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মঞরর ও বরবপদর সসপশবরধত দবরবসমহ (পররচবলন) 2020-21

মঞরর নস - 24

127 - সবসস পসবব রবভবগ

12701 - সরচববলয়

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1270101 সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ

1270101110512 সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

8,76,50 8,76,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,26,60 2,26,603111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,50 03111301 দবরয়ত ভবতব

3,60 3,603111302 রবতবয়বত ভবতব

14,50 14,503111306 রশকব ভবতব

3,50,00 3,19,573111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

45,00 45,003111311 রচরকৎসব ভবতব

5,50 5,503111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

12,00 12,003111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

1,75,30 1,75,303111325 উৎসব ভবতব

30,00 28,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,50 1,503111331 আপবয়ন ভবতব

30,00 20,003111332 সমবনর ভবতব

16,62 16,623111335 ববসলব নববর র ভবতব

20,00 20,003111338 অনবন ভবতব

3,85 3,853111339 পবচক ভবতব

3,85 3,853111340 রনরবপতব ভবতব

18,19,82 17,75,89উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 18,19,82 17,75,89

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

27,00 27,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

80,00 90,003211106 আপবয়ন বয়

10,00 10,003211110 আইন সসকবন বয়*

50,00 1,00,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

10,00 10,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211119 ডবক*

12,00 12,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

8,00 8,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

10,00 10,003211128 পকবশনব

15,00 15,003211131 আউরপসবরস রস**

2,28,00 2,88,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 1,003221108 ববসক চবজর

15,00 15,003221109 ববসবপনব বয়

2,00,00 50,003221112 পররকব রফ

2,16,00 66,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

70,00 70,003231301 পরশকণ

70,00 70,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00,00 1,40,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00,00 1,40,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,00,00 1,90,003244101 ভমণ বয়

1,00,00 1,90,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

100,00,00 500,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

100,00,00 500,00,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

30,00 30,003255101 করমউরবর সবমগর

5,00 5,003255104 সসবম ও রসল

1,30,00 1,30,003255105 অনবন মরনহবরর

1,65,00 1,65,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

25,00 25,003257103 গপবরণব

60,00 60,003257105 উদববন

25,00 25,003257106 শদবচবর

150,00,00 100,00,003257206 সমবনর***

27,33 27,333257301 অনষবন/ উৎসববরদ

151,37,33 101,37,33উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

30,00 30,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258102 আসবববপত

7,00 7,003258103 করমউরবর

178,57,70 224,00,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব***

3,20,00 3,20,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

182,19,70 227,62,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 442,36,03 838,18,33

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,00,00 7,00,003631107 রবপশর অনদবন**

7,00,00 7,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 7,00,00 7,00,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

140,00,00 100,00,003821128 সসগরনপরবধক বয়***

140,00,00 100,00,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 140,00,00 100,00,00

39 সসররকত

3911 সসররকত

78,80,00 53,69,953911111 সবধবরণ পরবক বরবদ**

78,80,00 53,69,95উপপমবর - সসররকত:

উপপমবর - সসররকত: 78,80,00 53,69,95

686,35,85 1016,64,17উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 7,00,004112101 পমবরররবন**

50,00 04112202 করমউরবর ও আনররঙক

80,00 80,004112314 আসবববপত*

10,00,00 514,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত**

11,30,00 521,80,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 11,30,00 521,80,00

11,30,00 521,80,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ: 697,65,85 1538,44,17

1270101110513 সবসস অর রনররত ইউরনর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

70,69 70,693111101 মল পবতন (অরফসবর)

52,64 52,643111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,00 723111302 রবতবয়বত ভবতব

3,50 3,503111306 রশকব ভবতব

58,50 60,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

7,00 9,123111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 603111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,00 1,203111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

1,00 1,003111314 টরফন ভবতব

30,00 10,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

20,00 20,003111325 উৎসব ভবতব

2,00 1,103111327 অরধকবল ভবতব

3,45 3,453111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111332 সমবনর ভবতব

3,00 2,063111335 ববসলব নববর র ভবতব

8,00 1,003111338 অনবন ভবতব

2,68,78 2,40,08উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,68,78 2,40,08

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 2,203211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211106 আপবয়ন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

10,00 10,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়*

15,00 15,003211113 রবদসৎ*

1,10 1,103211115 পবরন*

5,00 5,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211119 ডবক*

2,00 2,003211120 পররলপফবন*

5,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,00 1,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

15,00 8,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

15,00 15,003211134 শরমক (অরনয়রমত) মজরর

77,10 75,30উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

50,00 1,60,003231301 পরশকণ

50,00 1,60,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,30 2,303243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00 1,003243102 গবস  ও জবলবরন

3,30 3,30উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 12,123244101 ভমণ বয়

2,00 12,12উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,00 8,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,00 8,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 2,003255101 করমউরবর সবমগর

50 503255104 সসবম ও রসল

5,00 4,003255105 অনবন মরনহবরর

10,50 6,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00 2,003256106 পপবশবক

2,00 2,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,20,00 2,20,003257103 গপবরণব

5,00 10,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,25,00 2,30,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,00 2,003258101 পমবরররবন

1,00 2,003258103 করমউরবর

35,00 35,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

37,00 39,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,07,90 5,36,22

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

70 703821103 পপপর কর*

70 70উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 70 70
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

6,77,38 7,77,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 3,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 1,004112314 আসবববপত*

10,00 4,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,00 4,00

10,00 4,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সবসস অর রনররত ইউরনর: 6,87,38 7,81,00

পমবর - সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ: 704,53,23 1546,25,17

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 704,53,23 1546,25,17

রবপশর কবর রকম

1270101 সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ

120005604 পগবববল এলবপয়ন অন ভসবকরসন এন  ইরমউনবইপজশন

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00,00 20,00,003252109 ঔরধ ও পরতপরধক*

20,00,00 20,00,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 20,00,00 20,00,00

20,00,00 20,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পগবববল এলবপয়ন অন ভসবকরসন এন  ইরমউনবইপজশন: 20,00,00 20,00,00

120011600 ধমপবন ও তবমবকজবত দব ববহবর রনয়নণ কবর রকম

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,08,65 1,08,653211106 আপবয়ন বয়

8,55 8,553211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

40,00 40,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

5,00 5,003211124 সবপরলবইর/রফপকবপয়রন ভবড়ব

13,38,99 13,38,993211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,35,54 1,35,543211128 পকবশনব

16,36,73 16,36,73উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

24,38 24,383221109 ববসবপনব বয়

24,38 24,38উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

1,00,00 2,46,053231301 পরশকণ

1,00,00 2,46,05উপপমবর - পরশকণ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,35 1,353255104 সসবম ও রসল

12,42 18,323255105 অনবন মরনহবরর

13,77 19,67উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

36,05 36,053257101 কনসবলপররন

85,82 85,823257104 জররপ

1,21,87 1,21,87উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 18,96,75 20,48,70

18,96,75 20,48,70উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

25,65 25,654112202 করমউরবর ও আনররঙক

25,65 25,654112310 অরফস সরঞবমবরদ

51,30 51,30উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 51,30 51,30

51,30 51,30উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ধমপবন ও তবমবকজবত দব ববহবর রনয়নণ কবর রকম: 19,48,05 21,00,00

127018701 ডরবউএইচও (রবশ সবসস সসসব)

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

81,62 60,003211112 চবদব

81,62 60,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 81,62 60,00

81,62 60,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ডরবউএইচও (রবশ সবসস সসসব): 81,62 60,00

পমবর - সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ: 40,29,67 41,60,00

পমবর - রবপশর কবর রকম: 40,29,67 41,60,00
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

সহবয়তব কবর রকম

1270101 সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ

131006300 ববসলবপদশ রশশ সবসস পরতষবন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

16,20 16,203631101 পবতন বববদ সহবয়তব

15,80 15,803631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

32,00 32,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 32,00 32,00

32,00 32,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ রশশ সবসস পরতষবন: 32,00 32,00

131006800 ববসলবপদশ জবতরয় পরষ পরররদ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

93,50 93,503631101 পবতন বববদ সহবয়তব

40,90 40,903631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

75,60 75,603631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,10,00 2,10,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,10,00 2,10,00

2,10,00 2,10,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ জবতরয় পরষ পরররদ: 2,10,00 2,10,00

131007200 ঢবকব নবশনবল পমরডকসবল ইনরসটউর হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

5,55,70 5,55,703631101 পবতন বববদ সহবয়তব

4,30,30 4,30,303631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

5,14,00 5,14,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

15,00,00 15,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 15,00,00 15,00,00

15,00,00 15,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ঢবকব নবশনবল পমরডকসবল ইনরসটউর হবসপবতবল: 15,00,00 15,00,00

131007300 ঢবকব রশশ হবসপবতবল, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

40,02,00 34,00,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

40,02,00 34,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 40,02,00 34,00,00

40,02,00 34,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ঢবকব রশশ হবসপবতবল, ঢবকব: 40,02,00 34,00,00
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

131019200 করমউরনট রকরনক সবসস সহবয়তব টবস

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

3,00,00 3,00,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

3,00,00 3,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 3,00,00 3,00,00

3,00,00 3,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - করমউরনট রকরনক সবসস সহবয়তব টবস: 3,00,00 3,00,00

135000100 ববসলবপদশ অবসরপবপ সরকবরর কম রচবরর কলবণ সরমরত

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

40,00 40,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

40,00 40,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

80,00 80,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 80,00 80,00

80,00 80,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ অবসরপবপ সরকবরর কম রচবরর কলবণ সরমরত: 80,00 80,00

135003700 আহসবরনয়ব রমশন কসবনবর রডপরকশন এন রটরপমন পসনবর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

50,00 50,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

45,00 45,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

95,00 95,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 95,00 95,00

95,00 95,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - আহসবরনয়ব রমশন কসবনবর রডপরকশন এন রটরপমন পসনবর: 95,00 95,00

135004500 ববসলবপদশ কসবনসবর পসবসবইট

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

50,00 50,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

45,00 45,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

95,00 95,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 95,00 95,00

95,00 95,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ কসবনসবর পসবসবইট: 95,00 95,00

135004600 ববসলবপদশ ডবয়বপবটক সরমরত

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

12,58,04 12,58,043631101 পবতন বববদ সহবয়তব

5,73,91 5,73,913631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

15,68,05 15,68,053631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

34,00,00 34,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 34,00,00 34,00,00

34,00,00 34,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ ডবয়বপবটক সরমরত: 34,00,00 34,00,00

135004900 ববসলবপদশ জবতরয় অন কলবণ সরমরত, চবপবইনবববগঞ শবখব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

40,00 40,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

35,00 35,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

75,00 75,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 75,00 75,00

75,00 75,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ জবতরয় অন কলবণ সরমরত, চবপবইনবববগঞ শবখব: 75,00 75,00

135005000 ববসলবপদশ থবলবসররময়ব হবসপবতবল, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

70,00 70,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

65,00 65,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,35,00 1,35,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,35,00 1,35,00

1,35,00 1,35,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ থবলবসররময়ব হবসপবতবল, ঢবকব: 1,35,00 1,35,00

135005200 পকবঘবতগসপদর পনব রবসন পকন (রসআররপ)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

2,35,00 2,35,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

2,25,00 2,25,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

4,60,00 4,60,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 4,60,00 4,60,00

4,60,00 4,60,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পকবঘবতগসপদর পনব রবসন পকন (রসআররপ): 4,60,00 4,60,00

135005400 চটগবম মব ও রশশ হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

2,80,00 2,80,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,40,00 1,40,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,50,00 1,50,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

5,70,00 5,70,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 5,70,00 5,70,00

5,70,00 5,70,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - চটগবম মব ও রশশ হবসপবতবল: 5,70,00 5,70,00

135005500 চটগবম চক হবসপবতবল ও পরশকণ কমপপক

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

3,10,00 2,80,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,40,00 1,40,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,50,00 1,50,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

6,00,00 5,70,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 6,00,00 5,70,00

6,00,00 5,70,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - চটগবম চক হবসপবতবল ও পরশকণ কমপপক: 6,00,00 5,70,00

135005600 চটগবম লবয়নস দবতব চক হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

70,00 70,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

70,00 70,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,40,00 1,40,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,40,00 1,40,00

1,40,00 1,40,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - চটগবম লবয়নস দবতব চক হবসপবতবল: 1,40,00 1,40,00

135005700 ঢবকব করমউরনট হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

70,00 70,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

72,00 72,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

68,00 68,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,10,00 2,10,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,10,00 2,10,00

2,10,00 2,10,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ঢবকব করমউরনট হবসপবতবল: 2,10,00 2,10,00

135005800 ডড জবপহদ রশশ হবসপবতবল, ফররদপর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

23,00 23,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

22,00 22,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

45,00 45,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 45,00 45,00
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

45,00 45,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ডড জবপহদ রশশ হবসপবতবল, ফররদপর: 45,00 45,00

135005900 ফবইপলররয়ব এবস পজনবপরল হবসপবতবল, রজনরজরব, সবভবর, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,10,00 1,00,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,10,00 1,10,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,20,00 2,10,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,20,00 2,10,00

2,20,00 2,10,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ফবইপলররয়ব এবস পজনবপরল হবসপবতবল, রজনরজরব, সবভবর, ঢবকব: 2,20,00 2,10,00

135006000 ইনরসটউর অব এপবপয়ড পহলথ সবপয়ন এন বঙবন পমপমবররয়বল হবসপবতবল, চটগবম

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

90,00 90,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

90,00 90,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,80,00 1,80,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,80,00 1,80,00

1,80,00 1,80,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ইনরসটউর অব এপবপয়ড পহলথ সবপয়ন এন বঙবন পমপমবররয়বল হবসপবতবল, চটগবম: 1,80,00 1,80,00

135006200 খলনব রবএনএসরব চক হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

46,00 46,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

40,00 40,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

49,00 49,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,35,00 1,35,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,35,00 1,35,00

1,35,00 1,35,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - খলনব রবএনএসরব চক হবসপবতবল: 1,35,00 1,35,00

135006300 খলনব রশশ হবসপবতবল, খলনব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,75,00 1,75,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,50,00 1,50,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,65,00 1,65,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

4,90,00 4,90,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 4,90,00 4,90,00

4,90,00 4,90,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - খলনব রশশ হবসপবতবল, খলনব: 4,90,00 4,90,00
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

135006500 পমপলরভববজবর রবএনএসরব চক হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

38,00 38,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

37,00 37,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

75,00 75,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 75,00 75,00

75,00 75,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পমপলরভববজবর রবএনএসরব চক হবসপবতবল: 75,00 75,00

135006600 নবশনবল হবর র ফবউপনশন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,00,00 7,00,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

2,73,00 2,50,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

9,50,00 9,50,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

19,23,00 19,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 19,23,00 19,00,00

19,23,00 19,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবশনবল হবর র ফবউপনশন: 19,23,00 19,00,00

135006700 নলতব হবসপবতবল, সবতকররব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

18,00 18,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

17,00 17,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 35,00 35,00

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নলতব হবসপবতবল, সবতকররব: 35,00 35,00

135007100 পসবসবইট ফর এরসসটবন ট রহয়বররস ইপময়বড র রচলপডন (সবরহক)

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,30,00 1,30,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

70,00 70,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,20,00 1,20,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

3,20,00 3,20,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 3,20,00 3,20,00

3,20,00 3,20,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পসবসবইট ফর এরসসটবন ট রহয়বররস ইপময়বড র রচলপডন (সবরহক): 3,20,00 3,20,00

135007300 রসপলর পরড রকপসন মবতমঙল হবসপবতবল ও রশশ কলবণ পকন

আবতরক বয়3
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

83,82 83,823631101 পবতন বববদ সহবয়তব

13,18 13,183631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,03,00 1,03,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,00,00 2,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,00,00 2,00,00

2,00,00 2,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রসপলর পরড রকপসন মবতমঙল হবসপবতবল ও রশশ কলবণ পকন: 2,00,00 2,00,00

135007400 রদ ইএনট এন পহড পনক কসবনবর হবসপবতবল এন ইনরসটউর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

3,40,00 3,40,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

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

4,40,00 4,40,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 4,40,00 4,40,00

4,40,00 4,40,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রদ ইএনট এন পহড পনক কসবনবর হবসপবতবল এন ইনরসটউর: 4,40,00 4,40,00

135007500 টএন মবদবর চবইল হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,30,00 1,30,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,30,00 1,30,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,60,00 2,60,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,60,00 2,60,00

2,60,00 2,60,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - টএন মবদবর চবইল হবসপবতবল: 2,60,00 2,60,00

135007900 নবশনবল হবর র ফবউনপশন, রবজশবহর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

60,00 60,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

60,00 60,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,20,00 1,20,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,20,00 1,20,00

1,20,00 1,20,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবশনবল হবর র ফবউনপশন, রবজশবহর: 1,20,00 1,20,00

135008100 আমবপদর গবম কসবনবর রচরকৎসব পকন, রবমপবল, ববপগরহবর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

35,00 35,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

35,00 35,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

70,00 70,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 70,00 70,00

70,00 70,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - আমবপদর গবম কসবনবর রচরকৎসব পকন, রবমপবল, ববপগরহবর: 70,00 70,00

135008200 মবগরব, রশশ ও চক হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

18,00 18,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

17,00 17,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 35,00 35,00

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - মবগরব, রশশ ও চক হবসপবতবল: 35,00 35,00

135008300 সনবনর জবতরয় চকদবন সরমরত, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

35,00 35,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

30,00 30,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

65,00 65,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 65,00 65,00

65,00 65,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - সনবনর জবতরয় চকদবন সরমরত, ঢবকব: 65,00 65,00

135008400 ফররদপর মসরলম রমশন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

18,00 18,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

17,00 17,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 35,00 35,00

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ফররদপর মসরলম রমশন: 35,00 35,00

135008500 রবএনএসরব জহরল হক চক হবসপবতবল, ফররদপর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

18,00 18,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

17,00 17,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 35,00 35,00

35,00 35,00উপপমবর - আবতরক বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

পমবর - রবএনএসরব জহরল হক চক হবসপবতবল, ফররদপর: 35,00 35,00

135008600 ববসলবপদশ পবরন রহনতরর সসঘ ও জরব রবজবন পরতষবন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,60,00 1,60,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,60,00 1,60,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,60,00 1,60,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

4,80,00 4,80,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 4,80,00 4,80,00

4,80,00 4,80,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ পবরন রহনতরর সসঘ ও জরব রবজবন পরতষবন: 4,80,00 4,80,00

135008700 আনজরবরতক উদরবময় পরবগ গপবরণব পকন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,75,00 7,75,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

7,75,00 7,75,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

15,50,00 15,50,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 15,50,00 15,50,00

15,50,00 15,50,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - আনজরবরতক উদরবময় পরবগ গপবরণব পকন: 15,50,00 15,50,00

135013500 ববসলবপদশ পরড রকপসন পসবসবইট

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,60,00 1,60,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,60,00 1,60,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

8,00,00 8,00,003632104 ভবন ও সবপনব রনম রবণ অনদবন

8,00,00 8,00,00উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 9,60,00 9,60,00

9,60,00 9,60,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ পরড রকপসন পসবসবইট: 9,60,00 9,60,00

135014100 চটগবম  ডবরযবপবটক পজনবপরল হবসপবতবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

65,00 65,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

60,00 60,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

65,00 65,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,90,00 1,90,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,90,00 1,90,00

1,90,00 1,90,00উপপমবর - আবতরক বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

পমবর - চটগবম  ডবরযবপবটক পজনবপরল হবসপবতবল: 1,90,00 1,90,00

135014900 ঢবকব আহ ছবরনয়ব রমশন কসবনবর এন পজনবপরল হবসপবতবল, উতরব, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,55,00 1,55,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,55,00 1,55,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

3,10,00 3,10,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 3,10,00 3,10,00

3,10,00 3,10,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ঢবকব আহ ছবরনয়ব রমশন কসবনবর এন পজনবপরল হবসপবতবল , উতরব, ঢবকব: 3,10,00 3,10,00

135015100 ফবররয়ব লবরব ফবউপনশন, গবজরপর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

33,00 33,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

32,00 32,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

65,00 65,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 65,00 65,00

65,00 65,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ফবররয়ব লবরব ফবউপনশন, গবজরপর: 65,00 65,00

135015800 পবয়বক ববসলবপদশ, বক-রব, পমবহবমদপর, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,00 7,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

7,00 7,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

14,00 14,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 14,00 14,00

14,00 14,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পবয়বক ববসলবপদশ, বক-রব, পমবহবমদপর, ঢবকব: 14,00 14,00

135015900 ববসলবপদশ পরলবরসরময়ব ফবউপনশন হবসপবতবল, চবপমরলববগ, শবরননগর, ঢবকব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

23,00 23,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

22,00 22,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

45,00 45,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 45,00 45,00

45,00 45,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ পরলবরসরময়ব ফবউপনশন হবসপবতবল, চবপমরলববগ, শবরননগর, ঢবকব: 45,00 45,00

135016000 হবইলবইর চক হবসপবতবল, রবশপরবড পমবড় (৬তলব ভবন), ভবঙব, ফররদপর

আবতরক বয়3
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,50 7,503631101 পবতন বববদ সহবয়তব

7,50 7,503631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

15,00 15,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 15,00 15,00

15,00 15,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - হবইলবইর চক হবসপবতবল, রবশপরবড পমবড় (৬তলব ভবন), ভবঙব, ফররদপর: 15,00 15,00

135016100 হবইপবরপরনশন এ্্রবন ররসবচ র পসনবর, রসপর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

13,00 13,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

12,00 12,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

25,00 25,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 25,00 25,00

25,00 25,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - হবইপবরপরনশন এ্্রবন ররসবচ র পসনবর, রসপর: 25,00 25,00

135016200 পপফসর ডবড ওববপয়দলবহ-পফরপদপসর ফবউপনশন কসবনবর হসরপরবল এন ররসবচ র ইনরসটউর, 

পগবপবলগঞ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

13,00 13,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

12,00 12,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

25,00 25,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 25,00 25,00

25,00 25,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পপফসর ডবড ওববপয়দলবহ-পফরপদপসর ফবউপনশন কসবনবর হসরপরবল এন ররসবচ র ইনরসটউর, 

পগবপবলগঞ:

25,00 25,00

135016300 রডরবপকরপ-করমউরনট হবসপবতবল, চনপবড়ব, রপগঞ, নবরবয়নগঞ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

15,00 15,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

15,00 15,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

30,00 30,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 30,00 30,00

30,00 30,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রডরবপকরপ-করমউরনট হবসপবতবল, চনপবড়ব, রপগঞ, নবরবয়নগঞ: 30,00 30,00

135016400 লবয়ন রশশ হবসপবতবল, মবরনকপরর পরবড, রসপলর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12701-সরচববলয়

ববপজর

7,00 7,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

7,00 7,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

14,00 14,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 14,00 14,00

14,00 14,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - লবয়ন রশশ হবসপবতবল, মবরনকপরর পরবড, রসপলর: 14,00 14,00

135016501 নবশনবল হবর র ফবউপনশন হবসপবতবল, রসপলর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,30,00 1,30,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

70,00 70,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

2,00,00 2,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,00,00 2,00,00

2,00,00 2,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবশনবল হবর র ফবউপনশন হবসপবতবল, রসপলর: 2,00,00 2,00,00

135016701 পসবনবইমরড় অনকলবণ সরমরত আই হসরপরবল, পসবনবইমরড়, পনবয়বখবলর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

20,00 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

20,00 0উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 20,00 0

20,00 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পসবনবইমরড় অনকলবণ সরমরত আই হসরপরবল, পসবনবইমরড়, পনবয়বখবলর: 20,00 0

পমবর - সরচববলয়, সবসস পসবব রবভবগ: 205,30,00 198,45,00

পমবর - সহবয়তব কবর রকম: 205,30,00 198,45,00

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 950,12,90 1786,30,17

পমবর - সরচববলয়: 950,12,90 1786,30,17
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1270201 পধবন কবর রবলয়, সবসস অরধদপর

1270201110514 পধবন কবর রবলয়, সবসস অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

518,63,85 518,63,853111101 মল পবতন (অরফসবর)

30,44,28 71,26,053111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,33,55 2,33,553111301 দবরয়ত ভবতব

50,10 50,103111302 রবতবয়বত ভবতব

4,00,00 3,82,163111306 রশকব ভবতব

10,13 10,133111308 ঝঝরক ভবতব

200,00,00 179,65,623111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

20,00,00 15,02,153111311 রচরকৎসব ভবতব

70,00 58,463111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

30,37 30,373111314 টরফন ভবতব

40,00 40,003111316 পধবলবই ভবতব

80,00,00 66,61,673111325 উৎসব ভবতব

2,64,45 2,64,453111327 অরধকবল ভবতব

9,72,76 10,46,943111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111331 আপবয়ন ভবতব

18,37 18,373111332 সমবনর ভবতব

7,50,00 6,28,173111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,10,19 1,10,193111338 অনবন ভবতব

74,18 03111343 হবওড়/দরপ/চর ভবতব

879,33,23 879,93,23উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 879,33,23 879,93,23

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

56,02 56,023211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

11,13 11,133211106 আপবয়ন বয়

70,00 36,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)*

5,57 5,573211110 আইন সসকবন বয়*

29,41 29,413211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

2,74,30 2,74,303211113 রবদসৎ*

94,95 94,953211115 পবরন*

2,14,25 2,14,253211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,12 1,123211119 ডবক*

8,90 8,903211120 পররলপফবন*

10,55,00 10,55,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

50,00 50,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

5,28 5,283211128 পকবশনব

21,10 21,103211129 অরফস ভবন ভবড়ব

62,78,50 63,12,503211131 আউরপসবরস রস*

81,75,53 81,75,53উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

27 273221104 রনবনন রফ

15,71,82 15,71,823221110 করমশন

2,40,16 03221112 পররকব রফ

18,12,25 15,72,09উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

27,59,85 30,00,003231301 পরশকণ

27,59,85 30,00,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,25,00 1,89,773243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 50,003243102 গবস  ও জবলবরন

1,75,00 2,39,77উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,50,05 1,50,053244101 ভমণ বয়

1,50,05 1,50,05উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00,00 20,00,003252104 পথ**

400,00,00 03252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ**

420,00,00 20,00,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

52,75 52,753253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

52,75 52,75উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,55 10,553255101 করমউরবর সবমগর

10,55 10,553255102 মদণ ও ববধবই

5,57 5,573255104 সসবম ও রসল

80,00 1,20,273255105 অনবন মরনহবরর

1,06,67 1,46,94উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

16,70 16,703256106 পপবশবক

16,70 16,70উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

52,57 52,573257101 কনসবলপররন

5,28 5,283257106 শদবচবর

1,20,00 2,00,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,77,85 2,57,85উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

42,20 42,203258101 পমবরররবন

12,66 12,663258102 আসবববপত

7,39 7,393258103 করমউরবর

6,00 03258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

68,25 62,25উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 554,94,90 156,73,93

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

66 663821102 ভরম উনয়ন কর*

73,86 36,933821103 পপপর কর*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

74,52 37,59উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 74,52 37,59

1435,02,65 1037,04,75উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,20,00 5,00,004112101 পমবরররবন**

52,75 52,754112202 করমউরবর ও আনররঙক*

3,17 3,174112302 কসবপমরব ও আনররঙক*

11,13 11,134112303 নবদসরতক সরঞবমবরদ*

30,00 52,754112314 আসবববপত*

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

2,37,05 6,39,80উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,37,05 6,39,80

2,37,05 6,39,80উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, সবসস অরধদপর: 1437,39,70 1043,44,55

পমবর - পধবন কবর রবলয়, সবসস অরধদপর: 1437,39,70 1043,44,55

1270202 রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ

1270202000000 রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,10,28 5,10,283111101 মল পবতন (অরফসবর)

4,45,58 4,45,583111201 মল পবতন (কম রচবরর)

5,00 2,893111301 দবরয়ত ভবতব

16,32 16,323111302 রবতবয়বত ভবতব

26,67 26,673111306 রশকব ভবতব

3,26,11 3,26,113111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

58,71 58,713111311 রচরকৎসব ভবতব

5,79 5,793111314 টরফন ভবতব

1,00 863111316 পধবলবই ভবতব

1,69,31 1,69,313111325 উৎসব ভবতব

33,76 33,763111327 অরধকবল ভবতব

28,22 28,223111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

16,93 16,933111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,17 2,173111338 অনবন ভবতব

