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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 32

135 - ধম র রবষয়ক মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

582,71,00

1360,86,00

0

1943,57,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়

1350101 সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয় 1943,57,00 1856,89,90 1424,99,00

1943,57,00 1856,89,90 1424,99,00মমরট - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয় :

মমরট - ধম র রবষয়ক মনণরলয় : 1424,99,001856,89,901943,57,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 32

135 - ধম র রবষয়ক মনণরলয়

13501 - সরচবরলয়, ধম র 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: 1350101 - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213025400 শশ ঢরশকশরধ জরতধয় মরনর ও শশ রসশদশরধ করলধমরনর, ঢরকর এর সনসরর, কমররমত ও উনয়ন  (০১/০৩/১৮-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,95 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,95 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,48,05 0 041 অআরর রক সমদ

0 1,48,05 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,50,00 0 0

213035601 শ শ ঢরশকশরধ জরতধয় মরনশর গরড়ধ পররকরনসহ একট বহমখধ কসবরশকন রনম ররণ (০১/০১/২০২১ - ৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,00 2,40 0 2,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

2,00 2,40 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00

মলধন বয়

5,94,00 49,50 0 5,94,0041 অআরর রক সমদ

5,94,00 49,50 0উপশমরট - মলধন বয়: 5,94,00

কমরট: 5,96,00 51,90 0 5,96,00

213037801 লরলরবরজরর ককনধয় জরশম মসরজদ পননরনম ররণ (০১/০৩/২০২১ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

মলধন বয়

1,50,00 0 0 1,50,0041 অআরর রক সমদ

1,50,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,50,00

কমরট: 1,50,00 0 0 1,50,00

221000135 ধম র রবষয়ক মনণরলশরযর অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

40,09,00 0 500,00,00 40,09,0039 সনররকত

40,09,00 0 500,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,09,00

মলধন বয়

0 0 55,00,00 049 সনররকত

0 0 55,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 40,09,00 0 555,00,00 40,09,00
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13501 - সরচবরলয়, ধম র 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: 1350101 - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224116800 * কগরপরলগঞ ইসলররমক ফরউশনশন কমশপক সরপন পকল (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

40,00 39,00 39,00 40,0038 অনরন বয়

40,00 39,00 39,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

8,65,00 6,98,00 13,06,00 8,65,0042 পকল মলধন বয়

8,65,00 6,98,00 13,06,00উপশমরট - মলধন বয়: 8,65,00

কমরট: 9,05,00 7,37,00 13,45,00 9,05,00

224127400 * পরতট কজলর ও উপশজলরয় একট কশর ৫৬০ট মশডল মসরজদ ও ইসলররমক সরনসরতক ককন সরপন (১ম সনশশররধত)  

(০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

3,41,00 3,20,00 10,00,00 3,41,0038 অনরন বয়

3,41,00 3,20,00 10,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,41,00

মলধন বয়

1169,38,00 1012,44,00 640,00,00 1169,38,0042 পকল মলধন বয়

1169,38,00 1012,44,00 640,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1169,38,00

কমরট: 1172,79,00 1015,64,00 650,00,00 1172,79,00

224127500 মরনর রভরতক রশশ ও গণরশকর করর রকম (৫ম পর ররয়)  (০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 65,02,00 68,48,00 038 অনরন বয়

0 65,02,00 68,48,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 65,02,00 68,48,00 0

224127600 * রসরতর, ময়মনরসনহ ও করলরকনধ, মরদররধপর ইসলররমক রমশন হরসপরতরল কমশপক ভবন রনম ররণ এবন বরয়তল কমরকরররম 

ডরয়রগনরসক কসনরর শরকশরলধকরণ  (০১/১২/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

65,00 88,00 88,00 65,0038 অনরন বয়

65,00 88,00 88,00উপশমরট - আবতরক বয়: 65,00

মলধন বয়

3,35,00 29,00,00 29,00,00 3,35,0042 পকল মলধন বয়

3,35,00 29,00,00 29,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,35,00

কমরট: 4,00,00 29,88,00 29,88,00 4,00,00

224247200 পরশগরডর রভরতক পরক-পরররমক রশকর (২য় পর ররয়) পকল (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

