
[আইববস++ ররপপবর র ]ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   01/05/2021 13:39

 1

মঞরর ও বরবপদর দবববসমহ:  2016-17

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন) 2016-17

146 - ভরম মনণবলয়

14601 - সরচববলয়

2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460101 সরচববলয়, ভরম মনণবলয়

1460101124649 সরচববলয়, ভরম মনণবলয়

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,49,94 4,26,48 2,74,853111101 মল পবতন (অরফসবর)

98,60 93,46 70,103111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,67 1,37 1,373111302 রবতবয়বত ভবতব

0 10,32 51,603111304 মহবর র ভবতব

9,18 4,62 4,623111306 রশকব ভবতব

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

27,54 14,00 14,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,78 1,37 1,373111314 টরফন ভবতব

91,42 1,10,00 60,003111325 উৎসব ভবতব

14,00 7,00 7,003111327 অরধকবল ভবতব

15,24 7,00 12,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10,00 8,00 8,003111332 সমবনব ভবতব

9,14 9,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

7,00 6,34 6,343111338 অনবন ভবতব

8,76,51 7,98,96 6,11,25উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 8,76,51 7,98,96 6,11,25

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

35,00 27,95 27,953211110 আইন সঅকবন বয়

5,00 5,00 5,003211119 ডবক

25,00 20,00 25,003211120 পররলপফবন

90,00 82,60 82,603211125 পচবর ও রবজবপন বয়

8,00 5,00 8,003211127 বইপত ও সবমরয়কব

1,63,00 1,40,55 1,48,55উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

30,00 30,00 30,003221101 রনরবকব/সমবকব রফ

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

3231 পরশকণ

20,00 15,00 15,003231201 অভভনরবণ পরশকণ

20,00 15,00 15,00উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

45,00 35,00 35,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

45,00 35,00 35,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14601-সরচববলয়

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 45,00 50,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 45,00 50,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

25,00 25,00 25,003255101 করমউরবর সবমগব

25,00 25,00 25,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

1,70,00 1,90,00 1,56,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

6,00 6,00 6,003256106 পপবশবক

1,76,00 1,96,00 1,62,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশর বয়

10,00 7,00 12,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

10,00 7,00 12,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

5,00 10,00 10,003258101 পমবরররবন

5,00 5,00 5,003258102 আসবববপত

20,00,00 18,34,60 18,34,603258107 অনবববরসক ভবন

65,00 59,40 59,403258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

20,75,00 19,09,00 19,09,00উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 25,94,00 24,02,55 23,86,55

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3731 চবকরর সমকরয় নগদ সবমবরজক সরবধবরদ

97,29,08 61,61,18 32,57,443731101 আনপতবররক

66,00,00 45,55,96 45,55,963731103 অবসর ভবতব

20,00,00 14,00,00 14,00,003731104 অবসর ভবতবপভবগবপদর রচরকৎসব সরবধব

0 4,50,00 8,60,003731105 অবসর ভবতবপভবগবপদর মহবর র ভবতব

12,57,00 8,41,00 7,50,003731106 অবসর ভবতবপভবগবপদর উৎসব ভবতব

195,86,08 134,08,14 108,23,40উপপমবর - চবকরর সমকরয় নগদ সবমবরজক সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 195,86,08 134,08,14 108,23,40

230,56,59 166,09,65 138,21,20উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 75,00 75,004112101 পমবরররবন

10,00 15,00 15,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,50,00 25,00 25,004112310 অরফস সরঞবমবরদ

10,00 20,00 20,004112314 আসবববপত

1,70,00 1,35,00 1,35,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়ব সমদ

10,00 10,00 10,004113301 করমউরবর সফট ওয়ভবর

10,00 10,00 10,00উপপমবর - অনবন সবয়ব সমদ:

4141 ভরম

0 68,88 04141101 ভরম অরধগহণ/কয়

0 68,88 0উপপমবর - ভরম:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,80,00 2,13,88 1,45,00

1,80,00 2,13,88 1,45,00উপপমবর - মলধন বয়:

সমদ
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14601-সরচববলয়

72 আরর রক সমদ

7215 ঋণ

4,70,00 1,96,80 1,96,807215101 গহরনম রবণ ঋণ

50,00 50,00 50,007215102 করমউরবর ঋণ

0 1,20 1,207215104 পমবররগবরড় ঋণ

1,00,00 50,00 50,007215105 পমবরর সবইপকল ঋণ

6,20,00 2,98,00 2,98,00উপপমবর - ঋণ:

উপপমবর - আরর রক সমদ: 6,20,00 2,98,00 2,98,00

6,20,00 2,98,00 2,98,00উপপমবর - সমদ:

পমবর - সরচববলয়, ভরম মনণবলয়: 238,56,59 171,21,53 142,64,20

পমবর - সরচববলয়, ভরম মনণবলয়: 238,56,59 171,21,53 142,64,20

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 238,56,59 171,21,53 142,64,20