16,45,85 16,43,60উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 16,45,85 16,43,60

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

35,00 35,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

8,90 8,903211106 আপবয়ন বয়

2,23 2,233211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

32,73 32,733211113 রবদসৎ*

1,67 1,673211115 পবরন*

66 663211119 ডবক*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

8,18 8,183211120 পররলপফবন*

4,73 4,733211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

22,40 8,193211131 আউরপসবরস রস**

1,16,50 1,02,29উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

77,43 89,683243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,23 2,233243102 গবস  ও জবলবরন

79,66 91,91উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

50,00 50,003244101 ভমণ বয়

50,00 50,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

2,23 2,233253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

2,23 2,23উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,28 5,283255101 করমউরবর সবমগর

4,45 4,453255104 সসবম ও রসল

52,75 52,753255105 অনবন মরনহবরর

62,48 62,48উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

4,45 4,453256106 পপবশবক

4,45 4,45উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,12 1,123257106 শদবচবর

6,68 6,683257301 অনষবন/ উৎসববরদ

7,80 7,80উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

21,10 21,103258101 পমবরররবন

9,50 9,503258102 আসবববপত

8,44 8,443258103 করমউরবর

39,04 39,04উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,62,16 3,60,20

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,40 1,403821102 ভরম উনয়ন কর*

10,47 10,473821103 পপপর কর*

11,87 11,87উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 11,87 11,87

20,19,88 20,15,67উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

21,10 21,104112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,57 5,574112303 নবদসরতক সরঞবমবরদ*

30,00 30,004112314 আসবববপত*

56,67 56,67উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 56,67 56,67
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

56,67 56,67উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ: 20,76,55 20,72,34

পমবর - রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ: 20,76,55 20,72,34

1270203 রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ

1270203000000 রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

24,77,59 24,77,593111101 মল পবতন (অরফসবর)

47,20,00 47,20,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

40,00 40,003111301 দবরয়ত ভবতব

10,57 10,573111302 রবতবয়বত ভবতব

1,90,95 1,90,953111306 রশকব ভবতব

66,78 66,783111309 পবহবরড় ভবতব

23,42,85 23,42,853111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,41,22 4,41,223111311 রচরকৎসব ভবতব

71,22 71,223111314 টরফন ভবতব

9,46 9,463111316 পধবলবই ভবতব

12,85,28 12,25,283111325 উৎসব ভবতব

2,44,87 2,44,873111327 অরধকবল ভবতব

2,04,21 2,04,213111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

16,70 16,703111332 সমবনর ভবতব

1,90,87 1,90,873111335 ববসলব নববর র ভবতব

123,12,57 122,52,57উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 123,12,57 122,52,57

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

90,20 90,203211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

71,23 71,233211106 আপবয়ন বয়

1,09,50 1,09,503211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

5,06,93 5,06,933211113 রবদসৎ*

7,80 7,803211115 পবরন*

45,10 45,103211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

5,57 5,573211119 ডবক*

38,96 38,963211120 পররলপফবন*

2,00,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

26,38 26,383211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,01,88 2,00,883211131 আউরপসবরস রস

12,03,55 11,03,55উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,57 5,573221104 রনবনন রফ

5,57 5,57উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,27,50 5,27,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,36 13,363243102 গবস  ও জবলবরন

4,30,86 5,40,86উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

8,44,00 8,44,003244101 ভমণ বয়

8,44,00 8,44,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

11,13 11,133253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

11,13 11,13উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,28 5,283255101 করমউরবর সবমগর

22,26 22,263255104 সসবম ও রসল

3,37,60 3,37,603255105 অনবন মরনহবরর

3,65,14 3,65,14উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

22,26 22,263256106 পপবশবক

22,26 22,26উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

26,96 26,963257106 শদবচবর

70,00 1,05,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

96,96 1,32,46উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,40,34 1,40,343258101 পমবরররবন

1,05,50 1,05,503258102 আসবববপত

31,65 31,653258103 করমউরবর

2,77,49 2,77,49উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 32,56,96 33,02,46

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

13,36 13,363821102 ভরম উনয়ন কর*

2,00,34 2,00,343821103 পপপর কর*

2,13,70 2,13,70উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,13,70 2,13,70

157,83,23 157,68,73উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

60,14 60,144112202 করমউরবর ও আনররঙক*

11,13 11,134112303 নবদসরতক সরঞবমবরদ*

1,10,00 1,60,004112314 আসবববপত*

1,81,27 2,31,27উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,81,27 2,31,27

1,81,27 2,31,27উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ: 159,64,50 160,00,00

পমবর - রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ: 159,64,50 160,00,00

1270204 উপপজলব সবসস কবর রবলয়সমহ

1270204000000 উপপজলব সবসস কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

63,20,15 66,99,033111101 মল পবতন (অরফসবর)

577,34,57 581,34,703111201 মল পবতন (কম রচবরর)

7,00,00 1,00,003111302 রবতবয়বত ভবতব

19,00,62 19,00,623111306 রশকব ভবতব

3,84,00 3,84,003111309 পবহবরড় ভবতব

251,28,98 251,28,983111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

59,61,36 59,61,363111311 রচরকৎসব ভবতব

7,45,17 7,45,173111314 টরফন ভবতব

30,89 30,893111316 পধবলবই ভবতব

107,15,93 107,15,933111325 উৎসব ভবতব

10,61,82 10,61,823111326 ভমণ ভবতব

27,29 27,293111327 অরধকবল ভবতব

17,85,99 17,85,993111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10,71,59 10,71,593111335 ববসলব নববর র ভবতব

50,09 50,093111338 অনবন ভবতব

4,00,13 03111343 হবওড়/দরপ/চর ভবতব

1140,18,58 1137,97,46উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1140,18,58 1137,97,46

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

7,09,00 8,44,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

79,13 79,133211106 আপবয়ন বয়

2,11 2,113211110 আইন সসকবন বয়*

1,66,95 1,66,953211113 রবদসৎ*

1,67 1,673211115 পবরন*

5,01 5,013211119 ডবক*

33,39 33,393211120 পররলপফবন*

57,23 57,233211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

52,75 52,753211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

6,31,68 6,31,683211131 আউরপসবরস রস**

17,38,92 18,73,92উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,16,05 1,16,053243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,16,05 1,16,05উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

20,23,88 21,10,003244101 ভমণ বয়

20,23,88 21,10,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

82,29 82,293255101 করমউরবর সবমগর

53,81 53,813255104 সসবম ও রসল

10,00,14 10,00,143255105 অনবন মরনহবরর

11,36,24 11,36,24উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

42,20 42,203256106 পপবশবক

42,20 42,20উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

65,41 65,413258101 পমবরররবন

52,75 52,753258102 আসবববপত
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

42,20 42,203258103 করমউরবর

1,60,36 1,60,36উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 52,17,65 54,38,77

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,86,17 2,86,173821102 ভরম উনয়ন কর*

26,37,50 26,37,503821103 পপপর কর*

29,23,67 29,23,67উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 29,23,67 29,23,67

1221,59,90 1221,59,90উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,20,27 1,20,274112202 করমউরবর ও আনররঙক*

2,32,10 2,32,104112314 আসবববপত*

3,52,37 3,52,37উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,52,37 3,52,37

3,52,37 3,52,37উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপপজলব সবসস কবর রবলয়সমহ: 1225,12,27 1225,12,27

পমবর - উপপজলব সবসস কবর রবলয়সমহ: 1225,12,27 1225,12,27

1270205 পমরডপকল কপলজ হবসপবতবলসমহ

1270205111078 পশর-ই-ববসলব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, বররশবল

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

7,00,00 6,33,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

7,17,40 7,17,403111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50,00 50,003111301 দবরয়ত ভবতব

31,00 31,003111302 রবতবয়বত ভবতব

15,00 15,003111306 রশকব ভবতব

5,27,80 5,27,803111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,70,00 1,70,003111311 রচরকৎসব ভবতব

25 253111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

21,50 21,503111314 টরফন ভবতব

2,00 2,003111316 পধবলবই ভবতব

5,00,00 5,00,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

2,35,67 2,35,673111325 উৎসব ভবতব

6,00 6,003111327 অরধকবল ভবতব

29,28 29,283111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,003111332 সমবনর ভবতব

24,00 24,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

30,32,40 29,65,40উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 30,32,40 29,65,40

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 27

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,40,00 2,40,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,20 2,203211106 আপবয়ন বয়

3,10,00 3,10,003211113 রবদসৎ*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

15 153211119 ডবক*

50 503211120 পররলপফবন*

7,00 7,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

2,00 2,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

75,00 03211131 আউরপসবরস রস

6,39,85 5,64,85উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 1,003221104 রনবনন রফ

1,00 1,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

22,00 22,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243102 গবস  ও জবলবরন

42,00 42,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

17,00 17,003244101 ভমণ বয়

17,00 17,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

8,00,00 8,00,003252104 পথ*

33,28,00 30,28,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

2,00,00 2,00,003252106 অরকপজন সরবরবহ

43,28,00 40,28,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

47,00 03253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

47,00 0উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

8,00 8,003255101 করমউরবর সবমগর

12,00 12,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

1,30,00 1,30,003255105 অনবন মরনহবরর

1,50,50 1,50,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

10,00 10,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

80,00 80,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,003258119 নবদসরতক সবপনব

2,00 2,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

97,00 97,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 53,37,35 49,15,35

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

45,00 45,003821103 পপপর কর*

67,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,12,00 45,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,12,00 45,00

84,81,75 79,25,75উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,50 7,504112202 করমউরবর ও আনররঙক*

2,00 2,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

27,00 27,004112314 আসবববপত*

2,00,00 2,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

2,36,50 2,36,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,36,50 2,36,50

2,36,50 2,36,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পশর-ই-ববসলব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, বররশবল: 87,18,25 81,62,25

1270205111079 চটগবম পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, চটগবম

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,57,40 12,57,403111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,87,75 9,87,753111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111301 দবরয়ত ভবতব

15,00 15,003111302 রবতবয়বত ভবতব

40,00 40,003111306 রশকব ভবতব

8,44,00 8,44,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,30,00 1,30,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

13,00 13,003111314 টরফন ভবতব

4,10 4,103111316 পধবলবই ভবতব

4,24,80 6,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

3,74,52 3,74,523111325 উৎসব ভবতব

3,20 3,203111327 অরধকবল ভবতব

62,42 62,423111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,30 3,303111332 সমবনর ভবতব

37,45 37,453111335 ববসলব নববর র ভবতব

5,00 2,003111338 অনবন ভবতব

42,04,54 37,82,74উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 42,04,54 37,82,74

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,60,00 2,60,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,60 1,603211106 আপবয়ন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

4,20,00 4,20,003211113 রবদসৎ*

55,00 55,003211115 পবরন*

5,00 5,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

20 203211119 ডবক*

2,00 2,003211120 পররলপফবন*

8,00 8,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

3,00,00 1,45,003211131 আউরপসবরস রস

10,51,80 8,96,80উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,50 2,503221104 রনবনন রফ

2,50 2,50উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

12,00 12,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243102 গবস  ও জবলবরন

37,00 37,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

15,00 15,003244101 ভমণ বয়

15,00 15,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

11,20,00 12,00,003252104 পথ*

35,20,00 35,20,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

7,00,00 2,00,003252106 অরকপজন সরবরবহ

53,40,00 49,20,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

15,00 2,80,003253102 রনরবপতব সবমগর

15,00 2,80,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

30,00 5,60,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10 503255104 সসবম ও রসল

1,80,00 1,80,003255105 অনবন মরনহবরর

1,80,10 1,80,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

25,00 25,003256106 পপবশবক

25,00 25,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

6,00 6,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

6,00 6,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

34,00 34,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,00 1,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

58,00 58,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 67,45,40 67,00,80

38 অনবন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

5,00 5,003821102 ভরম উনয়ন কর*

1,30,00 1,20,003821103 পপপর কর*

1,35,00 1,25,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,35,00 1,25,00

110,84,94 106,08,54উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

30,00 30,004112314 আসবববপত*

6,50,00 4,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

6,80,00 4,30,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 6,80,00 4,30,00

6,80,00 4,30,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - চটগবম পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, চটগবম: 117,64,94 110,38,54

1270205111080 করমলব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, করমলব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

6,90,00 6,52,103111101 মল পবতন (অরফসবর)

5,04,51 3,37,603111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,00 503111301 দবরয়ত ভবতব

18,00 16,703111306 রশকব ভবতব

4,99,80 3,69,253111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

65,00 50,253111311 রচরকৎসব ভবতব

20 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

4,00 3,203111314 টরফন ভবতব

1,00 1,003111316 পধবলবই ভবতব

2,50,00 2,50,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,65,28 1,65,283111325 উৎসব ভবতব

12,66 12,663111327 অরধকবল ভবতব

35,00 30,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

19,00 16,543111335 ববসলব নববর র ভবতব

35 353111338 অনবন ভবতব

22,66,80 19,08,43উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 22,66,80 19,08,43

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,30,00 1,30,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,35,00 1,35,003211113 রবদসৎ*

50 503211115 পবরন

3,10 3,103211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

5 53211119 ডবক*

40 403211120 পররলপফবন*

6,42 6,423211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

3,00,00 3,00,003211131 আউরপসবরস রস
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,75,47 5,75,47উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

22,00 22,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243102 গবস  ও জবলবরন

42,00 42,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

8,00 8,003244101 ভমণ বয়

8,00 8,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

10,00 10,003252101 রবছবনবপত

4,23,50 5,25,003252104 পথ*

28,00,00 26,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

32,33,50 31,35,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

40,00 03253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

40,00 0উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,00 4,003255101 করমউরবর সবমগর

15,00 12,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

80,00 80,003255105 অনবন মরনহবরর

99,50 96,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

10,00 10,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

10,00 10,003258102 আসবববপত

3,00 3,003258103 করমউরবর

50,00 50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

73,00 73,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 40,84,47 39,42,97

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

20 203821102 ভরম উনয়ন কর*

3,00 3,003821103 পপপর কর*

3,20 3,20উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,20 3,20

63,54,47 58,54,60উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

40,00 40,004112314 আসবববপত*

2,00,00 3,40,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,40,00 3,80,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,40,00 3,80,00

2,40,00 3,80,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - করমলব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, করমলব: 65,94,47 62,34,60

1270205111081 ঢবকব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

25,30,00 25,30,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

21,10,00 21,10,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 2,003111301 দবরয়ত ভবতব

40,00 40,003111302 রবতবয়বত ভবতব

84,00 84,003111306 রশকব ভবতব

20,70,00 20,70,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

3,62,25 3,62,253111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

23,00 23,003111314 টরফন ভবতব

15,00 5,003111316 পধবলবই ভবতব

4,50,00 4,50,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

8,00,00 8,00,003111325 উৎসব ভবতব

14,00 14,003111327 অরধকবল ভবতব

1,37,15 1,37,153111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111332 সমবনর ভবতব

80,00 80,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

11,00 6,003111338 অনবন ভবতব

87,33,40 87,18,40উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 87,33,40 87,18,40

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,50,00 2,50,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

7,00 7,003211106 আপবয়ন বয়

1,00 03211110 আইন সসকবন বয়

10,85,00 12,50,003211113 রবদসৎ*

2,60,00 2,60,003211115 পবরন*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

50 503211119 ডবক*

3,00 3,003211120 পররলপফবন*

17,00 17,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

17,26,50 17,90,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,00 03221104 রনবনন রফ

2,00 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

45,00 32,003231301 পরশকণ

45,00 32,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

32,00 32,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3,10,00 1,60,003243102 গবস  ও জবলবরন

3,42,00 1,92,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

50,00 8,003244101 ভমণ বয়

50,00 8,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00,00 20,00,003252104 পথ*

75,00,00 70,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

0 6,00,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

95,00,00 96,00,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

7,50,00 6,50,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

7,50,00 6,50,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

20,00 20,003255102 মদণ ও ববধবই

2,00 2,003255104 সসবম ও রসল

2,45,00 2,45,003255105 অনবন মরনহবরর

2,67,00 2,67,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

76,00 40,003256106 পপবশবক

76,00 40,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

10,00 10,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

10,00 10,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

12,00 12,003258101 পমবরররবন

12,00 12,003258102 আসবববপত

3,00 3,003258103 করমউরবর

1,99,00 1,99,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

20,00 20,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

2,52,00 2,52,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 130,20,50 128,41,50

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

3,00 3,003821102 ভরম উনয়ন কর*

30,00 30,003821103 পপপর কর*

29,28 03821128 সসগরনপরবধক বয়

62,28 33,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 62,28 33,00

218,16,18 215,92,90উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00 15,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

30,00 30,004112314 আসবববপত*

11,13,30 11,13,304112315 রচরকৎসব রনপবরত*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

11,58,30 11,58,30উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 11,58,30 11,58,30

11,58,30 11,58,30উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ঢবকব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, ঢবকব: 229,74,48 227,51,20

1270205111082 সবর সরলমলবহ পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রমরপফবর র, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

11,05,75 11,05,753111101 মল পবতন (অরফসবর)

11,39,40 11,39,403111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 2,003111301 দবরয়ত ভবতব

15,00 15,003111302 রবতবয়বত ভবতব

35,00 35,003111306 রশকব ভবতব

10,70,82 10,70,823111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,45,00 1,45,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

12,00 12,003111314 টরফন ভবতব

5,00 5,003111316 পধবলবই ভবতব

6,20,00 6,20,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

3,74,52 3,74,523111325 উৎসব ভবতব

13,00 13,003111327 অরধকবল ভবতব

63,38 63,383111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,50 3,503111332 সমবনর ভবতব

38,03 38,033111335 ববসলব নববর র ভবতব

5,00 5,003111338 অনবন ভবতব

46,49,40 46,49,40উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 46,49,40 46,49,40

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,22,00 22,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,75 2,753211106 আপবয়ন বয়

3,35,00 3,35,003211113 রবদসৎ*

1,80,00 1,80,003211115 পবরন*

6,00 6,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

1,10 1,103211120 পররলপফবন*

10,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

4,20,00 3,50,003211131 আউরপসবরস রস

12,76,95 9,06,95উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

22,00 22,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

27,00 27,003243102 গবস  ও জবলবরন

49,00 49,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

6,25 6,253244101 ভমণ বয়

6,25 6,25উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00,00 5,00,003252104 পথ*

32,43,53 32,43,533252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,50,00 1,50,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

38,93,53 38,93,53উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,30,00 1,30,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,30,00 1,30,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

20,00 20,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,45,00 1,45,003255105 অনবন মরনহবরর

1,66,00 1,66,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

25,00 25,003256106 পপবশবক

25,00 25,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20,00 20,003258101 পমবরররবন

7,00 7,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

79,00 1,79,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

27,00 27,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

1,44,00 2,44,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 56,95,73 54,25,73

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

80 803821102 ভরম উনয়ন কর*

28,00 28,003821103 পপপর কর*

92,87 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,21,67 28,80উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,21,67 28,80

104,66,80 101,03,93উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4111 ভবন ও সবপনবসমহ

3,00 3,004111312 পররলপরবগবপরবগ সবপনব*

3,00 3,00উপপমবর - ভবন ও সবপনবসমহ:

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

40,00 40,004112314 আসবববপত*

3,00,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

3,45,00 5,45,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,48,00 5,48,00

3,48,00 5,48,00উপপমবর - মলধন বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

পমবর - সবর সরলমলবহ পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রমরপফবর র, ঢবকব: 108,14,80 106,51,93

1270205111083 শহরদ পসবহরবওয়বদর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, পশর-ই-ববসলব নগর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

11,50,00 7,96,523111101 মল পবতন (অরফসবর)

7,50,00 6,24,723111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,50 2,503111301 দবরয়ত ভবতব

8,25 8,253111302 রবতবয়বত ভবতব

20,00 20,003111306 রশকব ভবতব

10,45,00 5,59,153111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

78,00 78,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

7,25 7,253111314 টরফন ভবতব

1,50 1,503111316 পধবলবই ভবতব

3,70,00 3,70,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

3,20,00 2,19,803111325 উৎসব ভবতব

14,00 14,003111327 অরধকবল ভবতব

50,00 36,923111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

38,95 38,953111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

38,59,45 27,81,56উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 38,59,45 27,81,56

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,75,00 3,40,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

7,50 7,503211106 আপবয়ন বয়

6,76,00 3,75,003211113 রবদসৎ*

32,00 15,003211115 পবরন*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

7,00 7,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

2,50,00 2,50,003211131 আউরপসবরস রস

13,51,50 9,98,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 32,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243102 গবস  ও জবলবরন

70,00 52,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

8,00 8,003244101 ভমণ বয়

8,00 8,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

4,20,00 4,20,003252104 পথ*

30,00,00 28,99,193252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

34,20,00 33,19,19উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,55,00 30,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,55,00 30,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

5,00 5,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

70,00 70,003255105 অনবন মরনহবরর

80,50 80,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

7,00 7,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

7,00 7,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20,00 20,003258101 পমবরররবন

12,00 12,003258102 আসবববপত

80,00 80,003258103 করমউরবর

1,40,00 1,40,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

2,52,00 2,52,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 53,49,00 47,52,19

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,50 2,503821102 ভরম উনয়ন কর*

20,00 20,003821103 পপপর কর*

22,50 22,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 22,50 22,50

92,30,95 75,56,25উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

40,00 40,004112314 আসবববপত*

4,95,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

5,35,00 5,40,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 5,35,00 5,40,00

5,35,00 5,40,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - শহরদ পসবহরবওয়বদর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, পশর-ই-ববসলব নগর, ঢবকব: 97,65,95 80,96,25

1270205111084 ফররদপর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, ফররদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,56,70 3,56,703111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,16,50 3,16,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

34 503111301 দবরয়ত ভবতব

14,00 14,003111306 রশকব ভবতব

2,57,64 2,57,643111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

40,00 40,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,75 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,50 3,503111314 টরফন ভবতব

1,50 1,503111316 পধবলবই ভবতব

2,75,00 2,75,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,12,54 1,12,543111325 উৎসব ভবতব

8,55 8,303111327 অরধকবল ভবতব

18,75 18,753111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

12,25 11,253111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

14,20,52 14,19,68উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 14,20,52 14,19,68

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,35,00 1,35,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

1,74,00 1,74,003211113 রবদসৎ*

10,00 6,003211115 পবরন*

5,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

1,10 1,103211120 পররলপফবন*

6,00 6,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,00 103211127 বইপত ও সবমরয়কর*

80,00 80,003211131 আউরপসবরস রস

4,14,20 4,05,30উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

4,00 4,003221104 রনবনন রফ

4,00 4,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

45,00 22,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,50 5,253243102 গবস  ও জবলবরন

52,50 27,25উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

6,00 6,003244101 ভমণ বয়

6,00 6,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,60,00 3,60,003252104 পথ*

32,00,00 32,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

35,60,00 35,60,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,00 2,003255101 করমউরবর সবমগর

12,00 12,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

1,40,00 1,40,003255105 অনবন মরনহবরর

1,58,50 1,54,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,25 1,253256106 পপবশবক
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,25 1,25উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

7,00 7,003258102 আসবববপত

3,00 3,003258103 করমউরবর

50,00 50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

70,00 70,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 42,71,45 42,33,30

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,30 1,303821102 ভরম উনয়ন কর*

70,00 70,003821103 পপপর কর*

40,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,11,30 71,30উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,11,30 71,30

58,03,27 57,24,28উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

10,00 10,004112314 আসবববপত*

3,83,07 7,12,064112315 রচরকৎসব রনপবরত**

3,98,07 7,27,06উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,98,07 7,27,06

3,98,07 7,27,06উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ফররদপর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, ফররদপর: 62,01,34 64,51,34

1270205111085 ময়মনরসসহ পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, ময়মনরসসহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

14,75,00 14,75,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

10,55,00 10,55,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111301 দবরয়ত ভবতব

22,50 25,003111302 রবতবয়বত ভবতব

40,00 40,003111306 রশকব ভবতব

9,49,50 9,49,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,50,00 1,50,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

15,20 15,203111314 টরফন ভবতব

5,00 5,003111316 পধবলবই ভবতব

7,00,00 7,00,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

4,22,00 4,22,003111325 উৎসব ভবতব

4,50 4,503111327 অরধকবল ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

70,33 70,333111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,00 5,003111332 সমবনর ভবতব

4,22 4,223111335 ববসলব নববর র ভবতব

4,00 1,503111338 অনবন ভবতব

49,24,85 49,24,85উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 49,24,85 49,24,85

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,25,00 3,25,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 3,003211106 আপবয়ন বয়

3,70,00 3,70,003211113 রবদসৎ*

6,00 6,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

20 203211119 ডবক*

2,00 2,003211120 পররলপফবন*

15,00 15,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,00 03211127 বইপত ও সবমরয়কর

4,50,00 4,50,003211131 আউরপসবরস রস

11,72,20 11,71,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,00 2,003221104 রনবনন রফ

2,00 2,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

35,00 35,003231301 পরশকণ

35,00 35,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

35,00 35,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

27,00 27,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

20,00 20,003244101 ভমণ বয়

20,00 20,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

13,50,00 13,50,003252104 পথ*

44,36,49 44,36,493252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

4,00,00 3,00,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

61,86,49 60,86,49উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

3,25,00 3,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

3,25,00 3,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

11,00 11,003255101 করমউরবর সবমগর

25,00 25,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

2,80,00 2,80,003255105 অনবন মরনহবরর

3,17,00 3,17,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

20,00 20,003256106 পপবশবক
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

20,00 20,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

10,00 10,003258102 আসবববপত

4,00 4,003258103 করমউরবর

1,99,00 1,99,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

3,00 3,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

2,32,00 2,32,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 83,76,69 82,50,69

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

9,00 3,503821102 ভরম উনয়ন কর*

2,70,00 1,20,003821103 পপপর কর*

70,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

3,49,00 1,23,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,49,00 1,23,50

136,50,54 132,99,04উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

75,00 75,004112314 আসবববপত*

9,50,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

10,30,00 5,80,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,30,00 5,80,00

10,30,00 5,80,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ময়মনরসসহ পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, ময়মনরসসহ: 146,80,54 138,79,04

1270205111086 খলনব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, খলনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

6,00,00 6,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,03,95 3,03,953111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,00 1,003111301 দবরয়ত ভবতব

5,50 5,503111302 রবতবয়বত ভবতব

17,00 17,003111306 রশকব ভবতব

4,60,00 4,60,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

40,00 40,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

4,00 4,003111314 টরফন ভবতব

1,00 1,003111316 পধবলবই ভবতব

3,25,00 3,25,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,50,81 1,50,813111325 উৎসব ভবতব

3,00 3,003111327 অরধকবল ভবতব

24,80 24,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

14,00 14,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

19,53,06 19,53,06উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 19,53,06 19,53,06

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

66,78 66,783211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,10 1,103211106 আপবয়ন বয়

2,10,00 2,10,003211113 রবদসৎ*

20 203211119 ডবক*

3,00 3,003211120 পররলপফবন*

6,00 6,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

3,80,00 2,80,003211131 আউরপসবরস রস

6,67,08 5,67,08উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,00 2,003243102 গবস  ও জবলবরন

27,00 27,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

8,50 8,503244101 ভমণ বয়

8,50 8,50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

6,00,00 6,00,003252104 পথ*

10,00,00 10,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

16,00,00 16,00,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

40,00 03253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

40,00 0উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,00 2,003255101 করমউরবর সবমগর

10,00 10,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

65,00 65,003255105 অনবন মরনহবরর

78,00 78,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

10,00 10,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258102 আসবববপত

1,00 1,003258103 করমউরবর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

50,00 50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

3,00 3,003258119 নবদসরতক সবপনব

66,00 66,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 24,99,58 23,59,58

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

6,00 6,003821102 ভরম উনয়ন কর*

30,00 30,003821103 পপপর কর

40,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

76,00 36,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 76,00 36,00

45,28,64 43,48,64উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

20,00 20,004112314 আসবববপত*

0 2,06,534112315 রচরকৎসব রনপবরত*

25,00 2,31,53উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 25,00 2,31,53

