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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 31

134 - সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

43,00,00

177,38,00

0

220,38,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

1340101 সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয় 96,57,00 85,70,00 133,80,00

96,57,00 85,70,00 133,80,00মমরট - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয় :

গণগনরগরর অরধদপর

1340401 পধরন করর ররলয়, গণগনরগরর অরধদপর 103,81,00 81,49,00 67,06,00

103,81,00 81,49,00 67,06,00মমরট - গণগনরগরর অরধদপর :

করপররইট অরফস

1340501 করপররইট অরফস 20,00,00 15,00,00 20,00,00

20,00,00 15,00,00 20,00,00মমরট - করপররইট অরফস :

মমরট - সনসরত রবষয়ক মনণরলয় : 220,86,00182,19,00220,38,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 31

134 - সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

13401 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1340101 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

213016502 রবকমপর অঞশল পততররতক খনন ও গশবষণর (২য় পর ররয়) (২০১৮-১৯  হশত ২০২০-২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 6,00 6,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 1,09,70 1,09,70 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 1,15,70 1,15,70উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,30 1,30 041 অআরর রক সমদ

0 1,30 1,30উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,17,00 1,17,00 0

221000134 সনসরত রবষয়ক মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

5,38,00 0 7,01,00 5,38,0039 সনররকত

5,38,00 0 7,01,00উপশমরট - আবতরক বয়: 5,38,00

কমরট: 5,38,00 0 7,01,00 5,38,00

224032000  * গণহততর-রনর ররতন ও মরকযদ রবষয়ক গশবষণর ককন সরপন (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,50 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

4,00,00 2,64,43 0 4,00,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 7 5,00 039 সনররকত

4,00,00 2,67,00 5,00উপশমরট - আবতরক বয়: 4,00,00

মলধন বয়

0 10,00 90,00 041 অআরর রক সমদ

0 10,00 90,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 4,00,00 2,77,00 95,00 4,00,00

224032300 রবভরগধয় ও কজলর রশলকলর একরশডরম রনম ররণ পকল (২য় সনশশররধত) (০১/০৫/২০১৪ -৩০/০৬/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,54,00 0 038 অনরন বয়

0 1,54,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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13401 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1340101 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 14,05,15 0 042 পকল মলধন বয়

0 1,94,85 0 049 সনররকত

0 16,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 17,54,00 0 0

224116700 * মরনপরধ লরলতকলর একরশডরমর পরশকণ কসনরর পশরসরনক ভবন ও কগস হরউস  রনম ররণ (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

15,00 12,00 36,00 15,0038 অনরন বয়

15,00 12,00 36,00উপশমরট - আবতরক বয়: 15,00

মলধন বয়

2,55,00 3,87,00 1,40,00 2,55,0042 পকল মলধন বয়

2,55,00 3,87,00 1,40,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,55,00

কমরট: 2,70,00 3,99,00 1,76,00 2,70,00

224130200 করষয়র কজলর রশলকলর একরশডরমর ভবন রনম ররণ পকল (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 65,00 74,00 038 অনরন বয়

0 65,00 74,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 22,22,00 15,00,00 042 পকল মলধন বয়

0 22,22,00 15,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 22,87,00 15,74,00 0

224130600 * জরতধয় রচতশরলর এবন জরতধয় সনগধত ও নততকলর ককশনর সমসররণ ও অসমরপ করজ সমরপকরণ 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,50,00 1,50,00 2,50,00 1,50,0038 অনরন বয়

1,50,00 1,50,00 2,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,50,00

মলধন বয়

21,44,00 13,50,00 12,50,00 21,44,0042 পকল মলধন বয়

21,44,00 13,50,00 12,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 21,44,00

কমরট: 22,94,00 15,00,00 15,00,00 22,94,00

224237200 *ঢরকরস নজরল ইনরসটউশটর নতন ভবন রনম ররণ এবন ঢরকর, ময়মনরসনহ ও করমলরয় রবদমরন ভবশনর ররশনরশভশন (০১-০৭-২০১৮ 

হশত ৩১-১২-২০২০)  অনশমররদত

আবতরক বয়

75,00 75,00 1,00,00 75,0038 অনরন বয়

75,00 75,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 75,00



 260

13401 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1340101 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

4,25,00 53,00 14,00,00 4,25,0042 পকল মলধন বয়

4,25,00 53,00 14,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 4,25,00

কমরট: 5,00,00 1,28,00 15,00,00 5,00,00

224247700 * কনতশকরনর কজলরর কমরহনগঞ উপশজলরয় শশলজর-রঞন সনসরত ককন রনম ররণ (০১/০৯/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

13,90 8,14 14,62 13,9031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

41,10 31,86 35,38 41,1032 পণ ও কসবরর ববহরর

55,00 40,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 55,00

মলধন বয়

15,11,00 11,50,00 17,00,00 15,11,0041 অআরর রক সমদ

15,11,00 11,50,00 17,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 15,11,00

কমরট: 15,66,00 11,90,00 17,50,00 15,66,00

224283200 বরনলরশদশ কলরক ও করররশল ফরউশনশশনর জরদঘর ভবনসহ  অনরন কভভত অবকরঠরশমর রনমররণ ও সনসরর 

