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মঞরর ও বরবপদর সসপশবরধত দবরবসমহ (পররচবলন) 2019-20

মঞরর নস - 26

129 - সমবজ কলবণ মনণবলয়

12901 - সরচববলয়

2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1290101 সরচববলয়

1290101117157 সরচববলয়, সমবজ কলবণ মনণবলয়

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,50,00 4,16,173111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,40,00 1,39,943111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,00 03111301 দবরয়ত ভবতব

1,90 1,573111302 রবতবয়বত ভবতব

6,20 5,573111306 রশকব ভবতব

1,70,38 1,46,293111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

21,10 20,793111311 রচরকৎসব ভবতব

3,98 03111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

10,20 03111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

1,80 1,783111314 টরফন ভবতব

90 03111316 পধবলবই ভবতব

1,05,00 94,503111325 উৎসব ভবতব

4,50 4,203111327 অরধকবল ভবতব

16,50 15,753111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,80 03111331 আপবয়ন ভবতব

16,50 16,503111332 সমবনর ভবতব

11,20 10,803111335 ববসলব নববর র ভবতব

10,50 10,393111338 অনবন ভবতব

3,85 803111339 পবচক ভবতব

3,84 803111340 রনরবপতব ভবতব

9,83,15 8,85,85উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 9,83,15 8,85,85

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

38,50 8,473211101 পরসবর

5,00 3,003211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

3,50 2,363211103 করতপরণ

4,00 3,753211105 পরতরনরধ বয়

22,00 18,503211106 আপবয়ন বয়

50,00 47,233211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

6,00 3,703211110 আইন সসকবন বয়

15,50 12,103211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

3,00 2,703211116 কররয়বর

15,00 12,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,20 1,203211119 ডবক*

13,00 13,003211120 পররলপফবন*

50,00 1,32,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

7,00 6,303211126 অরডও-রভরডও/চলরচত রনম রবণ

9,00 8,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

10,00 9,003211128 পকবশনব

25,00 50,003211135 রনপয়বগ পররকব

2,77,70 3,33,81উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3221 রফ, চবজর ও করমশন

5,00 75,003221101 রনররকব/সমরকব রফ*

2,00 1,603221106 পররবহণ বয়

2,50 2,503221107 অনরলরপ বয়

50 113221108 ববসক চবজর

9,00 6,003221109 ববসবপনব বয়

19,00 85,21উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

1,25,00 35,003231301 পরশকণ

1,25,00 35,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

27,00 27,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

3244 ভমণ ও বদরল

2,20,00 1,80,003244101 ভমণ বয়

2,20,00 1,80,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

75 553253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

75 55উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

30,00 30,003255101 করমউরবর সবমগর

12,00 7,003255102 মদণ ও ববধবই

4,00 2,703255104 সফবম ও রসল

45,00 42,493255105 অনবন মরনহবরর

91,00 82,19উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

13,00 10,203256103 ববহবর র সবমরগ

3,50 3,003256106 পপবশবক

16,50 13,20উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

4,00 3,853257101 কনসবলপররন

6,00 4,853257103 গপবরণব

60,00 40,003257105 উদববন

85,00 35,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,55,00 83,70উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

11,00 11,003258101 পমবরররবন

12,00 11,003258102 আসবববপত
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

15,00 15,003258103 করমউরবর

9,00 8,503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,10,00 1,10,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

6,00 5,503258117 লবইন ও তবর

2,00 1,603258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

2,00 1,303258127 রফটস ও রফকবর

2,20,00 1,12,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

3,87,00 2,75,90উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 13,18,95 11,16,56

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

# 5,50,00 7,00,003631107 রবপশর অনদবন

5,50,00 7,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 5,50,00 7,00,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,00 1,153821101 কবসমস শল

50 153821102 ভরম উনয়ন কর

2,50 1,30উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,50 1,30

28,54,60 27,03,71উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 45,004112101 পমবরররবন**

22,00 21,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

41,00 40,424112202 করমউরবর ও আনররঙক*

2,62 2,624112302 কফবপমরব ও আনররঙক

21,00 20,474112310 অরফস সরঞবমবরদ*

46,00 46,004112314 আসবববপত*

1,32,62 1,75,51উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

0 04113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

0 0উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

4141 ভরম

29,69,78 35,20,784141101 ভরম অরধগহণ/কয়

29,69,78 35,20,78উপপমবর - ভরম:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 31,02,40 36,96,29

31,02,40 36,96,29উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সরচববলয়, সমবজ কলবণ মনণবলয়: 59,57,00 64,00,00

পমবর - সরচববলয়: 59,57,00 64,00,00

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 59,57,00 64,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

রবপশর কবর রকম

1290101 সরচববলয়

120000801 সরকবরর কম রচবররপদর জন ঋণ

সমদ7

72 আরর রক সমদ

7215 ঋণ

0 5,007215102 করমউরবর ঋণ

0 5,007215104 পমবররগবরড় ঋণ

0 5,007215105 পমবরর সবইপকল ঋণ

0 15,00উপপমবর - ঋণ:

উপপমবর - আরর রক সমদ: 0 15,00

0 15,00উপপমবর - সমদ:

পমবর - সরকবরর কম রচবররপদর জন ঋণ: 0 15,00

120001205 পরতবনরতব সনবককরণ জররপ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,50,00 1,50,003631107 রবপশর অনদবন

1,50,00 1,50,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,50,00 1,50,00

1,50,00 1,50,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরতবনরতব সনবককরণ জররপ: 1,50,00 1,50,00

120001409 পরতবনর রশকবররপদর রশকব উপব্্রত কবর রকম

আবতরক বয়3

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

95,64,00 95,64,003721102 কলবণ অনদবন

95,64,00 95,64,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 95,64,00 95,64,00

95,64,00 95,64,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরতবনর রশকবররপদর রশকব উপব্্রত কবর রকম: 95,64,00 95,64,00

120001801 বয়স ভবতব কবর রকম

আবতরক বয়3

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

2640,00,00 2640,00,003721106 বয়সপদর অবসর ভবতব

2640,00,00 2640,00,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 2640,00,00 2640,00,00

2640,00,00 2640,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - বয়স ভবতব কবর রকম: 2640,00,00 2640,00,00

120001802 অসচল পরতবনর ভবতব কবর রকম

আবতরক বয়3

37 সবমবরজক সরবধবরদ
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

1390,50,00 1390,50,003721102 কলবণ অনদবন

1390,50,00 1390,50,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 1390,50,00 1390,50,00

1390,50,00 1390,50,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - অসচল পরতবনর ভবতব কবর রকম: 1390,50,00 1390,50,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

120001803 রবধবব ও সবমর রনগহরতব ভবতব

আবতরক বয়3

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

1020,00,00 1020,00,003721102 কলবণ অনদবন

1020,00,00 1020,00,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 1020,00,00 1020,00,00

1020,00,00 1020,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রবধবব ও সবমর রনগহরতব ভবতব: 1020,00,00 1020,00,00

120005800 রভকববরতপত রনপয়বরজত জনপগবষরর পনব রবসন ও রবকল কম রসসসবন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

4,00,00 4,00,003631107 রবপশর অনদবন

4,00,00 4,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 4,00,00 4,00,00

4,00,00 4,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রভকববরতপত রনপয়বরজত জনপগবষরর পনব রবসন ও রবকল কম রসসসবন: 4,00,00 4,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

120005802 চব-শরমকপদর জরবনমবন উনয়ন

আবতরক বয়3

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

25,00,00 25,00,003721102 কলবণ অনদবন

25,00,00 25,00,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 25,00,00 25,00,00

25,00,00 25,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - চব-শরমকপদর জরবনমবন উনয়ন: 25,00,00 25,00,00

120005803 রহজড়ব জনপগবষরর জরবনমবন উনয়ন কবর রকম

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

7,00 7,003631108 গপবরণব অনদবন

22,63 22,633631199 অনবন অনদবন

29,63 29,63উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 29,63 29,63

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

1,87,20 1,87,203721106 বয়সপদর অবসর ভবতব

1,87,20 1,87,20উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 1,87,20 1,87,20

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,24,39 2,24,393821112 পরশকণ মঞরর

1,14,78 1,14,783821117 বরত/পমধববরত

3,39,17 3,39,17উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,39,17 3,39,17