25,00 2,31,53উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - খলনব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, খলনব: 45,53,64 45,80,17

1270205111087 শহরদ রজয়বউর রহমবন পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, বগড়ব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

7,16,10 7,16,103111101 মল পবতন (অরফসবর)

8,86,20 8,86,203111201 মল পবতন (কম রচবরর)

44 443111301 দবরয়ত ভবতব

30,00 30,003111306 রশকব ভবতব

5,55,34 5,55,343111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,10,00 1,10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

10,50 10,503111314 টরফন ভবতব

4,30 4,303111316 পধবলবই ভবতব

3,50,00 3,50,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

2,67,38 2,67,383111325 উৎসব ভবতব

4,00 4,003111327 অরধকবল ভবতব

50,00 44,563111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

26,75 26,753111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,50 1,503111338 অনবন ভবতব

30,15,51 30,10,07উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 30,15,51 30,10,07

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,20,00 1,20,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,50 1,503211106 আপবয়ন বয়

2,20,00 1,70,003211113 রবদসৎ*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

30 303211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

10,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

3,55,80 3,05,80উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 6,003243102 গবস  ও জবলবরন

26,00 26,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

11,00 11,003244101 ভমণ বয়

11,00 11,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

5,50,00 5,50,003252104 পথ*

34,00,00 31,45,503252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

10,00 03252106 অরকপজন সরবরবহ

39,60,00 36,95,50উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,60,00 70,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,60,00 70,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 10,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,20,00 1,20,003255105 অনবন মরনহবরর

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

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

20,00 20,003256106 পপবশবক

20,00 20,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

4,00 4,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,00 4,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

17,00 17,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258103 করমউরবর

59,00 59,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

2,00 2,003258119 নবদসরতক সবপনব

2,00 2,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

89,00 89,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 47,56,80 43,52,30

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,50 1,503821102 ভরম উনয়ন কর*

55,00 55,003821103 পপপর কর*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

56,50 56,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 56,50 56,50

78,28,81 74,18,87উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

85,00 35,004112314 আসবববপত*

0 6,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

95,00 6,45,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 95,00 6,45,00

95,00 6,45,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - শহরদ রজয়বউর রহমবন পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, বগড়ব: 79,23,81 80,63,87

1270205111088 রবজশবহর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রবজশবহর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

9,91,37 9,91,373111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,44,22 9,44,223111201 মল পবতন (কম রচবরর)

30,00 30,003111301 দবরয়ত ভবতব

14,00 14,003111302 রবতবয়বত ভবতব

24,00 24,003111306 রশকব ভবতব

8,28,92 8,28,923111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,10,00 1,10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

10,00 10,003111314 টরফন ভবতব

3,00 3,003111316 পধবলবই ভবতব

6,15,76 6,15,763111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

2,96,93 2,96,933111325 উৎসব ভবতব

10,00 3,32,943111327 অরধকবল ভবতব

53,82 53,823111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

32,71 32,713111335 ববসলব নববর র ভবতব

3,00 3,003111338 অনবন ভবতব

39,69,73 42,92,67উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 39,69,73 42,92,67

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,10,00 2,20,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

2,65,00 2,65,003211113 রবদসৎ*

1,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

30 303211119 ডবক*

1,20 1,203211120 পররলপফবন*

20,00 20,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

5,99,50 5,09,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

32,00 32,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

32,00 32,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

15,00 15,003244101 ভমণ বয়

15,00 15,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

9,00,00 9,00,003252104 পথ*

38,00,00 38,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

2,10,00 2,10,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

49,10,00 49,10,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

2,35,00 2,35,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

2,35,00 2,35,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,25,00 1,25,003255105 অনবন মরনহবরর

1,26,00 1,26,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,00 15,003256106 পপবশবক

15,00 15,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

6,00 6,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

6,00 6,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

1,00 1,003258103 করমউরবর

54,00 54,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

66,00 66,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 60,04,50 59,14,50

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,00 2,003821102 ভরম উনয়ন কর*

80,00 50,003821103 পপপর কর*

82,00 52,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 82,00 52,00

100,56,23 102,59,17উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

25,00 25,004112314 আসবববপত*

13,50,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

13,80,00 5,30,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 13,80,00 5,30,00

13,80,00 5,30,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবজশবহর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রবজশবহর: 114,36,23 107,89,17
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1270205111089 এম আবর ররহম পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রদনবজপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

7,01,57 7,01,573111101 মল পবতন (অরফসবর)

14,51 1,45,103111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,50 603111301 দবরয়ত ভবতব

17,00 15,003111306 রশকব ভবতব

3,10,00 3,05,903111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

45,00 43,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

2,00 1,603111314 টরফন ভবতব

3,00 2,253111316 পধবলবই ভবতব

3,50,00 3,25,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,41,55 1,41,553111325 উৎসব ভবতব

2,00 1,703111327 অরধকবল ভবতব

23,60 23,603111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,003111332 সমবনর ভবতব

40,00 36,313111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 203111338 অনবন ভবতব

16,56,23 17,47,38উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 16,56,23 17,47,38

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,10,00 1,10,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 1,003211106 আপবয়ন বয়

2,50,00 2,50,003211113 রবদসৎ*

55 553211115 পবরন*

1,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

20 203211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

4,50,00 3,50,003211131 আউরপসবরস রস

8,20,75 7,18,75উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,00 2,003221104 রনবনন রফ

2,00 2,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

17,00 17,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243102 গবস  ও জবলবরন

42,00 42,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

8,00 8,003244101 ভমণ বয়

8,00 8,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,00,00 3,00,003252104 পথ*

19,00,00 17,24,183252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

22,00,00 20,24,18উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

2,00,00 1,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

2,00,00 1,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

30,00 30,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,20,00 1,20,003255105 অনবন মরনহবরর

1,51,00 1,51,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

10,00 10,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

12,00 12,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

65,00 65,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

92,00 92,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 35,28,75 31,50,93

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

50 503821102 ভরম উনয়ন কর*

3,20 3,203821103 পপপর কর*

3,70 3,70উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,70 3,70

51,88,68 49,02,01উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

8,00 8,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

20,00 20,004112314 আসবববপত*

3,00,00 3,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

3,28,00 3,28,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,28,00 3,28,00

3,28,00 3,28,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - এম আবর ররহম পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রদনবজপর: 55,16,68 52,30,01

1270205111090 রসপর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রসপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,47,72 10,47,723111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,96,97 9,96,973111201 মল পবতন (কম রচবরর)

75 753111301 দবরয়ত ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

15,00 15,003111302 রবতবয়বত ভবতব

40,00 40,003111306 রশকব ভবতব

7,77,54 7,77,543111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,20,00 1,20,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

12,00 12,003111314 টরফন ভবতব

7,00 7,003111316 পধবলবই ভবতব

5,50,00 5,50,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

3,41,12 3,41,123111325 উৎসব ভবতব

10,00 10,003111327 অরধকবল ভবতব

58,44 58,443111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

35,05 35,053111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

40,14,09 40,14,09উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 40,14,09 40,14,09

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,50,00 5,00,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 3,003211106 আপবয়ন বয়

5,84,79 5,84,793211113 রবদসৎ*

20 203211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

11,43,99 10,93,99উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

35,00 35,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243102 গবস  ও জবলবরন

55,00 55,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

17,00 17,003244101 ভমণ বয়

17,00 17,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

10,00,00 11,50,003252104 পথ*

41,00,00 41,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,75,00 1,75,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

52,75,00 54,25,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,20,00 1,20,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,20,00 1,20,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

25,04 25,043255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

3,50,00 2,00,003255105 অনবন মরনহবরর

3,76,04 2,26,04উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

10,00 10,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

15,00 15,003258101 পমবরররবন

4,00 4,003258103 করমউরবর

1,00,00 1,00,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,19,00 1,19,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 71,21,03 70,71,03

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

55,00 55,003821103 পপপর কর*

60,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,15,00 55,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,15,00 55,00

112,50,12 111,40,12উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,50 7,504112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 5,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ*

15,00 15,004112314 আসবববপত*

3,60,00 6,10,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

3,87,50 6,37,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,87,50 6,37,50

3,87,50 6,37,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রসপর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রসপর: 116,37,62 117,77,62

1270205111091 রসপলর এমএরজ ওসমবনর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রসপলর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

8,94,75 8,94,753111101 মল পবতন (অরফসবর)

11,28,85 11,28,853111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111301 দবরয়ত ভবতব

16,00 16,003111302 রবতবয়বত ভবতব

50,00 50,003111306 রশকব ভবতব

7,91,25 7,91,253111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,10,00 1,10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

10,00 10,003111314 টরফন ভবতব

4,00 4,003111316 পধবলবই ভবতব

5,60,50 5,60,503111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

3,37,60 3,37,603111325 উৎসব ভবতব

18,00 18,003111327 অরধকবল ভবতব

58,02 58,023111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,003111332 সমবনর ভবতব

33,76 33,763111335 ববসলব নববর র ভবতব

3,00 3,003111338 অনবন ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

40,20,33 40,20,33উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 40,20,33 40,20,33

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,40,00 2,40,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 3,003211106 আপবয়ন বয়

3,50,00 3,20,003211113 রবদসৎ*

4,00 4,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

50 503211119 ডবক*

1,50 1,503211120 পররলপফবন*

1,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

3,00 3,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

5,50,00 3,50,003211131 আউরপসবরস রস

11,53,00 9,23,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,00 503221104 রনবনন রফ

2,00 50উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

32,00 32,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

17,00 17,003243102 গবস  ও জবলবরন

49,00 49,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

24,00 24,003244101 ভমণ বয়

24,00 24,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

10,00,00 10,00,003252104 পথ*

37,30,38 37,30,383252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,00,00 1,00,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

48,30,38 48,30,38উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

2,25,00 2,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

2,25,00 2,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 3,003255101 করমউরবর সবমগর

20,00 20,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,40,00 1,40,003255105 অনবন মরনহবরর

1,64,00 1,64,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,00 15,003256106 পপবশবক

15,00 15,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

7,00 7,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

7,00 7,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20,00 20,003258101 পমবরররবন

8,00 8,003258102 আসবববপত
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003258103 করমউরবর

1,14,00 1,14,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

5,00 5,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

1,58,00 1,58,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 66,27,38 63,70,88

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

3,50 3,503821102 ভরম উনয়ন কর*

35,00 35,003821103 পপপর কর*

1,50,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,88,50 38,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,88,50 38,50

108,36,21 104,29,71উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

80,00 80,004112314 আসবববপত*

10,00,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

10,90,00 5,90,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,90,00 5,90,00

10,90,00 5,90,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রসপলর এমএরজ ওসমবনর পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রসপলর: 119,26,21 110,19,71

1270205111092 শহরদ তবজ উরদন পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, গবজরপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,92,00 4,20,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,16,05 1,05,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

77 553111301 দবরয়ত ভবতব

1,78 1,703111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00 5,003111306 রশকব ভবতব

2,24,50 2,00,453111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

22,14 20,503111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,10 1,103111314 টরফন ভবতব

22 223111316 পধবলবই ভবতব

1,50,00 1,50,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,00,00 83,343111325 উৎসব ভবতব

2,20 2,203111327 অরধকবল ভবতব

14,77 14,773111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

8,80 8,803111335 ববসলব নববর র ভবতব

15 153111338 অনবন ভবতব

11,41,48 10,16,28উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 11,41,48 10,16,28
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,10,00 1,10,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

1,25,00 1,25,003211113 রবদসৎ*

2,50 2,503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

1,50 5,003211120 পররলপফবন*

8,00 8,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

3,00,00 3,00,003211131 আউরপসবরস রস

5,49,00 5,52,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,00 7,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

8,00 8,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,00,00 2,00,003252104 পথ*

15,49,23 15,49,233252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

17,49,23 17,49,23উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,00,00 50,723253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,00,00 50,72উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

15,00 15,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

90,00 90,003255105 অনবন মরনহবরর

1,05,50 1,05,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,50 2,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,50 2,50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

7,00 7,003258103 করমউরবর

50,00 50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

60,00 60,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 25,86,23 25,40,45

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

70 703821102 ভরম উনয়ন কর*

15,00 15,003821103 পপপর কর*

30,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

45,70 15,70উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 45,70 15,70

37,73,41 35,72,43উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

35,00 35,004112314 আসবববপত*

1,80,00 1,80,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

2,20,00 2,20,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,20,00 2,20,00

2,20,00 2,20,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - শহরদ তবজ উরদন পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, গবজরপর: 39,93,41 37,92,43

1270205111200 শহরদ নসরযদ নজরল ইসলবম পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রকপশবরগঞ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,93,85 73,853111101 মল পবতন (অরফসবর)

30,00 30,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,00 3,003111301 দবরয়ত ভবতব

5,00 5,003111306 রশকব ভবতব

1,05,00 30,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 25,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

70 203111314 টরফন ভবতব

20 203111316 পধবলবই ভবতব

50,00 03111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,11,88 16,883111325 উৎসব ভবতব

12,80 2,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 03111332 সমবনর ভবতব

5,00 5,003111334 পদক ভবতব

7,70 1,703111335 ববসলব নববর র ভবতব

6,53,13 1,95,63উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,53,13 1,95,63

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,30,00 1,30,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

32,00 32,003211106 আপবয়ন বয়

48,00 22,003211113 রবদসৎ

25,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

10 103211119 ডবক

1,00 1,003211120 পররলপফবন

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

10,00 10,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,20,00 2,50,003211131 আউরপসবরস রস

3,71,10 4,51,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 1,003221104 রনবনন রফ

1,00 1,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

4,00 5,003244101 ভমণ বয়

4,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

33,90 70,003252104 পথ

10,00,00 7,42,063252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

10,33,90 8,12,06উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,50,00 1,50,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,50,00 1,50,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

20,00 20,003255102 মদণ ও ববধবই

30 303255104 সসবম ও রসল

32,00 32,003255105 অনবন মরনহবরর

57,30 57,30উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,00 2,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,00 2,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

3,00 3,003258103 করমউরবর

20,00 20,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

31,00 31,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 16,65,30 15,24,46

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

36,10 03821128 সসগরনপরবধক বয়

36,10 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 36,10 0

23,54,53 17,20,09উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 2,004112303 নবদসরতক সরঞবমবরদ

20,00 20,004112314 আসবববপত

2,00,00 2,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত

2,32,00 2,32,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,32,00 2,32,00

2,32,00 2,32,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - শহরদ নসরযদ নজরল ইসলবম পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, রকপশবরগঞ: 25,86,53 19,52,09

1270205138653 সবতকররব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, সবতকররব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,40,96 75,963111101 মল পবতন (অরফসবর)

52,25 52,253111201 মল পবতন (কম রচবরর)

10,00 10,003111306 রশকব ভবতব

95,00 55,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

5,50 5,503111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

70 703111314 টরফন ভবতব

2,00 2,003111316 পধবলবই ভবতব

2,00,00 2,00,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

22,00 22,003111325 উৎসব ভবতব

4,00 4,003111327 অরধকবল ভবতব

3,10 3,103111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,22 1,853111335 ববসলব নববর র ভবতব

5,40,73 4,34,36উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 5,40,73 4,34,36

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

25,00 25,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,50 1,503211106 আপবয়ন বয়

2,50,00 2,50,003211113 রবদসৎ*

70 703211115 পবরন*

2,50 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

25 253211120 পররলপফবন*

12,00 12,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,20,00 1,20,003211131 আউরপসবরস রস

4,12,05 4,10,55উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

3244 ভমণ ও বদরল

4,75 4,753244101 ভমণ বয়

4,75 4,75উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,20,00 2,20,003252104 পথ*

8,77,52 8,77,523252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

10,97,52 10,97,52উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

20,00 20,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

20,00 20,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 5,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

80,00 80,003255105 অনবন মরনহবরর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

85,50 85,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

55,00 55,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

65,00 65,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 17,07,82 17,06,32

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40,00 40,003821103 পপপর কর*

1,00,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,40,00 40,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,40,00 40,00

23,88,55 21,80,68উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4111 ভবন ও সবপনবসমহ

10 104111312 পররলপরবগবপরবগ সবপনব*

10 10উপপমবর - ভবন ও সবপনবসমহ:

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,00 7,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

15,00 15,004112314 আসবববপত*

3,00,00 3,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

3,22,00 3,22,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,22,10 3,22,10

3,22,10 3,22,10উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সবতকররব পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল, সবতকররব: 27,10,65 25,02,78

পমবর - পমরডপকল কপলজ হবসপবতবলসমহ: 1537,99,55 1469,73,00

1270206 মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ

1270206000000 মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

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

2,69,07 2,69,073111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,34 3,343111302 রবতবয়বত ভবতব

5,01 5,013111306 রশকব ভবতব

1,74,14 1,74,143111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

26,71 26,713111311 রচরকৎসব ভবতব

2,23 2,233111314 টরফন ভবতব

78 783111316 পধবলবই ভবতব

82,84 82,843111325 উৎসব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

13,81 13,813111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

8,28 8,283111335 ববসলব নববর র ভবতব

56 563111338 অনবন ভবতব

8,26,77 8,26,77উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,26,77 8,26,77

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

13,08 13,083211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

4,22 4,223211113 রবদসৎ

1,06 1,063211115 পবরন

53 533211119 ডবক

84 843211120 পররলপফবন

1,58 1,583211125 পচবর ও রবজবপন বয়

21,31 21,31উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

5,28 5,283244101 ভমণ বয়

5,28 5,28উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

25,70 25,703252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

25,70 25,70উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,11 2,113255101 করমউরবর সবমগর

1,06 1,063255104 সসবম ও রসল

6,33 6,333255105 অনবন মরনহবরর

9,50 9,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,64 1,643256106 পপবশবক

1,64 1,64উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 63,43 63,43

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

9,81 9,813821103 পপপর কর

9,81 9,81উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 9,81 9,81

9,00,01 9,00,01উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ: 9,00,01 9,00,01

পমবর - মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ: 9,00,01 9,00,01

1270207 পডনবল কপলজ হবসপবতবলসমহ

1270207111108 ঢবকব পডনবল কপলজ হবসপবতবল

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,27,50 5,27,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,63,75 2,63,753111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,00 1,003111301 দবরয়ত ভবতব

4,00 4,003111302 রবতবয়বত ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

10,00 10,003111306 রশকব ভবতব

3,58,70 3,58,703111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

35,00 35,003111311 রচরকৎসব ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

60 603111316 পধবলবই ভবতব

2,50,00 2,50,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,31,88 1,31,883111325 উৎসব ভবতব

5,40 5,403111327 অরধকবল ভবতব

22,00 22,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

13,18 13,183111335 ববসলব নববর র ভবতব

40 403111338 অনবন ভবতব

16,26,41 16,26,41উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 16,26,41 16,26,41

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

85,00 85,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,00 1,003211106 আপবয়ন বয়

1,10,00 1,10,003211113 রবদসৎ*

6,00 6,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,70,00 1,30,003211131 আউরপসবরস রস

3,72,00 3,32,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

9,00 9,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,00 4,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

80 803244101 ভমণ বয়

80 80উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

50,00 50,003252104 পথ*

3,84,71 5,84,713252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

4,34,71 6,34,71উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,00 12,003255101 করমউরবর সবমগর

50 503255104 সসবম ও রসল

35,00 35,003255105 অনবন মরনহবরর

47,50 47,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,50 3,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,50 3,50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

6,50 6,503258101 পমবরররবন

5,00 5,003258103 করমউরবর

11,50 11,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 8,88,01 10,48,01

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

8,00 8,003821103 পপপর কর*

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

উপপমবর - অনবন বয়: 8,00 8,00

25,22,42 26,82,42উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00 15,004112314 আসবববপত*

2,50,00 2,50,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

2,65,00 2,65,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,65,00 2,65,00

2,65,00 2,65,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ঢবকব পডনবল কপলজ হবসপবতবল: 27,87,42 29,47,42

পমবর - পডনবল কপলজ হবসপবতবলসমহ: 27,87,42 29,47,42
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1270208 রবপশরবরয়ত সবতপকবতর ইনরসটউর ও হবসপবতবলসমহ

1270208111109 ববসলবপদশ ইনরসটউর অব টরপকবল এন ইনপফকশবস রডরজপজস (রবআইটআইরড), 

পফপজদবরহবর, চটগবম

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,10,00 1,78,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

55,00 42,203111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,00 5,003111302 রবতবয়বত ভবতব

3,00 2,003111306 রশকব ভবতব

2,00 03111308 ঝঝরক ভবতব

1,05,00 78,123111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

13,00 8,253111311 রচরকৎসব ভবতব

20 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

75 503111314 টরফন ভবতব

37,90 37,003111325 উৎসব ভবতব

3,00 1,803111327 অরধকবল ভবতব

8,00 5,903111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

50 1,003111332 সমবনর ভবতব

4,00 3,603111335 ববসলব নববর র ভবতব

40 403111338 অনবন ভবতব

4,43,75 3,65,77উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 4,43,75 3,65,77

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 15,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,00 03211106 আপবয়ন বয়

25,50 31,503211113 রবদসৎ*

1,50 2,803211115 পবরন*

5 53211119 ডবক*

50 503211120 পররলপফবন*

3,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

5,00 3,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,05,00 1,30,003211131 আউরপসবরস রস

1,43,55 1,88,35উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 5,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 3,003243102 গবস  ও জবলবরন

8,00 8,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

4,00 4,003244101 ভমণ বয়

4,00 4,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

22,00 30,003252104 পথ*

84,12 84,123252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,06,12 1,14,12উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

20 203255104 সসবম ও রসল

15,00 25,003255105 অনবন মরনহবরর

15,20 25,20উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,00 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,00 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,00 2,003258101 পমবরররবন

1,00 03258103 করমউরবর

2,00 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 2,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,82,87 3,41,67

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

10,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

10,00 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 10,00 0

7,36,62 7,07,44উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50,00 10,004112314 আসবববপত*

50,00 10,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 50,00 10,00

50,00 10,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - ববসলবপদশ ইনরসটউর অব টরপকবল এন ইনপফকশবস রডরজপজস (রবআইটআইরড), 

পফপজদবরহবর, চটগবম:

7,86,62 7,17,44

1270208111110 নবশনবল ইনরসটউর অফ রনউপরব সবপয়ন এন হবসপবতবল (এনআইএনএস), পশর-ই-ববসলব, 

ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

11,23,29 11,07,753111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,18,70 3,16,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

6,66 6,003111302 রবতবয়বত ভবতব

13,50 11,503111306 রশকব ভবতব

7,14,65 6,85,753111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

69,20 64,003111311 রচরকৎসব ভবতব

3,80 3,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

4,45 4,203111314 টরফন ভবতব

5,00 5,003111315 পপবশবক ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

2,55,02 2,37,383111325 উৎসব ভবতব

10,85 9,453111327 অরধকবল ভবতব

49,56 39,563111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

9,00 7,003111332 সমবনর ভবতব

25,73 23,733111335 ববসলব নববর র ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

10,00 10,003111338 অনবন ভবতব

26,19,91 25,31,32উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 26,19,91 25,31,32

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,25,00 1,25,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211106 আপবয়ন বয়

4,64 03211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

3,30,00 2,70,003211113 রবদসৎ*

13,74 11,003211115 পবরন*

27,26 10,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

5,00 5,003211120 পররলপফবন*

12,00 12,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

5,00 5,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

14,00,00 12,50,003211131 আউরপসবরস রস

10,00 03211135 রনপয়বগ পররকব

19,37,64 16,93,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,00 5,003221104 রনবনন রফ

5,00 5,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

27,00 27,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

16,40 11,403243102 গবস  ও জবলবরন

43,40 38,40উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

3,00 3,003244101 ভমণ বয়

3,00 3,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,00,00 2,00,003252104 পথ*

32,94,33 32,94,333252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

34,94,33 34,94,33উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,15,00 1,15,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,15,00 1,15,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 10,003255101 করমউরবর সবমগর

60,00 60,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,00,00 1,00,003255105 অনবন মরনহবরর

1,71,00 1,71,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

12,00 12,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

12,00 12,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

15,00 15,003258101 পমবরররবন

4,00 4,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

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

12,24,00 12,24,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 70,10,37 67,60,73

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40,00 40,003821103 পপপর কর*

40,00 40,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 40,00 40,00

96,70,28 93,32,05উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50,00 50,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

50,00 50,004112314 আসবববপত*

49,93,00 12,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

50,93,00 13,00,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 50,93,00 13,00,00

50,93,00 13,00,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবশনবল ইনরসটউর অফ রনউপরব সবপয়ন এন হবসপবতবল (এনআইএনএস), পশর-ই-ববসলব, 

ঢবকব:

147,63,28 106,32,05

1270208111111 জবতরয় হদপরবগ ইনরসটউর ও হবসপবতবল (এনআইরসরভরড), পশর-ই-ববসলব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

16,53,60 15,23,573111101 মল পবতন (অরফসবর)

13,65,75 12,57,563111201 মল পবতন (কম রচবরর)

25,00 10,503111301 দবরয়ত ভবতব

25,00 20,003111302 রবতবয়বত ভবতব

67,00 60,003111306 রশকব ভবতব

12,40,00 12,16,643111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,50,00 1,42,003111311 রচরকৎসব ভবতব

10,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

22,00 13,003111314 টরফন ভবতব

3,00 3,003111316 পধবলবই ভবতব

5,00,00 4,64,203111325 উৎসব ভবতব

12,50 12,503111327 অরধকবল ভবতব

77,34 77,343111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

4,00 4,003111332 সমবনর ভবতব

5,00,00 46,403111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

56,55,69 48,53,21উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 56,55,69 48,53,21

32 পণ ও পসববর ববহবর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3211 পশবসরনক বয়

85,00 85,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,50 3,503211106 আপবয়ন বয়

3,00,00 2,96,123211113 রবদসৎ*

20,00 20,003211115 পবরন*

2,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

10,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

10,00 15,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

4,31,60 4,32,72উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,00 3,503221104 রনবনন রফ

1,00 1,003221108 ববসক চবজর

5,00 5,003221112 পররকব রফ

8,00 9,50উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

17,00 17,003231301 পরশকণ

17,00 17,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 50,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243102 গবস  ও জবলবরন

75,00 75,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

7,00 7,003244101 ভমণ বয়

7,00 7,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

5,00,00 5,00,003252104 পথ*

37,54,33 38,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

4,00,00 4,00,003252106 অরকপজন সরবরবহ*

46,54,33 47,00,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

3,00,00 3,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

3,00,00 3,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

30,00 30,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,50,00 1,50,003255105 অনবন মরনহবরর

1,81,00 1,81,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,00 15,003256106 পপবশবক

15,00 15,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

15,00 15,003258101 পমবরররবন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,00 2,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

4,00,00 4,00,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

50 503258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

4,22,50 4,22,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 61,16,43 61,64,72

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,10 1,103821102 ভরম উনয়ন কর*

15,00 40,003821103 পপপর কর*

16,10 41,10উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 16,10 41,10

117,88,22 110,59,03উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

1,00 1,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ*

20,00 20,004112314 আসবববপত*

14,72,00 10,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

15,08,00 10,31,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 15,08,00 10,31,00

15,08,00 10,31,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় হদপরবগ ইনরসটউর ও হবসপবতবল (এনআইরসরভরড), পশর-ই-ববসলব, ঢবকব: 132,96,22 120,90,03

1270208111112 নবশনবল ইনরসটউর অফ রকডরন রডরজপজস এন ইউপরবলরজ, পশর-ই-ববসলব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

6,50,60 5,25,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,70,20 3,58,703111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 2,003111301 দবরয়ত ভবতব

6,25 5,003111302 রবতবয়বত ভবতব

19,00 16,003111306 রশকব ভবতব

5,00,70 4,00,903111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

47,00 45,003111311 রচরকৎসব ভবতব

3,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

5,00 4,003111314 টরফন ভবতব

85 853111316 পধবলবই ভবতব

1,80,70 1,47,703111325 উৎসব ভবতব

6,80 6,803111327 অরধকবল ভবতব

25,00 23,353111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

24,64 24,643111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,00 503111338 অনবন ভবতব

