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পজজতননর সরকজরর রহসজব

পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

রজষপরতর কজর রজলয়101

10101 আপন রবভজগ

1010102 আপন রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - আপন রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - আপন রবভজগ :

10102 জন রবভজগ

1010201 জন রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - জন রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - জন রবভজগ :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - রজষপরতর কজর রজলয় :

জজততয় সঅসদ102

10201 সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ

1020101 সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 2,00,00 2,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 2,00,00 2,00,00

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - জজততয় সঅসদ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পধজনমনতর কজর রজলয়103

10301 পধজনমনতর কজর রজলয়

1030102 পধজনমনতর কজর রজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,50,00 2,50,00 2,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,50,00 2,50,00 2,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,50,00 2,50,00 2,50,00

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - পধজনমনতর কজর রজলয় :

1030103 কসশজল রসরকউররট কফজস র

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 0 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 0 1,50,008112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

3,00,00 0 3,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 0 3,00,00

3,00,00 0 3,00,00কমজট - কসশজল রসরকউররট কফজস র :

5,50,00 2,50,00 5,50,00কমজট - পধজনমনতর কজর রজলয় :

10302 জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর

1030201 সদর দপর, জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

51,00,00 51,00,00 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

51,00,00 51,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 51,00,00 51,00,00 0

51,00,00 51,00,00 0কমজট - সদর দপর, জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর :

51,00,00 51,00,00 0কমজট - জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর :

10303 এন.রজ.ও. রবষয়ক ববনরজ

1030301 পধজন কজর রজলয়, এন.রজ.ও. রবষয়ক ববনরজ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 5,00,00 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 5,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 5,00,00 0

3,00,00 5,00,00 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, এন.রজ.ও. রবষয়ক ববনরজ :

3,00,00 5,00,00 0কমজট - এন.রজ.ও. রবষয়ক ববনরজ :

59,50,00 58,50,00 5,50,00কমজট - পধজনমনতর কজর রজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

মরনপররষদ রবভজগ104

10401 সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ

1040101 সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00 50,00 50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00 50,00 50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00কমজট - সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ :

50,00 50,00 50,00কমজট - সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ :

50,00 50,00 50,00কমজট - মরনপররষদ রবভজগ :

বজঅলজনদশ সরপম ককজট র105

10501 সরপম ককজট র

1050101 আরপল রবভজগ, সরপম ককজট র

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,50,00 2,50,00 2,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,50,00 2,50,00 2,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,50,00 2,50,00 2,50,00

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - আরপল রবভজগ, সরপম ককজট র :

1050102 হজইনকজট র রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,50,00 5,50,00 5,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,50,00 5,50,00 5,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,50,00 5,50,00 5,50,00

5,50,00 5,50,00 5,50,00কমজট - হজইনকজট র রবভজগ :

8,00,00 8,00,00 8,00,00কমজট - সরপম ককজট র :

8,00,00 8,00,00 8,00,00কমজট - বজঅলজনদশ সরপম ককজট র :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

রনব রজচন করমশন সরচবজলয়106

10601 সরচবজলয়, রনব রজচন করমশন

1060101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 9,00,00 9,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 9,00,00 9,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

6,50,00 3,50,00 3,50,008113501 রনব রজচরন জমজ

6,50,00 3,50,00 3,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 16,50,00 12,50,00 12,50,00

16,50,00 12,50,00 12,50,00কমজট - সরচবজলয় :

16,50,00 12,50,00 12,50,00কমজট - সরচবজলয়, রনব রজচন করমশন :

16,50,00 12,50,00 12,50,00কমজট - রনব রজচন করমশন সরচবজলয় :

জনপশজসন মনণজলয়107

10701 সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয়

1070101 সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

60,00,00 60,00,00 60,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

60,00,00 60,00,00 60,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

850,00,00 750,00,00 750,00,008113302 ভরম অরধগহণ বজবদ জমজ

850,00,00 750,00,00 750,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

150,00,00 150,00,00 150,00,008172503 কম রচজরত কলজণ তহরবল

40,00,00 50,00,00 40,00,008172504 কম রচজরত করযররবমজ তহরবল

190,00,00 200,00,00 190,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1100,00,00 1010,00,00 1000,00,00

1100,00,00 1010,00,00 1000,00,00কমজট - সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয় :

1100,00,00 1010,00,00 1000,00,00কমজট - সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয় :

1100,00,00 1010,00,00 1000,00,00কমজট - জনপশজসন মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

বজঅলজনদশ সরকজরর কম র করমশন108

10801 সরকজরর কম র করমশন

1080101 সরকজরর কম র করমশন

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরকজরর কম র করমশন :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরকজরর কম র করমশন :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - বজঅলজনদশ সরকজরর কম র করমশন :

অর র রবভজগ109

10901 সরচবজলয়, অর র রবভজগ

1090101 সরচবজলয়, অর র রবভজগ

সমদ

7213 অরগম

12,00,00 12,00,00 12,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

6,00,00 0 6,00,007213102 বদরলজরনত ভমণ বনয়র অরগম

18,00,00 12,00,00 18,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 18,00,00 12,00,00 18,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

21,00,00 25,00,00 21,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

21,00,00 25,00,00 21,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 21,00,00 25,00,00 21,00,00

39,00,00 37,00,00 39,00,00কমজট - সরচবজলয়, অর র রবভজগ :

39,00,00 37,00,00 39,00,00কমজট - সরচবজলয়, অর র রবভজগ :

10903 রহসজব মহজ রনয়নক

1090301 রহসজব মহজ রনয়ননকর কজর রজলয়

সমদ

7213 অরগম

0 215,00,00 215,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

0 5,00,00 5,00,007213102 বদরলজরনত ভমণ বনয়র অরগম

0 220,00,00 220,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 0 220,00,00 220,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

0 60,00,00 60,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

0 60,00,00 60,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

0 1,00,00 1,00,008113201 অবচয় সরঞরত (Depreciation 

reserve)

0 160,00,00 160,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

0 63,95,00 63,95,008113302 ভরম অরধগহণ বজবদ জমজ

0 300,00,00 300,00,008113304 কজনজর জন জমজ

0 162,00,00 2000,00,008113509 বরকগত কলজজর অবজকজউন

0 686,95,00 2524,95,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 0 746,95,00 2584,95,00

0 966,95,00 2804,95,00কমজট - রহসজব মহজ রনয়ননকর কজর রজলয় :

0 966,95,00 2804,95,00কমজট - রহসজব মহজ রনয়নক :

39,00,00 1003,95,00 2843,95,00কমজট - অর র রবভজগ :

বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয়110

11001 বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয়

1100101 বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

15,50,00 15,50,00 15,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

15,50,00 15,50,00 15,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 15,50,00 15,50,00 15,50,00

15,50,00 15,50,00 15,50,00কমজট - বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয় :

15,50,00 15,50,00 15,50,00কমজট - বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয় :

11002 রসরভল অরডট অরধদপর

1100201 রসরভল অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 5,00,00 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 5,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 5,00,00 0

1,00,00 5,00,00 0কমজট - রসরভল অরডট অরধদপর :

1,00,00 5,00,00 0কমজট - রসরভল অরডট অরধদপর :

11003 আইট ও জননসবজ অরডট অরধদপর

1100301 আইট ও জননসবজ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 2,00,00 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 2,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 2,00,00 0

1,00,00 2,00,00 0কমজট - আইট ও জননসবজ অরডট অরধদপর :

1,00,00 2,00,00 0কমজট - আইট ও জননসবজ অরডট অরধদপর :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11004 রমশন অরডট অরধদপর

1100401 রমশন অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 0 0

1,00,00 0 0কমজট - রমশন অরডট অরধদপর :

1,00,00 0 0কমজট - রমশন অরডট অরধদপর :

11005 ববনদরশক সজহজযপষ পকল অরডট অরধদপর

1100501 ববনদরশক সজহজযপষ পকল অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 0 0

1,00,00 0 0কমজট - ববনদরশক সজহজযপষ পকল অরডট অরধদপর :

1,00,00 0 0কমজট - ববনদরশক সজহজযপষ পকল অরডট অরধদপর :

11006 রজজস অরডট অরধদপর

1100601 রজজস অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - রজজস অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - রজজস অরডট অরধদপর :

11007 বজরণরজবক অরডট অরধদপর

1100701 পধজন কজর রজলয়, বজরণরজবক অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 0 0

3,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, বজরণরজবক অরডট অরধদপর :

3,00,00 0 0কমজট - বজরণরজবক অরডট অরধদপর :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11008 পতর অরডট অরধদপর

1100801 পতর অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - পতর অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - পতর অরডট অরধদপর :

11009 পররবহণ অরডট অরধদপর

1100901 পধজন কজর রজলয়, পররবহণ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, পররবহণ অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - পররবহণ অরডট অরধদপর :

11011 ডজক, কটরলনরজগজনরজগ, রবজজন, তথ এবঅ পযরক (রপটএসট) অরডট 

অরধদপর

1101101 পধজন কজর রজলয়, ডজক, কটরলনরজগজনরজগ, রবজজন, তথ এবঅ পযরক 

(রপটএসট) অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 0 0

3,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, ডজক, কটরলনরজগজনরজগ, রবজজন, তথ এবঅ পযক

3,00,00 0 0কমজট - ডজক, কটরলনরজগজনরজগ, রবজজন, তথ এবঅ পযরক (রপটএসট) অ

11012 রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ)

1101201 রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ)

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 0 0

1,00,00 0 0কমজট - রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ) :

1,00,00 0 0কমজট - রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11013 রশকজ অরডট অরধদপর

1101301 রশকজ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 0 0

3,00,00 0 0কমজট - রশকজ অরডট অরধদপর :

3,00,00 0 0কমজট - রশকজ অরডট অরধদপর :

11014 সজসব অরডট অরধদপর

1101401 সজসব অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - সজসব অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - সজসব অরডট অরধদপর :

11015 করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর

1101501 করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর :

39,50,00 22,50,00 15,50,00কমজট - বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয় :

অভবনরতণ সমদ রবভজগ111

11101 সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ

1110101 সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

62,00,00 62,00,00 62,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

62,00,00 62,00,00 62,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 62,00,00 62,00,00 62,00,00

62,00,00 62,00,00 62,00,00কমজট - সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ :

62,00,00 62,00,00 62,00,00কমজট - সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ :



 15

পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11102 জজততয় রজজস কবজড র

1110201 জজততয় রজজস কবজড র

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

60,00,00 50,00,00 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

60,00,00 50,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

5149,00,00 1000,00,00 08113105 শল ও মল সঅনরজজন কর জমজ

5149,00,00 1000,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 5209,00,00 1050,00,00 0

5209,00,00 1050,00,00 0কমজট - জজততয় রজজস কবজড র :

5209,00,00 1050,00,00 0কমজট - জজততয় রজজস কবজড র :

11105 জজততয় সঞয় অরধদপর

1110501 পধজন কজর রজলয়, জজততয় সঞয় অরধদপর

দজয়

8111 জজততয় সঞয়পতসমহ

0 20,00,00 08111101 কবজনজস সঞয়পত

28257,53,36 38005,00,00 20675,00,008111103 পজররবজররক সঞয়পত

22223,33,72 28000,00,00 16260,00,008111106 রতন মজস অনর মনজফজরভরতক সঞয়পত

8241,49,59 6600,00,00 6030,00,008111109 কপনশনজর সঞয়পনতর জজমজনত

14077,51,37 9300,00,00 10300,00,008111111 বজঅলজনদশ সঞয়পত (পপচ বছর)

5836,01,78 2200,00,00 4270,00,008111201 ডজকঘর সঞয় বজঅক-সজধজরণ জজমজনত

42369,21,60 16400,00,00 29000,00,008111202 ডজকঘর সঞয় বজঅক-সজয়ত ও কময়জরদ 

জজমজনত

205,01,23 105,00,00 150,00,008111205 ডজকঘর জতবনরবমজ ও অবজনরয়ট

164,00,99 90,00,00 120,00,008111301 পজইজ বন

2699,32,91 1650,00,00 1975,00,008111302 ওনয়জ আন রজর'স কডনভলপনমন বন

82,00,49 45,00,00 60,00,008111304 ইউ.এস ডলজর রপরময়জম বন

492,02,96 332,00,00 360,00,008111305 ইউ.এস ডলজর রবরননয়জগ বন

124647,50,00 102747,00,00 89200,00,00উপনমজট - জজততয় সঞয়পতসমহ :

উপনমজট - দজয় : 124647,50,00 102747,00,00 89200,00,00

124647,50,00 102747,00,00 89200,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, জজততয় সঞয় অরধদপর :

124647,50,00 102747,00,00 89200,00,00কমজট - জজততয় সঞয় অরধদপর :

129918,50,00 103859,00,00 89262,00,00কমজট - অভবনরতণ সমদ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

আরর রক পরতষজন রবভজগ112

11201 সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ

1120101 সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 2,00,00 2,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 2,00,00 2,00,00

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - আরর রক পরতষজন রবভজগ :

অর রননরতক সমকর রবভজগ113

11301 সরচবজলয়

1130101 সরচবজলয়, অর রননরতক সমকর রবভজগ (ইআররড)

সমদ

7219 অনজন গহততব রহসজব

150,00,00 150,00,00 150,00,007219205 পনভররণনরজগ পকল সজহজয

150,00,00 150,00,00 150,00,00উপনমজট - অনজন গহততব রহসজব :

উপনমজট - সমদ : 150,00,00 150,00,00 150,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,50,00 5,50,00 5,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,50,00 5,50,00 5,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

90,50,00 90,50,00 90,50,008113401 খজদ সজহজয জমজ

90,50,00 90,50,00 90,50,008113402 ঋণ মওকফ অনদজন জমজ

5,50,00 5,50,00 5,50,008113403 পণ সজহজয জমজ

186,50,00 186,50,00 186,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 192,00,00 192,00,00 192,00,00

342,00,00 342,00,00 342,00,00কমজট - সরচবজলয়, অর রননরতক সমকর রবভজগ (ইআররড) :

342,00,00 342,00,00 342,00,00কমজট - সরচবজলয় :

342,00,00 342,00,00 342,00,00কমজট - অর রননরতক সমকর রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পররকলনজ রবভজগ114

11401 সরচবজলয়

1140101 সরচবজলয়, পররকলনজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

13,00,00 13,00,00 13,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

13,00,00 13,00,00 13,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 13,00,00 13,00,00 13,00,00

13,00,00 13,00,00 13,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররকলনজ রবভজগ :

13,00,00 13,00,00 13,00,00কমজট - সরচবজলয় :

13,00,00 13,00,00 13,00,00কমজট - পররকলনজ রবভজগ :

বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ115

11501 সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড)

1150101 সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড)

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,50,00 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড) 

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড) 

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ :

পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ116

11601 সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ

1160101 সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

87,00,00 87,00,00 87,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

87,00,00 87,00,00 87,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 87,00,00 87,00,00 87,00,00

87,00,00 87,00,00 87,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ :

87,00,00 87,00,00 87,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ :

87,00,00 87,00,00 87,00,00কমজট - পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

বজরণজব মনণজলয়117

11701 সরচবজলয়

1170101 সরচবজলয়, বজরণজব মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

7,00,00 7,00,00 7,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

7,00,00 7,00,00 7,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 7,00,00 7,00,00 7,00,00

7,00,00 7,00,00 7,00,00কমজট - সরচবজলয়, বজরণজব মনণজলয় :

7,00,00 7,00,00 7,00,00কমজট - সরচবজলয় :

7,00,00 7,00,00 7,00,00কমজট - বজরণজব মনণজলয় :

পররজষ মনণজলয়118

11801 সরচবজলয়

1180101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

30,00,00 30,00,00 30,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

30,00,00 30,00,00 30,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 30,00,00 30,00,00 30,00,00

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সরচবজলয় :

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সরচবজলয় :

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - পররজষ মনণজলয় :

পরতরকজ মনণজলয়119

11901 সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয়

1190101 সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয়

সমদ

7213 অরগম

500,50,00 500,50,00 500,50,007213103 এবজডভজন কহজলজর/ইমনপস কহজলজর

500,50,00 500,50,00 500,50,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 500,50,00 500,50,00 500,50,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,50,00 3,50,00 3,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

900,50,00 900,50,00 900,50,008112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

904,00,00 904,00,00 904,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

2,50,00 2,50,00 2,50,008113109 রবভজগতয় জমজ

100,50,00 100,50,00 100,50,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

103,00,00 103,00,00 103,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

400,50,00 400,50,00 400,50,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

3,50,00 3,50,00 3,50,008172501 কলজণ তহরবল

404,00,00 404,00,00 404,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1411,00,00 1411,00,00 1411,00,00

1911,50,00 1911,50,00 1911,50,00কমজট - সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয় :

1911,50,00 1911,50,00 1911,50,00কমজট - সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয় :

1911,50,00 1911,50,00 1911,50,00কমজট - পরতরকজ মনণজলয় :

সশসবজরহনত রবভজগ120

12001 রডনফন সজরভ রনসস

1200101 রডনফন সজরভরনসস

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,50,00 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - রডনফন সজরভ রনসস :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - রডনফন সজরভ রনসস :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সশসবজরহনত রবভজগ :

আইন ও রবচজর রবভজগ121

12101 সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ

1210101 সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

111,50,00 111,50,00 111,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

111,50,00 111,50,00 111,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 111,50,00 111,50,00 111,50,00

111,50,00 111,50,00 111,50,00কমজট - সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ :

111,50,00 111,50,00 111,50,00কমজট - সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ :



 20

পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

12104 কদওয়জরন ও দজয়রজ আদজলতসমহ

1210401 মহজনগর দজয়রজ আদজলতসমহ

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

0 0 120,50,008113103 কদওয়জরন আদজলনতর জমজ

0 0 10,00,008113104 কফযজদজরর আদজলনতর জমজ

0 0 21,00,008113107 করন কননজলজনরর জমজ

0 0 151,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 0 0 151,50,00

0 0 151,50,00কমজট - মহজনগর দজয়রজ আদজলতসমহ :

1210402 কজলজ ও দজয়রজ জজ আদজলতসমহ

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

60,50,00 0 60,50,008113103 কদওয়জরন আদজলনতর জমজ

10,50,00 0 10,50,008113104 কফযজদজরর আদজলনতর জমজ

30,50,00 0 30,50,008113107 করন কননজলজনরর জমজ

101,50,00 0 101,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 101,50,00 0 101,50,00

101,50,00 0 101,50,00কমজট - কজলজ ও দজয়রজ জজ আদজলতসমহ :

101,50,00 0 253,00,00কমজট - কদওয়জরন ও দজয়রজ আদজলতসমহ :

213,00,00 111,50,00 364,50,00কমজট - আইন ও রবচজর রবভজগ :

জনরনরজপতজ রবভজগ122

12201 সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ

1220101 সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ

সমদ

7213 অরগম

100,50,00 100,50,00 100,50,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

100,50,00 100,50,00 100,50,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 100,50,00 100,50,00 100,50,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

905,00,00 905,00,00 905,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

905,00,00 905,00,00 905,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

120,50,00 120,50,00 120,50,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

100,50,00 100,50,00 100,50,008113509 বরকগত কলজজর অবজকজউন

221,00,00 221,00,00 221,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

325,00,00 325,00,00 325,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

325,00,00 325,00,00 325,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1451,00,00 1451,00,00 1451,00,00

1551,50,00 1551,50,00 1551,50,00কমজট - সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ :

1551,50,00 1551,50,00 1551,50,00কমজট - সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ :

12202 বজঅলজনদশ পরলশ অরধদপর

1220201 সদর দপর, বজঅলজনদশ পরলশ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

200,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

200,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 200,00,00 0 0

200,00,00 0 0কমজট - সদর দপর, বজঅলজনদশ পরলশ :

200,00,00 0 0কমজট - বজঅলজনদশ পরলশ অরধদপর :

12203 বড রজর গজড র বজঅলজনদশ

1220301 পধজন কজর রজলয়, বড রজর গজড র বজঅলজনদশ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

300,00,00 0 08112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

300,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 300,00,00 0 0

300,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, বড রজর গজড র বজঅলজনদশ :

300,00,00 0 0কমজট - বড রজর গজড র বজঅলজনদশ :

12204 ককজস গজড র

1220401 সদরদপর, ককজস গজড র

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

150,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

150,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 150,00,00 0 0

150,00,00 0 0কমজট - সদরদপর, ককজস গজড র :

150,00,00 0 0কমজট - ককজস গজড র :