5,56,00 5,56,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রহজড়ব জনপগবষরর জরবনমবন উনয়ন কবর রকম: 5,56,00 5,56,00

120005804 পবপদ  জনপগবষরর জরবনমবন উনয়ন কবর রকম

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

10,00 10,003631108 গপবরণব অনদবন

5,00 5,003631199 অনবন অনদবন

15,00 15,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 15,00 15,00

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

3,00,00 3,00,003721106 বয়সপদর অবসর ভবতব

3,00,00 3,00,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 3,00,00 3,00,00

38 অনবন বয়
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,17,00 2,17,003821112 পরশকণ মঞরর

3,91,00 3,91,003821117 বরত/পমধববরত

6,08,00 6,08,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 6,08,00 6,08,00

9,23,00 9,23,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পবপদ  জনপগবষরর জরবনমবন উনয়ন কবর রকম: 9,23,00 9,23,00

120005805 অনগসর জনপগবষরর জরবনমবন উনয়ন কবর রকম

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

20,00 20,003631108 গপবরণব অনদবন

10,00 10,003631199 অনবন অনদবন

30,00 30,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 30,00 30,00

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

27,00,00 27,00,003721106 বয়সপদর অবসর ভবতব

27,00,00 27,00,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 27,00,00 27,00,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

9,28,00 9,28,003821112 পরশকণ মঞরর

21,29,00 21,29,003821117 বরত/পমধববরত

30,57,00 30,57,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 30,57,00 30,57,00

57,87,00 57,87,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - অনগসর জনপগবষরর জরবনমবন উনয়ন কবর রকম: 57,87,00 57,87,00

120008000 কফবনবর, রকডনর, রলভবর রসপরবরসস, পসবপক পবরবলবইজড ও জনগত হদপরবগরপদর আরর রক 

সহবয়তব

আবতরক বয়3

37 সবমবরজক সরবধবরদ

3721 নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ

150,00,00 150,00,003721105 রচরকৎসব অনদবন

150,00,00 150,00,00উপপমবর - নগদ সবমবরজক সহবয়তব সরবধবরদ:

উপপমবর - সবমবরজক সরবধবরদ: 150,00,00 150,00,00

150,00,00 150,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - কফবনবর, রকডনর, রলভবর রসপরবরসস, পসবপক পবরবলবইজড ও জনগত হদপরবগরপদর আরর রক 

সহবয়তব:

150,00,00 150,00,00

পমবর - সরচববলয়: 5399,30,00 5399,45,00

পমবর - রবপশর কবর রকম: 5399,30,00 5399,45,00

সহবয়তব কবর রকম

1290101 সরচববলয়

131007600 ববসলবপদশ জবতরয় সমবজকলবণ পরররদ
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,16,00 1,26,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

1,11,29 1,17,293631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

6,04,21 5,68,213631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

60,00 60,003631104 পপনশন ও অবসর সরবধব সহবয়তব

20,00 20,003631108 গপবরণব অনদবন

60,56,00 60,56,003631199 অনবন অনদবন

69,67,50 69,47,50উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

6,50 6,503632102 রনপবরত অনদবন

20,00 40,003632105 তথ পরবগবপরবগ পযরক অনদবন

6,00 6,003632106 অনবন মলধন অনদবন

32,50 52,50উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 70,00,00 70,00,00

70,00,00 70,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ জবতরয় সমবজকলবণ পরররদ: 70,00,00 70,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

131007700 শবররররক পরতবনর কলবণ টবস

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

17,50,00 15,00,003631107 রবপশর অনদবন

17,50,00 15,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 17,50,00 15,00,00

17,50,00 15,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - শবররররক পরতবনর কলবণ টবস: 17,50,00 15,00,00

131007800 পরতবনর পসবব ও সবহবয পকন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

17,40,00 17,40,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব***

11,83,05 11,83,053631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব***

12,81,95 11,91,953631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব***

25,00 15,003631108 গপবরণব অনদবন

42,30,00 41,30,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

10,40,00 16,40,003632102 রনপবরত অনদবন

6,00,00 6,00,003632103 রবনববহন  বববদ অনদবন

45,00 45,003632105 তথ পরবগবপরবগ পযরক অনদবন

85,00 85,003632106 অনবন মলধন অনদবন

17,70,00 23,70,00উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 60,00,00 65,00,00

60,00,00 65,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পরতবনর পসবব ও সবহবয পকন: 60,00,00 65,00,00

131014100 ববসলবপদশ ররহফবরবরলপরশন কবউরনল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

15,00 03631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

1,46,00 03631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

1,61,00 0উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

19,00 03632102 রনপবরত অনদবন

20,00 03632105 তথ পরবগবপরবগ পযরক অনদবন

39,00 0উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 2,00,00 0

2,00,00 0উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - ববসলবপদশ ররহফবরবরলপরশন কবউরনল: 2,00,00 0

132004500 রনউপরব-পডপভলপপমনবল পরতবনর সরকব টবস

আবতরক বয়3

36 অনদবন
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

3631 আবতরক অনদবন

21,00 31,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

39,75 49,753631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

3,40,85 4,30,853631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

20,00,00 20,00,003631107 রবপশর অনদবন

10,00 20,003631108 গপবরণব অনদবন

1,00,00 2,00,003631199 অনবন অনদবন

25,11,60 27,31,60উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

3,20 3,203632102 রনপবরত অনদবন

13,70 13,703632105 তথ পরবগবপরবগ পযরক অনদবন

1,50 1,503632106 অনবন মলধন অনদবন

18,40 18,40উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 25,30,00 27,50,00

25,30,00 27,50,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - রনউপরব-পডপভলপপমনবল পরতবনর সরকব টবস: 25,30,00 27,50,00

132004600 করকয়বর ইমপবন কবর রকম

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

1,33,41 9,50,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব*

33,66,59 25,50,003631199 অনবন অনদবন*

35,00,00 35,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 35,00,00 35,00,00

35,00,00 35,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - করকয়বর ইমপবন কবর রকম: 35,00,00 35,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

132004800 দগ ও পরতবনরপদর পনব রবসন তহরবল

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

27,50 27,503631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

50,00 50,003631107 রবপশর অনদবন

87,50 87,503631199 অনবন অনদবন

1,65,00 1,65,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 1,65,00 1,65,00

1,65,00 1,65,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - দগ ও পরতবনরপদর পনব রবসন তহরবল: 1,65,00 1,65,00

132004900 পলর সমবজপসবব কবর রকম: আবতরক কদঋণ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

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

12,00,00 24,00,003631199 অনবন অনদবন*

12,50,00 25,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 12,50,00 25,00,00

12,50,00 25,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পলর সমবজপসবব কবর রকম: আবতরক কদঋণ: 12,50,00 25,00,00

132005000 শহর সমবজপসবব কবর রকম: আবতরক কদঋণ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

50,00 50,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

10,50,00 10,50,003631199 অনবন অনদবন*

11,00,00 11,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 11,00,00 11,00,00

11,00,00 11,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - শহর সমবজপসবব কবর রকম: আবতরক কদঋণ: 11,00,00 11,00,00

132005100 পলর মবতপকন কবর রকম: আবতরক কদদঋণ

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

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

15,00,00 15,00,003631199 অনবন অনদবন*

22,00,00 22,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 22,00,00 22,00,00

22,00,00 22,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পলর মবতপকন কবর রকম: আবতরক কদদঋণ: 22,00,00 22,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12901-সরচববলয়

ববপজর

135008900 পবসরকবরর এরতমখবনব

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

232,80,00 120,00,003631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব

232,80,00 120,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 232,80,00 120,00,00

232,80,00 120,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পবসরকবরর এরতমখবনব: 232,80,00 120,00,00

135009000 জবতরয় পরতবনর উনয়ন ফবউপনশন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

13,83,00 14,83,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব

12,17,00 13,17,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব

26,00,00 28,00,00উপপমবর - আবতরক অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 26,00,00 28,00,00

26,00,00 28,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - জবতরয় পরতবনর উনয়ন ফবউপনশন: 26,00,00 28,00,00

