
সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 1

মঞরর নন - 02

 103 - পধচনমননর কচর রচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

2964,33,21 3114,74,87

3528,73,21 3743,46,63

       0       0        0

 214,73,42

 150,41,66

 564,40,00  628,71,76   64,31,76

3528,73,21

3528,73,21

3743,46,63

3743,46,63

 214,73,42

 214,73,42

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনমদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পময়চজন ।

উনয়ন

৯ট চলমচন পকল ও ১ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন ।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 2

মঞরর নন - 03

 104 - মরনপররষদ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  66,97,00   68,73,00

 241,00,00  300,88,17

       0       0        0

  59,88,17

   1,76,00

 174,03,00  232,15,17   58,12,17

 241,00,00

 241,00,00

 300,88,17

 300,88,17

  59,88,17

  59,88,17

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

২ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 3

 105 - বচনলচমদশ সরপম মকচট র

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

       0        0

       0        0

 199,12,00 195,73,00    3,39,00

       0

       0

 195,73,00  199,12,00    3,39,00

 195,73,00

 195,73,00

 199,12,00

 199,12,00

   3,39,00

   3,39,00

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 4

মঞরর নন - 04

 106 - রনব রচচন করমশন সরচবচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1141,23,00 1646,22,00

1141,23,00 1646,22,00

 573,06,48 779,47,00 - 206,40,52

 504,99,00

 504,99,00

 779,47,00  573,06,48 - 206,40,52

1920,70,00

1920,70,00

2219,28,48

2219,28,48

 298,58,48

 298,58,48

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২ট চলমচন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 5

মঞরর নন - 06

 108 - বচনলচমদশ সরকচরর কম র করমশন

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  34,43,00   52,53,00

  34,43,00   52,53,00

  68,04,00  67,84,00     20,00

  18,10,00

  18,10,00

  67,84,00   68,04,00     20,00

 102,27,00

 102,27,00

 120,57,00

 120,57,00

  18,30,00

  18,30,00

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

২ট চলমচন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 6

মঞরর নন - 07

 109 - অর র রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3326,37,00 2809,72,23

81783,29,58 66539,74,48

195993,41,00144393,41,00 51600,00,00

-15243,55,10

- 516,64,77

222850,33,58 259723,43,25 36873,09,67

226176,70,58

226176,70,58

262533,15,48

262533,15,48

36356,44,90

36356,44,90

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

অভভনরনণ দচয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 7

মঞরর নন - 10

 113 - অর রননরতক সমকর রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  66,08,00   81,88,00

 310,51,20  372,72,41

15725,00,0015722,10,80    2,89,20

  62,21,21

  15,80,00

15966,54,00 16015,84,41   49,30,41

16032,62,00

16032,62,00

16097,72,41

16097,72,41

  65,10,41

  65,10,41

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, নবমদরশক ঋমণর ওপর সদ পররমশচধ এবন সমমলধন ও রবরনময়চগ তহরবল মশয়চর কময় 

পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

১ট চলমচন ও ১ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 8

মঞরর নন - 11

 114 - পররকলনচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1143,31,00 1526,37,00

1231,73,00 1611,27,94

       0       0        0

 379,54,94

 383,06,00

  88,42,00   84,90,94 -   3,51,06

1231,73,00

1231,73,00

1611,27,94

1611,27,94

 379,54,94

 379,54,94

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১ট চলমচন ও ৩ট  নতন পকমল অমর রর সনসচনসহ কমরচনচ ভচইরচমসর কচরমণ সষ দমর রচগ মমচকচরবলচয় রবরভন 

মনণচলয়/রবভচমগর জন 'রবমশষ পময়চজমন উনয়ন সহচয়তচ' বচবদ মরচক রচখচর কচরমণ এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 9

মঞরর নন - 12

 115 - বচসবচয়ন পররবনকণ ও মলচয়ন রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  95,18,00  152,56,00