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 238,56,59 171,21,53 142,64,20

পমবর - সরচববলয়: 238,56,59 171,21,53 142,64,20
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14602-রহসবব রনয়নক-রবজস

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460201 রহসবব রনয়নক, রবজস

1460201124650 রহসবব রনয়নক, রবজস

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,58,00 3,45,00 1,72,403111101 মল পবতন (অরফসবর)

4,13,00 3,98,00 2,00,303111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,00 1,40 1,403111302 রবতবয়বত ভবতব

0 14,68 73,403111304 মহবর র ভবতব

21,07 6,50 7,003111306 রশকব ভবতব

1,08 1,08 1,083111309 পবহবরড় ভবতব

1,96,00 1,43,00 1,41,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

41,58 19,41 19,413111311 রচরকৎসব ভবতব

3,62 2,72 2,723111314 টরফন ভবতব

65 49 493111316 পধবলবই ভবতব

1,28,00 1,25,50 62,503111325 উৎসব ভবতব

3,50 3,00 2,503111327 অরধকবল ভবতব

28,00 13,50 14,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

4,00 2,00 2,003111332 সমবনব ভবতব

13,00 12,50 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

1,00 1,00 2,003111338 অনবন ভবতব

12,14,50 10,89,78 7,02,70উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 12,14,50 10,89,78 7,02,70

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 1,50 2,003211113 রবদভৎ

6,50 0 03211117 ইনবরপনর/ ফভবক/ পরপলক

1,00 1,00 1,003211119 ডবক

1,50 1,50 1,503211120 পররলপফবন

1,00 1,50 1,503211127 বইপত ও সবমরয়কব

4,50 4,30 4,503211129 অরফস ভবন ভবড়ব

16,50 9,80 10,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

8,00 2,00 2,003231201 অভভনরবণ পরশকণ

8,00 2,00 2,00উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

1,80,00 1,65,00 1,75,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

1,80,00 1,65,00 1,75,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 3,00 3,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 3,00 3,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

15,00 15,00 12,003255101 করমউরবর সবমগব

15,00 15,00 12,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14602-রহসবব রনয়নক-রবজস

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

40,00 40,00 40,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

3,00 1,00 1,603256106 পপবশবক

43,00 41,00 41,60উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

1,00 1,00 1,003258101 পমবরররবন

1,00 1,00 1,00উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,66,50 2,36,80 2,45,10

14,81,00 13,26,58 9,47,80উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 15,00 15,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

8,00 8,00 8,004112310 অরফস সরঞবমবরদ

12,00 12,80 12,804112314 আসবববপত

30,00 35,80 35,80উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 30,00 35,80 35,80

30,00 35,80 35,80উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রহসবব রনয়নক, রবজস: 15,11,00 13,62,38 9,83,60

পমবর - রহসবব রনয়নক, রবজস: 15,11,00 13,62,38 9,83,60

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 15,11,00 13,62,38 9,83,60

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 15,11,00 13,62,38 9,83,60

পমবর - রহসবব রনয়নক-রবজস: 15,11,00 13,62,38 9,83,60
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14603-ভরম সঅসবর পববড র

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460301 পধবন কবর রবলয়, ভরম সঅসবর পববড র

1460301124727 পধবন কবর রবলয়, ভরম সঅসবর পববড র

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,28,00 1,24,25 67,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,19,00 1,15,50 62,103111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,50 90 853111302 রবতবয়বত ভবতব

0 5,04 25,203111304 মহবর র ভবতব

6,00 2,00 1,703111306 রশকব ভবতব

90,00 42,00 39,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

13,00 6,00 5,153111311 রচরকৎসব ভবতব

1,70 90 853111314 টরফন ভবতব

40 30 253111316 পধবলবই ভবতব

40,00 42,00 22,003111325 উৎসব ভবতব

18,00 10,00 10,003111327 অরধকবল ভবতব

7,00 4,00 3,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,00 1,003111332 সমবনব ভবতব

4,20 4,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

5,00 19,00 16,003111338 অনবন ভবতব

4,37,80 3,78,89 2,55,10উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 4,37,80 3,78,89 2,55,10

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 2,00 1,003211106 আপবয়ন বয়

10,20 5,70 5,703211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

5,00 3,00 2,503211113 রবদভৎ

4,00 3,00 2,003211115 পবরন

1,00 1,00 1,003211119 ডবক

9,00 8,00 8,003211120 পররলপফবন

9,00 7,00 2,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

25 25 253211127 বইপত ও সবমরয়কব

27,00 27,00 27,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব

67,45 56,95 49,45উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

10,00 7,00 4,503231201 অভভনরবণ পরশকণ

10,00 7,00 4,50উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

20,00 18,00 12,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

20,00 18,00 12,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 18,00 16,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 18,00 16,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14603-ভরম সঅসবর পববড র