18,44,74 15,63,94উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 18,44,74 15,63,94
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

95,00 95,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

4,00 4,003211106 আপবয়ন বয়

3,00,00 1,05,003211113 রবদসৎ*

10,00 10,003211115 পবরন*

10,00 10,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

3,00 3,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

40,00 40,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

30,00 30,003211131 আউরপসবরস রস

4,93,00 2,98,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 1,003221104 রনবনন রফ

1,00 1,003221112 পররকব রফ

2,00 2,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

3,00 3,003244101 ভমণ বয়

3,00 3,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

80,00 80,003252104 পথ*

9,40,00 9,40,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

10,20,00 10,20,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

40,00 40,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

40,00 40,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

4,00 4,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

30,00 30,003255105 অনবন মরনহবরর

39,50 39,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

4,00 4,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,00 4,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

30,00 30,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

43,00 43,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 16,69,50 14,74,50

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40 403821102 ভরম উনয়ন কর*

12,00 12,003821103 পপপর কর*

12,40 12,40উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 12,40 12,40

35,26,64 30,50,84উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

30,00 30,004112314 আসবববপত*

1,00,00 1,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

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

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,30,00 1,30,00

1,30,00 1,30,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবশনবল ইনরসটউর অফ রকডরন রডরজপজস এন ইউপরবলরজ, পশর-ই-ববসলব, ঢবকব: 36,56,64 31,80,84

1270208111113 জবতরয় চক রবজবন ইনরসটউর (এনআইও), ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,20,25 5,80,253111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,69,25 3,69,253111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,50 1,503111301 দবরয়ত ভবতব

5,00 5,003111302 রবতবয়বত ভবতব

15,00 15,003111306 রশকব ভবতব

4,00,90 4,00,903111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

45,00 45,003111311 রচরকৎসব ভবতব

22,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,50 3,503111314 টরফন ভবতব

1,00 1,003111316 পধবলবই ভবতব

1,58,25 1,58,253111325 উৎসব ভবতব

10,00 10,003111327 অরধকবল ভবতব

26,38 26,383111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111331 আপবয়ন ভবতব

15,82 15,823111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

15,97,35 16,37,35উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 15,97,35 16,37,35

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00,00 1,60,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

1,45,00 1,60,003211113 রবদসৎ*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

45,00 45,003211115 পবরন*

2,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,20 1,203211120 পররলপফবন*

25,00 25,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

10,00 10,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

1,55,00 1,60,003211131 আউরপসবরস রস

4,85,20 5,65,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 1,003221104 রনবনন রফ

6,00 1,003221112 পররকব রফ

7,00 2,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

17,00 17,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

18,00 18,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,603244101 ভমণ বয়

5,00 5,60উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,50,00 1,50,003252104 পথ*

13,00,00 13,30,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

14,50,00 14,80,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

40,00 40,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

40,00 40,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 10,003255101 করমউরবর সবমগর

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,10,00 1,10,003255105 অনবন মরনহবরর

1,21,00 1,21,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258102 আসবববপত

1,25,00 1,25,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,33,00 1,33,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 22,89,20 23,94,80

38 অনবন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40 403821102 ভরম উনয়ন কর*

1,10,00 1,10,003821103 পপপর কর*

1,10,40 1,10,40উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,10,40 1,10,40

39,96,95 41,42,55উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 2,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

35,00 5,004112314 আসবববপত*

2,00,00 2,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

2,37,00 2,07,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,37,00 2,07,00

2,37,00 2,07,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় চক রবজবন ইনরসটউর (এনআইও), ঢবকব: 42,33,95 43,49,55

1270208111114 জবতরয় পঙ পণব রবসন ইনরসটউর ও হবসপবতবল ( এনআইটওআর), পশর-ই-ববসলব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

14,47,50 10,53,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

6,60,00 6,33,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,00 3,003111301 দবরয়ত ভবতব

5,50 10,003111302 রবতবয়বত ভবতব

26,50 24,503111306 রশকব ভবতব

10,50,00 7,96,303111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

10,00 70,003111311 রচরকৎসব ভবতব

7,50 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

6,50 5,703111314 টরফন ভবতব

2,50 2,503111316 পধবলবই ভবতব

3,20,00 2,81,343111325 উৎসব ভবতব

10,00 8,003111327 অরধকবল ভবতব

75,00 46,903111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111331 আপবয়ন ভবতব

36,00 28,133111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

36,63,50 29,67,87উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 36,63,50 29,67,87

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,32,00 3,32,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

2,50,00 2,15,003211113 রবদসৎ*

45,00 45,003211115 পবরন*

3,00 2,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

50,00 50,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00,00 4,00,003211131 আউরপসবরস রস

11,87,00 10,51,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

4,00,00 4,00,003252104 পথ*

32,42,60 32,42,603252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

36,42,60 36,42,60উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

2,00,00 1,50,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

2,00,00 1,50,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

30 303255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,25,00 1,25,003255105 অনবন মরনহবরর

1,26,30 1,26,30উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

20,00 20,003256105 কবচবমবল ও খচরব রনবসশ

10,00 10,003256106 পপবশবক

30,00 30,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258101 পমবরররবন

40,00 40,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

1,20,00 1,20,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,72,00 1,72,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 54,07,90 52,21,90

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

25 253821102 ভরম উনয়ন কর*

1,80 1,803821103 পপপর কর*

2,05 2,05উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,05 2,05

90,73,45 81,91,82উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

20,00 20,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 2,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ*

80,00 80,004112314 আসবববপত*

0 4,60,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

1,02,00 5,62,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,02,00 5,62,00

1,02,00 5,62,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় পঙ পণব রবসন ইনরসটউর ও হবসপবতবল ( এনআইটওআর), পশর-ই-ববসলব, ঢবকব: 91,75,45 87,53,82

1270208111115 জবতরয় বকববরধ ইনরসটউর ও হবসপবতবল (এনআইরডরসএইচ), মহবখবলর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

6,65,82 6,65,823111101 মল পবতন (অরফসবর)

7,13,00 7,38,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,50 3,503111301 দবরয়ত ভবতব

12,00 12,003111302 রবতবয়বত ভবতব

26,00 26,003111306 রশকব ভবতব

40,50 15,003111308 ঝঝরক ভবতব

6,23,30 6,23,303111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

70,00 70,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

8,00 8,003111314 টরফন ভবতব

2,35 2,353111316 পধবলবই ভবতব

2,35,38 2,35,383111325 উৎসব ভবতব

12,10 12,103111327 অরধকবল ভবতব

39,07 39,073111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

23,43 23,433111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

24,77,45 24,77,45উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 24,77,45 24,77,45

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,10,00 2,10,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 3,003211106 আপবয়ন বয়

4,10,00 4,10,003211113 রবদসৎ*

90,00 90,003211115 পবরন*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

5,00 5,003211120 পররলপফবন*

12,00 15,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

15,00 15,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

7,48,00 7,51,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

7,00 7,003221112 পররকব রফ*

7,00 7,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,00,00 3,00,003252104 পথ*

31,87,01 31,87,013252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

34,87,01 34,87,01উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,60,00 1,60,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,60,00 1,60,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,45,00 1,45,003255105 অনবন মরনহবরর

1,46,00 1,46,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,50 15,503256106 পপবশবক

15,50 15,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,50 03257206 সমবনর

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,50 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258103 করমউরবর

55,00 55,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

70,00 70,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 46,78,01 46,79,51

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

6,00 6,003821102 ভরম উনয়ন কর*

10,00 10,003821103 পপপর কর*

16,00 16,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 16,00 16,00

71,71,46 71,72,96উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

20,00 20,004112314 আসবববপত*

5,12,57 5,12,574112315 রচরকৎসব রনপবরত**

5,32,57 5,32,57উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 5,32,57 5,32,57

5,32,57 5,32,57উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় বকববরধ ইনরসটউর ও হবসপবতবল (এনআইরডরসএইচ), মহবখবলর, ঢবকব: 77,04,03 77,05,53

1270208111116 জবতরয় ববতজর ও হদপরবগ রনয়নণ পকন, পশর-ই-ববসলব, ঢবকব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,20,00 73,853111101 মল পবতন (অরফসবর)

98,00 93,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

80 803111301 দবরয়ত ভবতব

1,44 1,303111302 রবতবয়বত ভবতব

7,44 4,203111306 রশকব ভবতব

1,16,00 67,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

11,16 9,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,00 1,003111314 টরফন ভবতব

30 303111316 পধবলবই ভবতব

50,00 27,903111325 উৎসব ভবতব

10,00 10,003111327 অরধকবল ভবতব

4,75 4,753111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

50 503111331 আপবয়ন ভবতব

4,00 2,783111335 ববসলব নববর র ভবতব

40 403111338 অনবন ভবতব

4,27,79 2,99,28উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 4,27,79 2,99,28

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

22,00 22,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

40 2,003211106 আপবয়ন বয়

30,00 15,003211113 রবদসৎ*

4,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

20 203211119 ডবক

1,50 1,503211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,00 1,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

64,10 48,70উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,00 2,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 কররজ সরবরবহ

3,00 3,003251106 মৎস ও পবণর খবদ

3,00 3,00উপপমবর - কররজ সরবরবহ:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,16,56 3,16,563252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

3,16,56 3,16,56উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,50 6,503255102 মদণ ও ববধবই
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

10 203255104 সসবম ও রসল

30,00 30,003255105 অনবন মরনহবরর

36,60 36,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

3,00 3,003256106 পপবশবক

30 303256107 করড়ব সবমগর

3,30 3,30উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

1,50 1,503258103 করমউরবর

10,00 10,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

16,50 16,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,60,06 4,44,76

8,87,85 7,44,04উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

5,00 5,004112314 আসবববপত*

10,00 10,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,00 10,00

10,00 10,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় ববতজর ও হদপরবগ রনয়নণ পকন, পশর-ই-ববসলব, ঢবকব: 8,97,85 7,54,04

1270208111117 জবতরয় কসবনবর গপবরণব ইনরসটউর ও হবসপবতবল (এনআইরসআরএইচ), ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

14,00,00 10,55,373111101 মল পবতন (অরফসবর)

6,00,00 5,41,223111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,50 2,503111301 দবরয়ত ভবতব

9,00 9,003111302 রবতবয়বত ভবতব

25,00 22,503111306 রশকব ভবতব

8,00,00 6,75,203111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

85,00 75,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

6,00 6,003111314 টরফন ভবতব

1,80 1,803111316 পধবলবই ভবতব

3,50,00 2,66,443111325 উৎসব ভবতব

5,00 5,003111327 অরধকবল ভবতব

60,00 44,403111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,00 5,003111332 সমবনর ভবতব

34,00 26,643111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

33,85,80 27,38,57উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 33,85,80 27,38,57

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,25,00 1,25,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

2,55,00 2,55,003211113 রবদসৎ*

60,00 5,003211115 পবরন*

5,00 5,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

10,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

10,00 10,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

1,70,00 1,70,003211131 আউরপসবরস রস

6,38,00 5,83,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,00 5,003221104 রনবনন রফ

5,00 5,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

16,00 16,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

35,00 35,003243102 গবস  ও জবলবরন

51,00 51,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 2,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,60,00 1,60,003252104 পথ*

32,63,00 32,63,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

34,23,00 34,23,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,50,00 1,50,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,50,00 1,50,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

75,00 75,003255105 অনবন মরনহবরর

76,00 76,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

10,00 10,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258103 করমউরবর

8,50,00 8,50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

8,60,00 8,60,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 52,20,00 51,65,00

38 অনবন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,00 1,003821103 পপপর কর*

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

উপপমবর - অনবন বয়: 1,00 1,00

86,06,80 79,04,57উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

35,00 35,004112314 আসবববপত*

6,50,00 8,50,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

6,90,00 8,90,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 6,90,00 8,90,00

6,90,00 8,90,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় কসবনবর গপবরণব ইনরসটউর ও হবসপবতবল (এনআইরসআরএইচ), ঢবকব: 92,96,80 87,94,57

1270208111118 জবতরয় মবনরসক সবসস ইনরসটউর ও হবসপবতবল, পশর-ই-ববসলব নগর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,75,00 2,37,383111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,70,00 1,62,703111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50 203111301 দবরয়ত ভবতব

3,00 3,003111302 রবতবয়বত ভবতব

7,50 6,003111306 রশকব ভবতব

2,20,00 1,68,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 22,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,40 1,803111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

2,00 2,003111314 টরফন ভবতব

60 603111316 পধবলবই ভবতব

1,20 2,003111324 করতপরণ ভবতব

1,00,00 66,853111325 উৎসব ভবতব

2,95 2,703111327 অরধকবল ভবতব

16,00 16,683111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

6,45 6,453111335 ববসলব নববর র ভবতব

5 53111338 অনবন ভবতব

8,31,65 6,98,41উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,31,65 6,98,41

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

30,00 40,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,50 2,003211106 আপবয়ন বয়

42,00 37,003211113 রবদসৎ*

18,00 16,003211115 পবরন*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

75 2,003211120 পররলপফবন*

3,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

4,00 5,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

50,00 60,003211131 আউরপসবরস রস

1,52,25 1,70,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

20 203221104 রনবনন রফ

1,00 1,003221112 পররকব রফ

1,20 1,20উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,50 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 6,003243102 গবস  ও জবলবরন

12,50 16,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

80 803244101 ভমণ বয়

80 80উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

80,00 90,003252104 পথ*

4,80,94 4,80,943252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

5,60,94 5,70,94উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

9,00 10,003255102 মদণ ও ববধবই

20 503255104 সসবম ও রসল

12,00 15,003255105 অনবন মরনহবরর

26,20 30,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

4,00 4,003256106 পপবশবক

4,00 4,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,50 2,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,50 2,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

4,00 5,003258103 করমউরবর

5,00 10,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

12,00 18,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 7,71,39 8,13,44

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

10,00 12,003821103 পপপর কর*

10,00 12,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 10,00 12,00

16,13,04 15,23,85উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,50 1,504112202 করমউরবর ও আনররঙক*

15,00 15,004112314 আসবববপত*

25,00 25,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

41,50 41,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 41,50 41,50

41,50 41,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় মবনরসক সবসস ইনরসটউর ও হবসপবতবল, পশর-ই-ববসলব নগর, ঢবকব: 16,54,54 15,65,35

1270208111119 জবতরয় নবক, কবন, গলব ইনরসটউর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,20,00 4,20,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

89,04 89,043111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111301 দবরয়ত ভবতব

90 903111302 রবতবয়বত ভবতব

4,50 4,503111306 রশকব ভবতব

2,50,00 2,50,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

18,00 18,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

70 703111314 টরফন ভবতব

85,20 85,203111325 উৎসব ভবতব

5,00 5,003111327 অরধকবল ভবতব

14,20 14,203111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,00 5,003111332 সমবনর ভবতব

8,52 8,523111335 ববসলব নববর র ভবতব

80 803111338 অনবন ভবতব

9,04,46 9,04,46উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 9,04,46 9,04,46

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00,00 1,00,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

2,00,00 2,00,003211113 রবদসৎ*

2,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

2,00 2,003211120 পররলপফবন*

12,00 12,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

20,00 20,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

2,80,00 2,80,003211131 আউরপসবরস রস

6,18,00 6,18,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

15,00 15,003231301 পরশকণ

15,00 15,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 5,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

90,00 90,003252104 পথ*

14,57,92 14,57,923252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

15,47,92 15,47,92উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

25,00 25,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

25,00 25,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

15,00 15,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

50,00 50,003255105 অনবন মরনহবরর

71,00 71,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258103 করমউরবর

25,00 25,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

40,00 40,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 23,41,92 23,41,92

32,46,38 32,46,38উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

20,00 20,004112314 আসবববপত*

5,00,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

5,25,00 5,25,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 5,25,00 5,25,00

5,25,00 5,25,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় নবক, কবন, গলব ইনরসটউর, ঢবকব: 37,71,38 37,71,38

1270208111121 পশখ হবরসনব জবতরয় ববন র অ্্রবন পবরসক সবজরবরর ইনরসটউর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,00,00 4,90,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,64,50 2,64,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

30,00 30,003111301 দবরয়ত ভবতব

1,00,00 1,00,003111302 রবতবয়বত ভবতব

80,00 80,003111306 রশকব ভবতব

7,00,00 5,27,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,00,00 1,00,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

2,00 2,003111314 টরফন ভবতব

1,30,00 1,30,003111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,003111327 অরধকবল ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

30,00 15,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,00 5,003111332 সমবনর ভবতব

13,00 13,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

24,58,00 17,61,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 24,58,00 17,61,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,95,00 65,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 3,003211106 আপবয়ন বয়

5,20,00 4,20,003211113 রবদসৎ*

5,00 5,003211115 পবরন*

10,00 5,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

10,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

7,00,00 10,00,003211131 আউরপসবরস রস**

14,45,00 15,10,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

15,00 15,003231301 পরশকণ

15,00 15,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 20,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 2,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,50,00 2,50,003252104 পথ*

26,13,36 26,13,363252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

28,63,36 28,63,36উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,78,00 40,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,78,00 40,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 10,003255101 করমউরবর সবমগর

25,00 25,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

70,00 1,00,003255105 অনবন মরনহবরর

1,05,50 1,35,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

10,00 10,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

10,00 10,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258103 করমউরবর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,00,00 1,00,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

1,10,00 1,10,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 47,58,86 47,15,86

72,16,86 64,76,86উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00 15,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 5,004112302 কসবপমরব ও আনররঙক

1,00,00 1,00,004112314 আসবববপত*

0 9,45,144112315 রচরকৎসব রনপবরত*

1,20,00 10,65,14উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,20,00 10,65,14

1,20,00 10,65,14উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পশখ হবরসনব জবতরয় ববন র অ্্রবন পবরসক সবজরবরর ইনরসটউর, ঢবকব: 73,36,86 75,42,00

1270208139658 পশখ রবপসল গবপসবরলভবর ইনরষটউর ও হবসপবতবল, মহবখবলর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,00,00 4,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,00,00 3,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

5,00 5,003111301 দবরয়ত ভবতব

2,00 2,003111302 রবতবয়বত ভবতব

10,00 10,003111306 রশকব ভবতব

3,91,00 3,91,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 25,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

5,00 5,003111314 টরফন ভবতব

1,16,67 1,16,673111325 উৎসব ভবতব

2,00 2,003111327 অরধকবল ভবতব

19,45 19,453111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

11,67 11,673111335 ববসলব নববর র ভবতব

20 203111338 অনবন ভবতব

13,90,99 12,90,99উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 13,90,99 12,90,99

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

30,00 30,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

1,13,60 40,003211113 রবদসৎ

2,00 503211120 পররলপফবন

9,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

2,00 2,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

4,00,00 2,50,003211131 আউরপসবরস রস

17,00 03211135 রনপয়বগ পররকব

5,78,60 3,29,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 83

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3231 পরশকণ

3,00 3,003231301 পরশকণ

3,00 3,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,00 2,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

15,00 15,003243102 গবস  ও জবলবরন

17,00 17,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,50,00 1,50,003252104 পথ

18,71,41 18,71,413252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,21,41 20,21,41উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

65,20 50,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

65,20 50,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255101 করমউরবর সবমগর

2,00 2,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

16,70 16,703255105 অনবন মরনহবরর

20,70 20,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,00 2,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,00 2,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,00 2,003258101 পমবরররবন

1,00 1,003258103 করমউরবর

2,00 2,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 27,17,91 24,53,61

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,00,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,00,00 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,00,00 0

42,08,90 37,44,60উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,00 3,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

5,00 5,004112314 আসবববপত

25,00,00 5,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত

25,08,00 5,08,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 25,08,00 5,08,00

25,08,00 5,08,00উপপমবর - মলধন বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

পমবর - পশখ রবপসল গবপসবরলভবর ইনরষটউর ও হবসপবতবল, মহবখবলর, ঢবকব: 67,16,90 42,52,60

1270208141241 নবশনবল ইনরসটউর  অব লববপরররর পমরডরসন এন পরফবপরল পসনবর, পশর-ই-ববসলব নগর, 

ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,00,00 55,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

15,00 12,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

30 203111301 দবরয়ত ভবতব

40 253111302 রবতবয়বত ভবতব

2,00 1,603111306 রশকব ভবতব

50,00 32,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

3,00 2,503111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

20 123111314 টরফন ভবতব

33,30 33,303111325 উৎসব ভবতব

60 603111327 অরধকবল ভবতব

2,00 2,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,50 1,153111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,20 1,003111338 অনবন ভবতব

2,11,50 1,43,72উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,11,50 1,43,72

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

80,00 50,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

20,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

10,00 10,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

46,00 46,003211113 রবদসৎ

2,00 2,003211115 পবরন

3,90 3,903211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

50 503211119 ডবক

2,00 1,003211120 পররলপফবন

10,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

5,00 5,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

50 1,003211130 রবতবয়বত বয়

30,00 30,003211131 আউরপসবরস রস

2,09,90 1,56,40উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

50 503221104 রনবনন রফ

50,00 03221106 পররবহণ বয়

50,50 50উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

80,00 49,003231301 পরশকণ

80,00 49,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,00 2,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,00 4,003243102 গবস  ও জবলবরন



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 85

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

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

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 1,003244101 ভমণ বয়

4,00 4,003244102 বদরল বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 কররজ সরবরবহ

3,00 3,003251101 পবরণপবলন

3,00 2,003251106 মৎস ও পবণর খবদ

6,00 5,00উপপমবর - কররজ সরবরবহ:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

6,00,00 2,01,633252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

6,00,00 2,01,63উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

35,00 35,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

35,00 35,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

13,00 2,003255101 করমউরবর সবমগর

15,00 10,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

25,00 20,003255105 অনবন মরনহবরর

54,00 33,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00,00 5,00,003256102 রবসবয়রনক

10,00 10,003256103 ববহবর র সবমরগ

5,10,00 5,10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

20,00 20,003257103 গপবরণব

5,00 5,003257206 সমবনর

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

30,00 30,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,50 1,503258101 পমবরররবন

5,00 5,003258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

5,00 5,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

13,50 13,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 15,99,90 10,45,03

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

80,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

80,00 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 80,00 0

18,91,40 11,88,75উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,00 3,004112202 করমউরবর ও আনররঙক
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

25 254112302 কসবপমরব ও আনররঙক

2,00 2,004112310 অরফস সরঞবমবরদ

5,00 5,004112314 আসবববপত

3,00,00 3,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত

3,10,25 3,10,25উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

1,00 1,004113301 করমউরবর সফট ওয়সবর

1,00 1,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,11,25 3,11,25

3,11,25 3,11,25উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবশনবল ইনরসটউর  অব লববপরররর পমরডরসন এন পরফবপরল পসনবর, পশর-ই-ববসলব নগর, 

ঢবকব:

22,02,65 15,00,00

পমবর - রবপশরবরয়ত সবতপকবতর ইনরসটউর ও হবসপবতবলসমহ: 854,93,17 756,09,20

1270209 রবপশরবরয়ত হবসপবতবলসমহ

1270209111123 পকনরয় চম র ও সবমবরজক সবসস পকন, আগবববদ, চটগবম

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

36,01 36,013111101 মল পবতন (অরফসবর)

48,99 48,993111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111302 রবতবয়বত ভবতব

80 803111306 রশকব ভবতব

25,00 25,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,00 4,003111311 রচরকৎসব ভবতব

40 403111314 টরফন ভবতব

60 603111316 পধবলবই ভবতব

14,17 14,173111325 উৎসব ভবতব

2,36 2,363111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,42 1,423111335 ববসলব নববর র ভবতব

5 53111338 অনবন ভবতব

1,34,40 1,34,40উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,34,40 1,34,40

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,00 5,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,00 1,003211106 আপবয়ন বয়

1,00 1,003211113 রবদসৎ*

20 203211120 পররলপফবন*

7,20 7,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

25,00 25,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

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

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,00 4,003255105 অনবন মরনহবরর

4,00 4,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

50 503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

50 50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 37,20 37,20

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,22 1,223821103 পপপর কর*

1,22 1,22উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,22 1,22

1,72,82 1,72,82উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পকনরয় চম র ও সবমবরজক সবসস পকন, আগবববদ, চটগবম: 1,72,82 1,72,82

1270209111124 পশখ ফরজলবতপনছব মরজব চক হবসপবতবল ও পরশকণ ইনরসটউর, পগবপবলগঞ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,92,50 2,97,023111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,10,00 1,10,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50 503111301 দবরয়ত ভবতব

6,80 1,803111306 রশকব ভবতব

1,95,00 1,50,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

30,50 15,503111311 রচরকৎসব ভবতব

1,00 1,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,20 1,203111314 টরফন ভবতব

2,00 2,003111316 পধবলবই ভবতব

2,23,80 58,803111325 উৎসব ভবতব

5,00 5,003111327 অরধকবল ভবতব

9,80 9,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

30 303111332 সমবনর ভবতব

22,30 5,883111335 ববসলব নববর র ভবতব

8,02,70 6,58,80উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,02,70 6,58,80

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

40,00 40,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

1,55,00 95,003211113 রবদসৎ*

40,00 1,003211115 পবরন*

2,50 2,503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

6,00 6,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

15,00 15,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

6,00,00 3,50,003211131 আউরপসবরস রস

8,61,60 5,12,60উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

50 503221104 রনবনন রফ

2,00 2,003221112 পররকব রফ

2,50 2,50উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

30,00 30,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00 1,003243102 গবস  ও জবলবরন

31,00 31,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

40,00 40,003252104 পথ*

3,00,00 3,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

3,40,00 3,40,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

95,00 95,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

95,00 95,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,50 2,503255101 করমউরবর সবমগর

50 503255104 সসবম ও রসল

30,00 30,003255105 অনবন মরনহবরর

33,00 33,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,00 2,003258101 পমবরররবন

2,00 2,003258103 করমউরবর

5,00 5,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

9,00 9,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 13,85,10 10,36,10

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,00 1,003821102 ভরম উনয়ন কর*

1,00 1,003821103 পপপর কর*

2,00 2,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,00 2,00

21,89,80 16,96,90উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 5,004112314 আসবববপত*

1,50,00 1,50,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

1,60,00 1,60,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,60,00 1,60,00

1,60,00 1,60,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পশখ ফরজলবতপনছব মরজব চক হবসপবতবল ও পরশকণ ইনরসটউর, পগবপবলগঞ: 23,49,80 18,56,90

1270209111126 করম রপরবলব পজনবপরল হবসপবতবল, করম রপরবলব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

7,92,95 7,92,953111101 মল পবতন (অরফসবর)

77,91 77,913111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 2,003111302 রবতবয়বত ভবতব

6,50 6,503111306 রশকব ভবতব

4,30,00 4,30,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

37,00 37,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

70 703111314 টরফন ভবতব

25 253111316 পধবলবই ভবতব

1,25,00 25,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

1,70,00 1,45,153111325 উৎসব ভবতব

5,76 1,803111327 অরধকবল ভবতব

32,00 24,193111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 2,003111332 সমবনর ভবতব

14,51 14,513111335 ববসলব নববর র ভবতব

5,90 5,903111338 অনবন ভবতব

17,05,48 15,67,86উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 17,05,48 15,67,86

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,40,00 1,40,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

2,50,00 2,50,003211113 রবদসৎ*

2,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

7,00 7,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

7,00 7,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

7,00,00 7,00,003211131 আউরপসবরস রস**

11,09,10 11,09,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,50 1,503221104 রনবনন রফ

3,00 3,003221112 পররকব রফ

4,50 4,50উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

90,00 50,003243102 গবস  ও জবলবরন

1,15,00 75,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

3,00 3,003244101 ভমণ বয়

3,00 3,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,00,00 3,00,003252104 পথ*

25,43,34 25,43,343252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

2,00,00 03252106 অরকপজন সরবরবহ

30,43,34 28,43,34উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

2,80,00 2,80,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

2,80,00 2,80,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

7,00 7,003255101 করমউরবর সবমগর

50,00 50,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,75,00 1,75,003255105 অনবন মরনহবরর

2,33,00 2,33,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

4,00 4,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,00 4,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20,00 20,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258103 করমউরবর