135009200 পশখ রবপসল রশশ পরশকণ ও পনব রবসন পকন

আবতরক বয়3

36 অনদবন

3631 আবতরক অনদবন

3,52,00 3,43,003631101 পবতন বববদ সহবয়তব***

3,04,50 3,03,003631102 ভবতবরদ বববদ সহবয়তব***

14,27,50 17,73,653631103 পণ ও পসবব বববদ সহবয়তব***

20,84,00 24,19,65উপপমবর - আবতরক অনদবন:

3632 মলধন অনদবন

13,25 25,353632102 রনপবরত অনদবন

8,00 8,003632105 তথ পরবগবপরবগ পযরক অনদবন

44,75 47,003632106 অনবন মলধন অনদবন

66,00 80,35উপপমবর - মলধন অনদবন:

উপপমবর - অনদবন: 21,50,00 25,00,00

21,50,00 25,00,00উপপমবর - আবতরক বয়:

পমবর - পশখ রবপসল রশশ পরশকণ ও পনব রবসন পকন: 21,50,00 25,00,00

পমবর - সরচববলয়: 537,25,00 445,15,00

পমবর - সহবয়তব কবর রকম: 537,25,00 445,15,00

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 5996,12,00 5908,60,00

পমবর - সরচববলয়: 5996,12,00 5908,60,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1290201 সমবজ পসবব অরধদপর

1290201117158 পধবন কবর রবলয়, সমবজ পসবব অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,60,00 5,02,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

3,85,00 3,50,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,50 1,903111301 দবরয়ত ভবতব

7,00 7,003111302 রবতবয়বত ভবতব

18,00 18,003111306 রশকব ভবতব

4,26,00 4,26,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

45,20 45,203111311 রচরকৎসব ভবতব

1,40 1,403111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

2,50 7,703111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

4,70 4,703111314 টরফন ভবতব

2,50 2,503111316 পধবলবই ভবতব

1,50,00 1,42,003111325 উৎসব ভবতব

40,00 33,003111327 অরধকবল ভবতব

24,00 24,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

15,00 14,203111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,50 5,503111338 অনবন ভবতব

16,86,30 15,85,10উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 16,86,30 15,85,10

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 2,003211101 পরসবর

8,65 6,653211102 পররষবর পররচনতব সবমগর

6,50 6,503211105 পরতরনরধ বয়

22,00 22,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

5,00 5,003211110 আইন সসকবন বয়

20,00 20,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

50,00 33,003211113 রবদফৎ*

11,00 11,003211115 পবরন*

5,50 5,503211116 কররয়বর

25,00 25,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

3,50 3,503211119 ডবক*

10,00 10,003211120 পররলপফবন*

2,75,00 2,20,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

35,00 30,003211126 অরডও-রভরডও/চলরচত রনম রবণ

5,00 5,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

7,00 7,003211130 রবতবয়বত বয়

1,00,00 5,00,003211135 রনপয়বগ পররকব

5,91,15 9,12,15উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3221 রফ, চবজর ও করমশন

1,15 1,153221107 অনরলরপ বয়

1,15 1,15উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

## 4,00,00 3,50,003231301 পরশকণ

4,00,00 3,50,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

64,00 50,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

50,00 50,003243102 গবস  ও জবলবরন*

1,14,00 1,00,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,70,50 1,70,503244101 ভমণ বয়

12,50 12,503244102 বদরল বয়

1,83,00 1,83,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

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

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

3255 মদণ ও মরনহবরর

30,00 25,003255101 করমউরবর সবমগর

22,00 22,003255102 মদণ ও ববধবই

4,10,00 3,30,003255105 অনবন মরনহবরর

4,62,00 3,77,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

55,00 55,003257101 কনসবলপররন

10,00 10,003257103 গপবরণব

6,00 6,003257104 জররপ

25,00 25,003257105 উদববন

16,50 16,503257206 সমবনর

2,00,00 1,30,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,12,50 2,42,50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3258 পমরবমত ও সসরকণ

62,00 62,003258101 পমবরররবন

15,00 11,503258102 আসবববপত

10,00 8,003258103 করমউরবর

8,20 8,203258104 অরফস সরঞবমবরদ

1,50,00 1,50,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50,00 35,003258107 অনবববরসক ভবন

2,00,00 2,00,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

7,75 7,753258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

10,00 10,003258127 রফটস ও রফকবর

8,00 20,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

5,20,95 5,12,45উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 26,14,75 27,08,25

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,00 1,003821102 ভরম উনয়ন কর*

10,00 10,003821103 পপপর কর*

30,00 30,003821110 করড়ব মঞরর

20,00 20,003821115 সবসসরতক মঞরর

61,00 61,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 61,00 61,00

43,62,05 43,54,35উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

75,00 1,30,004112101 পমবরররবন**

90,00 90,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

20,00 16,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

5,00 5,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

15,00 9,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

35,00 27,354112310 অরফস সরঞবমবরদ*

50,00 32,004112314 আসবববপত*

2,90,00 3,09,35উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

60,00 55,004113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর*

60,00 55,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 3,50,00 3,64,35

3,50,00 3,64,35উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পধবন কবর রবলয়, সমবজ পসবব অরধদপর: 47,12,05 47,18,70

পমবর - সমবজ পসবব অরধদপর: 47,12,05 47,18,70
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290202 পজলব সমবজ পসবব কবর রবলয়সমহ

1290202000000 পজলব সমবজ পসবব কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

12,60,00 12,50,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,00,00 9,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,50 3,503111301 দবরয়ত ভবতব

5,30 5,303111302 রবতবয়বত ভবতব

47,50 47,503111306 রশকব ভবতব

12,00 12,003111309 পবহবরড় ভবতব

9,22,50 9,22,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,15,00 1,15,003111311 রচরকৎসব ভবতব

12,65 12,653111314 টরফন ভবতব

1,40 1,403111316 পধবলবই ভবতব

3,60,00 3,45,003111325 উৎসব ভবতব

36,95 36,953111327 অরধকবল ভবতব

55,00 47,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

36,00 34,503111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,00 2,003111338 অনবন ভবতব

37,69,80 37,35,80উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 37,69,80 37,35,80

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,75 1,753211101 পরসবর

2,06,00 2,06,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

3,00 2,203211110 আইন সসকবন বয়

5,00 5,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

42,00 42,003211113 রবদফৎ*

5,00 5,003211115 পবরন*

2,00 1,103211116 কররয়বর

16,20 16,203211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

3,00 2,203211119 ডবক*

16,50 16,203211120 পররলপফবন*

17,25 17,253211125 পচবর ও রবজবপন বয়

6,90 6,903211127 বইপত ও সবমরয়কর

17,25 17,253211128 পকবশনব

2,00,00 1,60,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

5,41,85 4,99,05উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

32,00 16,003231301 পরশকণ

32,00 16,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

25,00 45,003243102 গবস  ও জবলবরন

1,25,00 1,45,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

2,10,00 1,80,003244101 ভমণ বয়

27,00 27,003244102 বদরল বয়

2,37,00 2,07,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

15,00 13,003255101 করমউরবর সবমগর

70,00 70,003255105 অনবন মরনহবরর

85,00 83,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

3,00 1,503256106 পপবশবক

3,00 1,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,08,00 1,08,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,08,00 1,08,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

75,00 70,003258101 পমবরররবন

12,85 12,853258102 আসবববপত

20,00 20,003258103 করমউরবর

7,00 7,003258104 অরফস সরঞবমবরদ

7,50 7,503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

25,00 25,003258107 অনবববরসক ভবন

7,50 6,503258127 রফটস ও রফকবর

1,54,85 1,48,85উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 12,86,70 12,08,40

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,00 2,003821102 ভরম উনয়ন কর

3,75 3,003821103 পপপর কর

5,75 5,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 5,75 5,00

50,62,25 49,49,20উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 1,20,004112101 পমবরররবন**

25,00 25,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

17,50 12,504112202 করমউরবর ও আনররঙক*

6,00 6,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

15,00 12,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

15,00 13,304112310 অরফস সরঞবমবরদ*

50,00 50,004112314 আসবববপত*

1,28,50 2,38,80উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

8,00 1,004113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

8,00 1,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,36,50 2,39,80

1,36,50 2,39,80উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পজলব সমবজ পসবব কবর রবলয়সমহ: 51,98,75 51,89,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

পমবর - পজলব সমবজ পসবব কবর রবলয়সমহ: 51,98,75 51,89,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290203 উপপজলব সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ

1290203000000 উপপজলব সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

18,50,00 22,15,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

109,00,00 117,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

27,00 25,003111301 দবরয়ত ভবতব

13,00 6,003111302 রবতবয়বত ভবতব

3,37,60 3,37,603111306 রশকব ভবতব

90,00 86,503111309 পবহবরড় ভবতব

53,15,00 58,38,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

9,88,00 12,60,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,20,00 1,20,003111314 টরফন ভবতব

8,50 8,503111316 পধবলবই ভবতব

22,00,00 23,20,003111325 উৎসব ভবতব

3,95,00 3,87,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,20,00 2,32,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

4,00 5,003111338 অনবন ভবতব

29,00 03111343 হবওড়/দরপ/চর ভবতব

224,97,10 245,40,60উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 224,97,10 245,40,60

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2,00 2,003211101 পরসবর

20,00 20,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

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

1,00,00 80,003211113 রবদফৎ*

5,40 5,403211116 কররয়বর

75,00 50,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

5,50 5,403211119 ডবক*

65,43 64,803211120 পররলপফবন*

21,60 21,603211127 বইপত ও সবমরয়কর

15,00 10,803211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

4,59,93 4,10,00উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

1,58,00 1,58,003231301 পরশকণ

1,58,00 1,58,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

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

3244 ভমণ ও বদরল

12,00,00 11,00,003244101 ভমণ বয়

53,00 53,003244102 বদরল বয়

12,53,00 11,53,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,20,00 1,00,003255101 করমউরবর সবমগর
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

5,00,00 5,00,003255105 অনবন মরনহবরর

6,20,00 6,00,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,00 10,003256106 পপবশবক

15,00 10,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,26,00 1,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,26,00 1,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

30,00 30,003258101 পমবরররবন

30,00 30,003258102 আসবববপত

25,00 25,003258103 করমউরবর

10,00 10,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,35,00 1,35,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

2,30,00 2,30,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 29,61,93 26,62,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

8,00 7,403821102 ভরম উনয়ন কর

22,00 16,003821103 পপপর কর

30,00 23,40উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 30,00 23,40

254,89,03 272,26,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00,00 1,00,004112101 পমবরররবন**

1,00 1,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

1,00,00 1,00,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

50,00 1,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

50,00 1,004112310 অরফস সরঞবমবরদ

1,60,00 1,40,004112314 আসবববপত*

1,00 1,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

4,62,00 3,44,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

50,00 50,004113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

60,00 1,80,004113302 ডফবরবপবজ

1,10,00 2,30,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 5,72,00 5,74,00

5,72,00 5,74,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - উপপজলব সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ: 260,61,03 278,00,00

পমবর - উপপজলব সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ: 260,61,03 278,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290204 রবনব সমবজ পসবব কবর রবলয়সমহ

1290204117714 রবনব সমবজ পসবব কবর রবলয়, পতজগবও রবনব, ঢবকব

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

5,80 5,803111101 মল পবতন (অরফসবর)

60,60 60,603111201 মল পবতন (কম রচবরর)

95 953111302 রবতবয়বত ভবতব

2,00 2,003111306 রশকব ভবতব

31,00 31,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

4,60 4,603111311 রচরকৎসব ভবতব

75 753111314 টরফন ভবতব

10,00 9,003111325 উৎসব ভবতব

2,70 2,703111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,00 953111335 ববসলব নববর র ভবতব

3 33111338 অনবন ভবতব

1,19,43 1,18,38উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 1,19,43 1,18,38

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

2 23211116 কররয়বর

20 203211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

2 23211119 ডবক*

25 253211120 পররলপফবন*

5,20 5,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

5,69 5,49উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

1,00 753231301 পরশকণ

1,00 75উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

35 353243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

35 35উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

5,20 4,203244101 ভমণ বয়

50 503244102 বদরল বয়

5,70 4,70উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

35 253255101 করমউরবর সবমগর

1,25 1,103255105 অনবন মরনহবরর

1,60 1,35উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

58 583257301 অনষবন/ উৎসববরদ

58 58উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3258 পমরবমত ও সসরকণ

30 303258101 পমবরররবন

35 353258102 আসবববপত

30 303258103 করমউরবর

25 253258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,20 1,20উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 16,12 14,42

1,35,55 1,32,80উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50 504112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

70 704112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,50 1,004112314 আসবববপত

2,70 2,20উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,70 2,20

2,70 2,20উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবনব সমবজ পসবব কবর রবলয়, পতজগবও রবনব, ঢবকব: 1,38,25 1,35,00

পমবর - রবনব সমবজ পসবব কবর রবলয়সমহ: 1,38,25 1,35,00

1290205 শহর সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ

1290205000000 শহর সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

3,00,00 3,12,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

8,50,00 8,75,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

3,70 3,703111301 দবরয়ত ভবতব

8,50 8,503111302 রবতবয়বত ভবতব

37,00 37,003111306 রশকব ভবতব

12,70 12,703111309 পবহবরড় ভবতব

5,00,00 5,00,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

90,00 95,003111311 রচরকৎসব ভবতব

12,50 12,503111314 টরফন ভবতব

2,00 2,003111316 পধবলবই ভবতব

1,85,00 1,97,503111325 উৎসব ভবতব

35,00 33,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

18,50 19,753111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,80 1,803111338 অনবন ভবতব

20,56,70 21,10,45উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 20,56,70 21,10,45

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,50 1,503211101 পরসবর

25,00 25,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

50,00 50,003211113 রবদফৎ*

2,80 2,803211115 পবরন*
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1,50 1,503211116 কররয়বর

20,00 12,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,00 1,003211119 ডবক*

13,00 13,003211120 পররলপফবন*

12,00 12,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

2,50,00 2,50,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

1,50 1,503211130 রবতবয়বত বয়

3,78,30 3,70,30উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

50,00 50,003231301 পরশকণ

50,00 50,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 5,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

3244 ভমণ ও বদরল

1,50,00 1,50,003244101 ভমণ বয়

27,50 27,503244102 বদরল বয়

1,77,50 1,77,50উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

20,00 20,003255101 করমউরবর সবমগর

80,00 75,003255105 অনবন মরনহবরর

1,00,00 95,00উপপমবর - 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

1,00 1,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

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

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 3,003258101 পমবরররবন

15,00 15,003258102 আসবববপত

15,00 15,003258103 করমউরবর

1,00 1,003258104 অরফস সরঞবমবরদ

8,50 8,503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50,00 30,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

92,50 72,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 8,05,30 7,72,30

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

3,80 3,803821102 ভরম উনয়ন কর*

6,00 5,003821103 পপপর কর*

9,80 8,80উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 9,80 8,80

28,71,80 28,91,55উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

25,00 25,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

30,00 30,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

1,00 1,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

2,40 1,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

25,00 25,004112310 অরফস সরঞবমবরদ*

40,00 30,004112314 আসবববপত*

10,00 454112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,33,40 1,12,45উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

4113 অনবন সবয়র সমদ

1,00 1,004113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

20,00 35,004113302 ডফবরবপবজ

21,00 36,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,54,40 1,48,45

1,54,40 1,48,45উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - শহর সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ: 30,26,20 30,40,00

পমবর - শহর সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ: 30,26,20 30,40,00

1290206 হবসপবতবল সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ

1290206000000 হবসপবতবল সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,20,00 4,50,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,95,00 3,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,58 1,583111301 দবরয়ত ভবতব

2,64 2,643111302 রবতবয়বত ভবতব

15,00 14,503111306 রশকব ভবতব

2,25 2,153111309 পবহবরড় ভবতব

3,25,00 3,37,503111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

45,00 50,003111311 রচরকৎসব ভবতব

4,75 3,953111314 টরফন ভবতব

1,25,00 1,25,003111325 উৎসব ভবতব

22,00 20,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

12,50 12,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

2,50 1,503111338 অনবন ভবতব

12,73,22 13,20,82উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 12,73,22 13,20,82

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,50 1,503211101 পরসবর

24,50 24,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

16,50 16,503211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

1,10 1,103211116 কররয়বর

12,00 12,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,00 1,003211119 ডবক*

15,00 15,003211120 পররলপফবন*

8,00 5,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,50 1,503211130 রবতবয়বত বয়