 149,10,00  202,44,00

       0       0        0

  53,34,00

  57,38,00

  53,92,00   49,88,00 -   4,04,00

 149,10,00

 149,10,00

 202,44,00

 202,44,00

  53,34,00

  53,34,00

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২ট চলমচন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 10

মঞরর নন - 13

 116 - পররসনখচন ও তথ ববসচপনচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 150,03,00  446,89,00

 375,34,00  665,93,87

       0       0        0

 290,59,87

 296,86,00

 225,31,00  219,04,87 -   6,26,13

 375,34,00

 375,34,00

 665,93,87

 665,93,87

 290,59,87

 290,59,87

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১ট চলমচন ও ৫ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 11

মঞরর নন - 16

 119 - পরতরকচ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1479,94,00 1550,34,00

32520,04,65 32974,94,53

       0       0        0

 454,89,88

  70,40,00

31040,10,65 31424,60,53  384,49,88

32520,04,65

32520,04,65

32974,94,53

32974,94,53

 454,89,88

 454,89,88

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ, নগদ সচমচরজক সরবধচরদ এবন রবমশষ কচর রকম খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ 

অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

১৫ট চলমচন ও ২ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 12

মঞরর নন - 17

 120 - সশসবচরহনন রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

       0        0

  38,32,00  131,30,25

       0       0        0

  92,98,25

       0

  38,32,00  131,30,25   92,98,25

  38,32,00

  38,32,00

 131,30,25

 131,30,25

  92,98,25

  92,98,25

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনমদর পরতদচন এবন পণ ও মসবচর ববহচর খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 13

মঞরর নন - 19

 122 - জনরনরচপতচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

2166,45,00 2080,31,00

21923,17,41 22217,29,22

       0       0        0

 294,11,81

-  86,14,00

19756,72,41 20136,98,22  380,25,81

21923,17,41

21923,17,41

22217,29,22

22217,29,22

 294,11,81

 294,11,81

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনমদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 14

মঞরর নন - 26

 129 - সমচজ কলচণ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 325,95,00  261,41,00

6881,26,50 6894,05,40

       0       0        0

  12,78,90

-  64,54,00

6555,31,50 6632,64,40   77,32,90

6881,26,50

6881,26,50

6894,05,40

6894,05,40

  12,78,90

  12,78,90

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 15

মঞরর নন - 27

 130 - মরহলচ ও রশশ রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 647,80,00  664,15,07

3748,79,70 3788,78,06

       0       0        0

  39,98,36

  16,35,07

3100,99,70 3124,62,99   23,63,29

3748,79,70

3748,79,70

3788,78,06

3788,78,06

  39,98,36

  39,98,36

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

অনগদ সচমচরজক সহচয়তচ সরবধচরদ এবন পণ ও মসবচর ববহচর খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

১১ট চলমচন এবন ২ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 16

মঞরর নন - 28

 131 - শম ও কম রসনসচন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 198,20,00  253,48,00

 313,48,00  367,43,82

       0       0        0

  53,95,82

  55,28,00

 115,28,00  113,95,82 -   1,32,18

 313,48,00

 313,48,00

 367,43,82

 367,43,82

  53,95,82

  53,95,82

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২ট চলমচন ও ২ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 17

মঞরর নন - 29

 132 - গহচয়ন ও গণপতর মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

4977,01,00 5832,68,00

6603,84,00 7446,82,84

       0       0        0

 842,98,84

 855,67,00

1626,83,00 1614,14,84 -  12,68,16

6603,84,00

6603,84,00

7446,82,84

7446,82,84

 842,98,84

 842,98,84

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১৮ট চলমচন ও ১৩ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 18

মঞরর নন - 32

 135 - ধম র রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1074,47,00 1589,45,98

