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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

01 - রপষপরতর কপর রপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0101 রপষপরতর কপর রপলয়

0002 আপন রবভপগ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,981,982,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 121215

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 363640

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 737375

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 445

উপ-পমপর -  সদ: 3,35 3,23 3,23

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 61515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 15 6

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 106210

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 62 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 426050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,561,561,60

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,10 2,16 1,98

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,70 6,16 5,37
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01 - রপষপরতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,783,784,00

3903 করমউরপর অরগম 232325

3911 মরর গপরড় অরগম 96961,00

3915 পপরধকপরভক কম রকতরপপদর সদমক 

রবপশষ অরগম

03,363,60

3921 মরর সপইপকল অরগম 3,3624,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 203

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 12,88 8,35 8,35

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 12,88 8,35 8,35

পমপর - আপন রবভপগ: 18,58 14,51 13,72

0003 জন রবভপগ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 313132

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212121

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 0015

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 212121

উপ-পমপর -  সদ: 89 73 73

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 313131

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 31 31 31

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5510

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 15 15
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01 - রপষপরতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 215050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 732020

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 70 70 94

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,10 1,89 2,13

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 616190

3903 করমউরপর অরগম 505050

3911 মরর গপরড় অরগম 555

3921 মরর সপইপকল অরগম 848485

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,30 2,00 2,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,30 2,00 2,00

পমপর - জন রবভপগ: 4,40 3,89 4,13

পমপর - রপষপরতর কপর রপলয়: 22,98 18,40 17,85

পমপর - রপষপরতর কপর রপলয়: 22,98 18,40 17,85
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

02 - জপততয় সসসদ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 16,6416,6417,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 1,461,462,00

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 83831,00

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,182,182,20

উপ-পমপর -  সদ: 22,20 21,11 21,11

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 10,4010,0010,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 5,205,305,30

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15,30 15,30 15,60

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 7,2812,0012,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 12,00 12,00 7,28

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,4011,0011,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 64,4860,0060,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 71,00 71,00 74,88

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,20,50 1,19,41 1,18,87
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02 - জপততয় সসসদ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 21,3921,3921,50

3903 করমউরপর অরগম 5,165,165,00

3911 মরর গপরড় অরগম 1,391,391,50

3931 বপই - সপইপকল অরগম 1,201,200

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 28,00 29,14 29,14

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 28,00 29,14 29,14

পমপর - সরচবপলয়: 1,48,50 1,48,55 1,48,01

পমপর - সরচবপলয়: 1,48,50 1,48,55 1,48,01

পমপর - জপততয় সসসদ: 1,48,50 1,48,55 1,48,01
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

03 - পধপনমনতর কপর রপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0301 পধপনমনতর কপর রপলয়

0001 পধপনমনত

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 11,4411,4412,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12,00 11,44 11,44

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 12,00 11,44 11,44

পমপর - পধপনমনত: 12,00 11,44 11,44

0002 পধপনমনতর কপর রপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 26,0026,0030,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 676775

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 363640

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,561,561,60

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 555

উপ-পমপর -  সদ: 32,80 28,64 28,64

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 6,076,106,25

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,603,003,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9,75 9,10 8,67

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,821,851,90

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 18,7225,002,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,90 26,85 20,54

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,91,202,92,003,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 93,6093,601,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,00,00 3,85,60 3,84,80
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,46,45 4,50,19 4,42,65

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 30,0030,0030,00

3903 করমউরপর অরগম 555555

3911 মরর গপরড় অরগম 707070

3921 মরর সপইপকল অরগম 5,355,355,35

3931 বপই - সপইপকল অরগম 555

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 36,65 36,65 36,65

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 36,65 36,65 36,65

পমপর - পধপনমনতর কপর রপলয়: 4,83,10 4,86,84 4,79,30

0003 রবপশষ রনরপপতপ বপরহনত

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 313110

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 10 31 31

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,251,252,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,00 1,25 1,25

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0050

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 0 0
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,041,40

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,40 1,04 1,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,00 2,60 2,60

পমপর - রবপশষ রনরপপতপ বপরহনত: 4,00 2,60 2,60

পমপর - পধপনমনতর কপর রপলয়: 4,99,10 5,00,88 4,93,34

0305 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2828 পপইপভরপইপজশন করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1651 অনপন সদ 16,6416,6430,50

উপ-পমপর -  সদ: 30,50 16,64 16,64

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,041,0050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 50 1,00 1,04

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,29101,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 103,000

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,00 3,10 2,39

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 62,401,20,000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,00510,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,00 1,20,05 1,14,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 42,00 1,40,79 1,34,47

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3621 রশল ইউরনর রবকয় 31,20,001,00,0032,79,30

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 32,79,30 1,00,00 31,20,00

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 32,79,30 1,00,00 31,20,00
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3915 পপরধকপরভক কম রকতরপপদর সদমক 

রবপশষ অরগম

007,70

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 7,70 0 0

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 7,70 0 0

পমপর - পপইপভরপইপজশন করমশন: 33,29,00 2,40,79 32,54,47

2830 রপপরন পরকয়পকরণ এলপকপ কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

26,00,0030,00,0033,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 33,00,00 30,00,00 26,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 33,00,00 30,00,00 26,00,00

পমপর - রপপরন পরকয়পকরণ এলপকপ কররপক: 33,00,00 30,00,00 26,00,00

2831 পপবরলক পপইপভর পপর রনপরশতপ (রপরপরপ) কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 060

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 6 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 6 0

পমপর - পপবরলক পপইপভর পপর রনপরশতপ (রপরপরপ) কররপক: 0 6 0

2832 বপসলপপদশ অর রননরতক অঞল কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 26260

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 26 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 26260

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 550

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 31 31
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,123,120

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 3,12 3,12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 3,69 3,69

পমপর - বপসলপপদশ অর রননরতক অঞল কররপক: 0 3,69 3,69

4717 পবসরকপরর রপপরন পরকয়পকরণ অঞল গভণ রর পবপপড রর রনব রপহত পসল

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161635

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 35 16 16

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2151 অনপন ভপড়প 0020

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 20 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5535

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 35 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 0035

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 212125

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 60 21 21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,50 42 42

পমপর - পবসরকপরর রপপরন পরকয়পকরণ অঞল গভণ রর পবপপড রর রনব রপহত 

পসল:

1,50 42 42

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 66,30,50 32,44,96 58,58,58
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0321 জপততয় রনরপপতপ পগপপয়নপ অরধদপর

0000 জপততয় রনরপপতপ পগপপয়নপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,123,123,20

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,20 3,12 3,12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,041,001,10

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,10 1,00 1,04

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,121,75,003,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,001,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,20 1,76,00 4,16

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,50 1,80,12 8,32

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3650 সরকপপরর অনপন সমদ রবকয় 8,328,509,00

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 9,00 8,50 8,32

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 9,00 8,50 8,32

পমপর - জপততয় রনরপপতপ পগপপয়নপ অরধদপর: 17,50 1,88,62 16,64

পমপর - জপততয় রনরপপতপ পগপপয়নপ অরধদপর: 17,50 1,88,62 16,64

0323 এন.রজ.ও. এপফয়পস র বজপরপ

0000 এন.রজ.ও.এপফয়পস র বজপরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 2,08,002,21,002,42,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,42,00 2,21,00 2,08,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121212

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 12 12
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 108,7510

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,851,90

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,00 10,60 1,14

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,44,12 2,31,72 2,09,26

পমপর - এন.রজ.ও.এপফয়পস র বজপরপ: 2,44,12 2,31,72 2,09,26

পমপর - এন.রজ.ও. এপফয়পস র বজপরপ: 2,44,12 2,31,72 2,09,26

0329 রবরনপয়পগ পবপড র

0000 রবরনপয়পগ পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 1,96,8326,00,0027,00,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 27,00,00 26,00,00 1,96,83

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 424248

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 48 42 42

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 212124

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 24 21 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 191921

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 33 29 29

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 27,01,05 26,00,92 1,97,75

পমপর - রবরনপয়পগ পবপড র: 27,01,05 26,00,92 1,97,75
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03 - পধপনমনতর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0003 রবপদপশ অবরসত রবরনপয়পগ অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 0310

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 0 31 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 01,250

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 1,25 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 01,040

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 1,04 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 2,60 0

পমপর - রবপদপশ অবরসত রবরনপয়পগ অরফস: 0 2,60 0

পমপর - রবরনপয়পগ পবপড র: 27,01,05 26,03,52 1,97,75

পমপর - পধপনমনতর কপর রপলয়: 100,92,27 67,69,70 67,75,57
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

04 - মরনপররষদ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0401 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 2,182,182,18

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212121

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 212121

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 161620

উপ-পমপর -  সদ: 2,80 2,76 2,76

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,254,501,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 571,001,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,00 5,50 1,82

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 422065

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 65 20 42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 17,161,00,0020,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6010,0020,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40,00 1,10,00 32,76

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 46,45 1,18,46 37,76
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04 - মরনপররষদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 6,006,005,50

3903 করমউরপর অরগম 1,601,601,00

3911 মরর গপরড় অরগম 4,504,505,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,402,402,40

3941 অনপন অরগম 5510

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 14,00 14,55 14,55

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 14,00 14,55 14,55

পমপর - সরচবপলয়: 60,45 1,33,01 52,31

পমপর - সরচবপলয়: 60,45 1,33,01 52,31

পমপর - মরনপররষদ রবভপগ: 60,45 1,33,01 52,31
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

06 - রনব রপচন করমশন সরচবপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0601 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 15,6015,6016,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 313135

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,561,561,70

উপ-পমপর -  সদ: 18,05 17,47 17,47

পশপসরনক রফসসমহ

1847 জপততয় পররচয়পত রফ 015,00,0016,00,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 16,00,00 15,00,00 0

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1911 বপপজয়পপকরণ 52,0052,0055,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 55,00 52,00 52,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 06050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,251,251,30

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,80 1,85 1,25

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,164,204,20

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 41,6041,6045,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 5055,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,04,20 45,80 45,81
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06 - রনব রপচন করমশন সরচবপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2631 রনব রপচন পপরপ 52,002,50,0055,00

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04,001,00,001,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 16,641,00,0020,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,85,00 4,50,00 1,72,64

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19,64,05 20,67,12 2,89,17

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 9,609,606,00

3903 করমউরপর অরগম 2,152,152,00

3911 মরর গপরড় অরগম 1,601,604,50

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,752,750

3931 বপই - সপইপকল অরগম 660

3941 অনপন অরগম 007

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 12,57 16,16 16,16

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 12,57 16,16 16,16

পমপর - সরচবপলয়: 19,76,62 20,83,28 3,05,33

পমপর - সরচবপলয়: 19,76,62 20,83,28 3,05,33

পমপর - রনব রপচন করমশন সরচবপলয়: 19,76,62 20,83,28 3,05,33
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

07 - জনপশপসন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0701 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,35,201,35,201,75,64

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 2,652,654,42

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 20,8020,8021,80

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 4,164,165,16

উপ-পমপর -  সদ: 2,07,02 1,62,81 1,62,81

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 212180

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 5,205,206,30

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 7,10 5,41 5,41

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,041,21

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,123,123,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,71 4,16 4,16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 11,44,0011,44,0019,26

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 54,0854,0822,02

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 41,28 11,98,08 11,98,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,60,11 13,70,46 13,70,46



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 19

07 - জনপশপসন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,42,751,42,751,45,00

3903 করমউরপর অরগম 6,606,607,00

3911 মরর গপরড় অরগম 8,008,008,50

3915 পপরধকপরভক কম রকতরপপদর সদমক 

রবপশষ অরগম

808090

3921 মরর সপইপকল অরগম 31,0031,0033,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 121215

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 1,94,55 1,89,27 1,89,27

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,94,55 1,89,27 1,89,27

পমপর - সরচবপলয়: 4,54,66 15,59,73 15,59,73

0003 সরকপরর কম রচপরর হপসপপতপল, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 002,80

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,80 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 002,80

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,80 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,60 0 0

পমপর - সরকপরর কম রচপরর হপসপপতপল, ঢপকপ: 5,60 0 0

পমপর - সরচবপলয়: 4,60,26 15,59,73 15,59,73

0707 পরশকণ সরবধপ

0005 রব রস এস (পশপসন) একপপডরম

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 5515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 5 5
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07 - জনপশপসন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525296

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,164,165,77

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,73 4,68 4,68

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,88 4,73 4,73

পমপর - রব রস এস (পশপসন) একপপডরম: 6,88 4,73 4,73

পমপর - পরশকণ সরবধপ: 6,88 4,73 4,73

0741 রবভপগতয় পশপসন

0000 রবভপগতয় পশপসন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 21212,25

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,25 21 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 52521,19

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6015,6035,81

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 37,00 16,12 16,12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 39,25 16,33 16,33

পমপর - রবভপগতয় পশপসন: 39,25 16,33 16,33

পমপর - রবভপগতয় পশপসন: 39,25 16,33 16,33

0742 পজলপ পশপসন

0000 পজলপ পশপসন

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 15,6015,600

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 15,60 15,60

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 23,92,0023,92,000

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 0 23,92,00 23,92,00
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07 - জনপশপসন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 30,1630,160

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 5,205,200

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 35,36 35,36

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 26,0026,000

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 0 26,00 26,00

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 23,9223,920

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 23,92 23,92

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 15,6015,600

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,24,801,24,800

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 1,40,40 1,40,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 26,33,28 26,33,28

পমপর - পজলপ পশপসন: 0 26,33,28 26,33,28

0001 পজলপ পশপসকগণ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 0050,65

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 50,65 0 0

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 0060,01,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 60,01,00 0 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0037,15

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 009,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 46,15 0 0

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 0060,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 60,00 0 0
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07 - জনপশপসন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0040,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 40,00 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 0060,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 005,57,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,17,00 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 68,14,80 0 0

পমপর - পজলপ পশপসকগণ: 68,14,80 0 0

পমপর - পজলপ পশপসন: 68,14,80 26,33,28 26,33,28

0743 উপপজলপ পশপসন

0000 উপপজলপ পশপসন

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 020,0010,08,25

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 10,08,25 20,00 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 045,0023,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 02,47,0056,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 79,00 2,92,00 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 01,47,601,08,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 05,60,002,15,33

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,23,33 7,07,60 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,10,58 10,19,60 0
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07 - জনপশপসন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 03,96,5688,00

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 88,00 3,96,56 0

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 88,00 3,96,56 0

পমপর - উপপজলপ পশপসন: 14,98,58 14,16,16 0

পমপর - উপপজলপ পশপসন: 14,98,58 14,16,16 0

0751 মদণ ও পকপশনপ অরধদপর

0000 মদণ ও পকপশনপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2316 কপগজ, মরনহপরত দব 26,00,0026,00,0027,71,77

2321 বইপত ও পকপশনপ 1,56,001,56,001,70,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101012

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 2,60,002,60,002,49,58

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 31,91,47 30,16,10 30,16,10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 52521,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,246,247,13

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,13 6,76 6,76

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 31,99,80 30,22,96 30,22,96

পমপর - মদণ ও পকপশনপ অরধদপর: 31,99,80 30,22,96 30,22,96

পমপর - মদণ ও পকপশনপ অরধদপর: 31,99,80 30,22,96 30,22,96
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07 - জনপশপসন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0761 সরকপরর রপনবপহন অরধদপর

0000 সরকপরর রপনবপহন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 737376

1911 বপপজয়পপকরণ 1,041,045,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 5,76 1,77 1,77

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 8,848,848,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 737320,00

2038 সরকপরর কপরখপনপয় গপড়ত পমরপমত 93,6093,602,50,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,78,00 1,03,17 1,03,17

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 52521,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 1,00 52 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5,725,7214,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,60,002,60,003,25,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,39,00 2,65,72 2,65,72

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,082,085,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,561,565,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,00 3,64 3,64

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,33,76 3,74,82 3,74,82

পমপর - সরকপরর রপনবপহন অরধদপর: 6,33,76 3,74,82 3,74,82

পমপর - সরকপরর রপনবপহন অরধদপর: 6,33,76 3,74,82 3,74,82

পমপর - জনপশপসন মনণপলয়: 126,53,33 90,28,01 76,11,85
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

08 - সরকপরর কম র করমশন

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0801 সরকপরর কম র করমশন

0000 সরকপরর কম র করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 26,00,0027,00,0028,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 28,00,00 27,00,00 26,00,00

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 01,252,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,00 1,25 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 31,2032,0035,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 35,00 32,00 31,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 28,37,00 27,33,25 26,31,20

পমপর - সরকপরর কম র করমশন: 28,37,00 27,33,25 26,31,20

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 5,725,725,90

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 557

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 161620

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 232330

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 335

উপ-পমপর -  সদ: 6,52 6,19 6,19

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,082,102,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,10 2,10 2,08
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08 - সরকপরর কম র করমশন (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,251,251,25

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 7,2815,008

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,33 16,25 8,53

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6,246,246,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,0080,0085,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 91,50 86,24 1,10,24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,01,45 1,10,78 1,27,04

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 4,504,504,50

3903 করমউরপর অরগম 858585

3911 মরর গপরড় অরগম 909090

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,602,602,60

3931 বপই - সপইপকল অরগম 555

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 8,90 8,90 8,90

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 8,90 8,90 8,90

পমপর - সরচবপলয়: 1,10,35 1,19,68 1,35,94

পমপর - সরকপরর কম র করমশন: 29,47,35 28,52,93 27,67,14

পমপর - সরকপরর কম র করমশন: 29,47,35 28,52,93 27,67,14
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

09 - অর র রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0901 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 52,0052,0055,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 2,292,292,40

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 1,2501,35

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 3,1203,25

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 507

উপ-পমপর -  সদ: 62,07 54,29 58,71

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 79,04086,98

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 86,98 0 79,04

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,661,001,83

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,0802,30

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,13 1,00 3,74

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,5601,72

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,2005,72

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7,44 0 6,76

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 13,52,00014,87,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,34,0002,57,40

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 17,44,60 0 15,86,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19,05,22 55,29 17,34,25
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3641 সক ও পশয়পর রবকয় 10,40,0000

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 0 0 10,40,00

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 0 0 10,40,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 40,00042,00

3903 করমউরপর অরগম 4,3004,50

3911 মরর গপরড় অরগম 6,5006,70

3921 মরর সপইপকল অরগম 9,009,0010,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 507

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 63,27 9,00 59,85

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 63,27 9,00 59,85

পমপর - সরচবপলয়: 19,68,49 64,29 28,34,10

পমপর - সরচবপলয়: 19,68,49 64,29 28,34,10

0905 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2501 বপসলপপদশ বপসক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 1000,00,001000,00,001000,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1000,00,00 1000,00,00 1000,00,00

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 0032,50

উপ-পমপর -  সদ: 32,50 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1000,32,50 1000,00,00 1000,00,00

পমপর - বপসলপপদশ বপসক: 1000,32,50 1000,00,00 1000,00,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2503 পসপনপলত বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 31,2031,2032,50

উপ-পমপর -  সদ: 32,50 31,20 31,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 32,50 31,20 31,20

পমপর - পসপনপলত বপসক রলরমপরড: 32,50 31,20 31,20

2505 অগণত বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1623 নবপদরশক ঋপণর উপর সদ (রবপশষ 

রহসপব)

6,24,0000

উপ-পমপর -  সদ: 0 0 6,24,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 0 6,24,00

পমপর - অগণত বপসক রলরমপরড: 0 0 6,24,00

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 1000,65,00 1000,31,20 1006,55,20

0911 রহসপব মহপ রনয়নক

0000 রহসপব মহপ রনয়নপকর কপর রপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 576070

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 70 60 57

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 12,485,008,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,602,605,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 13,50 7,60 15,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,20 8,20 15,65

পমপর - রহসপব মহপ রনয়নপকর কপর রপলয়: 14,20 8,20 15,65

পমপর - রহসপব মহপ রনয়নক: 14,20 8,20 15,65
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0921 অবসর ভপতপ ববসপপনপ

0000 অবসর ভপতপ ববসপপনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2601 অবসর ভপতপ ও আনপতপরষক বপবদ চপদপ 4,16,004,16,000

2611 ছটর পবতন বপবদ চপদপ 93,6093,600

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 7,287,280

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,205,200

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 5,22,08 5,22,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 5,22,08 5,22,08

পমপর - অবসর ভপতপ ববসপপনপ: 0 5,22,08 5,22,08

পমপর - অবসর ভপতপ ববসপপনপ: 0 5,22,08 5,22,08

0925 মদপমপন সমনয় ববসপপনপ

0000 মদপমপন সমনয় ববসপপনপ

আই. এম. এফ. এর সপপর সমনয়4300-4399

আই. এম. এফ -এর সপপর সমনয়

4301 পরমসরর পনপর 700,08,005200,08,00700,08,00

উপ-পমপর -  আই. এম. এফ -এর সপপর সমনয়: 700,08,00 5200,08,00 700,08,00

উপ-পমপর - আই. এম. এফ. এর সপপর সমনয়: 700,08,00 5200,08,00 700,08,00

পমপর - মদপমপন সমনয় ববসপপনপ: 700,08,00 5200,08,00 700,08,00

পমপর - মদপমপন সমনয় ববসপপনপ: 700,08,00 5200,08,00 700,08,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0933 ভররকত ববসপপনপ

0000 ভররকত ববসপপনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 35,3635,3636,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 525255

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 36,55 35,88 35,88

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 36,55 35,88 35,88

পমপর - ভররকত ববসপপনপ: 36,55 35,88 35,88

পমপর - ভররকত ববসপপনপ: 36,55 35,88 35,88

0935 পপপগপম/কম রসরচ ববসপপনপ

2528 রমউরনরসপপল পডভলপপমন ফপন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 93,6093,607,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 7,00,00 93,60 93,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,00,00 93,60 93,60

পমপর - রমউরনরসপপল পডভলপপমন ফপন: 7,00,00 93,60 93,60

পমপর - পপপগপম/কম রসরচ ববসপপনপ: 7,00,00 93,60 93,60

0938 রবরবধ

0000 রবরবধ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,12,003,12,003,14,00

2673 রবরনময় হপপর লপভ/পলপকসপন 2,082,082,08

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 13,52,0013,52,0013,55,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 16,71,08 16,66,08 16,66,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,71,08 16,66,08 16,66,08

পমপর - রবরবধ: 16,71,08 16,66,08 16,66,08

পমপর - রবরবধ: 16,71,08 16,66,08 16,66,08
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0951 বপসলপপদশ বপসক

2501 বপসলপপদশ বপসক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 00100,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 100,00,00 0 0

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 31,20,0031,20,0032,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 32,50,00 31,20,00 31,20,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 132,50,00 31,20,00 31,20,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 5,00,005,00,005,50,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

50,00,0050,00,0051,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 56,50,00 55,00,00 55,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 56,50,00 55,00,00 55,00,00

পমপর - বপসলপপদশ বপসক: 189,00,00 86,20,00 86,20,00

পমপর - বপসলপপদশ বপসক: 189,00,00 86,20,00 86,20,00

0953 অনপন বপসক ও আরর রক পরতষপন

2513 বপসলপপদশ পডভলপপপমন বপসক রলরমপরড (রবরডরবএল)