5,00 5,00 5,003255101 করমউরবর সবমগব

5,00 5,00 5,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

20,00 14,35 12,853256101 সবধবরণ সরবরবহ

2,00 1,50 1,503256106 পপবশবক

22,00 15,85 14,35উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

6,00 6,00 6,003258101 পমবরররবন

2,00 2,00 1,703258102 আসবববপত

3,00 2,00 2,003258103 করমউরবর

11,00 10,00 9,70উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,55,45 1,30,80 1,11,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

5 5 53821103 পপপর কর

5 5 5উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 5 5 5

5,93,30 5,09,74 3,66,15উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 66,00 66,004112101 পমবরররবন

29,70 80,00 2,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 1,00 1,004112314 আসবববপত

31,70 1,47,00 69,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 31,70 1,47,00 69,00

31,70 1,47,00 69,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ভরম সঅসবর পববড র: 6,25,00 6,56,74 4,35,15

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ভরম সঅসবর পববড র: 6,25,00 6,56,74 4,35,15

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 6,25,00 6,56,74 4,35,15

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 6,25,00 6,56,74 4,35,15

পমবর - ভরম সঅসবর পববড র: 6,25,00 6,56,74 4,35,15
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14604-মবঠপর রবপয়র ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460401 পজলব ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

1460401000000 পজলব ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,41,48 5,13,25 2,93,293111101 মল পবতন (অরফসবর)

39,35,11 37,29,96 23,02,453111201 মল পবতন (কম রচবরব)

15,67 12,67 15,673111302 রবতবয়বত ভবতব

0 1,04,00 5,19,313111304 মহবর র ভবতব

1,25,40 52,70 62,703111306 রশকব ভবতব

25,90 15,90 20,903111309 পবহবরড় ভবতব

19,24,85 11,38,56 11,38,563111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

6,47,10 2,11,25 2,61,253111311 রচরকৎসব ভবতব

89,42 39,02 47,023111314 টরফন ভবতব

28,06 9,45 10,453111316 পধবলবই ভবতব

7,46,07 7,85,19 4,31,593111325 উৎসব ভবতব

2,00 1,05 1,053111327 অরধকবল ভবতব

1,35,65 63,93 71,933111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,40,70 1,70,70 2,00,703111330 রচফ, পহডমবন ও কবরববররপদর ভবতব

74,61 70,72 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

5,25 5,22 5,223111338 অনবন ভবতব

85,37,27 69,23,57 53,82,09উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 85,37,27 69,23,57 53,82,09

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

8,00 7,52 7,523211113 রবদভৎ

14,50 10,11 14,113211119 ডবক

29,22 21,22 28,223211120 পররলপফবন

50,00 39,50 39,503211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,01,72 78,35 89,35উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

7,50 4,18 4,183231201 অভভনরবণ পরশকণ

7,50 4,18 4,18উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

1,00,00 71,68 71,683241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

1,00,00 71,68 71,68উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

62,50 52,25 52,253255101 করমউরবর সবমগব

82,70 62,70 62,703255102 মদণ ও ববধবই

1,45,20 1,14,95 1,14,95উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

98,00 93,01 93,013256101 সবধবরণ সরবরবহ

27,20 22,13 26,133256106 পপবশবক

1,25,20 1,15,14 1,19,14উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14604-মবঠপর রবপয়র ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

10,00 0 03258103 করমউরবর

7,00 10,00 3,503258107 অনবববরসক ভবন

17,00 10,00 3,50উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,96,62 3,94,30 4,02,80

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

15,45 6,35 10,353821103 পপপর কর

15,45 6,35 10,35উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 15,45 6,35 10,35

90,49,34 73,24,22 57,95,24উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

60,00 58,60 58,604112314 আসবববপত

60,00 58,60 58,60উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 60,00 58,60 58,60

60,00 58,60 58,60উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজলব ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ: 91,09,34 73,82,82 58,53,84

পমবর - পজলব ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ: 91,09,34 73,82,82 58,53,84

1460402 উপপজলব ভরম অরফসসমহ

1460402000000 উপপজলব ভরম অরফসসমহ

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

15,70,23 14,88,37 8,50,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

75,67,30 71,72,79 44,27,653111201 মল পবতন (কম রচবরব)

8,20 4,10 4,103111302 রবতবয়বত ভবতব

0 2,10,25 10,51,223111304 মহবর র ভবতব

4,95,00 1,10,18 1,20,183111306 রশকব ভবতব

54,50 32,50 32,503111309 পবহবরড় ভবতব

38,37,76 21,49,74 21,49,743111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,90,00 4,40,25 4,70,253111311 রচরকৎসব ভবতব