81,10 78,10উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

22,00 22,003231301 পরশকণ

22,00 22,00উপপমবর - পরশকণ:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3244 ভমণ ও বদরল

60,00 55,003244101 ভমণ বয়

15,00 15,003244102 বদরল বয়

75,00 70,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 10,003255101 করমউরবর সবমগর

70,00 70,003255105 অনবন মরনহবরর

80,00 80,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

5,00 1,003256106 পপবশবক

5,00 1,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

10,00 1,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

10,00 1,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

12,00 12,003258102 আসবববপত

10,00 10,003258103 করমউরবর

5,00 1,503258104 অরফস সরঞবমবরদ

15,00 15,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

42,00 38,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,15,10 2,90,60

15,88,32 16,11,42উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

20,00 20,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

50,00 50,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

10,00 1,584112310 অরফস সরঞবমবরদ

50,00 50,004112314 আসবববপত*

1,30,00 1,21,58উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

11,75 1,004113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

1,00 1,004113302 ডফবরবপবজ

12,75 2,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,42,75 1,23,58

1,42,75 1,23,58উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - হবসপবতবল সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ: 17,31,07 17,35,00

পমবর - হবসপবতবল সমবজপসবব কবর রবলয়সমহ: 17,31,07 17,35,00

1290207 পরশকণ ও পনব রবসন পকনসমহ

1290207000000 পরশকণ ও পনব রবসন পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

4,15,00 3,35,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

9,50,00 9,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,75 2,653111301 দবরয়ত ভবতব
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

8,00 8,003111302 রবতবয়বত ভবতব

36,00 34,003111306 রশকব ভবতব

5,43,50 5,55,753111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

1,05,00 1,00,003111311 রচরকৎসব ভবতব

10,75 9,003111314 টরফন ভবতব

2,50 2,203111316 পধবলবই ভবতব

2,22,00 2,06,003111325 উৎসব ভবতব

17,00 16,003111327 অরধকবল ভবতব

40,00 35,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

22,20 20,603111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,50 1,503111338 অনবন ভবতব

23,76,20 22,25,70উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 23,76,20 22,25,70

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

6,00 6,003211101 পরসবর

5,70 2,503211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

1,70,00 1,70,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

1,35 1,353211110 আইন সসকবন বয়

65,00 65,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

1,50,00 1,25,003211113 রবদফৎ*

14,00 11,003211115 পবরন*

55 553211116 কররয়বর

20,00 20,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

1,00 1,003211119 ডবক*

6,25 5,503211120 পররলপফবন*

6,00 5,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

6,00 6,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

6,00 6,003211128 পকবশনব

52,75 52,753211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

12,00 12,003211130 রবতবয়বত বয়

5,22,60 4,89,65উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

3,50,00 3,50,003231301 পরশকণ

3,50,00 3,50,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

27,00 27,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

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

3244 ভমণ ও বদরল

1,00,00 1,00,003244101 ভমণ বয়

20,00 20,003244102 বদরল বয়

1,20,00 1,20,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

30,00 30,003252101 রবছবনবপত
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

30,00 30,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

90,00 90,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

90,00 90,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3254 খবদ সরবরবহ

6,00,00 6,26,153254104 পখবরবরক পরশন*

6,00,00 6,26,15উপপমবর - খবদ সরবরবহ:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3255 মদণ ও মরনহবরর

12,00 12,003255101 করমউরবর সবমগর

20,00 20,003255102 মদণ ও ববধবই

55,00 50,003255105 অনবন মরনহবরর

87,00 82,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

32,00 32,003256103 ববহবর র সবমরগ

25,00 25,003256106 পপবশবক

20,00 20,003256107 করড়ব সবমগর

77,00 77,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

15,00 15,003257103 গপবরণব

5,00 5,003257206 সমবনর

10,00 1,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

30,00 21,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

10,00 10,003258101 পমবরররবন

15,00 15,003258102 আসবববপত

10,00 10,003258103 করমউরবর

10,00 10,003258104 অরফস সরঞবমবরদ

15,00 15,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,00,00 1,75,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

1,00 1,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

2,61,00 2,36,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 22,04,60 21,58,80

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

12,50 10,003821102 ভরম উনয়ন কর*

80,00 80,003821103 পপপর কর*

15,00 15,003821117 বরত/পমধববরত

1,07,50 1,05,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,07,50 1,05,00

46,88,30 44,89,50উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

45,00 45,004112101 পমবরররবন

20,00 20,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

30,00 30,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

1,00 1,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

20,00 20,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

20,00 20,004112310 অরফস সরঞবমবরদ*

25,00 25,004112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

75,00 75,004112314 আসবববপত*

10,00 10,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,46,00 2,46,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

27,50 27,504113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

15,00 15,004113302 ডফবরবপবজ

42,50 42,50উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,88,50 2,88,50

2,88,50 2,88,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পরশকণ ও পনব রবসন পকনসমহ: 49,76,80 47,78,00

পমবর - পরশকণ ও পনব রবসন পকনসমহ: 49,76,80 47,78,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290208 রশশ উনয়ন পকনসমহ

1290208000000 রশশ উনয়ন পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

78,00 78,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

2,15,00 2,15,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,05 1,053111301 দবরয়ত ভবতব

2,65 2,653111302 রবতবয়বত ভবতব

9,00 9,003111306 রশকব ভবতব

1,30,00 1,30,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

22,62 22,623111311 রচরকৎসব ভবতব

3,20 3,203111314 টরফন ভবতব

1,50 1,503111316 পধবলবই ভবতব

51,00 51,003111325 উৎসব ভবতব

5,30 5,303111327 অরধকবল ভবতব

8,50 8,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,20 5,203111335 ববসলব নববর র ভবতব

80 803111338 অনবন ভবতব

5,33,82 5,33,82উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 5,33,82 5,33,82

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00 1,003211101 পরসবর

3,90 1,803211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

5,40 5,403211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

37,80 37,803211113 রবদফৎ*

11 113211116 কররয়বর

1,00 853211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

27 273211119 ডবক*

2,15 2,153211120 পররলপফবন*

1,10 1,103211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

1,65 1,653211127 বইপত ও সবমরয়কর

55,00 55,003211130 রবতবয়বত বয়

1,09,38 1,07,13উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

6,50 6,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

4,00 2,203243102 গবস  ও জবলবরন

10,50 8,70উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

10,00 7,503244101 ভমণ বয়

1,75 1,753244102 বদরল বয়

11,75 9,25উপপমবর - ভমণ ও বদরল:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

22,00 22,003252101 রবছবনবপত

22,00 22,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,80,00 1,70,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,80,00 1,70,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3254 খবদ সরবরবহ

5,50,00 4,00,003254104 পখবরবরক পরশন*

5,50,00 4,00,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,00 1,203255101 করমউরবর সবমগর

5,00 5,003255105 অনবন মরনহবরর

7,00 6,20উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

27,50 22,003256103 ববহবর র সবমরগ

10,00 5,503256106 পপবশবক

8,70 8,703256107 করড়ব সবমগর

46,20 36,20উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

1,50 1,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

1,50 1,50উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

4,25 3,253258101 পমবরররবন

8,00 8,003258102 আসবববপত

85 853258103 করমউরবর

1,65 1,653258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

50,00 21,603258108 অনবন ভবন ও সবপনব

64,75 35,35উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 10,08,08 8,01,33

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

65 653821102 ভরম উনয়ন কর*

35,25 27,003821103 পপপর কর*

35,90 27,65উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 35,90 27,65

15,77,80 13,62,80উপপমবর - আবতরক বয়:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

10,80 10,804112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

2,50 1,904112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

14,50 14,504112314 আসবববপত*

37,80 37,20উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 37,80 37,20

37,80 37,20উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রশশ উনয়ন পকনসমহ: 16,15,60 14,00,00

পমবর - রশশ উনয়ন পকনসমহ: 16,15,60 14,00,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290209 সরকবরর আশয় পকনসমহ

1290209000000 সরকবরর আশয় পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

22,00 22,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,70,00 1,65,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,20 2,153111302 রবতবয়বত ভবতব

4,75 4,753111306 রশকব ভবতব

85,00 85,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

16,00 16,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,90 1,903111314 টরফন ভবতব