60,00 60,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

6,00 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

89,00 89,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 48,85,94 46,45,94

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

5,00,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

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

উপপমবর - অনবন বয়: 5,00,00 0

70,91,42 62,13,80উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,00 7,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

80,00 80,004112314 আসবববপত*

5,72,00 4,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

6,59,00 4,87,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 6,59,00 4,87,00
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

6,59,00 4,87,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - করম রপরবলব পজনবপরল হবসপবতবল, করম রপরবলব, ঢবকব: 77,50,42 67,00,80

1270209111127 মগদব পজনবপরল হবসপবতবল, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,98,00 7,87,373111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,94,78 3,94,783111201 মল পবতন (কম রচবরর)

4,60 1,003111301 দবরয়ত ভবতব

4,00 3,503111302 রবতবয়বত ভবতব

12,00 9,003111306 রশকব ভবতব

8,00,00 4,80,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

70,00 41,253111311 রচরকৎসব ভবতব

3,50 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

2,80 2,803111314 টরফন ভবতব

2,15,00 1,30,553111325 উৎসব ভবতব

7,00 7,003111327 অরধকবল ভবতব

41,50 21,753111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,003111331 আপবয়ন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

30,00 13,053111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

26,87,18 18,98,05উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 26,87,18 18,98,05

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,17,00 1,17,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211106 আপবয়ন বয়

3,50,00 2,35,003211113 রবদসৎ*

20,00 12,003211115 পবরন*

1,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

5,00 5,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

6,00,00 6,00,003211131 আউরপসবরস রস**

11,04,10 9,81,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

35,00 35,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

15,00 15,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

10,00 10,003244101 ভমণ বয়

10,00 10,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,50,00 3,50,003252104 পথ*

22,00,00 22,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

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

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,00,00 1,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,00,00 1,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,00 12,003255101 করমউরবর সবমগর

22,00 22,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,18,00 1,18,003255105 অনবন মরনহবরর

1,53,00 1,53,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

3,20 3,203258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর*

40,00 40,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

51,20 51,20উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 40,21,30 38,98,30

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,50,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,50,00 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,50,00 0

68,58,48 57,96,35উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

12,00 12,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

40,00 40,004112314 আসবববপত*

0 6,32,624112315 রচরকৎসব রনপবরত**

52,00 6,84,62উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 52,00 6,84,62

52,00 6,84,62উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - মগদব পজনবপরল হবসপবতবল, ঢবকব: 69,10,48 64,80,97

1270209111131 শহরদ পশখ আব নবপসর রবপশরবরয়ত হবসপবতবল, খলনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,32,10 2,32,103111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,16,05 1,16,053111201 মল পবতন (কম রচবরর)

20 203111301 দবরয়ত ভবতব

1,50 1,503111302 রবতবয়বত ভবতব

4,50 4,503111306 রশকব ভবতব

1,51,72 1,51,723111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

14,80 14,803111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,00 1,003111314 টরফন ভবতব

20 203111316 পধবলবই ভবতব

58,36 58,363111325 উৎসব ভবতব

4,50 4,503111327 অরধকবল ভবতব

9,80 9,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,83 5,833111335 ববসলব নববর র ভবতব

16 163111338 অনবন ভবতব

6,02,72 6,02,72উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,02,72 6,02,72

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

95,00 95,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,30 1,303211106 আপবয়ন বয়

1,90,00 1,90,003211113 রবদসৎ*

7,80 7,803211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

40 403211119 ডবক*

2,00 2,003211120 পররলপফবন*

7,80 7,803211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

25,00 25,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

3,00,00 3,00,003211131 আউরপসবরস রস

6,29,30 6,29,30উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 50,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

48,00 48,003243102 গবস  ও জবলবরন

98,00 98,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

16,00 16,003244101 ভমণ বয়

16,00 16,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,00,00 2,00,003252104 পথ*

17,58,00 17,58,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

19,58,00 19,58,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,00 12,003255101 করমউরবর সবমগর

25,00 25,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

75,00 75,003255105 অনবন মরনহবরর

1,13,00 1,13,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

80 803256106 পপবশবক

80 80উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 3,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,50 5,503258101 পমবরররবন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

7,00 7,003258102 আসবববপত

5,00 5,003258103 করমউরবর

50,00 50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

8,00 8,003258119 নবদসরতক সবপনব

75,50 75,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 28,93,60 28,93,60

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

15,00 15,003821103 পপপর কর

15,00 15,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 15,00 15,00

35,11,32 35,11,32উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

20,00 20,004112314 আসবববপত*

3,94,36 4,94,364112315 রচরকৎসব রনপবরত*

4,24,36 5,24,36উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 4,24,36 5,24,36

4,24,36 5,24,36উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - শহরদ পশখ আব নবপসর রবপশরবরয়ত হবসপবতবল, খলনব: 39,35,68 40,35,68

1270209111133 মবনরসক হবসপবতবল, পববনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

82,00 82,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,75,12 2,75,123111201 মল পবতন (কম রচবরর)

30 303111301 দবরয়ত ভবতব

8,50 8,503111306 রশকব ভবতব

1,42,00 1,42,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

27,00 27,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

1,00 1,003111316 পধবলবই ভবতব

60,00 60,003111325 উৎসব ভবতব

6,00 6,003111327 অরধকবল ভবতব

10,00 10,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

6,00 6,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

6,23,42 6,23,42উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,23,42 6,23,42

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

95,00 95,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

90,00 90,003211113 রবদসৎ*

1,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

50 503211119 ডবক*

50 503211120 পররলপফবন*

6,00 6,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

5,00 5,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

2,00,00 2,00,003211131 আউরপসবরস রস*

4,00,00 4,00,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,00 4,003243102 গবস  ও জবলবরন

14,00 14,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

6,00 6,003244101 ভমণ বয়

6,00 6,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

2,20,00 2,20,003252104 পথ*

13,68,80 13,68,803252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

15,88,80 15,88,80উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

90,00 90,003255105 অনবন মরনহবরর

91,00 91,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,50 2,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,50 2,50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

7,00 7,003258102 আসবববপত

4,00 4,003258103 করমউরবর

14,00 14,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 21,21,30 21,21,30

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

8,00 8,003821102 ভরম উনয়ন কর*

12,00 12,003821103 পপপর কর*

20,00 20,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 20,00 20,00

27,64,72 27,64,72উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

20,00 20,004112314 আসবববপত*

1,56,51 1,56,514112315 রচরকৎসব রনপবরত
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,76,51 1,76,51উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,76,51 1,76,51

1,76,51 1,76,51উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - মবনরসক হবসপবতবল, পববনব: 29,41,23 29,41,23

1270209111135 রকব হবসপবতবল, শবমরল, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,95,00 2,32,843111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,50,00 80,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,50 1,503111301 দবরয়ত ভবতব

5,00 603111302 রবতবয়বত ভবতব

4,00 2,253111306 রশকব ভবতব

8,00 1,503111308 ঝঝরক ভবতব

3,25,00 90,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,80 7,803111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,00 403111314 টরফন ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

80,00 50,003111325 উৎসব ভবতব

6,00 4,883111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

8,00 5,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

10,96,80 4,80,27উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 10,96,80 4,80,27

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

15,00 15,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,50 1,503211106 আপবয়ন বয়

50,00 20,003211113 রবদসৎ*

2,00 803211115 পবরন*

2,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

10 103211119 ডবক

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,60,00 1,60,003211131 আউরপসবরস রস

2,36,60 2,05,40উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 6,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,50 3,503243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

3,00 3,003244101 ভমণ বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3,00 3,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

22,00 22,003252104 পথ*

2,96,38 2,96,383252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

3,18,38 3,18,38উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,00 2,003255101 করমউরবর সবমগর

3,00 3,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

35,00 35,003255105 অনবন মরনহবরর

40,50 40,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

3,00 3,003256106 পপবশবক

3,00 3,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

1,00 1,003258103 করমউরবর

15,00 15,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

24,00 24,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 6,39,98 6,08,78

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,00 2,003821102 ভরম উনয়ন কর

3,00 3,003821103 পপপর কর

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

উপপমবর - অনবন বয়: 5,00 5,00

17,41,78 10,94,05উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 2,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

2,88,15 2,88,154112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,90,15 2,90,15উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,90,15 2,90,15

2,90,15 2,90,15উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রকব হবসপবতবল, শবমরল, ঢবকব: 20,31,93 13,84,20

1270209111668 কপয়ত-ববসলবপদশ নমতর সরকবরর হবসপবতবল, উতরব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,00,00 3,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,00,00 2,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003111301 দবরয়ত ভবতব

2,00 2,003111302 রবতবয়বত ভবতব

10,00 10,003111306 রশকব ভবতব

2,00,00 2,00,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 25,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

5,00 5,003111314 টরফন ভবতব

1,16,67 1,16,673111325 উৎসব ভবতব

2,00 2,003111327 অরধকবল ভবতব

19,45 19,453111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

11,67 11,673111335 ববসলব নববর র ভবতব

20 203111338 অনবন ভবতব

8,99,99 8,99,99উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,99,99 8,99,99

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,50,00 2,50,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211106 আপবয়ন বয়

45,00 45,003211113 রবদসৎ

12,00 12,003211115 পবরন

5,20 5,203211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

3,00 3,003211120 পররলপফবন

15,00 15,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

30,00 30,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,40,00 1,40,003211131 আউরপসবরস রস*

5,05,20 5,05,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

12,00 12,003231301 পরশকণ

12,00 12,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

30,00 30,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

12,00 12,003243102 গবস  ও জবলবরন

42,00 42,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 5,003244101 ভমণ বয়

5,00 5,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,20,00 1,20,003252104 পথ

8,38,00 8,38,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

9,58,00 9,58,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,20,00 1,20,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,20,00 1,20,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

25,00 25,003255101 করমউরবর সবমগর

30,00 30,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

80,00 80,003255105 অনবন মরনহবরর

1,36,00 1,36,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

50,00 50,003256102 রবসবয়রনক

50,00 50,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

10,00 10,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

10,00 10,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

20,00 20,003258102 আসবববপত

10,00 10,003258103 করমউরবর

1,30,00 1,30,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,70,00 1,70,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 20,08,20 20,08,20

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,50 2,503821102 ভরম উনয়ন কর

20,00 20,003821103 পপপর কর

1,91,51 03821128 সসগরনপরবধক বয়

2,14,01 22,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,14,01 22,50

31,22,20 29,30,69উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

40,00 40,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

79,31 79,314112314 আসবববপত

14,00,00 14,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত**

15,19,31 15,19,31উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

50,00 50,004113301 করমউরবর সফট ওয়সবর

50,00 50,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 15,69,31 15,69,31

15,69,31 15,69,31উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - কপয়ত-ববসলবপদশ নমতর সরকবরর হবসপবতবল, উতরব, ঢবকব: 46,91,51 45,00,00

পমবর - রবপশরবরয়ত হবসপবতবলসমহ: 307,83,87 280,72,60
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1270210 পজনবপরল হবসপবতবলসমহ

1270210000000 পজনবপরল হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

58,86,12 57,86,123111101 মল পবতন (অরফসবর)

48,36,09 45,36,093111201 মল পবতন (কম রচবরর)

10,00 10,003111301 দবরয়ত ভবতব

25,00 25,003111302 রবতবয়বত ভবতব

2,00,00 1,66,063111306 রশকব ভবতব

10,00 10,003111308 ঝঝরক ভবতব

22,26 22,263111309 পবহবরড় ভবতব

35,50,00 34,96,013111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

6,28,15 6,28,153111311 রচরকৎসব ভবতব

48,86 48,863111314 টরফন ভবতব

3,34 3,343111315 পপবশবক ভবতব

16,91 16,913111316 পধবলবই ভবতব

10,55,00 10,55,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

15,81,38 15,81,383111325 উৎসব ভবতব

1,44,40 1,44,403111327 অরধকবল ভবতব

3,00,00 2,49,223111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10,04,22 1,00,003111329 পরশকণ ভবতব

1,69,35 1,69,353111335 ববসলব নববর র ভবতব

4,78 4,783111338 অনবন ভবতব

194,95,86 180,52,93উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 194,95,86 180,52,93

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,27,50 5,27,503211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

18,05,53 25,84,753211113 রবদসৎ*

10,55 10,553211115 পবরন*

4,99 4,993211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

78 783211119 ডবক*

10,60 10,603211120 পররলপফবন*

10,55,00 10,55,003211131 আউরপসবরস রস**

34,14,95 41,94,17উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,28 5,283221104 রনবনন রফ

5,28 5,28উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,85,75 7,85,753243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,84,63 1,84,633243102 গবস  ও জবলবরন

9,70,38 9,70,38উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,05,50 1,05,503244101 ভমণ বয়

1,05,50 1,05,50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

41,92,50 41,92,503252104 পথ*

235,72,91 235,38,693252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

277,65,41 277,31,19উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

6,00,00 6,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

6,00,00 6,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

17,94 17,943255101 করমউরবর সবমগর

17,94 17,943255102 মদণ ও ববধবই

69,89 6,67,823255104 সসবম ও রসল

4,11,00 2,11,003255105 অনবন মরনহবরর

5,16,77 9,14,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

41,76 41,763256106 পপবশবক

41,76 41,76উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,27,50 5,27,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,27,50 5,27,50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,18,15 2,18,153258101 পমবরররবন

15,83 15,833258102 আসবববপত

10,35 10,353258103 করমউরবর

34,82 34,823258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

2,79,15 2,79,15উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 339,26,70 353,69,63

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

9,22 9,223821102 ভরম উনয়ন কর*

5,27,50 5,27,503821103 পপপর কর*

5,36,72 5,36,72উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 5,36,72 5,36,72

539,59,28 539,59,28উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

16,70 16,704112202 করমউরবর ও আনররঙক*

1,11,30 1,11,304112306 গপবরণবগবর সরঞবমবরদ*

55,65 55,654112314 আসবববপত*

1,04,07 1,04,074112315 রচরকৎসব রনপবরত*

2,87,72 2,87,72উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,87,72 2,87,72

2,87,72 2,87,72উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজনবপরল হবসপবতবলসমহ: 542,47,00 542,47,00

পমবর - পজনবপরল হবসপবতবলসমহ: 542,47,00 542,47,00

1270211 পজলব হবসপবতবলসমহ

1270211000000 পজলব হবসপবতবলসমহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

50,28,80 50,28,803111101 মল পবতন (অরফসবর)

55,31,32 55,31,323111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,27 2,273111301 দবরয়ত ভবতব

10,76 10,763111302 রবতবয়বত ভবতব

2,58,05 2,58,053111306 রশকব ভবতব

5,00 5,003111308 ঝঝরক ভবতব

1,00,00 44,523111309 পবহবরড় ভবতব

29,77,47 29,77,473111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

3,87,06 3,87,063111311 রচরকৎসব ভবতব

70,78 70,783111314 টরফন ভবতব

17,00 17,003111316 পধবলবই ভবতব

15,81,69 15,81,693111325 উৎসব ভবতব

1,49,61 1,49,613111327 অরধকবল ভবতব

2,63,61 2,63,613111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,58,17 1,58,173111335 ববসলব নববর র ভবতব

165,41,59 164,86,11উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 165,41,59 164,86,11

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

9,49,50 9,49,503211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

17,53,72 17,53,723211113 রবদসৎ*

15,52 15,523211115 পবরন*

5,28 5,283211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

63 633211119 ডবক*

11,46 11,463211120 পররলপফবন*

1,00,00 42,203211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

8,44,00 8,44,003211131 আউরপসবরস রস**

36,80,11 36,22,31উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,28 5,283221104 রনবনন রফ

5,28 5,28উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

14,77,00 14,77,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,07,60 2,95,403243102 গবস  ও জবলবরন

16,84,60 17,72,40উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

89,04 89,043244101 ভমণ বয়

89,04 89,04উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,54,52 21,10,003252104 পথ*

209,72,57 209,72,573252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

230,27,09 230,82,57উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

5,00,00 5,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00,00 5,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

27,54 27,543255101 করমউরবর সবমগর

27,05 27,053255104 সসবম ও রসল

1,58,25 1,58,253255105 অনবন মরনহবরর

2,12,84 2,12,84উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

22,26 22,263256106 পপবশবক

22,26 22,26উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,19,52 1,19,523257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,19,52 1,19,52উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

4,77,41 4,77,413258101 পমবরররবন

52,75 52,753258102 আসবববপত

72,45 72,453258103 করমউরবর

20,03 20,033258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

6,22,64 6,22,64উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 299,63,38 300,48,86

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

8,66 8,663821102 ভরম উনয়ন কর*

6,33,00 6,33,003821103 পপপর কর*

6,41,66 6,41,66উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 6,41,66 6,41,66

471,46,63 471,76,63উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

71,63 71,634112202 করমউরবর ও আনররঙক*

1,26,60 1,26,604112314 আসবববপত*

1,98,23 1,98,23উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,98,23 1,98,23

1,98,23 1,98,23উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজলব হবসপবতবলসমহ: 473,44,86 473,74,86

পমবর - পজলব হবসপবতবলসমহ: 473,44,86 473,74,86

1270212 উপপজলব সবসস কমপপকসমহ

1270212000000 উপপজলব সবসস কমপপকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

360,95,30 364,79,633111101 মল পবতন (অরফসবর)

352,58,51 352,58,513111201 মল পবতন (কম রচবরর)

14,13 14,133111301 দবরয়ত ভবতব

40,00 3,943111302 রবতবয়বত ভবতব

8,30,89 8,30,893111306 রশকব ভবতব



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 104

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

10,00 3,783111308 ঝঝরক ভবতব

4,52,27 4,52,273111309 পবহবরড় ভবতব

269,29,14 269,29,143111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

40,44,19 40,44,193111311 রচরকৎসব ভবতব

5,08,06 5,08,063111314 টরফন ভবতব

1,41,70 1,41,703111316 পধবলবই ভবতব

124,39,17 124,39,173111325 উৎসব ভবতব

10,25,95 10,25,953111327 অরধকবল ভবতব

17,56,72 17,56,723111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

66,78 66,783111332 সমবনর ভবতব

11,83,92 11,83,923111335 ববসলব নববর র ভবতব

17,41 17,413111338 অনবন ভবতব

3,42,05 03111343 হবওড়/দরপ/চর ভবতব

1211,56,19 1211,56,19উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1211,56,19 1211,56,19

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

32,86,28 32,86,283211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

36,53,87 36,53,873211113 রবদসৎ*

52,75 52,753211115 পবরন*

21 213211119 ডবক*

3,30 3,303211120 পররলপফবন*

9,70,00 81,763211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

50,56,67 50,56,673211131 আউরপসবরস রস

130,23,08 121,34,84উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

44,16,55 50,34,793243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,81,53 5,51,533243102 গবস  ও জবলবরন

46,98,08 55,86,32উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

15,27,09 15,27,093244101 ভমণ বয়

15,27,09 15,27,09উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

140,17,25 140,17,253252104 পথ*

553,41,92 553,41,923252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

693,59,17 693,59,17উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

8,00,00 8,00,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

8,00,00 8,00,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

17,56 17,563255101 করমউরবর সবমগর

64,56 64,563255104 সসবম ও রসল

7,96,00 7,96,003255105 অনবন মরনহবরর

8,78,12 8,78,12উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,36,01 1,36,013256106 পপবশবক

1,36,01 1,36,01উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

13,30,71 13,30,713258101 পমবরররবন

2,11,00 2,11,003258102 আসবববপত

1,48,31 1,48,313258103 করমউরবর

16,90,02 16,90,02উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 921,11,57 921,11,57

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

11,65 11,653821102 ভরম উনয়ন কর*

13,02,93 13,02,933821103 পপপর কর*

13,14,58 13,14,58উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 13,14,58 13,14,58

2145,82,34 2145,82,34উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,49,73 5,49,734112202 করমউরবর ও আনররঙক*

3,88,13 3,88,134112314 আসবববপত*

9,37,86 9,37,86উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 9,37,86 9,37,86

9,37,86 9,37,86উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপপজলব সবসস কমপপকসমহ: 2155,20,20 2155,20,20

পমবর - উপপজলব সবসস কমপপকসমহ: 2155,20,20 2155,20,20

1270213 পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ

1270213000000 পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,07,94 1,07,943111101 মল পবতন (অরফসবর)

78,78 78,783111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,68 1,683111302 রবতবয়বত ভবতব

5,05 5,053111306 রশকব ভবতব

93,08 93,083111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,80 15,803111311 রচরকৎসব ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

18 183111316 পধবলবই ভবতব

31,02 31,023111325 উৎসব ভবতব

3,00 3,003111326 ভমণ ভবতব

3,01 3,013111327 অরধকবল ভবতব

3,35 3,353111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111332 সমবনর ভবতব

3,17 3,173111335 ববসলব নববর র ভবতব

82 823111338 অনবন ভবতব

3,52,88 3,52,88উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,52,88 3,52,88

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

6,33 6,333211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,52 5,523211113 রবদসৎ

10,55 10,553211115 পবরন

5,28 5,283211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

95 953211119 ডবক

11 113211120 পররলপফবন

1,06 1,063211125 পচবর ও রবজবপন বয়

4,22 4,223211131 আউরপসবরস রস

34,02 34,02উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

3,17 3,173244101 ভমণ বয়

3,17 3,17উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

46,60 46,603252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

46,60 46,60উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

53 533255101 করমউরবর সবমগর

11 113255104 সসবম ও রসল

4,22 4,223255105 অনবন মরনহবরর

4,86 4,86উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,06 1,063256106 পপবশবক

1,06 1,06উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,11 2,113258101 পমবরররবন

11 113258103 করমউরবর

2,22 2,22উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 91,93 91,93

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,23 2,233821103 পপপর কর

2,23 2,23উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,23 2,23

4,47,04 4,47,04উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

4,00 4,004112314 আসবববপত

4,00 4,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 4,00 4,00

4,00 4,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ: 4,51,04 4,51,04

পমবর - পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ: 4,51,04 4,51,04

1270214 অনবন হবসপবতবলসমহ

1270214000000 অনবন হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,97,28 13,64,483111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,01,06 9,01,063111201 মল পবতন (কম রচবরর)

7,00 7,003111301 দবরয়ত ভবতব

9,00 9,003111302 রবতবয়বত ভবতব

60,00 60,003111306 রশকব ভবতব

5,88,50 5,88,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

75,64 75,643111311 রচরকৎসব ভবতব

40,00 40,003111314 টরফন ভবতব

8,00 8,003111316 পধবলবই ভবতব

3,18,93 3,18,933111325 উৎসব ভবতব

25,32 25,323111327 অরধকবল ভবতব

56,15 56,153111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,64 2,643111332 সমবনর ভবতব

70,94 70,943111335 ববসলব নববর র ভবতব

3,89 3,893111338 অনবন ভবতব

32,64,35 35,31,55উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 32,64,35 35,31,55

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

67,52 67,523211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

97,06 97,063211113 রবদসৎ

42,53 42,533211115 পবরন

63 633211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

19 193211119 ডবক*

53 533211120 পররলপফবন*

40,00 3,173211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

2,00,00 37,983211131 আউরপসবরস রস

4,48,46 2,49,61উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,38,16 1,38,163243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

24,15 24,153243102 গবস  ও জবলবরন

1,62,31 1,62,31উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

25,32 25,323244101 ভমণ বয়

25,32 25,32উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,05,95 3,05,953252104 পথ

20,24,40 20,24,403252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

23,30,35 23,30,35উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,17 3,173255101 করমউরবর সবমগর

5,28 5,283255104 সসবম ও রসল

1,00,00 31,653255105 অনবন মরনহবরর

1,08,45 40,10উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,28 5,283256106 পপবশবক

5,28 5,28উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

26,38 26,383258101 পমবরররবন

7,39 7,393258102 আসবববপত

6,33 6,333258103 করমউরবর

56 563258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

40,66 40,66উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 31,20,83 28,53,63

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

63 633821102 ভরম উনয়ন কর

71,99 71,993821103 পপপর কর

60,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

1,32,62 72,62উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,32,62 72,62

65,17,80 64,57,80উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,55 10,554112202 করমউরবর ও আনররঙক*

31,65 31,654112314 আসবববপত*

42,20 42,20উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 42,20 42,20

42,20 42,20উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - অনবন হবসপবতবলসমহ: 65,60,00 65,00,00

পমবর - অনবন হবসপবতবলসমহ: 65,60,00 65,00,00

1270216 জনসবসস পরতষবনসমহ

1270216116278 জবতরয় পরতপরধক ও সবমবরজক রচরকৎসব ইনরসটউর (রনপসম), ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,90,00 2,90,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,84,35 1,84,353111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,00 3,003111301 দবরয়ত ভবতব

2,00 2,003111302 রবতবয়বত ভবতব

1,85,00 1,85,003111306 রশকব ভবতব

2,20,00 2,20,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

22,10 22,103111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,50 1,503111314 টরফন ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

19,40 19,403111325 উৎসব ভবতব

7,00 7,003111327 অরধকবল ভবতব

13,24 13,243111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,20 3,203111332 সমবনর ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

7,94 7,943111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,00 2,003111338 অনবন ভবতব

9,63,23 9,63,23উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 9,63,23 9,63,23

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

27,00 27,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 2,003211106 আপবয়ন বয়

45,00 45,003211113 রবদসৎ*

40,00 40,003211115 পবরন*

4,00 4,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক*

3,00 3,003211120 পররলপফবন*

10,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

20,00 20,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

40,00 40,003211131 আউরপসবরস রস

1,91,10 1,86,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

30,00 30,003221112 পররকব রফ

30,00 30,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

2,00,00 2,00,003231301 পরশকণ

2,00,00 2,00,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

12,00 12,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 3,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 1,003244101 ভমণ বয়

1,00 1,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

7,00 7,003252101 রবছবনবপত

1,00,00 1,00,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,07,00 1,07,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 3,003255101 করমউরবর সবমগর

5,00 5,003255102 মদণ ও ববধবই

60 603255104 সসবম ও রসল

30,00 30,003255105 অনবন মরনহবরর

38,60 38,60উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

3,00 3,003256106 পপবশবক

3,00 3,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

17,00 17,003257103 গপবরণব

3,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

20,00 20,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 110

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258103 করমউরবর

12,00 12,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 6,17,70 6,12,70

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

5,00 5,003821103 পপপর কর*

15,00 03821128 সসগরনপরবধক বয়

20,00 5,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 20,00 5,00

16,00,93 15,80,93উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

8,00 8,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

6,50 6,504112303 নবদসরতক সরঞবমবরদ*

5,00 5,004112314 আসবববপত*

10,00 10,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

29,50 29,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 29,50 29,50

29,50 29,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় পরতপরধক ও সবমবরজক রচরকৎসব ইনরসটউর (রনপসম), ঢবকব: 16,30,43 16,10,43

1270216116279 জনসবসস পরষ ইনরসটউর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,45,70 1,45,703111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,79,35 1,79,353111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,50 1,503111301 দবরয়ত ভবতব

2,00 2,003111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00 5,003111306 রশকব ভবতব

1,20 1,203111309 পবহবরড় ভবতব

1,21,32 1,21,323111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,00 15,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,50 1,503111314 টরফন ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

54,54 54,543111325 উৎসব ভবতব

11,00 11,003111327 অরধকবল ভবতব

9,18 9,183111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 03111332 সমবনর ভবতব

5,45 5,453111335 ববসলব নববর র ভবতব

35 353111338 অনবন ভবতব

5,56,59 5,55,59উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 5,56,59 5,55,59
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

9,00 9,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,50 2,503211106 আপবয়ন বয়

14,00 14,003211113 রবদসৎ*

6,00 6,003211115 পবরন*

1,50 1,503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

50 503211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

5,00 2,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

4,00 4,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

43,50 40,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,00 1,003221104 রনবনন রফ

1,00 1,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

10,00 10,003231301 পরশকণ

10,00 10,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

30,00 30,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00 1,003243102 গবস  ও জবলবরন

31,00 31,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

10,00 10,003244101 ভমণ বয়

10,00 10,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,00 6,003255101 করমউরবর সবমগর