95,60 84,35 89,353111314 টরফন ভবতব

20,52 13,15 15,153111316 পধবলবই ভবতব

15,22,92 16,43,01 8,84,893111325 উৎসব ভবতব

2,53,80 1,39,48 1,47,483111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,52,30 1,45,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

3,15 2,14 3,143111338 অনবন ভবতব

165,71,28 136,35,31 102,46,15উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 165,71,28 136,35,31 102,46,15

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14604-মবঠপর রবপয়র ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

38,45 36,58 36,583211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

8,00,00 6,00,00 03211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

50,50 35,63 37,623211110 আইন সঅকবন বয়

2,70,00 2,17,26 2,17,263211113 রবদভৎ

5,40 4,18 4,183211115 পবরন

12,50 10,11 14,113211119 ডবক

40,50 37,03 47,033211120 পররলপফবন

1,36,50 25,08 25,083211129 অরফস ভবন ভবড়ব

13,53,85 9,65,87 3,81,86উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

3,00,00 2,50,13 2,50,133241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

82,52 48,54 48,543241102 অভভনরবণ বদরল বয়

3,82,52 2,98,67 2,98,67উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

70,75 62,70 62,703243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

70,75 62,70 62,70উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,67,32 1,56,75 1,56,753255101 করমউরবর সবমগব

1,25,00 1,04,50 1,04,503255102 মদণ ও ববধবই

45,80 41,80 41,803255104 সভবম ও রসল

3,38,12 3,03,05 3,03,05উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

1,24,50 1,04,50 1,04,503256101 সবধবরণ সরবরবহ

65,00 52,25 52,253256106 পপবশবক

1,89,50 1,56,75 1,56,75উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

30,20 26,10 26,103258101 পমবরররবন

50,00 37,70 37,703258107 অনবববরসক ভবন

80,20 63,80 63,80উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 24,14,94 18,50,84 12,66,83
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14604-মবঠপর রবপয়র ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

45,45 35,62 37,623821103 পপপর কর

45,45 35,62 37,62উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 45,45 35,62 37,62

190,31,67 155,21,77 115,50,60উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,50,00 1,36 1,364112202 করমউরবর ও আনররঙক

50,00 1,07,94 1,07,944112314 আসবববপত

4,00,00 1,09,30 1,09,30উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 4,00,00 1,09,30 1,09,30

4,00,00 1,09,30 1,09,30উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপপজলব ভরম অরফসসমহ: 194,31,67 156,31,07 116,59,90

পমবর - উপপজলব ভরম অরফসসমহ: 194,31,67 156,31,07 116,59,90

1460404 ইউরনয়ন ভরম অরফসসমহ

1460404000000 ইউরনয়ন ভরম অরফসসমহ

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

192,09,60 182,08,15 112,39,603111201 মল পবতন (কম রচবরব)

8,90 5,90 6,903111302 রবতবয়বত ভবতব

0 4,50,00 22,49,563111304 মহবর র ভবতব

8,50,00 2,83,05 3,03,053111306 রশকব ভবতব

76,83,84 46,20,49 46,20,493111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

21,74,44 10,98,15 11,18,153111311 রচরকৎসব ভবতব

2,90,00 2,19,90 2,29,903111314 টরফন ভবতব

72,30 54,48 57,483111316 পধবলবই ভবতব

36,09,93 34,15,91 18,70,463111325 উৎসব ভবতব

6,33,92 3,11,74 3,11,743111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,60,99 3,05,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

6,27 2,27 6,273111338 অনবন ভবতব

349,00,19 289,75,04 220,13,60উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 349,00,19 289,75,04 220,13,60

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,96,65 2,16,96 2,16,963211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

2,05,00 62,00 03211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

2,00,26 1,56,75 1,56,753211113 রবদভৎ

4,10 3,76 3,763211115 পবরন

55,20 47,03 47,033211129 অরফস ভবন ভবড়ব

7,61,21 4,86,50 4,24,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

2,20,00 1,82,88 1,82,883241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

2,20,00 1,82,88 1,82,88উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14604-মবঠপর রবপয়র ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ

3255 মদণ ও মরনহবরর

22,00 20,00 03255101 করমউরবর সবমগব

2,00,75 1,61,08 1,61,083255102 মদণ ও ববধবই

99,70 94,05 94,053255104 সভবম ও রসল

3,22,45 2,75,13 2,55,13উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

3,43,39 3,23,95 3,23,953256101 সবধবরণ সরবরবহ

79,75 75,24 75,243256106 পপবশবক

4,23,14 3,99,19 3,99,19উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 17,26,80 13,43,70 12,61,70

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

63,50 32,25 52,253821103 পপপর কর

63,50 32,25 52,25উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 63,50 32,25 52,25

