,00
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224095900 *খরগড়রছরড় পরব রতত কজলরয় রবরভন উপশজলরর পততন জনপশদর সরশর উপশজলর সদশরর কররগরশররগ কনটওয়রকর গশড় কতরলরর লশকত 

গরমধণ সড়ক অবকরঠরশমর রনম ররণ (২য় সনশশররধত) (০১/০১/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00 1,00 1,00 1,0038 অনরন বয়

1,00 1,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

7,83,00 12,78,00 12,78,00 7,83,0042 পকল মলধন বয়

7,83,00 12,78,00 12,78,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,83,00

কমরট: 7,84,00 12,79,00 12,79,00 7,84,00

224096000 পরব রতত চটগরম অঞশলর অনগসর জনশগররষর আয়বধ রক কম রসরচ রহসরশব উনত জরশতর ববশ উৎপরদন (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,11,00 3,11,00 038 অনরন বয়

0 3,11,00 3,11,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 3,11,00 3,11,00 0

224096100 *ঢরকরর কবইলধ কররশড পরব রতত চটগরম কমশপক রনম ররণ (০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,00 4,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 32,00 1,15,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 35,00 1,19,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 77,00,00 68,81,00 041 অআরর রক সমদ

1,00 0 0 1,0049 সনররকত

1,00 77,00,00 68,81,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 1,00 77,35,00 70,00,00 1,00

224096200 *পরব রতত চটগরশমর পততন এলরকরয় রমশ ফল চরষ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/১৫ - ৩০/০৬/২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,92,00 2,56,00 2,70,00 1,92,0038 অনরন বয়

1,92,00 2,56,00 2,70,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,92,00

মলধন বয়

0 1,90,00 6,88,00 042 পকল মলধন বয়

0 1,90,00 6,88,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,92,00 4,46,00 9,58,00 1,92,00

224096600 পরব রতত চটগরম পলধ উনয়ন পকল (২য় পর ররয়) (সনশশররধত) রপএমইউ অনশ (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 82,00 67,00 038 অনরন বয়

0 82,00 67,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 3,72,00 71,00 042 পকল মলধন বয়

0 3,72,00 71,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,54,00 1,38,00 0

224096700 পরব রতত চটগরম পলধ উনয়ন পকল (২য় পর ররয়) (সনশশররধত) এলরজইরড অনশ (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 4,75,00 0 038 অনরন বয়

0 4,75,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 10,26,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 10,26,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 15,01,00 1,00 0

224120400 কসনশদরনন ইনকরসভ কডভশলপশমন ইন চটগরম রহল টতরকস (০১/০২/২০১৭-৩০/০৯/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,11,23 9,57,73 9,57,73 0 0 0 3,11,23 3,11,2331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,29,65 11,88,27 11,88,27 0 0 0 2,29,65 2,29,6532 পণ ও কসবরর ববহরর

3,53 0 0 0 0 0 3,53 3,5335 ভরতরক

16,57,77 15,59,00 20,59,00 4,00,00 0 0 12,57,77 12,57,7736 অনদরন

1,06,82 0 0 0 0 0 1,06,82 1,06,8238 অনরন বয়

23,09,00 37,05,00 42,05,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,00,00 0 0 19,09,00 19,09,00

মলধন বয়

80,00 16,30,00 0 0 0 0 80,00 80,0041 অআরর রক সমদ

0 0 11,30,00 049 সনররকত

80,00 16,30,00 11,30,00উপশমরট - মলধন বয়: 0 0 0 80,00 80,00

কমরট: 23,89,00 53,35,00 53,35,00 4,00,00 0 0 19,89,00 19,89,00

224120600 পরব রতত চটগরশমর পততন অঞশলর অসচল ও পররনক পররবরশরর নররধ উনয়শন গরভধ পরলন পকল (০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,81,00 1,93,00 038 অনরন বয়

0 3,81,00 1,93,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 39,00 53,00 042 পকল মলধন বয়

0 39,00 53,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,20,00 2,46,00 0
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224231300 *পরব রতত চটগরম এলরকরয় কটকসই সরমররজক কসবর পদরন (১ম সনশশররধত) পকল (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,02,00 7,27,00 10,33,51 5,02,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

6,88,50 3,26,50 3,80,82 6,88,5032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 35,00 0 034 মনরফর ও সদ

