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মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ:  2018-19

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন) 2018-19

মঞরর নন - 40

143 - করষ মনণবলয়

14301 - সরচববলয়

2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430101 সরচববলয়, করষ মনণবলয়

1430101122032 সরচববলয়, করষ মনণবলয়

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

7,35,00 7,00,00 7,40,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,49,52 1,50,00 1,58,003111201 মল পবতন (কম রচবরব)

3,99 3,80 3,803111302 রবতবয়বত ভবতব

19,42 18,50 18,503111306 রশকব ভবতব

2,20,00 2,10,00 2,10,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

38,00 36,90 36,903111311 রচরকৎসব ভবতব

5,00 2,50 2,503111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

2,41 2,30 2,303111314 টরফন ভবতব

11,55 0 03111315 পপবশবক ভবতব

1,52,25 1,45,00 16,00,003111325 উৎসব ভবতব

4,20 4,00 3,963111327 অরধকবল ভবতব

26,25 25,00 31,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

23,79 18,00 15,003111332 সমবনব ভবতব

15,75 15,00 16,003111335 ববনলব নববষ র ভবতব

58 2,50 3,003111338 অনবন ভবতব

2,00 75 03111339 পবচক ভবতব

2,00 75 03111340 রনরবপতব ভবতব

14,11,71 13,35,00 28,40,96উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 14,11,71 13,35,00 28,40,96

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

20,15 15,50 13,003211106 আপবয়ন বয়

1,50 1,50 1,503211110 আইন সনকবন বয়

5,25 5,00 5,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

13,00 10,20 10,203211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,16 1,10 1,103211119 ডবক*

26,25 25,00 25,003211120 পররলপফবন*

18,41 11,00 11,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

24,64 24,20 24,203211127 বইপত ও সবমরয়কব

1,10,36 93,50 91,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,50,00 1,50,00 1,50,003221101 রনরবকব/সমবকব রফ*

1,50,00 1,50,00 1,50,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

32,00 30,00 30,003231301 পরশকণ

32,00 30,00 30,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

69,30 66,00 66,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

69,30 66,00 66,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

70,00 70,00 70,003244101 ভমণ বয়

70,00 70,00 70,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

34,73 27,60 27,603255101 করমউরবর সবমগব

3,47 3,30 3,303255102 মদণ ও ববধবই

5,00 16,80 16,803255104 সফবম ও রসল

2,50 0 03255105 অনবন মরনহবরর

45,70 47,70 47,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 65,32,00 65,31,203256101 সবধবরণ সরবরবহ

2,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

11,55 4,95 4,953256106 পপবশবক

13,55 65,36,95 65,36,15উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

0 10,00,00 10,00,003257103 গপবষণব

42,00 40,00 40,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

42,00 10,40,00 10,40,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

16,00 14,40 14,403258101 পমবরররবন

3,15 3,00 3,003258102 আসবববপত

5,00 8,25 8,253258103 করমউরবর

7,25 6,90 6,903258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,10,00 1,17,80 1,07,803258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

2,41,40 1,50,35 1,40,35উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 7,74,31 81,84,50 81,71,20

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

0 55 553821101 কবসমস শল

0 55 55উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 0 55 55

21,86,02 95,20,05 110,12,71উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 90,00 80,004112101 পমবরররবন*

31,35 27,00 27,004112202 করমউরবর ও আনষরঙক*

4,10 3,90 3,904112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ*
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

7,25 0 04112304 পপককশল ও অনবন সরঞবমবরদ*

20,48 19,50 19,504112314 আসবববপত*

0 7,00 7,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

63,18 1,47,40 1,37,40উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

0 5,00,00 5,00,004113102 বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকবরব আবতরক পণ

15,00 5,40 5,404113301 করমউরবর সফট ওযযবর

15,00 5,05,40 5,05,40উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 78,18 6,52,80 6,42,80

78,18 6,52,80 6,42,80উপপমবর - মলধন বয়:

সমদ7

72 আরর রক সমদ

7215 ঋণ

3,67,50 3,50,00 3,50,007215101 গহরনম রবণ ঋণ

31,50 30,00 30,007215102 করমউরবর ঋণ

52,50 50,00 50,007215105 পমবরর সবইপকল ঋণ

32 30 307215106 ববইসবইপকল ঋণ

4,51,82 4,30,30 4,30,30উপপমবর - ঋণ:

উপপমবর - আরর রক সমদ: 4,51,82 4,30,30 4,30,30

4,51,82 4,30,30 4,30,30উপপমবর - সমদ:

পমবর - সরচববলয়, করষ মনণবলয়: 27,16,02 106,03,15 120,85,81

পমবর - সরচববলয়, করষ মনণবলয়: 27,16,02 106,03,15 120,85,81

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 27,16,02 106,03,15 120,85,81

রবপশষ কবর রকম

1430101 সরচববলয়, করষ মনণবলয়

120000615 করষ ভরররক ববসবপনব

আবতরক বয়3

35 ভরররক

3511 অআরর রক সরকবরর কপপ রবপরশনপক পদয় ভরররক

9000,00,00 6000,00,00 9000,00,003511101 করষ ভরররক**

9000,00,00 6000,00,00 9000,00,00উপপমবর - অআরর রক সরকবরর কপপ রবপরশনপক পদয় ভরররক:

উপপমবর - ভরররক: 9000,00,00 6000,00,00 9000,00,00

9000,00,00 6000,00,00 9000,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - করষ ভরররক ববসবপনব: 9000,00,00 6000,00,00 9000,00,00

120006504 করষ গপবষণব কম রসরচ

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

12,00,00 0 03257103 গপবষণব*

12,00,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 12,00,00 0 0

12,00,00 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - করষ গপবষণব কম রসরচ: 12,00,00 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

120006505 করষ পনব রবসন সহবয়তব

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3251 করষজ সরবরবহ

60,00,00 0 03251105 সবর**

50,00,00 0 03251109 ববজ ও চবরব**

110,00,00 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 110,00,00 0 0

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

0 100,00,00 100,00,003631106 ঘণ রবয়মবন তহরবল অনদবন

10,00,00 0 03631199 অনবন অনদবন**

10,00,00 100,00,00 100,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 10,00,00 100,00,00 100,00,00

120,00,00 100,00,00 100,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - করষ পনব রবসন সহবয়তব: 120,00,00 100,00,00 100,00,00

120007600 পরবকব বয়ববসবপনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,75 0 03111332 সমবনব ভবতব

12,75 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 12,75 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

51,80 0 03221109 ববসবপনব বয়*

51,80 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

3,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 54,80 0 0

67,55 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরবকব বয়ববসবপনব: 67,55 0 0

120009900 উনয়ন পমলব

মলধন বয়4

49 সনররকত

4911 সনররকত

50,00 0 04911111 মলধন পরবক বরবদ**

50,00 0 0উপপমবর - সনররকত:

উপপমবর - সনররকত: 50,00 0 0

50,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উনয়ন পমলব: 50,00 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

120011000 পদশ রনব এবন এ্্রবডবপশন

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3251 করষজ সরবরবহ

25,00,00 0 03251105 সবর*

20,00,00 0 03251109 ববজ ও চবরব*

45,00,00 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 45,00,00 0 0

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

15,00,00 0 03631199 অনবন অনদবন*

15,00,00 0 0উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 15,00,00 0 0

60,00,00 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পদশ রনব এবন এ্্রবডবপশন: 60,00,00 0 0

120011100 করষ পমলব ও পদশ রনব

মলধন বয়4

49 সনররকত

4911 সনররকত

5,50,00 0 04911111 মলধন পরবক বরবদ**

5,50,00 0 0উপপমবর - সনররকত:

উপপমবর - সনররকত: 5,50,00 0 0

5,50,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - করষ পমলব ও পদশ রনব: 5,50,00 0 0

পমবর - সরচববলয়, করষ মনণবলয়: 9198,67,55 6100,00,00 9100,00,00

পমবর - রবপশষ কবর রকম: 9198,67,55 6100,00,00 9100,00,00

সহবয়তব কবর রকম

1430101 সরচববলয়, করষ মনণবলয়

131014500 ববনলবপদশ করষ গপবষণব কবউরনল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,30,00 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

6,14,35 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

7,77,00 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

29,00 0 03631107 রবপশষ মলধন অনদবন

6,68,50 23,36,05 23,53,003631199 অনবন অনদবন

28,18,85 23,36,05 23,53,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

0 1,51,00 1,71,003632101 পকল অনদবন

0 1,51,00 1,71,00উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 28,18,85 24,87,05 25,24,00

28,18,85 24,87,05 25,24,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ করষ গপবষণব কবউরনল: 28,18,85 24,87,05 25,24,00
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

131014700 ববনলবপদশ ধবন গপবষণব ইনরসটউর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

39,76,67 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

20,42,41 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

30,57,10 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

50,00 0 03631107 রবপশষ মলধন অনদবন

14,68,73 104,29,30 103,68,303631199 অনবন অনদবন

105,94,91 104,29,30 103,68,30উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

0 60,00 60,003632101 পকল অনদবন

0 60,00 60,00উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 105,94,91 104,89,30 104,28,30

105,94,91 104,89,30 104,28,30উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ ধবন গপবষণব ইনরসটউর: 105,94,91 104,89,30 104,28,30

131014800 ববনলবপদশ করষ গপবষণব ইনরসটউর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

101,00,96 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

53,47,46 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

88,35,04 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

16,96,08 265,35,54 272,83,143631199 অনবন অনদবন

259,79,54 265,35,54 272,83,14উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

0 1,10,00 03632101 পকল অনদবন

0 1,10,00 0উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 259,79,54 266,45,54 272,83,14

259,79,54 266,45,54 272,83,14উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ করষ গপবষণব ইনরসটউর: 259,79,54 266,45,54 272,83,14

131014900 ববনলবপদশ ফরলত পরষ গপবষণব ও পরশকণ ইনরসটউর (ববররবন)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

4,30,82 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

3,77,32 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

7,29,85 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

53,00 0 03631107 রবপশষ মলধন অনদবন

3,66,25 9,41,72 9,44,823631199 অনবন অনদবন

19,57,24 9,41,72 9,44,82উপপমবর - আবতরক অনদবন:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

3632 মলধন অনদবন

0 5,00,01 5,00,013632101 পকল অনদবন

0 5,00,01 5,00,01উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 19,57,24 14,41,73 14,44,83

19,57,24 14,41,73 14,44,83উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ ফরলত পরষ গপবষণব ও পরশকণ ইনরসটউর (ববররবন): 19,57,24 14,41,73 14,44,83

131015100 ববনলবপদশ পরমবণ করষ গপবষণব ইনরসটউর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

15,50,00 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

8,43,00 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

11,50,50 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

3,00 0 03631107 রবপশষ মলধন অনদবন

6,11,00 35,71,44 34,91,443631199 অনবন অনদবন

41,57,50 35,71,44 34,91,44উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 41,57,50 35,71,44 34,91,44

41,57,50 35,71,44 34,91,44উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ পরমবণ করষ গপবষণব ইনরসটউর: 41,57,50 35,71,44 34,91,44

131015200 ববনলবপদশ পবর গপবষণব ইনরসটউর (রবপজআরআই)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