50 503111316 পধবলবই ভবতব

33,35 33,353111325 উৎসব ভবতব

5,50 4,403111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,34 3,343111335 ববসলব নববর র ভবতব

48 483111338 অনবন ভবতব

3,45,02 3,38,87উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,45,02 3,38,87

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,60 1,003211101 পরসবর

0 03211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

22,00 20,003211113 রবদফৎ*

4,00 2,703211115 পবরন*

11 113211116 কররয়বর

1,00 1,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

7 73211119 ডবক*

55 553211120 পররলপফবন*

55 553211129 অরফস ভবন ভবড়ব

29,88 25,98উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

5,00 5,003231301 পরশকণ

5,00 5,00উপপমবর - পরশকণ:

3244 ভমণ ও বদরল

7,50 6,503244101 ভমণ বয়

1,10 1,103244102 বদরল বয়

8,60 7,60উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

13,00 13,003252101 রবছবনবপত

13,00 13,00উপপমবর - 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:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3254 খবদ সরবরবহ

4,00,00 2,74,003254104 পখবরবরক পরশন*

4,00,00 2,74,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

65 653255101 করমউরবর সবমগর

5,50 5,503255105 অনবন মরনহবরর

6,15 6,15উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,50 15,503256103 ববহবর র সবমরগ

3,00 3,003256106 পপবশবক

1,50 1,503256107 করড়ব সবমগর

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

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

3,00 2,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

3,00 2,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

3,00 2,203258102 আসবববপত

1,60 1,603258103 করমউরবর

2,70 2,703258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

25,00 25,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব

32,30 31,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 6,17,93 4,85,23

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

2,20 2,203821102 ভরম উনয়ন কর*

7,60 7,603821103 পপপর কর*

9,80 9,80উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 9,80 9,80

9,72,75 8,33,90উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,50 1,604112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

10,00 6,304112314 আসবববপত*

18,50 13,90উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 18,50 13,90

18,50 13,90উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সরকবরর আশয় পকনসমহ: 9,91,25 8,47,80

পমবর - সরকবরর আশয় পকনসমহ: 9,91,25 8,47,80
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290210 পপবশন কবর রবলয়সমহ

1290210000000 পপবশন কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,50,00 2,75,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

25,00 26,503111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,90 2,903111301 দবরয়ত ভবতব

53 533111302 রবতবয়বত ভবতব

4,75 4,753111306 রশকব ভবতব

2,10 2,103111309 পবহবরড় ভবতব

1,15,50 1,36,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

16,00 16,003111311 রচরকৎসব ভবতব

54 543111314 টরফন ভবতব

55 553111316 পধবলবই ভবতব

50,25 50,253111325 উৎসব ভবতব

9,10 9,103111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

5,03 5,033111335 ববসলব নববর র ভবতব

40 403111338 অনবন ভবতব

4,82,65 5,29,65উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 4,82,65 5,29,65

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,10 1,103211101 পরসবর

95,00 1,15,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

1,10 1,103211113 রবদফৎ*

40 403211116 কররয়বর

8,00 7,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

75 753211119 ডবক*

4,90 4,903211120 পররলপফবন*

5,50 5,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,16,75 1,35,75উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

35,00 35,003231301 পরশকণ

35,00 35,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,50 5,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

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

3244 ভমণ ও বদরল

75,00 75,003244101 ভমণ বয়

9,00 9,003244102 বদরল বয়

84,00 84,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

5,50 5,503255101 করমউরবর সবমগর

50,00 50,003255105 অনবন মরনহবরর

55,50 55,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

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

2,70 2,703258101 পমবরররবন

11,00 11,003258102 আসবববপত

5,50 5,503258103 করমউরবর

5,50 5,503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

24,70 24,70উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,22,45 3,41,45

8,05,10 8,71,10উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

0 30,004112101 পমবরররবন**

40,00 40,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

35,00 35,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

90 904112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

1,50 1,004112310 অরফস সরঞবমবরদ

35,00 35,004112314 আসবববপত*

1,00 1,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,13,40 1,42,90উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

50 504113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

50 504113302 ডফবরবপবজ

1,00 1,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 1,14,40 1,43,90

1,14,40 1,43,90উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পপবশন কবর রবলয়সমহ: 9,19,50 10,15,00

পমবর - পপবশন কবর রবলয়সমহ: 9,19,50 10,15,00

1290211 মরহলব ও রশশ রকপশবরর পহফবজতরপদর রনরবপদ আববসন পকনসমহ

1290211000000 মরহলব ও রশশ রকপশবরর পহফবজতরপদর রনরবপদ আববসন পকনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

28,50 28,503111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,05,00 95,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

21 213111301 দবরয়ত ভবতব

1,00 1,003111302 রবতবয়বত ভবতব

5,30 5,303111306 রশকব ভবতব

55,00 50,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

12,25 12,253111311 রচরকৎসব ভবতব

1,50 1,053111314 টরফন ভবতব

25 253111316 পধবলবই ভবতব

25,00 21,003111325 উৎসব ভবতব

3,50 3,503111327 অরধকবল ভবতব
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3,75 3,453111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,50 2,103111335 ববসলব নববর র ভবতব

65 653111338 অনবন ভবতব

2,44,41 2,24,26উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,44,41 2,24,26

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00 1,003211101 পরসবর

2,80 1,803211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

3,70 3,703211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

28,00 24,003211113 রবদফৎ*

1,80 1,803211115 পবরন*

12 123211116 কররয়বর

1,75 1,603211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

12 123211119 ডবক*

2,00 2,003211120 পররলপফবন*

10,00 5,003211130 রবতবয়বত বয়

51,29 41,14উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

6,00 6,003231301 পরশকণ

6,00 6,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,40 2,403243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,40 2,40উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

12,50 10,003244101 ভমণ বয়

1,25 1,253244102 বদরল বয়

13,75 11,25উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

8,20 8,203252101 রবছবনবপত

8,20 8,20উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

1,10,00 1,10,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

1,10,00 1,10,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3254 খবদ সরবরবহ

2,20,00 2,20,003254104 পখবরবরক পরশন*

2,20,00 2,20,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

80 803255101 করমউরবর সবমগর

7,00 7,003255105 অনবন মরনহবরর

7,80 7,80উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,90 15,903256103 ববহবর র সবমরগ

0 03256106 পপবশবক

0 03256107 করড়ব সবমগর

15,90 15,90উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3258 পমরবমত ও সসরকণ
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1,60 1,603258101 পমবরররবন

5,50 5,303258102 আসবববপত

3,00 2,103258103 করমউরবর

5,30 5,303258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

26,40 26,403258108 অনবন ভবন ও সবপনব

41,80 40,70উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 4,77,14 4,63,39
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

10 103821102 ভরম উনয়ন কর*

7,95 7,953821103 পপপর কর*

8,05 8,05উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 8,05 8,05

7,29,60 6,95,70উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,30 5,304112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

7,00 7,004112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

12,00 12,004112314 আসবববপত

29,30 29,30উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 29,30 29,30

29,30 29,30উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - মরহলব ও রশশ রকপশবরর পহফবজতরপদর রনরবপদ আববসন পকনসমহ: 7,58,90 7,25,00

পমবর - মরহলব ও রশশ রকপশবরর পহফবজতরপদর রনরবপদ আববসন পকনসমহ: 7,58,90 7,25,00

1290212 সরকবরর রশশ পররববর কবর রবলয়সমহ

1290212000000 সরকবরর রশশ পররববর কবর রবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,60,00 2,60,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

20,50,00 20,00,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

2,50 2,503111301 দবরয়ত ভবতব

8,50 8,503111302 রবতবয়বত ভবতব

61,00 60,003111306 রশকব ভবতব

14,00 14,003111309 পবহবরড় ভবতব

9,50,00 9,50,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

2,20,00 2,20,003111311 রচরকৎসব ভবতব

30,00 26,503111314 টরফন ভবতব

6,30 5,503111316 পধবলবই ভবতব

3,80,00 3,80,003111325 উৎসব ভবতব

75,00 62,803111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

12,75 12,753111332 সমবনর ভবতব

38,00 38,003111335 ববসলব নববর র ভবতব

5,50 5,503111338 অনবন ভবতব

41,13,55 40,46,05উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 41,13,55 40,46,05