366,90,49 303,50,99 233,27,55উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00,00 2,25,40 2,25,404112314 আসবববপত

10,00,00 2,25,40 2,25,40উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,00,00 2,25,40 2,25,40

10,00,00 2,25,40 2,25,40উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ইউরনয়ন ভরম অরফসসমহ: 376,90,49 305,76,39 235,52,95

পমবর - ইউরনয়ন ভরম অরফসসমহ: 376,90,49 305,76,39 235,52,95

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 662,31,50 535,90,28 410,66,69

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 662,31,50 535,90,28 410,66,69

পমবর - মবঠপর রবপয়র ভরম পশবসন কবর রবলয়সমহ: 662,31,50 535,90,28 410,66,69
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14605-ভরম আপবল পববড র

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460501 ভরম আরপল পববড র

1460501129959 ভরম আরপল পববড র

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

55,00 69,56 36,883111101 মল পবতন (অরফসবর)

50,00 58,52 40,553111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,00 1,50 1,503111302 রবতবয়বত ভবতব

0 3,00 03111304 মহবর র ভবতব

3,50 2,50 2,603111306 রশকব ভবতব

25,00 24,50 24,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

5,00 4,00 4,503111311 রচরকৎসব ভবতব

2,50 1,50 1,503111314 টরফন ভবতব

24,00 26,34 15,503111325 উৎসব ভবতব

5,00 6,50 6,503111327 অরধকবল ভবতব

4,00 3,00 4,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

50 50 503111332 সমবনব ভবতব

2,00 2,17 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

8,00 10,00 8,003111338 অনবন ভবতব

1,86,50 2,13,59 1,46,53উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 1,86,50 2,13,59 1,46,53

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

33 30 503211119 ডবক

4,00 4,00 4,003211120 পররলপফবন

2,00 0 03211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,00 1,00 1,003211127 বইপত ও সবমরয়কব

7,33 5,30 5,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

5,00 4,00 1,003231201 অভভনরবণ পরশকণ

5,00 4,00 1,00উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

10,00 45,00 5,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

10,00 45,00 5,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

15,00 10,00 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

15,00 10,00 10,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,00 5,00 8,003255101 করমউরবর সবমগব

4,00 5,00 8,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

18,00 10,00 10,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

1,00 1,00 1,003256106 পপবশবক

19,00 11,00 11,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14605-ভরম আপবল পববড র

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

6,00 5,35 7,353258101 পমবরররবন

6,00 5,35 7,35উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 66,33 85,65 47,85

2,52,83 2,99,24 1,94,38উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 35,00 35,004112101 পমবরররবন

32,00 4,50 4,504112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 1,00 1,004112314 আসবববপত

34,00 40,50 40,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 34,00 40,50 40,50

34,00 40,50 40,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ভরম আরপল পববড র: 2,86,83 3,39,74 2,34,88

পমবর - ভরম আরপল পববড র: 2,86,83 3,39,74 2,34,88

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 2,86,83 3,39,74 2,34,88

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 2,86,83 3,39,74 2,34,88

পমবর - ভরম আপবল পববড র: 2,86,83 3,39,74 2,34,88
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14606-লবন করমশন

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460601 ভরম করমশন

1460601129960 ভরম করমশন

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

25,00 35,00 12,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

0 34 1,703111304 মহবর র ভবতব

1,10 1,30 1,303111309 পবহবরড় ভবতব

7,00 3,00 3,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

60 30 303111311 রচরকৎসব ভবতব

4,00 2,40 1,403111325 উৎসব ভবতব

1,00 50 503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10 15 553111332 সমবনব ভবতব

50 58 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

1,00 1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

40,30 44,57 21,75উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 40,30 44,57 21,75

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,00 4,20 1,003211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

10 10 2,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

2,00 2,00 953211113 রবদভৎ

20 20 203211115 পবরন

10 10 103211119 ডবক

85 50 303211120 পররলপফবন

10 1,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

50 10 503211127 বইপত ও সবমরয়কব

8,85 8,20 6,05উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

3,00 1,00 1,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

1,50 1,50 1,003241102 অভভনরবণ বদরল বয়

4,50 2,50 2,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 5,00 5,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 5,00 5,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

2,50 2,50 1,503256101 সবধবরণ সরবরবহ

2,50 2,50 1,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14606-লবন করমশন

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

2,00 2,00 1,003258101 পমবরররবন

70 50 503258103 করমউরবর

80 80 503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,50 3,30 2,00উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 25,35 21,50 16,55

65,65 66,07 38,30উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,20 1,00 1,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,32 55 554112314 আসবববপত

2,52 1,55 1,55উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,52 1,55 1,55

2,52 1,55 1,55উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ভরম করমশন: 68,17 67,62 39,85