15,40,00 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

9,35,15 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

14,27,00 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

33,00 0 03631107 রবপশষ মলধন অনদবন

5,77,50 41,30,31 40,53,503631199 অনবন অনদবন

45,12,65 41,30,31 40,53,50উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

0 2,00,00 47,003632101 পকল অনদবন

0 2,00,00 47,00উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 45,12,65 43,30,31 41,00,50

45,12,65 43,30,31 41,00,50উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ পবর গপবষণব ইনরসটউর (রবপজআরআই): 45,12,65 43,30,31 41,00,50
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

131015300 ববনলবপদশ ইক গপবষণব ইনরসটউর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

11,10,00 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

6,46,43 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

8,32,80 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

5,30,50 30,14,96 30,09,563631199 অনবন অনদবন

31,19,73 30,14,96 30,09,56উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 31,19,73 30,14,96 30,09,56

31,19,73 30,14,96 30,09,56উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ ইক গপবষণব ইনরসটউর: 31,19,73 30,14,96 30,09,56

133003200 ববনলবপদশ করষ উনয়ন কপপ রবপরশন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

171,32,32 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

101,12,33 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

31,58,00 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,00 0 03631107 রবপশষ মলধন অনদবন

279,25,95 507,69,71 478,88,143631199 অনবন অনদবন**

583,30,60 507,69,71 478,88,14উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 583,30,60 507,69,71 478,88,14

583,30,60 507,69,71 478,88,14উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ করষ উনয়ন কপপ রবপরশন: 583,30,60 507,69,71 478,88,14

135015200 ববনলবপদশ গম ও ভটব গপবষণব ইনরসটউর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

5,13,04 0 03631101 পবতন বববদ সহবয়তব

2,83,73 0 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

7,85,53 0 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,36,00 0 03631199 অনবন অনদবন

17,18,30 0 0উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 17,18,30 0 0

17,18,30 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববনলবপদশ গম ও ভটব গপবষণব ইনরসটউর: 17,18,30 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

136000600 এরশরযব পবরসরফক এপসবরসপরযশন অফ এরগকবলচবর ররসবচ র ইনরসটউরশন (এ রপ এ এ আর 

আই)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

9,00 9,00 9,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

9,00 9,00 9,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 9,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - এরশরযব পবরসরফক এপসবরসপরযশন অফ এরগকবলচবর ররসবচ র ইনরসটউরশন (এ 

রপ এ এ আর আই):

9,00 9,00 9,00

136001100 এরশয়ব এন রদ পবরসরফক পবন পপরকশন করমশন (এরপরপরপরস)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

10,00 10 103631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

10,00 10 10উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 10,00 10 10

10,00 10 10উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - এরশয়ব এন রদ পবরসরফক পবন পপরকশন করমশন (এরপরপরপরস): 10,00 10 10

136002600 রস.এ.রপ.এস.এ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

10,00 10,00 10,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

10,00 10,00 10,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 10,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রস.এ.রপ.এস.এ: 10,00 10,00 10,00

136002800 রস.রজ.আই.এ.আর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

88,00 88,00 88,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

88,00 88,00 88,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 88,00 88,00 88,00

88,00 88,00 88,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রস.রজ.আই.এ.আর: 88,00 88,00 88,00
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

136003600 কমনওপয়লর করষ বফপরব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

16,00 16,00 16,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

16,00 16,00 16,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 16,00 16,00 16,00

16,00 16,00 16,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - কমনওপয়লর করষ বফপরব: 16,00 16,00 16,00

136005800 এফএও (খবদ ও করষ সনসব)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

63,90 63,90 63,903631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

63,90 63,90 63,90উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 63,90 63,90 63,90

63,90 63,90 63,90উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - এফএও (খবদ ও করষ সনসব): 63,90 63,90 63,90

136009900 ইনবরনবশনবল রটট অন পবন পজপনটক ররপসবপস রস ফর ফড এ্্রবন এরগকবলচবর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,00 1,00 1,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,00 1,00 1,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ইনবরনবশনবল রটট অন পবন পজপনটক ররপসবপস রস ফর ফড এ্্রবন 

এরগকবলচবর:

1,00 1,00 1,00

136011900 ইনবরনবশনবল রসড পরসটন এপশবরসপয়শন (আই এস ট এ)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,00 7,00 7,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

7,00 7,00 7,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 7,00 7,00 7,00

7,00 7,00 7,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ইনবরনবশনবল রসড পরসটন এপশবরসপয়শন (আই এস ট এ): 7,00 7,00 7,00
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14301 - সরচববলয়

136017300 ইউ.এন.ই.এস.রস.এ.রপ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

5,00 5,00 5,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

5,00 5,00 5,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 5,00 5,00 5,00

5,00 5,00 5,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ইউ.এন.ই.এস.রস.এ.রপ: 5,00 5,00 5,00

পমবর - সরচববলয়, করষ মনণবলয়: 1133,99,22 1029,50,04 1003,69,91

পমবর - সহবয়তব কবর রকম: 1133,99,22 1029,50,04 1003,69,91

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 10359,82,79 7235,53,19 10224,55,72

পমবর - সরচববলয়: 10359,82,79 7235,53,19 10224,55,72
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430201 পধবন কবর রবলয়, করষ সমসবরণ অরধদপর

1430201000000 পধবন কবর রবলয়, করষ সমসবরণ অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

19,15,65 23,89,99 23,89,993111101 মল পবতন (অরফসবর)

14,07,52 29,89,38 28,89,893111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,40 3,69 3,693111301 দবরয়ত ভবতব

16,20 25,46 25,463111302 রবতবয়বত ভবতব

44,55 1,43,82 1,43,823111306 রশকব ভবতব

0 88,50 88,503111309 পবহবরড় ভবতব

18,27,74 23,24,26 23,24,263111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,33,67 3,76,20 3,76,203111311 রচরকৎসব ভবতব

8,02 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

11,14 37,64 37,643111314 টরফন ভবতব

2,30 12,28 12,283111316 পধবলবই ভবতব

5,53,86 9,02,26 9,02,263111325 উৎসব ভবতব

1,10,55 1,11,70 1,09,703111327 অরধকবল ভবতব

92,31 1,66,76 1,61,763111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

55,39 90,22 90,223111335 ববনলব নববষ র ভবতব

0 9,81 9,813111338 অনবন ভবতব

61,81,30 96,71,97 95,65,48উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 61,81,30 96,71,97 95,65,48

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

50 50 503211106 আপবয়ন বয়

0 5,97,86 5,97,863211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

10,00 12,50 10,503211110 আইন সনকবন বয়

95,00 2,55,00 2,47,003211113 রবদফৎ*

38,00 45,50 42,503211115 পবরন*

10,00 20,00 20,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,00 2,00 2,003211119 ডবক*

12,05 23,05 23,053211120 পররলপফবন*

12,00 12,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

0 40,00 40,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,78,55 10,08,41 9,93,41উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

46,44 43,44 43,443231301 পরশকণ

46,44 43,44 43,44উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,45,20 1,80,20 1,80,203243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

0 10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

1,45,20 1,90,20 1,90,20উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

69,30 1,72,30 1,70,303244101 ভমণ বয়

69,30 1,72,30 1,70,30উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

1,00 40,00 34,993251105 সবর

56,00 60,00 60,003251107 কবরনবশক

2,00 45,00 40,003251109 ববজ ও চবরব

59,00 1,45,00 1,34,99উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

5,50 25,00 25,003252109 ঔষধ ও পরতপষধক

5,50 25,00 25,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ

21,50 24,50 21,503253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

21,50 24,50 21,50উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

53,00 82,00 75,003255101 করমউরবর সবমগব

76,00 10,00 9,503255102 মদণ ও ববধবই

60,00 95,00 80,003255104 সফবম ও রসল

78,74 0 03255105 অনবন মরনহবরর

2,67,74 1,87,00 1,64,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 8,75,65 2,95,653256101 সবধবরণ সরবরবহ

14,55 43,55 43,553256106 পপবশবক

14,55 9,19,20 3,39,20উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

64,75 88,75 83,753258101 পমবরররবন

44,75 50,75 48,753258102 আসবববপত

41,75 45,75 44,753258103 করমউরবর

5,00 24,00 24,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 55,00 55,003258106 আববরসক ভবন

5,00 1,61,00 1,54,003258107 অনবববরসক ভবন

49,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

2,10,25 4,25,25 4,10,25উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 10,18,03 31,40,30 24,92,79

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

0 1,31,00 1,31,003821102 ভরম উনয়ন কর*

9,75 48,75 48,753821103 পপকর কর*

9,75 1,79,75 1,79,75উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 9,75 1,79,75 1,79,75

72,09,08 129,92,02 122,38,02উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00,00 0 04112101 পমবরররবন**

10,00 0 04112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

21,51 21,51 21,514112202 করমউরবর ও আনষরঙক

29,00 61,00 59,004112314 আসবববপত*
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

0 1,20,00 1,20,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

15,60,51 2,02,51 2,00,51উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 15,60,51 2,02,51 2,00,51

15,60,51 2,02,51 2,00,51উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ সমসবরণ অরধদপর: 87,69,59 131,94,53 124,38,53

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ সমসবরণ অরধদপর: 87,69,59 131,94,53 124,38,53

1430202 অরতররক পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

1430202000000 অরতররক পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,24,54 26,88,51 26,88,513111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,90,13 38,76,43 38,76,433111201 মল পবতন (কম রচবরব)

50 5,62 5,623111301 দবরয়ত ভবতব

4,12 16,42 16,423111302 রবতবয়বত ভবতব

15,84 1,50,00 1,50,003111306 রশকব ভবতব

12,25 79,74 79,743111309 পবহবরড় ভবতব

2,92,10 23,44,51 23,44,513111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

47,38 3,37,86 3,37,863111311 রচরকৎসব ভবতব

1,10 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

5,18 34,53 34,533111314 টরফন ভবতব

1,43 6,70 6,703111316 পধবলবই ভবতব

1,22,15 9,93,46 9,93,463111325 উৎসব ভবতব

10,00 60,50 60,503111327 অরধকবল ভবতব

30,00 1,65,58 1,65,583111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

8,45 99,35 99,353111335 ববনলব নববষ র ভবতব

0 11,29 11,293111338 অনবন ভবতব

12,65,17 108,70,50 108,70,50উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 12,65,17 108,70,50 108,70,50

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

0 6,60 6,603211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

2,00 11,00 11,003211110 আইন সনকবন বয়

30,00 1,30,00 1,30,003211113 রবদফৎ*

5,00 24,20 24,203211115 পবরন*

1,50 13,20 13,203211119 ডবক*

14,00 66,00 66,003211120 পররলপফবন*

3,00 22,00 22,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

55,50 2,73,00 2,73,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

30,00 1,70,00 1,70,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

30,00 1,70,00 1,70,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,00,00 5,22,50 5,22,503244101 ভমণ বয়

1,00,00 5,22,50 5,22,50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

7,00 0 03252109 ঔষধ ও পরতপষধক

7,00 0 0উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

8,00 65,00 55,003255101 করমউরবর সবমগব

12,00 77,00 77,003255102 মদণ ও ববধবই

10,00 47,00 44,003255104 সফবম ও রসল

1,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

31,00 1,89,00 1,76,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 1,21,00 1,21,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