2201,50,00 1551,50,00 1551,50,00কমজট - জনরনরজপতজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ123

12301 সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ

1230101 সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,50,00 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ :

পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয়124

12401 সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয়

1240101 সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

420,00,00 420,00,00 420,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

420,00,00 420,00,00 420,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

125,00,00 125,00,00 125,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

125,00,00 125,00,00 125,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 545,00,00 545,00,00 545,00,00

545,00,00 545,00,00 545,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয় :

545,00,00 545,00,00 545,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয় :

545,00,00 545,00,00 545,00,00কমজট - পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয় :

মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ125

12501 সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ

1250101 সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

500,00,00 500,00,00 500,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

500,00,00 500,00,00 500,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

130,00,00 130,00,00 130,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

130,00,00 130,00,00 130,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 630,00,00 630,00,00 630,00,00

630,00,00 630,00,00 630,00,00কমজট - সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ :

630,00,00 630,00,00 630,00,00কমজট - সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ :

630,00,00 630,00,00 630,00,00কমজট - মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ :



 23

পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

রবজজন ও পযরক মনণজলয়126

12601 সরচবজলয়

1260101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,50,00 2,50,00 2,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,50,00 2,50,00 2,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,50,00 2,50,00 2,50,00

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - সরচবজলয় :

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - সরচবজলয় :

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - রবজজন ও পযরক মনণজলয় :

সজসব কসবজ রবভজগ127

12701 সরচবজলয়

1270101 সরচবজলয়, সজসব কসবজ রবভজগ

সমদ

7213 অরগম

15,50,00 15,50,00 15,50,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

15,50,00 15,50,00 15,50,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 15,50,00 15,50,00 15,50,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

800,00,00 800,00,00 800,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

800,00,00 800,00,00 800,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

300,50,00 300,50,00 300,50,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

300,50,00 300,50,00 300,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

100,00,00 100,00,00 100,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1200,50,00 1200,50,00 1200,50,00

1216,00,00 1216,00,00 1216,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজসব কসবজ রবভজগ :

1216,00,00 1216,00,00 1216,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1216,00,00 1216,00,00 1216,00,00কমজট - সজসব কসবজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

তথ ও করজগজনরজগ পযরক রবভজগ128

12801 সরচবজলয়

1280101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - তথ ও করজগজনরজগ পযরক রবভজগ :

সমজজ কলজণ মনণজলয়129

12901 সরচবজলয়

1290101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

45,00,00 45,00,00 45,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

45,00,00 45,00,00 45,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 45,00,00 45,00,00 45,00,00

45,00,00 45,00,00 45,00,00কমজট - সরচবজলয় :

45,00,00 45,00,00 45,00,00কমজট - সরচবজলয় :

12902 সমজজ কসবজ অরধদপর

1290201 সমজজ কসবজ অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

25,00,00 0 08112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

25,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 25,00,00 0 0

25,00,00 0 0কমজট - সমজজ কসবজ অরধদপর :

25,00,00 0 0কমজট - সমজজ কসবজ অরধদপর :

70,00,00 45,00,00 45,00,00কমজট - সমজজ কলজণ মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

মরহলজ ও রশশ রবষয়ক মনণজলয়130

13001 সরচবজলয়

1300101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

12,00,00 12,00,00 12,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

12,00,00 12,00,00 12,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 12,00,00 12,00,00 12,00,00

12,00,00 12,00,00 12,00,00কমজট - সরচবজলয় :

12,00,00 12,00,00 12,00,00কমজট - সরচবজলয় :

13002 মরহলজ রবষয়ক অরধদপর

1300201 পধজন কজর রজলয়, মরহলজ রবষয়ক অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,00,00 0 0

10,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, মরহলজ রবষয়ক অরধদপর :

10,00,00 0 0কমজট - মরহলজ রবষয়ক অরধদপর :

22,00,00 12,00,00 12,00,00কমজট - মরহলজ ও রশশ রবষয়ক মনণজলয় :

শম ও কম রসঅসজন মনণজলয়131

13101 সরচবজলয়

1310101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,50,00 10,50,00 10,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,50,00 10,50,00 10,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,50,00 10,50,00 10,50,00

10,50,00 10,50,00 10,50,00কমজট - সরচবজলয় :

10,50,00 10,50,00 10,50,00কমজট - সরচবজলয় :

10,50,00 10,50,00 10,50,00কমজট - শম ও কম রসঅসজন মনণজলয় :

গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয়132

13201 সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয়

1320101 সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

65,00,00 65,00,00 65,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

65,00,00 65,00,00 65,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

100,00,00 100,00,00 100,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

350,00,00 350,00,00 350,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

400,00,00 400,00,00 400,00,008113304 কজনজর জন জমজ

850,00,00 850,00,00 850,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 915,00,00 915,00,00 915,00,00

915,00,00 915,00,00 915,00,00কমজট - সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয় :

915,00,00 915,00,00 915,00,00কমজট - সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয় :

915,00,00 915,00,00 915,00,00কমজট - গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয় :

তথ ও সমচজর মনণজলয়133

13301 সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয়

1330101 সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

16,00,00 16,00,00 16,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

16,00,00 16,00,00 16,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

25,00,00 25,00,00 25,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

25,00,00 25,00,00 25,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 41,00,00 41,00,00 41,00,00

41,00,00 41,00,00 41,00,00কমজট - সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয় :

41,00,00 41,00,00 41,00,00কমজট - সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয় :

41,00,00 41,00,00 41,00,00কমজট - তথ ও সমচজর মনণজলয় :

সঅসরত রবষয়ক মনণজলয়134

13401 সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয়

1340101 সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

6,00,00 6,00,00 6,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

6,00,00 6,00,00 6,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 6,00,00 6,00,00 6,00,00

6,00,00 6,00,00 6,00,00কমজট - সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয় :

6,00,00 6,00,00 6,00,00কমজট - সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয় :

6,00,00 6,00,00 6,00,00কমজট - সঅসরত রবষয়ক মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

ধম র রবষয়ক মনণজলয়135

13501 সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয়

1350101 সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - ধম র রবষয়ক মনণজলয় :

যব ও কতড়জ মনণজলয়136

13601 সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয়

1360101 সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

25,00,00 25,00,00 25,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

25,00,00 25,00,00 25,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 25,00,00 25,00,00 25,00,00

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয় :

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয় :

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - যব ও কতড়জ মনণজলয় :

সজনতয় সরকজর রবভজগ137

13701 সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ

1370101 সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

350,00,00 350,00,00 350,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

350,00,00 350,00,00 350,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

400,00,00 400,00,00 400,00,008113110 সজনতয় তহরবল জমজ

400,00,00 400,00,00 400,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 750,00,00 750,00,00 750,00,00

750,00,00 750,00,00 750,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ :

750,00,00 750,00,00 750,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

13703 সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর

1370301 পধজন কজর রজলয়, সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

250,00,00 250,00,00 250,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

250,00,00 250,00,00 250,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

550,00,00 550,00,00 550,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

550,00,00 550,00,00 550,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 800,00,00 800,00,00 800,00,00

800,00,00 800,00,00 800,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর :

800,00,00 800,00,00 800,00,00কমজট - সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর :

13704 জনসজসব পনকযশল অরধদপর

1370401 পধজন কজর রজলয়, জনসজসব পনকযশল অরধদপর

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

75,00,00 75,00,00 75,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

75,00,00 75,00,00 75,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 75,00,00 75,00,00 75,00,00

75,00,00 75,00,00 75,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, জনসজসব পনকযশল অরধদপর :

75,00,00 75,00,00 75,00,00কমজট - জনসজসব পনকযশল অরধদপর :

1625,00,00 1625,00,00 1625,00,00কমজট - সজনতয় সরকজর রবভজগ :

পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ138

13801 সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ

1380101 সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 10,00,00 10,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,00,00 10,00,00 10,00,00

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

রশল মনণজলয়139

13901 সরচবজলয়

1390101 সরচবজলয়, রশল মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, রশল মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - রশল মনণজলয় :

পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয়140

14001 সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয়

1400101 সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

7,00,00 7,00,00 7,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

7,00,00 7,00,00 7,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 7,00,00 7,00,00 7,00,00

7,00,00 7,00,00 7,00,00কমজট - সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয় :

7,00,00 7,00,00 7,00,00কমজট - সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয় :

7,00,00 7,00,00 7,00,00কমজট - পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয় :

বস ও পজট মনণজলয়141

14101 সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয়

1410101 সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - বস ও পজট মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ142

14201 সরচবজলয়, জজলজনত ও খরনজ সমদ রবভজগ

1420101 সরচবজলয়, জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজলজনত ও খরনজ সমদ রবভজগ :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ :

করষ মনণজলয়143

14301 সরচবজলয়

1430101 সরচবজলয়, করষ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

520,00,00 520,00,00 520,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

520,00,00 520,00,00 520,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 520,00,00 520,00,00 520,00,00

520,00,00 520,00,00 520,00,00কমজট - সরচবজলয়, করষ মনণজলয় :

520,00,00 520,00,00 520,00,00কমজট - সরচবজলয় :

520,00,00 520,00,00 520,00,00কমজট - করষ মনণজলয় :

মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয়144

14401 সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয়

1440101 সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

155,00,00 155,00,00 155,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

155,00,00 155,00,00 155,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 155,00,00 155,00,00 155,00,00

155,00,00 155,00,00 155,00,00কমজট - সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয় :

155,00,00 155,00,00 155,00,00কমজট - সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয় :

155,00,00 155,00,00 155,00,00কমজট - মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয়145

14501 সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয়

1450101 সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

35,00,00 35,00,00 35,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

35,00,00 35,00,00 35,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 35,00,00 35,00,00 35,00,00

35,00,00 35,00,00 35,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয় :

35,00,00 35,00,00 35,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয় :

14502 বজঅলজনদশ বন অরধদপর

1450201 পধজন বন সঅরকনকর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ বন অরধদপর

সমদ

7213 অরগম

30,00,00 30,00,00 30,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

30,00,00 30,00,00 30,00,00উপনমজট - অরগম :

7219 অনজন গহততব রহসজব

100,00,00 100,00,00 100,00,007219203 বন রবভজনগর অরগম

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - অনজন গহততব রহসজব :

উপনমজট - সমদ : 130,00,00 130,00,00 130,00,00

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

5,00,00 5,00,00 5,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

135,00,00 135,00,00 135,00,00কমজট - পধজন বন সঅরকনকর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ বন অরধদপর :