পমবর - ভরম করমশন: 68,17 67,62 39,85

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 68,17 67,62 39,85

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 68,17 67,62 39,85

পমবর - লবন করমশন: 68,17 67,62 39,85
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14607-ভরম পশবসন পরশকণ ইনরসটউর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460701 ভরম পশবসন পরশকণ ইনরসটউর

1460701129961 ভরম পশবসন পরশকণ পকন

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

44,00 41,72 20,303111101 মল পবতন (অরফসবর)

44,62 42,30 26,353111201 মল পবতন (কম রচবরব)

65 36 403111302 রবতবয়বত ভবতব

0 1,75 8,713111304 মহবর র ভবতব

1,80 75 813111306 রশকব ভবতব

28,70 20,50 19,253111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,86 2,40 2,463111311 রচরকৎসব ভবতব

44 36 403111314 টরফন ভবতব

14,77 14,64 7,603111325 উৎসব ভবতব

1,50 85 853111327 অরধকবল ভবতব

2,46 1,23 1,233111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

50 40 403111332 সমবনব ভবতব

1,48 1,41 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

14,00 9,54 9,543111338 অনবন ভবতব

1,59,78 1,38,21 98,30উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 1,59,78 1,38,21 98,30

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,00 4,52 4,523211113 রবদভৎ

2,50 2,50 2,503211115 পবরন

40 40 503211117 ইনবরপনর/ ফভবক/ পরপলক

10 5 53211119 ডবক

1,60 1,45 1,453211120 পররলপফবন

1,00 30 303211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,50 50 503211127 বইপত ও সবমরয়কব

12,10 9,72 9,82উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14607-ভরম পশবসন পরশকণ ইনরসটউর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 65 653221106 পররবহণ বয়

1,00 65 65উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

95,00 93,72 72,003231201 অভভনরবণ পরশকণ

95,00 93,72 72,00উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

1,50 80 323241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

1,50 80 32উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 5,00 5,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50 42 423243102 গবস  ও জবলবরন

5,50 5,42 5,42উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 25 253255101 করমউরবর সবমগব

10 10 103255104 সভবম ও রসল

1,10 35 35উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

5,00 4,72 4,723256101 সবধবরণ সরবরবহ

50 45 453256106 পপবশবক

5,50 5,17 5,17উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

1,50 95 953258101 পমবরররবন

50 21 213258102 আসবববপত

2,00 89 893258103 করমউরবর

2,50 10,00 03258108 অনবন ভবন ও সবপনব

2,50 1,00 03258119 নবদভরতক সবপনব

9,00 13,05 2,05উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,30,70 1,28,88 95,78
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14607-ভরম পশবসন পরশকণ ইনরসটউর

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

60 50 43821102 ভরম উনয়ন কর

1,00 50 63821103 পপপর কর

1,60 1,00 10উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,60 1,00 10

2,92,08 2,68,09 1,94,18উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

30,20 0 04112101 পমবরররবন

3,00 2,60 2,604112202 করমউরবর ও আনররঙক

3,60 2,60 2,604112310 অরফস সরঞবমবরদ

3,00 15 154112314 আসবববপত

39,80 5,35 5,35উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়ব সমদ

2,00 0 04113301 করমউরবর সফট ওয়ভবর

2,00 0 0উপপমবর - অনবন সবয়ব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 41,80 5,35 5,35

41,80 5,35 5,35উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ভরম পশবসন পরশকণ পকন: 3,33,88 2,73,44 1,99,53

পমবর - ভরম পশবসন পরশকণ ইনরসটউর: 3,33,88 2,73,44 1,99,53

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 3,33,88 2,73,44 1,99,53

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 3,33,88 2,73,44 1,99,53

পমবর - ভরম পশবসন পরশকণ ইনরসটউর: 3,33,88 2,73,44 1,99,53
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14608-ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1460801 পধবন কবর রবলয়, ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

1460801000000 পধবন কবর রবলয়, ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

50,00 59,57 32,203111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,00,00 1,06,35 65,653111201 মল পবতন (কম রচবরব)

2,10 1,05 1,053111302 রবতবয়বত ভবতব

0 3,92 19,573111304 মহবর র ভবতব

6,00 2,30 2,303111306 রশকব ভবতব

60,00 42,12 42,123111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

11,52 5,38 5,383111311 রচরকৎসব ভবতব

1,38 1,05 1,053111314 টরফন ভবতব

25 20 203111316 পধবলবই ভবতব

26,00 31,53 16,533111325 উৎসব ভবতব

10,00 6,50 6,503111327 অরধকবল ভবতব

4,30 2,90 2,903111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 50 2,003111332 সমবনব ভবতব

2,60 3,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

5,00 5,00 6,003111338 অনবন ভবতব

2,81,15 2,71,37 2,03,45উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 2,81,15 2,71,37 2,03,45