(০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

40,00 30,00 1,61,00 40,0038 অনরন বয়

40,00 30,00 1,61,00উপশমরট - আবতরক বয়: 40,00

মলধন বয়

25,00,00 20,00 39,00,00 25,00,0042 পকল মলধন বয়

25,00,00 20,00 39,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,00,00

কমরট: 25,40,00 50,00 40,61,00 25,40,00

224283300 ১৯৭১: গণহততর-রনর ররতন আকররইভ ও জরদঘশরর ভবন রনম ররণ (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

33,00 33,00 1,61,00 33,0038 অনরন বয়

33,00 33,00 1,61,00উপশমরট - আবতরক বয়: 33,00

মলধন বয়

7,67,00 6,00,00 13,00,00 7,67,0042 পকল মলধন বয়

7,67,00 6,00,00 13,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 7,67,00

কমরট: 8,00,00 6,33,00 14,61,00 8,00,00

224294900 *উরকল মনধ সরতশকন রনম ররণ পকল (০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 2,00 9,00 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

10,00 3,00 36,00 10,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

10,00 5,00 45,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00
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13401 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1340101 - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

3,39,00 2,00,00 3,85,68 3,39,0041 অআরর রক সমদ

0 0 14,32 049 সনররকত

3,39,00 2,00,00 4,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,39,00

কমরট: 3,49,00 2,05,00 4,45,00 3,49,00

224325500 কদ নশগরষধর সরনসরতক ইনরসটউট, ররঙরমরটর অরফস করম মররলফরনশনরল ভবন রনম ররণ (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

30,00 30,00 0 30,0038 অনরন বয়

30,00 30,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 30,00

মলধন বয়

3,50,00 0 0 3,50,0042 পকল মলধন বয়

20,00 0 0 20,0049 সনররকত

3,70,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 3,70,00

কমরট: 4,00,00 30,00 0 4,00,00

কমরট - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়: 96,57,00 85,70,00 133,80,00 96,57,00

কমরট - সরচবরলয়, সনসরত রবষয়ক মনণরলয়: 96,57,00 85,70,00 133,80,00 96,57,00
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13404 - গণগনরগরর অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1340401 - পধরন করর ররলয়, গণগনরগরর অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224130700 *চটগরম মসরলম ইনরসটউট সরনসরতক কমশপক সরপন  (০১/০১/২০১৮- ৩১/১২/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

24,07 16,58 37,10 24,0731 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

76,82 52,02 1,00 76,8232 পণ ও কসবরর ববহরর

9,11 1,40 71,90 9,1139 সনররকত

1,10,00 70,00 1,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,10,00

মলধন বয়

33,90,00 60,40,00 47,10,00 33,90,0041 অআরর রক সমদ

0 0 8,90,00 049 সনররকত

33,90,00 60,40,00 56,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 33,90,00

কমরট: 35,00,00 61,10,00 57,10,00 35,00,00

224244100 কদশবরপধ ভরমমরণ লরইশবরর (১ম সনশশররধত) পকল (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২২)  অনশমররদত

আবতরক বয়

21,98 24,83 12,02 21,9831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

18,78,02 17,81,17 9,83,98 18,78,0232 পণ ও কসবরর ববহরর

19,00,00 18,06,00 9,96,00উপশমরট - আবতরক বয়: 19,00,00

কমরট: 19,00,00 18,06,00 9,96,00 19,00,00

224330900 সরকররর গণগনরগররসমশহর অনলরইন কসবর করর রকম সমসররণ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,00 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

3,71,00 13,00 0 3,71,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

3,71,00 15,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 3,71,00

মলধন বয়

26,04,00 0 0 26,04,0041 অআরর রক সমদ

26,04,00 0 0উপশমরট - মলধন বয়: 26,04,00

কমরট: 29,75,00 15,00 0 29,75,00

224331000 * কদশশর সকল লরইশবররশত বঙবন ও মরকযদ কন ররর সরপন (৩১/০৩/২০২০-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,00 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

5,13,00 2,12,00 0 5,13,0032 পণ ও কসবরর ববহরর

5,13,00 2,15,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 5,13,00

মলধন বয়

14,93,00 3,00 0 14,93,0041 অআরর রক সমদ

14,93,00 3,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 14,93,00

কমরট: 20,06,00 2,18,00 0 20,06,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, গণগনরগরর অরধদপর: 103,81,00 81,49,00 67,06,00 103,81,00

কমরট - গণগনরগরর অরধদপর: 103,81,00 81,49,00 67,06,00 103,81,00



 263

13405 - করপররইট অরফসঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1340501 - করপররইট অরফস

কমরট

পকল

সরহরয

224130900 * বরনলরশদশ করপররইট ভবন রনম ররণ (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

21,88 18,73 29,21 21,8831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

38,12 21,27 20,79 38,1232 পণ ও কসবরর ববহরর

60,00 40,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

19,40,00 14,60,00 19,50,00 19,40,0041 অআরর রক সমদ

19,40,00 14,60,00 19,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 19,40,00

কমরট: 20,00,00 15,00,00 20,00,00 20,00,00

কমরট - করপররইট অরফস: 20,00,00 15,00,00 20,00,00 20,00,00

কমরট - করপররইট অরফস: 20,00,00 15,00,00 20,00,00 20,00,00

কমরট - সনসরত রবষয়ক মনণরলয়: 220,86,00182,19,00220,38,00 220,38,00