1,49,00 3,44,00 3,53,00 1,49,0038 অনরন বয়

1,49,00 3,44,00 3,53,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,49,00
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13501 - সরচবরলয়, ধম র 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: 1350101 - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 7,00 15,00 042 পকল মলধন বয়

0 7,00 15,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,49,00 3,51,00 3,68,00 1,49,00

224247500 * ধমরয় সমধরত ও সশচতনতর বরদকরণ পকল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

20,80 29,60 44,03 20,8031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,79,20 2,70,40 24,05,97 4,79,2032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,00,00 3,00,00 24,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,00,00

কমরট: 5,00,00 3,00,00 24,50,00 5,00,00

224289800 সমগ কদশশ সনরতন ধম ররলমধশদর মরনর ও ধমরয় পরতষরশনর উনয়ন ও সনসরর  পকল (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

11,24,00 10,00,00 10,00,00 11,24,0038 অনরন বয়

11,24,00 10,00,00 10,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 11,24,00

মলধন বয়

133,47,93 65,00,00 65,00,00 133,47,9342 পকল মলধন বয়

11,96,07 0 0 11,96,0749 সনররকত

145,44,00 65,00,00 65,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 145,44,00

কমরট: 156,68,00 75,00,00 75,00,00 156,68,00

224305700 হরহওড় এলরকরর জনগশণর জধবনমরন উনয়ন ও জধবনবরচতত সনরকশণ ইমরমশদর মরধশম উদদদকরণ করর রকম 

(০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

7,00,00 3,67,00 4,80,00 7,00,0038 অনরন বয়

7,00,00 3,67,00 4,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 7,00,00

মলধন বয়

0 20,00 20,00 042 পকল মলধন বয়

0 20,00 20,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 7,00,00 3,87,00 5,00,00 7,00,00

224313800 মসরজদ রভরতক রশশ ও গণরশকর করর রকম (৭ম পর ররয়) (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২৪) অনশমররদত

আবতরক বয়

489,85,00 632,21,00 0 489,85,0038 অনরন বয়

489,85,00 632,21,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 489,85,00

মলধন বয়

10,16,00 12,38,00 0 10,16,0042 পকল মলধন বয়

10,16,00 12,38,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 10,16,00

কমরট: 500,01,00 644,59,00 0 500,01,00
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13501 - সরচবরলয়, ধম র 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: 1350101 - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224327600 ইসলররমক ফরউশনশশনর রবদমরন ছরপরখরনরয় নতন  রনপররত সনশররজশনর মরধশম আধরনকধকরণ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

14,00 38,00 0 14,0038 অনরন বয়

14,00 38,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 14,00

মলধন বয়

14,86,00 4,62,00 0 14,86,0042 পকল মলধন বয়

14,86,00 4,62,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 14,86,00

কমরট: 15,00,00 5,00,00 0 15,00,00

224330800 ধমরয় ও আর র-সরমররজক কপকরপশট পশরররহত ও কসবরইতশদর দকতর বরদকরণ পকল (২য় পর ররয়) (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

23,42,00 1,63,00 0 23,42,0038 অনরন বয়

0 7,00 0 039 সনররকত

23,42,00 1,70,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 23,42,00

মলধন বয়

1,58,00 30,00 0 1,58,0042 পকল মলধন বয়

1,58,00 30,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,58,00

কমরট: 25,00,00 2,00,00 0 25,00,00

কমরট - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়: 1943,57,00 1856,89,90 1424,99,00 1943,57,00

কমরট - সরচবরলয়, ধম র রবষয়ক মনণরলয়: 1943,57,00 1856,89,90 1424,99,00 1943,57,00

কমরট - ধম র রবষয়ক মনণরলয়: 1424,99,001856,89,901943,57,00 1943,57,00