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,00 2,50 4,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

2,00 1,00 1,203211110 আইন সঅকবন বয়

42,00 40,00 42,003211113 রবদভৎ

36,00 36,00 20,003211115 পবরন

2,00 1,00 1,003211119 ডবক

5,00 5,00 5,003211120 পররলপফবন

2,00 1,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,00 2,00 1,723211127 বইপত ও সবমরয়কব

93,00 88,50 75,92উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

42,00 40,00 40,003221106 পররবহণ বয়

42,00 40,00 40,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

7,00 6,00 7,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

7,00 6,00 7,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 20,00 25,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 20,00 25,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 8,00 10,003255101 করমউরবর সবমগব
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14608-ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

10,00 8,00 10,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

25,00 28,00 30,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

5,00 70 3,503256106 পপবশবক

30,00 28,70 33,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

15,00 10,00 15,003258101 পমবরররবন

5,00 4,00 5,203258103 করমউরবর

5,00 0 03258107 অনবববরসক ভবন

4,00 7,30 8,083258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

29,00 21,30 28,28উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,36,00 2,12,50 2,19,70

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,50 30 253821102 ভরম উনয়ন কর

1,20 54 703821103 পপপর কর

2,70 84 95উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,70 84 95

5,19,85 4,84,71 4,24,10উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 1,45,00 1,85,404112101 পমবরররবন

5,00 3,50 3,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

10,00 8,00 10,004112314 আসবববপত

15,00 1,56,50 1,98,40উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 15,00 1,56,50 1,98,40

15,00 1,56,50 1,98,40উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর: 5,34,85 6,41,21 6,22,50

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর: 5,34,85 6,41,21 6,22,50

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 5,34,85 6,41,21 6,22,50

রবপশর কবর রকম

1460801 পধবন কবর রবলয়, ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

120002501 আনজরবরতক সবমবন জররপ ও রচরহতকরণ

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

22,00 16,46 14,703111101 মল পবতন (অরফসবর)

75,00 89,58 55,303111201 মল পবতন (কম রচবরব)

1,05 90 903111302 রবতবয়বত ভবতব

0 2,80 14,003111304 মহবর র ভবতব

4,50 1,80 1,803111306 রশকব ভবতব

46,55 33,25 33,253111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

8,64 4,20 4,203111311 রচরকৎসব ভবতব

1,05 90 903111314 টরফন ভবতব
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14608-ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

12 9 93111316 পধবলবই ভবতব

16,20 22,00 11,763111325 উৎসব ভবতব

7,50 6,00 6,003111327 অরধকবল ভবতব

2,70 2,00 2,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,62 2,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

2,20 2,20 2,203111338 অনবন ভবতব

1,89,13 1,84,18 1,47,10উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 1,89,13 1,84,18 1,47,10

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

50,00 54,00 42,303211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

50,00 54,00 42,30উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

40,00 50,00 40,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

40,00 50,00 40,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

15,00 20,00 20,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

15,00 20,00 20,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

35,00 30,00 1,01,003258124 রপলবর রকণবপবকণ

35,00 30,00 1,01,00উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,40,00 1,54,00 2,03,30

3,29,13 3,38,18 3,50,40উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - আনজরবরতক সবমবন জররপ ও রচরহতকরণ: 3,29,13 3,38,18 3,50,40

120002502 পসপরলপমন কবর রকম

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

15,25,00 17,28,45 9,40,553111101 মল পবতন (অরফসবর)

50,00,00 52,03,82 30,91,553111201 মল পবতন (কম রচবরব)

12,00 9,30 9,303111302 রবতবয়বত ভবতব

0 1,61,29 8,06,423111304 মহবর র ভবতব

2,70,00 85,00 90,003111306 রশকব ভবতব

24,53,95 17,24,25 17,24,253111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

5,03,90 2,80,00 2,80,003111311 রচরকৎসব ভবতব

56,16 50,00 50,903111314 টরফন ভবতব

8,00 8,00 8,003111316 পধবলবই ভবতব

1,10,00 12,86,30 6,86,303111325 উৎসব ভবতব

55,00 38,00 38,003111327 অরধকবল ভবতব

1,80,00 90,00 1,13,033111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 2,50 3,003111332 সমবনব ভবতব

1,10,00 1,16,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

20,00 25,00 30,003111338 অনবন ভবতব

103,07,01 108,07,91 78,71,30উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 103,07,01 108,07,91 78,71,30

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14608-ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

1,80,00 1,25,00 1,16,103211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

90,00 90,00 90,003211113 রবদভৎ

25,00 20,00 20,003211115 পবরন

5,00 5,00 5,003211119 ডবক

10,00 10,00 10,003211120 পররলপফবন

5,00 3,00 3,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

1,40,00 1,30,00 1,30,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব

4,55,00 3,83,00 3,74,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

1,50,00 1,40,00 1,20,003231201 অভভনরবণ পরশকণ

1,50,00 1,40,00 1,20,00উপপমবর - পরশকণ:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