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,20 1,203211101 পরসবর

50,00 50,003211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

25,00 25,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3,25,00 3,25,003211113 রবদফৎ*

28,00 28,003211115 পবরন*

1,50 1,503211116 কররয়বর

12,50 10,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

2,00 2,003211119 ডবক*

10,00 10,003211120 পররলপফবন*

15,00 11,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

20,00 20,003211127 বইপত ও সবমরয়কর

5,50 5,503211129 অরফস ভবন ভবড়ব

90,00 90,003211130 রবতবয়বত বয়

5,85,70 5,79,20উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

35,00 35,003231301 পরশকণ

35,00 35,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

5,00 3,003243102 গবস  ও জবলবরন

5,00 3,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

1,00,00 75,003244101 ভমণ বয়

18,00 18,003244102 বদরল বয়

1,18,00 93,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

1,20,00 1,20,003252101 রবছবনবপত

1,20,00 1,20,00উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3253 জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ

9,00 9,003253103 রনরবপতব পসবব ( ভবড়বর রভরতপত )

9,00 9,00উপপমবর - জনশঙলব ও রনরবপতব সবমগর সরবরবহ:

3254 খবদ সরবরবহ

34,25,00 34,25,003254104 পখবরবরক পরশন*

34,25,00 34,25,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

10,00 5,003255101 করমউরবর সবমগর

75,00 50,003255105 অনবন মরনহবরর

85,00 55,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

2,00,00 2,00,003256103 ববহবর র সবমরগ

3,40,00 3,40,003256106 পপবশবক

45,00 45,003256107 করড়ব সবমগর

5,85,00 5,85,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

50,00 50,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

26,75 26,753257302 রচরকৎসব বয়

76,75 76,75উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

25,00 25,003258102 আসবববপত

18,00 18,003258103 করমউরবর

13,00 13,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00,00 5,00,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

5,56,00 5,56,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 56,00,45 55,36,95

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

16,00 16,003821102 ভরম উনয়ন কর*

1,70,00 1,70,003821103 পপপর কর*

50,00 15,003821117 বরত/পমধববরত

2,36,00 2,01,00উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 2,36,00 2,01,00

99,50,00 97,84,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

18,00 18,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

28,00 28,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

5,00 5,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

15,00 10,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

15,00 12,004112310 অরফস সরঞবমবরদ

50,00 50,004112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

1,25,00 1,25,004112314 আসবববপত*

10,00 10,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

2,66,00 2,58,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

18,00 18,004113302 ডফবরবপবজ

18,00 18,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 2,84,00 2,76,00

2,84,00 2,76,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সরকবরর রশশ পররববর কবর রবলয়সমহ: 102,34,00 100,60,00

পমবর - সরকবরর রশশ পররববর কবর রবলয়সমহ: 102,34,00 100,60,00

1290213 সরকবরর পরতবনর রবদবলয়সমহ

1290213000000 সরকবরর পরতবনর রবদবলয়সমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

10,00 15,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,25,00 1,20,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

20 203111301 দবরয়ত ভবতব

55 553111302 রবতবয়বত ভবতব

3,25 3,203111306 রশকব ভবতব

55,00 55,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

12,10 10,003111311 রচরকৎসব ভবতব

1,20 803111314 টরফন ভবতব

40 403111316 পধবলবই ভবতব

24,00 24,003111325 উৎসব ভবতব

3,20 3,203111327 অরধকবল ভবতব

4,00 3,753111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1,00 1,003111332 সমবনর ভবতব

2,40 2,403111335 ববসলব নববর র ভবতব

50 503111338 অনবন ভবতব

2,42,80 2,40,00উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 2,42,80 2,40,00

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

1,00 1,003211101 পরসবর

7,50 7,503211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

2,00 2,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

13,00 12,503211113 রবদফৎ*

10 103211116 কররয়বর

70 703211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

15 153211119 ডবক*

60 603211120 পররলপফবন*

25,05 24,55উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

3,00 3,003231301 পরশকণ

3,00 3,00উপপমবর - পরশকণ:

3244 ভমণ ও বদরল

4,00 3,753244101 ভমণ বয়

1,10 1,103244102 বদরল বয়

5,10 4,85উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

12,50 12,503252101 রবছবনবপত

12,50 12,50উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3254 খবদ সরবরবহ

1,50,00 1,50,003254104 পখবরবরক পরশন*

1,50,00 1,50,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

60 603255101 করমউরবর সবমগর

3,50 3,503255105 অনবন মরনহবরর

4,10 4,10উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

14,00 14,003256103 ববহবর র সবমরগ

6,50 6,503256106 পপবশবক

5,00 5,003256107 করড়ব সবমগর

25,50 25,50উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

50 503257206 সমবনর

7,50 7,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

8,00 8,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258102 আসবববপত

1,50 1,503258103 করমউরবর

2,50 2,503258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

26,50 26,503258108 অনবন ভবন ও সবপনব*
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

37,50 37,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,70,75 2,70,00

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

1,50 1,503821102 ভরম উনয়ন কর*

12,00 12,003821103 পপপর কর*

13,50 13,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 13,50 13,50

5,27,05 5,23,50উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 2,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ

2,50 2,504112310 অরফস সরঞবমবরদ

12,50 12,504112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

17,00 17,004112314 আসবববপত*

2,50 2,504112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

51,50 51,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 51,50 51,50

51,50 51,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সরকবরর পরতবনর রবদবলয়সমহ: 5,78,55 5,75,00

পমবর - সরকবরর পরতবনর রবদবলয়সমহ: 5,78,55 5,75,00

1290214 সমরনত দরষ পরতবনর রশকব পরতষবনসমহ

1290214000000 সমরনত দরষ পরতবনর রশকব পরতষবনসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

90,00 90,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,35,00 1,20,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

60 603111301 দবরয়ত ভবতব

55 553111302 রবতবয়বত ভবতব

9,00 9,003111306 রশকব ভবতব

3,00 3,003111309 পবহবরড় ভবতব

90,00 90,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

18,00 16,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,65 2,653111314 টরফন ভবতব

1,50 1,503111316 পধবলবই ভবতব

36,00 35,003111325 উৎসব ভবতব

8,50 8,003111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

3,60 3,503111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

3,99,40 3,80,80উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,99,40 3,80,80

32 পণ ও পসববর ববহবর
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

3211 পশবসরনক বয়

85 853211101 পরসবর

22,00 22,003211113 রবদফৎ*

2,60 2,303211115 পবরন*

30 303211116 কররয়বর

5,50 5,503211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

55 553211119 ডবক*

1,20 1,203211120 পররলপফবন*

2,50 2,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

35,50 34,70উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

15,00 15,003231301 পরশকণ

15,00 15,00উপপমবর - পরশকণ:

3244 ভমণ ও বদরল

14,00 14,003244101 ভমণ বয়

2,75 2,753244102 বদরল বয়

16,75 16,75উপপমবর - 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:

3254 খবদ সরবরবহ

2,15,00 2,15,003254104 পখবরবরক পরশন*

2,15,00 2,15,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,50 1,503255101 করমউরবর সবমগর

25,00 25,003255105 অনবন মরনহবরর

26,50 26,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

12,00 12,003256103 ববহবর র সবমরগ

5,00 5,003256106 পপবশবক

4,00 4,003256107 করড়ব সবমগর

21,00 21,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

7,50 7,503257206 সমবনর

9,00 9,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

2,50 2,503257302 রচরকৎসব বয়

19,00 19,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

7,00 7,003258102 আসবববপত

6,00 6,003258103 করমউরবর

3,00 3,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

18,00 18,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব

1,75 1,753258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

35,75 35,75উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 3,96,50 3,95,70

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

2,00 2,003821102 ভরম উনয়ন কর*

5,75 4,503821103 পপপর কর*

7,75 6,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 7,75 6,50

8,03,65 7,83,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00 15,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

5,00 5,004112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

12,00 12,004112314 আসবববপত*

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

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 42,00 42,00

42,00 42,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - সমরনত দরষ পরতবনর রশকব পরতষবনসমহ: 8,45,65 8,25,00

পমবর - সমরনত দরষ পরতবনর রশকব পরতষবনসমহ: 8,45,65 8,25,00

1290215 পছবর মরন রনববসসমহ

1290215000000 পছবর মরন রনববসসমহ

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

35,00 35,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

1,50,00 1,30,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,00 1,003111301 দবরয়ত ভবতব