16,00 16,00 15,98 16,0036 অনদরন

0 15,00 0 037 সরমররজক সরবধররদ

63,50 50,50 52,00 63,5038 অনরন বয়

0 0 1,85,69 039 সনররকত

12,70,00 11,70,00 16,68,00উপশমরট - আবতরক বয়: 12,70,00

মলধন বয়

1,85,00 70,20,00 0 1,85,0041 অআরর রক সমদ

55,45,00 0 0 35,45,00 0 0 20,00,00 20,00,0042 পকল মলধন বয়

0 0 73,32,00 049 সনররকত

57,30,00 70,20,00 73,32,00উপশমরট - মলধন বয়: 37,30,00 0 0 20,00,00 20,00,00

কমরট: 70,00,00 81,90,00 90,00,00 50,00,00 0 0 20,00,00 20,00,00

224246600 বরনরবরন পরব রতত কজলরর কররয়রনছরড় উপশজলর সদর হশত রমর উপশজলর পর রন পলধ সড়ক রনম ররণ পকল  

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

85,22 0 0 85,2231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

16,76 0 0 16,7632 পণ ও কসবরর ববহরর

2 44,00 65,00 238 অনরন বয়

1,02,00 44,00 65,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,02,00

মলধন বয়

15,53,98 0 0 15,53,9841 অআরর রক সমদ

2 12,92,00 12,71,00 242 পকল মলধন বয়

15,54,00 12,92,00 12,71,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,54,00

কমরট: 16,56,00 13,36,00 13,36,00 16,56,00

224252200 * পরব রতত চটগরশমর পততন এলরকরয় উচ মশলর মসলর চরষ পকল (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

8,00 0 0 8,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

26,00 0 0 26,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 8,81,00 8,81,00 038 অনরন বয়

34,00 8,81,00 8,81,00উপশমরট - আবতরক বয়: 34,00
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

6,00,00 0 0 6,00,0041 অআরর রক সমদ

0 1,36,00 1,36,00 042 পকল মলধন বয়

47,00 0 0 47,0049 সনররকত

6,47,00 1,36,00 1,36,00উপশমরট - মলধন বয়: 6,47,00

কমরট: 6,81,00 10,17,00 10,17,00 6,81,00

224285700 *পরব রতত চটগরম আঞরলক পররষদ কমশপক রনম ররণ (০১/০৩/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

9,00 0 0 9,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

40,00 0 0 40,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 25,00 4,00,00 1,0038 অনরন বয়

50,00 25,00 4,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

27,99,95 0 0 27,99,9541 অআরর রক সমদ

5 27,95,00 43,00,00 542 পকল মলধন বয়

28,00,00 27,95,00 43,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 28,00,00

কমরট: 28,50,00 28,20,00 47,00,00 28,50,00

224287600 বরনরবরন পরব রতত কজলরয় সরনগ নদধর উপর ২ট এবন কসরনরখরলধ খরশলর উপর ১ট বধজ রনম ররণ পকল (০১/০৭/২০১৯ - 

৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,50 0 0 1,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

9,45 0 0 9,4532 পণ ও কসবরর ববহরর

5 29,00 23,00 538 অনরন বয়

11,00 29,00 23,00উপশমরট - আবতরক বয়: 11,00

মলধন বয়

21,44,96 0 0 21,44,9641 অআরর রক সমদ

4 15,26,00 15,32,00 442 পকল মলধন বয়

21,45,00 15,26,00 15,32,00উপশমরট - মলধন বয়: 21,45,00

কমরট: 21,56,00 15,55,00 15,55,00 21,56,00

224289900 খরগড়রছরড় কজলর সদশরর পররন রনষরশন ববসর উনয়ন ও জলরবদতর দরধকরশণর লশকত মরষরর কডইন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৯ - 

৩১/১২/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,30 1,30 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 6,70 6,70 032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 0 0 10,0038 অনরন বয়

10,00 8,00 8,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 80,00 80,00 041 অআরর রক সমদ

13,90,00 19,12,00 9,12,00 13,90,0042 পকল মলধন বয়

13,90,00 19,92,00 9,92,00উপশমরট - মলধন বয়: 13,90,00

কমরট: 14,00,00 20,00,00 10,00,00 14,00,00

224310400 পরব রতত চটগরশম তলর চরষ বরদ ও কষকশদর দরররদ রবশমরচন (০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,81 0 0 3,8131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

2,92,19 0 0 2,92,1932 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 2,78,00 4,20,00 1,0038 অনরন বয়