14,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

2,50 16,50 16,503256106 পপবশবক

16,50 1,37,50 1,37,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

20,00 95,00 90,003258101 পমবরররবন

10,00 40,00 35,003258102 আসবববপত

5,00 20,00 15,003258103 করমউরবর

25,00 3,05,00 3,05,003258107 অনবববরসক ভবন

10,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

70,00 4,60,00 4,45,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,10,00 17,52,00 17,24,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,00 11,00 11,003821102 ভরম উনয়ন কর*

10,00 55,00 55,003821103 পপকর কর*

11,00 66,00 66,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 11,00 66,00 66,00

15,86,17 126,88,50 126,60,50উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

8,00 39,98 39,984112202 করমউরবর ও আনষরঙক

8,00 70,00 70,004112314 আসবববপত*

16,00 1,09,98 1,09,98উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 16,00 1,09,98 1,09,98

16,00 1,09,98 1,09,98উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - অরতররক পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 16,02,17 127,98,48 127,70,48

পমবর - অরতররক পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 16,02,17 127,98,48 127,70,48

1430203 উপ পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

1430203000000 উপ পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

21,90,79 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

30,92,22 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

4,44 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

4,90 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

1,23,16 0 03111306 রশকব ভবতব

67,49 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

27,34,35 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,45,04 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

9,42 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

25,00 0 03111314 টরফন ভবতব

4,35 0 03111316 পধবলবই ভবতব

8,69,14 0 03111325 উৎসব ভবতব

41,50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

1,24,44 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

90,67 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

96,26,91 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 96,26,91 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

6,60 0 03211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

9,00 0 03211110 আইন সনকবন বয়

90,00 0 03211113 রবদফৎ*

18,20 0 03211115 পবরন*

11,35 0 03211119 ডবক*

45,50 0 03211120 পররলপফবন*

9,00 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব

1,89,65 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,20,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,20,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

3,62,50 0 03244101 ভমণ বয়

3,62,50 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,60 0 03252109 ঔষধ ও পরতপষধক

1,60 0 0উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

57,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

37,00 0 03255102 মদণ ও ববধবই

30,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

1,24,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

1,20,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

12,70 0 03256106 পপবশবক

1,32,70 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

63,00 0 03258101 পমবরররবন

25,00 0 03258102 আসবববপত

13,00 0 03258103 করমউরবর

2,10,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

1,13,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

4,24,00 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 13,54,45 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

9,80 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

44,00 0 03821103 পপকর কর*

53,80 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 53,80 0 0

110,35,16 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

31,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

55,00 0 04112314 আসবববপত*

86,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 86,00 0 0

86,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপ পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 111,21,16 0 0

পমবর - উপ পররচবলপকর কবর রবলরযসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 111,21,16 0 0

1430204 উপপজলব করষ অরফসবপরর কবর রবলয়সমহ

1430204000000 উপপজলব করষ অরফসবপরর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

82,68,56 79,12,50 79,12,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

508,87,53 509,08,60 509,08,603111201 মল পবতন (কম রচবরব)

8,50 8,50 8,503111301 দবরয়ত ভবতব

6,56 6,56 6,563111302 রবতবয়বত ভবতব

14,21,76 14,21,76 14,21,763111306 রশকব ভবতব

2,66,50 2,66,50 2,66,503111309 পবহবরড় ভবতব

248,92,67 234,10,49 234,10,493111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

31,98,96 32,69,34 32,69,343111311 রচরকৎসব ভবতব

3,94,63 3,94,63 3,94,633111314 টরফন ভবতব

22,32 22,32 22,323111316 পধবলবই ভবতব

103,71,95 98,03,52 98,03,523111325 উৎসব ভবতব

3,00,00 3,00,00 3,00,003111326 ভমণ ভবতব

19,28,65 18,33,92 16,33,923111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10,37,19 9,80,35 9,80,353111335 ববনলব নববষ র ভবতব

7,00 7,00 7,003111338 অনবন ভবতব

1030,12,78 1005,45,99 1003,45,99উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 1030,12,78 1005,45,99 1003,45,99

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,20,00 1,20,00 1,20,003211113 রবদফৎ*

7,00 7,00 7,003211119 ডবক*
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

50,00 50,00 50,003211120 পররলপফবন*

5,75 5,75 5,753211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,82,75 1,82,75 1,82,75উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

30,00 30,00 30,003221105 পররসন রফ

30,00 30,00 30,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3244 ভমণ ও বদরল

20,00,00 20,00,00 20,00,003244101 ভমণ বয়

20,00,00 20,00,00 20,00,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

14,70 0 03252109 ঔষধ ও পরতপষধক

14,70 0 0উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,95,00 1,80,00 1,70,003255101 করমউরবর সবমগব

1,95,00 1,75,00 1,75,003255104 সফবম ও রসল

3,90,00 3,55,00 3,45,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 2,38,00 2,38,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

2,50,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

55,00 55,00 55,003256106 পপবশবক

3,05,00 2,93,00 2,93,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

5,00 0 03258101 পমবরররবন

1,05,00 95,00 90,003258102 আসবববপত

1,05,00 96,00 95,003258103 করমউরবর

2,80,00 2,10,00 2,10,003258107 অনবববরসক ভবন

4,95,00 4,01,00 3,95,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 34,17,45 32,61,75 32,45,75

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

35,00 35,00 35,003821102 ভরম উনয়ন কর*

50,00 50,00 50,003821103 পপকর কর*

85,00 85,00 85,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 85,00 85,00 85,00

1065,15,23 1038,92,74 1036,76,74উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,20,00 85,00 85,004112314 আসবববপত*

1,20,00 85,00 85,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,20,00 85,00 85,00

1,20,00 85,00 85,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপপজলব করষ অরফসবপরর কবর রবলয়সমহ: 1066,35,23 1039,77,74 1037,61,74

পমবর - উপপজলব করষ অরফসবপরর কবর রবলয়সমহ: 1066,35,23 1039,77,74 1037,61,74
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

1430205 পমপটবপরলরন রবনব করষ কম রকতরবর কবর রবলয়সমহ

1430205000000 পমপটবপরলরন রবনব করষ কম রকতরবর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,39,96 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

5,02,19 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

50 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

6,00 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

7,50 0 03111306 রশকব ভবতব

2,81,47 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

35,44 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

3,50 0 03111314 টরফন ভবতব

70 0 03111316 পধবলবই ভবতব

1,15,35 0 03111325 উৎসব ভবতব

30,00 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

11,54 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

11,34,15 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 11,34,15 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

10,00 0 03211113 রবদফৎ*

1,00 0 03211115 পবরন*

35 0 03211119 ডবক*

3,50 0 03211120 পররলপফবন*

10,00 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

24,85 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

55,00 0 03244101 ভমণ বয়

55,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

40 0 03252109 ঔষধ ও পরতপষধক

40 0 0উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

1,00 0 03255102 মদণ ও ববধবই

5,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

10,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

5,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,30 0 03256106 পপবশবক

6,30 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

1,00 0 03258101 পমবরররবন

5,00 0 03258102 আসবববপত

5,00 0 03258103 করমউরবর
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

10,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

2,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

23,00 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,19,55 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

20 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

1,00 0 03821103 পপকর কর*

1,20 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,20 0 0

12,54,90 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

5,00 0 04112314 আসবববপত*

7,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 7,00 0 0

7,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পমপটবপরলরন রবনব করষ কম রকতরবর কবর রবলয়সমহ: 12,61,90 0 0

পমবর - পমপটবপরলরন রবনব করষ কম রকতরবর কবর রবলয়সমহ: 12,61,90 0 0

1430206 হট রকবলচবর পসনবরসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

1430206000000 হট রকবলচবর পসনবরসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,93,10 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

14,73,67 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

93 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

10,40 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

93,30 0 03111306 রশকব ভবতব

10,00 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

11,36,72 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,33,66 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

1,84 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

24,50 0 03111314 টরফন ভবতব

9,90 0 03111316 পধবলবই ভবতব

3,44,46 0 03111325 উৎসব ভবতব

12,50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

84,55 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

34,45 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

1,00 0 03111338 অনবন ভবতব

40,64,98 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 40,64,98 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,97,86 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

4,00 0 03211110 আইন সনকবন বয়

1,50,00 0 03211113 রবদফৎ*

4,00 0 03211115 পবরন*

70 0 03211119 ডবক*

8,00 0 03211120 পররলপফবন*

7,64,56 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

6,00 0 03231301 পরশকণ

6,00 0 0উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

12,00 0 03243102 গবস  ও জবলবরন*

62,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

70,00 0 03244101 ভমণ বয়

70,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

49,00 0 03251105 সবর

14,00 0 03251107 কবরনবশক

48,00 0 03251109 ববজ ও চবরব

1,11,00 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

23,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

4,00 0 03255102 মদণ ও ববধবই

33,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

60,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

52,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

20,00 0 03256106 পপবশবক

72,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

28,00 0 03258101 পমবরররবন

15,00 0 03258102 আসবববপত

16,00 0 03258103 করমউরবর

21,00 0 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

60,00 0 03258106 আববরসক ভবন

70,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

53,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

2,63,00 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 14,08,56 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40,00 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

38,00 0 03821103 পপকর কর*

78,00 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 78,00 0 0

55,51,54 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

20,00 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

25,00 0 04112314 আসবববপত*

45,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4141 ভরম

20,00,00 0 04141101 ভরম অরধগহণ/কয়

20,00,00 0 0উপপমবর - ভরম:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 20,45,00 0 0

20,45,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - হট রকবলচবর পসনবরসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 75,96,54 0 0

পমবর - হট রকবলচবর পসনবরসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 75,96,54 0 0

1430207 উরদদ সনগরনপরবধক পকনসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

1430207000000 উরদদ সনগরনপরবধক পকনসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,55,08 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,98,55 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

63 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

2,28 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

16,76 0 03111306 রশকব ভবতব

2,54,61 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

33,87 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

49 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,88 0 03111314 টরফন ভবতব

40 0 03111316 পধবলবই ভবতব

92,27 0 03111325 উৎসব ভবতব

8,00 0 03111327 অরধকবল ভবতব

15,38 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

9,23 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

9,91,43 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 9,91,43 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

50 0 03211110 আইন সনকবন বয়

18,00 0 03211113 রবদফৎ*

5,00 0 03211115 পবরন*



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   30/04/2019 10:03

 23

2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

50 0 03211119 ডবক*

7,00 0 03211120 পররলপফবন*

40,00 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

71,00 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

65,00 0 03244101 ভমণ বয়

65,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

28,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

8,00 0 03255102 মদণ ও ববধবই

20,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

56,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

55,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

15,00 0 03256106 পপবশবক

70,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

10,00 0 03258101 পমবরররবন

5,00 0 03258102 আসবববপত

2,00 0 03258103 করমউরবর

10,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

2,99 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

29,99 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,01,99 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

5,00 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

4,00 0 03821103 পপকর কর*

9,00 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 9,00 0 0

13,02,42 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

16,00 0 04112314 আসবববপত*

16,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 16,00 0 0

16,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উরদদ সনগরনপরবধক পকনসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 13,18,42 0 0

পমবর - উরদদ সনগরনপরবধক পকনসমহ, করষ সমসবরণ অরধদপর: 13,18,42 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

1430208 করষ পরশকণ ইনরসটউরসমহ

1430208000000 করষ পরশকণ ইনরসটউরসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

8,19,51 8,91,48 8,91,483111101 মল পবতন (অরফসবর)

8,26,13 8,44,14 8,44,143111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,11 2,20 2,203111301 দবরয়ত ভবতব