50 503255104 সসবম ও রসল

68,39 68,393255105 অনবন মরনহবরর

74,89 74,89উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

3,00 3,003256106 পপবশবক

3,00 3,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

10,00,00 10,00,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

10,00,00 10,00,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258101 পমবরররবন

5,00 5,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

12,00 12,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 11,85,39 11,82,39

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40 403821103 পপপর কর*

40 40উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 40 40

17,42,38 17,38,38উপপমবর - আবতরক বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

6,00 6,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 5,004112314 আসবববপত*

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

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 11,00 11,00

11,00 11,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জনসবসস পরষ ইনরসটউর, ঢবকব: 17,53,38 17,49,38

1270216116280 পরবগতত, পরবগ রনয়নণ ও গপবরণব ইনরসটউর, মহবখবলর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,20,00 3,20,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,89,90 1,89,903111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,90 1,903111302 রবতবয়বত ভবতব

4,00 4,003111306 রশকব ভবতব

1,75,31 1,75,313111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,00 15,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,10 1,103111314 টরফন ভবতব

28 283111316 পধবলবই ভবতব

89,68 89,683111325 উৎসব ভবতব

3,50 3,503111327 অরধকবল ভবতব

14,95 14,953111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

8,96 8,963111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

8,27,08 8,27,08উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,27,08 8,27,08

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

25,00 25,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,00 1,003211106 আপবয়ন বয়

72,00 72,003211113 রবদসৎ*

2,00 2,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

3,00 3,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

15,00 15,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

1,19,00 1,19,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,50 5,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,00 2,003243102 গবস  ও জবলবরন

7,50 7,50উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 113

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

96,25 96,253252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

96,25 96,25উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 503255104 সসবম ও রসল

17,00 17,003255105 অনবন মরনহবরর

17,50 17,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00 2,003256106 পপবশবক

2,00 2,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,00 2,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,00 2,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

10,00 10,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,54,75 2,54,75

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,50 1,503821102 ভরম উনয়ন কর*

1,50 1,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,50 1,50

10,83,33 10,83,33উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112314 আসবববপত*

5,00 5,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 5,00 5,00

5,00 5,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পরবগতত, পরবগ রনয়নণ ও গপবরণব ইনরসটউর, মহবখবলর, ঢবকব: 10,88,33 10,88,33

1270216116281 জনসবসস ইনরসটউর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,23,88 5,23,883111101 মল পবতন (অরফসবর)

11,63,00 11,63,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

6,50 6,503111301 দবরয়ত ভবতব

12,00 12,003111302 রবতবয়বত ভবতব

40,00 40,003111306 রশকব ভবতব

6,30,89 6,30,893111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

92,00 92,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

10,00 10,003111314 টরফন ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,50 2,503111316 পধবলবই ভবতব

2,84,90 2,84,903111325 উৎসব ভবতব

20,00 17,003111327 অরধকবল ভবতব

50,00 47,483111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,00 3,003111331 আপবয়ন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

30,00 28,483111335 ববসলব নববর র ভবতব

3,00 3,003111338 অনবন ভবতব

28,76,67 28,67,63উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 28,76,67 28,67,63

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

37,00 37,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,00 3,003211106 আপবয়ন বয়

3,60,00 5,00,003211113 রবদসৎ*

55,00 45,003211115 পবরন*

5,00 5,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

40 403211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

15,00 15,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

10,00 10,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

1,20,00 1,20,003211131 আউরপসবরস রস

6,06,40 7,36,40উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

17,00 12,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

40,00 30,003243102 গবস  ও জবলবরন

57,00 42,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 2,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

6,74,55 6,74,553252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ**

6,74,55 6,74,55উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

11,00 6,003255101 করমউরবর সবমগর

27,00 27,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

1,00,00 80,003255105 অনবন মরনহবরর

1,39,00 1,14,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

80,00 60,003256105 কবচবমবল ও খচরব রনবসশ

20,00 20,003256106 পপবশবক

1,00,00 80,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

40,00 35,003257104 জররপ

5,00 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

45,00 40,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 115

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

10,00 10,003258101 পমবরররবন

2,00 2,003258102 আসবববপত

10,00 10,003258103 করমউরবর

60,00 60,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

82,00 82,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 17,05,95 17,70,95

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,00 2,003821102 ভরম উনয়ন কর*

10,00 10,003821103 পপপর কর*

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

উপপমবর - অনবন বয়: 12,00 12,00

45,94,62 46,50,58উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

17,00 2,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

10,00 10,004112314 আসবববপত*

6,65,00 6,00,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

6,92,00 6,12,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 6,92,00 6,12,00

6,92,00 6,12,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জনসবসস ইনরসটউর, ঢবকব: 52,86,62 52,62,58

1270216116283 খবববর সবলবইন উৎপবদন ও সরবরবহ পরতষবন, পতজকরনপবড়ব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

48,53 48,533111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,62,56 3,62,563111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,50 2,503111301 দবরয়ত ভবতব

3,50 3,503111302 রবতবয়বত ভবতব

8,00 8,003111306 রশকব ভবতব

1,67,84 1,67,843111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 25,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

30 303111316 পধবলবই ভবতব

57,00 57,003111325 উৎসব ভবতব

5,50 5,503111327 অরধকবল ভবতব

11,44 11,443111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

6,86 6,863111335 ববসলব নববর র ভবতব

10 103111338 অনবন ভবতব

7,05,13 7,05,13উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 7,05,13 7,05,13

32 পণ ও পসববর ববহবর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3211 পশবসরনক বয়

1,25,00 1,25,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

10,00 10,003211113 রবদসৎ*

1,40 1,403211115 পবরন*

5 53211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

1,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

13,00 13,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,51,45 1,51,45উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

12,00 12,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

3244 ভমণ ও বদরল

3,00 3,003244101 ভমণ বয়

3,00 3,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

8,33,34 8,33,343252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

8,33,34 8,33,34উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 3,003255101 করমউরবর সবমগর

60 603255104 সসবম ও রসল

30,00 30,003255105 অনবন মরনহবরর

33,60 33,60উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 5,003258101 পমবরররবন

3,00 3,003258102 আসবববপত

3,00 3,003258103 করমউরবর

5,00 5,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

16,00 16,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 10,49,39 10,49,39

17,54,52 17,54,52উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 5,004112314 আসবববপত*

30,00 30,004112315 রচরকৎসব রনপবরত*

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

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 40,00 40,00

40,00 40,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - খবববর সবলবইন উৎপবদন ও সরবরবহ পরতষবন, পতজকরনপবড়ব, ঢবকব: 17,94,52 17,94,52

পমবর - জনসবসস পরতষবনসমহ: 115,53,28 115,05,24

1270217 মহবমবরর পরবগ রনয়নণ পকনসমহ

1270217116290 বনর সবসস পকন, চটগবম

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3111 নগদ মজরর ও পবতন

28,48 28,483111101 মল পবতন (অরফসবর)

33,76 33,763111201 মল পবতন (কম রচবরর)

65 653111302 রবতবয়বত ভবতব

1,50 1,503111306 রশকব ভবতব

23,21 23,213111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,50 4,503111311 রচরকৎসব ভবতব

45 453111314 টরফন ভবতব

12 123111316 পধবলবই ভবতব

10,55 10,553111325 উৎসব ভবতব

60 603111327 অরধকবল ভবতব

1,80 1,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,10 1,103111335 ববসলব নববর র ভবতব

5 53111338 অনবন ভবতব

1,06,77 1,06,77উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,06,77 1,06,77

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00 1,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

4,50 4,503211113 রবদসৎ*

50 503211115 পবরন*

2 23211119 ডবক*

10 103211120 পররলপফবন*

6,12 6,12উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

3,00 3,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

3244 ভমণ ও বদরল

60 603244101 ভমণ বয়

60 60উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

85,81 85,813252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

85,81 85,81উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10 103255104 সসবম ও রসল

6,00 6,003255105 অনবন মরনহবরর

6,10 6,10উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

60 603256106 পপবশবক

60 60উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,00 2,003258101 পমবরররবন

75 753258103 করমউরবর

2,75 2,75উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,04,98 1,04,98

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,50 1,503821103 পপপর কর*

1,50 1,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,50 1,50

2,13,25 2,13,25উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - বনর সবসস পকন, চটগবম: 2,13,25 2,13,25

1270217116291 রবমবন বনর সবসস পকন, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

43,07 43,073111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,37,15 1,37,153111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,60 1,603111302 রবতবয়বত ভবতব

3,00 3,003111306 রশকব ভবতব

81,00 64,283111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

10,00 10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,10 1,103111314 টরফন ভবতব

30 303111316 পধবলবই ভবতব

30,07 30,073111325 উৎসব ভবতব

3,50 3,503111327 অরধকবল ভবতব

5,01 5,013111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

5 53111338 অনবন ভবতব

3,18,85 3,02,13উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,18,85 3,02,13

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,50 3,503211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,00 1,003211106 আপবয়ন বয়

50 503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

50 503211120 পররলপফবন*

1,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

4,00 4,003211134 শরমক (অরনয়রমত) মজরর

10,50 10,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

10 103221108 ববসক চবজর

10 10উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 3,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 3,50উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00 13,273252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

20,00 13,27উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,00 1,003255101 করমউরবর সবমগর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

20 203255104 সসবম ও রসল

8,00 5,003255105 অনবন মরনহবরর

10,20 6,20উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,20 403256106 পপবশবক

1,20 40উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

2,00 603258101 পমবরররবন

1,00 1,003258102 আসবববপত

1,00 1,003258103 করমউরবর

4,00 2,60উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 51,50 37,07

3,70,35 3,39,20উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00 1,004112314 আসবববপত

2,00 2,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,00 2,00

2,00 2,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবমবন বনর সবসস পকন, ঢবকব: 3,72,35 3,41,20

1270217116292 বনর সবসস পকন, পমবসলব, খলনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

32,88 16,883111101 মল পবতন (অরফসবর)

44,31 44,313111201 মল পবতন (কম রচবরর)

45 453111302 রবতবয়বত ভবতব

4,00 4,003111306 রশকব ভবতব

28,00 28,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,00 4,003111311 রচরকৎসব ভবতব

40 403111314 টরফন ভবতব

15 153111316 পধবলবই ভবতব

12,00 10,503111325 উৎসব ভবতব

1,70 1,703111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,10 1,103111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,28,99 1,11,49উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,28,99 1,11,49

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,10 1,103211113 রবদসৎ*

50 03211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

5 53211120 পররলপফবন*

30,00 03211131 আউরপসবরস রস

31,65 1,15উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 2,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

53,94 72,443252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

53,94 72,44উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

20 203255104 সসবম ও রসল

7,00 17,003255105 অনবন মরনহবরর

7,20 17,20উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

60 603256106 পপবশবক

60 60উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,00 1,003258103 করমউরবর

1,00 1,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 96,39 94,39

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

6,00 6,003821102 ভরম উনয়ন কর*

1,00 1,003821103 পপপর কর*

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

উপপমবর - অনবন বয়: 7,00 7,00

2,32,38 2,12,88উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112314 আসবববপত*

1,00 1,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 1,00

1,00 1,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - বনর সবসস পকন, পমবসলব, খলনব: 2,33,38 2,13,88

পমবর - মহবমবরর পরবগ রনয়নণ পকনসমহ: 8,18,98 7,68,33

1270218 রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ

1270218000000 রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

57,00 57,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,27,53 1,36,533111201 মল পবতন (কম রচবরর)

63 633111302 রবতবয়বত ভবতব

6,88 6,883111306 রশকব ভবতব

3,34 3,343111308 ঝঝরক ভবতব

73,26 73,263111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

13,36 13,363111311 রচরকৎসব ভবতব

1,86 1,863111314 টরফন ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,18 1,183111316 পধবলবই ভবতব

38,82 38,823111325 উৎসব ভবতব

5,58 5,583111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,35 3,353111335 ববসলব নববর র ভবতব

22 223111338 অনবন ভবতব

3,33,01 3,42,01উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,33,01 3,42,01

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

21,21 21,213211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

9,34 9,343211113 রবদসৎ*

6 63211115 পবরন*

2 23211119 ডবক*

8 83211120 পররলপফবন*

11,11 2,113211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

3,17 3,173211131 আউরপসবরস রস

44,99 35,99উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,22 4,223243102 গবস  ও জবলবরন

4,22 4,22উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

2,11 2,113244101 ভমণ বয়

2,11 2,11উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

60,30 60,303252104 পথ*

1,13,99 1,13,993252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,74,29 1,74,29উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

53 533255101 করমউরবর সবমগর

21 213255104 সসবম ও রসল

4,22 4,223255105 অনবন মরনহবরর

4,96 4,96উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,11 2,113256106 পপবশবক

2,11 2,11উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,00 1,003258102 আসবববপত

1,00 1,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,33,68 2,24,68

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

53 533821102 ভরম উনয়ন কর*

1,00 1,003821103 পপপর কর*

1,53 1,53উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,53 1,53

5,68,22 5,68,22উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50 504112202 করমউরবর ও আনররঙক

50 50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 50 50

50 50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ: 5,68,72 5,68,72

পমবর - রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ: 5,68,72 5,68,72

1270219 অনবন রকব হবসপবতবলসমহ

1270219000000 অনবন রকব হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,33,57 2,33,573111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,23,08 3,25,193111201 মল পবতন (কম রচবরর)

66 663111301 দবরয়ত ভবতব

6,00 3,893111302 রবতবয়বত ভবতব

11,13 11,133111306 রশকব ভবতব

6,12 6,123111308 ঝঝরক ভবতব

2,10,37 2,10,373111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

33,39 33,393111311 রচরকৎসব ভবতব

3,34 3,343111314 টরফন ভবতব

1,45 1,453111316 পধবলবই ভবতব

95,49 95,493111325 উৎসব ভবতব

16,72 16,723111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

6,15 6,153111335 ববসলব নববর র ভবতব

9,47,47 9,47,47উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 9,47,47 9,47,47

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

44,84 44,843211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,12 1,123211106 আপবয়ন বয়

51,17 51,173211113 রবদসৎ*

70 703211115 পবরন*

6 63211119 ডবক*

63 633211120 পররলপফবন*

64,14 64,143211131 আউরপসবরস রস

1,62,66 1,62,66উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,22 4,223243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,28 5,283243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

7,39 7,393244101 ভমণ বয়

7,39 7,39উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,11,00 2,11,003252104 পথ*

1,79,35 1,79,353252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

3,90,35 3,90,35উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,58 1,583255101 করমউরবর সবমগর

63 633255104 সসবম ও রসল

10,55 10,553255105 অনবন মরনহবরর

12,76 12,76উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

53 533256106 পপবশবক

53 53উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,69 3,693257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,69 3,69উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

63 633258101 পমবরররবন

1,06 1,063258102 আসবববপত

2,11 2,113258103 করমউরবর

3,80 3,80উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,90,68 5,90,68

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

6,33 6,333821102 ভরম উনয়ন কর*

31,65 31,653821103 পপপর কর*

37,98 37,98উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 37,98 37,98

15,76,13 15,76,13উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,11 2,114112202 করমউরবর ও আনররঙক*

6,86 6,864112314 আসবববপত*

8,97 8,97উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 8,97 8,97

8,97 8,97উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - অনবন রকব হবসপবতবলসমহ: 15,85,10 15,85,10

পমবর - অনবন রকব হবসপবতবলসমহ: 15,85,10 15,85,10

1270220 রকব রকরনকসমহ

1270220000000 রকব রকরনকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,06,76 5,06,763111101 মল পবতন (অরফসবর)

13,93,27 13,93,273111201 মল পবতন (কম রচবরর)

7,00 393111301 দবরয়ত ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

4,81 4,813111302 রবতবয়বত ভবতব

33,39 33,393111306 রশকব ভবতব

27,83 27,833111308 ঝঝরক ভবতব

6,68 6,683111309 পবহবরড় ভবতব

5,73,79 5,73,793111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,14,81 1,14,813111311 রচরকৎসব ভবতব

18,15 18,153111314 টরফন ভবতব

3,34 3,343111316 পধবলবই ভবতব

3,18,20 3,18,203111325 উৎসব ভবতব

1,60 1,603111327 অরধকবল ভবতব

46,42 53,033111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

31,82 31,823111335 ববসলব নববর র ভবতব

17 173111338 অনবন ভবতব

30,88,04 30,88,04উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 30,88,04 30,88,04

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

15,83 15,833211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

40,88 40,883211113 রবদসৎ*

1,16 1,163211115 পবরন*

46 463211119 ডবক*

1,12 1,123211120 পররলপফবন*

10,55 10,553211131 আউরপসবরস রস

70,00 70,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

84 843243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

84 84উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

13,08 13,083244101 ভমণ বয়

13,08 13,08উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

5,86,71 5,86,713252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

5,86,71 5,86,71উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,67 4,673255104 সসবম ও রসল

15,83 15,833255105 অনবন মরনহবরর

20,50 20,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

3,17 3,173256106 পপবশবক

3,17 3,17উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

31,70 31,703257106 শদবচবর

31,70 31,70উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

17 173258101 পমবরররবন

5,28 5,283258102 আসবববপত

5,45 5,45উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 7,31,45 7,31,45

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

8,44 8,443821102 ভরম উনয়ন কর*

7,39 7,393821103 পপপর কর*

15,83 15,83উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 15,83 15,83

38,35,32 38,35,32উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রকব রকরনকসমহ: 38,35,32 38,35,32

পমবর - রকব রকরনকসমহ: 38,35,32 38,35,32
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1270221 কষ হবসপবতবলসমহ

1270221000000 কষ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

86,45 86,453111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,03,00 2,03,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

78 783111301 দবরয়ত ভবতব

5,28 5,283111302 রবতবয়বত ভবতব

3,82 3,823111306 রশকব ভবতব

7,39 7,393111308 ঝঝরক ভবতব

1,28,55 1,28,553111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

31,16 31,163111311 রচরকৎসব ভবতব

2,23 2,233111314 টরফন ভবতব

56 563111316 পধবলবই ভবতব

49,34 49,343111325 উৎসব ভবতব

1,06 1,063111327 অরধকবল ভবতব

7,78 7,783111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,50 3,503111335 ববসলব নববর র ভবতব

17 173111338 অনবন ভবতব

5,31,07 5,31,07উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 5,31,07 5,31,07

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,70 5,703211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

14,24 14,243211113 রবদসৎ*

8,16 13,933211115 পবরন*

26 263211120 পররলপফবন*

8,00 2,233211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

7,39 7,393211131 আউরপসবরস রস

43,75 43,75উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,06 1,063243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,23 2,233243102 গবস  ও জবলবরন

3,29 3,29উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,12 1,123244101 ভমণ বয়

1,12 1,12উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

42,33 42,333252104 পথ*

1,37,68 1,37,683252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,80,01 1,80,01উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

22 223255104 সসবম ও রসল

7,49 7,493255105 অনবন মরনহবরর

7,71 7,71উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

53 533256106 পপবশবক

53 53উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,06 1,063258101 পমবরররবন

53 533258102 আসবববপত

1,59 1,59উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,38,00 2,38,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

21 213821102 ভরম উনয়ন কর

33,18 33,183821103 পপপর কর*

33,39 33,39উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 33,39 33,39

8,02,46 8,02,46উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - কষ হবসপবতবলসমহ: 8,02,46 8,02,46

পমবর - কষ হবসপবতবলসমহ: 8,02,46 8,02,46

1270222 রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ

1270222000000 রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,44,16 2,44,163111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,26,40 2,26,403111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,12 1,123111302 রবতবয়বত ভবতব

5,57 5,573111306 রশকব ভবতব

6,68 6,683111309 পবহবরড় ভবতব

1,34,81 1,34,813111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

16,70 16,703111311 রচরকৎসব ভবতব

1,69 1,693111314 টরফন ভবতব

78 783111316 পধবলবই ভবতব

75,09 75,093111325 উৎসব ভবতব

12,52 12,523111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

7,51 7,513111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,12 1,123111338 অনবন ভবতব

7,34,15 7,34,15উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 7,34,15 7,34,15

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

21,84 21,843211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,27 3,273211113 রবদসৎ*

10,55 10,553211131 আউরপসবরস রস

35,66 35,66উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

3,73 3,733244101 ভমণ বয়

3,73 3,73উপপমবর - ভমণ ও বদরল:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,44,72 1,44,723252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ*

1,44,72 1,44,72উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,11 2,113256106 পপবশবক

2,11 2,11উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,28 5,283258102 আসবববপত

5,28 5,28উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,91,50 1,91,50

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

8,44 8,443821103 পপপর কর*

8,44 8,44উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 8,44 8,44

9,34,09 9,34,09উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ: 9,34,09 9,34,09

পমবর - রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ: 9,34,09 9,34,09

1270223 টমব পসনবরসমহ

1270223000000 টমব পসনবরসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,73 12,733111101 মল পবতন (অরফসবর)

11,67 11,673111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,12 1,123111306 রশকব ভবতব

15,92 15,923111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,67 1,673111311 রচরকৎসব ভবতব

12 123111314 টরফন ভবতব

5,00 5,003111325 উৎসব ভবতব

80 803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

49 493111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,06 1,063111338 অনবন ভবতব

50,58 50,58উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 50,58 50,58

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,23 2,233211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,28 5,283211113 রবদসৎ

21 213211115 পবরন

74 743211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

5 53211119 ডবক

3 33211120 পররলপফবন

11 113211125 পচবর ও রবজবপন বয়

2,00 2,003211131 আউরপসবরস রস

10,65 10,65উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,06 1,063243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

53 533243102 গবস  ও জবলবরন

1,59 1,59উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,06 1,063244101 ভমণ বয়

1,06 1,06উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

53 533252104 পথ

3,17 3,173252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,70 3,70উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

42 423255101 করমউরবর সবমগর

1,06 1,063255105 অনবন মরনহবরর

1,48 1,48উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,06 1,063256106 পপবশবক

1,06 1,06উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

53 533258101 পমবরররবন

11 113258103 করমউরবর

64 64উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 20,18 20,18

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

34 343821102 ভরম উনয়ন কর

53 533821103 পপপর কর

87 87উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 87 87

71,63 71,63উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50 504112202 করমউরবর ও আনররঙক

53 534112314 আসবববপত

1,03 1,03উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,03 1,03

1,03 1,03উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - টমব পসনবরসমহ: 72,66 72,66

পমবর - টমব পসনবরসমহ: 72,66 72,66
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1270224 পমরডপকল সবপবই রডপপবসমহ

1270224000000 পমরডপকল সবপবই রডপপবসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

30,73 30,733111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,21,63 1,21,633111201 মল পবতন (কম রচবরর)

4,00 4,003111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00 5,003111306 রশকব ভবতব

11 113111308 ঝঝরক ভবতব

60,00 60,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

13,00 13,003111311 রচরকৎসব ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

53 533111316 পধবলবই ভবতব

26,00 26,003111325 উৎসব ভবতব

1,58 1,583111327 অরধকবল ভবতব

4,00 4,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,72,58 2,72,58উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,72,58 2,72,58

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00 1,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

6,30 6,303211113 রবদসৎ

4,00 4,003211115 পবরন

50 503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

5 53211119 ডবক

14 143211120 পররলপফবন

3,00 3,003211131 আউরপসবরস রস

14,99 14,99উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,64 2,643243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

79 793243102 গবস  ও জবলবরন

3,43 3,43উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,58 1,583244101 ভমণ বয়

1,58 1,58উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

58 583255102 মদণ ও ববধবই

63 633255104 সসবম ও রসল

7,24 7,243255105 অনবন মরনহবরর

8,45 8,45উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

4,22 4,223256106 পপবশবক

4,22 4,22উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

32 323257301 অনষবন/ উৎসববরদ

32 32উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,06 1,063258101 পমবরররবন

2,40 2,403258102 আসবববপত

60 603258103 করমউরবর

4,06 4,06উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 37,05 37,05

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

63 633821102 ভরম উনয়ন কর

5,28 5,283821103 পপপর কর

5,91 5,91উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 5,91 5,91

3,15,54 3,15,54উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,06 1,064112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 2,004112314 আসবববপত

3,06 3,06উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,06 3,06

3,06 3,06উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পমরডপকল সবপবই রডপপবসমহ: 3,18,60 3,18,60

পমবর - পমরডপকল সবপবই রডপপবসমহ: 3,18,60 3,18,60

1270225 অনবন সরবধবরদসমহ

1270225116408 জবতরয় গনবগবর এবস ডকপমপনশন পসনবর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

8,50 8,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

42,20 42,203111201 মল পবতন (কম রচবরর)

30 303111301 দবরয়ত ভবতব

60 603111302 রবতবয়বত ভবতব

1,50 1,503111306 রশকব ভবতব

21,10 21,103111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

3,70 3,703111311 রচরকৎসব ভবতব

40 403111314 টরফন ভবতব

4 43111316 পধবলবই ভবতব

8,44 8,443111325 উৎসব ভবতব

1,41 1,413111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10 103111332 সমবনর ভবতব

85 853111335 ববসলব নববর র ভবতব

10 103111338 অনবন ভবতব

89,24 89,24উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 89,24 89,24
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

15,00 15,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

11,50 11,503211113 রবদসৎ*

1,20 1,203211115 পবরন*

1,50 1,503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

10 103211119 ডবক

50 503211120 পররলপফবন*

1,00 1,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

48,39 48,393211127 বইপত ও সবমরয়কর*

79,19 79,19উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50 503243102 গবস  ও জবলবরন

50 50উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 3,003255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

5,00 5,003255105 অনবন মরনহবরর

8,50 8,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

20 203256106 পপবশবক

20 20উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

1,00 1,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

6,00 6,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 94,39 94,39

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

40 403821103 পপপর কর*

40 40উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 40 40

1,84,03 1,84,03উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00 2,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

2,00 2,004112314 আসবববপত*

4,00 4,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 4,00 4,00

4,00 4,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - জবতরয় গনবগবর এবস ডকপমপনশন পসনবর, ঢবকব: 1,88,03 1,88,03

1270225116409 রবনববহন ও রনপবরত সসরকণ সসসব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3111 নগদ মজরর ও পবতন

15,80 15,803111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,47,70 1,47,703111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50 503111301 দবরয়ত ভবতব

2,00 2,003111302 রবতবয়বত ভবতব

3,70 3,703111306 রশকব ভবতব

42,20 42,203111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

10,70 10,703111311 রচরকৎসব ভবতব

1,10 1,103111314 টরফন ভবতব

70 703111316 পধবলবই ভবতব

27,26 27,263111325 উৎসব ভবতব

17,94 17,943111327 অরধকবল ভবতব

4,55 4,553111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,72 2,723111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,76,87 2,76,87উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,76,87 2,76,87

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

12,00 17,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

8,00 8,003211113 রবদসৎ*

3,00 3,003211115 পবরন*

3,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

70 703211120 পররলপফবন*

5,00 10,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

31,70 41,70উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

40,00 40,003231301 পরশকণ

40,00 40,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 32,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 32,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

6,00 6,003244101 ভমণ বয়

6,00 6,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

20 203255104 সসবম ও রসল

15,00 32,003255105 অনবন মরনহবরর

18,20 37,20উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00,00 03256105 কবচবমবল ও খচরব রনবসশ

5,00 5,003256106 পপবশবক

5,05,00 5,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,00 1,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,00 1,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3,35,98 7,00,003258101 পমবরররবন*

3,00 3,003258103 করমউরবর

3,38,98 7,03,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 9,60,88 8,65,90

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

35 353821103 পপপর কর*

35 35উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 35 35

12,38,10 11,43,12উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 10,004112314 আসবববপত*

5,00 94,984112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

10,00 1,04,98উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,00 1,04,98

10,00 1,04,98উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবনববহন ও রনপবরত সসরকণ সসসব, ঢবকব: 12,48,10 12,48,10

1270225116410 নবশনবল ইপলকব-পমরডকসবল ইকইপপমন পমইনপরনবন ওয়বকরশপ এন পটরনস পসনবর, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,97,00 63,303111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,97,00 1,84,723111201 মল পবতন (কম রচবরর)

