
সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 1

মঞরর নন - 02

 103 - পধচনমননর কচর রচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

2313,54,74 2197,33,15

2801,81,74 2818,84,69

       0       0        0

  17,02,95

- 116,21,59

 488,27,00  621,51,54  133,24,54

2801,81,74

2801,81,74

2818,84,69

2818,84,69

  17,02,95

  17,02,95

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, অআরর রক সমদ, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অনদচন খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক 

বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 2

মঞরর নন - 03

 104 - মরনপররষদ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  72,80,00   75,85,38

 147,15,00  155,22,78

       0       0        0

   8,07,78

   3,05,38

  74,35,00   79,37,40    5,02,40

 147,15,00

 147,15,00

 155,22,78

 155,22,78

   8,07,78

   8,07,78

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৩ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 3

 105 - বচনলচজদশ সরপম মকচট র

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

       0        0

       0        0

 213,94,57 180,22,00   33,72,57

       0

       0

 180,22,00  213,94,57   33,72,57

 180,22,00

 180,22,00

 213,94,57

 213,94,57

  33,72,57

  33,72,57

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

অআরর রক সমদ এবন পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 4

মঞরর নন - 04

 106 - রনব রচচন করমশন সরচবচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 210,00,00 2020,19,00

 210,00,00 2020,19,00

2322,93,231685,24,00  637,69,23

1810,19,00

1810,19,00

1685,24,00 2322,93,23  637,69,23

1895,24,00

1895,24,00

4343,12,23

4343,12,23

2447,88,23

2447,88,23

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

১ট চলমচন ও ২ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 5

মঞরর নন - 05

 107 - জনপশচসন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 287,02,00  251,59,00

2626,91,00 2856,59,40

       0       0        0

 229,68,40

-  35,43,00

2339,89,00 2605,00,40  265,11,40

2626,91,00

2626,91,00

2856,59,40

2856,59,40

 229,68,40

 229,68,40

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ এবন আরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ 

অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 6

মঞরর নন - 06

 108 - বচনলচজদশ সরকচরর কম র করমশন

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  30,26,00   63,60,00

  30,26,00   63,60,00

  60,95,34  47,36,00   13,59,34

  33,34,00

  33,34,00

  47,36,00   60,95,34   13,59,34

  77,62,00

  77,62,00

 124,55,34

 124,55,34

  46,93,34

  46,93,34

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন এবন পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১ট চলমচন ও ১ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 7

 110 - বচনলচজদজশর মহচ রহসচব-রনরনকক ও রনয়নজকর কচর রচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

       0        0

       0        0

 217,71,46 215,65,00    2,06,46

       0

       0

 215,65,00  217,71,46    2,06,46

 215,65,00

 215,65,00

 217,71,46

 217,71,46

   2,06,46

   2,06,46

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 8

মঞরর নন - 10

 113 - অর রননরতক সমকর রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  34,92,00   36,97,00

 278,83,48  285,70,07

13860,00,0013438,82,52  421,17,48

   6,86,59

   2,05,00

13682,74,00 14108,73,07  425,99,07

13717,66,00

13717,66,00

14145,70,07

14145,70,07

 428,04,07

 428,04,07

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পরনকচ বয় ববসচপনচ ও ববজদরশক ঋজণর সদ পররজশচধ খচজত বয় বরদ এবন রবজদশস নতন অররননরতক উইন এর 

পররচচলন বজয়র জন পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১ট চলমচন ও ২ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 9

মঞরর নন - 12

 115 - বচসবচয়ন পররবনকণ ও মলচয়ন রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  97,99,00  104,53,00

 135,58,00  145,18,72

       0       0        0

   9,60,72

   6,54,00

  37,59,00   40,65,72    3,06,72

 135,58,00

 135,58,00

 145,18,72

 145,18,72

   9,60,72

   9,60,72

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন এবন পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 10

মঞরর নন - 13

 116 - পররসনখচন ও তথ ববসচপনচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 416,98,00  551,81,00

 599,62,00  741,48,37

       0       0        0

 141,86,37

 134,83,00

 182,64,00  189,67,37    7,03,37

 599,62,00

 599,62,00

 741,48,37

 741,48,37

 141,86,37

 141,86,37

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৪ট চলমচন ও ৪ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 11