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 2,08,002,08,0073,00

উপ-পমপর -  সদ: 73,00 2,08,00 2,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 73,00 2,08,00 2,08,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

8,00,008,00,003,65,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 3,65,00 8,00,00 8,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 3,65,00 8,00,00 8,00,00

পমপর - বপসলপপদশ পডভলপপপমন বপসক রলরমপরড (রবরডরবএল): 4,38,00 10,08,00 10,08,00

2517 ইনপভষপমন কপপ রপপরশন অব বপসলপপদশ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 31,2031,2032,00

উপ-পমপর -  সদ: 32,00 31,20 31,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 32,00 31,20 31,20

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

65,0065,0065,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 65,00 65,00 65,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 65,00 65,00 65,00

পমপর - ইনপভষপমন কপপ রপপরশন অব বপসলপপদশ: 97,00 96,20 96,20

2519 বপসলপপদশ করষ বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 3,12,003,12,003,12,00

উপ-পমপর -  সদ: 3,12,00 3,12,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,12,00 3,12,00 3,12,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

7,00,007,00,007,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 7,00,00 7,00,00 7,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 7,00,00 7,00,00 7,00,00

পমপর - বপসলপপদশ করষ বপসক রলরমপরড: 10,12,00 10,12,00 10,12,00

2523 হপউজ রবরলস ফপইনপন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 3,12,003,12,003,12,00

উপ-পমপর -  সদ: 3,12,00 3,12,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,12,00 3,12,00 3,12,00

পমপর - হপউজ রবরলস ফপইনপন কপপ রপপরশন: 3,12,00 3,12,00 3,12,00

2527 পলত কম রসহপয়ক ফপউপনশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 4,16,004,16,004,20,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 35,36,0035,36,0036,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 40,20,00 39,52,00 39,52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40,20,00 39,52,00 39,52,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 8,50,008,50,000

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

47,50,0047,50,000

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 0 56,00,00 56,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 0 56,00,00 56,00,00

পমপর - পলত কম রসহপয়ক ফপউপনশন: 40,20,00 95,52,00 95,52,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2541 গপমতণ বপসক

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 3,12,003,12,003,12,00

উপ-পমপর -  সদ: 3,12,00 3,12,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,12,00 3,12,00 3,12,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

11,00,0011,00,0011,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 11,00,00 11,00,00 11,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 11,00,00 11,00,00 11,00,00

পমপর - গপমতণ বপসক: 14,12,00 14,12,00 14,12,00

পমপর - অনপন বপসক ও আরর রক পরতষপন: 72,91,00 133,92,20 133,92,20

0955 আরর রক পরতষপন বরহর রত সসসপ

1716 বপসলপপদশ চলরচত উনয়ন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 1,82,001,82,001,82,00

উপ-পমপর -  সদ: 1,82,00 1,82,00 1,82,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,82,00 1,82,00 1,82,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 3,00,003,00,003,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 3,00,00 3,00,00 3,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 3,00,00 3,00,00 3,00,00

পমপর - বপসলপপদশ চলরচত উনয়ন কপপ রপপরশন: 4,82,00 4,82,00 4,82,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2585 ররপল পপওয়পর পকপমপনত

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 83,20,0083,20,0083,20,00

উপ-পমপর -  সদ: 83,20,00 83,20,00 83,20,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 83,20,00 83,20,00 83,20,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

60,00,0060,00,0060,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 60,00,00 60,00,00 60,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 60,00,00 60,00,00 60,00,00

পমপর - ররপল পপওয়পর পকপমপনত: 143,20,00 143,20,00 143,20,00

2586 পপওয়পর গতড পকপমপনত রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 32,24,0032,24,0033,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 48,36,0048,36,0049,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 82,00,00 80,60,00 80,60,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 82,00,00 80,60,00 80,60,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 35,00,0035,00,0035,50,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

65,00,0065,00,0065,50,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 101,00,00 100,00,00 100,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 101,00,00 100,00,00 100,00,00

পমপর - পপওয়পর গতড পকপমপনত রল.: 183,00,00 180,60,00 180,60,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2587 ঢপকপ রবদজৎ সরবরপহ পকপস রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 6,24,006,24,007,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 21,84,0021,84,0022,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 29,00,00 28,08,00 28,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 29,00,00 28,08,00 28,08,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 6,50,006,50,007,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

30,00,0030,00,0030,50,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 37,50,00 36,50,00 36,50,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 37,50,00 36,50,00 36,50,00

পমপর - ঢপকপ রবদজৎ সরবরপহ পকপস রল.: 66,50,00 64,58,00 64,58,00

2588 প পরজ পতজপহপরকত বসরশল

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 1,04,001,04,001,04,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 1,24,801,24,801,24,80

উপ-পমপর -  সদ: 2,28,80 2,28,80 2,28,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,28,80 2,28,80 2,28,80

পমপর - প পরজ পতজপহপরকত বসরশল: 2,28,80 2,28,80 2,28,80

2711 মরকপরপদপ কলপণ টপষ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 20,8020,8021,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 4,68,004,68,004,68,00

উপ-পমপর -  সদ: 4,89,00 4,88,80 4,88,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,89,00 4,88,80 4,88,80

পমপর - মরকপরপদপ কলপণ টপষ: 4,89,00 4,88,80 4,88,80
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2718 ঢপকপ ওয়পসপ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 30,68,0030,68,0031,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 17,16,0017,16,0017,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 48,50,00 47,84,00 47,84,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 48,50,00 47,84,00 47,84,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 33,00,0033,00,0033,50,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

18,00,0018,00,0018,75,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 52,25,00 51,00,00 51,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 52,25,00 51,00,00 51,00,00

পমপর - ঢপকপ ওয়পসপ: 100,75,00 98,84,00 98,84,00

2719 চটগপম ওয়পসপ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 5,51,205,51,206,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 5,92,805,92,806,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 12,50,00 11,44,00 11,44,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 12,50,00 11,44,00 11,44,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 4,00,004,00,004,50,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

5,00,005,00,005,75,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 10,25,00 9,00,00 9,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 10,25,00 9,00,00 9,00,00

পমপর - চটগপম ওয়পসপ: 22,75,00 20,44,00 20,44,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2721 বপসলপপদশ পকরমকজপল ইনপরষজ কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 40,04,0040,04,0041,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 39,00,0039,00,0039,25,00

উপ-পমপর -  সদ: 80,25,00 79,04,00 79,04,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 80,25,00 79,04,00 79,04,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 4,50,004,50,004,75,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

122,00,00122,00,00123,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 127,75,00 126,50,00 126,50,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 127,75,00 126,50,00 126,50,00

পমপর - বপসলপপদশ পকরমকজপল ইনপরষজ কপপ রপপরশন: 208,00,00 205,54,00 205,54,00

2723 বপসলপপদশ ষতল এন ইরঞরনয়পররস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 14,87,2014,87,2015,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 19,24,0019,24,0019,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 34,50,00 34,11,20 34,11,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 34,50,00 34,11,20 34,11,20

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 1,00,001,00,001,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

50,0050,0050,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 1,50,00 1,50,00 1,50,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,50,00 1,50,00 1,50,00

পমপর - বপসলপপদশ ষতল এন ইরঞরনয়পররস কপপ রপপরশন: 36,00,00 35,61,20 35,61,20
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2725 সগপর, ফড এন এলপইড ইনপরষজ কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 2,86,002,86,002,90,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 3,64,003,64,003,75,00

উপ-পমপর -  সদ: 6,65,00 6,50,00 6,50,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,65,00 6,50,00 6,50,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

1,00,001,00,001,25,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 1,25,00 1,00,00 1,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,25,00 1,00,00 1,00,00

পমপর - সগপর, ফড এন এলপইড ইনপরষজ কপপ রপপরশন: 7,90,00 7,50,00 7,50,00

2729 বপসলপপদশ কদ ও কটর রশল কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 78,0078,0078,00

উপ-পমপর -  সদ: 78,00 78,00 78,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 78,00 78,00 78,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 4,00,004,00,002,25,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

0010,10,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 12,35,00 4,00,00 4,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 12,35,00 4,00,00 4,00,00

পমপর - বপসলপপদশ কদ ও কটর রশল কপপ রপপরশন: 13,13,00 4,78,00 4,78,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2741 বপসলপপদশ জর রমলস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 4,00,404,00,400

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 3,58,803,58,800

উপ-পমপর -  সদ: 0 7,59,20 7,59,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 7,59,20 7,59,20

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 80,0080,000

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

2,002,000

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 0 82,00 82,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 0 82,00 82,00

পমপর - বপসলপপদশ জর রমলস কপপ রপপরশন: 0 8,41,20 8,41,20

2750 বপসলপপদশ পসর কররপক

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

200,00,0000

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 0 0 200,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 0 0 200,00,00

পমপর - বপসলপপদশ পসর কররপক: 0 0 200,00,00

2751 বপসলপপদশ পরকরপইল রমলস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 4,68,004,68,000

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 5,82,405,82,400

উপ-পমপর -  সদ: 0 10,50,40 10,50,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 10,50,40 10,50,40
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 2,20,002,20,000

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

10,00,0010,00,000

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 0 12,20,00 12,20,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 0 12,20,00 12,20,00

পমপর - বপসলপপদশ পরকরপইল রমলস কপপ রপপরশন: 0 22,70,40 22,70,40

2761 পপপটপ বপসলপ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 38,48,0038,48,0039,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 78,00,0078,00,0080,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 119,00,00 116,48,00 116,48,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 119,00,00 116,48,00 116,48,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 100,00,00100,00,00120,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

240,00,00240,00,00250,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 370,00,00 340,00,00 340,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 370,00,00 340,00,00 340,00,00

পমপর - পপপটপ বপসলপ: 489,00,00 456,48,00 456,48,00

2765 রবদজৎ উনয়ন পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 119,60,00119,60,00130,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 76,38,2576,38,25800,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 930,00,00 195,98,25 195,98,25

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 930,00,00 195,98,25 195,98,25
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 130,00,00130,00,00135,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

240,00,00240,00,00250,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 385,00,00 370,00,00 370,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 385,00,00 370,00,00 370,00,00

পমপর - রবদজৎ উনয়ন পবপড র: 1315,00,00 565,98,25 565,98,25

2767 ঢপকপ রবদজৎ রবতরণ কররপক (পডসপ)

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 34,84,0034,84,0035,00,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 23,14,0023,14,0023,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 58,50,00 57,98,00 57,98,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 58,50,00 57,98,00 57,98,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 85,00,0085,00,0085,50,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

10,00,0010,00,0010,50,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 96,00,00 95,00,00 95,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 96,00,00 95,00,00 95,00,00

পমপর - ঢপকপ রবদজৎ রবতরণ কররপক (পডসপ): 154,50,00 152,98,00 152,98,00

2769 পলত রবদজতপয়ন পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 88,40,0088,40,0088,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 88,50,00 88,40,00 88,40,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 88,50,00 88,40,00 88,40,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

150,00,00150,00,00155,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 155,00,00 150,00,00 150,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 155,00,00 150,00,00 150,00,00

পমপর - পলত রবদজতপয়ন পবপড র: 243,50,00 238,40,00 238,40,00

2775 বপসলপপদশ মৎস উনয়ন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 72,8072,8075,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 10,40,0010,40,0010,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 11,25,00 11,12,80 11,12,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,25,00 11,12,80 11,12,80

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 30,0030,0031,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

20,0020,0020,50

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 51,50 50,00 50,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 51,50 50,00 50,00

পমপর - বপসলপপদশ মৎস উনয়ন কপপ রপপরশন: 11,76,50 11,62,80 11,62,80

2777 বন রশল উনয়ন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 2,02,802,02,802,05,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 1,87,201,87,201,90,00

উপ-পমপর -  সদ: 3,95,00 3,90,00 3,90,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,95,00 3,90,00 3,90,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 100,00,00100,00,00100,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

11,50,0011,50,0011,60,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 111,60,00 111,50,00 111,50,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 111,60,00 111,50,00 111,50,00

পমপর - বন রশল উনয়ন কপপ রপপরশন: 115,55,00 115,40,00 115,40,00

2778 নর র ওপয়স পপওয়পর পজনপপরশন পকপমপনত রলন (এনডরবউরপরজরস)

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 100,00,000100,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

150,00,000150,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 250,00,00 0 250,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 250,00,00 0 250,00,00

পমপর - নর র ওপয়স পপওয়পর পজনপপরশন পকপমপনত রলন 

(এনডরবউরপরজরস):

250,00,00 0 250,00,00

2781 বপসলপপদশ সড়ক পররবহন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 7,54,007,54,007,75,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 7,02,007,02,007,10,00

উপ-পমপর -  সদ: 14,85,00 14,56,00 14,56,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,85,00 14,56,00 14,56,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 6,50,006,50,006,75,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

11,50,0011,50,0011,60,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 18,35,00 18,00,00 18,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 18,35,00 18,00,00 18,00,00

পমপর - বপসলপপদশ সড়ক পররবহন কপপ রপপরশন: 33,20,00 32,56,00 32,56,00

2795 বপসলপপদশ রশরপস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 10,4010,4010,50

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 81,1281,1282,00

উপ-পমপর -  সদ: 92,50 91,52 91,52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 92,50 91,52 91,52

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

1,10,001,10,001,15,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 1,15,00 1,10,00 1,10,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,15,00 1,10,00 1,10,00

পমপর - বপসলপপদশ রশরপস কপপ রপপরশন: 2,07,50 2,01,52 2,01,52

2797 বপসলপপদশ অভজনরতণ পনন-পররবহন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 25,48,0025,48,0025,50,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 42,12,0042,12,0042,50,00

উপ-পমপর -  সদ: 68,00,00 67,60,00 67,60,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 68,00,00 67,60,00 67,60,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 15,00,0015,00,0015,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

11,00,0011,00,0011,50,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 26,50,00 26,00,00 26,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 26,50,00 26,00,00 26,00,00

পমপর - বপসলপপদশ অভজনরতণ পনন-পররবহন কপপ রপপরশন: 94,50,00 93,60,00 93,60,00

2803 বপসলপপদশ রসরভল এরভপয়শন অরররট

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 20,28,0020,28,0020,30,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 3,38,003,38,003,40,00

উপ-পমপর -  সদ: 23,70,00 23,66,00 23,66,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 23,70,00 23,66,00 23,66,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 480,00,00480,00,00480,00,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

24,00,0024,00,0024,50,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 504,50,00 504,00,00 504,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 504,50,00 504,00,00 504,00,00

পমপর - বপসলপপদশ রসরভল এরভপয়শন অরররট: 528,20,00 527,66,00 527,66,00

2805 বপসলপপদশ পর ররন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 58,0858,0860,00

উপ-পমপর -  সদ: 60,00 58,08 58,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 60,00 58,08 58,08
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 91,2091,2091,50

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 91,50 91,20 91,20

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 91,50 91,20 91,20

পমপর - বপসলপপদশ পর ররন কপপ রপপরশন: 1,51,50 1,49,28 1,49,28

2816 বপসলপপদশ পররলকম পকপমপনত রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 20,28,0020,28,0020,30,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 41,86,0041,86,0042,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 62,30,00 62,14,00 62,14,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 62,30,00 62,14,00 62,14,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 80,20,0080,20,0080,30,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

285,00,00285,00,00285,25,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 365,55,00 365,20,00 365,20,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 365,55,00 365,20,00 365,20,00

পমপর - বপসলপপদশ পররলকম পকপমপনত রল.: 427,85,00 427,34,00 427,34,00

2830 রপপরন পরকয়পকরণ এলপকপ কররপক

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 40,00,00040,25,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 40,25,00 0 40,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 40,25,00 0 40,00,00

পমপর - রপপরন পরকয়পকরণ এলপকপ কররপক: 40,25,00 0 40,00,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3291 বপসলপপদশ অভজনরতণ পনন পররবহন কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 16,64,0016,64,0016,70,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 56,16,0056,16,0056,25,00

উপ-পমপর -  সদ: 72,95,00 72,80,00 72,80,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 72,95,00 72,80,00 72,80,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 7,50,007,50,007,60,00

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

19,00,0019,00,0019,10,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 26,70,00 26,50,00 26,50,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 26,70,00 26,50,00 26,50,00

পমপর - বপসলপপদশ অভজনরতণ পনন পররবহন কররপক: 99,65,00 99,30,00 99,30,00

3297 বপসলপপদশ পসর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 26,00,0026,00,0026,10,00

উপ-পমপর -  সদ: 26,10,00 26,00,00 26,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 26,10,00 26,00,00 26,00,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3821 সসসপসমপহর পনন রবরনপয়পগকত 

নবপদরশক ঋণ

120,00,00120,00,00120,00,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 120,00,00 120,00,00 120,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 120,00,00 120,00,00 120,00,00

পমপর - বপসলপপদশ পসর কররপক: 146,10,00 146,00,00 146,00,00

পমপর - আরর রক পরতষপন বরহর রত সসসপ: 4745,88,30 3675,04,25 4165,04,25
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0959 পবসরকপরর পরতষপন

3531 রফসপরতজ পকপ-অপপপরটভ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 46,8046,8047,00

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 3,74,403,74,403,75,00

উপ-পমপর -  সদ: 4,22,00 4,21,20 4,21,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,22,00 4,21,20 4,21,20

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 1,10,001,10,001,25,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 1,25,00 1,10,00 1,10,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,25,00 1,10,00 1,10,00

পমপর - রফসপরতজ পকপ-অপপপরটভ: 5,47,00 5,31,20 5,31,20

3539 দগ উৎপপদনকপরত সমবপয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1611 অভজনরতণ ঋপণর সদ-উনয়ন 26,5226,5230,00

উপ-পমপর -  সদ: 30,00 26,52 26,52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 30,00 26,52 26,52

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3801 নগদ ঋণ-উনয়ন 5,00,005,00,005,25,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 5,25,00 5,00,00 5,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 5,25,00 5,00,00 5,00,00

পমপর - দগ উৎপপদনকপরত সমবপয়: 5,55,00 5,26,52 5,26,52

পমপর - পবসরকপরর পরতষপন: 11,02,00 10,57,72 10,57,72
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0962 সরকপরর কম রচপরর

0000 সরকপরর কম রচপরর

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1631 সরকপরর কম রচপরতপদর অরগপমর সদ 2,082,082,08

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 43,7843,7844,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 121215

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 161616

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,661,661,70

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 330

উপ-পমপর -  সদ: 48,09 47,83 47,83

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 48,09 47,83 47,83

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 54,56,3454,56,340

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 0 54,56,34 54,56,34

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 0 54,56,34 54,56,34

পমপর - সরকপরর কম রচপরর: 48,09 55,04,17 55,04,17

পমপর - সরকপরর কম রচপরর: 48,09 55,04,17 55,04,17

0965 অনপন

0000 অনপন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1699 সদ অনপদপয় (কতরন) -494,00,00-494,00,00-1196,00,00

উপ-পমপর -  সদ: -1196,00,00 -494,00,00 -494,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: -1196,00,00 -494,00,00 -494,00,00
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09 - অর র রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3899 সমপব অনপদপয় -1028,00,00-1028,00,00-1993,62,94

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: -1993,62,94 -1028,00,00 -1028,00,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: -1993,62,94 -1028,00,00 -1028,00,00

পমপর - অনপন: -3189,62,94 -1522,00,00 -1522,00,00

পমপর - অনপন: -3189,62,94 -1522,00,00 -1522,00,00

0971 বপসলপপদশ বপসক

2501 বপসলপপদশ বপসক

অভজনরতণ ঋণ-পপরপ4000-4199

পময়পরদ ঋণ-পপরপ

4006 বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২ 

বছর পময়পরদ

7821,43,007208,63,0010704,00,00

4008 বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ৫ 

বছর পময়পরদ

9600,00,008987,20,0011400,00,00

4012 বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১০ 

বছর পময়পরদ

8400,00,007787,20,0010400,00,00

4014 বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১৫ 

বছর পময়পরদ

4500,00,003887,20,006000,00,00

4016 বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২০ 

বছর পময়পরদ

6000,00,005387,20,006000,00,00

উপ-পমপর -  পময়পরদ ঋণ-পপরপ: 44504,00,00 33257,43,00 36321,43,00

চলরত ঋণ - পপরপ

4101 উপপয় ও উপকরণ অরগম 10000,00,0010000,00,0010367,00,00

4102 ওভপর ডপফর কপপরন (ওরড কপপরন) 10000,00,0010000,00,0010000,00,00

4108 পটজপরর রবল ৯১ রদন 40160,19,1839138,85,8541134,12,59

4109 পটজপরর রবল ১৮২ রদন 22200,50,6219329,17,2918670,28,56

4110 পটজপরর রবল ৩৬৪ রদন 19897,13,3720005,80,0418097,96,18

উপ-পমপর -  চলরত ঋণ - পপরপ: 98269,37,33 98473,83,18 102257,83,17

উপ-পমপর - অভজনরতণ ঋণ-পপরপ: 142773,37,33 131731,26,18 138579,26,17

পমপর - বপসলপপদশ বপসক: 142773,37,33 131731,26,18 138579,26,17

পমপর - বপসলপপদশ বপসক: 142773,37,33 131731,26,18 138579,26,17

পমপর - অর র রবভপগ: 146347,67,10 140394,33,85 143266,35,10



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 53

সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1001 মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নক

0000 মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নক

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 525260

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 52065

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,25 52 1,04

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 9,362,002,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,00 2,00 9,36

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,0401,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 13,52013,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14,00 0 14,56

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 17,25 2,52 24,96

পমপর - মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নক: 17,25 2,52 24,96

0001 মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 29,1229,1229,12

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 737373

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 787878

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,041,041,04

উপ-পমপর -  সদ: 31,67 31,67 31,67

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1152

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 128080

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,32 81 13
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 02,002,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,00 2,00 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 21,001,10

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 215,0016,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 17,10 16,00 4

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 52,09 50,48 31,84

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 16,5016,5018,00

3903 করমউরপর অরগম 1,351,352,00

3911 মরর গপরড় অরগম 2,352,352,80

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,252,252,27

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 25,07 22,45 22,45

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 25,07 22,45 22,45

পমপর - মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয়: 77,16 72,93 54,29

পমপর - মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নক: 94,41 75,45 79,25

1009 রসরভল অরডর অরধদপর

0000 রসরভল অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 15 12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 262727

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,201,001,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,27 1,27 5,46

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,42 1,42 5,58

পমপর - রসরভল অরডর অরধদপর: 1,42 1,42 5,58

পমপর - রসরভল অরডর অরধদপর: 1,42 1,42 5,58
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1010 পপরফরপমন অরডর অরধদপর

0000 পপরফরপমন অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 8 8

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 555

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 522

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7 7 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25 25 28