2,75 2,753111302 রবতবয়বত ভবতব

3,75 3,753111306 রশকব ভবতব

80,00 75,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

16,00 15,003111311 রচরকৎসব ভবতব

2,00 1,803111314 টরফন ভবতব

75 753111316 পধবলবই ভবতব

31,00 27,503111325 উৎসব ভবতব

6,50 4,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

2,00 2,003111332 সমবনর ভবতব

3,10 2,753111335 ববসলব নববর র ভবতব

60 603111338 অনবন ভবতব

3,34,45 3,02,40উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 3,34,45 3,02,40

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

95 953211101 পরসবর

4,50 4,503211104 আনররঙক কম রচবরর/ পরতষবন

17,00 20,003211113 রবদফৎ*

5,00 1,753211115 পবরন*

15 153211116 কররয়বর

70 703211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

14 143211119 ডবক*

1,35 1,353211120 পররলপফবন*

1,50 1,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

1,50 1,503211130 রবতবয়বত বয়

32,79 32,54উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

4,50 4,503231301 পরশকণ

4,50 4,50উপপমবর - পরশকণ:

3244 ভমণ ও বদরল

8,00 7,003244101 ভমণ বয়

2,00 2,003244102 বদরল বয়

10,00 9,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3252 রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ

12,50 12,503252101 রবছবনবপত

12,50 12,50উপপমবর - রচরকৎসব ও শল রচরকৎসব সরঞবমবরদ সরবরবহ:

3254 খবদ সরবরবহ

1,18,00 1,18,003254104 পখবরবরক পরশন*

1,18,00 1,18,00উপপমবর - খবদ সরবরবহ:

3255 মদণ ও মরনহবরর

1,00 1,003255101 করমউরবর সবমগর

6,35 5,503255105 অনবন মরনহবরর

7,35 6,50উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

15,00 15,003256103 ববহবর র সবমরগ

4,16 4,163256106 পপবশবক

4,00 4,003256107 করড়ব সবমগর

23,16 23,16উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

70 703257206 সমবনর

3,50 3,503257301 অনষবন/ উৎসববরদ

4,20 4,20উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

4,50 4,503258102 আসবববপত

2,00 2,003258103 করমউরবর

2,00 2,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

15,00 35,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

23,50 43,50উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 2,36,00 2,53,90

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

20 1,203821102 ভরম উনয়ন কর*

3,75 5,003821103 পপপর কর*

3,95 6,20উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 3,95 6,20

5,74,40 5,62,50উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

5,00 5,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

7,00 7,004112312 রশকব ও রশকণ উপকরণ

11,00 11,004112314 আসবববপত

1,50 1,504112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

25,50 25,50উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 25,50 25,50

25,50 25,50উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - পছবর মরন রনববসসমহ: 5,99,90 5,88,00

পমবর - পছবর মরন রনববসসমহ: 5,99,90 5,88,00
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

1290216 রবভবগরয় কবর রবলয়সমহ, সমবজপসবব অরধদপর

1290216000000 রবভবগরয় কবর রবলয়সমহ,সমবজপসবব অরধদপর

আবতরক বয়3

31 কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

2,60,00 2,40,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

70,00 65,003111201 মল পবতন (কম রচবরর)

1,60 1,603111301 দবরয়ত ভবতব

1,80 1,803111302 রবতবয়বত ভবতব

5,00 5,003111306 রশকব ভবতব

1,38,00 1,38,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

12,50 12,503111311 রচরকৎসব ভবতব

9,00 9,003111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

3,00 3,003111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

1,00 1,003111314 টরফন ভবতব

10 103111316 পধবলবই ভবতব

55,00 51,003111325 উৎসব ভবতব

12,00 10,003111327 অরধকবল ভবতব

10,00 8,503111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

1,10 1,103111331 আপবয়ন ভবতব

5,50 5,103111335 ববসলব নববর র ভবতব

1,00 1,003111338 অনবন ভবতব

5,86,60 5,53,70উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবররপদর পরতদবন (Compensation): 5,86,60 5,53,70

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

16,00 16,003211101 পরসবর

1,50 1,503211106 আপবয়ন বয়

50,00 96,003211109 সবকল পবতন (সরকবরর কমরচবরর বতরত)

1,00 1,003211110 আইন সসকবন বয়

10,00 10,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

10,00 10,003211113 রবদফৎ*

3,50 3,503211115 পবরন*

1,25 1,253211116 কররয়বর

10,00 10,003211117 ইনবরপনর/ ফফবক/ পরপলক

50 503211119 ডবক*

7,50 10,003211120 পররলপফবন*

15,00 15,003211125 পচবর ও রবজবপন বয়*

4,00 1,003211126 অরডও-রভরডও/চলরচত রনম রবণ

2,50 2,503211127 বইপত ও সবমরয়কর

8,00 8,003211128 পকবশনব

1,00,00 1,00,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব*

2,40,75 2,86,25উপপমবর - পশবসরনক বয়:

3231 পরশকণ

32,00 22,003231301 পরশকণ

32,00 22,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন
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2019-20 2019-20

(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

20,00 16,003243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

10,00 10,003243102 গবস  ও জবলবরন

30,00 26,00উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

50,00 50,003244101 ভমণ বয়

15,00 15,003244102 বদরল বয়

65,00 65,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

16,00 16,003255101 করমউরবর সবমগর

2,00 2,003255102 মদণ ও ববধবই

45,00 45,003255105 অনবন মরনহবরর

63,00 63,00উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর

1,05 1,053256106 পপবশবক

1,05 1,05উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগর:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়

12,00 12,003257103 গপবরণব

2,00 2,003257206 সমবনর

16,00 8,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

30,00 22,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনর ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সসরকণ

15,00 15,003258101 পমবরররবন

10,00 10,003258102 আসবববপত

10,00 10,003258103 করমউরবর

5,00 5,003258104 অরফস সরঞবমবরদ

4,00 4,003258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

1,00 1,003258108 অনবন ভবন ও সবপনব*

1,00 1,003258126 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

5,00 1,003258127 রফটস ও রফকবর

26,50 15,003258140 পমবরররবন রকণবপবকণ বয়

77,50 62,00উপপমবর - পমরবমত ও সসরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 5,39,30 5,47,30

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

48,00 48,003821110 করড়ব মঞরর

27,00 27,003821115 সবসসরতক মঞরর

1,00 1,003821117 বরত/পমধববরত

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

উপপমবর - অনবন বয়: 76,00 76,00

12,01,90 11,77,00উপপমবর - আবতরক বয়:

মলধন বয়4

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

10,00 10,004112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

10,00 10,004112202 করমউরবর ও আনররঙক*

2,00 2,004112204 পররলপরবগবপরবগ সরঞবমবরদ

9,00 9,004112303 নবদফরতক সরঞবমবরদ
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(অসকসমহ হবজবর রবকবয়)

সসপশবরধত
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 12902-সমবজ পসবব অরধদপর

ববপজর

10,00 10,004112310 অরফস সরঞবমবরদ*

10,00 10,004112314 আসবববপত*

2,00 2,004112316 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

53,00 53,00উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়র সমদ

10,00 10,004113301 করমউরবর সফট ওয়ফবর

10,00 10,00উপপমবর - অনবন সবয়র সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 63,00 63,00

63,00 63,00উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - রবভবগরয় কবর রবলয়সমহ,সমবজপসবব অরধদপর: 12,64,90 12,40,00

পমবর - রবভবগরয় কবর রবলয়সমহ, সমবজপসবব অরধদপর: 12,64,90 12,40,00

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 636,52,40 646,71,50

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 636,52,40 646,71,50

পমবর - সমবজ পসবব অরধদপর: 636,52,40 646,71,50

পমবর - সমবজ কলবণ মনণবলয়: 6555,31,506632,64,40

* পনন উপপরবজন পরবগ নপহ।

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

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

# আঞমবন মরফদল ইসলবম এর অনদবন।

## রকস আইট রলন কতরক ই-কমবস র মবপকরটস পরশকপণর জন ২,৫০,০০ হবজবর (দই পকবট পঞবশ লক) রবকব রনধ রবররত।