2,60,00 2,40,00 2,30,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

2,60,00 2,40,00 2,30,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00,00 90,00 90,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00,00 90,00 90,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00,00 80,00 80,003255101 করমউরবর সবমগব

1,20,00 90,00 90,003255102 মদণ ও ববধবই

15,00 10,00 10,003255104 সভবম ও রসল

2,35,00 1,80,00 1,80,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

2,70,00 2,23,88 3,00,003256101 সবধবরণ সরবরবহ

90,00 60,00 1,00,003256103 ববহবর র সবমরগ

90,00 55,00 1,00,003256105 কবচবমবল ও খচরব রনবঅশ

10,00 10,00 8,003256106 পপবশবক

4,60,00 3,48,88 5,08,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

50,00 46,80 46,803258101 পমবরররবন

35,00 15,00 15,003258103 করমউরবর

30,00 30,00 30,003258107 অনবববরসক ভবন

8,80 7,30 7,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

1,23,80 99,10 98,80উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 17,83,80 14,80,98 16,00,90

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

5,00 5,00 5,003821103 পপপর কর

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

উপপমবর - অনবন বয়: 5,00 5,00 5,00

120,95,81 122,93,89 94,77,20উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

80,00 40,00 40,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00,00 1,10,00 1,20,004112314 আসবববপত

8,00,00 1,60,50 1,60,504112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ
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2016-17 2015-16 2015-16

(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14608-ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

9,80,00 3,10,50 3,20,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 9,80,00 3,10,50 3,20,50

9,80,00 3,10,50 3,20,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পসপরলপমন কবর রকম: 130,75,81 126,04,39 97,97,70

120002503 জররপ কবর রকম

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,00 14,06 7,403111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,50,00 2,69,66 1,63,403111201 মল পবতন (কম রচবরব)

3,00 2,76 2,763111302 রবতবয়বত ভবতব

0 6,84 34,183111304 মহবর র ভবতব

14,00 5,50 5,503111306 রশকব ভবতব

1,31,00 93,11 93,113111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

27,54 13,02 13,023111311 রচরকৎসব ভবতব

3,60 2,76 2,763111314 টরফন ভবতব

35 9 93111316 পধবলবই ভবতব

44,00 53,55 28,483111325 উৎসব ভবতব

8,00 2,00 8,003111327 অরধকবল ভবতব

7,30 4,80 4,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,50 1,503111332 সমবনব ভবতব

4,40 5,00 03111335 ববঅলব নববর র ভবতব

2,30 2,50 3,303111338 অনবন ভবতব

5,08,49 4,77,15 3,68,30উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 5,08,49 4,77,15 3,68,30

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

93,48 80,00 80,003211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

7 7 73211119 ডবক

20 20 203211120 পররলপফবন

2,00 2,00 2,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

95,75 82,27 82,27উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3241 অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল

35,00 35,00 35,003241101 অভভনরবণ ভমণ বয়

35,00 35,00 35,00উপপমবর - অভভনরবণ  ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 4,00 4,003255101 করমউরবর সবমগব

20,00 5,00 20,003255104 সভবম ও রসল

23,00 9,00 24,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

25,00 95,00 25,633256101 সবধবরণ সরবরবহ

70,00 30,00 60,003256102 রবসবয়রনক

70,00 20,00 70,003256105 কবচবমবল ও খচরব রনবঅশ

1,65,00 1,45,00 1,55,63উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3258 পমরবমত ও সঅরকণ

25,00 23,00 23,003258107 অনবববরসক ভবন

2,00 2,00 7,403258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়
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(অঅকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসঅপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 14608-ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর

27,00 25,00 30,40উপপমবর - পমরবমত ও সঅরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,45,75 2,96,27 3,27,30

8,54,24 7,73,42 6,95,60উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,00 3,00 3,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

65,00 9,30 64,304112311 তবব ও অনবন সরঞবম

68,00 12,30 67,30উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 68,00 12,30 67,30

68,00 12,30 67,30উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জররপ কবর রকম: 9,22,24 7,85,72 7,62,90

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর: 143,27,18 137,28,29 109,11,00

পমবর - রবপশর কবর রকম: 143,27,18 137,28,29 109,11,00

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 148,62,03 143,69,50 115,33,50

পমবর - ভরম পরকড র ও জররপ অরধদপর: 148,62,03 143,69,50 115,33,50

পমবর - ভরম মনণবলয়: 687,57,40877,81,231077,75,00

* পনন উপপরবজন পরবগ নপহ।

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

*** রবভবজন ও অর র ছবপড় অর র রবভবপগর সমরত গহণ করপত হপব।