135,00,00 135,00,00 135,00,00কমজট - বজঅলজনদশ বন অরধদপর :

170,00,00 170,00,00 170,00,00কমজট - পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

ভরম মনণজলয়146

14601 সরচবজলয়

1460101 সরচবজলয়, ভরম মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

110,00,00 110,00,00 110,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

110,00,00 110,00,00 110,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

100,00,00 100,00,00 100,00,008113508 অরপ রত সমরত ইজজরজর রবপরতনত জমজ

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 210,00,00 210,00,00 210,00,00

210,00,00 210,00,00 210,00,00কমজট - সরচবজলয়, ভরম মনণজলয় :

210,00,00 210,00,00 210,00,00কমজট - সরচবজলয় :

210,00,00 210,00,00 210,00,00কমজট - ভরম মনণজলয় :

পজরন সমদ মনণজলয়147

14701 সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয়

1470101 সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,50,00 2,50,00 2,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,50,00 2,50,00 2,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,50,00 2,50,00 2,50,00

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয় :

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয় :

2,50,00 2,50,00 2,50,00কমজট - পজরন সমদ মনণজলয় :

খজদ মনণজলয়148

14801 সরচবজলয়, খজদ মনণজলয়

1480101 সরচবজলয়, খজদ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

45,00,00 45,00,00 45,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

45,00,00 45,00,00 45,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 45,00,00 45,00,00 45,00,00

45,00,00 45,00,00 45,00,00কমজট - সরচবজলয়, খজদ মনণজলয় :

45,00,00 45,00,00 45,00,00কমজট - সরচবজলয়, খজদ মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

14802 খজদ অরধদপর

1480201 পধজন কজর রজলয়, খজদ অরধদপর

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

75,00,00 75,00,00 75,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

75,00,00 75,00,00 75,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

1200,00,00 1200,00,00 1200,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

1200,00,00 1200,00,00 1200,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1275,00,00 1275,00,00 1275,00,00

1275,00,00 1275,00,00 1275,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, খজদ অরধদপর :

1275,00,00 1275,00,00 1275,00,00কমজট - খজদ অরধদপর :

1320,00,00 1320,00,00 1320,00,00কমজট - খজদ মনণজলয় :

দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয়149

14901 সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয়

1490101 সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

12,00,00 12,00,00 12,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

12,00,00 12,00,00 12,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 12,00,00 12,00,00 12,00,00

12,00,00 12,00,00 12,00,00কমজট - সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয় :

12,00,00 12,00,00 12,00,00কমজট - সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয় :

12,00,00 12,00,00 12,00,00কমজট - দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয় :

সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ150

15001 সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ

1500101 সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

25,00,00 25,00,00 25,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

25,00,00 25,00,00 25,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 25,00,00 25,00,00 25,00,00

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ :

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

15002 সডডক ও জনপর অরধদপর

1500201 পধজন পনকযশলত, সডডক ও জনপর অরধদপর

সমদ

7213 অরগম

15,00,00 15,00,00 15,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 15,00,00 15,00,00 15,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00,00 50,00,00 50,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00,00 50,00,00 50,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

400,00,00 400,00,00 400,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

400,00,00 400,00,00 400,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 450,00,00 450,00,00 450,00,00

465,00,00 465,00,00 465,00,00কমজট - পধজন পনকযশলত, সডডক ও জনপর অরধদপর :

465,00,00 465,00,00 465,00,00কমজট - সডডক ও জনপর অরধদপর :

490,00,00 490,00,00 490,00,00কমজট - সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ :

করলপর মনণজলয়151

15101 সরচবজলয়, করলপর মনণজলয়

1510101 সরচবজলয়, করলপর মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,55,00 1,55,00 1,55,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,55,00 1,55,00 1,55,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,55,00 1,55,00 1,55,00

1,55,00 1,55,00 1,55,00কমজট - সরচবজলয়, করলপর মনণজলয় :

1,55,00 1,55,00 1,55,00কমজট - সরচবজলয়, করলপর মনণজলয় :

15103 বজঅলজনদশ করলওনয়

1510301 মহজপররচজলক এর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ করলওনয়

সমদ

7213 অরগম

100,00,00 100,00,00 100,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 100,00,00 100,00,00 100,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

250,00,00 250,00,00 250,00,008112203 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (করলওনয়)

250,00,00 250,00,00 250,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

50,00,00 50,00,00 50,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

500,00,00 500,00,00 500,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

100,00,00 100,00,00 100,00,008113303 রলকবইনডনটড ডবজনমজ

650,00,00 650,00,00 650,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

50,00,00 50,00,00 50,00,008172501 কলজণ তহরবল

0 50,00,00 08172503 কম রচজরত কলজণ তহরবল

60,00,00 60,00,00 60,00,008172601 রবদবৎ রবল

50,00,00 0 50,00,008172701 রমউচরডজল ফজন কলজন

25,00,00 0 25,00,008172702 কলজণ টজস তহরবল

20,00,00 0 20,00,008172704 কজব চপদজ

205,00,00 160,00,00 205,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1105,00,00 1060,00,00 1105,00,00

1205,00,00 1160,00,00 1205,00,00কমজট - মহজপররচজলক এর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ করলওনয় :

1205,00,00 1160,00,00 1205,00,00কমজট - বজঅলজনদশ করলওনয় :

1206,55,00 1161,55,00 1206,55,00কমজট - করলপর মনণজলয় :

কনয পররবহন মনণজলয়152

15201 সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয়

1520101 সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 10,00,00 10,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

4,00,00 4,00,00 4,00,008113106 জজহজনজর কবজনপননর জমজ

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 14,00,00 14,00,00 14,00,00

14,00,00 14,00,00 14,00,00কমজট - সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয় :

14,00,00 14,00,00 14,00,00কমজট - সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয় :

14,00,00 14,00,00 14,00,00কমজট - কনয পররবহন মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয়153

15301 সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয়

1530101 সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,50,00 5,50,00 5,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,50,00 5,50,00 5,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,50,00 5,50,00 5,50,00

5,50,00 5,50,00 5,50,00কমজট - সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয় :

5,50,00 5,50,00 5,50,00কমজট - সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয় :

5,50,00 5,50,00 5,50,00কমজট - কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয় :

ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ154

15401 সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ

1540101 সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

15,00,00 15,00,00 15,00,008112205 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (ট এন ট)

16,50,00 16,50,00 16,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

80,00,00 80,00,00 80,00,008113102 কপনশন জমজ

80,00,00 80,00,00 80,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 96,50,00 96,50,00 96,50,00

96,50,00 96,50,00 96,50,00কমজট - সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ :

96,50,00 96,50,00 96,50,00কমজট - সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ :

15402 বজঅলজনদশ কপজস অরফস

1540201 পধজন কজর রজলয়, বজঅলজনদশ কপজস অরফস

সমদ

7213 অরগম

15,00,00 15,00,00 15,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 15,00,00 15,00,00 15,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

75,50,00 75,50,00 75,50,008112204 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (ডজক রবভজগ)

75,50,00 75,50,00 75,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

5,50,00 5,50,00 5,50,008113109 রবভজগতয় জমজ

1,50,00 1,50,00 1,50,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

7,00,00 7,00,00 7,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

1,50,00 1,50,00 1,50,008172501 কলজণ তহরবল

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 84,00,00 84,00,00 84,00,00

99,00,00 99,00,00 99,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, বজঅলজনদশ কপজস অরফস :

99,00,00 99,00,00 99,00,00কমজট - বজঅলজনদশ কপজস অরফস :

195,50,00 195,50,00 195,50,00কমজট - ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ :

পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয়155

15501 সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয়

1550101 সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

500,00,00 500,00,00 500,00,008113110 সজনতয় তহরবল জমজ

500,00,00 500,00,00 500,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 501,50,00 501,50,00 501,50,00

501,50,00 501,50,00 501,50,00কমজট - সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয় :

501,50,00 501,50,00 501,50,00কমজট - সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয় :

501,50,00 501,50,00 501,50,00কমজট - পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয় :

রবদবৎ রবভজগ156

15601 সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ

1560101 সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,50,00 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - রবদবৎ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

মরকযদ রবষয়ক মনণজলয়157

15701 সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয়

1570101 সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - মরকযদ রবষয়ক মনণজলয় :

দনররত দমন করমশন158

15801 দনররত দমন করমশন

1580101 পধজন কজর রজলয়, দনররত দমন করমশন, ঢজকজ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,50,00 10,50,00 10,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,50,00 10,50,00 10,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,50,00 10,50,00 10,50,00

10,50,00 10,50,00 10,50,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, দনররত দমন করমশন, ঢজকজ :

10,50,00 10,50,00 10,50,00কমজট - দনররত দমন করমশন :

10,50,00 10,50,00 10,50,00কমজট - দনররত দমন করমশন :

কসত রবভজগ159

15901 সরচবজলয়

1590101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,50,00 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয় :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - সরচবজলয় :

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - কসত রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ160

16001 সরচবজলয়, কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ

1600101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

200,00,00 200,00,00 200,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

200,00,00 200,00,00 200,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

100,50,00 100,50,00 100,50,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

100,50,00 100,50,00 100,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 300,50,00 300,50,00 300,50,00

300,50,00 300,50,00 300,50,00কমজট - সরচবজলয় :

300,50,00 300,50,00 300,50,00কমজট - সরচবজলয়, কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ :

300,50,00 300,50,00 300,50,00কমজট - কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ :

সরকজ কসবজ রবভজগ161

16101 সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ

1610101 সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

210,00,00 210,00,00 210,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

210,00,00 210,00,00 210,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

15,00,00 15,00,00 15,00,008113509 বরকগত কলজজর অবজকজউন

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 225,00,00 225,00,00 225,00,00

225,00,00 225,00,00 225,00,00কমজট - সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ :

225,00,00 225,00,00 225,00,00কমজট - সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ :

225,00,00 225,00,00 225,00,00কমজট - সরকজ কসবজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ162

16201 সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ

1620101 সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

90,00,00 90,00,00 90,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

90,00,00 90,00,00 90,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

50,00,00 50,00,00 50,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

50,00,00 50,00,00 50,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 140,00,00 140,00,00 140,00,00

140,00,00 140,00,00 140,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ :

140,00,00 140,00,00 140,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ :

140,00,00 140,00,00 140,00,00কমজট - সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ :

কমজট - পজরতষজরনক রবনশষণ - পজরপ : 146626,55,00 120588,50,00 108059,50,00
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

রজষপরতর কজর রজলয়101

10101 আপন রবভজগ

1010102 আপন রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - আপন রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - আপন রবভজগ :

10102 জন রবভজগ

1010201 জন রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - জন রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - জন রবভজগ :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - রজষপরতর কজর রজলয় :

জজততয় সঅসদ102

10201 সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ

1020101 সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজততয় সঅসদ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - জজততয় সঅসদ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পধজনমনতর কজর রজলয়103

10301 পধজনমনতর কজর রজলয়

1030102 পধজনমনতর কজর রজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 2,00,00 2,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 2,00,00 2,00,00

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - পধজনমনতর কজর রজলয় :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - পধজনমনতর কজর রজলয় :

10302 জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর

1030201 সদর দপর, জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

20,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

20,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 20,00,00 0 0

20,00,00 0 0কমজট - সদর দপর, জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর :

20,00,00 0 0কমজট - জজততয় রনরজপতজ কগজনয়নজ অরধদপর :

22,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - পধজনমনতর কজর রজলয় :

মরনপররষদ রবভজগ104

10401 সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ

1040101 সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00 50,00 50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00 50,00 50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00কমজট - সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ :

50,00 50,00 50,00কমজট - সরচবজলয়, মরনপররষদ রবভজগ :

50,00 50,00 50,00কমজট - মরনপররষদ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

বজঅলজনদশ সরপম ককজট র105

10501 সরপম ককজট র

1050101 আরপল রবভজগ, সরপম ককজট র

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,50,00 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00 1,50,00কমজট - আরপল রবভজগ, সরপম ককজট র :

1050102 হজইনকজট র রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 3,00,00 3,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 3,00,00 3,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 3,00,00 3,00,00

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - হজইনকজট র রবভজগ :

1050103 কররজসজর কজনজনরল এর কজর রজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

0 0 1,10,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

0 0 1,10,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 0 0 1,10,00

0 0 1,10,00কমজট - কররজসজর কজনজনরল এর কজর রজলয় :

4,50,00 4,50,00 5,60,00কমজট - সরপম ককজট র :

4,50,00 4,50,00 5,60,00কমজট - বজঅলজনদশ সরপম ককজট র :

রনব রজচন করমশন সরচবজলয়106

10601 সরচবজলয়, রনব রজচন করমশন

1060101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

7,00,00 7,00,00 7,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

7,00,00 7,00,00 7,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

2,00,00 2,00,00 2,00,008113501 রনব রজচরন জমজ

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 9,00,00 9,00,00 9,00,00

9,00,00 9,00,00 9,00,00কমজট - সরচবজলয় :

9,00,00 9,00,00 9,00,00কমজট - সরচবজলয়, রনব রজচন করমশন :

9,00,00 9,00,00 9,00,00কমজট - রনব রজচন করমশন সরচবজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

জনপশজসন মনণজলয়107

10701 সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয়

1070101 সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00,00 50,00,00 50,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00,00 50,00,00 50,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

300,00,00 300,00,00 300,00,008113302 ভরম অরধগহণ বজবদ জমজ

300,00,00 300,00,00 300,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

150,00,00 150,00,00 150,00,008172503 কম রচজরত কলজণ তহরবল

40,00,00 40,00,00 40,00,008172504 কম রচজরত করযররবমজ তহরবল

190,00,00 190,00,00 190,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 540,00,00 540,00,00 540,00,00

540,00,00 540,00,00 540,00,00কমজট - সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয় :

540,00,00 540,00,00 540,00,00কমজট - সরচবজলয়, জনপশজসন মনণজলয় :

540,00,00 540,00,00 540,00,00কমজট - জনপশজসন মনণজলয় :

বজঅলজনদশ সরকজরর কম র করমশন108

10801 সরকজরর কম র করমশন

1080101 সরকজরর কম র করমশন

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00 50,00 50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00 50,00 50,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00কমজট - সরকজরর কম র করমশন :

50,00 50,00 50,00কমজট - সরকজরর কম র করমশন :

50,00 50,00 50,00কমজট - বজঅলজনদশ সরকজরর কম র করমশন :

অর র রবভজগ109

10901 সরচবজলয়, অর র রবভজগ

1090101 সরচবজলয়, অর র রবভজগ

সমদ

7213 অরগম

10,00,00 10,00,00 10,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

5,00,00 5,00,00 5,00,007213105 বদরলজরনত কবতন অরগম 

(পন:পররনশজধনরজগ)

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 15,00,00 15,00,00 15,00,00
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

15,00,00 15,00,00 15,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 15,00,00 15,00,00 15,00,00

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সরচবজলয়, অর র রবভজগ :

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সরচবজলয়, অর র রবভজগ :

10903 রহসজব মহজ রনয়নক

1090301 রহসজব মহজ রনয়ননকর কজর রজলয়

সমদ

7213 অরগম

215,00,00 0 215,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

5,00,00 0 5,00,007213102 বদরলজরনত ভমণ বনয়র অরগম

220,00,00 0 220,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 220,00,00 0 220,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

45,00,00 0 45,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

45,00,00 0 45,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

1,00,00 0 1,00,008113201 অবচয় সরঞরত (Depreciation 

reserve)

119,00,00 0 119,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

5,00,00 0 5,00,008113403 পণ সজহজয জমজ

19,90,00 0 19,90,008113508 অরপ রত সমরত ইজজরজর রবপরতনত জমজ

110,00,00 0 110,00,008113509 বরকগত কলজজর অবজকজউন

254,90,00 0 254,90,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

1770,00,00 0 1770,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

1770,00,00 0 1770,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 2069,90,00 0 2069,90,00

2289,90,00 0 2289,90,00কমজট - রহসজব মহজ রনয়ননকর কজর রজলয় :

2289,90,00 0 2289,90,00কমজট - রহসজব মহজ রনয়নক :

2319,90,00 30,00,00 2319,90,00কমজট - অর র রবভজগ :

বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয়110

11001 বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয়

1100101 বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

14,00,00 14,00,00 14,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

14,00,00 14,00,00 14,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 14,00,00 14,00,00 14,00,00

14,00,00 14,00,00 14,00,00কমজট - বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয় :

14,00,00 14,00,00 14,00,00কমজট - বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয় :

11012 রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ)

1101201 রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ)

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ) :

2,00,00 0 0কমজট - রফনজরনয়জল মজননজনমন একজনডরম (রফমজ) :

11013 রশকজ অরডট অরধদপর

1101301 রশকজ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - রশকজ অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - রশকজ অরডট অরধদপর :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11015 করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর

1101501 করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - করষ ও পররনবশ অরডট অরধদপর :

11016 সজনতয় সরকজর ও পলত উনয়ন অরডট অরধদপর

1101601 সজনতয় সরকজর ও পলত উনয়ন অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 0 0

3,00,00 0 0কমজট - সজনতয় সরকজর ও পলত উনয়ন অরডট অরধদপর :

3,00,00 0 0কমজট - সজনতয় সরকজর ও পলত উনয়ন অরডট অরধদপর :

11017 সজঅরবধজরনক পরতষজন অরডট অরধদপর

1101701 সজঅরবধজরনক পরতষজন অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - সজঅরবধজরনক পরতষজন অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - সজঅরবধজরনক পরতষজন অরডট অরধদপর :

11018 সজমজরজক রনরজপতজ অরডট অরধদপর

1101801 সজমজরজক রনরজপতজ অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - সজমজরজক রনরজপতজ অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - সজমজরজক রনরজপতজ অরডট অরধদপর :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11019 রবদবৎ ও জজলজনত অরডট অরধদপর

1101901 রবদবৎ ও জজলজনত অরডট অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 0 0

2,00,00 0 0কমজট - রবদবৎ ও জজলজনত অরডট অরধদপর :

2,00,00 0 0কমজট - রবদবৎ ও জজলজনত অরডট অরধদপর :

29,00,00 14,00,00 14,00,00কমজট - বজঅলজনদনশর মহজ রহসজব-রনরতকক ও রনয়ননকর কজর রজলয় :

অভবনরতণ সমদ রবভজগ111

11101 সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ

1110101 সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00,00 50,00,00 50,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00,00 50,00,00 50,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

0 1800,00,00 08113105 শল ও মল সঅনরজজন কর জমজ

0 1800,00,00 0উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 50,00,00 1850,00,00 50,00,00

50,00,00 1850,00,00 50,00,00কমজট - সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ :

50,00,00 1850,00,00 50,00,00কমজট - সরচবজলয়, অভবনরতণ সমদ রবভজগ :

11102 জজততয় রজজস কবজড র

1110201 জজততয় রজজস কবজড র

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

25,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

25,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

4000,00,00 0 08113105 শল ও মল সঅনরজজন কর জমজ

4000,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 4025,00,00 0 0

4025,00,00 0 0কমজট - জজততয় রজজস কবজড র :

4025,00,00 0 0কমজট - জজততয় রজজস কবজড র :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

11105 জজততয় সঞয় অরধদপর

1110501 পধজন কজর রজলয়, জজততয় সঞয় অরধদপর

দজয়

8111 জজততয় সঞয়পতসমহ

26,00,00 25,00,00 25,00,008111101 কবজনজস সঞয়পত

33,00,00 30,00,00 30,00,008111102 বজঅলজনদশ সঞয়পত (রতন বছর)

25410,00,00 19500,00,00 17800,00,008111103 পজররবজররক সঞয়পত

40,00,00 40,00,00 40,00,008111104 পরতরকজ সঞয়পত

180,00,00 170,00,00 170,00,008111105 ছয় মজস অনর মনজফজরভরতক সঞয়পত

27000,00,00 25500,00,00 24500,00,008111106 রতন মজস অনর মনজফজরভরতক সঞয়পত

5830,00,00 3500,00,00 3300,00,008111109 কপনশনজর সঞয়পনতর জজমজনত

7023,00,00 6100,00,00 5880,00,008111111 বজঅলজনদশ সঞয়পত (পপচ বছর)