পমপর - পপরফরপমন অরডর অরধদপর: 25 25 28

পমপর - পপরফরপমন অরডর অরধদপর: 25 25 28

1011 দতপবপস অরডর অরধদপর

0000 দতপবপস অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 8 8

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 111

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 11 11 11

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19 19 19

পমপর - দতপবপস অরডর অরধদপর: 19 19 19

পমপর - দতপবপস অরডর অরধদপর: 19 19 19
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1013 নবপদরশক সপহপযপষ পকল অরডর অরধদপর

0000 নবপদরশক সপহপযপষ পকল অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2035 আপরপহন রফ 008

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 8 8

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 104010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 525255

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 65 92 62

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 81 1,00 70

পমপর - নবপদরশক সপহপযপষ পকল অরডর অরধদপর: 81 1,00 70

পমপর - নবপদরশক সপহপযপষ পকল অরডর অরধদপর: 81 1,00 70

1015 সপনতয় এবস রপজস অরডর অরধদপর

0000 সপনতয় ও রপজস অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 211515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 15 21

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 522

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2 2 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 211,0025

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 35 1,10 31

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 52 1,27 57

পমপর - সপনতয় ও রপজস অরডর অরধদপর: 52 1,27 57

পমপর - সপনতয় এবস রপজস অরডর অরধদপর: 52 1,27 57
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1017 বপরণরজজক অরডর অরধদপর

0000 বপরণরজজক অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212535

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 35 25 21

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 212035

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 35 20 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 521,0020

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101018

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 38 1,10 62

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,08 1,55 1,04

পমপর - বপরণরজজক অরডর অরধদপর: 1,08 1,55 1,04

পমপর - বপরণরজজক অরডর অরধদপর: 1,08 1,55 1,04

1019 পতর অরডর অরধদপর

0000 পতর অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 626260

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 65 67 67

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 82 82 82

পমপর - পতর অরডর অরধদপর: 82 82 82

পমপর - পতর অরডর অরধদপর: 82 82 82

1021 পরলওপয় অরডর অরধদপর

0000 পরলওপয় অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101016

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 313135

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40 36 36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 61 51 51

পমপর - পরলওপয় অরডর অরধদপর: 61 51 51

পমপর - পরলওপয় অরডর অরধদপর: 61 51 51

1023 পরতরকপ অরডর অরধদপর

0000 পরতরকপ অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 522020

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25 25 57

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40 40 72

পমপর - পরতরকপ অরডর অরধদপর: 40 40 72

পমপর - পরতরকপ অরডর অরধদপর: 40 40 72

1025 ডপক, তপর ও দরপলপপরন অরডর অরধদপর

0000 ডপক, তপর ও দরপলপপরন অরডর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 10 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 502

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2 0 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,701,001,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 105050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,50 1,50 2,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,64 1,60 2,97

পমপর - ডপক, তপর ও দরপলপপরন অরডর অরধদপর: 1,64 1,60 2,97

পমপর - ডপক, তপর ও দরপলপপরন অরডর অরধদপর: 1,64 1,60 2,97

1027 রফনপরনয়পল মপপনজপমন একপপডরম (রফমপ)

0000 রফনপরনয়পল মপপনজপমন একপপডরম (রফমপ)

কর বততত পপরপ1500-2999
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10 - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 162222

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 22 22 16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 555

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,124,503,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,55 4,55 3,17

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,77 4,77 3,33

পমপর - রফনপরনয়পল মপপনজপমন একপপডরম (রফমপ): 3,77 4,77 3,33

পমপর - রফনপরনয়পল মপপনজপমন একপপডরম (রফমপ): 3,77 4,77 3,33

পমপর - অর র রবভপগ -মহপ রহসপব রনরতকক ও রনয়নপকর কপর রপলয়: 1,05,92 89,23 95,96
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1101 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 18,7218,7219,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 272730

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 151518

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 232325

উপ-পমপর -  সদ: 19,73 19,37 19,37

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 2,08,002,08,002,20,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,20,00 2,08,00 2,08,00

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 15,6030,0035,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 35,00 30,00 15,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 782,0020

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 333335

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 2,33 1,11

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 880

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 8 8

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2661 আবহপওয়প উপপত ও গপস রবরক 006,50

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,6060,000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0050,0055

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7,05 1,10,00 93,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,82,33 3,69,78 3,37,76
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 30,0030,0031,00

3903 করমউরপর অরগম 151518

3911 মরর গপরড় অরগম 555560

3921 মরর সপইপকল অরগম 3,403,403,50

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 35,28 34,10 34,10

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 35,28 34,10 34,10

পমপর - সরচবপলয়: 3,17,61 4,03,88 3,71,86

0020 সজপম পশপসন-ননজরডরসয়জপল

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

ষজপম রবকয় (নন-জরডরসয়পল)

1301 ষজপম রবকয় 950,30,00950,30,001195,00,00

1311 ছপপমপরপ দরলপলর উপর কর 2654,08,002126,08,003024,60,08

1321 অনপন 44,72,0044,72,0050,08,64

উপ-পমপর -  ষজপম রবকয় (নন-জরডরসয়পল): 4269,68,72 3121,10,00 3649,10,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 4269,68,72 3121,10,00 3649,10,00

পমপর - সজপম পশপসন-ননজরডরসয়জপল: 4269,68,72 3121,10,00 3649,10,00

পমপর - সরচবপলয়: 4272,86,33 3125,13,88 3652,81,86

1103 জপততয় রপজস পবপড র

0000 জপততয় রপজস পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,24,801,50,001,65,00

1911 বপপজয়পপকরণ 1,045,005,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,70,00 1,55,00 1,25,84

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 21021

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 732,002,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,21 2,00 94
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পরপল এবস পলভত

2212 সপসজ উনয়ন সপরচপজর 028,79,610

2213 পররপবশ সরকপ সপরচপজর 06,810

2214 তথ ও পরপগপপরপগ উনয়ন সপরচপজর 016,43,340

উপ-পমপর -  পরপল এবস পলভত: 0 45,29,76 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 3,64,003,64,004,07,68

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,07,68 3,64,00 3,64,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,566,001,60

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,007,00,0070,85,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 70,86,60 7,06,00 1,05,56

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 76,66,49 57,56,76 5,96,34

পমপর - জপততয় রপজস পবপড র: 76,66,49 57,56,76 5,96,34

0001 জপততয় রপজস পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 6,246,246,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 6,50 6,24 6,24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,50 6,24 6,24

পমপর - জপততয় রপজস পবপড র: 6,50 6,24 6,24

0005 কপষমস অরফস, বপপসলস

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,602,602,80

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,80 2,60 2,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 10 10
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 1,401,401,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,57 1,45 1,45

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 557

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 474750

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 57 52 52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,06 4,67 4,67

পমপর - কপষমস অরফস, বপপসলস: 5,06 4,67 4,67

পমপর - জপততয় রপজস পবপড র: 76,78,05 57,67,67 6,07,25

1131 শল ভবনসমহ

0005 শল ভবন, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 1441,72,001308,23,001713,63,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1713,63,00 1308,23,00 1441,72,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 1262,13,001145,26,001500,15,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 1500,15,00 1145,26,00 1262,13,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 411,56,00373,46,00489,19,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 489,19,00 373,46,00 411,56,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 3702,97,00 2826,95,00 3115,41,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 46,80,0046,80,0052,41,60

1911 বপপজয়পপকরণ 2,0802,30

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 52,43,90 46,80,00 46,82,08
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 73075

2031 পরতকপ রফ 0455

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,00 65 94

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 81,55,1081,55,1090,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 500

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 90,00,00 81,55,10 81,55,15

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2661 আবহপওয়প উপপত ও গপস রবরক 0020,00

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 14,5618,000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 16,6416,6418,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 38,00 34,64 31,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 142,82,90 128,70,39 128,69,37

পমপর - শল ভবন, ঢপকপ: 3845,79,90 2955,65,39 3244,10,37

0007 শল ভবন, পবনপপপপল

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 1454,63,001328,48,001740,15,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1740,15,00 1328,48,00 1454,63,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 1273,44,001163,00,001523,40,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 1523,40,00 1163,00,00 1273,44,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 415,25,00379,24,00496,76,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 496,76,00 379,24,00 415,25,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 3760,31,00 2870,72,00 3143,32,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,04,0080,001,00,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,00,00 80,00 1,04,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 735050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 60 83

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 010,0010,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 52,0010,000

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10,00 20,00 52,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 02,002,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,07,6150,005,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7,00 52,00 1,07,61

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,17,60 1,52,60 2,64,44

পমপর - শল ভবন, পবনপপপপল: 3761,48,60 2872,24,60 3145,96,44

0010 শল ভবন (আমদপনত), চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 15310,20,0013982,37,0018315,26,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 18315,26,00 13982,37,00 15310,20,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 13403,09,0012240,66,0016033,82,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 16033,82,00 12240,66,00 13403,09,00

রপপরন শল

0501 রপপরন শল 37,25,0034,02,0044,57,00

উপ-পমপর -  রপপরন শল: 44,57,00 34,02,00 37,25,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 4370,57,003991,52,005228,42,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 5228,42,00 3991,52,00 4370,57,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 39622,07,00 30248,57,00 33121,11,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 050,005,60

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 5,60 50,00 0

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 36,40,0036,40,0040,00,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 40,00,00 36,40,00 36,40,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 576060

2027 বপরতঘর ও জপহপজ চলপচল 9,36,009,36,008,80,00

2031 পরতকপ রফ 1,19,901,001,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

2071 অনপন পসবপ ও রফস 13,90,7013,90,0015,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 23,81,70 23,27,70 24,47,27

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 787820

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 313135

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101012

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 212125

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 92 1,40 1,40

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2651 অরতরর রনয়নণ আইপন  পপরপ 0025

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 21210

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,20,005,20,006,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,00,25 5,20,21 5,20,21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 69,88,47 65,39,31 66,08,88

পমপর - শল ভবন (আমদপনত), চটগপম: 39691,95,47 30313,96,31 33187,19,88

0015 শল ভবন, মসলপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 1228,69,001122,12,001469,85,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1469,85,00 1122,12,00 1228,69,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 1075,64,00982,35,001286,76,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 1286,76,00 982,35,00 1075,64,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 350,75,00320,33,00419,59,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 419,59,00 320,33,00 350,75,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 3176,20,00 2424,80,00 2655,08,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 0036,30,00

1876 অনপন রফসমহ 031,00,000

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 36,30,00 31,00,00 0

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 31036,30,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 36,30,00 0 31

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 60070

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 82 0 70

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 1,66,4001,70,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,70,00 0 1,66,40

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 21025

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 37 0 31

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 74,31,19 31,00,00 1,67,72

পমপর - শল ভবন, মসলপ: 3250,51,19 2455,80,00 2656,75,72
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0020 শল ভবন (আইরসরড), কমলপপর, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 748,83,00683,89,00895,82,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 895,82,00 683,89,00 748,83,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 655,56,00598,70,00784,22,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 784,22,00 598,70,00 655,56,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 213,77,00195,23,00255,73,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 255,73,00 195,23,00 213,77,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1935,77,00 1477,82,00 1618,16,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 24,961,201,75

1876 অনপন রফসমহ 1,092,00,0025,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 26,75 2,01,20 26,05

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 12,48,0015,00,0017,00,00

1911 বপপজয়পপকরণ 3,123,123,20

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 17,03,20 15,03,12 12,51,12

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 500

2031 পরতকপ রফ 755

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 15 22

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 20,805,00,005,20,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101,0010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,20,10 5,01,00 20,90
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 211020

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,08,0060,0075,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 75,20 60,10 2,08,21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 23,25,40 22,65,57 15,06,50

পমপর - শল ভবন (আইরসরড), কমলপপর, ঢপকপ: 1959,02,40 1500,47,57 1633,22,50

0025 কপসম হপউজ, পপনগপও

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 49,49,0045,20,0059,21,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 59,21,00 45,20,00 49,49,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 43,33,0039,57,0051,83,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 51,83,00 39,57,00 43,33,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 14,13,0012,91,0016,91,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 16,91,00 12,91,00 14,13,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 127,95,00 97,68,00 106,95,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 78,0078,0080,00

1911 বপপজয়পপকরণ 21025

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 80,25 78,00 78,21

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 1,0401,20

2031 পরতকপ রফ 015,001,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 8810

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,80 15,08 1,12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 1,041,541,20

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,27 1,59 1,09
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 313135

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 212125

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 60 52 52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 84,92 95,19 80,94

পমপর - কপসম হপউজ, পপনগপও: 128,79,92 98,63,19 107,75,94

0030 করমশনপপরর, ঢপকপ (পব র)

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 101012

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 12 10 10

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 020,0026,80

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 26,80 20,00 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 335

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5 3 3

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 27,09 20,23 23

পমপর - করমশনপপরর, ঢপকপ (পব র): 27,09 20,23 23

পমপর - শল ভবনসমহ: 52637,84,57 40196,97,29 43975,01,08

1133 শল, আবগপরর ও ভজপর করমশনপপরর

0000 শল, আবগরর ও ভজপর করমশনপপরর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 001,68,00

1911 বপপজয়পপকরণ 007,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,75,00 0 0
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 002,24

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,24 0 0

পরপল এবস পলভত

2212 সপসজ উনয়ন সপরচপজর 0032,25,16

2213 পররপবশ সরকপ সপরচপজর 007,00

2214 তথ ও পরপগপপরপগ উনয়ন সপরচপজর 0018,40,54

উপ-পমপর -  পরপল এবস পলভত: 50,72,70 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 004,07,68

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,07,68 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 006,72

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 007,84,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7,90,72 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 64,48,34 0 0

পমপর - শল, আবগরর ও ভজপর করমশনপপরর: 64,48,34 0 0

0001 করমশনপপরর, খলনপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 301,25,00275,13,00360,39,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 1063,88,00905,09,001241,15,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 44,0030,0041,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1601,95,00 1180,52,00 1365,57,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 263,73,00240,85,00315,48,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 315,48,00 240,85,00 263,73,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 86,00,0078,53,00102,87,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 41,23,0035,02,0048,02,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 150,89,00 113,55,00 127,23,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 2068,32,00 1534,92,00 1756,53,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 26,0013,7118,79

1911 বপপজয়পপকরণ 211115

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 18,94 13,82 26,21

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 211

2031 পরতকপ রফ 1057

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1057

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 11 22

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 2,18,401,15,131,57,88

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 534

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,57,92 1,15,16 2,18,45

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,206387

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 24,96,0013,15,7618,04,31

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 18,05,18 13,16,39 24,97,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19,82,19 14,45,48 27,42,08

পমপর - করমশনপপরর, খলনপ: 2088,14,19 1549,37,48 1783,95,08

0005 করমশনপপরর, রপশপহর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 23,67,0021,62,0028,32,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 1087,09,00920,12,001259,50,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 60,0045,0062,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1288,44,00 942,19,00 1111,36,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 20,72,0018,93,0024,80,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 24,80,00 18,93,00 20,72,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 1,94,001,66,002,27,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 2,27,00 1,66,00 1,94,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 6,76,006,17,008,08,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 125,81,00106,50,00145,78,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 153,86,00 112,67,00 132,57,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1469,37,00 1075,45,00 1266,59,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 3,482,783,80

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,80 2,78 3,48

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 7,285,817,96

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 7,96 5,81 7,28

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 545

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 211723

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 28 21 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 20,80,0016,60,4622,72,91

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 362939

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 22,73,30 16,60,75 20,80,36

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 574662

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,14,4091,331,25,01

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,25,63 91,79 1,14,97

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 24,10,97 17,61,34 22,06,35

পমপর - করমশনপপরর, রপশপহর: 1493,47,97 1093,06,34 1288,65,35
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0006 বহৎ করদপতপ ইউরনর (মসক)

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 3,12,001,50,002,13,65

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 2,13,65 1,50,00 3,12,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 52536

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 36 5 52

পরপল এবস পলভত

2212 সপসজ উনয়ন সপরচপজর 00190,00,00

উপ-পমপর -  পরপল এবস পলভত: 190,00,00 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0100

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 10 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10107

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 01010

2686 ররকভপরত অফ সপরভ রস পপপমন 20,80014,24

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14,41 20 20,90

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 192,28,42 1,50,35 3,33,42

পমপর - বহৎ করদপতপ ইউরনর (মসক): 192,28,42 1,50,35 3,33,42

0010 করমশনপপরর, ঢপকপ দরকণ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 9872,63,004931,18,006760,68,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 1,43,0072,0099,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 6761,67,00 4931,90,00 9874,06,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 260,08,00132,59,00181,78,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 181,78,00 132,59,00 260,08,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

সমরক শল

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 12,30,006,16,008,44,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 8,44,00 6,16,00 12,30,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 6951,89,00 5070,65,00 10146,44,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 5,20,002,59,735,72,00

1911 বপপজয়পপকরণ 21115

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 5,72,05 2,59,84 5,20,21

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 522610

2031 পরতকপ রফ 2,651,3320

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 191010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 40 1,69 3,36

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1057

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 5 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 22,0411,0115,09

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,045271

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15,80 11,53 23,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,88,32 2,73,11 5,46,75

পমপর - করমশনপপরর, ঢপকপ দরকণ: 6957,77,32 5073,38,11 10151,90,75

0015 করমশনপপরর, ঢপকপ উতর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 08,45,0011,07,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 4372,01,003695,94,005067,37,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 22,0017,0023,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 5078,67,00 3704,56,00 4372,23,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 07,40,009,69,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 9,69,00 7,40,00 0

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 288,78,00245,57,003366,69,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 3366,69,00 245,57,00 288,78,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 02,41,003,17,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 171,62,00144,94,00198,72,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 201,89,00 147,35,00 171,62,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 8656,94,00 4104,88,00 4832,63,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,04,0087,921,20,55

1911 বপপজয়পপকরণ 625272

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,21,27 88,44 1,04,62

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 625272

2031 পরতকপ রফ 4,263,604,94

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10912

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,78 4,21 4,98

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2151 অনপন ভপড়প 5,204,406,03

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 6,03 4,40 5,20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 2,081,762,41

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 0010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,51 1,76 2,08
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04881,21

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 005,00

2686 ররকভপরত অফ সপরভ রস পপপমন 1,04881,21

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7,42 1,76 2,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,43,01 1,00,57 1,18,96

পমপর - করমশনপপরর, ঢপকপ উতর: 8658,37,01 4105,88,57 4833,81,96

0018 করমশনপপরর, রসপলর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 79,62,0072,71,0095,24,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 696,34,00587,31,00806,57,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 33,0026,0036,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 902,17,00 660,28,00 776,29,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 69,70,0063,65,0083,37,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 83,37,00 63,65,00 69,70,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 1,15,001,00,001,37,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 1,37,00 1,00,00 1,15,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 22,73,0020,76,0027,20,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 56,87,0048,24,0066,25,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 93,45,00 69,00,00 79,60,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1080,36,00 793,93,00 926,74,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 0075

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 75 0 0

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,04,0071,3397,96

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 97,96 71,33 1,04,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 1079

2031 পরতকপ রফ 005

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 858

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 22 12 18

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 4,162,853,92

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1079

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 535

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,06 2,95 4,31

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 211420

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 64,6944,3760,93

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 61,13 44,51 64,90

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,64,12 1,18,91 1,73,39

পমপর - করমশনপপরর, রসপলর: 1082,00,12 795,11,91 928,47,39

0020 করমশনপপরর, রপজশপহত

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 159,23,00145,44,00190,51,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 798,14,00672,91,00922,78,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 32,0026,0036,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1113,65,00 818,61,00 957,69,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 139,40,00127,31,00166,76,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 166,76,00 127,31,00 139,40,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 7,05,006,05,008,30,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 8,30,00 6,05,00 7,05,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 45,46,0041,52,0054,39,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 33,91,0028,77,0039,45,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 93,84,00 70,29,00 79,37,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1382,55,00 1022,26,00 1183,51,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 20,8012,3416,92

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 16,92 12,34 20,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 422534

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1068

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 42 31 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 9,71,365,76,167,90,10

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 534

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7,90,14 5,76,19 9,71,41

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,046285

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 17,6810,4914,38

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15,23 11,11 18,72

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,22,71 5,99,95 10,11,45

পমপর - করমশনপপরর, রপজশপহত: 1390,77,71 1028,25,95 1193,62,45

0025 করমশনপপরর, চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 27,97,0025,55,0033,47,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 7052,59,005970,51,008182,26,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 88,0075,001,03,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 8216,76,00 5996,81,00 7081,44,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 24,49,0022,36,0029,29,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 29,29,00 22,36,00 24,49,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 10,26,008,79,0012,05,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 12,05,00 8,79,00 10,26,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 7,99,007,30,009,56,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 135,60,00144,79,00157,31,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 166,87,00 152,09,00 143,59,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 8424,97,00 6180,05,00 7259,78,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 20,8017,4623,93

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 23,93 17,46 20,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10812

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 8 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 16,6413,9619,14

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 546

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 19,20 14,00 16,69

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 524360

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,643,054,19

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,79 3,48 4,16

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 48,04 35,02 41,75

পমপর - করমশনপপরর, চটগপম: 8425,45,04 6180,40,02 7260,19,75
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0030 করমশনপপরর, ঢপকপ (পব র)

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 1070,62,00906,55,001242,03,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 1,61,001,38,001,89,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1243,92,00 907,93,00 1072,23,00

সমরক শল

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 96,55,0082,02,00112,37,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 112,37,00 82,02,00 96,55,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1356,29,00 989,95,00 1168,78,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,14,4096,671,32,45

1911 বপপজয়পপকরণ 1,56,001,31,821,80,61

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 3,13,06 2,28,49 2,70,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 10812

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 869

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 21 14 18

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 546

2673 রবরনময় হপপর লপভ/পলপকসপন 001,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,14961,32

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,58 1,00 1,19

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,15,85 2,29,63 2,71,77

পমপর - করমশনপপরর, ঢপকপ (পব র): 1359,44,85 992,24,63 1171,49,77
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0035 করমশনপপরর, ঢপকপ (পরশম)

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 4,30,003,92,005,13,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 1142,57,00965,67,001325,23,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 16,0013,0018,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1330,54,00 969,72,00 1147,03,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 3,77,003,44,004,51,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 4,51,00 3,44,00 3,77,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 1,23,001,12,001,47,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 39,30,0033,30,0045,70,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 47,17,00 34,42,00 40,53,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1382,22,00 1007,58,00 1191,33,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 37,8031,6943,49

1911 বপপজয়পপকরণ 546

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 43,55 31,73 37,85

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,06891,22

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 879

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,31 96 1,14

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 546

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 546

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 12 8 10
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 312636

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 625271

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,07 78 93

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 46,05 33,55 40,02

পমপর - করমশনপপরর, ঢপকপ (পরশম): 1382,68,05 1007,91,55 1191,73,02

0040 করমশনপপরর, করমলপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 2,15,001,96,002,57,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 1046,65,00881,94,001210,41,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 31,0025,0034,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 1213,32,00 884,15,00 1049,11,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 1,88,001,72,002,25,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 2,25,00 1,72,00 1,88,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 61,0056,0073,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 1509,08,001277,88,001753,81,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 1754,54,00 1278,44,00 1509,69,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 2970,11,00 2164,31,00 2560,68,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 3,002,533,47

