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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 10

113 - অর রননরতক সমকর রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

56,87,00

9,55,00

0

66,42,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়

1130101 সরচবরলয়, অর রননরতক সমকর রবভরগ (ইআররড) 66,42,00 51,90,00 57,48,00

66,42,00 51,90,00 57,48,00মমরট - সরচবরলয় :

মমরট - অর রননরতক সমকর রবভরগ : 57,48,0051,90,0066,42,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 10

113 - অর রননরতক সমকর রবভরগ

11301 - 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: 1130101 - সরচবরলয়, অর রননরতক সমকর রবভরগ (ইআররড)

কমরট

পকল

সরহরয

221000113 অর রননরতক সমকর রবভরগ (ইআররড)-এর অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

9,13,00 0 1,77,00 42,00 0 0 8,71,00 8,71,0049 সনররকত

9,13,00 0 1,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 42,00 0 0 8,71,00 8,71,00

কমরট: 9,13,00 0 1,77,00 42,00 0 0 8,71,00 8,71,00

223001400 *সরশপরট র ট ইমরপশমশনশন অব রদ কররভরনউ মরবলরইশজশন কপরগরম ফর করজরলল ভভরট ইমভশমন কপরগরম (২য় সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০২০-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 6,05 3,50 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 3,63,95 3,66,50 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 3,70,00 3,70,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 3,70,00 3,70,00 0

223001500 নশলজ ফর কডশভলপশমন মরশনজশমন (কক৪রডএম) ফর ইআররড ইইউএন উইন (০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,60 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 2,34,40 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,37,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,00 0 041 অআরর রক সমদ

0 4,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 2,41,00 0 0

223001600 কসনরল ককর-অরড রশনশন ইউরনট অব দর পরইশভট কসকর কডভলপশমন সরশপ ররট পশজক (রস.রস.ইউ. পশজক) (০১/০১/১২ - 

৩১/০১/২০২১)  (২য় সনশশররধত) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 98,00 1,96,00 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 98,00 1,96,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 98,00 1,96,00 0
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11301 - 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: 1130101 - সরচবরলয়, অর রননরতক সমকর রবভরগ (ইআররড)

কমরট

পকল

সরহরয

223001700 জরপরন রহউমরন ররশসরস র কডশভলপশমন কপরগরম (কজ.রড.এস.) (৩য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,45 7,45 9,10 10,4531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

33,07,55 29,37,55 30,14,90 7,55 0 0 33,00,00 33,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

33,18,00 29,45,00 30,24,00উপশমরট - আবতরক বয়: 18,00 0 0 33,00,00 33,00,00

মলধন বয়

1,00 1,00 1,00 1,0041 অআরর রক সমদ

1,00 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00

কমরট: 33,19,00 29,46,00 30,25,00 19,00 0 0 33,00,00 33,00,00

223033800 এনশহরনন রজওরব'জ এইড মরশনজশমন এন ককর-অরড রশনশন কভরপররসট ফর সরসশটইশনবল কডশভলপশমন 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৯/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 12,50 17,31 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 5,50 2,73,69 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 18,00 2,91,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 42,00 041 অআরর রক সমদ

0 0 42,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 18,00 3,33,00 0

223034000 সরশপরট র ট সরসশটইশনবল গরজশয়শন পশজক (২য় সনশশররধত) ০১/১২/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

16,24 15,13 24,29 16,2431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

14,35,76 6,92,87 13,87,71 14,35,7632 পণ ও কসবরর ববহরর

0 7,44,00 0 039 সনররকত

14,52,00 14,52,00 14,12,00উপশমরট - আবতরক বয়: 14,52,00

মলধন বয়

25,00 25,00 31,00 25,0041 অআরর রক সমদ

25,00 25,00 31,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00

কমরট: 14,77,00 14,77,00 14,43,00 14,77,00
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11301 - 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: 1130101 - সরচবরলয়, অর রননরতক সমকর রবভরগ (ইআররড)

কমরট

পকল

সরহরয

223037000 কসনশদরনন কভরপররসট অব ইআররড অরফরসয়রলস (০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00 9,00 11,00 10,0031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,86,00 3,00 1,89,00 3,86,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,96,00 12,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,96,00

মলধন বয়

4,00 28,00 4,00 4,0041 অআরর রক সমদ

4,00 28,00 4,00উপশমরট - মলধন বয়: 4,00

কমরট: 4,00,00 40,00 2,04,00 4,00,00

223042300 কসনরল ককর-অরড রশনশন ইউরনট অব দর পরইশভট ইনশভসশমন  এন রডরজটরল অনরপরনররশধপ পশজক (রসরসইউ-পরইড) 

(০১/০১/২০২১ - ৩১/১২/২০২৫) অনশমররদত

আবতরক বয়

5,21,00 0 0 0 0 5,21,00 0 5,21,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,21,00 0 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0 0 5,21,00 0 5,21,00

মলধন বয়

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

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

কমরট: 5,33,00 0 0 0 0 5,33,00 0 5,33,00

কমরট - সরচবরলয়, অর রননরতক সমকর রবভরগ 

(ইআররড):

66,42,00 51,90,00 57,48,00 19,38,00 0 5,33,00 41,71,00 47,04,00

কমরট - সরচবরলয়: 66,42,00 51,90,00 57,48,00 19,38,00 0 5,33,00 41,71,00 47,04,00

কমরট - অর রননরতক সমকর রবভরগ: 57,48,0051,90,0066,42,00 19,38,00 0 5,33,00 41,71,00 47,04,00