1,78 2,80 2,803111302 রবতবয়বত ভবতব

42,91 45,20 45,203111306 রশকব ভবতব

7,20 7,20 7,203111309 পবহবরড় ভবতব

8,14,41 6,94,24 6,94,243111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,07,94 1,13,94 1,13,943111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

10,34 11,11 11,113111314 টরফন ভবতব

1,40 1,50 1,503111316 পধবলবই ভবতব

2,74,27 2,89,27 2,89,273111325 উৎসব ভবতব

9,65 12,00 12,003111327 অরধকবল ভবতব

45,71 55,97 55,973111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

27,43 28,93 28,933111335 ববনলব নববষ র ভবতব

1,75 4,52 4,523111338 অনবন ভবতব

29,94,54 30,04,50 30,04,50উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 29,94,54 30,04,50 30,04,50

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

35 35 353211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

31,00 0 03211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)*

1,98,84 1,98,84 1,98,843211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

3,00 2,00 1,003211110 আইন সনকবন বয়

1,50,00 1,60,00 1,60,003211113 রবদফৎ*

7,00 11,00 7,003211115 পবরন*

1,00 1,00 1,003211119 ডবক*

5,00 5,00 5,003211120 পররলপফবন*

3,96,19 3,78,19 3,73,19উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

18,00 25,00 25,003231301 পরশকণ

18,00 25,00 25,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 28,00 28,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

8,00 8,00 8,003243102 গবস  ও জবলবরন

33,00 36,00 36,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

60,00 70,00 70,003244101 ভমণ বয়

60,00 70,00 70,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

5,00 0 03251105 সবর

7,00 0 03251107 কবরনবশক
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

5,00 0 03251109 ববজ ও চবরব

17,00 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,00 15,00 15,003255101 করমউরবর সবমগব

17,00 20,00 20,003255104 সফবম ও রসল

29,00 35,00 35,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 26,90 26,903256101 সবধবরণ সরবরবহ

5,00 5,00 5,003256102 রবসবয়রনক

20,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

10,00 10,00 10,003256106 পপবশবক

35,00 41,90 41,90উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

15,00 17,00 17,003258101 পমবরররবন

13,00 15,00 15,003258102 আসবববপত

9,00 11,00 11,003258103 করমউরবর

35,00 35,00 35,003258106 আববরসক ভবন

33,00 55,00 55,003258107 অনবববরসক ভবন

18,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

1,23,00 1,33,00 1,33,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 7,11,19 7,19,09 7,14,09

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

25,00 25,00 25,003821102 ভরম উনয়ন কর*

50,00 80,00 70,003821103 পপকর কর*

75,00 1,05,00 95,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 75,00 1,05,00 95,00

37,80,73 38,28,59 38,13,59উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

23,00 25,00 25,004112314 আসবববপত*

23,00 25,00 25,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 23,00 25,00 25,00

23,00 25,00 25,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - করষ পরশকণ ইনরসটউরসমহ: 38,03,73 38,53,59 38,38,59

পমবর - করষ পরশকণ ইনরসটউরসমহ: 38,03,73 38,53,59 38,38,59

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 1421,08,74 1338,24,34 1328,09,34



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   30/04/2019 10:03

 26

2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14302 - করষ সমসবরণ অরধদপর

রবপশষ কবর রকম

1430201 পধবন কবর রবলয়, করষ সমসবরণ অরধদপর

120007600 পরবকব বয়ববসবপনব

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,50,00 0 03221109 ববসবপনব বয়

2,50,00 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

1,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

50,80 0 03257206 সমবনব/পবররপতবরষক (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

50,80 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,01,80 0 0

3,01,80 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরবকব বয়ববসবপনব: 3,01,80 0 0

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ সমসবরণ অরধদপর: 3,01,80 0 0

পমবর - রবপশষ কবর রকম: 3,01,80 0 0

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 1424,10,54 1338,24,34 1328,09,34

পমবর - করষ সমসবরণ অরধদপর: 1424,10,54 1338,24,34 1328,09,34
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430301 পধবন কবর রবলয়, ববজ পতফয়ন এপজরন

1430301000000 পধবন কবর রবলয়, ববজ পতফয়ন এপজরন

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,09,23 8,54,35 7,69,743111101 মল পবতন (অরফসবর)

97,00 3,34,65 3,55,763111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,35 2,80 3,863111302 রবতবয়বত ভবতব

3,72 14,54 17,083111306 রশকব ভবতব

67,68 4,10,47 4,53,803111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

19,80 60,00 69,213111311 রচরকৎসব ভবতব

76 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,03 4,50 5,763111314 টরফন ভবতব

1,00 0 03111315 পপবশবক ভবতব

19 82 883111316 পধবলবই ভবতব

34,37 1,96,32 1,80,063111325 উৎসব ভবতব

4,00 6,00 6,503111327 অরধকবল ভবতব

5,73 13,50 27,203111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,43 19,63 18,003111335 ববনলব নববষ র ভবতব

33 47,75 47,753111338 অনবন ভবতব

3,50,62 19,65,33 19,55,60উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 3,50,62 19,65,33 19,55,60

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

36,67 0 03211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

48,50 43,50 43,503211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

5 50 503211110 আইন সনকবন বয়

2,50 4,00 4,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

5,40 17,60 17,603211113 রবদফৎ*

0 1,00 773211115 পবরন*

10,00 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক*

25 70 1,003211119 ডবক*

68 7,00 5,503211120 পররলপফবন*

2,50 2,20 2,203211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

2,33 0 03211126 অরডও-রভরডও/চলরচত রনম রবণ

5,00 0 03211128 পকবশনব

0 70,00 70,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,13,88 1,46,50 1,45,07উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

50 0 03221106 পররবহণ বয়

50 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

6,00 10,00 10,003231301 পরশকণ

6,00 10,00 10,00উপপমবর - পরশকণ:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,00 20,00 20,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 0 03243102 গবস  ও জবলবরন

12,00 20,00 20,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

23,00 1,25,00 1,20,003244101 ভমণ বয়

23,00 1,25,00 1,20,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

5,00 0 03251104 পদশ রন খবমবর

3,00 2,00 2,003251105 সবর

40 30 303251107 কবরনবশক

0 5,50 5,503251109 ববজ ও চবরব

8,40 7,80 7,80উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ

15,50 19,44 19,443253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

15,50 19,44 19,44উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

3,38,00 3,55,00 3,55,003255102 মদণ ও ববধবই

10 20,00 17,003255104 সফবম ও রসল

3,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

3,42,10 3,75,00 3,72,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 40,00 37,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

50 33 333256102 রবসবয়রনক

4,50 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,00 2,20 2,203256106 পপবশবক

6,00 42,53 39,53উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

6,00 8,00 8,003258101 পমবরররবন

2,00 3,00 3,003258102 আসবববপত

2,00 6,00 6,003258103 করমউরবর

1,00 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

2,00 50 503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,00 0 03258106 আববরসক ভবন

4,00 20,00 15,003258107 অনবববরসক ভবন

4,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

28,00 37,50 32,50উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,55,38 7,83,77 7,66,34

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

80 80 803821102 ভরম উনয়ন কর*

4,00 10,00 10,003821103 পপকর কর*

4,80 10,80 10,80উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 4,80 10,80 10,80

9,10,80 27,59,90 27,32,74উপপমবর - আবতরক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,00 8,00 8,004112202 করমউরবর ও আনষরঙক

5,00 10,00 10,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

10,00 1,00 1,004112306 গপবষণবগবর সরঞবমবরদ*

10,00 20,00 15,004112314 আসবববপত*

28,00 39,00 34,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

3,20 2,00 2,004113301 করমউরবর সফট ওযযবর

3,20 2,00 2,00উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 31,20 41,00 36,00

31,20 41,00 36,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ববজ পতফয়ন এপজরন: 9,42,00 28,00,90 27,68,74

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ববজ পতফয়ন এপজরন: 9,42,00 28,00,90 27,68,74

1430302 আঞরলক ববজ পতফয়ন অরফস ও ববজ পরবকবগবরসমহ

1430302000000 আঞরলক ববজ পতফয়ন অরফস ও ববজ পরবকবগবরসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,04,00 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

43,75 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

1,01 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

2,94 0 03111306 রশকব ভবতব

66,48 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

8,82 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

84 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

68 0 03111314 টরফন ভবতব

63 0 03111315 পপবশবক ভবতব

25 0 03111316 পধবলবই ভবতব

24,62 0 03111325 উৎসব ভবতব

3,00 0 03111327 অরধকবল ভবতব

4,10 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,46 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

50 0 03111338 অনবন ভবতব

2,64,08 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 2,64,08 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

30 0 03211101 পরসবর

70 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

3,50 0 03211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

2,10 0 03211113 রবদফৎ*
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

15 0 03211119 ডবক*

1,00 0 03211120 পররলপফবন*

7,20 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

14,95 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

7,00 0 03231301 পরশকণ

7,00 0 0উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 0 03243102 গবস  ও জবলবরন

10,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

22,00 0 03244101 ভমণ বয়

22,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

70 0 03255101 করমউরবর সবমগব

20 0 03255104 সফবম ও রসল

2,80 0 03255105 অনবন মরনহবরর

3,70 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

3,15 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

3,15 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

4,00 0 03258101 পমবরররবন

70 0 03258102 আসবববপত

70 0 03258103 করমউরবর

70 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

2,00 0 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,00 0 03258106 আববরসক ভবন

2,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

3,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

16,10 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 76,90 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

1,00 0 03821103 পপকর কর*

1,02 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,02 0 0

3,42,00 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

2,00 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

10,00 0 04112314 আসবববপত*

14,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 14,00 0 0

14,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - আঞরলক ববজ পতফয়ন অরফস ও ববজ পরবকবগবরসমহ: 3,56,00 0 0

পমবর - আঞরলক ববজ পতফয়ন অরফস ও ববজ পরবকবগবরসমহ: 3,56,00 0 0

1430303 পজলব ববজ পতফয়ন অরফসসমহ

1430303000000 পজলব ববজ পতফয়ন অরফসসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,95,00 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,32,80 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

50 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

10,34 0 03111306 রশকব ভবতব

3,42,23 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

34,38 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

2,90 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

4,09 0 03111314 টরফন ভবতব

3,82 0 03111315 পপবশবক ভবতব

44 0 03111316 পধবলবই ভবতব

1,37,97 0 03111325 উৎসব ভবতব

19,71 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

13,81 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

72 0 03111338 অনবন ভবতব

13,98,71 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 13,98,71 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

20 0 03211101 পরসবর

5,30 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

45 0 03211110 আইন সনকবন বয়

12,50 0 03211113 রবদফৎ*

80 0 03211115 পবরন*

60 0 03211119 ডবক*

6,32 0 03211120 পররলপফবন*

64,80 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

90,97 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

6,50 0 03221106 পররবহণ বয়

6,50 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

3244 ভমণ ও বদরল

1,35,00 0 03244101 ভমণ বয়

1,35,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

5,65 0 03251109 ববজ ও চবরব

5,65 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,30 0 03255101 করমউরবর সবমগব

1,20 0 03255104 সফবম ও রসল

22,70 0 03255105 অনবন মরনহবরর

28,20 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

21,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

21,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

4,89 0 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,89 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