80 703111301 দবরয়ত ভবতব

1,49 1,353111302 রবতবয়বত ভবতব

4,40 4,003111306 রশকব ভবতব

1,15,70 1,05,183111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

11,00 10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,54 1,403111314 টরফন ভবতব

30 303111316 পধবলবই ভবতব

45,46 41,323111325 উৎসব ভবতব

11,55 10,503111327 অরধকবল ভবতব

7,61 6,913111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,00 3,003111332 সমবনর ভবতব

4,55 4,133111335 ববসলব নববর র ভবতব

5,00 5,003111338 অনবন ভবতব

6,06,40 4,41,81উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,06,40 4,41,81

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

14,00 14,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

16,50 15,003211113 রবদসৎ*

6,00 3,003211115 পবরন*

1,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

20 203211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

7,00 7,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

50 503211127 বইপত ও সবমরয়কর*

1,10,00 03211131 আউরপসবরস রস

1,56,20 41,70উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

60,00 60,003231301 পরশকণ

60,00 60,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

25,00 25,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

60 603243102 গবস  ও জবলবরন

25,60 25,60উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

38,50 35,003244101 ভমণ বয়

38,50 35,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

12,00 12,003252101 রবছবনবপত

12,00 12,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 503255104 সসবম ও রসল

25,00 25,003255105 অনবন মরনহবরর

25,50 25,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,00 1,003256106 পপবশবক

1,00 1,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

5,00 5,003257206 সমবনর

5,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

22,00 22,003258101 পমবরররবন

2,00 2,003258102 আসবববপত

3,00 3,003258103 করমউরবর

81,35,80 82,08,083258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

81,62,80 82,35,08উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 84,86,60 84,40,88

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

50 503821103 পপপর কর*

50 50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 50 50

90,93,50 88,83,19উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

7,00 7,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

10,00 10,004112314 আসবববপত*
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

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

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 17,00 17,00

17,00 17,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবশনবল ইপলকব-পমরডকসবল ইকইপপমন পমইনপরনবন ওয়বকরশপ এন পটরনস পসনবর, ঢবকব: 91,10,50 89,00,19

1270225116413 মবতসদন পকন, মরতরঝল, ঢবকব

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00 20,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00 20,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 20,00 20,00

20,00 20,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - মবতসদন পকন, মরতরঝল, ঢবকব: 20,00 20,00

পমবর - অনবন সরবধবরদসমহ: 105,66,63 103,56,32

1270226 নগর ঔরধবলয়

1270226000000 নগর ঔরধবলয়

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,95,02 1,95,023111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,99,97 2,99,973111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,80 3,803111302 রবতবয়বত ভবতব

7,98 7,983111306 রশকব ভবতব

1,96,11 1,96,113111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

24,95 24,953111311 রচরকৎসব ভবতব

6,96 6,963111314 টরফন ভবতব

1,96 1,963111316 পধবলবই ভবতব

79,16 79,163111325 উৎসব ভবতব

8,09 8,093111327 অরধকবল ভবতব

15,83 15,833111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

8,44 8,443111332 সমবনর ভবতব

7,76 7,763111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,57 2,573111338 অনবন ভবতব

8,58,60 8,58,60উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,58,60 8,58,60

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

31,65 31,653211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,77 2,773211113 রবদসৎ

15 153211120 পররলপফবন

34,57 34,57উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

17 173243102 গবস  ও জবলবরন

17 17উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,65 1,653244101 ভমণ বয়

1,65 1,65উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

4,74,75 4,74,753252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

4,74,75 4,74,75উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

12 123255102 মদণ ও ববধবই

15,83 15,833255105 অনবন মরনহবরর

15,95 15,95উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,55 5,553256106 পপবশবক

5,55 5,55উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,32,64 5,32,64

13,91,24 13,91,24উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,37 2,374112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,37 2,37উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,37 2,37

2,37 2,37উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নগর ঔরধবলয়: 13,93,61 13,93,61

পমবর - নগর ঔরধবলয়: 13,93,61 13,93,61

1270227 সসকবমক ববরধ হবসপবতবলসমহ

1270227111122 সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, চটগবম

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

22,15 12,033111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,20 4,753111201 মল পবতন (কম রচবরর)

18 603111302 রবতবয়বত ভবতব

50 603111306 রশকব ভবতব

35 603111308 ঝঝরক ভবতব

13,00 7,403111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,50 1,003111311 রচরকৎসব ভবতব

25 253111314 টরফন ভবতব

5 203111316 পধবলবই ভবতব

4,75 4,753111325 উৎসব ভবতব

1,20 803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

48 483111335 ববসলব নববর র ভবতব

53,61 33,46উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 53,61 33,46

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 3,503211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

2,00 5,003211113 রবদসৎ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1,00 1,003211115 পবরন

5,00 9,50উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

8,00 15,003252104 পথ

40,00 66,953252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

48,00 81,95উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 503255101 করমউরবর সবমগর

10 203255104 সসবম ও রসল

5,00 10,003255105 অনবন মরনহবরর

5,60 10,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00 2,003256106 পপবশবক

2,00 2,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20 203258103 করমউরবর

20 20উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 61,30 1,04,85

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

70 703821103 পপপর কর

70 70উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 70 70

1,15,61 1,39,01উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,504112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00 1,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 1,50

1,00 1,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, চটগবম: 1,16,61 1,40,51

1270227111125 সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

93,50 52,753111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,35,00 1,24,603111201 মল পবতন (কম রচবরর)

30 303111301 দবরয়ত ভবতব

1,20 1,103111302 রবতবয়বত ভবতব

5,50 2,003111306 রশকব ভবতব

3,50 1,003111308 ঝঝরক ভবতব

80,00 42,203111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

14,00 10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,20 1,003111314 টরফন ভবতব

60 503111316 পধবলবই ভবতব

40,00 29,903111325 উৎসব ভবতব

4,50 4,003111327 অরধকবল ভবতব

10,00 5,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

70 503111332 সমবনর ভবতব

5,00 2,903111335 ববসলব নববর র ভবতব

25 253111338 অনবন ভবতব

3,95,25 2,78,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,95,25 2,78,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

15,00 5,253211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

80 503211106 আপবয়ন বয়

1,20,00 1,00,003211113 রবদসৎ

15,00 13,003211115 পবরন

50 503211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

50 503211120 পররলপফবন

4,00 2,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

5,00 4,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,60,80 1,26,25উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,00 6,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

7,00 5,003243102 গবস  ও জবলবরন

14,00 11,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 1,003244101 ভমণ বয়

1,00 1,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

20,00 20,003252104 পথ

3,00,00 2,84,343252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

3,20,00 3,04,34উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

13,00 03253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

13,00 0উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,00 3,003255101 করমউরবর সবমগর

1,20 1,203255102 মদণ ও ববধবই

50 503255104 সসবম ও রসল

20,00 12,003255105 অনবন মরনহবরর

25,70 16,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

4,20 4,203256106 পপবশবক

4,20 4,20উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,00 1,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,00 1,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,50 7,503258101 পমবরররবন

2,20 2,203258103 করমউরবর

20,00 17,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

29,70 26,70উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,70,40 4,91,19

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

50 503821102 ভরম উনয়ন কর

2,00 2,003821103 পপপর কর

2,50 2,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,50 2,50

9,68,15 7,71,69উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,50 3,504112202 করমউরবর ও আনররঙক

3,20 3,204112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

5,00 5,004112314 আসবববপত

80,61 80,614112315 রচরকৎসব রনপবরত

92,31 92,31উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 92,31 92,31

92,31 92,31উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, ঢবকব: 10,60,46 8,64,00

1270227111130 সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, খলনব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

6,86 6,863111101 মল পবতন (অরফসবর)

10,55 10,553111201 মল পবতন (কম রচবরর)

20 203111302 রবতবয়বত ভবতব

40 403111306 রশকব ভবতব

30 303111308 ঝঝরক ভবতব

5,50 5,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

60 603111311 রচরকৎসব ভবতব

25 253111314 টরফন ভবতব

20 203111316 পধবলবই ভবতব

8,50 8,503111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

60 603111335 ববসলব নববর র ভবতব

34,96 34,96উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 34,96 34,96

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,20 3,203211102 পররষবর পররচনতব সবমগর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

5,00 5,003211113 রবদসৎ

1,00 1,003211115 পবরন

9,20 9,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

11,80 11,803252104 পথ

67,55 67,553252109 ঔরধ ও পরতপরধক

79,35 79,35উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 503255101 করমউরবর সবমগর

20 203255104 সসবম ও রসল

12,00 12,003255105 অনবন মরনহবরর

12,70 12,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00 2,003256106 পপবশবক

2,00 2,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20 203258103 করমউরবর

20 20উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,03,95 1,03,95

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

60 603821103 পপপর কর

60 60উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 60 60

1,39,51 1,39,51উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00 1,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 1,00

1,00 1,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, খলনব: 1,40,51 1,40,51

1270227111132 সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, রবজশবহর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,00 10,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

14,00 14,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111302 রবতবয়বত ভবতব

1,70 1,703111306 রশকব ভবতব

1,20 1,203111308 ঝঝরক ভবতব

8,00 8,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

3,00 3,003111311 রচরকৎসব ভবতব

40 403111314 টরফন ভবতব

25 253111316 পধবলবই ভবতব

6,00 6,003111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

60 603111335 ববসলব নববর র ভবতব

46,75 46,75উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 46,75 46,75

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,20 3,203211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211113 রবদসৎ

1,00 1,003211115 পবরন

9,20 9,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

11,80 11,803252104 পথ

56,76 56,763252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

68,56 68,56উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 503255101 করমউরবর সবমগর

20 203255104 সসবম ও রসল

11,00 11,003255105 অনবন মরনহবরর

11,70 11,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00 2,003256106 পপবশবক

2,00 2,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

20 203258103 করমউরবর

20 20উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 92,16 92,16

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

60 603821103 পপপর কর

60 60উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 60 60

1,39,51 1,39,51উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00 1,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 1,00

1,00 1,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, রবজশবহর: 1,40,51 1,40,51



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 143

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

1270227111134 সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, রসপলর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,00 12,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

13,40 13,403111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111302 রবতবয়বত ভবতব

1,50 1,503111306 রশকব ভবতব

1,00 1,003111308 ঝঝরক ভবতব

8,00 8,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

3,00 3,003111311 রচরকৎসব ভবতব

40 403111314 টরফন ভবতব

20 203111316 পধবলবই ভবতব

6,00 6,003111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

60 603111335 ববসলব নববর র ভবতব

47,70 47,70উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 47,70 47,70

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

3,00 3,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211113 রবদসৎ

0 1,003211115 পবরন

90 03211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

20 03211120 পররলপফবন

9,10 9,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 03243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,00 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

12,00 12,003252104 পথ

54,78 54,783252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

66,78 66,78উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

50 503255101 করমউরবর সবমগর

20 203255104 সসবম ও রসল

2,00 12,003255105 অনবন মরনহবরর

2,70 12,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00 2,003256106 পপবশবক

2,00 2,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

1,00 03258101 পমবরররবন

20 203258103 করমউরবর
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

2,00 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

3,20 20উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 90,28 91,18

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

60 603821103 পপপর কর

60 60উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 60 60

1,38,58 1,39,48উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00 1,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,00 1,00

1,00 1,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সসকবমক ববরধ হবসপবতবল, রসপলর: 1,39,58 1,40,48

পমবর - সসকবমক ববরধ হবসপবতবলসমহ: 15,97,67 14,26,01

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 9162,27,26 8570,90,95
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

রবপশর কবর রকম

1270201 পধবন কবর রবলয়, সবসস অরধদপর

120001703 হজ সবসস কবর রকম

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,11 1,113211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,11 1,11উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,16 4,163243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,16 4,16উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

11,18,80 11,18,803252109 ঔরধ ও পরতপরধক**

11,18,80 11,18,80উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,38 1,383255102 মদণ ও ববধবই

5,04 5,043255105 অনবন মরনহবরর

6,42 6,42উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

34,51 34,513257206 সমবনর

34,51 34,51উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 11,65,00 11,65,00

11,65,00 11,65,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4113 অনবন সবয়র সমদ

35,00 35,004113302 ডসবরবপবজ

35,00 35,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 35,00 35,00

35,00 35,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - হজ সবসস কবর রকম: 12,00,00 12,00,00

120012508 পকবরভড-১৯ পরতপরবধক ভসবকরসন কবর রকম

আবতরক বয়3

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

6,80 03211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

6,80 0উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

2,98,44 03221106 পররবহণ বয়

2,98,44 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

12,80,37 03231301 পরশকণ

12,80,37 0উপপমবর - পরশকণ:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12702-সবসস অরধদপর

ববপজর

56,53,88 03252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

643,11,32 03252109 ঔরধ ও পরতপরধক

699,65,20 0উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,26,01 03255102 মদণ ও ববধবই

6,26,01 0উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,00,00 03257206 সমবনর

2,00,00 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 723,76,82 0

723,76,82 0উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00,00 04112304 পপকপশল ও অনবন সরঞবমবরদ

10,00,00 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

2,00,00 04113302 ডসবরবপবজ

2,00,00 0উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 12,00,00 0

12,00,00 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পকবরভড-১৯ পরতপরবধক ভসবকরসন কবর রকম: 735,76,82 0

120012602 অসবরযর হবসপবতবল ববসবপনব - হরল ফসবরমরল পরড রকপসন পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল

আবতরক বয়3

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

10,74,90 03821128 সসগরনপরবধক বয়

10,74,90 0উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 10,74,90 0

10,74,90 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - অসবরযর হবসপবতবল ববসবপনব - হরল ফসবরমরল পরড রকপসন পমরডপকল কপলজ হবসপবতবল: 10,74,90 0

পমবর - পধবন কবর রবলয়, সবসস অরধদপর: 758,51,72 12,00,00

পমবর - রবপশর কবর রকম: 758,51,72 12,00,00

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 9920,78,98 8582,90,95

পমবর - সবসস অরধদপর: 9920,78,98 8582,90,95
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12703-ঔরধ পশবসন অরধদপর

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1270301 ঔরধ পশবসন অরধদপর

1270301116451 পধবন কবর রবলয়, ঔরধ পশবসন অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,20,00 2,69,643111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,41,00 1,51,053111201 মল পবতন (কম রচবরর)

99 993111301 দবরয়ত ভবতব

3,00 3,003111302 রবতবয়বত ভবতব

6,00 6,003111306 রশকব ভবতব

1,70,00 1,95,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 25,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,50 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,00 3,003111314 টরফন ভবতব

1,00 1,003111316 পধবলবই ভবতব

72,12 72,123111325 উৎসব ভবতব

2,50 2,503111327 অরধকবল ভবতব

15,00 15,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,003111331 আপবয়ন ভবতব

7,00 3,003111332 সমবনর ভবতব

8,00 8,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

6,00 6,003111338 অনবন ভবতব

6,84,11 7,63,30উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,84,11 7,63,30

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 2,003211101 পরসবর

4,50 4,503211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

5,00 5,003211106 আপবয়ন বয়

80,00 80,003211113 রবদসৎ*

15,00 5,003211115 পবরন*

4,00 3,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

60 603211119 ডবক*

1,00 1,003211120 পররলপফবন*

5,00 5,003211122 আববরসক ভবন ভবড়ব

50,00 50,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

6,00 6,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

2,15,00 2,15,003211131 আউরপসবরস রস

3,88,10 3,77,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,00 5,003221101 রনররকব/সমরকব রফ

25,00 13,003221104 রনবনন রফ

1,00 1,003221106 পররবহণ বয়

4,00 4,003221109 ববসবপনব বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12703-ঔরধ পশবসন অরধদপর

ববপজর

35,00 23,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 5,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 2,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3251 কররজ সরবরবহ

3,00 3,003251101 পবরণপবলন

1,00 1,003251106 মৎস ও পবণর খবদ

4,00 4,00উপপমবর - কররজ সরবরবহ:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

50,00 50,003252105 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

70 703252109 ঔরধ ও পরতপরধক

50,70 50,70উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

9,00 9,003255101 করমউরবর সবমগর

10,00 9,003255102 মদণ ও ববধবই

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

15,00 15,003255105 অনবন মরনহবরর

35,00 34,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

90,00 90,003256102 রবসবয়রনক

15,00 15,003256105 কবচবমবল ও খচরব রনবসশ

6,00 6,003256106 পপবশবক

1,11,00 1,11,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

6,00 6,003257105 উদববন

10,00 10,003257206 সমবনর

10,00 10,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,00 1,003257304 ববগবন পররচর রব

27,00 27,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

9,00 9,003258102 আসবববপত

6,00 6,003258103 করমউরবর

85,00 85,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,003258107 অনবববরসক ভবন

10,00 7,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

1,20,00 1,17,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 7,77,80 7,50,80

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

10,00 2,003821103 পপপর কর*

10,00 2,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 10,00 2,00

14,71,91 15,16,10উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12703-ঔরধ পশবসন অরধদপর

ববপজর

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

30,00 30,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

50,00 50,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

35,00 35,004112314 আসবববপত

55,27 55,274112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,70,27 1,70,27উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,70,27 1,70,27

1,70,27 1,70,27উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, ঔরধ পশবসন অরধদপর: 16,42,18 16,86,37

পমবর - ঔরধ পশবসন অরধদপর: 16,42,18 16,86,37

1270302 ডবগ পররসস লববপররররসমহ

1270302000000 ডবগ পররসস লববপররররসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

69,00 74,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,58,00 1,58,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,80 1,803111301 দবরয়ত ভবতব

3,22 3,223111302 রবতবয়বত ভবতব

6,18 6,183111306 রশকব ভবতব

99,96 99,963111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

12,02 12,023111311 রচরকৎসব ভবতব

1,32 1,323111314 টরফন ভবতব

25 253111316 পধবলবই ভবতব

37,00 37,003111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,003111327 অরধকবল ভবতব

7,00 7,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

25 253111331 আপবয়ন ভবতব

50 503111332 সমবনর ভবতব

4,50 4,503111335 ববসলব নববর র ভবতব

4,02,00 4,07,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 4,02,00 4,07,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

5,00 5,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

6,00 6,003211113 রবদসৎ

3,00 6,903211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

97 973211119 ডবক

80 803211120 পররলপফবন

15,77 19,67উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,90 3,003243102 গবস  ও জবলবরন

6,90 3,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 1,003244101 ভমণ বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12703-ঔরধ পশবসন অরধদপর

ববপজর

1,00 1,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255101 করমউরবর সবমগর

7,00 7,003255105 অনবন মরনহবরর

8,00 8,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

50 503256106 পপবশবক

50 50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

80 803257301 অনষবন/ উৎসববরদ

80 80উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 32,97 32,97

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

9,75 4,753821103 পপপর কর

9,75 4,75উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 9,75 4,75

4,44,72 4,44,72উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ডবগ পররসস লববপররররসমহ: 4,44,72 4,44,72

পমবর - ডবগ পররসস লববপররররসমহ: 4,44,72 4,44,72

1270303 রবভবগরয় কবর রবলয়সমহ, ঔরধ পশবসন অরধদপর

1270303000000 রবভবগরয় ঔরধ পশবসন এর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

67,00 37,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,00 4,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

10 103111302 রবতবয়বত ভবতব

1,20 1,003111306 রশকব ভবতব

32,00 22,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,50 1,163111311 রচরকৎসব ভবতব

50 123111314 টরফন ভবতব

10 103111316 পধবলবই ভবতব

15,00 5,003111325 উৎসব ভবতব

3,00 2,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 1,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,25,40 73,48উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,25,40 73,48

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 4,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

4,00 4,003211113 রবদসৎ

50 503211115 পবরন

80 803211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

80 803211119 ডবক

50 503211120 পররলপফবন
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12703-ঔরধ পশবসন অরধদপর

ববপজর

4,00 4,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব

12,60 14,60উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

1,00 03243102 গবস  ও জবলবরন

1,00 0উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

2,50 2,503244101 ভমণ বয়

2,50 2,50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

4,00 4,003255105 অনবন মরনহবরর

4,00 4,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

2,67 1,673257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,67 1,67উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 22,77 22,77

1,48,17 96,25উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রবভবগরয় ঔরধ পশবসন এর কবর রবলয়সমহ: 1,48,17 96,25

পমবর - রবভবগরয় কবর রবলয়সমহ, ঔরধ পশবসন অরধদপর: 1,48,17 96,25

1270304 পজলব কবর রবলয়সমহ, ঔরধ পশবসন অরধদপর

1270304000000 ডবগস সপবপরর কবর রবলরযসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,10,00 2,10,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,55,00 1,35,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

21 213111301 দবরয়ত ভবতব

1,10 1,103111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00 5,003111306 রশকব ভবতব

50 153111309 পবহবরড় ভবতব

1,65,00 1,55,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

30,00 25,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,20 2,203111314 টরফন ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

85,00 80,003111325 উৎসব ভবতব

15,00 10,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,00 5,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

6,74,51 6,29,16উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,74,51 6,29,16

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

20,00 12,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

8,00 8,003211113 রবদসৎ

6,60 6,603211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

5,50 5,503211119 ডবক

4,00 4,003211120 পররলপফবন

80,00 68,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12703-ঔরধ পশবসন অরধদপর

ববপজর

1,24,10 1,04,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3244 ভমণ ও বদরল

40,00 30,003244101 ভমণ বয়

40,00 30,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

3,00 3,003255101 করমউরবর সবমগর

70,00 59,183255105 অনবন মরনহবরর

73,00 62,18উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,37,10 1,96,28

9,11,61 8,25,44উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ডবগস সপবপরর কবর রবলরযসমহ: 9,11,61 8,25,44

পমবর - পজলব কবর রবলয়সমহ, ঔরধ পশবসন অরধদপর: 9,11,61 8,25,44

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 31,46,68 30,52,78

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 31,46,68 30,52,78

পমবর - ঔরধ পশবসন অরধদপর: 31,46,68 30,52,78
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1270401 পধবন কবর রবলয়, নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

1270401116517 পধবন কবর রবলয়, নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,60,00 251,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,50,00 1,50,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,90 1,203111301 দবরয়ত ভবতব

2,20 2,203111302 রবতবয়বত ভবতব

10,00 10,003111306 রশকব ভবতব

2,70,00 2,70,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 18,003111311 রচরকৎসব ভবতব

50 1,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

1,00 1,003111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

1,50 1,503111314 টরফন ভবতব

4,00 2,303111315 পপবশবক ভবতব

2,20 2,203111316 পধবলবই ভবতব

1,00,00 99,003111325 উৎসব ভবতব

15,00 20,003111327 অরধকবল ভবতব

12,00 10,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

17,00 2,003111332 সমবনর ভবতব

5,00 4,603111335 ববসলব নববর র ভবতব

10,00 10,003111338 অনবন ভবতব

9,87,30 257,05,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 9,87,30 257,05,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

0 50,003211101 পরসবর

10,00 10,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

10,00 10,003211106 আপবয়ন বয়

5,00 5,003211110 আইন সসকবন বয়*

15,00 15,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়*

70,00 60,003211113 রবদসৎ*

5,00 10,003211115 পবরন*

5,00 10,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক*

2,00 2,003211119 ডবক*

2,00 6,003211120 পররলপফবন*

10,00 15,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

2,00 1,003211127 বইপত ও সবমরয়কর*

1,36,00 1,94,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,49,16 20,003221112 পররকব রফ

1,49,16 20,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

70,00 20,003231301 পরশকণ

70,00 20,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

20,00 22,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 18,003243102 গবস  ও জবলবরন

30,00 40,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

7,50 15,003244101 ভমণ বয়

7,50 15,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

32,00 32,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

32,00 32,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,00 6,003255101 করমউরবর সবমগর

1,00 1,003255104 সসবম ও রসল

25,00 03255105 অনবন মরনহবরর

32,00 7,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

4,00 4,003256103 ববহবর র সবমরগ

6,00 6,003256106 পপবশবক

10,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

10,00 5,003257106 শদবচবর

8,00 10,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

18,00 15,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

5,00 10,003258101 পমবরররবন

4,00 4,003258102 আসবববপত

8,00 8,003258103 করমউরবর

5,00 03258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ*

24,00 30,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

46,00 52,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,30,66 4,05,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

10,00 60,003821103 পপপর কর*

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

উপপমবর - অনবন বয়: 10,00 60,00

15,27,96 261,70,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

20,00 20,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

10,00 10,004112314 আসবববপত*

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

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 30,00 30,00

30,00 30,00উপপমবর - মলধন বয়:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

পমবর - পধবন কবর রবলয়, নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর: 15,57,96 262,00,00

পমবর - পধবন কবর রবলয়, নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর: 15,57,96 262,00,00

1270402 নবরসস ইউরনর, রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ

1270402000000 নবরসস ইউরনর, রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

48,00 39,363111101 মল পবতন (অরফসবর)

50,00 57,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

80 863111302 রবতবয়বত ভবতব

3,00 3,803111306 রশকব ভবতব

40,00 57,803111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,00 5,763111311 রচরকৎসব ভবতব

48 583111314 টরফন ভবতব

60 643111315 পপবশবক ভবতব

60 633111316 পধবলবই ভবতব

16,00 16,003111325 উৎসব ভবতব

5,00 4,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 1,603111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 1,003111338 অনবন ভবতব

1,70,48 1,89,03উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,70,48 1,89,03

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

4,00 4,003244101 ভমণ বয়

4,00 4,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,00 2,003255101 করমউরবর সবমগর

1,00 803255105 অনবন মরনহবরর

3,00 2,80উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 7,00 6,80

1,77,48 1,95,83উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 4,004112314 আসবববপত

0 4,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 0 4,00

0 4,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ: 1,77,48 1,99,83

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবভবগরয় সবসস কবর রবলয়সমহ: 1,77,48 1,99,83

1270403 নবরসস ইউরনর, রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ

1270403000000 নবরসস ইউরনর, রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,00,00 3,50,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

4,00 5,003111306 রশকব ভবতব

1,80 1,803111309 পবহবরড় ভবতব

1,40,00 1,65,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

15,00 11,523111311 রচরকৎসব ভবতব

6,00 5,073111315 পপবশবক ভবতব

2,00 1,693111316 পধবলবই ভবতব

60,00 58,343111325 উৎসব ভবতব

10,00 10,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

6,00 5,253111335 ববসলব নববর র ভবতব

6,44,80 6,13,67উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 6,44,80 6,13,67

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

40,00 40,003244101 ভমণ বয়

40,00 40,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

6,00 6,003255101 করমউরবর সবমগর

5,00 5,003255105 অনবন মরনহবরর

11,00 11,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 51,00 51,00

6,95,80 6,64,67উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 12,004112314 আসবববপত

10,00 12,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 10,00 12,00

10,00 12,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ: 7,05,80 6,76,67

পমবর - নবরসস ইউরনর, রসরভল সবজরপনর কবর রবলয়সমহ: 7,05,80 6,76,67
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

1270405 নবরসস ইউরনর, পমরডপকল কপলজ হবসপবতবলসমহ

1270405000000 নবরসস ইউরনর, পমরডপকল কপলজ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

369,82,70 276,27,763111101 মল পবতন (অরফসবর)

50,00 1,18,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 2,003111301 দবরয়ত ভবতব

1,62 1,623111302 রবতবয়বত ভবতব

13,80,00 10,00,003111306 রশকব ভবতব

210,47,52 160,47,523111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

32,48,00 14,48,003111311 রচরকৎসব ভবতব

60 1,103111314 টরফন ভবতব

10,67,00 6,67,003111315 পপবশবক ভবতব

3,62,00 2,12,003111316 পধবলবই ভবতব

3,00,00 3,00,003111321 ইনরবরন/রশকবনরবশ ভবতব

59,50,00 40,20,003111325 উৎসব ভবতব

13,00,00 14,00,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

10,20,00 4,20,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

727,12,44 532,66,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 727,12,44 532,66,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

34,00 34,003244101 ভমণ বয়

34,00 34,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 34,00 34,00

727,46,44 533,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, পমরডপকল কপলজ হবসপবতবলসমহ: 727,46,44 533,00,00