মঞরর নন - 15

 118 - পররচষ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 129,17,00   66,34,00

1250,75,00 1402,42,35

       0       0        0

 151,67,35

-  62,83,00

1121,58,00 1336,08,35  214,50,35

1250,75,00

1250,75,00

1402,42,35

1402,42,35

 151,67,35

 151,67,35

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, অনদচন ও রবজশষ কচর রকম খচজত বয় বরদ এবন রবজদশস ২ট রমশজন চচচনচরর ভবন ও বচসভবন 

কজয়র জন অআরর রক সমদ খচজত অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 12

মঞরর নন - 16

 119 - পরতরকচ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1152,49,00 1327,25,00

29066,21,76 30670,86,54

       0       0        0

1604,64,78

 174,76,00

27913,72,76 29343,61,54 1429,88,78

29066,21,76

29066,21,76

30670,86,54

30670,86,54

1604,64,78

1604,64,78

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

ওভচরসনজ রমরলটচরর অপচজরশন, পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ এবন রবজশষ কচর রকম খচজত বয় বরদ 

পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৯ট চলমচন ও ৬ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 13

মঞরর নন - 18

 121 - আইন ও রবচচর রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 480,74,00  472,20,00

1523,63,00 1577,75,69

       0       0        0

  54,12,69

-   8,54,00

1042,89,00 1105,55,69   62,66,69

1523,63,00

1523,63,00

1577,75,69

1577,75,69

  54,12,69

  54,12,69

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 14

মঞরর নন - 19

 122 - জনরনরচপতচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1257,63,00 1578,48,00

21426,35,70 22100,69,17

       0       0        0

 674,33,47

 320,85,00

20168,72,70 20522,21,17  353,48,47

21426,35,70

21426,35,70

22100,69,17

22100,69,17

 674,33,47

 674,33,47

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ এবন রবজশষ কচর রকম খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১৪ট চলমচন ও ১৪ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 15

মঞরর নন - 20

 123 - মলরজসজলটভ ও সনসদ রবষয়ক রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

     5,00     30,00

  34,77,00   37,65,34

       0       0        0

   2,88,34

    25,00

  34,72,00   37,35,34    2,63,34

  34,77,00

  34,77,00

  37,65,34

  37,65,34

   2,88,34

   2,88,34

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন আরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

১ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 16

মঞরর নন - 22

 125 - মচধরমক ও উচ রশকচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

6014,17,00 6159,42,73

24896,17,00 25868,22,87

       0       0        0

 972,05,87

 145,25,73

18882,00,00 19708,80,14  826,80,14

24896,17,00

24896,17,00

25868,22,87

25868,22,87

 972,05,87

 972,05,87

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, অআরর রক সমদ, অনদচন এবন রবজশষ কচর রকম খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

১৪ট চলমচন ও ২০ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 17

মঞরর নন - 23

 126 - রবজচন ও পযরক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

11720,37,00 11900,37,00

12200,75,00 12391,25,00

       0       0        0

 190,50,00

 180,00,00

 480,38,00  490,88,00   10,50,00

12200,75,00

12200,75,00

12391,25,00

12391,25,00

 190,50,00

 190,50,00

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

অআরর রক সমদ ও অনদচন খচজত বয় বরদ এবন রবজদশস নতন দট রনউরকয়চর পচওয়চর উইন এর পররচচলন বজয়র 

জন পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১ট চলমচন ও ১১ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 18

মঞরর নন - 28

 131 - শম ও কম রসনসচন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 115,70,00  163,18,00

 227,01,00  271,07,25

       0       0        0

  44,06,25

  47,48,00

 111,31,00  107,89,25 -   3,41,75

 227,01,00

 227,01,00

 271,07,25

 271,07,25

  44,06,25

  44,06,25

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৩ট চলমচন ও ৩ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 19

মঞরর নন - 29

 132 - গহচয়ন ও গণপতর মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3519,69,00 4347,34,00

4964,55,00 6147,48,56

       0       0        0

1182,93,56

 827,65,00

1444,86,00 1800,14,56  355,28,56

4964,55,00

4964,55,00

6147,48,56

6147,48,56

1182,93,56

1182,93,56

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর এবন অআরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৯ট চলমচন ও ১৩ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 20

মঞরর নন - 31

 134 - সনসরত রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 220,00,00  301,34,63