3,30 0 03258102 আসবববপত

3,30 0 03258103 করমউরবর

1,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

1,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

8,60 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,00,81 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

48 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

5,00 0 03821103 পপকর কর*

5,48 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 5,48 0 0

17,05,00 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

8,00 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

50,00 0 04112314 আসবববপত*

65,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 65,00 0 0

65,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজলব ববজ পতফয়ন অরফসসমহ: 17,70,00 0 0

পমবর - পজলব ববজ পতফয়ন অরফসসমহ: 17,70,00 0 0

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 30,68,00 28,00,90 27,68,74
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14303 - ববজ পতফয়ন এপজনব

রবপশষ কবর রকম

1430301 পধবন কবর রবলয়, ববজ পতফয়ন এপজরন

120007600 পরবকব বয়ববসবপনব

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

15,51 0 03221112 পরবকব রফ*

15,51 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 15,51 0 0

15,51 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরবকব বয়ববসবপনব: 15,51 0 0

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ববজ পতফয়ন এপজরন: 15,51 0 0

পমবর - রবপশষ কবর রকম: 15,51 0 0

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 30,83,51 28,00,90 27,68,74

পমবর - ববজ পতফয়ন এপজনব: 30,83,51 28,00,90 27,68,74
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14304 - করষ তথ সবরভ রস

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430401 পধবন কবর রবলয়, করষ তথ সবরভ রস

1430401122817 পধবন কবর রবলয়, করষ তথ সবরভ রস, খবমবরববরড়, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

63,00 1,03,92 1,03,923111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,29,50 3,94,57 3,94,573111201 মল পবতন (কম রচবরব)

1,08 1,50 833111301 দবরয়ত ভবতব

3,13 5,72 5,723111302 রবতবয়বত ভবতব

5,06 11,00 5,723111306 রশকব ভবতব

0 1,00 783111309 পবহবরড় ভবতব

1,04,00 2,08,00 1,99,403111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

18,95 38,00 36,883111311 রচরকৎসব ভবতব

2,44 5,20 5,203111314 টরফন ভবতব

58 78 783111316 পধবলবই ভবতব

40,80 85,00 83,083111325 উৎসব ভবতব

16,50 21,00 21,003111327 অরধকবল ভবতব

5,17 13,65 13,653111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10,00 6,00 6,003111332 সমবনব ভবতব

4,26 8,60 8,313111335 ববনলব নববষ র ভবতব

20 20 203111338 অনবন ভবতব

5,04,67 9,04,14 8,86,04উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 5,04,67 9,04,14 8,86,04

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,00 2,00 1,003211110 আইন সনকবন বয়

7,00 5,00 5,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

9,00 11,00 11,003211113 রবদফৎ

4,00 3,50 3,503211115 পবরন

2,50 4,00 4,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

5,00 7,00 5,003211119 ডবক

3,00 5,00 5,003211120 পররলপফবন

1,68,00 1,85,00 1,30,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,30,00 1,30,00 1,10,003211128 পকবশনব

0 24,00 22,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব

3,33,50 3,76,50 2,96,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

10 10 103221104 রনবনন রফ

8,00 8,00 8,003221108 ববনক চবজর

8,10 8,10 8,10উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

12,00 10,00 10,003231301 পরশকণ

12,00 10,00 10,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14304 - করষ তথ সবরভ রস

13,00 35,00 35,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

12,00 0 03243102 গবস  ও জবলবরন

25,00 35,00 35,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

20,00 35,00 35,003244101 ভমণ বয়

20,00 35,00 35,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,00 16,00 16,003255104 সফবম ও রসল

14,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

26,00 16,00 16,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 41,00 33,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

5,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,50 2,00 2,003256106 পপবশবক

6,50 43,00 35,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

10,00 13,00 13,003258101 পমবরররবন

4,00 5,00 5,003258103 করমউরবর

35,00 0 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 33,00 33,003258107 অনবববরসক ভবন

9,00 5,00 5,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব

58,00 56,00 56,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,89,10 5,79,60 4,91,60

9,93,77 14,83,74 13,77,64উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

9,00 9,00 9,004112202 করমউরবর ও আনষরঙক

35,00 0 04112310 অরফস সরঞবমবরদ

4,00 3,00 3,004112314 আসবববপত

0 73,00 30,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

48,00 85,00 42,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

4,00 4,00 4,004113301 করমউরবর সফট ওযযবর

4,00 4,00 4,00উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 52,00 89,00 46,00

52,00 89,00 46,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ তথ সবরভ রস, খবমবরববরড়, ঢবকব: 10,45,77 15,72,74 14,23,64

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ তথ সবরভ রস: 10,45,77 15,72,74 14,23,64
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14304 - করষ তথ সবরভ রস

1430402 আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ তথ সবরভ রস

1430402000000 আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ তথ সবরভ রস

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

43,00 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,12,50 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

42 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

2,37 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

5,44 0 03111306 রশকব ভবতব

1,10 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

1,12,00 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

17,95 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

2,56 0 03111314 টরফন ভবতব

20 0 03111316 পধবলবই ভবতব

44,20 0 03111325 উৎসব ভবতব

5,50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

7,83 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

4,24 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

4,59,31 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 4,59,31 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,00 0 03211113 রবদফৎ*

1,50 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক*

2,00 0 03211120 পররলপফবন*

2,00 0 03211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

25,00 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

33,50 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

8,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 0 03243102 গবস  ও জবলবরন

13,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

16,00 0 03244101 ভমণ বয়

16,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 0 03255104 সফবম ও রসল

3,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

8,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

3,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,00 0 03256106 পপবশবক

4,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

5,00 0 03258101 পমবরররবন



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   30/04/2019 10:03

 37

2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14304 - করষ তথ সবরভ রস

2,00 0 03258103 করমউরবর

1,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

8,00 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 82,50 0 0

5,41,81 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 0 04112314 আসবববপত*

1,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 0 0

1,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ তথ সবরভ রস: 5,42,81 0 0

পমবর - আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ তথ সবরভ রস: 5,42,81 0 0

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 15,88,58 15,72,74 14,23,64

রবপশষ কবর রকম

1430401 পধবন কবর রবলয়, করষ তথ সবরভ রস

120007600 পরবকব বয়ববসবপনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

11,50 0 03111332 সমবনব ভবতব*

11,50 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 11,50 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 0 03255104 সফবম ও রসল*

50 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 50 0 0

12,00 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরবকব বয়ববসবপনব: 12,00 0 0

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ তথ সবরভ রস: 12,00 0 0

পমবর - রবপশষ কবর রকম: 12,00 0 0

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 16,00,58 15,72,74 14,23,64

পমবর - করষ তথ সবরভ রস: 16,00,58 15,72,74 14,23,64
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430501 পধবন কবর রবলয়, করষ রবপণন অরধদপর

1430501122829 পধবন কবর রবলয়, করষ রবপণন অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,15,51 2,05,00 1,78,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,36,65 8,70,00 9,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরব)

87 3,50 3,503111301 দবরয়ত ভবতব

2,27 6,00 6,503111302 রবতবয়বত ভবতব

5,50 35,00 35,003111306 রশকব ভবতব

0 5,00 5,503111309 পবহবরড় ভবতব

1,17,00 4,55,00 4,50,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,00 83,00 85,003111311 রচরকৎসব ভবতব

36 70 503111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,52 10,00 10,503111314 টরফন ভবতব

28 2,00 2,203111316 পধবলবই ভবতব

40,00 1,75,00 1,75,003111325 উৎসব ভবতব

8,00 10,00 10,003111327 অরধকবল ভবতব

4,50 35,00 28,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

30 30 303111331 আপবয়ন ভবতব

4,00 17,50 17,503111335 ববনলব নববষ র ভবতব

15 50 503111338 অনবন ভবতব

4,51,91 19,13,50 19,08,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 4,51,91 19,13,50 19,08,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

80 0 03211101 পরসবর

1,50 12,00 10,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

1,50 0 03211106 আপবয়ন বয়

1,00 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

50 50 503211110 আইন সনকবন বয়

0 16,50 16,503211113 রবদফৎ*

0 1,30 1,323211115 পবরন*

20 0 03211116 কররয়বর*

2,75 8,00 8,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

20 3,50 3,303211119 ডবক*

4,00 16,00 16,003211120 পররলপফবন*

6,00 6,00 6,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

38 3,85 3,853211127 বইপত ও সবমরয়কব

0 78,00 78,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব

4,00 0 03211130 রবতবয়বত বয়

22,83 1,45,65 1,43,47উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

86 0 03221106 পররবহণ বয়

86 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

8,00 14,00 14,003231301 পরশকণ

8,00 14,00 14,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,50 14,30 14,303243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

9,84 12,00 12,003243102 গবস  ও জবলবরন*

16,34 26,30 26,30উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

18,00 90,00 85,003244101 ভমণ বয়

50 3,00 3,853244102 বদরল বয়

18,50 93,00 88,85উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,80 21,00 21,003255101 করমউরবর সবমগব

5,20 5,00 5,003255102 মদণ ও ববধবই

30 25,00 20,003255104 সফবম ও রসল

18,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

36,30 51,00 46,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 30,00 24,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

4,00 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

2,50 6,50 6,503256106 পপবশবক

6,50 36,50 30,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

4,00 0 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

10,50 15,00 15,003258101 পমবরররবন

1,50 5,00 5,003258102 আসবববপত

5,11 15,00 15,003258103 করমউরবর

4,16 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

10,00 50,00 50,003258107 অনবববরসক ভবন

12,00 2,00 2,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

43,27 87,00 87,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,56,60 4,53,45 4,36,12

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

0 1,00 1,003821102 ভরম উনয়ন কর*

0 4,00 4,003821103 পপকর কর*

0 5,00 5,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 0 5,00 5,00

6,08,51 23,71,95 23,49,12উপপমবর - আবতরক বয়:



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   30/04/2019 10:03

 40

2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 12,00 12,004112202 করমউরবর ও আনষরঙক

1,50 5,00 5,004112314 আসবববপত*

11,50 17,00 17,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

3,38 5,00 5,004113301 করমউরবর সফট ওযযবর

3,38 5,00 5,00উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 14,88 22,00 22,00

14,88 22,00 22,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ রবপণন অরধদপর: 6,23,39 23,93,95 23,71,12

পমবর - পধবন কবর রবলয়, করষ রবপণন অরধদপর: 6,23,39 23,93,95 23,71,12

1430502 রবভবগবয় করষ রবপণন কবর রবলয়সমহ

1430502000000 রবভবগবয় করষ রবপণন কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

63,25 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

75,10 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

28 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

2,00 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

4,26 0 03111306 রশকব ভবতব

61,85 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,00 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

34 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,01 0 03111314 টরফন ভবতব

28 0 03111316 পধবলবই ভবতব

25,00 0 03111325 উৎসব ভবতব

6,50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

3,25 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,95 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

2,55,07 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 2,55,07 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,20 0 03211101 পরসবর

3,36 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

70 0 03211106 আপবয়ন বয়

6,75 0 03211113 রবদফৎ*

1,40 0 03211115 পবরন*

2,00 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

70 0 03211119 ডবক*

2,60 0 03211120 পররলপফবন*

2,00 0 03211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

70 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

7,46 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব

28,87 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

14 0 03221106 পররবহণ বয়

70 0 03221107 অনরলরপ বয়

84 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

7,00 0 03231301 পরশকণ

7,00 0 0উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

8,50 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,50 0 03243102 গবস  ও জবলবরন

