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অ

2020-21 অর রবছররর সমরক মঞরর ও বরররদর দররবসমহ

(অঅকসমহ হরজরর টরকরয়)

মনণরলয়/

রবভরগ ককরড
মনণরলয়/রবভরগ সমরক দররব

মঞরর

নঅ 2020-21 2020-21

বররজট সঅরশররধত

103  482,03,123839,05,49 4321,08,6102 পধরনমননর করর ররলয়

104    9,70,85 258,42,00  268,12,8503 মরনপররষদ রবভরগ

106   79,09,181716,73,00 1795,82,1804 রনব ররচন করমশন সরচবরলয়

112  205,59,432378,95,00 2584,54,4309 আরর রক পরতষরন রবভরগ

114  242,75,211248,61,00 1491,36,2111 পররকলনর রবভরগ

115    6,74,27 148,30,00  155,04,2712 বরসবরয়ন পররবনকণ ও মলরয়ন রবভরগ

116  142,84,20 383,88,00  526,72,2013 পররসঅখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ

124 1005,15,5624939,49,92 25944,65,4821 পরররমক ও গণরশকর মনণরলয়

127 2850,48,1322883,86,00 25734,34,1324 সরসস কসবর রবভরগ

132  489,37,366936,79,00 7426,16,3629 গহরয়ন ও গণপতর মনণরলয়

135  384,51,451693,14,00 2077,65,4532 ধম র রবষয়ক মনণরলয়

137 2890,45,3036103,01,00 38993,46,3034 সরননয় সরকরর রবভরগ

138    1,40,632235,87,00 2237,27,6335 পলন উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

139  565,37,231614,44,00 2179,81,2336 রশল মনণরলয়

141 1905,68,44 714,81,00 2620,49,4438 বস ও পরট মনণরলয়

144  332,78,633192,63,58 3525,42,2141 মৎস ও পররণসমদ মনণরলয়

147 1039,99,258089,48,00 9129,47,2544 পররন সমদ মনণরলয়

150  676,62,1629442,12,00 30118,74,1647 সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ

152  676,66,923999,65,00 4676,31,9249 কনন পররবহন মনণরলয়

বরখরমলক সররক

সব ররমরট : 13987,27,32151819,24,99 165806,52,31

20২০-২১ অর রবছররর মল বররজরট 62ট মনণরলয়/রবভররগর অনকরল ননট ৫,৬৮,০০০ ককরট টরকর বররদ রছল। সঅরশররধত বররজরট ১৯ট 

মনণরলয়/রবভররগর বররদ 13,987.২৭ ককরট টরকর বরদ কপরয়রছ ও ৪৩ট মনণরলয়/রবভররগর বররদ ৪2,481.৮৭ ককরট টরকর হরস কপরয়রছ। 

সররব রকভররব ২৯,017 ককরট টরকর হরস কপরয় সঅরশররধত বররদ দদরড়রয়রছ ননট ৫,৩৮,983 ককরট টরকর।

1.



আ

2020-21 অর রবছররর সমরক মঞরর ও বরররদর দররবসমহ

(অঅকসমহ হরজরর টরকরয়)

ককরড মনণরলয়/রবভরগমঞরর

নমর

সমরক দররব

দরয়যক বয় অনরন বয় কমরট

02 103 পধরনমননর করর ররলয়        0  482,03,12  482,03,12

03 104 মরনপররষদ রবভরগ        0    9,70,85    9,70,85

04 106 রনব ররচন করমশন সরচবরলয় -  89,32,82  168,42,00   79,09,18

09 112 আরর রক পরতষরন রবভরগ        0  205,59,43  205,59,43

11 114 পররকলনর রবভরগ        0  242,75,21  242,75,21

12 115 বরসবরয়ন পররবনকণ ও মলরয়ন রবভরগ        0    6,74,27    6,74,27

13 116 পররসঅখরন ও তথ ববসরপনর রবভরগ        0  142,84,20  142,84,20

21 124 পরররমক ও গণরশকর মনণরলয়        0 1005,15,56 1005,15,56

24 127 সরসস কসবর রবভরগ        0 2850,48,13 2850,48,13

29 132 গহরয়ন ও গণপতর মনণরলয়        0  489,37,36  489,37,36

32 135 ধম র রবষয়ক মনণরলয়        0  384,51,45  384,51,45

34 137 সরননয় সরকরর রবভরগ        0 2890,45,30 2890,45,30

35 138 পলন উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ        0    1,40,63    1,40,63