 510,00,00  625,93,18

       0       0        0

 115,93,18

  81,34,63

 290,00,00  324,58,55   34,58,55

 510,00,00

 510,00,00

 625,93,18

 625,93,18

 115,93,18

 115,93,18

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর এবন সহচয়তচ কচর রকম খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৫ট চলমচন ও ৪ট নতন পকজল এবন ১ট নতন সনজম পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 21

মঞরর নন - 32

 135 - ধম র রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 921,42,00 1164,72,00

1168,22,00 1494,80,46

       0       0        0

 326,58,46

 243,30,00

 246,80,00  330,08,46   83,28,46

1168,22,00

1168,22,00

1494,80,46

1494,80,46

 326,58,46

 326,58,46

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ, অনদচন এবন রবজশষ কচর রকম খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

৫ট চলমচন ও ২ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 22

মঞরর নন - 33

 136 - যব ও কনড়চ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 304,59,00  319,92,00

1498,14,00 1519,22,17

       0       0        0

  21,08,17

  15,33,00

1193,55,00 1199,30,17    5,75,17

1498,14,00

1498,14,00

1519,22,17

1519,22,17

  21,08,17

  21,08,17

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অনদচন খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৮ট চলমচন ও ৭ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 23

মঞরর নন - 34

 137 - সচননয় সরকচর রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

25468,19,00 26758,48,25

29153,19,00 30696,03,59

       0       0        0

1542,84,59

1290,29,25

3685,00,00 3937,55,34  252,55,34

29153,19,00

29153,19,00

30696,03,59

30696,03,59

1542,84,59

1542,84,59

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন অনদচন খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৭৫ট চলমচন ও ৫৭ট নতন পকল এবন উনয়ন সহচয়তচ খচজত পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 24

মঞরর নন - 35

 138 - পলন উনয়ন ও সমবচয় রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1695,11,00 1745,28,00

2209,00,57 2266,56,72

       0       0        0

  57,56,15

  50,17,00

 513,89,57  521,28,72    7,39,15

2209,00,57

2209,00,57

2266,56,72

2266,56,72

  57,56,15

  57,56,15

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর, অআরর রক সমদ এবন অনদচন খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক 

বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৮ট চলমচন ও ২ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 25

মঞরর নন - 36

 139 - রশল মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1058,57,00 1087,25,00

1351,57,00 1572,54,77

       0       0        0

 220,97,77

  28,68,00

 293,00,00  485,29,77  192,29,77

1351,57,00

1351,57,00

1572,54,77

1572,54,77

 220,97,77

 220,97,77

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর, অনদচন এবন আরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

১৬ট চলমচন ও ৮ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 26

মঞরর নন - 37

 140 - পবচসন কলচণ ও ববজদরশক কম রসনসচন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 307,48,00  300,88,00

 595,25,00  596,08,54

       0       0        0

    83,54

-   6,60,00

 287,77,00  295,20,54    7,43,54

 595,25,00

 595,25,00

 596,08,54

 596,08,54

    83,54

    83,54

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 27

মঞরর নন - 38

 141 - বস ও পচট মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 552,00,00  742,00,00

 738,00,00 1614,16,11

       0       0        0

 876,16,11

 190,00,00

 186,00,00  872,16,11  686,16,11

 738,00,00

 738,00,00

1614,16,11

1614,16,11

 876,16,11

 876,16,11

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন আরর রক সমদ খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

৫ট চলমচন ও ১১ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 28

মঞরর নন - 39

 142 - জচলচরন ও খরনজ সমদ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1819,91,00 2209,12,00

1984,62,00 2290,05,03

       0       0        0

 305,43,03

 389,21,00

 164,71,00   80,93,03 -  83,77,97

1984,62,00

1984,62,00

2290,05,03

2290,05,03

 305,43,03

 305,43,03

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৬ট চলমচন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 29

মঞরর নন - 42

 145 - পররজবশ, বন ও জলবচয় পররবতরন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 481,37,00  520,08,00

1271,05,00 1340,42,07

       0       0        0

  69,37,07

  38,71,00

 789,68,00  820,34,07   30,66,07

1271,05,00

1271,05,00

1340,42,07

1340,42,07

  69,37,07

  69,37,07

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন এবন পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