1854 লপইপসন রফ 97821,12

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 4,59 3,35 3,97

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 17,3814,6520,11

1911 বপপজয়পপকরণ 546

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 20,17 14,69 17,43
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,271,071,47

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 879

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,56 1,14 1,35

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 1,23,381,04,011,42,75

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0050

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 657

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,43,32 1,04,06 1,23,44

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 312636

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 12,4810,5214,44

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14,80 10,78 12,79

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,84,44 1,34,02 1,58,98

পমপর - করমশনপপরর, করমলপ: 2971,95,44 2165,65,02 2562,26,98

0045 করমশনপপরর, রসপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 55,95,0055,10,0066,93,00

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 432,07,00366,84,00498,71,00

0313 রপণ র-ওভপর টপক 15,0011,0015,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 565,79,00 422,05,00 488,17,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 48,98,0044,73,0058,59,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 58,59,00 44,73,00 48,98,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 13,0010,0014,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 14,00 10,00 13,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 15,97,0014,58,0019,10,00

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 81,05,0069,08,0093,91,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 113,01,00 83,66,00 97,02,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 737,53,00 550,54,00 634,30,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 6,244,285,83

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 5,83 4,28 6,24

পসবপ বপবদ পপরপ

2016 রপ-রশপপমন সপরভ রস 1079

2031 পরতকপ রফ 161115

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 422939

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 63 47 68

পরপল এবস পলভত

2212 সপসজ উনয়ন সপরচপজর 0020,00

উপ-পমপর -  পরপল এবস পলভত: 20,00 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 72,8049,9967,96

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 161115

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 161115

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 68,26 50,21 73,12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,35931,26

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 312129

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,55 1,14 1,66

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 96,27 56,10 81,70

পমপর - করমশনপপরর, রসপর: 738,49,27 551,10,10 635,11,70

পমপর - শল, আবগপরর ও ভজপর করমশনপপরর: 36805,33,73 24543,90,03 33004,57,62
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1135 আপতল করমশনপপরর

0001 আপতল করমশনপপরর, চটগপম

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,561,561,60

1911 বপপজয়পপকরণ 212125

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,85 1,77 1,77

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 101010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 20 20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,041,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,32 1,14 1,14

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,44 3,16 3,16

পমপর - আপতল করমশনপপরর, চটগপম: 3,44 3,16 3,16

0010 শল, আবগপরত ও ভজপর আপতল টপইবনপল

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 4,162025

1911 বপপজয়পপকরণ 21025

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 50 20 4,37

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 05,000

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 16020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 5,00 16
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 507

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 0 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,1203,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,32 0 3,22

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,09 5,20 7,80

পমপর - শল, আবগপরত ও ভজপর আপতল টপইবনপল: 4,09 5,20 7,80

0015 আপতল করমশনপপরর, ঢপকপ-১, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 088

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 8 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8 8 0

পমপর - আপতল করমশনপপরর, ঢপকপ-১, ঢপকপ: 8 8 0

0020 আপতল করমশনপপরর, ঢপকপ-২, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 626270

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 70 62 62

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 70 62 62

পমপর - আপতল করমশনপপরর, ঢপকপ-২, ঢপকপ: 70 62 62

0025 আপতল করমশনপপরর, খলনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 101010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10 10 10

পমপর - আপতল করমশনপপরর, খলনপ: 10 10 10

পমপর - আপতল করমশনপপরর: 8,41 9,16 11,68
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1136 বন করমশনপপরর

0005 বন করমশনপপরর, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 342,14,00312,46,00409,29,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 409,29,00 312,46,00 342,14,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 299,52,00273,54,00358,31,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 358,31,00 273,54,00 299,52,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 97,67,0089,20,00116,83,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 116,83,00 89,20,00 97,67,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 884,43,00 675,20,00 739,33,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 1,04,271,04,271,16,78

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,16,78 1,04,27 1,04,27

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 4,16,004,16,004,65,92

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 4,65,92 4,16,00 4,16,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 3,123,123,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262630

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,80 3,38 3,38

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 74,8874,8880,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 80,00 74,88 74,88
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,31,391,31,391,47,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,47,32 1,31,49 1,31,49

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,13,82 7,30,02 7,30,02

পমপর - বন করমশনপপরর, ঢপকপ: 892,56,82 682,50,02 746,63,02

0010 বন করমশনপপরর, চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0301 আমদপরন পপণর উপর ভজপর 288,34,00263,33,00344,93,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 344,93,00 263,33,00 288,34,00

আমদপরন শল

0401 কপষমস রডউট 252,43,00230,54,00301,98,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: 301,98,00 230,54,00 252,43,00

সমরক শল

0701 আমদপরন পপণর উপর সমরক শল 82,31,0075,17,0098,47,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 98,47,00 75,17,00 82,31,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 745,38,00 569,04,00 623,08,00

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1651 অনপন সদ 1,041,040

উপ-পমপর -  সদ: 0 1,04 1,04

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 14,5670,0010,00

1876 অনপন রফসমহ 700

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10,00 70,00 14,63

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 10,4090,001,00,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,00,00 90,00 10,40
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 015,0010,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,00 15,00 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 59,751,25,0060,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 60,00 1,25,00 59,75

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 7,5408,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,00 0 7,54

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,88,00 3,01,04 93,36

পমপর - বন করমশনপপরর, চটগপম: 747,26,00 572,05,04 624,01,36

পমপর - বন করমশনপপরর: 1639,82,82 1254,55,06 1370,64,38

1137 শল পগপপয়নপ ও তদন দপর

0001 শল পগপপয়নপ তদন পররদপর, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 424250

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 42 42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,501,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,62 1,60 1,14

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,24 2,12 1,66

পমপর - শল পগপপয়নপ তদন পররদপর, ঢপকপ: 2,24 2,12 1,66
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0005 রনরতকপ, পগপপয়নপ ও তদন অরধদপর, মল সসপরপজন কর, ঢপকপ।

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 557

1911 বপপজয়পপকরণ 10,2010,2011,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 11,07 10,25 10,25

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,651,651,80

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 373740

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,20 2,02 2,02

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101012

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 12 10 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 8810

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 22 18 18

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 13,61 12,55 12,55

পমপর - রনরতকপ, পগপপয়নপ ও তদন অরধদপর, মল সসপরপজন কর, ঢপকপ।: 13,61 12,55 12,55

পমপর - শল পগপপয়নপ ও তদন দপর: 15,85 14,67 14,21

1139 পরশকণ

0001 শল ও আবগপরর পরশকণ একপপডরম, চটগপম

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 5 5
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 424250

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,082,082,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,70 2,50 2,50

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,89 2,65 2,65

পমপর - শল ও আবগপরর পরশকণ একপপডরম, চটগপম: 2,89 2,65 2,65

পমপর - পরশকণ: 2,89 2,65 2,65

1140 অনপন শল ও ভজপর দপরসমহ

0001 শল পরয়পত ও পতজপ রণ পররদপর, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মল সসপরপজন কর

0397 কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত -170,00,00-170,00,00-170,00,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: -170,00,00 -170,00,00 -170,00,00

আমদপরন শল

0497 কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত - 85,00,00- 85,00,00- 85,00,00

উপ-পমপর -  আমদপরন শল: - 85,00,00 - 85,00,00 - 85,00,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল -  5,00,00-  5,00,00-  5,00,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: -  5,00,00 -  5,00,00 -  5,00,00

সমরক শল

0797 কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত - 10,00,00- 10,00,00- 10,00,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: - 10,00,00 - 10,00,00 - 10,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: -270,00,00 -270,00,00 -270,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 21210

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 0 21 21

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1070

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 7 10
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 315,1010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 62505

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 5,60 93

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25 5,98 1,34

পমপর - শল পরয়পত ও পতজপ রণ পররদপর, ঢপকপ: -269,99,75 -269,94,02 -269,98,66

0007 শল মলপয়ন ও অভজনরতন রনরতকপ করমশনপপরর, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 8810

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 8 8

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 111

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1 1 1

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 112

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 112

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4 2 2

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 15 11 11

পমপর - শল মলপয়ন ও অভজনরতন রনরতকপ করমশনপপরর, ঢপকপ: 15 11 11

পমপর - অনপন শল ও ভজপর দপরসমহ: -269,99,60 -269,93,91 -269,98,55

1141 কর অঞল

0001 কর অঞল-১, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 6919,00,005729,00,007866,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 1354,00,001121,00,001539,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 9405,00,00 6850,00,00 8273,00,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অনপন কর ও শল

0911 ভমণ কর 1204,00,001000,00,001373,00,00

উপ-পমপর -  অনপন কর ও শল: 1373,00,00 1000,00,00 1204,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 10778,00,00 7850,00,00 9477,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 31,2031,2035,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 35,00 31,20 31,20

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,045056

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 56 50 1,04

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 212110

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 21 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 311,501,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,205,205,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,70 6,70 5,51

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 42,36 38,61 37,96

পমপর - কর অঞল-১, ঢপকপ: 10778,42,36 7850,38,61 9477,37,96

0005 কর অঞল-২, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 6109,00,005029,00,006905,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 2197,00,001809,00,002484,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 9389,00,00 6838,00,00 8306,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 9389,00,00 6838,00,00 8306,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,60,002,60,002,70,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,70,00 2,60,00 2,60,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 177575

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 75 75 17

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 26100

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 02530

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 30 35 26

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 23,406070

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,245050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,20 1,10 29,64

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,72,25 2,62,20 2,90,07

পমপর - কর অঞল-২, ঢপকপ: 9391,72,25 6840,62,20 8308,90,07

0010 কর অঞল-৩, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 281,00,00236,00,00324,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 520,00,00437,00,00600,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 924,00,00 673,00,00 801,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 924,00,00 673,00,00 801,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 8,328,328,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 8,50 8,32 8,32

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 8 8

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 5 5
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 557

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1010,0010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 17 10,05 15

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,82 18,50 8,60

পমপর - কর অঞল-৩, ঢপকপ: 924,08,82 673,18,50 801,08,60

0015 কর অঞল-৪, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 983,00,00792,00,001087,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 1835,00,001479,00,002031,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 3118,00,00 2271,00,00 2818,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 3118,00,00 2271,00,00 2818,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 36,4022,0025,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 25,00 22,00 36,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 03,1510

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 737575

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 85 3,90 73

অ-বপরণরজজক রবকয়

2331 গবপরদ পশ 500

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 505

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 0 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 313131

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 557

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 38 36 36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 26,28 26,26 37,59

পমপর - কর অঞল-৪, ঢপকপ: 3118,26,28 2271,26,26 2818,37,59
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0020 কর অঞল-৫, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 624,00,00457,00,00627,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 296,00,00217,00,00298,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 925,00,00 674,00,00 920,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 925,00,00 674,00,00 920,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 1,41,9630,0035,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 35,00 30,00 1,41,96

পসবপ বপবদ পপরপ

2035 আপরপহন রফ 0020

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 16168

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 28 16 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 655

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 6

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 297075

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 121010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 85 80 41

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 36,18 31,01 1,42,59

পমপর - কর অঞল-৫, ঢপকপ: 925,36,18 674,31,01 921,42,59

0025 কর অঞল-৬, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 395,00,00309,00,00424,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 236,00,00185,00,00254,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 678,00,00 494,00,00 631,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 678,00,00 494,00,00 631,00,00



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 99

11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 15,86,0015,86,000

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 15,86,00 15,86,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 212125

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212125

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 50 42 42

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 6610

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,333,333,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,60 3,39 3,39

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 557

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101012

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 19 15 15

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,29 15,89,96 15,89,96

পমপর - কর অঞল-৬, ঢপকপ: 678,04,29 509,89,96 646,89,96

0030 কর অঞল-৭, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 649,00,00475,00,00652,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 225,00,00165,00,00227,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 879,00,00 640,00,00 874,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 879,00,00 640,00,00 874,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 050,0055,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 55,00 50,00 0
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 055

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 735055

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 55 73

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 055

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 0801,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,05 85 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 56,65 51,40 73

পমপর - কর অঞল-৭, ঢপকপ: 879,56,65 640,51,40 874,00,73

0035 কর অঞল-৮, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 973,00,00807,00,001108,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 194,00,00161,00,00221,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 1329,00,00 968,00,00 1167,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1329,00,00 968,00,00 1167,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 20,8020,8021,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 21,00 20,80 20,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121215

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 5 5
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2661 আবহপওয়প উপপত ও গপস রবরক 212125

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212125

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 212125

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 75 63 63

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 21,97 21,60 21,60

পমপর - কর অঞল-৮, ঢপকপ: 1329,21,97 968,21,60 1167,21,60

0040 কর অঞল-১, চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 4668,00,003471,00,004766,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 444,00,00330,00,00453,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 5219,00,00 3801,00,00 5112,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 5219,00,00 3801,00,00 5112,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,292,2930

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 30 2,29 2,29

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 101,6010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525255

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 65 2,12 62

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 54010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 40 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 262030

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40 30 36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,45 5,11 3,32

পমপর - কর অঞল-১, চটগপম: 5219,01,45 3801,05,11 5112,03,32
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0045 কর অঞল-২, চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 601,00,00497,00,00682,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 1251,00,001035,00,001422,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 2104,00,00 1532,00,00 1852,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 2104,00,00 1532,00,00 1852,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 4,167,127,20

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7,20 7,12 4,16

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 055

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 21 21 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,605050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 60 60 2,70

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,11 8,03 7,12

পমপর - কর অঞল-২, চটগপম: 2104,08,11 1532,08,03 1852,07,12

0050 কর অঞল-৩, চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 952,00,00853,00,001171,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 278,00,00249,00,00342,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 1513,00,00 1102,00,00 1230,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1513,00,00 1102,00,00 1230,00,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 10,402,002,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,00 2,00 10,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1055

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212525

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30 30 31

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,0857

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 5 2,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 312020

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1055

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25 25 41

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,62 2,60 13,20

পমপর - কর অঞল-৩, চটগপম: 1513,02,62 1102,02,60 1230,13,20

0055 কর অঞল-খলনপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 151,00,00114,00,00156,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 1321,00,001001,00,001375,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 1531,00,00 1115,00,00 1472,00,00

অনপন কর ও শল

0911 ভমণ কর 27,00,0040,00,0055,00,00

উপ-পমপর -  অনপন কর ও শল: 55,00,00 40,00,00 27,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1586,00,00 1155,00,00 1499,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,393,003,10

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,10 3,00 2,39
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 055

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161620

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 21 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0355

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 40 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 522015

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 262025

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40 40 78

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,85 4,01 3,38

পমপর - কর অঞল-খলনপ: 1586,03,85 1155,04,01 1499,03,38

0060 কর অঞল, রপজশপহত

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 28,00,0024,00,0033,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 367,00,00308,00,00423,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 456,00,00 332,00,00 395,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 456,00,00 332,00,00 395,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 521,001,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,00 1,00 52

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0710

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 171720

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30 24 17
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 6150

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 557

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 12 25 16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 557

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,784,785,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,07 4,83 4,83

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,49 6,32 5,68

পমপর - কর অঞল, রপজশপহত: 456,06,49 332,06,32 395,05,68

0065 কর অঞল-রসপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 173,00,00131,00,00180,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 191,00,00145,00,00199,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 379,00,00 276,00,00 364,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 379,00,00 276,00,00 364,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 102,0010

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10 2,00 10

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 51010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5805

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 315030

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 35 1,30 36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 55 3,40 51

পমপর - কর অঞল-রসপর: 379,00,55 276,03,40 364,00,51
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0070 কর অঞল-রসপলর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 59,00,0047,00,0065,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 385,00,00309,00,00424,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 489,00,00 356,00,00 444,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 489,00,00 356,00,00 444,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 01010

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10 10 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 507

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 0 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,042,703,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,50 2,70 1,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,77 2,90 1,19

পমপর - কর অঞল-রসপলর: 489,03,77 356,02,90 444,01,19

0075 কর অঞল-বররশপল

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 7,00,006,00,008,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 229,00,00201,00,00276,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 284,00,00 207,00,00 236,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 284,00,00 207,00,00 236,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 9,369,3610,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10,00 9,36 9,36

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101012

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 590,007

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 90,00 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,082,082,10

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 525255

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,65 2,60 2,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 12,84 1,02,06 12,11

পমপর - কর অঞল-বররশপল: 284,12,84 208,02,06 236,12,11

0080 কর অঞল-৯, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 317,00,00246,00,00338,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 205,00,00159,00,00218,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 556,00,00 405,00,00 522,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 556,00,00 405,00,00 522,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 20,801,001,10

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,10 1,00 20,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 330

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 330

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 11 11

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 58010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1655

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 85 21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,40 2,06 21,22

পমপর - কর অঞল-৯, ঢপকপ: 556,01,40 405,02,06 522,21,22

0085 কর অঞল-১০, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 305,00,00210,00,00288,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 411,00,00284,00,00390,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 678,00,00 494,00,00 716,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 678,00,00 494,00,00 716,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,915,006,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 6,00 5,00 2,91

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 02,000

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 2,10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5510

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 5 5
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 105055

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2655

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 60 55 36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,80 7,70 3,42

পমপর - কর অঞল-১০, ঢপকপ: 678,06,80 494,07,70 716,03,42

0090 কর অঞল-১১, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 980,00,00272,00,001197,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 263,00,00234,00,00322,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 1519,00,00 506,00,00 1243,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1519,00,00 506,00,00 1243,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 3,333,333,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,50 3,33 3,33

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 02,002,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10,40531,30

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,30 2,53 10,40

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,1655

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 7,2855

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 4,1605

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 15 10 15,60
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,401,001,10

2673 রবরনময় হপপর লপভ/পলপকসপন 0021,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 20,8050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 22,10 1,05 31,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 29,05 7,01 60,53

পমপর - কর অঞল-১১, ঢপকপ: 1519,29,05 506,07,01 1243,60,53

0095 কর অঞল-১২, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 225,00,00189,00,00259,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 837,00,00703,00,00966,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 1225,00,00 892,00,00 1062,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1225,00,00 892,00,00 1062,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 110,0010,10

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10,10 10,00 1

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101820

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 18 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 300

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 300

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 11
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101520

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25 20 15

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,60 10,43 37

পমপর - কর অঞল-১২, ঢপকপ: 1225,10,60 892,10,43 1062,00,37

0100 কর অঞল-১৩, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 190,00,00126,00,00173,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 828,00,00547,00,00751,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 924,00,00 673,00,00 1018,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 924,00,00 673,00,00 1018,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 507

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7 0 5

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 15055

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 50 1

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 507

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7 0 5

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 69 50 11

পমপর - কর অঞল-১৩, ঢপকপ: 924,00,69 673,00,50 1018,00,11
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0105 কর অঞল-১৪, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 736,00,00551,00,00757,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 233,00,00174,00,00238,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 995,00,00 725,00,00 969,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 995,00,00 725,00,00 969,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 112,0015,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15,00 12,00 1

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1355

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101520

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 50 11

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 557

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 337

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 1505

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 19 58 9

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5505

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 161620

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25 66 21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 15,69 13,74 42

পমপর - কর অঞল-১৪, ঢপকপ: 995,15,69 725,13,74 969,00,42
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0110 কর অঞল-১৫, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 103,00,0086,00,00118,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 224,00,00186,00,00255,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 373,00,00 272,00,00 327,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 373,00,00 272,00,00 327,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 1,466,006,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 6,50 6,00 1,46

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 022

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2336 রচরড়য়পখপনপ হপত পপরপ 253

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3 5 2

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 638

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 181820

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 28 21 24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,93 6,38 1,84

পমপর - কর অঞল-১৫, ঢপকপ: 373,06,93 272,06,38 327,01,84
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0115 কর অঞল, নপরপয়ণগঞ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 305,00,00254,00,00349,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 292,00,00244,00,00335,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 684,00,00 498,00,00 597,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 684,00,00 498,00,00 597,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,607,007,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7,00 7,00 2,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01,400

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 1,56 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 330

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 550

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 300

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 8 11

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 355

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 51010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 15 8

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,31 8,79 2,89

পমপর - কর অঞল, নপরপয়ণগঞ: 684,07,31 498,08,79 597,02,89



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 115

11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0120 কর অঞল, গপজতপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 44,00,0036,00,0049,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 535,00,00434,00,00596,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 645,00,00 470,00,00 579,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 645,00,00 470,00,00 579,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 112

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2 1 1

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 223

2035 আপরপহন রফ 0012

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10100

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101012

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 223

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 223

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 18 14 14

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 223

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,602,603,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,03 2,62 2,62

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,38 2,89 2,89

পমপর - কর অঞল, গপজতপর: 645,03,38 470,02,89 579,02,89
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0125 কর অঞল, ময়মনরসসহ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 7,00,006,00,008,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 249,00,00209,00,00287,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 295,00,00 215,00,00 256,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 295,00,00 215,00,00 256,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 1,041,041,20

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,20 1,04 1,04

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 015,003

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 13 15,10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 155

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 332

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 302

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 9 8 7

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 32020

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 731,501,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,70 1,70 76

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,12 17,92 1,97

পমপর - কর অঞল, ময়মনরসসহ: 295,03,12 215,17,92 256,01,97
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0130 কর অঞল, করমলপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 34,00,0029,00,0040,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 532,00,00448,00,00615,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 655,00,00 477,00,00 566,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 655,00,00 477,00,00 566,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 14,004,20

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 4,20 4,00 1

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 202

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10107

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9 10 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1055

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 222

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 2402

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 9 47 14

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 262

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,602,602,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,02 2,66 2,62

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,40 7,23 2,89

পমপর - কর অঞল, করমলপ: 655,06,40 477,07,23 566,02,89
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0135 কর অঞল-৪, চটগপম

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 120,00,00102,00,00140,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 675,00,00575,00,00790,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 930,00,00 677,00,00 795,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 930,00,00 677,00,00 795,00,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 01,501,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,50 1,50 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161620

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 16 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 223

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3 2 2

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 8810

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 8 8

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,83 1,76 26

পমপর - কর অঞল-৪, চটগপম: 930,01,83 677,01,76 795,00,26

0140 কর অঞল, বগড়প

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 25,00,0018,00,0025,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 212,00,00152,00,00208,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 233,00,00 170,00,00 237,00,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 233,00,00 170,00,00 237,00,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 101015

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15 10 10

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121215

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 446

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 6 4 4

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 112

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 8810

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12 9 9

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 48 35 35

পমপর - কর অঞল, বগড়প: 233,00,48 170,00,35 237,00,35

পমপর - কর অঞল: 49768,02,16 35665,60,73 45035,74,77

1143 কর আপতল অঞল

0001 কর আপতল অঞল-১, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 5,726,007,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7,00 6,00 5,72

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 16 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 102030

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 102020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 40 20
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212525

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 162025

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 50 45 37

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,16 7,01 6,41

পমপর - কর আপতল অঞল-১, ঢপকপ: 8,16 7,01 6,41

0005 কর আপতল অঞল-২, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 3,7410,0010,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10,00 10,00 3,74