27,00,00 25,00,00 25,00,008111112 জজমজনত সঞয়পত

4157,00,00 2500,00,00 2860,00,008111201 ডজকঘর সঞয় বজঅক-সজধজরণ জজমজনত

19404,00,00 12000,00,00 11500,00,008111202 ডজকঘর সঞয় বজঅক-সজয়ত ও কময়জরদ 

জজমজনত

38,00,00 35,00,00 35,00,008111203 ডজকঘর কবজনজস জজমজনত

116,50,00 135,00,00 90,00,008111205 ডজকঘর জতবনরবমজ ও অবজনরয়ট

132,00,00 50,00,00 100,00,008111301 পজইজ বন

2000,00,00 2000,00,00 2000,00,008111302 ওনয়জ আন রজর'স কডনভলপনমন বন

58,00,00 55,00,00 55,00,008111303 রতন বছর কময়জরদ জজততয় রবরননয়জগ বন

154,00,00 80,00,00 80,00,008111304 ইউ.এস ডলজর রপরময়জম বন

1019,00,00 700,00,00 710,00,008111305 ইউ.এস ডলজর রবরননয়জগ বন

92647,50,00 72445,00,00 69200,00,00উপনমজট - জজততয় সঞয়পতসমহ :

উপনমজট - দজয় : 92647,50,00 72445,00,00 69200,00,00

92647,50,00 72445,00,00 69200,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, জজততয় সঞয় অরধদপর :

92647,50,00 72445,00,00 69200,00,00কমজট - জজততয় সঞয় অরধদপর :

96722,50,00 74295,00,00 69250,00,00কমজট - অভবনরতণ সমদ রবভজগ :

আরর রক পরতষজন রবভজগ112

11201 সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ

1120101 সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, আরর রক পরতষজন রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - আরর রক পরতষজন রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

অর রননরতক সমকর রবভজগ113

11301 সরচবজলয়

1130101 সরচবজলয়, অর রননরতক সমকর রবভজগ (ইআররড)

সমদ

7219 অনজন গহততব রহসজব

2,00,00 2,00,00 2,00,007219205 পনভররণনরজগ পকল সজহজয

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপনমজট - অনজন গহততব রহসজব :

উপনমজট - সমদ : 2,00,00 2,00,00 2,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

4,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

90,00,00 90,00,00 90,00,008113401 খজদ সজহজয জমজ

95,00,00 95,00,00 95,00,008113402 ঋণ মওকফ অনদজন জমজ

6,00,00 6,00,00 6,00,008113403 পণ সজহজয জমজ

191,00,00 191,00,00 191,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 195,00,00 195,00,00 195,00,00

197,00,00 197,00,00 197,00,00কমজট - সরচবজলয়, অর রননরতক সমকর রবভজগ (ইআররড) :

197,00,00 197,00,00 197,00,00কমজট - সরচবজলয় :

197,00,00 197,00,00 197,00,00কমজট - অর রননরতক সমকর রবভজগ :

পররকলনজ রবভজগ114

11401 সরচবজলয়

1140101 সরচবজলয়, পররকলনজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 10,00,00 10,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,00,00 10,00,00 10,00,00

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররকলনজ রবভজগ :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - সরচবজলয় :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - পররকলনজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ115

11501 সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড)

1150101 সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড)

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড) 

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ (আইএমইরড) 

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - বজসবজয়ন পররবতকণ ও মলজয়ন রবভজগ :

পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ116

11601 সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ

1160101 সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

80,00,00 80,00,00 80,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

80,00,00 80,00,00 80,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 80,00,00 80,00,00 80,00,00

80,00,00 80,00,00 80,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ :

80,00,00 80,00,00 80,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ :

80,00,00 80,00,00 80,00,00কমজট - পররসঅখজন ও তথ ববসজপনজ রবভজগ :

বজরণজব মনণজলয়117

11701 সরচবজলয়

1170101 সরচবজলয়, বজরণজব মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, বজরণজব মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - বজরণজব মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পররজষ মনণজলয়118

11801 সরচবজলয়

1180101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

25,00,00 25,00,00 25,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

25,00,00 25,00,00 25,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 25,00,00 25,00,00 25,00,00

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - সরচবজলয় :

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - সরচবজলয় :

25,00,00 25,00,00 25,00,00কমজট - পররজষ মনণজলয় :

পরতরকজ মনণজলয়119

11901 সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয়

1190101 সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয়

সমদ

7213 অরগম

300,00,00 300,00,00 300,00,007213103 এবজডভজন কহজলজর/ইমনপস কহজলজর

300,00,00 300,00,00 300,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 300,00,00 300,00,00 300,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

500,00,00 500,00,00 500,00,008112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

501,00,00 501,00,00 501,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

10,00,00 10,00,00 10,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

400,00,00 400,00,00 400,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

3,00,00 3,00,00 3,00,008172501 কলজণ তহরবল

403,00,00 403,00,00 403,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 914,00,00 914,00,00 914,00,00

1214,00,00 1214,00,00 1214,00,00কমজট - সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয় :

1214,00,00 1214,00,00 1214,00,00কমজট - সরচবজলয়, পরতরকজ মনণজলয় :

1214,00,00 1214,00,00 1214,00,00কমজট - পরতরকজ মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

সশসবজরহনত রবভজগ120

12001 রডনফন সজরভ রনসস

1200101 রডনফন সজরভরনসস

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,50,00 1,50,00 1,50,008112202 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকজ)

3,00,00 3,00,00 3,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 3,00,00 3,00,00

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - রডনফন সজরভ রনসস :

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - রডনফন সজরভ রনসস :

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - সশসবজরহনত রবভজগ :

আইন ও রবচজর রবভজগ121

12101 সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ

1210101 সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

90,00,00 90,00,00 90,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

90,00,00 90,00,00 90,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

150,00,00 0 08113103 কদওয়জরন আদজলনতর জমজ

10,00,00 0 08113104 কফযজদজরর আদজলনতর জমজ

160,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 250,00,00 90,00,00 90,00,00

250,00,00 90,00,00 90,00,00কমজট - সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ :

250,00,00 90,00,00 90,00,00কমজট - সরচবজলয়, আইন ও রবচজর রবভজগ :

12104 কদওয়জরন ও দজয়রজ আদজলতসমহ

1210401 মহজনগর দজয়রজ আদজলতসমহ

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

0 0 145,00,008113103 কদওয়জরন আদজলনতর জমজ

0 0 20,00,008113104 কফযজদজরর আদজলনতর জমজ

0 0 25,00,008113107 করন কননজলজনরর জমজ

0 0 190,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 0 0 190,00,00

0 0 190,00,00কমজট - মহজনগর দজয়রজ আদজলতসমহ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

1210402 কজলজ ও দজয়রজ জজ আদজলতসমহ

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

20,00,00 0 20,00,008113103 কদওয়জরন আদজলনতর জমজ

5,00,00 0 5,00,008113104 কফযজদজরর আদজলনতর জমজ

15,00,00 0 15,00,008113107 করন কননজলজনরর জমজ

40,00,00 0 40,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 40,00,00 0 40,00,00

40,00,00 0 40,00,00কমজট - কজলজ ও দজয়রজ জজ আদজলতসমহ :

40,00,00 0 230,00,00কমজট - কদওয়জরন ও দজয়রজ আদজলতসমহ :

290,00,00 90,00,00 320,00,00কমজট - আইন ও রবচজর রবভজগ :

জনরনরজপতজ রবভজগ122

12201 সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ

1220101 সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ

সমদ

7213 অরগম

0 105,00,00 105,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

0 105,00,00 105,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 0 105,00,00 105,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 700,00,00 700,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 700,00,00 700,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

0 90,00,00 90,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

0 95,00,00 95,00,008113509 বরকগত কলজজর অবজকজউন

0 185,00,00 185,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

0 300,00,00 300,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

0 300,00,00 300,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 1185,00,00 1185,00,00

5,00,00 1290,00,00 1290,00,00কমজট - সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ :

5,00,00 1290,00,00 1290,00,00কমজট - সরচবজলয়, জনরনরজপতজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

12202 বজঅলজনদশ পরলশ অরধদপর

1220201 সদর দপর, বজঅলজনদশ পরলশ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

250,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

250,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 250,00,00 0 0

250,00,00 0 0কমজট - সদর দপর, বজঅলজনদশ পরলশ :

250,00,00 0 0কমজট - বজঅলজনদশ পরলশ অরধদপর :

12203 বড রজর গজড র বজঅলজনদশ

1220301 পধজন কজর রজলয়, বড রজর গজড র বজঅলজনদশ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

150,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

150,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 150,00,00 0 0

150,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, বড রজর গজড র বজঅলজনদশ :

150,00,00 0 0কমজট - বড রজর গজড র বজঅলজনদশ :

12205 আনসজর ও গজম পরতরকজ অরধদপর

1220501 পধজন কজর রজলয়, আনসজর ও গজম পরতরকজ অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

25,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

25,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 25,00,00 0 0

25,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, আনসজর ও গজম পরতরকজ অরধদপর :

25,00,00 0 0কমজট - আনসজর ও গজম পরতরকজ অরধদপর :

430,00,00 1290,00,00 1290,00,00কমজট - জনরনরজপতজ রবভজগ :

কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ123

12301 সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ

1230101 সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - কলরজসনলটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয়124

12401 সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয়

1240101 সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

500,00,00 500,00,00 500,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

500,00,00 500,00,00 500,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

90,00,00 90,00,00 90,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

90,00,00 90,00,00 90,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 590,00,00 590,00,00 590,00,00

590,00,00 590,00,00 590,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয় :

590,00,00 590,00,00 590,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয় :

590,00,00 590,00,00 590,00,00কমজট - পজররমক ও গণরশকজ মনণজলয় :

মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ125

12501 সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ

1250101 সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

355,00,00 355,00,00 355,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

355,00,00 355,00,00 355,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

91,00,00 91,00,00 91,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

91,00,00 91,00,00 91,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 446,00,00 446,00,00 446,00,00

446,00,00 446,00,00 446,00,00কমজট - সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ :

446,00,00 446,00,00 446,00,00কমজট - সরচবজলয়, মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ :

446,00,00 446,00,00 446,00,00কমজট - মজধরমক ও উচ রশকজ রবভজগ :

রবজজন ও পযরক মনণজলয়126

12601 সরচবজলয়

1260101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - রবজজন ও পযরক মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

সজসব কসবজ রবভজগ127

12701 সরচবজলয়

1270101 সরচবজলয়, সজসব কসবজ রবভজগ

সমদ

7213 অরগম

20,00,00 20,00,00 20,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

20,00,00 20,00,00 20,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 20,00,00 20,00,00 20,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