১৫ট চলমচন ও ৬ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 30

মঞরর নন - 44

 147 - পচরন সমদ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

5606,00,00 6018,31,00

7092,80,00 7679,44,90

       0       0        0

 586,64,90

 412,31,00

1486,80,00 1661,13,90  174,33,90

7092,80,00

7092,80,00

7679,44,90

7679,44,90

 586,64,90

 586,64,90

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।

উনয়ন

৪৪ট চলমচন ও ১৪ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 31

মঞরর নন - 46

 149 - দজর রচগ ববসচপনচ ও তচণ মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

3495,75,44 3478,94,61

9658,51,23 9717,65,09

       0       0        0

  59,13,86

-  16,80,83

6162,75,79 6238,70,48   75,94,69

9658,51,23

9658,51,23

9717,65,09

9717,65,09

  59,13,86

  59,13,86

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

রভরজএফ কচর রকজম বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 32

মঞরর নন - 49

 152 - মনন পররবহন মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

2904,64,00 3584,71,00

3536,74,00 4214,47,93

       0       0        0

 677,73,93

 680,07,00

 632,10,00  629,76,93 -   2,33,07

3536,74,00

3536,74,00

4214,47,93

4214,47,93

 677,73,93

 677,73,93

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

১০ট চলমচন ও ১৫ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 33

মঞরর নন - 52

 155 - পচব রতচ চটগচম রবষয়ক মনণচলয়

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 989,04,00 1017,65,00

1309,13,44 1360,73,21

       0       0        0

  51,59,77

  28,61,00

 320,09,44  343,08,21   22,98,77

1309,13,44

1309,13,44

1360,73,21

1360,73,21

  51,59,77

  51,59,77

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

কম রচচরনজদর পরতদচন, পণ ও মসবচর ববহচর এবন রবজশষ কচর রকম খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।

উনয়ন

১২ট চলমচন ও ২ট নতন পকল এবন উনয়ন সহচয়তচ খচজত পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ 

পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 34

মঞরর নন - 53

 156 - রবদচৎ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

22892,65,00 24176,42,00

22935,91,00 24212,70,44

       0       0        0

1276,79,44

1283,77,00

  43,26,00   36,28,44 -   6,97,56

22935,91,00

22935,91,00

24212,70,44

24212,70,44

1276,79,44

1276,79,44

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

২৮ট চলমচন ও ২২ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 35

 158 - দনররত দমন করমশন

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

  28,61,00   22,84,00

  28,61,00   22,84,00

  99,97,60  88,86,00   11,11,60

-   5,77,00

-   5,77,00

  88,86,00   99,97,60   11,11,60

 117,47,00

 117,47,00

 122,81,60

 122,81,60

   5,34,60

   5,34,60

বচখচমলক সচরক

পররচচলন

পণ ও মসবচর ববহচর খচজত বয় বরদ পচওয়চয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 36

মঞরর নন - 57

 160 - কচররগরর ও মচদচসচ রশকচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

 806,37,00  923,19,00

5702,37,00 5757,66,43

       0       0        0

  55,29,43

 116,82,00

4896,00,00 4834,47,43 -  61,52,57

5702,37,00

5702,37,00

5757,66,43

5757,66,43

  55,29,43

  55,29,43

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৩ট চলমচন ও ৫ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।



সমরক আরর রক রববরত (পররচচলন ও উনয়ন)

 2018-19

 37

মঞরর নন - 58

 161 - সরকচ মসবচ রবভচগ

দচয়যক বয় 

অনচন বয় 

মমচট বয় 

পররচচলন বয় 

উনয়ন বয় 

মমচট বয় 

রববরণ বচজজট

2018-19

সনজশচরধত

2018-19
সমরক দচরব

(অনকসমহ হচজচর টচকচয়)

1251,28,00 2006,27,00

3350,65,66 4025,37,00

       0       0        0

 674,71,34

 754,99,00

2099,37,66 2019,10,00 -  80,27,66

3350,65,66

3350,65,66

4025,37,00

4025,37,00

 674,71,34

 674,71,34

বচখচমলক সচরক

উনয়ন

৪ট চলমচন ও ৮ট নতন পকজল পজয়চজননয় অজর রর সনসচন করচয় এ অরতররক বরচদ পজয়চজন।