1337,92,00 1865,34,07

       0       0        0

 527,42,07

 514,98,98

 263,45,00  275,88,09   12,43,09

1337,92,00

1337,92,00

1865,34,07

1865,34,07

 527,42,07

 527,42,07

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

অআরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

৪ট চলমচন ও ২ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 19

মঞরর নন - 34

 137 - সচননয় সরকচর রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

29919,66,00 32732,07,00

34241,20,00 37049,50,98

       0       0        0

2808,30,98

2812,41,00

4321,54,00 4317,43,98 -   4,10,02

34241,20,00

34241,20,00

37049,50,98

37049,50,98

2808,30,98

2808,30,98

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৮২ট চলমচন ও ১৫ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 20

মঞরর নন - 36

 139 - রশল মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1217,59,00 1419,73,00

1555,91,00 2006,10,01

       0       0        0

 450,19,01

 202,14,00

 338,32,00  586,37,01  248,05,01

1555,91,00

1555,91,00

2006,10,01

2006,10,01

 450,19,01

 450,19,01

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, অনদচন, অআরর রক সমদ এবন আরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পময়চজন।

উনয়ন

১২ট চলমচন ও ৩ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 21

মঞরর নন - 38

 141 - বস ও পচট মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 600,00,00  656,62,00

 800,16,00 1359,64,25

       0       0        0

 559,48,25

  56,62,00

 200,16,00  703,02,25  502,86,25

 800,16,00

 800,16,00

1359,64,25

1359,64,25

 559,48,25

 559,48,25

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

আরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

১৫ট চলমচন ও ২ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 22

মঞরর নন - 39

 142 - জচলচরন ও খরনজ সমদ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1915,85,00 2417,07,00

1985,69,00 2480,26,28

       0       0        0

 494,57,28

 501,22,00

  69,84,00   63,19,28 -   6,64,72

1985,69,00

1985,69,00

2480,26,28

2480,26,28

 494,57,28

 494,57,28

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৪ট চলমচন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 23

মঞরর নন - 44

 147 - পচরন সমদ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

6256,63,01 7098,58,00

7932,45,01 8769,59,48

       0       0        0

 837,14,47

 841,94,99

1675,82,00 1671,01,48 -   4,80,52

7932,45,01

7932,45,01

8769,59,48

8769,59,48

 837,14,47

 837,14,47

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৪৩ট চলমচন ও ২১ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 24

মঞরর নন - 46

 149 - দমর রচগ ববসচপনচ ও তচণ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3452,83,98 4655,23,18

9871,51,55 11104,04,77

       0       0        0

1232,53,22

1202,39,20

6418,67,57 6448,81,59   30,14,02

9871,51,55

9871,51,55

11104,04,77

11104,04,77

1232,53,22

1232,53,22

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

নগদ সচমচরজক সহচয়তচ সরবধচরদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

৭ট চলমচন ও ৩ট এরডরপ বরহর রত পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2019-20

 25

মঞরর নন - 49

 152 - মনন পররবহন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3113,44,00 3182,13,00

3832,77,00 3906,03,67

       0       0        0

  73,26,67

  68,69,00

 719,33,00  723,90,67    4,57,67

3832,77,00

3832,77,00

3906,03,67

3906,03,67

  73,26,67

  73,26,67

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

অআরর রক সমদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

১০ট চলমচন ও ৭ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।
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 155 - পচব রতভ চটগচম রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচমজট

2019-20

সনমশচরধত

2019-20
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 841,33,00  842,17,00

1194,48,32 1196,02,42

       0       0        0

   1,54,10

    84,00

 353,15,32  353,85,42     70,10

1194,48,32

1194,48,32

1196,02,42

1196,02,42

   1,54,10

   1,54,10

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনমদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অনগদ সচমচরজক সহচয়তচ সরবধচরদ খচমত বয় বরদ পচওয়চয় এ 

অরতররক বরচদ পময়চজন।

উনয়ন

৫ট চলমচন ও ৩ট নতন পকমল পময়চজননয় অমর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পময়চজন।