400,00,00 400,00,00 400,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

400,00,00 400,00,00 400,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

200,00,00 200,00,00 200,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

200,00,00 200,00,00 200,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

50,00,00 50,00,00 50,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

50,00,00 50,00,00 50,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 650,00,00 650,00,00 650,00,00

670,00,00 670,00,00 670,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজসব কসবজ রবভজগ :

670,00,00 670,00,00 670,00,00কমজট - সরচবজলয় :

670,00,00 670,00,00 670,00,00কমজট - সজসব কসবজ রবভজগ :

তথ ও করজগজনরজগ পযরক রবভজগ128

12801 সরচবজলয়

1280101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - তথ ও করজগজনরজগ পযরক রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

সমজজ কলজণ মনণজলয়129

12901 সরচবজলয়

1290101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

30,00,00 30,00,00 30,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

30,00,00 30,00,00 30,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 30,00,00 30,00,00 30,00,00

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সরচবজলয় :

30,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সরচবজলয় :

12902 সমজজ কসবজ অরধদপর

1290201 সমজজ কসবজ অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,00,00 0 0

10,00,00 0 0কমজট - সমজজ কসবজ অরধদপর :

10,00,00 0 0কমজট - সমজজ কসবজ অরধদপর :

40,00,00 30,00,00 30,00,00কমজট - সমজজ কলজণ মনণজলয় :

মরহলজ ও রশশ রবষয়ক মনণজলয়130

13001 সরচবজলয়

1300101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

13002 মরহলজ রবষয়ক অরধদপর

1300201 পধজন কজর রজলয়, মরহলজ রবষয়ক অরধদপর

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

15,00,00 0 08112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

15,00,00 0 0উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 15,00,00 0 0

15,00,00 0 0কমজট - পধজন কজর রজলয়, মরহলজ রবষয়ক অরধদপর :

15,00,00 0 0কমজট - মরহলজ রবষয়ক অরধদপর :

20,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - মরহলজ ও রশশ রবষয়ক মনণজলয় :

শম ও কম রসঅসজন মনণজলয়131

13101 সরচবজলয়

1310101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

8,00,00 8,00,00 8,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

8,00,00 8,00,00 8,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 8,00,00 8,00,00 8,00,00

8,00,00 8,00,00 8,00,00কমজট - সরচবজলয় :

8,00,00 8,00,00 8,00,00কমজট - সরচবজলয় :

8,00,00 8,00,00 8,00,00কমজট - শম ও কম রসঅসজন মনণজলয় :

গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয়132

13201 সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয়

1320101 সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

50,00,00 50,00,00 50,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

50,00,00 50,00,00 50,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

60,00,00 60,00,00 60,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

200,00,00 200,00,00 200,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

150,00,00 150,00,00 150,00,008113302 ভরম অরধগহণ বজবদ জমজ

200,00,00 200,00,00 200,00,008113304 কজনজর জন জমজ

610,00,00 610,00,00 610,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 660,00,00 660,00,00 660,00,00

660,00,00 660,00,00 660,00,00কমজট - সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয় :

660,00,00 660,00,00 660,00,00কমজট - সরচবজলয়, গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয় :

660,00,00 660,00,00 660,00,00কমজট - গহজয়ন ও গণপতর মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

তথ ও সমচজর মনণজলয়133

13301 সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয়

1330101 সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 10,00,00 10,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

21,00,00 21,00,00 21,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

21,00,00 21,00,00 21,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 31,00,00 31,00,00 31,00,00

31,00,00 31,00,00 31,00,00কমজট - সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয় :

31,00,00 31,00,00 31,00,00কমজট - সরচবজলয়, তথ ও সমচজর মনণজলয় :

31,00,00 31,00,00 31,00,00কমজট - তথ ও সমচজর মনণজলয় :

সঅসরত রবষয়ক মনণজলয়134

13401 সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয়

1340101 সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

4,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 4,00,00 4,00,00 4,00,00

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, সঅসরত রবষয়ক মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সঅসরত রবষয়ক মনণজলয় :

ধম র রবষয়ক মনণজলয়135

13501 সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয়

1350101 সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

4,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 4,00,00 4,00,00 4,00,00

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, ধম র রবষয়ক মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - ধম র রবষয়ক মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

যব ও কতড়জ মনণজলয়136

13601 সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয়

1360101 সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

20,00,00 20,00,00 20,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

20,00,00 20,00,00 20,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 20,00,00 20,00,00 20,00,00

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয় :

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - সরচবজলয়, যব ও কতড়জ মনণজলয় :

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - যব ও কতড়জ মনণজলয় :

সজনতয় সরকজর রবভজগ137

13701 সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ

1370101 সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

200,00,00 200,00,00 200,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

200,00,00 200,00,00 200,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

300,00,00 300,00,00 300,00,008113110 সজনতয় তহরবল জমজ

300,00,00 300,00,00 300,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 500,00,00 500,00,00 500,00,00

500,00,00 500,00,00 500,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ :

500,00,00 500,00,00 500,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজনতয় সরকজর রবভজগ :

13703 সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর

1370301 পধজন কজর রজলয়, সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

500,00,00 500,00,00 500,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

500,00,00 500,00,00 500,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 500,00,00 500,00,00 500,00,00

500,00,00 500,00,00 500,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর :

500,00,00 500,00,00 500,00,00কমজট - সজনতয় সরকজর পনকযশল অরধদপর :



 62

পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

13704 জনসজসব পনকযশল অরধদপর

1370401 পধজন কজর রজলয়, জনসজসব পনকযশল অরধদপর

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

20,00,00 20,00,00 20,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

20,00,00 20,00,00 20,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 20,00,00 20,00,00 20,00,00

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, জনসজসব পনকযশল অরধদপর :

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - জনসজসব পনকযশল অরধদপর :

1020,00,00 1020,00,00 1020,00,00কমজট - সজনতয় সরকজর রবভজগ :

পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ138

13801 সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ

1380101 সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - পলত উনয়ন ও সমবজয় রবভজগ :

রশল মনণজলয়139

13901 সরচবজলয়

1390101 সরচবজলয়, রশল মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

3,00,00 3,00,00 3,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3,00,00 3,00,00 3,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 3,00,00 3,00,00 3,00,00

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - সরচবজলয়, রশল মনণজলয় :

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - সরচবজলয় :

3,00,00 3,00,00 3,00,00কমজট - রশল মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয়140

14001 সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয়

1400101 সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

4,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 4,00,00 4,00,00 4,00,00

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - পবজসত কলজণ এবঅ ববনদরশক কম রসঅসজন মনণজলয় :

বস ও পজট মনণজলয়141

14101 সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয়

1410101 সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

4,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 4,00,00 4,00,00 4,00,00

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, বস ও পজট মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - বস ও পজট মনণজলয় :

জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ142

14201 সরচবজলয়, জজলজনত ও খরনজ সমদ রবভজগ

1420101 সরচবজলয়, জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 4,00,00 4,00,00

2,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ :

2,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, জজলজনত ও খরনজ সমদ রবভজগ :

2,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - জজলজরন ও খরনজ সমদ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

করষ মনণজলয়143

14301 সরচবজলয়

1430101 সরচবজলয়, করষ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

350,00,00 350,00,00 350,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

350,00,00 350,00,00 350,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 350,00,00 350,00,00 350,00,00

350,00,00 350,00,00 350,00,00কমজট - সরচবজলয়, করষ মনণজলয় :

350,00,00 350,00,00 350,00,00কমজট - সরচবজলয় :

350,00,00 350,00,00 350,00,00কমজট - করষ মনণজলয় :

মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয়144

14401 সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয়

1440101 সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

100,00,00 100,00,00 100,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 100,00,00 100,00,00 100,00,00

100,00,00 100,00,00 100,00,00কমজট - সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয় :

100,00,00 100,00,00 100,00,00কমজট - সরচবজলয়, মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয় :

100,00,00 100,00,00 100,00,00কমজট - মৎস ও পজরণসমদ মনণজলয় :

পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয়145

14501 সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয়

1450101 সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

20,00,00 20,00,00 20,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

20,00,00 20,00,00 20,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 20,00,00 20,00,00 20,00,00

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয় :

20,00,00 20,00,00 20,00,00কমজট - সরচবজলয়, পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

14502 বজঅলজনদশ বন অরধদপর

1450201 পধজন বন সঅরকনকর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ বন অরধদপর

সমদ

7213 অরগম

60,00,00 60,00,00 60,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

60,00,00 60,00,00 60,00,00উপনমজট - অরগম :

7219 অনজন গহততব রহসজব

100,00,00 100,00,00 100,00,007219203 বন রবভজনগর অরগম

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - অনজন গহততব রহসজব :

উপনমজট - সমদ : 160,00,00 160,00,00 160,00,00

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

4,00,00 4,00,00 4,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 4,00,00 4,00,00 4,00,00

164,00,00 164,00,00 164,00,00কমজট - পধজন বন সঅরকনকর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ বন অরধদপর :

164,00,00 164,00,00 164,00,00কমজট - বজঅলজনদশ বন অরধদপর :

184,00,00 184,00,00 184,00,00কমজট - পররনবশ, বন ও জলবজয় পররবতরন মনণজলয় :

ভরম মনণজলয়146

14601 সরচবজলয়

1460101 সরচবজলয়, ভরম মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

80,00,00 80,00,00 80,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

80,00,00 80,00,00 80,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

12,00,00 12,00,00 12,00,008113508 অরপ রত সমরত ইজজরজর রবপরতনত জমজ

12,00,00 12,00,00 12,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 92,00,00 92,00,00 92,00,00

92,00,00 92,00,00 92,00,00কমজট - সরচবজলয়, ভরম মনণজলয় :

92,00,00 92,00,00 92,00,00কমজট - সরচবজলয় :

92,00,00 92,00,00 92,00,00কমজট - ভরম মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

পজরন সমদ মনণজলয়147

14701 সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয়

1470101 সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

2,00,00 2,00,00 2,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 2,00,00 2,00,00 2,00,00

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয় :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজরন সমদ মনণজলয় :

2,00,00 2,00,00 2,00,00কমজট - পজরন সমদ মনণজলয় :

খজদ মনণজলয়148

14801 সরচবজলয়, খজদ মনণজলয়

1480101 সরচবজলয়, খজদ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

40,00,00 40,00,00 40,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

40,00,00 40,00,00 40,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 40,00,00 40,00,00 40,00,00