2,97,00 2,78,00 4,20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,97,00

মলধন বয়

2,52,45 0 0 2,52,4541 অআরর রক সমদ

55 68,00 2,70,00 5542 পকল মলধন বয়

2,53,00 68,00 2,70,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,53,00

কমরট: 5,50,00 3,46,00 6,90,00 5,50,00

224315800 ররনগরমরট কপপরসভরসহ সকল উপশজলরয় রনররপদ পররন সরবররহ ও সররনশটশন ববসরর সমসররণ ও উনয়ন শধষ রক পকল 

(০১/০৩/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 50 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

92,95 49,50 0 92,9532 পণ ও কসবরর ববহরর

5 0 0 538 অনরন বয়

93,00 50,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 93,00

মলধন বয়

13,31,95 7,50,00 0 13,31,9541 অআরর রক সমদ

5 0 0 542 পকল মলধন বয়

13,32,00 7,50,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 13,32,00

কমরট: 14,25,00 8,00,00 0 14,25,00

224315900 বরনরবরন কজলরর রবরভন উপশজলরর পরথশর এলরকরয় রজএফএস ও সকল এলরকরয় রডপটউবওশয়শলর মরধশম সশপয় পরনধয় জল 

সরবররহকরণ পকল (০১/০১/২০২০ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

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

47,95 73,00 0 47,9532 পণ ও কসবরর ববহরর

5 0 0 538 অনরন বয়

50,00 75,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

8,99,95 5,25,00 0 8,99,9541 অআরর রক সমদ

5 0 0 542 পকল মলধন বয়

9,00,00 5,25,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,00,00

কমরট: 9,50,00 6,00,00 0 9,50,00

224320600 পরব রতত চটগরশমর পততন এলরকরয় কসরলরর পরশনল সরপশনর মরধশম রবদতৎ সরবররহ পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৭/২০২০ - 

৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

22,33 22,08 0 22,3331 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,66,01 1,72,92 0 3,66,0132 পণ ও কসবরর ববহরর

5,66 5,00 0 5,6636 অনদরন

6,00 0 0 6,0038 অনরন বয়

4,00,00 2,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 4,00,00

মলধন বয়

70,99,95 8,00,00 0 70,99,9541 অআরর রক সমদ

5 0 0 542 পকল মলধন বয়

71,00,00 8,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 71,00,00

কমরট: 75,00,00 10,00,00 0 75,00,00

224323700 বরনরবরন পরব রতত কজলরর রবরভন উপশজলরয় কসচ কডইন রনম ররণ পকল (০১/০৭/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,75 50 0 1,7531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

16,20 2,50 0 16,2032 পণ ও কসবরর ববহরর

5 0 0 538 অনরন বয়

18,00 3,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 18,00

মলধন বয়

9,81,96 2,97,00 0 9,81,9641 অআরর রক সমদ

4 0 0 442 পকল মলধন বয়

9,82,00 2,97,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,82,00

কমরট: 10,00,00 3,00,00 0 10,00,00

224323800 পরব রতত চটগরশমর খরগড়রছরড় কজলরর রবরভন উপশজলরয় কসচ কডইন রনম ররণ (০১/০৯/২০২০ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,50 25 0 1,5031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

12,45 1,75 0 12,4532 পণ ও কসবরর ববহরর

5 0 0 538 অনরন বয়

14,00 2,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 14,00
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15501 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম 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: 1550101 - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

9,35,95 1,98,00 0 9,35,9541 অআরর রক সমদ

5 0 0 542 পকল মলধন বয়

9,36,00 1,98,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 9,36,00

কমরট: 9,50,00 2,00,00 0 9,50,00

224328400 পরব রতত চটগরম অঞশল করফ ও করজবরদরম চরশষর মরধশম দরররদত হরসকরণ

আবতরক বয়

17,80 0 0 17,8031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,47,95 0 0 3,47,9532 পণ ও কসবরর ববহরর

25 0 0 2538 অনরন বয়

3,66,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 3,66,00

মলধন বয়

34,00 0 0 34,0042 পকল মলধন বয়

34,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 34,00

কমরট: 4,00,00 0 0 4,00,00

কমরট - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক 

মনণরলয়:

796,33,00 824,32,00 864,45,00 756,44,00 0 0 39,89,00 39,89,00

কমরট - সরচবরলয়, পরব রতত চটগরম রবষয়ক 

মনণরলয়:

796,33,00 824,32,00 864,45,00 756,44,00 0 0 39,89,00 39,89,00

কমরট - পরব রতত চটগরম রবষয়ক মনণরলয়: 864,45,00824,32,00796,33,00 756,44,00 0 0 39,89,00 39,89,00