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 18185

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5 18 18

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 220

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 035

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 2

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6255

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1755

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 10 79

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,20 10,33 4,73

পমপর - কর আপতল অঞল-২, ঢপকপ: 10,20 10,33 4,73

0010 কর আপতল অঞল-৩, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 8,328,327,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7,00 8,32 8,32
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 251010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 25

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 52525

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 25 25 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5014

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14 0 5

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,49 8,67 8,67

পমপর - কর আপতল অঞল-৩, ঢপকপ: 7,49 8,67 8,67

0015 আয়কর আপতল টপইবজনপল

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 5252,0055,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 55,00 52,00 52

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0700

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 11,001,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,00 1,70 1

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 14,005

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 4,00 1

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 01010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 115

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 11 1

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 56,20 57,81 55

পমপর - আয়কর আপতল টপইবজনপল: 56,20 57,81 55
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0020 কর আপতল অঞল, চটগপম

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,605,005,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 5,50 5,00 2,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01315

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101510

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 28 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 557

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 474750

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 57 52 52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,37 5,85 3,27

পমপর - কর আপতল অঞল, চটগপম: 6,37 5,85 3,27

0025 কর আপতল অঞল, খলনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 738090

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 90 80 73

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262525

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 25 26

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 335

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 3 3

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,20 1,08 1,02

পমপর - কর আপতল অঞল, খলনপ: 1,20 1,08 1,02
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0030 কর মতমপসসপ করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1008

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 0 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8 0 10

পমপর - কর মতমপসসপ করমশন: 8 0 10

0035 কর আপতল অঞল-৪, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,604,005,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 5,00 4,00 2,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 91010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 9

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 161010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 5 5

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,25 4,25 2,90

পমপর - কর আপতল অঞল-৪, ঢপকপ: 5,25 4,25 2,90

0040 কর আপতল অঞল, রপজশপহত

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 0701,60

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,60 70 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 9107

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 7 10 9
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 044

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4 4 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 5 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,71 89 9

পমপর - কর আপতল অঞল, রপজশপহত: 1,71 89 9

পমপর - কর আপতল অঞল: 96,66 95,89 27,74

1145 কর পগপপয়নপ ও তদন অরধদপর

0001 কর পররদশ রন পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1100

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 0 11

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1600

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1600

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 0 32

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 0 43

পমপর - কর পররদশ রন পররদপর: 0 0 43

0005 পকনতয় কর জররপ অঞল, ঢপকপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 269,01,0000

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 1627,00,001163,00,001597,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 1597,00,00 1163,00,00 1896,01,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1597,00,00 1163,00,00 1896,01,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 732,35,0035,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 35,00 2,35,00 73

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 15 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 831,005

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 1,05 88

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101,2010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1055

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 1,25 20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 35,40 2,37,45 1,91

পমপর - পকনতয় কর জররপ অঞল, ঢপকপ: 1597,35,40 1165,37,45 1896,02,91

0010 বহৎ করদপতপ ইউরনর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0101 আয়কর-পকপমপনতসমহ 16718,00,0013890,00,0019071,00,00

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 2575,00,002140,00,002938,00,00

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 22009,00,00 16030,00,00 19293,00,00

মল সসপরপজন কর

0311 পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভজপর 14273,69,0013618,38,0018669,51,00

উপ-পমপর -  মল সসপরপজন কর: 18669,51,00 13618,38,00 14273,69,00

আবগপরর শল

0601 আবগপরর শল 675,12,00643,01,00881,49,00

উপ-পমপর -  আবগপরর শল: 881,49,00 643,01,00 675,12,00
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

সমরক শল

0711 পদশজ পপণর উপর সমরক শল 17439,43,0017487,31,0020067,37,00

উপ-পমপর -  সমরক শল: 20067,37,00 17487,31,00 17439,43,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 61627,37,00 47778,70,00 51681,24,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 04410

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10 44 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 16 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 01010

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 055

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 15 15 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212125

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4255

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 30 26 63

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 71 1,01 79

পমপর - বহৎ করদপতপ ইউরনর: 61627,37,71 47778,71,01 51681,24,79

পমপর - কর পগপপয়নপ ও তদন অরধদপর: 63224,73,11 48944,08,46 53577,28,13

1147 পরশকণ

0001 রবরসএস কর একপপডরম, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 1022

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2 2 10

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 236070

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 70 60 23
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 52020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 25 25 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 22,422

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2 2,42 2

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 99 3,29 45

পমপর - রবরসএস কর একপপডরম, ঢপকপ: 99 3,29 45

পমপর - পরশকণ: 99 3,29 45

1151 জপততয় সঞয় অরধদপর

0000 জপততয় সঞয় অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 03,305

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 191920

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 3,49 19

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 111010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 11,4211,4212,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12,10 11,52 11,53

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 12,35 15,01 11,72

পমপর - জপততয় সঞয় অরধদপর: 12,35 15,01 11,72

0001 পধপন কপর রপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121215

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 12 12
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11 - অভজনরতণ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101012

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,4010,4011,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 11,12 10,50 10,50

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,27 10,62 10,62

পমপর - পধপন কপর রপলয়: 11,27 10,62 10,62

0010 জপততয় সঞয় পকল

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 33,96,0633,96,0637,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 37,00,00 33,96,06 33,96,06

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 37,00,00 33,96,06 33,96,06

পমপর - জপততয় সঞয় পকল: 37,00,00 33,96,06 33,96,06

পমপর - জপততয় সঞয় অরধদপর: 37,23,62 34,21,69 34,18,40

পমপর - অভজনরতণ সমদ রবভপগ: 208193,89,59 153553,46,56 180386,91,67
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 626265

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 474750

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 8810

উপ-পমপর -  সদ: 1,25 1,17 1,17

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 292022

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 22 20 29

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 51011

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 16 15 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04,002,65,961,20,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,6050,0055,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,75,00 3,15,96 1,45,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,76,63 3,17,48 1,47,16

পমপর - সরচবপলয়: 1,76,63 3,17,48 1,47,16

পমপর - সরচবপলয়: 1,76,63 3,17,48 1,47,16

1205 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2503 পসপনপলত বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 52,0052,0050,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 50,00 52,00 52,00
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12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

সদ

1621 নবপদরশক ঋণ/মঞরতর উপর সদ 0032,50

উপ-পমপর -  সদ: 32,50 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 82,50 52,00 52,00

পমপর - পসপনপলত বপসক রলরমপরড: 82,50 52,00 52,00

2505 অগণত বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 52,0052,0058,24

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 58,24 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 58,24 52,00 52,00

পমপর - অগণত বপসক রলরমপরড: 58,24 52,00 52,00

2507 জনতপ বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 52,0052,0058,24

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 58,24 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 58,24 52,00 52,00

পমপর - জনতপ বপসক রলরমপরড: 58,24 52,00 52,00

2509 রপপলত বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 1,56,001,56,001,75,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,75,00 1,56,00 1,56,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,75,00 1,56,00 1,56,00

পমপর - রপপলত বপসক রলরমপরড: 1,75,00 1,56,00 1,56,00
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12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2511 উতরপ বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 1,041,041,16

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,16 1,04 1,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,16 1,04 1,04

পমপর - উতরপ বপসক রলরমপরড: 1,16 1,04 1,04

2513 বপসলপপদশ পডপভলপপমন বপসক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 2,08,002,08,002,32,96

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 2,32,96 2,08,00 2,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,32,96 2,08,00 2,08,00

পমপর - বপসলপপদশ পডপভলপপমন বপসক: 2,32,96 2,08,00 2,08,00

2517 ইনপভষপমন কপপ রপপরশন অব বপসলপপদশ

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 2,08,002,08,002,32,96

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 2,32,96 2,08,00 2,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,32,96 2,08,00 2,08,00

পমপর - ইনপভষপমন কপপ রপপরশন অব বপসলপপদশ: 2,32,96 2,08,00 2,08,00

2525 বপসলপপদশ রসরকউররটজ অ্্রপন একপচঞ করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 18,25,6518,25,6519,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 19,00,00 18,25,65 18,25,65

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19,00,00 18,25,65 18,25,65

পমপর - বপসলপপদশ রসরকউররটজ অ্্রপন একপচঞ করমশন: 19,00,00 18,25,65 18,25,65
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12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2541 গপমতণ বপসক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 52,0052,0058,24

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 58,24 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 58,24 52,00 52,00

পমপর - গপমতণ বপসক: 58,24 52,00 52,00

2543 আই এফ আই রস বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 7,28,007,28,008,15,36

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 8,15,36 7,28,00 7,28,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,15,36 7,28,00 7,28,00

পমপর - আই এফ আই রস বপসক রলরমপরড: 8,15,36 7,28,00 7,28,00

2545 এরব বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 15,6015,6017,47

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 17,47 15,60 15,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 17,47 15,60 15,60

পমপর - এরব বপসক রলরমপরড: 17,47 15,60 15,60

2551 ইউনপইপরড কমপরশ রয়পল বপসক রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 1,041,041,16

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,16 1,04 1,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,16 1,04 1,04

পমপর - ইউনপইপরড কমপরশ রয়পল বপসক রল.: 1,16 1,04 1,04
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12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2555 আল বপরপকপ বপসক বপসলপপদশ রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 5,205,205,82

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 5,82 5,20 5,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,82 5,20 5,20

পমপর - আল বপরপকপ বপসক বপসলপপদশ রল.: 5,82 5,20 5,20

2573 পবরসক বপসক রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 5,20,005,20,005,72,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 5,72,00 5,20,00 5,20,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,72,00 5,20,00 5,20,00

পমপর - পবরসক বপসক রলরমপরড: 5,72,00 5,20,00 5,20,00

2579 সপরবনপকপ রলরমপরড

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 20,80,0020,80,0023,29,60

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 23,29,60 20,80,00 20,80,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 23,29,60 20,80,00 20,80,00

পমপর - সপরবনপকপ রলরমপরড: 23,29,60 20,80,00 20,80,00

2703 জতবন বতমপ কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 3,12,003,12,003,49,44

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 3,49,44 3,12,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,49,44 3,12,00 3,12,00

পমপর - জতবন বতমপ কপপ রপপরশন: 3,49,44 3,12,00 3,12,00
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12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2705 সপধপরণ বতমপ কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 20,80,0020,80,0023,29,60

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 23,29,60 20,80,00 20,80,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 23,29,60 20,80,00 20,80,00

পমপর - সপধপরণ বতমপ কপপ রপপরশন: 23,29,60 20,80,00 20,80,00

3902 রদ ইউএই-বপসলপপদশ ইনপভষপমন পকপমপনত রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 10,4010,4011,65

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 11,65 10,40 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,65 10,40 10,40

পমপর - রদ ইউএই-বপসলপপদশ ইনপভষপমন পকপমপনত রল.: 11,65 10,40 10,40

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 92,31,40 83,58,93 83,58,93

1210 পপধপন বতমপ রনয়ন�ক

0000 পধপন বতমপ রনয়নক

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1806 বতমপ আইপনর আওতপয় পপপ রফ 16,2816,2818,20

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 18,20 16,28 16,28

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 4,194,194,70

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 4,70 4,19 4,19
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12 - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 36,40,0036,40,0040,76,80

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40,76,80 36,40,00 36,40,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40,99,70 36,60,47 36,60,47

পমপর - পধপন বতমপ রনয়নক: 40,99,70 36,60,47 36,60,47

পমপর - পপধপন বতমপ রনয়ন�ক: 40,99,70 36,60,47 36,60,47

পমপর - বপসক ও আরর রক পরতষপন রবভপগ: 135,07,73 123,36,88 121,66,56
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

13 - অর রননরতক সমকর রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1301 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 4,684,684,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 525250

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 212120

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 787850

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 110

উপ-পমপর -  সদ: 5,20 6,20 6,20

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 5,206,005,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,082,002,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 7,00 8,00 7,28

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 217520

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 75 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2601 অবসর ভপতপ ও আনপতপরষক বপবদ চপদপ 1,041,041,00

2611 ছটর পবতন বপবদ চপদপ 1,041,041,00

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 15,6020,0015,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,123,202,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 19,00 25,28 20,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 31,40 40,23 34,49
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13 - অর রননরতক সমকর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 7,167,166,00

3903 করমউরপর অরগম 1,771,772,00

3911 মরর গপরড় অরগম 2,412,412,50

3921 মরর সপইপকল অরগম 3,373,373,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 660

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 13,50 14,77 14,77

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 13,50 14,77 14,77

পমপর - সরচবপলয়: 44,90 55,00 49,26

পমপর - সরচবপলয়: 44,90 55,00 49,26

1321 আনজরপরতক উনয়ন পরতষপনসমহ

0000 আনজরপরতক উনয়ন পরতষপনসমহ

সপহপয মঞরত3700-3799

নবপদরশক সপহপয মঞরত

3701 খপদ সপহপয - সপধপরণ 200,00,00227,00,00315,52,60

3761 পকল সপহপয 5600,00,004800,00,005200,00,00

উপ-পমপর -  নবপদরশক সপহপয মঞরত: 5515,52,60 5027,00,00 5800,00,00

উপ-পমপর - সপহপয মঞরত: 5515,52,60 5027,00,00 5800,00,00

নবপদরশক ঋণ পপরপ4200-4299

নবপদরশক ঋণ পপরপ

4211 পকল ঋণ 28900,00,0024360,00,0034800,00,00

4241 বপরষ রক উনয়ন কম রসরচ বরহর রত পকল ঋণ 3339,00,002687,00,004147,00,00

উপ-পমপর -  নবপদরশক ঋণ পপরপ: 38947,00,00 27047,00,00 32239,00,00

উপ-পমপর - নবপদরশক ঋণ পপরপ: 38947,00,00 27047,00,00 32239,00,00

পমপর - আনজরপরতক উনয়ন পরতষপনসমহ: 44462,52,60 32074,00,00 38039,00,00

পমপর - আনজরপরতক উনয়ন পরতষপনসমহ: 44462,52,60 32074,00,00 38039,00,00
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13 - অর রননরতক সমকর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1326 আই রড রস ও এল

0000 আইরডরসওএল

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1501 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 18,72,0018,72,0020,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 20,00,00 18,72,00 18,72,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 20,00,00 18,72,00 18,72,00

পমপর - আইরডরসওএল: 20,00,00 18,72,00 18,72,00

পমপর - আই রড রস ও এল: 20,00,00 18,72,00 18,72,00

পমপর - অর রননরতক সমকর রবভপগ: 44482,97,50 32093,27,00 38058,21,26
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14 - পররকলনপ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1401 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 6,316,316,63

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 565659

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 1,041,041,10

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,041,041,10

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 333

উপ-পমপর -  সদ: 9,45 8,98 8,98

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 212122

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,483,003,66

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,88 3,21 3,69

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 526555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,252,251,32

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,87 2,90 1,77

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 15,6010,0016,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 31,2050,0032,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 48,00 60,00 46,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 63,20 75,09 61,24
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14 - পররকলনপ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 17,8717,8719,00

3903 করমউরপর অরগম 4,144,144,30

3911 মরর গপরড় অরগম 5,365,365,50

3921 মরর সপইপকল অরগম 5,735,736,00

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 34,80 33,10 33,10

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 34,80 33,10 33,10

পমপর - সরচবপলয়: 98,00 1,08,19 94,34

পমপর - সরচবপলয়: 98,00 1,08,19 94,34

পমপর - পররকলনপ রবভপগ: 98,00 1,08,19 94,34
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15 - বপসবপয়ন পররবতকণ ও মলপয়ন রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1501 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 6,096,096,15

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 262628

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 262628

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 545455

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 222

উপ-পমপর -  সদ: 7,28 7,17 7,17

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,041,101,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525265

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,15 1,62 1,56

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 26,00,0026,00,0028,00,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 28,00,00 26,00,00 26,00,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,082,102,60

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 313535

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,95 2,45 2,39

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 28,12,38 26,11,24 26,11,12
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15 - বপসবপয়ন পররবতকণ ও মলপয়ন রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 5,025,025,20

3903 করমউরপর অরগম 1,321,321,40

3911 মরর গপরড় অরগম 464655

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,212,212,10

3931 বপই - সপইপকল অরগম 445

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 9,30 9,05 9,05

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 9,30 9,05 9,05

পমপর - সরচবপলয়: 28,21,68 26,20,29 26,20,17

পমপর - সরচবপলয়: 28,21,68 26,20,29 26,20,17

পমপর - বপসবপয়ন পররবতকণ ও মলপয়ন রবভপগ: 28,21,68 26,20,29 26,20,17
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

16 - পররসসখপন ও তথ ববসপপনপ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1601 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 46,8046,8047,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 9925

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 2230

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,461,461,60

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 3318

উপ-পমপর -  সদ: 49,33 48,40 48,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 3,123,123,15

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 04050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,65 3,52 3,12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,089,002,10

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 424245

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,55 9,42 2,50

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 55,53 61,34 54,02

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,503,503,50

3903 করমউরপর অরগম 131317

3911 মরর গপরড় অরগম 3330

3921 মরর সপইপকল অরগম 909090

3931 বপই - সপইপকল অরগম 101010

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 4,97 4,66 4,66

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 4,97 4,66 4,66

পমপর - সরচবপলয়: 60,50 66,00 58,68

পমপর - সরচবপলয়: 60,50 66,00 58,68
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16 - পররসসখপন ও তথ ববসপপনপ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1631 পররসসখপন বজপরপ

0000 পররসসখপন বজপরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 89,4445,0050,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,862,903,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 53,00 47,90 92,30

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 3,6475,0075,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 75,00 75,00 3,64

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 8,328,509,00

2361 অ-বপরণরজজক উৎপপদন 20,8020,8022,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 3,123,003,15

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,123,003,15

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 363040

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 37,70 35,60 35,72

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 39,5210,0015,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,863,003,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 18,50 13,00 42,38

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,84,20 1,71,50 1,74,04
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16 - পররসসখপন ও তথ ববসপপনপ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 26,5826,5827,00

3903 করমউরপর অরগম 404045

3911 মরর গপরড় অরগম 1,531,531,70

3921 মরর সপইপকল অরগম 10,5810,5811,00

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 40,15 39,09 39,09

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 40,15 39,09 39,09

পমপর - পররসসখপন বজপরপ: 2,24,35 2,10,59 2,13,13

পমপর - পররসসখপন বজপরপ: 2,24,35 2,10,59 2,13,13

পমপর - পররসসখপন ও তথ ববসপপনপ রবভপগ: 2,84,85 2,76,59 2,71,81
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

17 - বপরণজজ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1701 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 3,673,673,85

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 282829

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 626265

উপ-পমপর -  সদ: 4,79 4,57 4,57

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

5,205,205,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 5,50 5,20 5,20

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525255

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 52 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 262626

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 26 26 26

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 31,2031,2033,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,10,001,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,43,00 1,41,20 1,35,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,54,10 1,51,75 1,45,75
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17 - বপরণজজ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,903,904,10

3903 করমউরপর অরগম 828286

3911 মরর গপরড় অরগম 717175

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,821,821,91

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 7,62 7,25 7,25

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 7,62 7,25 7,25

পমপর - সরচবপলয়: 1,61,72 1,59,00 1,53,00

পমপর - সরচবপলয়: 1,61,72 1,59,00 1,53,00

1705 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2701 পটরডস কপপ রপপরশন অব বপসলপপদশ

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

52,0052,0052,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 52,00 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 52,00 52,00 52,00

পমপর - পটরডস কপপ রপপরশন অব বপসলপপদশ: 52,00 52,00 52,00

2706 বপসলপপদশ ট পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,24,801,30,001,45,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,45,00 1,30,00 1,24,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,45,00 1,30,00 1,24,80

পমপর - বপসলপপদশ ট পবপড র: 1,45,00 1,30,00 1,24,80
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17 - বপরণজজ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2931 বপসলপপদশ টপররফ করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 737373

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 73 73 73

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 005

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 63,4420,0020,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52525

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20,25 20,25 63,49

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 21,03 20,98 64,22

পমপর - বপসলপপদশ টপররফ করমশন: 21,03 20,98 64,22

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 2,18,03 2,02,98 2,41,02

1731 আমদপরন ও রপপরন মখ রনয়নপকর দপর

0001 আমদপরন ও রপপরন মখ রনয়নপকর দপর (রসরসআইই)

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1801 আমদপরন/রপপরন রফ 104,00,00104,00,00110,00,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 110,00,00 104,00,00 104,00,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 16 16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,2015,0015,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15,10 15,10 5,30

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 110,15,26 104,15,26 104,05,46

পমপর - আমদপরন ও রপপরন মখ রনয়নপকর দপর (রসরসআইই): 110,15,26 104,15,26 104,05,46

পমপর - আমদপরন ও রপপরন মখ রনয়নপকর দপর: 110,15,26 104,15,26 104,05,46
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17 - বপরণজজ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1735 পররজসপর অব জপয়ন সক পকপমপরনজ

0000 পররজসপর অব জপয়ন সক পকপমপরনজ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

93,60,0085,00,00100,00,00

1854 লপইপসন রফ 12,4812,4813,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 100,13,00 85,12,48 93,72,48

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 15 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 161010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 103,4010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20 3,50 26

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 100,13,35 85,16,13 93,72,84

পমপর - পররজসপর অব জপয়ন সক পকপমপরনজ: 100,13,35 85,16,13 93,72,84

পমপর - পররজসপর অব জপয়ন সক পকপমপরনজ: 100,13,35 85,16,13 93,72,84

1742 জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

0000 জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 4,16,004,16,004,25,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 4,25,00 4,16,00 4,16,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2001 পরলওপয়পত পরলশ পপরণ 31310

2031 পরতকপ রফ 511

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262627

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 28 58 62
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17 - বপরণজজ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 315050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,561,561,60

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,10 2,06 1,87

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,27,43 4,18,69 4,18,54

পমপর - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর: 4,27,43 4,18,69 4,18,54

পমপর - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর: 4,27,43 4,18,69 4,18,54

পমপর - বপরণজজ মনণপলয়: 218,35,79 197,12,06 205,90,86
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

18 - পররপষ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1801 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 3,953,954,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 525260

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 787880

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,301,301,40

উপ-পমপর -  সদ: 6,80 6,55 6,55

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 424245

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 45 42 42

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 9,8820,0011,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 01,201,30

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12,30 21,20 9,88

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04,001,04,001,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 26,0030,0030,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,40,00 1,34,00 1,30,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,59,55 1,62,17 1,46,85

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

ঋণ পররপশপধ - পপরপ

3899 সমপব অনপদপয় 0020,00

উপ-পমপর -  ঋণ পররপশপধ - পপরপ: 20,00 0 0
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18 - পররপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 15,1515,1515,20

3903 করমউরপর অরগম 2,352,352,50

3911 মরর গপরড় অরগম 151520

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,601,601,70

3931 বপই - সপইপকল অরগম 557

3941 অনপন অরগম 335

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 19,72 19,33 19,33

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 39,72 19,33 19,33

পমপর - সরচবপলয়: 1,99,27 1,81,50 1,66,18

পমপর - সরচবপলয়: 1,99,27 1,81,50 1,66,18

1811 দতপবপসসমহ

0000 দতপবপসসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 10,40,0012,00,0015,00,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15,00,00 12,00,00 10,40,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212121