40,00,00 40,00,00 40,00,00কমজট - সরচবজলয়, খজদ মনণজলয় :

40,00,00 40,00,00 40,00,00কমজট - সরচবজলয়, খজদ মনণজলয় :

14802 খজদ অরধদপর

1480201 পধজন কজর রজলয়, খজদ অরধদপর

দজয়

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

65,00,00 65,00,00 65,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

65,00,00 65,00,00 65,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

1200,00,00 1200,00,00 1200,00,008172201 ঋণপত- অরনষন কলননদন

1200,00,00 1200,00,00 1200,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 1265,00,00 1265,00,00 1265,00,00

1265,00,00 1265,00,00 1265,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, খজদ অরধদপর :

1265,00,00 1265,00,00 1265,00,00কমজট - খজদ অরধদপর :

1305,00,00 1305,00,00 1305,00,00কমজট - খজদ মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয়149

14901 সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয়

1490101 সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

5,00,00 5,00,00 5,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5,00,00 5,00,00 5,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 5,00,00 5,00,00 5,00,00

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - সরচবজলয়, দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয় :

5,00,00 5,00,00 5,00,00কমজট - দনর রজগ ববসজপনজ ও তজণ মনণজলয় :

সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ150

15001 সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ

1500101 সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

15,00,00 15,00,00 15,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 15,00,00 15,00,00 15,00,00

15,00,00 15,00,00 15,00,00কমজট - সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ :

15,00,00 15,00,00 15,00,00কমজট - সরচবজলয়, সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ :

15002 সডডক ও জনপর অরধদপর

1500201 পধজন পনকযশলত, সডডক ও জনপর অরধদপর

সমদ

7213 অরগম

20,00,00 0 20,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

20,00,00 0 20,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 20,00,00 0 20,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

30,00,00 0 30,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

30,00,00 0 30,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

200,00,00 0 200,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

200,00,00 0 200,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 230,00,00 0 230,00,00

250,00,00 0 250,00,00কমজট - পধজন পনকযশলত, সডডক ও জনপর অরধদপর :

250,00,00 0 250,00,00কমজট - সডডক ও জনপর অরধদপর :

265,00,00 15,00,00 265,00,00কমজট - সড়ক পররবহন ও মহজসড়ক রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

করলপর মনণজলয়151

15101 সরচবজলয়, করলপর মনণজলয়

1510101 সরচবজলয়, করলপর মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, করলপর মনণজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, করলপর মনণজলয় :

15103 বজঅলজনদশ করলওনয়

1510301 মহজপররচজলক এর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ করলওনয়

সমদ

7213 অরগম

100,00,00 100,00,00 100,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 100,00,00 100,00,00 100,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

200,00,00 200,00,00 200,00,008112203 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (করলওনয়)

200,00,00 200,00,00 200,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

30,00,00 30,00,00 30,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

300,00,00 300,00,00 300,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

50,00,00 50,00,00 50,00,008113303 রলকবইনডনটড ডবজনমজ

380,00,00 380,00,00 380,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

0 0 50,00,008172501 কলজণ তহরবল

25,00,00 50,00,00 08172503 কম রচজরত কলজণ তহরবল

60,00,00 60,00,00 60,00,008172601 রবদবৎ রবল

0 0 25,00,008172702 কলজণ টজস তহরবল

0 0 20,00,008172704 কজব চপদজ

85,00,00 110,00,00 155,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 665,00,00 690,00,00 735,00,00

765,00,00 790,00,00 835,00,00কমজট - মহজপররচজলক এর কজর রজলয়, বজঅলজনদশ করলওনয় :

765,00,00 790,00,00 835,00,00কমজট - বজঅলজনদশ করলওনয় :

766,00,00 791,00,00 836,00,00কমজট - করলপর মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

কনয পররবহন মনণজলয়152

15201 সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয়

1520101 সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

7,00,00 7,00,00 7,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

7,00,00 7,00,00 7,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

3,00,00 3,00,00 3,00,008113106 জজহজনজর কবজনপননর জমজ

3,00,00 3,00,00 3,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 10,00,00 10,00,00 10,00,00

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয় :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - সরচবজলয়, কনয পররবহন মনণজলয় :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - কনয পররবহন মনণজলয় :

কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয়153

15301 সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয়

1530101 সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

4,00,00 4,00,00 4,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

4,00,00 4,00,00 4,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 4,00,00 4,00,00 4,00,00

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - সরচবজলয়, কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয় :

4,00,00 4,00,00 4,00,00কমজট - কবসজমররক রবমজন পররবহন ও পর রটন মনণজলয় :

ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ154

15401 সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ

1540101 সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

30,00,00 30,00,00 30,00,008112205 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (ট এন ট)

31,00,00 31,00,00 31,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

80,00,00 80,00,00 80,00,008113102 কপনশন জমজ

80,00,00 80,00,00 80,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 111,00,00 111,00,00 111,00,00

111,00,00 111,00,00 111,00,00কমজট - সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ :

111,00,00 111,00,00 111,00,00কমজট - সরচবজলয়, ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

15402 বজঅলজনদশ কপজস অরফস

1540201 পধজন কজর রজলয়, বজঅলজনদশ কপজস অরফস

সমদ

7213 অরগম

60,00,00 60,00,00 60,00,007213101 আয়ন বয়ন কমরকতরজর অরগম

60,00,00 60,00,00 60,00,00উপনমজট - অরগম :

উপনমজট - সমদ : 60,00,00 60,00,00 60,00,00

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

70,00,00 70,00,00 70,00,008112204 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (ডজক রবভজগ)

70,00,00 70,00,00 70,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

5,00,00 5,00,00 5,00,008113109 রবভজগতয় জমজ

1,00,00 1,00,00 1,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

6,00,00 6,00,00 6,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

8172 রবরবধ অনজন কদয় রহসজব

1,00,00 1,00,00 1,00,008172501 কলজণ তহরবল

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - রবরবধ অনজন কদয় রহসজব :

উপনমজট - দজয় : 77,00,00 77,00,00 77,00,00

137,00,00 137,00,00 137,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, বজঅলজনদশ কপজস অরফস :

137,00,00 137,00,00 137,00,00কমজট - বজঅলজনদশ কপজস অরফস :

248,00,00 248,00,00 248,00,00কমজট - ডজক ও কটরলনরজগজনরজগ রবভজগ :

পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয়155

15501 সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয়

1550101 সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

400,00,00 400,00,00 400,00,008113110 সজনতয় তহরবল জমজ

400,00,00 400,00,00 400,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 401,00,00 401,00,00 401,00,00

401,00,00 401,00,00 401,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয় :

401,00,00 401,00,00 401,00,00কমজট - সরচবজলয়, পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয় :

401,00,00 401,00,00 401,00,00কমজট - পজব রতব চটগজম রবষয়ক মনণজলয় :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

রবদবৎ রবভজগ156

15601 সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ

1560101 সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, রবদবৎ রবভজগ :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - রবদবৎ রবভজগ :

মরকযদ রবষয়ক মনণজলয়157

15701 সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয়

1570101 সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয়, মরকযদ রবষয়ক মনণজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - মরকযদ রবষয়ক মনণজলয় :

দনররত দমন করমশন158

15801 দনররত দমন করমশন

1580101 পধজন কজর রজলয়, দনররত দমন করমশন, ঢজকজ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

10,00,00 10,00,00 10,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 10,00,00 10,00,00 10,00,00

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - পধজন কজর রজলয়, দনররত দমন করমশন, ঢজকজ :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - দনররত দমন করমশন :

10,00,00 10,00,00 10,00,00কমজট - দনররত দমন করমশন :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

কসত রবভজগ159

15901 সরচবজলয়

1590101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

1,00,00 1,00,00 1,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

উপনমজট - দজয় : 1,00,00 1,00,00 1,00,00

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - সরচবজলয় :

1,00,00 1,00,00 1,00,00কমজট - কসত রবভজগ :

কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ160

16001 সরচবজলয়, কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ

1600101 সরচবজলয়

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

100,00,00 100,00,00 100,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

100,00,00 100,00,00 100,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

90,00,00 90,00,00 90,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

90,00,00 90,00,00 90,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 190,00,00 190,00,00 190,00,00

190,00,00 190,00,00 190,00,00কমজট - সরচবজলয় :

190,00,00 190,00,00 190,00,00কমজট - সরচবজলয়, কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ :

190,00,00 190,00,00 190,00,00কমজট - কজররগরর ও মজদজসজ রশকজ রবভজগ :

সরকজ কসবজ রবভজগ161

16101 সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ

1610101 সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

155,00,00 155,00,00 155,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

155,00,00 155,00,00 155,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

15,00,00 15,00,00 15,00,008113509 বরকগত কলজজর অবজকজউন

15,00,00 15,00,00 15,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 170,00,00 170,00,00 170,00,00

170,00,00 170,00,00 170,00,00কমজট - সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ :

170,00,00 170,00,00 170,00,00কমজট - সরচবজলয়, সরকজ কসবজ রবভজগ :

170,00,00 170,00,00 170,00,00কমজট - সরকজ কসবজ রবভজগ :
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পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ

(অঅকসমহ হজজজর টজকজয়)

মনণজলয়/

রবভজগ

অর রননরতক

ককজড

বজনজট সঅনশজরধত বজনজট

2021-22 2020-21 2020-21
রববরণ

পরতষজন পররচজলন

ইউরনট

সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ162

16201 সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ

1620101 সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ

দজয়

8112 জজমজনত (সদযক)

70,00,00 70,00,00 70,00,008112201 সজধজরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

70,00,00 70,00,00 70,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদযক) :

8113 জজমজনত (সদরবহতন)

10,00,00 10,00,00 10,00,008113301 ঠকজদজনরর রনরজপতজ জমজ

10,00,00 10,00,00 10,00,00উপনমজট - জজমজনত (সদরবহতন) :

উপনমজট - দজয় : 80,00,00 80,00,00 80,00,00

80,00,00 80,00,00 80,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ :

80,00,00 80,00,00 80,00,00কমজট - সরচবজলয়, সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ :

80,00,00 80,00,00 80,00,00কমজট - সজসব রশকজ ও পররবজর কলজণ রবভজগ :

কমজট - পজরতষজরনক রবনশষণ - পররনশজধ : 109625,90,00 85285,50,00 83056,50,00