11,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

21,25 0 03244101 ভমণ বয়

1,10 0 03244102 বদরল বয়

22,35 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 0 03255101 করমউরবর সবমগব

1,50 0 03255102 মদণ ও ববধবই

20 0 03255104 সফবম ও রসল

7,70 0 03255105 অনবন মরনহবরর

14,40 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

70 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,50 0 03256106 পপবশবক

2,20 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

5,00 0 03258101 পমবরররবন

70 0 03258102 আসবববপত

1,50 0 03258103 করমউরবর

50 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

27,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

6,00 0 03258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

40,70 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,27,36 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

83 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

2,59 0 03821103 পপকর কর*

3,42 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,42 0 0

3,85,85 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

2,00 0 04112314 আসবববপত*

4,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

20 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

20 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 4,20 0 0

4,20 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবভবগবয় করষ রবপণন কবর রবলয়সমহ: 3,90,05 0 0

পমবর - রবভবগবয় করষ রবপণন কবর রবলয়সমহ: 3,90,05 0 0

1430503 আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ রবপণন অরধদপর

1430503000000 আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ রবপণন অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

9,43 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

69,70 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

22 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

2,10 0 03111306 রশকব ভবতব

31,25 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

5,40 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

60 0 03111314 টরফন ভবতব

10 0 03111316 পধবলবই ভবতব

13,00 0 03111325 উৎসব ভবতব

1,25 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,50 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

1,34,55 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 1,34,55 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

40 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

43 0 03211113 রবদফৎ*

20 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

15 0 03211119 ডবক*

40 0 03211120 পররলপফবন*

16 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

8,71 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

10,45 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

25 0 03221107 অনরলরপ বয়

25 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3244 ভমণ ও বদরল

7,20 0 03244101 ভমণ বয়

7,20 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 0 03255101 করমউরবর সবমগব

30 0 03255102 মদণ ও ববধবই
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

1,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

1,80 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

12 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

30 0 03256106 পপবশবক

42 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

50 0 03258101 পমবরররবন

20 0 03258102 আসবববপত

30 0 03258103 করমউরবর

10 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

5,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

6,10 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 26,22 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

7 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

53 0 03821103 পপকর কর*

60 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 60 0 0

1,61,37 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

55 0 04112314 আসবববপত*

55 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

8 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

8 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 63 0 0

63 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 1,62,00 0 0

পমবর - আঞরলক কবর রবলয়সমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 1,62,00 0 0

1430504 পজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর

1430504000000 পজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

17,81 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

5,60,20 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,35 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

2,01 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

22,24 0 03111306 রশকব ভবতব

4,00 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

2,40,00 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

51,94 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

7,63 0 03111314 টরফন ভবতব

1,27 0 03111316 পধবলবই ভবতব

1,05,15 0 03111325 উৎসব ভবতব

26,90 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

9,45 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

10,50,95 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 10,50,95 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

6,88 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

2,00 0 03211106 আপবয়ন বয়

9,45 0 03211113 রবদফৎ*

10 0 03211115 পবরন*

4,50 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,28 0 03211119 ডবক*

10,00 0 03211120 পররলপফবন*

2,56 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

60,44 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

97,21 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,56 0 03221107 অনরলরপ বয়

2,56 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

66 0 03243102 গবস  ও জবলবরন

66 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

51,05 0 03244101 ভমণ বয়

1,80 0 03244102 বদরল বয়

52,85 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,40 0 03255101 করমউরবর সবমগব

12,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

18,40 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

2,56 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

6,00 0 03256106 পপবশবক

8,56 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

3,20 0 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,20 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

3,45 0 03258102 আসবববপত

3,84 0 03258103 করমউরবর

1,92 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

5,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

14,21 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,97,65 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

84 0 03821103 পপকর কর*

1,24 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,24 0 0

12,49,84 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

8,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

2,00 0 04112314 আসবববপত*

10,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

1,28 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

1,28 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 11,28 0 0

11,28 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 12,61,12 0 0

পমবর - পজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 12,61,12 0 0

1430505 উপপজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর

1430505000000 উপপজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,48 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

48 0 03111306 রশকব ভবতব

2,00 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

5,50 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,26 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

14 0 03111314 টরফন ভবতব

4 0 03111316 পধবলবই ভবতব

2,25 0 03111325 উৎসব ভবতব

70 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

30 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

25,15 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 25,15 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

24 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

12 0 03211106 আপবয়ন বয়

7 0 03211113 রবদফৎ*

16 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

2,46 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

3,05 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

8 0 03221107 অনরলরপ বয়

8 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,50 0 03244101 ভমণ বয়

1,50 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

20 0 03255101 করমউরবর সবমগব

52 0 03255105 অনবন মরনহবরর

72 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

4 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

17 0 03256106 পপবশবক

21 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

10 0 03258102 আসবববপত

20 0 03258103 করমউরবর

8 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

38 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,94 0 0

31,09 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4113 অনবন সবরযব সমদ

4 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

4 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 4 0 0

4 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপপজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 31,13 0 0

পমবর - উপপজলব মবপকরটন অরফসসমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 31,13 0 0

1430506 আঞরলক পরশকণ পকনসমহ, করষ রবপণন অরধদপর

1430506000000 আঞরলক পরশকণ পকনসমহ, করষ রবপণন অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

13,60 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

42 0 03111306 রশকব ভবতব

5,05 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

90 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

10 0 03111314 টরফন ভবতব

3 0 03111316 পধবলবই ভবতব

2,10 0 03111325 উৎসব ভবতব

40 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

30 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

22,90 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 22,90 0 0
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

12 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

30 0 03211113 রবদফৎ*

5 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

2 0 03211119 ডবক*

4 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

93 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,46 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

7 0 03221107 অনরলরপ বয়

7 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 0 03244101 ভমণ বয়

1,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10 0 03255101 করমউরবর সবমগব

35 0 03255105 অনবন মরনহবরর

45 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

4 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

4 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

5 0 03258102 আসবববপত

5 0 03258103 করমউরবর

3 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

5,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

5,13 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 8,15 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

20 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

4 0 03821103 পপকর কর*

24 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 24 0 0

31,29 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14305 - করষ রবপণন অরধদপর

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4113 অনবন সবরযব সমদ

2 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

2 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2 0 0

2 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - আঞরলক পরশকণ পকনসমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 31,31 0 0

পমবর - আঞরলক পরশকণ পকনসমহ, করষ রবপণন অরধদপর: 31,31 0 0

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 24,99,00 23,93,95 23,71,12

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 24,99,00 23,93,95 23,71,12

পমবর - করষ রবপণন অরধদপর: 24,99,00 23,93,95 23,71,12
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430601 পধবন কবর রবলয়, মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর

1430601122920 পধবন কবর রবলয়, মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,50,38 9,50,00 8,19,353111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,42,75 8,00,00 7,70,703111201 মল পবতন (কম রচবরব)

4,00 3,00 10,003111301 দবরয়ত ভবতব

3,35 12,00 14,003111302 রবতবয়বত ভবতব

12,72 40,00 60,003111306 রশকব ভবতব

0 6,00 10,003111309 পবহবরড় ভবতব

3,57,73 8,74,50 8,74,533111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

43,38 1,00,00 1,07,503111311 রচরকৎসব ভবতব

2,23 9,00 10,003111314 টরফন ভবতব

28 1,30 1,503111316 পধবলবই ভবতব

1,15,02 2,70,00 2,65,013111325 উৎসব ভবতব

12,00 20,00 18,153111327 অরধকবল ভবতব

18,23 41,00 44,183111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,50 2,00 2,003111332 সমবনব ভবতব

11,53 27,00 26,503111335 ববনলব নববষ র ভবতব

6,30 4,00 6,003111338 অনবন ভবতব

12,82,40 31,59,80 30,39,42উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 12,82,40 31,59,80 30,39,42

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

20,00 37,00 29,703211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

5,60 0 03211106 আপবয়ন বয়

15,00 5,00 11,003211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)*

25,00 30,00 30,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

3,00 0 03211110 আইন সনকবন বয়

9,50 7,50 7,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

22,00 62,00 60,003211113 রবদফৎ*

5,50 5,30 5,303211115 পবরন*

12,00 13,00 12,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

80 2,20 2,203211119 ডবক*

8,00 13,00 12,003211120 পররলপফবন*

13,00 12,00 11,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

2,10 3,30 3,303211127 বইপত ও সবমরয়কব

0 35,00 35,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,41,50 2,25,30 2,18,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

65,00 60,00 60,003231301 পরশকণ

65,00 60,00 60,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

15,00 30,00 30,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

15,00 32,00 24,203243102 গবস  ও জবলবরন*

30,00 62,00 54,20উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

41,00 1,25,00 1,18,003244101 ভমণ বয়

41,00 1,25,00 1,18,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,00 8,00 7,003255101 করমউরবর সবমগব

40,00 39,00 38,503255102 মদণ ও ববধবই

8,00 12,00 11,003255104 সফবম ও রসল

54,00 59,00 56,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 7,60 11,603256101 সবধবরণ সরবরবহ

30,00 25,00 25,003256102 রবসবয়রনক

2,00 4,60 1,653256106 পপবশবক

32,00 37,20 38,25উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

45,00 80,00 70,003257103 গপবষণব

8,00 12,00 12,003257104 জররপ

53,00 92,00 82,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

11,00 17,00 17,003258101 পমবরররবন

1,90 2,00 2,003258102 আসবববপত

3,60 5,00 5,003258103 করমউরবর

13,00 12,00 12,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

9,00 8,50 8,503258107 অনবববরসক ভবন

6,00 6,00 6,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব

44,50 50,50 50,50উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,61,00 7,11,00 6,77,95

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

4,00 80 803821102 ভরম উনয়ন কর*

2,10 14,00 14,003821103 পপকর কর

6,10 14,80 14,80উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 6,10 14,80 14,80

17,49,50 38,85,60 37,32,17উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

70,00 65,00 65,004112101 পমবরররবন**

9,00 12,00 12,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

17,00 15,00 15,004112309 পমবববইল রন*

10,50 12,00 12,004112314 আসবববপত*

20,00 17,00 15,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,26,50 1,21,00 1,19,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

4113 অনবন সবরযব সমদ

10,00 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

10,00 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,36,50 1,21,00 1,19,00

1,36,50 1,21,00 1,19,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর: 18,86,00 40,06,60 38,51,17

পমবর - পধবন কবর রবলয়, মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর: 18,86,00 40,06,60 38,51,17

1430602 মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর আঞরলক কবর রবলয়সমহ

1430602000000 মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর আঞরলক কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

81,64 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,46,19 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

3,00 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

1,73 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

3,69 0 03111306 রশকব ভবতব

1,03,47 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,60 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

1,17 0 03111314 টরফন ভবতব

14 0 03111316 পধবলবই ভবতব

36,80 0 03111325 উৎসব ভবতব

2,00 0 03111327 অরধকবল ভবতব

6,32 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,68 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

4,05,43 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 4,05,43 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 0 03211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

30 0 03211106 আপবয়ন বয়

50 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

3,50 0 03211113 রবদফৎ*

75 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

40 0 03211119 ডবক*

2,00 0 03211120 পররলপফবন*

30 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

12,70 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

22,45 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,50 0 03243102 গবস  ও জবলবরন*