2071 অনপন পসবপ ও রফস 2,08,002,10,002,10,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,10,21 2,10,21 2,08,21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,08,001,80,001,80,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,60,0015,60,0016,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 17,80,00 17,40,00 17,68,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 34,90,21 31,50,21 30,16,21

পমপর - দতপবপসসমহ: 34,90,21 31,50,21 30,16,21

পমপর - দতপবপসসমহ: 34,90,21 31,50,21 30,16,21
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18 - পররপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1812 হপইকরমশনসমহ

0000 হপই করমশনসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 5,20,001,20,001,50,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,50,00 1,20,00 5,20,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2071 অনপন পসবপ ও রফস 36,4036,4040,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 40,00 36,40 36,40

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04,001,04,001,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,08,001,00,001,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,20,00 2,04,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,10,00 3,60,40 8,68,40

পমপর - হপই করমশনসমহ: 4,10,00 3,60,40 8,68,40

পমপর - হপইকরমশনসমহ: 4,10,00 3,60,40 8,68,40

1813 কনসলপর দপরসমহ

0000 কনসলপর দপরসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 83,20,008,00,009,00,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 9,00,00 8,00,00 83,20,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2071 অনপন পসবপ ও রফস 26,0026,0030,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30,00 26,00 26,00
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18 - পররপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 20,8020,8025,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 312,00,00312,00,00320,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 320,25,00 312,20,80 312,20,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 329,55,00 320,46,80 395,66,80

পমপর - কনসলপর দপরসমহ: 329,55,00 320,46,80 395,66,80

পমপর - কনসলপর দপরসমহ: 329,55,00 320,46,80 395,66,80

পমপর - পররপষ মনণপলয়: 370,54,48 357,38,91 436,17,59
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

19 - পরতরকপ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1901 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 14,5614,5614,56

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 121212

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 555

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,041,041,04

উপ-পমপর -  সদ: 15,77 15,77 15,77

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 6,241,601,70

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 735050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,20 2,10 6,97

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,081,0020

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 7,28101,70

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,90 1,10 9,36

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,6412,003,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,921,001,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,50 13,00 14,56

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 24,37 31,97 46,66
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 18,3518,3518,35

3911 মরর গপরড় অরগম 1,151,151,15

3921 মরর সপইপকল অরগম 6,556,556,55

3931 বপই - সপইপকল অরগম 505050

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 26,55 26,55 26,55

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 26,55 26,55 26,55

পমপর - সরচবপলয়: 50,92 58,52 73,21

0003 সপইফপর পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 92510

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 25 9

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1055

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2155

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 31

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 550

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1655

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 10 21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25 45 61

পমপর - সপইফপর পররদপর: 25 45 61

পমপর - সরচবপলয়: 51,17 58,97 73,82
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1905 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2961 বপসলপপদশ মহপকপশ গপবষণপ ও দর অনধপবন সসসপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525258

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 58 52 52

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 2,082,082,30

2123 পপরন ও পয়ন পণপলত বপবদ আদপয় 101012

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 2,42 2,18 2,18

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101012

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 101012

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 24 20 20

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6,246,247,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,205,205,82

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12,82 11,44 11,44

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,06 14,34 14,34

পমপর - বপসলপপদশ মহপকপশ গপবষণপ ও দর অনধপবন সসসপ: 16,06 14,34 14,34

2963 কজপপডর কপলজ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 112

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2 1 1

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 040,0042,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 42,00 40,00 0
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 555

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 556

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 11 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 42,13 40,11 11

পমপর - কজপপডর কপলজ: 42,13 40,11 11

2965 বপসলপপদশ জপততয় কজপপডর পকপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 4,7050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,561,560

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 1,61 6,26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,082,080

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 2,08 2,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,39,2000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5200

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 0 2,39,72

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 3,69 2,48,06

পমপর - বপসলপপদশ জপততয় কজপপডর পকপর: 0 3,69 2,48,06

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 58,19 58,14 2,62,51

1907 কপনপলপর পজনপপরল রডপফন ফপইনপন

0001 কপনপলপর পজনপপরল রডপফন ফপইনপন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 303

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,602,602,65

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,68 2,60 2,63
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,045

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,042,601,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,05 3,64 2,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,8911,0015,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 11,9311,9311,93

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 26,93 22,93 22,82

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 30,66 29,17 27,53

পমপর - কপনপলপর পজনপপরল রডপফন ফপইনপন: 30,66 29,17 27,53

পমপর - কপনপলপর পজনপপরল রডপফন ফপইনপন: 30,66 29,17 27,53

1911 বপসলপপদশ জররপ অরধদপর

0000 বপসলপপদশ জররপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 4,844,844,90

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,123,123,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8,40 7,96 7,96

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 33,2880,0062,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 521,001,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,56602,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 65,50 81,60 35,36

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 521,0050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,511,001,40

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,90 2,00 2,03

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 75,80 91,56 45,35

পমপর - বপসলপপদশ জররপ অরধদপর: 75,80 91,56 45,35

পমপর - বপসলপপদশ জররপ অরধদপর: 75,80 91,56 45,35
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1913 বপসলপপদশ আবহপওয়প অরধদপর

0000 বপসলপপদশ আবহপওয়প অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 3,224,004,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 623060

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,60 4,30 3,84

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 525550

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 732020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 70 75 1,25

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2661 আবহপওয়প উপপত ও গপস রবরক 10,4010,5015,00

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,123,203,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,222,002,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20,40 15,70 16,74

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25,70 20,75 21,83

পমপর - বপসলপপদশ আবহপওয়প অরধদপর: 25,70 20,75 21,83

পমপর - বপসলপপদশ আবহপওয়প অরধদপর: 25,70 20,75 21,83

1915 বপসলপপদশ জপততয় কজপপডর পকপর

0000 বপসলপপদশ জপততয় কজপপডর পকপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 005

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 001,56

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,61 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 002,08

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,08 0 0



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 161

19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 0052

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 52 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,21 0 0

পমপর - বপসলপপদশ জপততয় কজপপডর পকপর: 4,21 0 0

পমপর - বপসলপপদশ জপততয় কজপপডর পকপর: 4,21 0 0

1931 বপসলপপদশ পসনপবপরহনত

0100 বপসলপপদশ পসনপবপরহনত-বপরহনতসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 2,08,002,10,002,10,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 2,10,00 2,10,00 2,08,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 2355

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 9,9310,0010,25

2071 অনপন পসবপ ও রফস 1,301,301,35

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 11,65 11,35 11,46

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 526,3050

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 4,07,634,50,005,20,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,20,50 4,56,30 4,08,15

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 58,24,0062,00,0064,00,00

2505 পপপশপক 24,3885,0090,00

2511 রপনবপহন 5,30,156,20,006,60,00

2521 অসশস 1,94,055,00,007,25,00

2525 ভবন ভপড়প 15,6020,0010,67

2535 জপরতসসঘ পরপক পপরপ 1716,00,001300,29,001420,00,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 12,27,4813,00,0014,00,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 1512,85,67 1387,54,00 1794,15,66
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6,56,886,60,008,65,39

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,045,201,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,66,59 6,65,20 6,57,92

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1528,94,41 1400,96,85 1807,01,19

পমপর - বপসলপপদশ পসনপবপরহনত-বপরহনতসমহ: 1528,94,41 1400,96,85 1807,01,19

0110 সপমররক দগ খপমপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 111

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 800

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1 1 9

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,731010

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 15 15 4,78

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2525 ভবন ভপড়প 1,27601,60

2531 সপমররক খপমপর 19,91,1817,50,0018,50,00

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 3,643,804,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 18,55,60 17,54,40 19,96,09

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2600

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 53,005

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 3,00 31

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 18,55,81 17,57,56 20,01,27

পমপর - সপমররক দগ খপমপর: 18,55,81 17,57,56 20,01,27

0120 পতর পররচপলক ও পধপন পপকনশলত-পসনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 555

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5 5 5
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 31,2032,0040,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,205,2015,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 55,00 37,20 36,40

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2511 রপনবপহন 666

2525 ভবন ভপড়প 93,601,00,001,00,00

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 6,58,624,00,004,00,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 46,8046,8050,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 5,50,06 5,46,86 7,99,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,5610,0010,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 106,006,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 16,00 16,00 1,66

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,21,11 6,00,11 8,37,19

পমপর - পতর পররচপলক ও পধপন পপকনশলত-পসনপ: 6,21,11 6,00,11 8,37,19

পমপর - বপসলপপদশ পসনপবপরহনত: 1553,71,33 1424,54,52 1835,39,65

1933 বপসলপপদশ পনন বপরহনত

0001 বপসলপপদশ পনন বপরহনত-বপরহনতসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,5600

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 0 1,56

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 10,40,0011,40,0012,00,00

2505 পপপশপক 41,6041,6042,00

2511 রপনবপহন 262,0026

2525 ভবন ভপড়প 3,548,509,00

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 526,201,50

2535 জপরতসসঘ পরপক পপরপ 156,00,00156,00,00160,00,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 7,28,007,30,007,50,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 180,02,76 175,28,30 174,13,92
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 83,2090,0095,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 95,00 90,00 83,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 180,97,76 176,18,30 174,98,68

পমপর - বপসলপপদশ পনন বপরহনত-বপরহনতসমহ: 180,97,76 176,18,30 174,98,68

0100 পতর পররচপলক ও পধপন পপকনশলত-পনন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 20,8020,0035,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,2042,7036,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 71,00 62,70 26,00

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2525 ভবন ভপড়প 16,646,005

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 31,2035,5040,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 36,401,001,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 41,05 42,50 84,24

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,873,005,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 525,005,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,00 8,00 2,39

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,22,15 1,13,30 1,12,73

পমপর - পতর পররচপলক ও পধপন পপকনশলত-পনন: 1,22,15 1,13,30 1,12,73

পমপর - বপসলপপদশ পনন বপরহনত: 182,19,91 177,31,60 176,11,41
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

1934 বপসলপপদশ রবমপন বপরহনত

0001 বপসলপপদশ রবমপন বপরহনত-বপরহনতসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 20,806,006,50

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 6,50 6,00 20,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 14,6010,0010,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,10 10,00 14,60

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 11,68,9012,00,0013,00,00

2505 পপপশপক 14,6014,6015,00

2525 ভবন ভপড়প 0500

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 26,0038,0040,00

2535 জপরতসসঘ পরপক পপরপ 114,40,00125,00,00130,00,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 4,38,344,42,004,75,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 148,30,00 141,95,10 130,87,84

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,51,651,20,001,60,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 51,500

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,60,00 1,21,50 1,51,70

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 150,06,65 143,32,65 132,74,99

পমপর - বপসলপপদশ রবমপন বপরহনত-বপরহনতসমহ: 150,06,65 143,32,65 132,74,99
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0100 পতর পররচপলক ও পধপন পপকনশলত-রবমপন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121212

2071 অনপন পসবপ ও রফস 02,000

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 2,12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 16,6416,6420,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,1211,8012,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 32,00 28,44 19,76

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2525 ভবন ভপড়প 26,0026,0030,00

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 65,2365,0090,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 12,483,005,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 1,25,00 94,00 1,03,71

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 4,164,004,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,55 4,05 4,21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,61,67 1,28,61 1,27,80

পমপর - পতর পররচপলক ও পধপন পপকনশলত-রবমপন: 1,61,67 1,28,61 1,27,80

পমপর - বপসলপপদশ রবমপন বপরহনত: 151,68,32 144,61,26 134,02,79

1935 আনন বপরহনত রডপপর রপমনস

0010 পরতরকপ পগপপয়নপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 26030

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30 0 26
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,04761,10

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,15 81 1,09

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 62,4065,0078,50

2505 পপপশপক 161620

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 525560

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 79,30 65,71 63,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,351,501,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 495050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,00 2,00 1,84

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 82,75 68,52 66,27

পমপর - পরতরকপ পগপপয়নপ অরধদপর: 82,75 68,52 66,27

0020 পরতরকপ কয় অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 100

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 127575

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 75 75 13

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,82,001,60,002,20,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,20,05 1,60,05 1,82,05

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 31,2031,2035,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 35,00 31,20 31,20
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 550

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 550

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,55,80 1,92,10 2,13,48

পমপর - পরতরকপ কয় অরধদপর: 2,55,80 1,92,10 2,13,48

0030 আনন বপরহনত গণসসপরপগ (আই.এস.রপ.আর.)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 377

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 7 7 3

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 223

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 8 7 7

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 555

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 555

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 30 29 25

পমপর - আনন বপরহনত গণসসপরপগ (আই.এস.রপ.আর.): 30 29 25

0040 পধপন পশপসরনক কম রকতরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 12,451,34,008,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,251,251,25

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9,25 1,35,25 13,70
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,041,101,20

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,25 1,15 1,09

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 104010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20 50 20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,70 1,36,90 14,99

পমপর - পধপন পশপসরনক কম রকতরপ: 10,70 1,36,90 14,99

0050 রড.রজ.এম.এস.

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 070,0075,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 75,00 70,00 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,995,005,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 400

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,00 5,00 5,03

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 20,8070,0080,00

2505 পপপশপক 333535

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 113030

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 8,99,8116,00,0018,00,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 18,80,65 16,70,65 9,21,05
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 51010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20 20 15

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19,60,95 17,45,95 9,26,33

পমপর - রড.রজ.এম.এস.: 19,60,95 17,45,95 9,26,33

0053 আমরড পফপপস রস পমরডকজপল কপলজ

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5305

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 35 10

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2511 রপনবপহন 333

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 161618

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 21 19 19

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101,4010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 34,5470,0075,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 75,10 71,40 34,64

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 75,41 71,94 34,93

পমপর - আমরড পফপপস রস পমরডকজপল কপলজ: 75,41 71,94 34,93

0055 রমরলরপরর ইনরসটউর অব সপইনস এন পরপকপপলপরজ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262626

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 26 26 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,562,002,20

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,20 2,00 1,56
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 24,9631,0032,00

2505 পপপশপক 211820

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 83,2090,001,00,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 1,32,20 1,21,18 1,08,37

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,091,001,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 528555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,55 1,85 1,61

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,36,21 1,25,29 1,11,80

পমপর - রমরলরপরর ইনরসটউর অব সপইনস এন পরপকপপলপরজ: 1,36,21 1,25,29 1,11,80

0060 আননবপরহনত মপনপনয়ন পষ রদ (আই.এস.এস.রব.)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,209,005,20

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,20 9,00 5,20

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 5,3010,0010,50

2505 পপপশপক 61010

2511 রপনবপহন 550

2537 জপরতসসঘ কম রসরচপত রমরলরপরত পপরণ 001

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 110

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 10,61 10,16 5,42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 555

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,01 19,36 10,88

পমপর - আননবপরহনত মপনপনয়ন পষ রদ (আই.এস.এস.রব.): 16,01 19,36 10,88
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0070 সপমররক ররম ও পসনপরনবপস অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 22,002

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 577

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9 2,07 7

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 8,87,023,00,003,50,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 3,50,00 3,00,00 8,87,02

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 333

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 777

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,50,29 3,02,27 8,87,29

পমপর - সপমররক ররম ও পসনপরনবপস অরধদপর: 3,50,29 3,02,27 8,87,29

0080 পধপন পপকনশলত

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01210

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 555

2071 অনপন পসবপ ও রফস 21,4025,0028,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 28,65 25,17 21,45

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 6,997,007,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 666

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7,56 7,06 7,05
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2525 ভবন ভপড়প 5,425,501,00

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 3,213,253,50

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 434045

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 4,95 9,15 9,06

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 666

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 91010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 16 16 15

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 41,32 41,54 37,71

পমপর - পধপন পপকনশলত: 41,32 41,54 37,71

0090 পরতরকপ এরপচত

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 555

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2641 পপর আইপন পপরপ 500

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 51,605

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,8418,0018,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 18,05 19,60 6,94

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 18,30 19,85 7,19

পমপর - পরতরকপ এরপচত: 18,30 19,85 7,19
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0100 সপফ কপলজ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2029 অরডর রফ 0550

2031 পরতকপ রফ 005

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 265050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 1,05 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,082,002,10

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,081,001,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,10 3,00 4,16

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 010,750

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 2,06,082,50,002,70,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 2,70,00 2,60,75 2,06,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 56,905

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5505

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 7,40 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,73,75 2,72,20 2,10,60

পমপর - সপফ কপলজ: 2,73,75 2,72,20 2,10,60

0103 নপশনপল রডপফন কপলজ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 234020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 40 23

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 263535

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 55515

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 90 31
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2525 ভবন ভপড়প 20,8020,0021,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 1,83,641,85,001,90,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 2,11,00 2,05,00 2,04,44

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5455

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10 50 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,11,80 2,06,80 2,05,08

পমপর - নপশনপল রডপফন কপলজ: 2,11,80 2,06,80 2,05,08

0110 বপসলপপদশ সমরপস কপরখপনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 5,725,755,90

1911 বপপজয়পপকরণ 1001,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 6,90 5,75 5,82

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 03,500

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 781,001,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,00 4,50 78

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 23,4025,0025,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 97,7675,0075,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 3,123,504,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,04,00 1,03,50 1,24,28

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 82,161,10,001,20,00

2525 ভবন ভপড়প 54,088,008,00

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 52,0052,0055,00

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 30,1632,0032,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 2,15,00 2,02,00 2,18,40
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 9,365,005,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 40,5660,0065,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 70,00 65,00 49,92

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,96,90 3,80,75 3,99,20

পমপর - বপসলপপদশ সমরপস কপরখপনপ: 3,96,90 3,80,75 3,99,20

0120 সশস বপরহনত পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 7010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 0 7

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 242

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2 4 2

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2511 রপনবপহন 304

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 203

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 7 0 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 11616

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 13,005

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 21 3,16 2

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40 3,20 16

পমপর - সশস বপরহনত পবপড র: 40 3,20 16

0130 এম.ও.রড.রস.

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 222

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2 2 2
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19 - পরতরকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 52,001,66

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 01010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,76 2,10 5

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2501 পরশন সপমগত 7,3810,0012,00

2505 পপপশপক 1,662,002,00

2511 রপনবপহন 122

2533 গপস, রবদজৎ ও পপরন বপবপদ আদপয় 2,083,203,00

2537 জপরতসসঘ কম রসরচপত রমরলরপরত পপরণ 3,083,103,30

2541 অনপন পরতরকপ পপরপ 3,084,003,50

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 23,82 22,32 17,29

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525250

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 55 57 57

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 26,15 25,01 17,93

পমপর - এম.ও.রড.রস.: 26,15 25,01 17,93

পমপর - আনন বপরহনত রডপপর রপমনস: 38,57,04 36,11,97 31,44,09

পমপর - পরতরকপ মনণপলয়: 1928,62,33 1785,17,94 2181,28,98
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

20 - সশস বপরহনত রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2001 রডপফন সপরভ রপসস

0000 রডপফন সপরভ রপসস

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 686870

উপ-পমপর -  সদ: 70 68 68

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 162225

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 22 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 4,416,5012,42

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 12,42 6,50 4,41

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 272222

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 22 22 27

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 13,59 7,62 5,52

পমপর - রডপফন সপরভ রপসস: 13,59 7,62 5,52

পমপর - রডপফন সপরভ রপসস: 13,59 7,62 5,52

পমপর - সশস বপরহনত রবভপগ: 13,59 7,62 5,52
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

21 - আইন ও রবচপর রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2101 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 62,4062,4065,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 525260

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 161620

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 4,164,160

উপ-পমপর -  সদ: 65,80 67,24 67,24

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 62,4050,0055,00

1868 রববপহ পররজরসকরণ রফ 1,04,001,00,001,10,00

1876 অনপন রফসমহ 001,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,66,00 1,50,00 1,66,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 4,7310,004,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,124,504,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9,00 14,50 7,85

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 11,505

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 8,328,328,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 8,55 9,82 8,33

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,08,002,08,002,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 20,801,00,001,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,10,00 3,08,00 2,28,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,59,35 5,49,56 4,78,62
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21 - আইন ও রবচপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 61,0061,0061,00

3903 করমউরপর অরগম 1,351,351,35

3911 মরর গপরড় অরগম 1,001,001,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 13,3013,3013,30

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 76,65 76,65 76,65

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 76,65 76,65 76,65

পমপর - সরচবপলয়: 6,36,00 6,26,21 5,55,27

0002 বপসলপপদশ জরডরসয়পল সপরভ রস করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 266580

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 80 65 26

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 9,369,369,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 232325

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9,25 9,59 9,59

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 3,125,005,50

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 5,50 5,00 3,12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 262625

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 30 31 31

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101,5010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20 1,60 20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,05 17,15 13,48

পমপর - বপসলপপদশ জরডরসয়পল সপরভ রস করমশন: 16,05 17,15 13,48

পমপর - সরচবপলয়: 6,52,05 6,43,36 5,68,75
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21 - আইন ও রবচপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2107 পমপটপপরলরন জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত 

ঢপকপ/চটগপম/রপজশপহত/খলনপ/বররশপল/রসপলর

0000 পমপটপপরলরন জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত 

ঢপকপ/চটগপম/রপজশপহত/খলনপ/বররশপল/রসপলর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,04,001,15,001,25,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,25,00 1,15,00 1,04,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525255

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 52 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,605,506,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 13,5230,0035,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 41,00 35,50 16,12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,66,60 1,51,07 1,20,69

পমপর - পমপটপপরলরন জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত 

ঢপকপ/চটগপম/রপজশপহত/খলনপ/বররশপল/রসপলর:

1,66,60 1,51,07 1,20,69

পমপর - পমপটপপরলরন জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত 

ঢপকপ/চটগপম/রপজশপহত/খলনপ/বররশপল/রসপলর:

1,66,60 1,51,07 1,20,69
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21 - আইন ও রবচপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2108 পজলপ/উপপজলপ পর রপপয় জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত

0000 পজলপ/উপপজলপ পর রপপয় জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 5,205,206,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212125

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 5510

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 313140

উপ-পমপর -  সদ: 6,75 5,77 5,77

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,04,001,10,001,15,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,15,00 1,10,00 1,04,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,164,164,20

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,20 4,16 4,16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,045,001,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,6041,6042,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 43,20 46,60 42,64

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,69,15 1,66,53 1,56,57

পমপর - পজলপ/উপপজলপ পর রপপয় জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত: 1,69,15 1,66,53 1,56,57

পমপর - পজলপ/উপপজলপ পর রপপয় জরডরসয়পল মপরজপসর আদপলত: 1,69,15 1,66,53 1,56,57
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21 - আইন ও রবচপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2141 পদওয়পনত ও দপয়রপ আদপলতসমহ

0000 পদওয়পনত ও দপয়রপ আদপলতসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1811 পকপর র রফ 36,40,0036,40,0038,00,00

1813 এ্্রপডরমরপলট সজর রফ 31,7262,0065,00

1876 অনপন রফসমহ 42,7445,0050,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 39,15,00 37,47,00 37,14,46