পমবর - নবরসস ইউরনর, পমরডপকল কপলজ হবসপবতবলসমহ: 727,46,44 533,00,00

1270406 নবরসস ইউরনর, মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ

1270406000000 নবরসস ইউরনর, মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,25,00 2,25,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,00 12,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

32 203111302 রবতবয়বত ভবতব

8,00 9,003111306 রশকব ভবতব

90,00 1,42,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

12,00 14,223111311 রচরকৎসব ভবতব

17 123111314 টরফন ভবতব

4,00 6,253111315 পপবশবক ভবতব

1,10 2,083111316 পধবলবই ভবতব

32,00 37,523111325 উৎসব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

5,00 6,603111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

4,00 5,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 1,003111338 অনবন ভবতব

2,90,59 4,60,99উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,90,59 4,60,99

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 1,003244101 ভমণ বয়

1,00 1,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,00 1,00

2,91,59 4,61,99উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ: 2,91,59 4,61,99

পমবর - নবরসস ইউরনর, মপডল ফসবরমরল পবরনস রকরনকসমহ: 2,91,59 4,61,99

1270407 নবরসস ইউরনর, পডনবল কপলজ হবসপবতবলসমহ

1270407000000 নবরসস ইউরনর, পডনবল কপলজ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,80,00 3,60,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

10,00 14,003111306 রশকব ভবতব

1,50,00 2,15,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

18,00 21,603111311 রচরকৎসব ভবতব

8,00 9,503111315 পপবশবক ভবতব

2,70 3,173111316 পধবলবই ভবতব

50,00 60,003111325 উৎসব ভবতব

10,00 10,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

5,00 6,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 1,003111338 অনবন ভবতব

5,34,70 7,01,27উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 5,34,70 7,01,27

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

1,00 1,003244101 ভমণ বয়

1,00 1,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,00 1,00

5,35,70 7,02,27উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, পডনবল কপলজ হবসপবতবলসমহ: 5,35,70 7,02,27

পমবর - নবরসস ইউরনর, পডনবল কপলজ হবসপবতবলসমহ: 5,35,70 7,02,27
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

1270408 নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত সবতপকবতর ইনরসটউর ও হবসপবতবলসমহ

1270408000000 নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত সবতপকবতর ইনরসটউর ও হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

141,00,00 108,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

30,00 63,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50 1,003111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00,00 3,00,003111306 রশকব ভবতব

37,00 21,503111308 ঝঝরক ভবতব

75,00,00 54,00,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,84,50 7,34,503111311 রচরকৎসব ভবতব

65 603111314 টরফন ভবতব

4,94,00 2,79,003111315 পপবশবক ভবতব

1,78,00 93,003111316 পধবলবই ভবতব

30,00,00 18,00,003111325 উৎসব ভবতব

3,30,00 3,00,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

3,10,00 2,70,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,50 03111344 পখবরপপবর ভবতব (সবসপপনশন)

274,68,15 200,63,60উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 274,68,15 200,63,60

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

8,00 8,003244101 ভমণ বয়

8,00 8,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 8,00 8,00

274,76,15 200,71,60উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত সবতপকবতর ইনরসটউর ও হবসপবতবলসমহ: 274,76,15 200,71,60

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত সবতপকবতর ইনরসটউর ও হবসপবতবলসমহ: 274,76,15 200,71,60

1270409 নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত হবসপবতবলসমহ

1270409000000 নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

45,00,00 60,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,80,00 1,64,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 2,343111302 রবতবয়বত ভবতব

2,00,00 2,50,003111306 রশকব ভবতব

8,00 8,003111308 ঝঝরক ভবতব

27,00,00 41,00,193111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,00,00 5,50,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 1,803111314 টরফন ভবতব

2,00,00 2,50,003111315 পপবশবক ভবতব

70,00 87,003111316 পধবলবই ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

10,00,00 10,00,003111325 উৎসব ভবতব

2,00,00 2,50,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

1,00,00 1,15,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 2,003111338 অনবন ভবতব

95,63,00 127,81,33উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 95,63,00 127,81,33

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

8,00 10,003244101 ভমণ বয়

8,00 10,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 8,00 10,00

95,71,00 127,91,33উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত হবসপবতবলসমহ: 95,71,00 127,91,33

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবপশরবরয়ত হবসপবতবলসমহ: 95,71,00 127,91,33

1270410 নবরসস ইউরনর, পজনবপরল হবসপবতবলসমহ

1270410000000 নবরসস ইউরনর, পজনবপরল হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

150,00,00 123,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,25,00 1,55,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

5,00,00 4,50,003111306 রশকব ভবতব

1,00,00 1,00,003111309 পবহবরড় ভবতব

75,00,00 61,00,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,68,00 7,83,163111311 রচরকৎসব ভবতব

2,50 1,503111314 টরফন ভবতব

4,00,00 3,50,003111315 পপবশবক ভবতব

1,35,00 1,26,003111316 পধবলবই ভবতব

23,00,00 21,00,003111325 উৎসব ভবতব

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

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

3,60,00 2,50,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

278,91,50 231,66,66উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 278,91,50 231,66,66

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

15,00 20,003244101 ভমণ বয়

15,00 20,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 15,00 20,00

279,06,50 231,86,66উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, পজনবপরল হবসপবতবলসমহ: 279,06,50 231,86,66

পমবর - নবরসস ইউরনর, পজনবপরল হবসপবতবলসমহ: 279,06,50 231,86,66
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

1270411 নবরসস ইউরনর, পজলব হবসপবতবলসমহ

1270411000000 নবরসস ইউরনর, পজলব হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

110,50,00 123,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,00,00 1,80,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,50,00 4,00,003111306 রশকব ভবতব

80,00 80,003111309 পবহবরড় ভবতব

60,25,00 62,00,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

7,20,00 8,61,833111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 1,603111314 টরফন ভবতব

3,20,00 3,00,003111315 পপবশবক ভবতব

1,06,00 1,00,003111316 পধবলবই ভবতব

22,18,00 20,00,003111325 উৎসব ভবতব

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

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

2,33,00 2,00,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

217,06,00 230,25,43উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 217,06,00 230,25,43

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

20,00 20,003244101 ভমণ বয়

20,00 20,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 20,00 20,00

217,26,00 230,45,43উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, পজলব হবসপবতবলসমহ: 217,26,00 230,45,43

পমবর - নবরসস ইউরনর, পজলব হবসপবতবলসমহ: 217,26,00 230,45,43

1270412 নবরসস ইউরনর, উপপজলব সবসস কমপপকসমহ

1270412000000 নবরসস ইউরনর, উপপজলব সবসস কমপপকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

320,00,00 368,26,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,50,00 1,26,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

4,50,00 10,00,003111306 রশকব ভবতব

1,10,00 1,60,003111309 পবহবরড় ভবতব

150,00,00 135,56,703111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

18,10,00 18,09,003111311 রচরকৎসব ভবতব

3,20 1,203111314 টরফন ভবতব

8,00,00 7,95,963111315 পপবশবক ভবতব

2,58,00 2,65,323111316 পধবলবই ভবতব

25,00,00 03111325 উৎসব ভবতব

8,00,00 03111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

4,00,00 03111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00,00 1,34,403111343 হবওড়/দরপ/চর ভবতব

544,81,20 546,74,58উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 544,81,20 546,74,58

544,81,20 546,74,58উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, উপপজলব সবসস কমপপকসমহ: 544,81,20 546,74,58

পমবর - নবরসস ইউরনর, উপপজলব সবসস কমপপকসমহ: 544,81,20 546,74,58

1270413 নবরসস ইউরনর, পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ

1270413000000 নবরসস ইউরনর, পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

70,00 60,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,00 2,603111201 মল পবতন (কম রচবরর)

8 43111302 রবতবয়বত ভবতব

2,50 2,003111306 রশকব ভবতব

38,00 37,563111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,50 3,783111311 রচরকৎসব ভবতব

5 33111314 টরফন ভবতব

2,70 1,673111315 পপবশবক ভবতব

80 563111316 পধবলবই ভবতব

12,00 10,443111325 উৎসব ভবতব

3,00 1,743111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

1,50 1,263111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 503111338 অনবন ভবতব

1,38,13 1,23,18উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,38,13 1,23,18

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 50 50

1,38,63 1,23,68উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ: 1,38,63 1,23,68

পমবর - নবরসস ইউরনর, পমপটব রবনব সবসস কমপপক এবস উপ-পকনসমহ: 1,38,63 1,23,68

1270414 নবরসস ইউরনর, অনবন হবসপবতবলসমহ

1270414000000 নবরসস ইউরনর, অনবন হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

31,00,00 39,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

20,00 6,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50,00 80,003111306 রশকব ভবতব

13,00,00 14,00,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

70,00 1,20,003111311 রচরকৎসব ভবতব

20 63111314 টরফন ভবতব

26,00 50,003111315 পপবশবক ভবতব

9,00 17,003111316 পধবলবই ভবতব

2,00,00 3,00,003111325 উৎসব ভবতব

1,00,00 1,29,143111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

25,00 40,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 1,003111338 অনবন ভবতব

49,01,20 60,44,20উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 49,01,20 60,44,20

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

5,00 8,003244101 ভমণ বয়

5,00 8,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,00 8,00

49,06,20 60,52,20উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, অনবন হবসপবতবলসমহ: 49,06,20 60,52,20

পমবর - নবরসস ইউরনর, অনবন হবসপবতবলসমহ: 49,06,20 60,52,20

1270415 নবরসস ইউরনর, মহবমবরর পরবগ রনয়নণ পকনসমহ

1270415000000 নবরসস ইউরনর, মহবমবরর পরবগ রনয়নণ পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

15,00 20,523111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,70 5,203111201 মল পবতন (কম রচবরর)

4 83111302 রবতবয়বত ভবতব

40 843111306 রশকব ভবতব

11,00 11,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,00 2,003111311 রচরকৎসব ভবতব

4 53111314 টরফন ভবতব

50 703111315 পপবশবক ভবতব

14 213111316 পধবলবই ভবতব

3,00 4,003111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 03111332 সমবনর ভবতব

35 403111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 1,003111338 অনবন ভবতব

36,17 47,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 36,17 47,00

36,17 47,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, মহবমবরর পরবগ রনয়নণ পকনসমহ: 36,17 47,00

পমবর - নবরসস ইউরনর, মহবমবরর পরবগ রনয়নণ পকনসমহ: 36,17 47,00

1270416 নবরসস ইউরনর, রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ

1270416000000 নবরসস ইউরনর, রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,00,00 6,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

32,00 25,253111201 মল পবতন (কম রচবরর)

35 303111302 রবতবয়বত ভবতব

12,00 15,003111306 রশকব ভবতব

10,00 8,193111308 ঝঝরক ভবতব

2,16,00 3,13,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

25,00 37,803111311 রচরকৎসব ভবতব

1,00 243111314 টরফন ভবতব

10,00 16,633111315 পপবশবক ভবতব

3,00 5,543111316 পধবলবই ভবতব

1,00,00 1,05,003111325 উৎসব ভবতব

14,00 18,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

10,00 12,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 2,003111338 অনবন ভবতব

8,34,35 11,59,95উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 8,34,35 11,59,95

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

50 503244101 ভমণ বয়

50 50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 50 50

8,34,85 11,60,45উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ: 8,34,85 11,60,45

পমবর - নবরসস ইউরনর, রকব পরকরকরণ হবসপবতবলসমহ: 8,34,85 11,60,45

1270417 নবরসস ইউরনর, অনবন রকব হবসপবতবলসমহ

1270417000000 নবরসস ইউরনর, অনবন রকব হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

8,00,00 12,00,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

60,00 25,253111201 মল পবতন (কম রচবরর)

70 303111302 রবতবয়বত ভবতব

15,00 25,003111306 রশকব ভবতব

10,00 15,993111308 ঝঝরক ভবতব

4,00,00 6,12,633111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

50,00 73,803111311 রচরকৎসব ভবতব

90 243111314 টরফন ভবতব

32,00 32,473111315 পপবশবক ভবতব

10,00 10,823111316 পধবলবই ভবতব

1,30,00 2,05,003111325 উৎসব ভবতব

30,00 35,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

20,00 24,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 503111338 অনবন ভবতব

15,58,60 22,61,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 15,58,60 22,61,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3244 ভমণ ও বদরল

2,00 2,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,00 2,00

15,60,60 22,63,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, অনবন রকব হবসপবতবলসমহ: 15,60,60 22,63,00

পমবর - নবরসস ইউরনর, অনবন রকব হবসপবতবলসমহ: 15,60,60 22,63,00

1270418 নবরসস ইউরনর, রকব রকরনকসমহ

1270418000000 নবরসস ইউরনর, রকব রকরনকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,00 15,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

34,00 30,253111201 মল পবতন (কম রচবরর)

50 03111302 রবতবয়বত ভবতব

1,50 1,203111306 রশকব ভবতব

70 673111308 ঝঝরক ভবতব

20 03111309 পবহবরড় ভবতব

22,00 22,623111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,40 3,063111311 রচরকৎসব ভবতব

20 293111314 টরফন ভবতব

1,20 1,353111315 পপবশবক ভবতব

25 453111316 পধবলবই ভবতব

6,00 7,553111325 উৎসব ভবতব

1,00 1,263111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,52 1,523111335 ববসলব নববর র ভবতব

81,47 85,22উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 81,47 85,22

81,47 85,22উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রকব রকরনকসমহ: 81,47 85,22

পমবর - নবরসস ইউরনর, রকব রকরনকসমহ: 81,47 85,22

1270419 নবরসস ইউরনর, কষ হবসপবতবলসমহ

1270419000000 নবরসস ইউরনর, কষ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,20,00 2,10,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

5,50 2,603111201 মল পবতন (কম রচবরর)

15 03111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00 6,003111306 রশকব ভবতব

2,00 03111308 ঝঝরক ভবতব

70,00 1,17,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

10,00 12,783111311 রচরকৎসব ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

10 33111314 টরফন ভবতব

4,00 5,633111315 পপবশবক ভবতব

1,20 1,883111316 পধবলবই ভবতব

25,00 35,443111325 উৎসব ভবতব

4,00 5,913111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

4,00 4,253111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 503111338 অনবন ভবতব

2,50,95 4,02,02উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,50,95 4,02,02

2,50,95 4,02,02উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, কষ হবসপবতবলসমহ: 2,50,95 4,02,02

পমবর - নবরসস ইউরনর, কষ হবসপবতবলসমহ: 2,50,95 4,02,02

1270420 নবরসস ইউরনর, রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ

1270420000000 নবরসস ইউরনর, রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

20,00 36,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,00 1,443111306 রশকব ভবতব

10,00 16,203111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,00 2,163111311 রচরকৎসব ভবতব

80 963111315 পপবশবক ভবতব

28 323111316 পধবলবই ভবতব

4,50 6,003111325 উৎসব ভবতব

1,50 1,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

60 803111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 103111338 অনবন ভবতব

40,68 64,98উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 40,68 64,98

40,68 64,98উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ: 40,68 64,98

পমবর - নবরসস ইউরনর, রবদবলয় সবসস রকরনকসমহ: 40,68 64,98

1270421 নবরসস ইউরনর, টমব পসনবরসমহ

1270421000000 নবরসস ইউরনর, টমব পসনবরসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

20,00 9,803111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,00 503111306 রশকব ভবতব

10,00 6,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

3,00 2,003111311 রচরকৎসব ভবতব

90 603111315 পপবশবক ভবতব

25 123111316 পধবলবই ভবতব

4,00 503111325 উৎসব ভবতব

1,00 253111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

50 123111335 ববসলব নববর র ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

0 113111338 অনবন ভবতব

40,65 20,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 40,65 20,00

40,65 20,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, টমব পসনবরসমহ: 40,65 20,00

পমবর - নবরসস ইউরনর, টমব পসনবরসমহ: 40,65 20,00

1270422 নবরসস ইউরনর, অনবন সরবধবরদসমহ

1270422000000 নবরসস ইউরনর, অনবন সরবধবরদসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

25,00 36,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

15,00 5,183111201 মল পবতন (কম রচবরর)

20 03111302 রবতবয়বত ভবতব

1,25 1,433111306 রশকব ভবতব

17,00 16,203111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,80 2,153111311 রচরকৎসব ভবতব

10 53111314 টরফন ভবতব

1,00 963111315 পপবশবক ভবতব

32 323111316 পধবলবই ভবতব

8,00 6,003111325 উৎসব ভবতব

1,50 1,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 213111335 ববসলব নববর র ভবতব

73,17 70,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 73,17 70,00

73,17 70,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, অনবন সরবধবরদসমহ: 73,17 70,00

পমবর - নবরসস ইউরনর, অনবন সরবধবরদসমহ: 73,17 70,00

1270423 নবরসস ইউরনর, সসকবমক ববরধ হবসপবতবলসমহ

1270423000000 নবরসস ইউরনর, সসকবমক ববরধ হবসপবতবলসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

7,00,00 3,60,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

10,00 13,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

20 03111302 রবতবয়বত ভবতব

20,00 10,003111306 রশকব ভবতব

9,00 4,903111308 ঝঝরক ভবতব

4,25,00 2,05,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

48,00 22,503111311 রচরকৎসব ভবতব

26 243111314 টরফন ভবতব

21,00 10,003111315 পপবশবক ভবতব

6,70 3,303111316 পধবলবই ভবতব

1,60,00 62,173111325 উৎসব ভবতব

14,00 10,853111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

10,00 7,003111335 ববসলব নববর র ভবতব
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

14,24,16 7,08,96উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 14,24,16 7,08,96

14,24,16 7,08,96উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, সসকবমক ববরধ হবসপবতবলসমহ: 14,24,16 7,08,96

পমবর - নবরসস ইউরনর, সসকবমক ববরধ হবসপবতবলসমহ: 14,24,16 7,08,96

1270424 নবরসস ইউরনর, আঞরলক জনসসখব পরশকণ ইনরসটউরসমহ, জবতরয় জনসসখব গপবরণব ও 

পরশকণ ইনরসটউর (রনপপবর র)

1270424000000 নবরসস ইউরনর, আঞরলক জনসসখব পরশকণ ইনরসটউরসমহ, জবতরয় জনসসখব গপবরণব ও 

পরশকণ ইনরসটউর (রনপপবর র)

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

20,00 30,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

60 1,003111306 রশকব ভবতব

12,00 16,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,20 1,803111311 রচরকৎসব ভবতব

70 803111315 পপবশবক ভবতব

25 273111316 পধবলবই ভবতব

3,00 5,003111325 উৎসব ভবতব

2,00 903111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

40 503111335 ববসলব নববর র ভবতব

0 203111338 অনবন ভবতব

40,15 56,47উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 40,15 56,47

40,15 56,47উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, আঞরলক জনসসখব পরশকণ ইনরসটউরসমহ, জবতরয় জনসসখব গপবরণব ও 

পরশকণ ইনরসটউর (রনপপবর র):

40,15 56,47

পমবর - নবরসস ইউরনর, আঞরলক জনসসখব পরশকণ ইনরসটউরসমহ, জবতরয় জনসসখব গপবরণব ও 

পরশকণ ইনরসটউর (রনপপবর র):

40,15 56,47
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12704-নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর

ববপজর

1270425 নবরসস ইউরনর, কপলজ অফ অলবরপনটভ পমরডরসন

1270425000000 নবরসস ইউরনর, কপলজ অফ অলবরপনটভ পমরডরসন

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,09,00 2,40,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,00 4,003111306 রশকব ভবতব

60,00 1,32,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

7,00 14,403111311 রচরকৎসব ভবতব

4,00 6,343111315 পপবশবক ভবতব

1,60 2,123111316 পধবলবই ভবতব

20,00 40,003111325 উৎসব ভবতব

4,00 6,703111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 103111332 সমবনর ভবতব

2,00 4,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,10,60 4,49,66উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,10,60 4,49,66

2,10,60 4,49,66উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - নবরসস ইউরনর, কপলজ অফ অলবরপনটভ পমরডরসন: 2,10,60 4,49,66

পমবর - নবরসস ইউরনর, কপলজ অফ অলবরপনটভ পমরডরসন: 2,10,60 4,49,66

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 2268,14,10 2268,14,00

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 2268,14,10 2268,14,00

পমবর - নবরসস ও রমডওয়বইফবরর অরধদপর: 2268,14,10 2268,14,00
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12705-সবসস পপকপশল অরধদপর

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1270501 সবসস পপকপশল অরধদপর

1270501116518 পধবন কবর রবলয়সবসস পপকপশল অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,00 1,51,103111101 মল পবতন (অরফসবর)

24 243111104 কমবন পপ

44 1,38,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,00 1,003111301 দবরয়ত ভবতব

13 1,773111302 রবতবয়বত ভবতব

20 5,603111306 রশকব ভবতব

24 1,01,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

20 17,503111311 রচরকৎসব ভবতব

20 2,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

9 1,403111314 টরফন ভবতব

50 583111316 পধবলবই ভবতব

1,60 31,413111325 উৎসব ভবতব

0 22,333111327 অরধকবল ভবতব

0 8,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

0 6,203111332 সমবনর ভবতব

20 6,253111335 ববসলব নববর র ভবতব

3,00 5,003111338 অনবন ভবতব

21,04 4,99,38উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 21,04 4,99,38

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

0 32,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

0 5,003211106 আপবয়ন বয়

0 5,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

0 20,703211113 রবদসৎ*

0 5,003211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

0 723211119 ডবক*

0 2,503211120 পররলপফবন*

0 41,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

0 5,003211126 অরডও-রভরডও/চলরচত রনম রবণ

4,00,00 2,00,003211131 আউরপসবরস রস

4,00,00 3,16,92উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

0 20,003221112 পররকব রফ

0 20,00উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন



ররপপবর র গহপনর তবররখ ও সময়   09/03/2021 11:35

 171

2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12705-সবসস পপকপশল অরধদপর

ববপজর

0 28,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

0 21,003243102 গবস  ও জবলবরন

0 49,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

0 8,303244101 ভমণ বয়

0 8,30উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

0 44,003255102 মদণ ও ববধবই

48 483255104 সসবম ও রসল

0 43,003255105 অনবন মরনহবরর

48 87,48উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

0 1,753256106 পপবশবক

0 1,75উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

25,00 03257104 জররপ

0 5,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

25,00 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

0 20,003258101 পমবরররবন

0 2,203258102 আসবববপত

0 8,503258103 করমউরবর

115,00,00 115,00,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব***

0 6,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়*

115,00,00 115,36,70উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 119,30,48 120,30,15

119,51,52 125,29,53উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 2,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

68,18,97 04112315 রচরকৎসব রনপবরত

68,18,97 2,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 68,18,97 2,00

68,18,97 2,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়সবসস পপকপশল অরধদপর: 187,70,49 125,31,53

পমবর - সবসস পপকপশল অরধদপর: 187,70,49 125,31,53
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12705-সবসস পপকপশল অরধদপর

ববপজর

1270502 ততববধবয়ক পপকপশরলর কবর রবলয়সমহ

1270502000000 ততববধবয়ক পপকপশলরর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

1,30,80 1,93,783111101 মল পবতন (অরফসবর)

66,21 70,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

96 1,503111301 দবরয়ত ভবতব

85 1,273111302 রবতবয়বত ভবতব

5,01 6,923111306 রশকব ভবতব

87,64 84,383111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,97 13,503111311 রচরকৎসব ভবতব

53 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

73 1,103111314 টরফন ভবতব

25 403111316 পধবলবই ভবতব

32,18 35,873111325 উৎসব ভবতব

6,24 4,003111327 অরধকবল ভবতব

4,60 11,173111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,57 5,503111335 ববসলব নববর র ভবতব

58 1,303111338 অনবন ভবতব

3,50,12 4,30,69উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,50,12 4,30,69

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

11,35 14,703211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

1,00 03211106 আপবয়ন বয়

4,35 5,403211113 রবদসৎ

2,00 03211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

44 563211119 ডবক

2,04 3,003211120 পররলপফবন

21,18 23,66উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

28,40 22,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,50 8,003243102 গবস  ও জবলবরন

30,90 30,50উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

12,60 8,283244101 ভমণ বয়

12,60 8,28উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

90 03255102 মদণ ও ববধবই

1,05 703255104 সসবম ও রসল

11,50 7,003255105 অনবন মরনহবরর

13,45 7,70উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

94 1,503256106 পপবশবক

94 1,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12705-সবসস পপকপশল অরধদপর

ববপজর

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,50 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,50 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

11,55 10,003258101 পমবরররবন

2,85 2,403258102 আসবববপত

4,44 2,753258103 করমউরবর

4,00 03258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

22,84 15,15উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,03,41 86,79

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

30 1,303821103 পপপর কর

30 1,30উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 30 1,30

4,53,83 5,18,78উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ততববধবয়ক পপকপশলরর কবর রবলয়সমহ: 4,53,83 5,18,78

পমবর - ততববধবয়ক পপকপশরলর কবর রবলয়সমহ: 4,53,83 5,18,78

1270503 রনব রবহর পপকপশরলর কবর রবলয়সমহ

1270503000000 রনব রবহর পপকপশলরর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,74,65 7,34,883111101 মল পবতন (অরফসবর)

6,48,62 5,28,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

17,90 2,503111301 দবরয়ত ভবতব

7,82 3,963111302 রবতবয়বত ভবতব

36,68 32,483111306 রশকব ভবতব

2,60 3,703111309 পবহবরড় ভবতব

8,82,47 4,94,623111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,73,33 79,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

25,26 6,003111314 টরফন ভবতব

8,39 1,123111316 পধবলবই ভবতব

3,37,56 2,22,723111325 উৎসব ভবতব

85,32 23,673111327 অরধকবল ভবতব

59,30 35,833111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

25,60 03111332 সমবনর ভবতব

39,26 28,253111335 ববসলব নববর র ভবতব

22,68 703111338 অনবন ভবতব

36,49,44 21,97,43উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 36,49,44 21,97,43

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,69,05 78,303211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

10,00 03211106 আপবয়ন বয়
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2020-21 2020-21

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12705-সবসস পপকপশল অরধদপর

ববপজর

23,90 45,003211107 রবনববহন ববহবর (চরকরভরতক)

20,00 03211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

81,70 53,903211113 রবদসৎ

5,69 5,353211115 পবরন

32,50 03211117 ইনবরপনর/ ফসবক/ পরপলক

3,26 2,723211119 ডবক

11,71 7,503211120 পররলপফবন

18,90 13,003211122 আববরসক ভবন ভবড়ব

2,09,75 2,54,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়

11,70 03211126 অরডও-রভরডও/চলরচত রনম রবণ

5,98,16 4,59,77উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

50,00 03221112 পররকব রফ

50,00 0উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

80,00 74,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

45,50 21,003243102 গবস  ও জবলবরন

1,25,50 95,50উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

64,35 43,423244101 ভমণ বয়

64,35 43,42উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,19,44 2,00,003255102 মদণ ও ববধবই

8,46 2,823255104 সসবম ও রসল

95,20 60,003255105 অনবন মরনহবরর

2,23,10 2,62,82উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

7,13 4,003256106 পপবশবক

7,13 4,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

17,75 03257301 অনষবন/ উৎসববরদ

17,75 0উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

50,00 50,003258101 পমবরররবন

22,93 11,403258102 আসবববপত

36,00 13,753258103 করমউরবর

10,00 03258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

1,18,93 75,15উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 12,04,92 9,40,66

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

22,87 23,703821103 পপপর কর

22,87 23,70উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 22,87 23,70

48,77,23 31,61,79উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ
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(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12705-সবসস পপকপশল অরধদপর

ববপজর

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,95 04112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

15,95 0উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 15,95 0

15,95 0উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রনব রবহর পপকপশলরর কবর রবলয়সমহ: 48,93,18 31,61,79

পমবর - রনব রবহর পপকপশরলর কবর রবলয়সমহ: 48,93,18 31,61,79

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 241,17,50 162,12,10

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 241,17,50 162,12,10

পমবর - সবসস পপকপশল অরধদপর: 241,17,50 162,12,10

পমবর - সবসস পসবব রবভবগ: 12830,00,0013411,70,16

* পনড 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।
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