5,50 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

18,00 0 03244101 ভমণ বয়

18,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

3255 মদণ ও মরনহবরর

60 0 03255101 করমউরবর সবমগব

60 0 03255104 সফবম ও রসল

1,20 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

1,00 0 03256106 পপবশবক

1,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

2,00 0 03257104 জররপ

2,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

2,50 0 03258101 পমবরররবন

20 0 03258102 আসবববপত

50 0 03258103 করমউরবর

3,20 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 53,35 0 0

4,58,78 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,22 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

1,50 0 04112314 আসবববপত*

2,72 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,72 0 0

2,72 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর আঞরলক কবর রবলয়সমহ: 4,61,50 0 0

পমবর - মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর আঞরলক কবর রবলয়সমহ: 4,61,50 0 0

1430603 মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর পজলব কবর রবলয়সমহ

1430603000000 মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর পজলব কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,52,86 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,89,84 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

54 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

6,51 0 03111306 রশকব ভবতব

2,50 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

1,42,43 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,07 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

2,53 0 03111314 টরফন ভবতব

13 0 03111316 পধবলবই ভবতব

57,51 0 03111325 উৎসব ভবতব

2,50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

9,51 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

5,81 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

5,97,74 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 5,97,74 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 0 03211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

75 0 03211106 আপবয়ন বয়

1,00 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

10,00 0 03211113 রবদফৎ*

1,00 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

60 0 03211119 ডবক*

1,80 0 03211120 পররলপফবন*

75 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

23,30 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

41,20 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,50 0 03243102 গবস  ও জবলবরন*

11,50 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

30,00 0 03244101 ভমণ বয়

30,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,50 0 03255101 করমউরবর সবমগব

2,00 0 03255104 সফবম ও রসল

3,50 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

2,00 0 03256106 পপবশবক

2,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

10,00 0 03257104 জররপ

10,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

2,00 0 03258101 পমবরররবন

45 0 03258102 আসবববপত

90 0 03258103 করমউরবর

3,35 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,01,55 0 0

6,99,29 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,21 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

1,50 0 04112314 আসবববপত*

3,71 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,71 0 0

3,71 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর পজলব কবর রবলয়সমহ: 7,03,00 0 0

পমবর - মরতকব সমদ উনয়ন ইনরসটউর এর পজলব কবর রবলয়সমহ: 7,03,00 0 0

1430604 পকনবয় গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর

1430604000000 পকনবয় গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

15,75 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

21,74 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

42 0 03111306 রশকব ভবতব

2,88 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

14,90 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,52 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

24 0 03111314 টরফন ভবতব

2 0 03111316 পধবলবই ভবতব

6,32 0 03111325 উৎসব ভবতব

50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

1,06 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

65 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

67,00 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 67,00 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

10 0 03211106 আপবয়ন বয়

1,45 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

2,00 0 03211113 রবদফৎ*

25 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

10 0 03211119 ডবক*

20 0 03211120 পররলপফবন*

10 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

4,20 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

80 0 03243102 গবস  ও জবলবরন*

1,30 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

6,00 0 03244101 ভমণ বয়

6,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

3255 মদণ ও মরনহবরর

20 0 03255101 করমউরবর সবমগব

10 0 03255104 সফবম ও রসল

30 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

20,00 0 03257103 গপবষণব

20,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

50 0 03258101 পমবরররবন

10 0 03258103 করমউরবর

60 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 32,40 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

20 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

20 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 20 0 0

99,60 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

40 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

40 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 40 0 0

40 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পকনবয় গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর: 1,00,00 0 0

পমবর - পকনবয় গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর: 1,00,00 0 0

1430605 আঞরলক গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর

1430605000000 আঞরলক গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,15,50 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,43,92 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

1,00 0 03111301 দবরয়ত ভবতব

2,01 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

11,12 0 03111306 রশকব ভবতব

2,29,71 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

26,61 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

2,08 0 03111314 টরফন ভবতব

22 0 03111316 পধবলবই ভবতব

77,00 0 03111325 উৎসব ভবতব

3,00 0 03111327 অরধকবল ভবতব
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

11,32 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

8,18 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

8,31,67 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 8,31,67 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

6,00 0 03211104 আনষরঙক কম রচবরর/ পরতষবন

75 0 03211106 আপবয়ন বয়

2,00 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

27,50 0 03211113 রবদফৎ*

50 0 03211115 পবরন*

1,00 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

50 0 03211119 ডবক*

2,00 0 03211120 পররলপফবন*

75 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

41,00 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,50 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,20 0 03243102 গবস  ও জবলবরন*

10,70 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

30,00 0 03244101 ভমণ বয়

30,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,70 0 03255101 করমউরবর সবমগব

1,30 0 03255104 সফবম ও রসল

3,00 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

1,00 0 03256106 পপবশবক

1,00 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

5,00 0 03257103 গপবষণব

5,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

2,00 0 03258101 পমবরররবন

45 0 03258102 আসবববপত

90 0 03258103 করমউরবর

3,35 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 94,05 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

70 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

13,90 0 03821103 পপকর কর*

14,60 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 14,60 0 0

9,40,32 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14306 - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,36 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

1,50 0 04112314 আসবববপত*

3,86 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,86 0 0

3,86 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - আঞরলক গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর: 9,44,18 0 0

পমবর - আঞরলক গপবষণবগবরসমহ, মরতকব সমদ উনরযন ইনরসটউর: 9,44,18 0 0

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 40,94,68 40,06,60 38,51,17

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 40,94,68 40,06,60 38,51,17

পমবর - মরতকব সমদ উনয়ন ইন রসটউর: 40,94,68 40,06,60 38,51,17
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430701 রলব উনয়ন পববড র

1430701122967 পধবন কবর রবলয়, রলব উনরযন পববড র

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

56,00 3,85,00 3,92,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,50,00 16,50,00 17,56,103111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,10 5,50 3,603111302 রবতবয়বত ভবতব

3,00 33,25 33,253111306 রশকব ভবতব

0 32,50 32,503111309 পবহবরড় ভবতব

65,00 8,00,00 9,63,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

12,00 1,20,00 1,20,003111311 রচরকৎসব ভবতব

10 22 103111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,20 14,00 11,503111314 টরফন ভবতব

40 2,50 2,503111316 পধবলবই ভবতব

33,50 3,15,00 3,50,003111325 উৎসব ভবতব

7,50 17,00 15,003111327 অরধকবল ভবতব

4,72 48,00 55,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,00 2,003111332 সমবনব ভবতব

3,60 32,00 35,003111335 ববনলব নববষ র ভবতব

1,30 3,50 4,153111338 অনবন ভবতব

3,42,42 34,60,47 37,75,70উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 3,42,42 34,60,47 37,75,70

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

40 7,50 6,503211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

1,50 0 03211106 আপবয়ন বয়

0 2,48,00 2,48,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

50 0 03211110 আইন সনকবন বয়

2,00 0 03211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

0 48,00 45,003211113 রবদফৎ*

0 60 103211115 পবরন*

3,70 6,00 2,503211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

20 70 703211119 ডবক*

1,50 4,50 4,503211120 পররলপফবন*

6,50 6,00 3,303211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

56 2,00 1,503211127 বইপত ও সবমরয়কব

0 56,00 50,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

30 0 03211130 রবতবয়বত বয়

17,16 3,79,30 3,62,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,85 0 03221104 রনবনন রফ

10 1,00 1,003221108 ববনক চবজর

2,95 1,00 1,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

3231 পরশকণ

1,50 2,00 2,003231301 পরশকণ

1,50 2,00 2,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

9,60 44,00 44,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

9,60 44,00 44,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

7,00 95,00 90,003244101 ভমণ বয়

50 0 03244102 বদরল বয়

7,50 95,00 90,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

0 26,00 26,003251105 সবর

0 12,00 12,003251107 কবরনবশক

0 15,00 15,003251109 ববজ ও চবরব

0 53,00 53,00উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ

0 67,00 61,503253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

0 67,00 61,50উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,00 3,00 2,503255101 করমউরবর সবমগব

3,00 2,00 2,003255102 মদণ ও ববধবই

2,00 5,50 5,503255104 সফবম ও রসল

7,00 10,50 10,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 35,00 17,503256101 সবধবরণ সরবরবহ

4,50 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,50 5,00 5,003256106 পপবশবক

6,00 40,00 22,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

0 2,25 2,003257103 গপবষণব

0 2,25 2,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

3,50 10,00 10,003258101 পমবরররবন

50 0 03258102 আসবববপত

2,00 0 03258103 করমউরবর

60 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

0 6,00 5,003258107 অনবববরসক ভবন

6,60 16,00 15,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 58,31 7,10,05 6,63,10

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

0 5,00 6,003821102 ভরম উনয়ন কর*

0 6,00 6,003821103 পপকর কর*

0 11,00 12,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 0 11,00 12,00

4,00,73 41,81,52 44,50,80উপপমবর - আবতরক বয়:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00,00 95,00 1,24,004112101 পমবরররবন*

3,00 10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনষরঙক*

1,00 0 04112310 অরফস সরঞবমবরদ*

0 1,00 1,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,04,00 1,06,00 1,35,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,04,00 1,06,00 1,35,00

1,04,00 1,06,00 1,35,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, রলব উনরযন পববড র: 5,04,73 42,87,52 45,85,80

পমবর - রলব উনয়ন পববড র: 5,04,73 42,87,52 45,85,80

1430702 আঞরলক কবর রবলয়সমহ, রলব উনরযন পববড র

1430702000000 আঞরলক কবর রবলয়সমহ, রলব উনরযন পববড র

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

62,00 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

92,00 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

1,20 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

2,86 0 03111306 রশকব ভবতব

59,00 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

7,00 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

15 0 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

80 0 03111314 টরফন ভবতব

25 0 03111316 পধবলবই ভবতব

20,90 0 03111325 উৎসব ভবতব

2,50 0 03111327 অরধকবল ভবতব

3,20 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

30 0 03111332 সমবনব ভবতব

2,90 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

55 0 03111338 অনবন ভবতব

2,55,61 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 2,55,61 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

95 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

60 0 03211106 আপবয়ন বয়

2,60 0 03211113 রবদফৎ*

30 0 03211115 পবরন*

65 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

20 0 03211119 ডবক*

1,00 0 03211120 পররলপফবন*
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

30 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

4,50 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

30 0 03211130 রবতবয়বত বয়

11,40 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,50 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,50 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

10,50 0 03244101 ভমণ বয়

60 0 03244102 বদরল বয়

11,10 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

80 0 03255101 করমউরবর সবমগব

1,10 0 03255104 সফবম ও রসল

1,90 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

1,60 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

1,70 0 03256106 পপবশবক

3,30 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

2,00 0 03258101 পমবরররবন

20 0 03258102 আসবববপত

50 0 03258103 করমউরবর

30 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

3,00 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 37,20 0 0

2,92,81 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

1,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 0 0

1,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - আঞরলক কবর রবলয়সমহ, রলব উনরযন পববড র: 2,93,81 0 0

পমবর - আঞরলক কবর রবলয়সমহ, রলব উনরযন পববড র: 2,93,81 0 0

1430703 পজবনবল কবর রবলয়, রলব উনরযন পববড রসমহ

1430703000000 পজবনবল কবর রবলয়, রলব উনরযন পববড রসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,89,00 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