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 6,24,006,24,006,40,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 6,40,00 6,24,00 6,24,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 901,001,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,164,204,20

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,20 5,20 5,06

অ-বপরণরজজক রবকয়

2317 ষজপম রবকয় (জরডরসয়পল) 52,00,0055,00,0057,00,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,001,10

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,208,008,50

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 1,041,001,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 57,10,60 55,10,00 52,07,28

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,2015,0010,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,00,001,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,20,00 1,15,00 1,09,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 103,90,80 100,01,20 96,60,00

পমপর - পদওয়পনত ও দপয়রপ আদপলতসমহ: 103,90,80 100,01,20 96,60,00

পমপর - পদওয়পনত ও দপয়রপ আদপলতসমহ: 103,90,80 100,01,20 96,60,00
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21 - আইন ও রবচপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2161 রনবনন পররদপর

0000 রনবনন পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

62,4000

1826 দরলল পররজপসশন রফ 2549,04,002625,00,002357,00,00

1854 লপইপসন রফ 2,08,002,10,102,25,00

1866 টপনফপর রফ 2,46,482,46,482,50,00

1867 সপবর সমরত হসপনর রফ 4,164,164,20

1868 রববপহ পররজরসকরণ রফ 10,4020,0025,00

1871 পররজরসকত দরলপলর অনরলরপ বপবদ রফ 41,60,0060,00,0062,00,00

1876 অনপন রফসমহ 1,56,001,20,001,25,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2425,29,20 2691,00,74 2597,51,44

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 4,525,005,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,684,684,70

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9,70 9,68 9,20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,1610,005,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,251,001,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 6,00 11,00 5,41

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 16,1216,0016,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,04,001,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,26,20 1,20,00 1,20,12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2426,71,10 2692,41,42 2598,86,17

পমপর - রনবনন পররদপর: 2426,71,10 2692,41,42 2598,86,17

পমপর - রনবনন পররদপর: 2426,71,10 2692,41,42 2598,86,17

পমপর - আইন ও রবচপর রবভপগ: 2540,49,70 2802,03,58 2703,92,18
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

22 - সরপষ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,04,001,04,001,06,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 2,602,602,70

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 626270

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 7,807,808,00

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 101012

উপ-পমপর -  সদ: 1,17,52 1,15,12 1,15,12

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 62,406,20,4070,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 70,00 6,20,40 62,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 621,301,40

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,602,603,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,40 3,90 3,22

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 3,123,123,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,041,201,50

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 626270

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,70 4,94 4,78

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04,001,04,001,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 7,28,007,28,008,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 9,10,00 8,32,00 8,32,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,07,62 15,76,36 10,17,52
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,00,003,00,003,10,00

3903 করমউরপর অরগম 2,502,503,00

3911 মরর গপরড় অরগম 5,005,005,50

3921 মরর সপইপকল অরগম 35,0035,0040,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 151520

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 3,58,70 3,42,65 3,42,65

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 3,58,70 3,42,65 3,42,65

পমপর - সরচবপলয়: 14,66,32 19,19,01 13,60,17

0012 নপশনপল পররলকরমউরনপকশণ মরনরররস পসনপর (এনটএমরস)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525255

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 52 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,292,602,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 556

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,56 2,65 2,34

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 256

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 223

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 9 7 4

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,20 3,24 2,90

পমপর - নপশনপল পররলকরমউরনপকশণ মরনরররস পসনপর (এনটএমরস): 3,20 3,24 2,90

পমপর - সরচবপলয়: 14,69,52 19,22,25 13,63,07
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2211 বপসলপপদশ পরলশ অরধদপর

0000 বপসলপপদশ পরলশ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1859 আপগয়পস লপইপসন রফ 9,32,749,50,8010,00,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10,00,00 9,50,80 9,32,74

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 37,30,9938,00,0042,00,00

1911 বপপজয়পপকরণ 1,16,621,20,001,50,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 43,50,00 39,20,00 38,47,61

পসবপ বপবদ পপরপ

2001 পরলওপয়পত পরলশ পপরণ 7,00,9712,00,0015,00,00

2002 বনর কররপপক পরলশ পপরণ 4,07,016,00,008,00,00

2005 অনপন কররপপকর রনকর পরলশ পপরণ 23,32,2135,00,0045,00,00

2031 পরতকপ রফ 57,661,60,0064,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,5210,0012,00

2071 অনপন পসবপ ও রফস 11,6621,0023,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 68,99,00 54,91,00 35,13,03

অ-বপরণরজজক রবকয়

2306 পরশন দবপরদ 15,26,3123,00,0026,00,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,03,512,03,502,50,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,74,111,90,002,10,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 1,16,451,30,002,10,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 32,70,00 28,23,50 20,20,38

পরতরকপ বপবদ পপরপ

2535 জপরতসসঘ পরপক পপরপ 395,71,12395,71,12445,00,00

উপ-পমপর -  পরতরকপ বপবদ পপরপ: 445,00,00 395,71,12 395,71,12
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,32,912,40,002,60,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,22,223,22,223,60,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,20,00 5,62,22 5,55,13

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 606,39,00 533,18,64 504,40,01

পমপর - বপসলপপদশ পরলশ অরধদপর: 606,39,00 533,18,64 504,40,01

পমপর - বপসলপপদশ পরলশ অরধদপর: 606,39,00 533,18,64 504,40,01

2231 বড রপর গপড র বপসলপপদশ

0000 বড রপর গপড র বপসলপপদশ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,945,005,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,00 5,00 4,94

অ-বপরণরজজক রবকয়

2306 পরশন দবপরদ 98,801,00,001,00,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 72,8082,0085,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,19,601,50,001,50,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,35,00 3,32,00 2,91,20

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,14,4065,0070,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,6020,0025,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 95,00 85,00 1,56,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,35,00 4,22,00 4,52,14

পমপর - বড রপর গপড র বপসলপপদশ: 4,35,00 4,22,00 4,52,14

পমপর - বড রপর গপড র বপসলপপদশ: 4,35,00 4,22,00 4,52,14

2241 আনসপর ও গপম পরতরকপ অরধদপর

0000 আনসপর ও গপম পরতরকপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1911 বপপজয়পপকরণ 20,805,005,10

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 5,10 5,00 20,80
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,424,505,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,00 4,50 4,42

অ-বপরণরজজক রবকয়

2306 পরশন দবপরদ 5,20,005,20,005,20,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 15,6020,0025,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 11,4412,0012,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 2,082,002,10

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,59,10 5,54,00 5,49,12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 0012,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 22,8845,0050,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 62,00 45,00 22,88

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,31,20 6,08,50 5,97,22

পমপর - আনসপর ও গপম পরতরকপ অরধদপর: 6,31,20 6,08,50 5,97,22

পমপর - আনসপর ও গপম পরতরকপ অরধদপর: 6,31,20 6,08,50 5,97,22

2251 কপরপ অরধদপর

0000 কপরপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

14,5615,0020,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 20,00 15,00 14,56

পসবপ বপবদ পপরপ

2029 অরডর রফ 07,508,00

2031 পরতকপ রফ 008,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 263535

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16,35 7,85 26
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2301 কপরপগপপর উৎপপরদত দবপরদ 1,56,001,56,001,75,00

2306 পরশন দবপরদ 93,601,00,001,10,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 41,6050,0055,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 41,6042,0045,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 8,329,0010,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,95,00 3,57,00 3,41,12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,123,123,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,6045,0050,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 53,50 48,12 44,72

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,84,85 4,27,97 4,00,66

পমপর - কপরপ অরধদপর: 4,84,85 4,27,97 4,00,66

পমপর - কপরপ অরধদপর: 4,84,85 4,27,97 4,00,66

2261 পবসপমররক পরতরকপ ও অরগরনব রপপণ অরধদপর

0000 পবসপমররক পরতরকপ ও অরগরনব রপপণ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2009 অরগ রনব রপপণ 10,57,6810,60,0012,00,00

2031 পরতকপ রফ 46,8050,0055,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,165,706,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12,61,00 11,15,70 11,08,64

অ-বপরণরজজক রবকয়

2306 পরশন দবপরদ 83,2085,001,20,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5,2010,0011,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,205,205,30

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,36,30 1,00,20 93,60
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,4010,4011,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6015,6012,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 23,00 26,00 26,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,20,30 12,41,90 12,28,24

পমপর - পবসপমররক পরতরকপ ও অরগরনব রপপণ অরধদপর: 14,20,30 12,41,90 12,28,24

0005 পরয়পতত হপপর খপদ সপমগত

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2009 অরগ রনব রপপণ 010,60,000

2031 পরতকপ রফ 050,000

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 05,700

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 11,15,70 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2306 পরশন দবপরদ 085,000

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 010,000

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 05,200

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 1,00,20 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 010,400

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 010,000

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 20,40 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 12,36,30 0

পমপর - পরয়পতত হপপর খপদ সপমগত: 0 12,36,30 0

পমপর - পবসপমররক পরতরকপ ও অরগরনব রপপণ অরধদপর: 14,20,30 24,78,20 12,28,24

2271 পকপস গপড র

0000 পকপস গপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,0401,04

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,04 0 1,04
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,463,401,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,871,902,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,50 5,30 3,33

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5,208,008,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,145,005,10

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 13,10 13,00 6,34

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,041,001,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,123,203,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,20 4,20 4,16

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 21,84 22,50 14,87

পমপর - পকপস গপড র: 21,84 22,50 14,87

পমপর - পকপস গপড র: 21,84 22,50 14,87

2273 মপদক দব রনয়নণ অরধদপর

0000 মপদক দব রনয়নণ অরধদপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

মপদক শল

1001 মপদক শল 98,80,0098,80,00150,60,00

উপ-পমপর -  মপদক শল: 150,60,00 98,80,00 98,80,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 150,60,00 98,80,00 98,80,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 2,0802,12

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,12 0 2,08

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 36,405,005,10

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 424550

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,60 5,45 36,82
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,085,005,10

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,10 5,00 2,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,125,005,10

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 7,288,008,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 13,60 13,00 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 26,42 23,45 51,38

পমপর - মপদক দব রনয়নণ অরধদপর: 150,86,42 99,03,45 99,31,38

পমপর - মপদক দব রনয়নণ অরধদপর: 150,86,42 99,03,45 99,31,38

2275 পপসপপপর র ও বরহরপগমন অরধদপর

0000 পপসপপপর র ও বরহরপগমন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1846 পপসপপপর র এবস রভসপ রফ 2070,00,001500,00,001866,00,00

1876 অনপন রফসমহ 2,08,002,08,002,20,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1868,20,00 1502,08,00 2072,08,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 5,412,002,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 313232

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,32 2,32 5,72

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 525555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 55 55 52

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,205,205,20

2673 রবরনময় হপপর লপভ/পলপকসপন 5,2000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0052,0055,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 60,20 57,20 62,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1868,83,07 1502,68,07 2072,76,64
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22 - সরপষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3601 জরম রবকয় 43,88,8000

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 0 0 43,88,80

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 0 0 43,88,80

পমপর - পপসপপপর র ও বরহরপগমন অরধদপর: 1868,83,07 1502,68,07 2116,65,44

পমপর - পপসপপপর র ও বরহরপগমন অরধদপর: 1868,83,07 1502,68,07 2116,65,44

পমপর - সরপষ মনণপলয়: 2670,71,20 2193,71,58 2760,93,03
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

23 - পলরজসপলটভ ও সসসদ রবষয়ক রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2301 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,561,561,60

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 121215

উপ-পমপর -  সদ: 1,75 1,68 1,68

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,302,501,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 737375

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,75 3,23 2,03

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5155

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 161615

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 31 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,121,001,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 102030

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,30 1,20 3,22

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,00 6,42 7,14

পমপর - সরচবপলয়: 5,00 6,42 7,14

0002 আইন করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 0050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 50 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 50 0 0

পমপর - আইন করমশন: 50 0 0
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23 - পলরজসপলটভ ও সসসদ রবষয়ক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

0003 জপততয় মপনবপরধকপর করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 001,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,00 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,00 0 0

পমপর - জপততয় মপনবপরধকপর করমশন: 1,00 0 0

পমপর - সরচবপলয়: 6,50 6,42 7,14

পমপর - পলরজসপলটভ ও সসসদ রবষয়ক রবভপগ: 6,50 6,42 7,14



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 197

সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

24 - পপররমক ও গণরশকপ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2401 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 42,7442,7443,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 1,051,053,20

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 414135

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 424243

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 552

উপ-পমপর -  সদ: 47,00 44,67 44,67

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 5125

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 424546

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 51 57 47

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 532,7060

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,121,502,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,60 4,20 2,65

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6,07,954,00,004,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,5518,0020,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,20,00 4,18,00 6,18,50

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,70,11 4,67,44 6,66,29
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24 - পপররমক ও গণরশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,79,351,79,351,79,50

3903 করমউরপর অরগম 37,9837,9837,98

3911 মরর গপরড় অরগম 2,642,641,90

3921 মরর সপইপকল অরগম 13,7213,7215,50

3931 বপই - সপইপকল অরগম 221

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,34,89 2,33,71 2,33,71

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,34,89 2,33,71 2,33,71

পমপর - সরচবপলয়: 7,05,00 7,01,15 9,00,00

0002 বপধতপমলক পপররমক রশকপ বপসবপয়ন ও পররবতকণ ইউরনর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 188

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 8 1

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 29105

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 10 29

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 13 18 30

পমপর - বপধতপমলক পপররমক রশকপ বপসবপয়ন ও পররবতকণ ইউরনর: 13 18 30

পমপর - সরচবপলয়: 7,05,13 7,01,33 9,00,30

2431 পপররমক রশকপ অরধদপর

0000 পপররমক রশকপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 1,208,009,00

1851 রশকপ রফ 4,502,503,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 12,00 10,50 5,70
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24 - পপররমক ও গণরশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 025,0030,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 30,00 25,00 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 20,00,0020,00,0020,00,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,004,004,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20,04,00 20,04,00 20,04,00

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 25,0054,0060,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 85,0085,0086,60

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 90,001,92,002,10,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,56,60 3,31,00 2,00,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 19,14,30100,50,0021,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,55,002,00,002,25,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 23,25,00 102,50,00 21,69,30

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 47,27,60 126,20,50 43,79,00

পমপর - পপররমক রশকপ অরধদপর: 47,27,60 126,20,50 43,79,00

পমপর - পপররমক রশকপ অরধদপর: 47,27,60 126,20,50 43,79,00

2432 সরকপরর পপররমক রবদপলয়সমহ

0000 পপররমক রবদপলয়সমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,73,704,12,004,25,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 27,0034,0035,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,60,00 4,46,00 3,00,70

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,60,00 4,46,00 3,00,70

পমপর - পপররমক রবদপলয়সমহ: 4,60,00 4,46,00 3,00,70

পমপর - সরকপরর পপররমক রবদপলয়সমহ: 4,60,00 4,46,00 3,00,70
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24 - পপররমক ও গণরশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2433 পপররমক পরশকণ পরতষপনসমহ

0000 পপররমক পরশকণ পরতষপনসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 01010

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,002,006,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,10 2,10 4,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,10 2,10 4,00

পমপর - পপররমক পরশকণ পরতষপনসমহ: 6,10 2,10 4,00

পমপর - পপররমক পরশকণ পরতষপনসমহ: 6,10 2,10 4,00

2434 উপপজলপ রশকপ কপর রপলয়সমহ

0000 উপপজলপ রশকপ কপর রপলয়সমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 05,005,50

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,003,003,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 9,00 8,00 3,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 9,00 8,00 3,00

পমপর - উপপজলপ রশকপ কপর রপলয়সমহ: 9,00 8,00 3,00

পমপর - উপপজলপ রশকপ কপর রপলয়সমহ: 9,00 8,00 3,00

2450 উপপনষপরনক রশকপ বজপরপ

0000 উপপনষপরনক রশকপ বজপরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101516

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16 15 10
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24 - পপররমক ও গণরশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1055

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,804,805,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,05 4,85 4,90

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,21 5,00 5,00

পমপর - উপপনষপরনক রশকপ বজপরপ: 5,21 5,00 5,00

পমপর - উপপনষপরনক রশকপ বজপরপ: 5,21 5,00 5,00

পমপর - পপররমক ও গণরশকপ মনণপলয়: 59,13,04 137,82,93 55,92,00
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

25 - রশকপ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2501 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,56,001,56,001,60,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 7,287,2810,00

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 5,205,2010,00

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 7,287,288,00

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 330

উপ-পমপর -  সদ: 1,88,00 1,75,79 1,75,79

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 10350

1854 লপইপসন রফ 700

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 35 17

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 161818

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,042,002,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,28 2,18 1,20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 10,4010,4011,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,123,123,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 14,50 13,52 13,52

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 26,00,0025,00,0025,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,0022,00,0022,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 47,00,00 47,00,00 27,04,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 49,04,78 48,91,84 28,94,68
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25 - রশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 45,3045,300

3903 করমউরপর অরগম 7,897,897,90

3911 মরর গপরড় অরগম 6,186,186,30

3921 মরর সপইপকল অরগম 3,893,894,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 101012

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 18,32 63,36 63,36

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 18,32 63,36 63,36

পমপর - সরচবপলয়: 49,23,10 49,55,20 29,58,04

পমপর - সরচবপলয়: 49,23,10 49,55,20 29,58,04

2505 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2977 বপসলপপদশ পরকরবক পবপড র, ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1651 অনপন সদ 0012,00,00

উপ-পমপর -  সদ: 12,00,00 0 0

রয়জপলট এবস সমরত হইপত আয়

1711 অনপন রয়জপরলট 0039,00,00

উপ-পমপর -  রয়জপলট এবস সমরত হইপত আয়: 39,00,00 0 0

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 0025,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 25,00 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 002,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 002,27,51

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,29,51 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 53,54,51 0 0
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25 - রশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 0025,00

3911 মরর গপরড় অরগম 003,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 005,00

3941 অনপন অরগম 001,08,39

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 1,41,39 0 0

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,41,39 0 0

পমপর - বপসলপপদশ পরকরবক পবপড র, ঢপকপ: 54,95,90 0 0

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 54,95,90 0 0

2531 মপধরমক ও উচ রশকপ অরধদপর

0000 মপধরমক ও উচ রশকপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 26,4626,4626,50

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 1,561,563,00

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 2,082,083,00

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 3,123,123,15

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 42420

উপ-পমপর -  সদ: 35,65 33,64 33,64

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 1600

1851 রশকপ রফ 27,56,5228,00,0030,00,00

1876 অনপন রফসমহ 52,0052,0055,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 30,55,00 28,52,00 28,08,68

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 2,602,602,80

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 2,80 2,60 2,60
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25 - রশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 3,12,003,12,003,15,00

2033 ভরতর রফ 93,601,00,001,10,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,561,561,60

2071 অনপন পসবপ ও রফস 32025

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,26,85 4,13,76 4,07,19

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 31,2040,0050,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 50,00 40,00 31,20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 20,8010,0012,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 6,246,246,25

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 15,6015,6016,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 34,25 31,84 42,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 135,22,86140,00,00150,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 20,82,0820,82,0820,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 170,00,00 160,82,08 156,04,94

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 206,04,55 194,55,92 189,30,89

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 54,5454,5456,00

3903 করমউরপর অরগম 14,3014,306,30

3911 মরর গপরড় অরগম 5,825,825,90

3921 মরর সপইপকল অরগম 6,036,036,10

3931 বপই - সপইপকল অরগম 550

3941 অনপন অরগম 557

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 74,37 80,79 80,79

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 74,37 80,79 80,79

পমপর - মপধরমক ও উচ রশকপ অরধদপর: 206,78,92 195,36,71 190,11,68

পমপর - মপধরমক ও উচ রশকপ অরধদপর: 206,78,92 195,36,71 190,11,68
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25 - রশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2537 সরকপরর মহপরবদপলয়সমহ

0000 সরকপরর মহপরবদপলয়সমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 8,32,0010,00,0012,00,00

1876 অনপন রফসমহ 1,042,502,60

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 12,02,60 10,02,50 8,33,04

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 22,8820,0022,00

2033 ভরতর রফ 22,8823,0025,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 055

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 47,05 43,05 45,76

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 161620

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 3,123,003,12

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,32 3,16 3,28

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,24,803,00,003,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,66,401,50,001,60,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,60,00 4,50,00 2,91,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 17,12,97 14,98,71 11,73,28

পমপর - সরকপরর মহপরবদপলয়সমহ: 17,12,97 14,98,71 11,73,28

পমপর - সরকপরর মহপরবদপলয়সমহ: 17,12,97 14,98,71 11,73,28

2551 কপররগরর রশকপ অরধদপর

0000 কপররগরর রশকপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 708

1851 রশকপ রফ 1,56,001,56,001,65,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,65,08 1,56,00 1,56,07
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25 - রশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 6,246,246,87

2033 ভরতর রফ 685,005,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 461010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12,47 11,34 7,38

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2125 রবদজৎ বপবদ আদপয় 262620

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 20 26 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 11,4411,4412,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,141,141,20

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 4,584,584,65

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 17,85 17,16 17,16

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 12,48,0012,48,0012,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,06,082,00,002,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14,60,00 14,48,00 13,54,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,55,60 16,32,76 15,34,95

পমপর - কপররগরর রশকপ অরধদপর: 16,55,60 16,32,76 15,34,95

পমপর - কপররগরর রশকপ অরধদপর: 16,55,60 16,32,76 15,34,95

2571 রশকপ পপকনশল অরধদপর

0000 রশকপ পপকনশল অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 400

1854 লপইপসন রফ 1,25,841,40,001,50,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,50,00 1,40,00 1,25,88

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1911 বপপজয়পপকরণ 5,205,205,50

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 5,50 5,20 5,20
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25 - রশকপ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 5,209,0050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525255

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,05 9,52 5,72

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5,20,007,00,006,50,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,082,0850

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 6,50,50 7,02,08 5,22,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 8,3220,0015,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 72,8070,0080,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 95,00 90,00 81,12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 9,02,05 9,46,80 7,40,00

পমপর - রশকপ পপকনশল অরধদপর: 9,02,05 9,46,80 7,40,00

পমপর - রশকপ পপকনশল অরধদপর: 9,02,05 9,46,80 7,40,00

2579 বপসলপপদশ রশকপ তথ ও পররসসখপন বজপরপ

0000 বপসলপপদশ রশকপ তথ ও পররসসখপন বজপরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 0017

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 17 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0060

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 60 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 0070

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 70 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,47 0 0

পমপর - বপসলপপদশ রশকপ তথ ও পররসসখপন বজপরপ: 1,47 0 0

পমপর - বপসলপপদশ রশকপ তথ ও পররসসখপন বজপরপ: 1,47 0 0

পমপর - রশকপ মনণপলয়: 353,70,01 285,70,18 254,17,95
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

26 - রবজপন ও পযরক মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2601 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,561,561,56

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 111111

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 232360

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 60602

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 220

উপ-পমপর -  সদ: 2,29 2,52 2,52

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0100

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 835560

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 65 83

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 6,242,002,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,00 2,00 6,24