36 139 রশল মনণরলয়        0  565,37,23  565,37,23

38 141 বস ও পরট মনণরলয়        0 1905,68,44 1905,68,44

41 144 মৎস ও পররণসমদ মনণরলয়        0  332,78,63  332,78,63

44 147 পররন সমদ মনণরলয়        0 1039,99,25 1039,99,25

47 150 সড়ক পররবহন ও মহরসড়ক রবভরগ    3,00,00  673,62,16  676,62,16

49 152 কনন পররবহন মনণরলয়        0  676,66,92  676,66,92

সব ররমরট : -  86,32,82 14073,60,14 13987,27,32



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 1

মঞরর নন - 02

 103 - পধচনমননর কচর রচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3217,18,49 3716,94,31

3839,05,49 4321,08,61

       0       0        0

 482,03,12

 499,75,82

 621,87,00  604,14,30 -  17,72,70

3839,05,49

3839,05,49

4321,08,61

4321,08,61

 482,03,12

 482,03,12

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৮ট চলমচন ও ১ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন ।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 2

মঞরর নন - 03

 104 - মরনপররষদ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  18,56,00   43,74,00

 258,42,00  268,12,85

       0       0        0

   9,70,85

  25,18,00

 239,86,00  224,38,85 -  15,47,15

 258,42,00

 258,42,00

 268,12,85

 268,12,85

   9,70,85

   9,70,85

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৪ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 3

মঞরর নন - 04

 106 - রনব রচচন করমশন সরচবচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 621,57,00  789,99,00

 621,57,00  789,99,00

1005,83,181095,16,00 -  89,32,82

 168,42,00

 168,42,00

1095,16,00 1005,83,18 -  89,32,82

1716,73,00

1716,73,00

1795,82,18

1795,82,18

  79,09,18

  79,09,18

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 4

মঞরর নন - 09

 112 - আরর রক পরতষচন রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

2274,29,00 2499,17,48

2378,95,00 2584,54,43

       0       0        0

 205,59,43

 224,88,48

 104,66,00   85,36,95 -  19,29,05

2378,95,00

2378,95,00

2584,54,43

2584,54,43

 205,59,43

 205,59,43

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

বচরষ রক উনয়ন কম রসরচ বরহর রত ৬ট পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 5

মঞরর নন - 11

 114 - পররকলনচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1157,90,00 1411,33,00

1248,61,00 1491,36,21

       0       0        0

 242,75,21

 253,43,00

  90,71,00   80,03,21 -  10,67,79

1248,61,00

1248,61,00

1491,36,21

1491,36,21

 242,75,21

 242,75,21

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১৯ট চলমচন ও ২ট  নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এবন 'রবজশষ পজয়চজজন উনয়ন সহচয়তচ' বচবদ 

মরচক রচখচর কচরজণ এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 6

মঞরর নন - 12

 115 - বচসবচয়ন পররবনকণ ও মলচয়ন রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  92,57,00  124,83,00

 148,30,00  155,04,27

       0       0        0

   6,74,27

  32,26,00

  55,73,00   30,21,27 -  25,51,73

 148,30,00

 148,30,00

 155,04,27

 155,04,27

   6,74,27

   6,74,27

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 7

মঞরর নন - 13

 116 - পররসনখচন ও তথ ববসচপনচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 124,46,00  321,69,00

 383,88,00  526,72,20

       0       0        0

 142,84,20

 197,23,00

 259,42,00  205,03,20 -  54,38,80

 383,88,00

 383,88,00

 526,72,20

 526,72,20

 142,84,20

 142,84,20

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৯ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 8

মঞরর নন - 21

 124 - পচররমক ও গণরশকচ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

9403,55,00 10685,81,00

24939,49,92 25944,65,48

       0       0        0

1005,15,56

1282,26,00

15535,94,92 15258,84,48 - 277,10,44

24939,49,92

24939,49,92

25944,65,48

25944,65,48

1005,15,56

1005,15,56

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21
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মঞরর নন - 24

 127 - সচসস মসবচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

10053,86,00 11979,34,00

22883,86,00 25734,34,13

       0       0        0

2850,48,13

1925,48,00

12830,00,00 13755,00,13  925,00,13

22883,86,00

22883,86,00

25734,34,13

25734,34,13

2850,48,13

2850,48,13

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কজরচনচ ভচইরচস (মকচরভড-১৯) এর ভসচকরসন ও সরকচ সচমগন কয় এবন সঙরনজরচধ বয় ও অনচন বয় রনব রচজহর জন 

পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৪৬ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 10

মঞরর নন - 29

 132 - গহচয়ন ও গণপতর মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

5193,22,00 5808,72,00

6936,79,00 7426,16,36

       0       0        0

 489,37,36

 615,50,00

1743,57,00 1617,44,36 - 126,12,64

6936,79,00

6936,79,00

7426,16,36

7426,16,36

 489,37,36

 489,37,36

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২৬ট চলমচন ও ৪ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 11

মঞরর নন - 32

 135 - ধম র রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1424,99,00 1856,89,90

1693,14,00 2077,65,45

       0       0        0

 384,51,45

 431,90,90

 268,15,00  220,75,55 -  47,39,45

1693,14,00

1693,14,00

2077,65,45

2077,65,45

 384,51,45

 384,51,45

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২ট চলমচন ও ২ট নতন পকল এবন ২ট কম রসরচর জন পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 12

মঞরর নন - 34

 137 - সচননয় সরকচর রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

31221,32,00 34175,94,45

36103,01,00 38993,46,30

       0       0        0

2890,45,30

2954,62,45

4881,69,00 4817,51,85 -  64,17,15

36103,01,00

36103,01,00

38993,46,30

38993,46,30

2890,45,30

2890,45,30

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১২৬ট চলমচন ও ৩১ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 13

মঞরর নন - 35

 138 - পলন উনয়ন ও সমবচয় রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1587,72,00 1631,90,00

2235,87,00 2237,27,63

       0       0        0

   1,40,63

  44,18,00

 648,15,00  605,37,63 -  42,77,37

2235,87,00

2235,87,00

2237,27,63

2237,27,63

   1,40,63

   1,40,63

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১২ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 14

মঞরর নন - 36

 139 - রশল মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1233,58,00 1748,36,00

1614,44,00 2179,81,23

       0       0        0

 565,37,23

 514,78,00

 380,86,00  431,45,23   50,59,23

1614,44,00

1614,44,00

2179,81,23

2179,81,23

 565,37,23

 565,37,23

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

আরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

২৭ট চলমচন ও ২ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 15

মঞরর নন - 38

 141 - বস ও পচট মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 508,32,00  522,02,00

 714,81,00 2620,49,44

       0       0        0

1905,68,44

  13,70,00

 206,49,00 2098,47,44 1891,98,44

 714,81,00

 714,81,00

2620,49,44

2620,49,44

1905,68,44

1905,68,44

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

রবজজএমরস'র বন হজয় রচওয়চ পচটকলসমজহর শরমকজদর পচওনচ পররজশচধ বচবদ পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ 

অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১৩ট চলমচন ও ৩ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 16

মঞরর নন - 41

 144 - মৎস ও পচরণসমদ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1611,80,00 1977,83,00

3192,63,58 3525,42,21

       0       0        0

 332,78,63

 366,03,00

1580,83,58 1547,59,21 -  33,24,37

3192,63,58

3192,63,58

3525,42,21

3525,42,21

 332,78,63

 332,78,63

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৫ট চলমচন ও ৬ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 17

মঞরর নন - 44

 147 - পচরন সমদ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

6269,42,00 7364,85,00

8089,48,00 9129,47,25

       0       0        0

1039,99,25

1095,43,00

1820,06,00 1764,62,25 -  55,43,75

8089,48,00

8089,48,00

9129,47,25

9129,47,25

1039,99,25

1039,99,25

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৬২ট চলমচন ও ১৫ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 18

মঞরর নন - 47

 150 - সড়ক পররবহন ও মহচসড়ক রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

24825,41,00 25761,42,00

29437,12,00 30110,74,16

   8,00,00   5,00,00    3,00,00

 673,62,16

 936,01,00

4616,71,00 4357,32,16 - 259,38,84

29442,12,00

29442,12,00

30118,74,16

30118,74,16

 676,62,16

 676,62,16

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৮৩ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2020-21

 19

মঞরর নন - 49

 152 - মনন পররবহন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2020-21

সনজশচরধত

2020-21
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3265,15,00 3959,64,01

3999,65,00 4676,31,92

       0       0        0

 676,66,92

 694,49,01

 734,50,00  716,67,91 -  17,82,09

3999,65,00

3999,65,00

4676,31,92

4676,31,92

 676,66,92

 676,66,92

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১০ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।