12,38,00 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

1,70 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

20,00 0 03111306 রশকব ভবতব

17,00 0 03111309 পবহবরড় ভবতব
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(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

5,39,05 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

74,00 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব

8,25 0 03111314 টরফন ভবতব

1,90 0 03111316 পধবলবই ভবতব

2,19,00 0 03111325 উৎসব ভবতব

7,20 0 03111327 অরধকবল ভবতব

33,00 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

80 0 03111332 সমবনব ভবতব

21,00 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

2,00 0 03111338 অনবন ভবতব

23,71,90 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 23,71,90 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

7,50 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

90 0 03211106 আপবয়ন বয়

3,00 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

5,00 0 03211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

7,40 0 03211113 রবদফৎ*

60 0 03211115 পবরন*

1,50 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

60 0 03211119 ডবক*

2,40 0 03211120 পররলপফবন*

90 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

54,00 0 03211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

80 0 03211130 রবতবয়বত বয়

84,60 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

25 0 03221104 রনবনন রফ

55 0 03221108 ববনক চবজর

80 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

38,50 0 03231301 পরশকণ

38,50 0 0উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

18,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

18,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

90,00 0 03244101 ভমণ বয়

3,00 0 03244102 বদরল বয়

93,00 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

1,02,50 0 03251104 পদশ রন খবমবর

1,00 0 03251105 সবর

1,20 0 03251107 কবরনবশক

15,00 0 03251109 ববজ ও চবরব

1,19,70 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,50 0 03255101 করমউরবর সবমগব

3,00 0 03255104 সফবম ও রসল

4,50 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

6,20 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

6,20 0 03256106 পপবশবক

12,40 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

5,50 0 03258101 পমবরররবন

65 0 03258102 আসবববপত

1,10 0 03258103 করমউরবর

1,30 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

1,00 0 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

11,55 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,83,05 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,10 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

2,45 0 03821103 পপকর কর*

3,55 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,55 0 0

27,58,50 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

4,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক

3,50 0 04112314 আসবববপত*

7,50 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 7,50 0 0

7,50 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজবনবল কবর রবলয়, রলব উনরযন পববড রসমহ: 27,66,00 0 0

পমবর - পজবনবল কবর রবলয়, রলব উনরযন পববড রসমহ: 27,66,00 0 0

1430704 রলব গপবষণব, পরশকণ ও ববজ বধ রন খবমবরসমহ, রলব উনরযন পববড র

1430704000000 রলব গপবষণব, পরশকণ ও ববজ বধ রন খবমবরসমহ, রলব উনরযন পববড র

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

83,43 0 03111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,71,00 0 03111201 মল পবতন (কম রচবরব)

50 0 03111302 রবতবয়বত ভবতব

9,20 0 03111306 রশকব ভবতব

21,00 0 03111309 পবহবরড় ভবতব

1,89,00 0 03111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

19,00 0 03111311 রচরকৎসব ভবতব
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

2,30 0 03111314 টরফন ভবতব

68 0 03111316 পধবলবই ভবতব

53,00 0 03111325 উৎসব ভবতব

2,90 0 03111327 অরধকবল ভবতব

14,00 0 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

40 0 03111332 সমবনব ভবতব

6,00 0 03111335 ববনলব নববষ র ভবতব

18 0 03111338 অনবন ভবতব

6,72,59 0 0উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 6,72,59 0 0

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

25 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

25 0 03211106 আপবয়ন বয়

2,32,00 0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

2,00 0 03211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

40,00 0 03211113 রবদফৎ*

60 0 03211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

15 0 03211119 ডবক*

22 0 03211120 পররলপফবন*

1,50 0 03211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

25 0 03211127 বইপত ও সবমরয়কব

20 0 03211130 রবতবয়বত বয়

2,77,42 0 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

40 0 03221104 রনবনন রফ

50 0 03221108 ববনক চবজর

90 0 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

10,00 0 03231301 পরশকণ

10,00 0 0উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

18,00 0 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

18,00 0 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

13,50 0 03244101 ভমণ বয়

70 0 03244102 বদরল বয়

14,20 0 0উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

30,00 0 03251105 সবর

14,50 0 03251107 কবরনবশক

2,00 0 03251109 ববজ ও চবরব

46,50 0 0উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ

65,00 0 03253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

65,00 0 0উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগব সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,20 0 03255101 করমউরবর সবমগব
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

60 0 03255102 মদণ ও ববধবই

2,00 0 03255104 সফবম ও রসল

3,80 0 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

4,10 0 03256103 ববহবর র সবমরগ

2,60 0 03256106 পপবশবক

6,70 0 0উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

10,00 0 03257103 গপবষণব

10,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

3,35 0 03258101 পমবরররবন

65 0 03258102 আসবববপত

50 0 03258103 করমউরবর

1,80 0 03258104 অরফস সরঞবমবরদ

3,00 0 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,50 0 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

3,00 0 03258119 নবদফরতক সবপনব

13,80 0 0উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,66,32 0 0

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

3,70 0 03821102 ভরম উনয়ন কর*

4,25 0 03821103 পপকর কর*

7,95 0 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 7,95 0 0

11,46,86 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 0 04112202 করমউরবর ও আনষরঙক*

3,00 0 04112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ*

5,00 0 04112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

10,00 0 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,00 0 0

10,00 0 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রলব গপবষণব, পরশকণ ও ববজ বধ রন খবমবরসমহ, রলব উনরযন পববড র: 11,56,86 0 0

পমবর - রলব গপবষণব, পরশকণ ও ববজ বধ রন খবমবরসমহ, রলব উনরযন পববড র: 11,56,86 0 0

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 47,21,40 42,87,52 45,85,80
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14307 - রলব উনয়ন পববড র

রবপশষ কবর রকম

1430701 রলব উনয়ন পববড র

120007600 পরবকব বয়ববসবপনব

আবতরক বয়3

39 সনররকত

3911 সনররকত

1,09,00 0 03911111 সবধবরণ পরবক বরবদ*

1,09,00 0 0উপপমবর - সনররকত:

উপপমবর - সনররকত: 1,09,00 0 0

1,09,00 0 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরবকব বয়ববসবপনব: 1,09,00 0 0

পমবর - রলব উনয়ন পববড র: 1,09,00 0 0

পমবর - রবপশষ কবর রকম: 1,09,00 0 0

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 48,30,40 42,87,52 45,85,80

পমবর - রলব উনয়ন পববড র: 48,30,40 42,87,52 45,85,80
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2018-19 2017-18 2017-18

(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14308 - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ)

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1430801 জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ)

1430801137959 জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ ), গবজবপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,50,00 2,40,00 2,40,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,00,00 81,00 81,003111201 মল পবতন (কম রচবরব)

54 50 203111301 দবরয়ত ভবতব

95 75 03111302 রবতবয়বত ভবতব

6,00 4,00 6,003111306 রশকব ভবতব

1,35,00 1,20,00 1,40,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,00 10,80 10,983111311 রচরকৎসব ভবতব

70 70 703111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

63 50 633111314 টরফন ভবতব

25 20 203111316 পধবলবই ভবতব

58,33 50,30 53,503111325 উৎসব ভবতব

2,00 1,50 2,003111327 অরধকবল ভবতব

6,00 9,00 9,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

21 21 83111331 আপবয়ন ভবতব

5,83 5,03 5,353111335 ববনলব নববষ র ভবতব

36,00 1,10,00 1,10,003111338 অনবন ভবতব

6,17,44 6,34,49 6,59,64উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 6,17,44 6,34,49 6,59,64

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 0 03211101 পরসবর

2,00 0 03211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

50 40 403211106 আপবয়ন বয়

1,06,00 24,00 18,003211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

25,50 29,00 26,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরব বতবত)

2,70 2,00 1,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

20,00 18,00 18,003211113 রবদফৎ

5,00 4,00 4,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

10 10 103211119 ডবক

1,00 1,00 1,003211120 পররলপফবন

2,50 1,50 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,67,30 80,00 69,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

75,00 50,00 50,003231301 পরশকণ

75,00 50,00 50,00উপপমবর - পরশকণ:
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ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14308 - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ)

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 5,50 4,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

8,00 4,00 5,003243102 গবস  ও জবলবরন*

11,00 9,50 9,50উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

5,50 5,00 4,003244101 ভমণ বয়

5,50 5,00 4,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 করষজ সরবরবহ

25 25 253251105 সবর

25 25 253251109 ববজ ও চবরব

50 50 50উপপমবর - করষজ সরবরবহ:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,00 50 503252101 রবছবনবপত

2,00 50 50উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 2,00 1,003255101 করমউরবর সবমগব

2,00 1,00 03255102 মদণ ও ববধবই

75 70 703255104 সফবম ও রসল

3,00 0 03255105 অনবন মরনহবরর

8,75 3,70 1,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

0 5,00 3,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

25 20 203256102 রবসবয়রনক

5,50 25 253256103 ববহবর র সবমরগ

1,00 1,00 1,003256106 পপবশবক

6,75 6,45 4,45উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়

2,00 0 03257103 গপবষণব

1,00 0 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 0 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশষ বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

2,00 75 753258101 পমবরররবন

1,50 25 253258102 আসবববপত

2,50 1,00 1,003258103 করমউরবর

75 50 503258106 আববরসক ভবন

50 2,00 2,003258107 অনবববরসক ভবন

3,00 50 503258108 অনবন ভবন ও সবপনব

1,00 0 03258114 পসচ ও রনকবশ (drainage) কবঠবপমব

3,00 0 03258127 রফটন ও রফকবর

14,25 5,00 5,00উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,94,05 1,60,65 1,45,15

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,00 1,00 1,003821102 ভরম উনয়ন কর

7,00 6,00 6,003821103 পপকর কর

8,00 7,00 7,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 8,00 7,00 7,00
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ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14308 - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ)

9,19,49 8,02,14 8,11,79উপপমবর - আবতরক বয়:
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ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ (পররচবলন): 14308 - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ)

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4111 ভবন ও সবপনবসমহ

17,00 0 04111312 পররলপরবগবপরবগ

17,00 0 0উপপমবর - ভবন ও সবপনবসমহ:

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

60,00 0 04112101 পমবরররবন

9,00 3,10 3,104112202 করমউরবর ও আনষরঙক

7,00 5,00 3,144112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

5,00 0 04112310 অরফস সরঞবমবরদ

2,00 0 04112313 পসকররবদফত পবপনল

15,00 5,00 2,004112314 আসবববপত

98,00 13,10 8,24উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবরযব সমদ

10,00 0 04113301 করমউরবর সফট ওযযবর

5,00 0 04113302 ডফবরবপবজ

15,00 0 0উপপমবর - অনবন সবরযব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,30,00 13,10 8,24

1,30,00 13,10 8,24উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ ), গবজবপর: 10,49,49 8,15,24 8,20,03

পমবর - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ): 10,49,49 8,15,24 8,20,03

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 10,49,49 8,15,24 8,20,03

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 10,49,49 8,15,24 8,20,03

পমবর - জবতবয় করষ পরশকণ একবপডমব (এনএটএ): 10,49,49 8,15,24 8,20,03

পমবর - করষ মনণবলয়: 11710,85,568732,54,4811955,50,99

* পনন উপপরবজন পরবগ নপহ।

** বরবপদর রবসবররত রবভবজপন অরর রবভবপগর পব রবনপমবদন গহণ করপত হপব।