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 7,28,0013,00,007,60,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6025,0025,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7,85,00 13,25,00 7,43,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,89,89 13,30,17 7,53,19
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26 - রবজপন ও পযরক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 4,304,304,00

3903 করমউরপর অরগম 1,141,1460

3911 মরর গপরড় অরগম 2,402,402,20

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,861,861,50

3931 বপই - সপইপকল অরগম 10100

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 8,30 9,80 9,80

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 8,30 9,80 9,80

পমপর - সরচবপলয়: 7,98,19 13,39,97 7,62,99

পমপর - সরচবপলয়: 7,98,19 13,39,97 7,62,99

2605 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

3031 বপসলপপদশ পরমপণ শরক করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 026,00,000

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 26,00,00 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 26,00,00 0

পমপর - বপসলপপদশ পরমপণ শরক করমশন: 0 26,00,00 0

3033 বপসলপপদশ রবজপন ও রশল গপবষণপ পররষদ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 04,000

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 4,00 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 032,000

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 32,00 0
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26 - রবজপন ও পযরক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 03,000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 09,61,000

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 9,64,00 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 10,00,00 0

পমপর - বপসলপপদশ রবজপন ও রশল গপবষণপ পররষদ: 0 10,00,00 0

3034 বপসলপপদশ পরমপণ শরক রনয়নণ কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 03,76,320

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 3,76,32 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 3,76,32 0

পমপর - বপসলপপদশ পরমপণ শরক রনয়নণ কররপক: 0 3,76,32 0

3035 বপসলপপদশ জপততয় নবজপরনক ও কপররগরর তথ সসগহ ও রবতরণ পকন 

(বপনডক)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121212

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 12 12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 575760

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 60 57 57

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 26,002,803,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,041,10

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,10 3,84 27,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,82 4,53 27,73

পমপর - বপসলপপদশ জপততয় নবজপরনক ও কপররগরর তথ সসগহ ও রবতরণ 

পকন (বপনডক):

4,82 4,53 27,73
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26 - রবজপন ও পযরক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3037 জপততয় রবজপন ও পযরক রপদঘর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101015

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 102525

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 25 25 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,91,2030,0030,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 7,2819,0020,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 50,00 49,00 2,98,48

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 50,40 49,35 2,98,68

পমপর - জপততয় রবজপন ও পযরক রপদঘর: 50,40 49,35 2,98,68

3048 নপশনপল ইনরসটউর অব বপপয়পপরকপনপলরজ

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0500

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 50 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 03,000

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 3,00 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 3,50 0

পমপর - নপশনপল ইনরসটউর অব বপপয়পপরকপনপলরজ: 0 3,50 0

3049 বঙবন পশখ মরজবর রহমপন নপভপররপয়রপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 0150

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 0 15 0
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26 - রবজপন ও পযরক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 01,21,850

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 1,21,85 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 1,22,00 0

পমপর - বঙবন পশখ মরজবর রহমপন নপভপররপয়রপর: 0 1,22,00 0

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 55,22 41,55,70 3,26,41

পমপর - রবজপন ও পযরক মনণপলয়: 8,53,41 54,95,67 10,89,40
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2701 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 2,34,002,34,002,50,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 3,123,125,00

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 1,461,462,00

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 10,4010,4010,50

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 21210

উপ-পমপর -  সদ: 2,67,50 2,49,19 2,49,19

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01,201,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 12,4812,4812,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 13,50 13,68 12,48

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 52,0045,0045,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,643,641,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 46,00 48,64 55,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 15,60,0010,00,0012,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,16,002,00,002,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14,10,00 12,00,00 19,76,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 17,37,00 15,11,51 22,93,31
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27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 45,8545,8546,00

3903 করমউরপর অরগম 1,831,832,00

3911 মরর গপরড় অরগম 1,121,125,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 4,984,9850

3931 বপই - সপইপকল অরগম 46460

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 53,50 54,24 54,24

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 53,50 54,24 54,24

পমপর - সরচবপলয়: 17,90,50 15,65,75 23,47,55

পমপর - সরচবপলয়: 17,90,50 15,65,75 23,47,55

2705 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

4713 এপসরনসয়পল ডপগস পকপস রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

10,4010,2012,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 12,00 10,20 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 12,00 10,20 10,40

পমপর - এপসরনসয়পল ডপগস পকপস রল.: 12,00 10,20 10,40

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 12,00 10,20 10,40

2711 সপসজ অরধদপর

0000 সপসজ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

555

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 946065

1851 রশকপ রফ 2,60,002,60,003,00,00

1854 লপইপসন রফ 525270

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,01,40 2,61,17 2,61,51
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27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2015 পররদশ রন রফ 2,082,082,10

2023 সপসজ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ 13,52,0014,00,0014,50,00

2024 ইউজপর রফ 93,60,00110,00,00120,00,00

2031 পরতকপ রফ 1,62,761,00,001,50,00

2033 ভরতর রফ 5260,0070,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 8,13,499,50,009,55,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 146,27,10 135,12,08 116,90,85

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2112 হপসপপতপল ভপড়প 16,21,3618,00,0018,50,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 18,50,00 18,00,00 16,21,36

অ-বপরণরজজক রবকয়

2311 ঔষধ ও টকপ 2,08,001,17,001,20,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5,30,405,30,005,40,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 20,8017,0018,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 10,4025,0028,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 7,06,00 6,89,00 7,69,60

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,20,003,00,003,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 19,24,0021,00,0022,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25,50,00 24,00,00 24,44,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 200,34,50 186,62,25 167,87,32

পমপর - সপসজ অরধদপর: 200,34,50 186,62,25 167,87,32

পমপর - সপসজ অরধদপর: 200,34,50 186,62,25 167,87,32

2715 ঔষধ পশপসন অরধদপর

0000 ঔষধ পশপসন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1863 ডপগ লপইপসন রফ 20,71,6821,00,0021,10,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 21,10,00 21,00,00 20,71,68
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27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,123,123,15

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,15 3,12 3,12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 01820

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,2030,0031,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 31,20 30,18 5,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 21,44,35 21,33,30 20,80,00

পমপর - ঔষধ পশপসন অরধদপর: 21,44,35 21,33,30 20,80,00

পমপর - ঔষধ পশপসন অরধদপর: 21,44,35 21,33,30 20,80,00

2716 পসবপ পররদপর

0000 পসবপ পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0010,00

2033 ভরতর রফ 3,6400

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212122

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,22 21 3,85

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 01015

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 15 10 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,6041,6042,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,09,2070,001,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,42,00 1,11,60 1,50,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,52,37 1,11,91 1,54,65

পমপর - পসবপ পররদপর: 1,52,37 1,11,91 1,54,65

পমপর - পসবপ পররদপর: 1,52,37 1,11,91 1,54,65
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27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2717 সপসজ পপকনশল অরধদপর

0000 সপসজ পপকনশল অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 02,502,60

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,60 2,50 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,68,004,68,004,80,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,80,00 4,68,00 4,68,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,085050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,57,922,57,922,60,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,60,50 2,58,42 2,60,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,43,10 7,28,92 7,28,00

পমপর - সপসজ পপকনশল অরধদপর: 7,43,10 7,28,92 7,28,00

পমপর - সপসজ পপকনশল অরধদপর: 7,43,10 7,28,92 7,28,00

2781 পররবপর পররকলনপ অরধদপর

0000 পররবপর পররকলনপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

258

1826 দরলল পররজপসশন রফ 5200

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 1,561,601,80

1854 লপইপসন রফ 22530

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,18 1,90 2,12
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27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2021 রবজপপন রফ 2810

2023 সপসজ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ 1,04,001,30,001,35,00

2031 পরতকপ রফ 68,6448,3850,00

2033 ভরতর রফ 333

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 52,0040,0030,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,15,13 2,18,49 2,24,69

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 2,34,003,00,003,10,00

2131 রন ও সরঞপমপরদর ভপড়প 555

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 3,10,05 3,00,05 2,34,05

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 15,6015,6017,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,205,205,30

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 20,801,002,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 24,30 21,80 41,60

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,6035,0040,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,30,001,35,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,75,00 1,65,00 1,45,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,26,66 7,07,24 6,48,06

পমপর - পররবপর পররকলনপ অরধদপর: 7,26,66 7,07,24 6,48,06

পমপর - পররবপর পররকলনপ অরধদপর: 7,26,66 7,07,24 6,48,06

2791 অনপন জনসসখপ রনয়নণ সরবধপরদ

0020 জপততয় জনসসখপ গপবষণপ ও পরশকণ ইনরসটউর (রনপপপর র)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,082,502,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,50 2,50 2,08
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27 - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 212125

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 52022

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 47 41 26

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,561,801,80

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,6050,0055,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 56,80 51,80 43,16

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 59,77 54,71 45,50

পমপর - জপততয় জনসসখপ গপবষণপ ও পরশকণ ইনরসটউর (রনপপপর র): 59,77 54,71 45,50

পমপর - অনপন জনসসখপ রনয়নণ সরবধপরদ: 59,77 54,71 45,50

পমপর - সপসজ ও পররবপর কলপণ মনণপলয়: 256,63,25 239,74,28 228,01,48
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

28 - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2801 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,041,041,04

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 424242

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 101010

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 525252

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 222

উপ-পমপর -  সদ: 2,10 2,10 2,10

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 017,001,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 626262

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,62 17,62 62

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,001,10

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,10 1,00 1,04

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,76,801,76,801,80,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,24,0010,00,0012,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 13,80,00 11,76,80 8,00,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 13,84,82 11,97,52 8,04,56
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28 - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,003,003,00

3903 করমউরপর অরগম 2,002,002,00

3911 মরর গপরড় অরগম 1,001,001,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 3,003,003,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 101010

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 9,10 9,10 9,10

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 9,10 9,10 9,10

পমপর - সরচবপলয়: 13,93,92 12,06,62 8,13,66

0002 ইপলকটরনক সপকর সপট ররফপকর পদপনকপরত কররপপকর রনয়নপকর কপর রপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101011

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 11 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,041,16

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,16 1,04 1,04

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 556

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,581,601,79

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,85 1,65 1,63

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,12 2,79 2,77

পমপর - ইপলকটরনক সপকর সপট ররফপকর পদপনকপরত কররপপকর রনয়নপকর 

কপর রপলয়:

3,12 2,79 2,77

পমপর - সরচবপলয়: 13,97,04 12,09,41 8,16,43
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28 - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2805 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

3032 বপসলপপদশ হপইপরক পপকর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 122020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 20 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,085,005,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,50 5,00 2,08

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,37,731,38,001,40,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101020

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,40,20 1,38,10 1,37,83

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,45,90 1,43,30 1,40,03

পমপর - বপসলপপদশ হপইপরক পপকর কররপক: 1,45,90 1,43,30 1,40,03

3039 বপসলপপদশ করমউরপর কপউরনল (রবরসরস)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 526565

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 65 65 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 311530

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 30 15 31

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,40,802,50,002,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,041,10

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,51,10 2,51,04 5,41,84

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,52,05 2,51,84 5,42,67

পমপর - বপসলপপদশ করমউরপর কপউরনল (রবরসরস): 2,52,05 2,51,84 5,42,67

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 3,97,95 3,95,14 6,82,70
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28 - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2811 তথ ও পরপগপপরপগ পযরক অরধদপর

0000 তথ ও পরপগপপরপগ পযরক অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 02025

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 20 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0505

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 50 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 0202

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 01650

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 52 36 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 82 1,06 0

পমপর - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক অরধদপর: 82 1,06 0

পমপর - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক অরধদপর: 82 1,06 0

পমপর - তথ ও পরপগপপরপগ পযরক রবভপগ: 17,95,81 16,05,61 14,99,13
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

29 - সমপজ কলপণ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2901 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 37,4437,4440,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 262630

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 313135

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,661,662,00

উপ-পমপর -  সদ: 42,65 39,67 39,67

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262626

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 36 36 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,041,10

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 262630

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,40 1,30 1,30

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,20,008,00,006,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 20,807,007,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,07,00 8,07,00 5,40,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,51,41 8,48,33 5,82,03
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29 - সমপজ কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,863,863,86

3903 করমউরপর অরগম 373737

3911 মরর গপরড় অরগম 606060

3921 মরর সপইপকল অরগম 828282

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 5,65 5,65 5,65

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 5,65 5,65 5,65

পমপর - সরচবপলয়: 6,57,06 8,53,98 5,87,68

পমপর - সরচবপলয়: 6,57,06 8,53,98 5,87,68

2931 সমপজ পসবপ অরধদপর

0000 সমপজ পসবপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 41,6045,6050,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 50,00 45,60 41,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01,25,0095

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525260

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,55 1,25,52 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 8,328,325,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,2010,007,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 525252

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 12,52 18,84 14,04
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29 - সমপজ কলপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,04,001,25,001,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 31,2025,0030,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,80,00 1,50,00 1,35,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,44,07 3,39,96 1,91,36

পমপর - সমপজ পসবপ অরধদপর: 2,44,07 3,39,96 1,91,36

পমপর - সমপজ পসবপ অরধদপর: 2,44,07 3,39,96 1,91,36

পমপর - সমপজ কলপণ মনণপলয়: 9,01,13 11,93,94 7,79,04



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 228

সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

30 - মরহলপ ও রশশ রবষয়ক মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3001 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 7,287,287,40

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 252528

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 121218

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 363645

উপ-পমপর -  সদ: 8,31 8,01 8,01

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 1,04,0035,0035,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 313131

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 35,31 35,31 1,04,31

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 943,002,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,645050

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 521020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,20 3,60 5,10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,95,201,00,001,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,49,605,00,005,50,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,60,00 6,00,00 6,44,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,06,82 6,46,92 7,62,22
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30 - মরহলপ ও রশশ রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 3,673,673,70

3903 করমউরপর অরগম 434345

3911 মরর গপরড় অরগম 557

3915 পপরধকপরভক কম রকতরপপদর সদমক 

রবপশষ অরগম

10,8010,8011,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 747480

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 16,02 15,69 15,69

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 16,02 15,69 15,69

পমপর - সরচবপলয়: 7,22,84 6,62,61 7,77,91

পমপর - সরচবপলয়: 7,22,84 6,62,61 7,77,91

3021 মরহলপ রবষয়ক অরধদপর

0000 মরহলপ রবষয়ক অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 08,101,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 474750

2071 অনপন পসবপ ও রফস 0050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,00 8,57 47

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 13,5213,5212,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,046,002,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 2,34,0020,0022,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 36,00 39,52 2,48,56
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30 - মরহলপ ও রশশ রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,35,201,70,001,20,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,08,002,50,003,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,20,00 4,20,00 3,43,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,58,00 4,68,09 5,92,23

পমপর - মরহলপ রবষয়ক অরধদপর: 4,58,00 4,68,09 5,92,23

পমপর - মরহলপ রবষয়ক অরধদপর: 4,58,00 4,68,09 5,92,23

পমপর - মরহলপ ও রশশ রবষয়ক মনণপলয়: 11,80,84 11,30,70 13,70,14
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

31 - শম ও কম রসসসপন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3101 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 10,4010,4012,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 101010

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 434343

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,082,082,08

উপ-পমপর -  সদ: 14,61 13,01 13,01

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 08,205

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 313160

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 65 8,51 31

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 202030

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 30 20 20

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 45,7670,0045,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 26,0026,0030,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 75,00 96,00 71,76

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 90,56 1,17,72 85,28
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31 - শম ও কম রসসসপন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 15,0015,0027,00

3903 করমউরপর অরগম 1,001,002,50

3911 মরর গপরড় অরগম 1,001,003,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,001,007,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 10100

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 39,50 18,10 18,10

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 39,50 18,10 18,10

পমপর - সরচবপলয়: 1,30,06 1,35,82 1,03,38

0010 জপততয় মজরত ও উৎপপদনশতলতপ করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 07380

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 80 73 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 0501,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 04,164,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,20 4,66 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,00 5,39 0

পমপর - জপততয় মজরত ও উৎপপদনশতলতপ করমশন: 6,00 5,39 0

পমপর - সরচবপলয়: 1,36,06 1,41,21 1,03,38

3105 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2822 জপততয় দকতপ উনয়ন কপউরনল (এনএসরডরস) সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 181818

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 18 18 18
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31 - শম ও কম রসসসপন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 333

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3 3 3

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 001,29

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,29 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,50 21 21

পমপর - জপততয় দকতপ উনয়ন কপউরনল (এনএসরডরস) সরচবপলয়: 1,50 21 21

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 1,50 21 21

3141 শম পররদপর

0000 শম পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 73732,20

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,20 73 73

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,35501,80

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,164,166,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,00 4,66 5,51

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,20 5,39 6,24

পমপর - শম পররদপর: 10,20 5,39 6,24

পমপর - শম পররদপর: 10,20 5,39 6,24

3143 কলকপরখপনপ ও পরতষপন পররদশ রন পররদপর

0000 কলকপরখপনপ ও পরতষপন পররদশ রন পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 6,52,084,00,006,75,64

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 6,75,64 4,00,00 6,52,08
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31 - শম ও কম রসসসপন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 126060

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 60 12

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 02020

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,082,082,08

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,28 2,28 2,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,78,52 4,02,88 6,54,28

পমপর - কলকপরখপনপ ও পরতষপন পররদশ রন পররদপর: 6,78,52 4,02,88 6,54,28

পমপর - কলকপরখপনপ ও পরতষপন পররদশ রন পররদপর: 6,78,52 4,02,88 6,54,28

3144 রনমতম মজরত পবপড র

0000 রনমতম মজরত পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 8 8

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 222

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2 2 2

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10 10 10

পমপর - রনমতম মজরত পবপড র: 10 10 10

পমপর - রনমতম মজরত পবপড র: 10 10 10

3145 শম আদপলত

0000 শম আদপলত

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 52,0052,0055,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 55,00 52,00 52,00
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31 - শম ও কম রসসসপন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 686870

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 70 68 68

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 235025

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 252525

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 50 75 48

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 56,20 53,43 53,16

পমপর - শম আদপলত: 56,20 53,43 53,16

পমপর - শম আদপলত: 56,20 53,43 53,16

পমপর - শম ও কম রসসসপন মনণপলয়: 8,82,58 6,03,22 8,17,37
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 74,7274,7280,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 262626

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 424242

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 5,625,625,62

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 555

উপ-পমপর -  সদ: 86,35 81,07 81,07

পশপসরনক রফসসমহ

1866 টপনফপর রফ 20,80,0013,00,0014,00,00

1876 অনপন রফসমহ 2,08,002,08,002,50,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 16,50,00 15,08,00 22,88,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 04540

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 162525

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 65 70 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6,24,002,00,002,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,12,0030,00,0010,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12,50,00 32,00,00 9,36,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 29,87,05 47,89,82 33,05,28



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 237

32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3601 জরম রবকয় 8,32,008,32,008,50,00

3611 পররতজক সমরত রবকয় 527,00,001,25

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 8,51,25 15,32,00 8,32,52

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 8,51,25 15,32,00 8,32,52

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 45,2145,2145,21

3903 করমউরপর অরগম 777

3911 মরর গপরড় অরগম 474750

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,002,002,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 999

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 47,87 47,84 47,84

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 47,87 47,84 47,84

পমপর - সরচবপলয়: 38,86,17 63,69,66 41,85,64

পমপর - সরচবপলয়: 38,86,17 63,69,66 41,85,64

3205 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

3111 রপজধপনত উনয়ন কররপক (রপজউক)

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

7,80,008,10,008,25,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 8,25,00 8,10,00 7,80,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,25,00 8,10,00 7,80,00

পমপর - রপজধপনত উনয়ন কররপক (রপজউক): 8,25,00 8,10,00 7,80,00



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 238

32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3113 চটগপম উনয়ন কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

4,16,004,50,004,80,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 4,80,00 4,50,00 4,16,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,80,00 4,50,00 4,16,00

পমপর - চটগপম উনয়ন কররপক: 4,80,00 4,50,00 4,16,00

3115 খলনপ উনয়ন কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,56,001,80,002,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 2,00,00 1,80,00 1,56,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,00,00 1,80,00 1,56,00

পমপর - খলনপ উনয়ন কররপক: 2,00,00 1,80,00 1,56,00

3117 রপজশপহত উনয়ন কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

29,1229,1235,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 35,00 29,12 29,12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 35,00 29,12 29,12

পমপর - রপজশপহত উনয়ন কররপক: 35,00 29,12 29,12
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32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3121 জপততয় গহপয়ন কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

8,32,008,32,0010,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 10,00,00 8,32,00 8,32,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,00,00 8,32,00 8,32,00

পমপর - জপততয় গহপয়ন কররপক: 10,00,00 8,32,00 8,32,00

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 25,40,00 23,01,12 22,13,12

3235 নগর উনয়ন অরধদপর

0000 নগর উনয়ন অরধদপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

আয় ও মনপফপর উপর কর

0111 আয়কর-পকপমপরন বততত 0010

উপ-পমপর -  আয় ও মনপফপর উপর কর: 10 0 0

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 10 0 0

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 71726

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 26 17 7

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 201025

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 25 10 20

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,141,0015

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 102070

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 85 1,20 1,24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,36 1,47 1,51
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32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3650 সরকপপরর অনপন সমদ রবকয় 0025

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 25 0 0

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 25 0 0

পমপর - নগর উনয়ন অরধদপর: 1,71 1,47 1,51

পমপর - নগর উনয়ন অরধদপর: 1,71 1,47 1,51

3237 সরকপরর আবপসন পররদপর

0000 সরকপরর আবপসন পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 575760

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 57 57

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 2,08,0050,0050,00

2111 ভপড়প-আবপরসক 52,00,0020,00,002,00,00

2113 ভপড়পপর বপরড়র ভপড়প 15,6010,0010,00

2115 পররতজক বপরড়র ভপড়প 4,16,004,16,0010,00

2117 গপস বপবদ আদপয়-রততপস 11,44,0011,44,0011,44,00

2119 গপস বপবদ আদপয়-বপখরপবপদ 1,76,801,76,801,70,00

2121 গপস বপবদ আদপয়-জপলপলপবপদ 1,56,001,56,001,56,00

2123 পপরন ও পয়ন পণপলত বপবদ আদপয় 1,56,001,56,001,60,00

2125 রবদজৎ বপবদ আদপয় 4,16,004,16,004,20,00

2127 পপনরকর বপবদ আদপয় 31,2031,2032,00

2151 অনপন ভপড়প 1,041,401,50

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 23,53,50 45,57,40 79,20,64

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,001,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,00 1,00 1,04
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32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,0825,0025,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 26,0030,0035,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 60,00 55,00 28,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 24,15,10 46,13,97 79,50,33

পমপর - সরকপরর আবপসন পররদপর: 24,15,10 46,13,97 79,50,33

পমপর - সরকপরর আবপসন পররদপর: 24,15,10 46,13,97 79,50,33

3251 গণপতর অরধদপর

0000 গণপতর অরধদপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

ররম রপজস

1251 র-সমরত ইজপরপ 15,60,0015,60,0017,24,75

উপ-পমপর -  ররম রপজস: 17,24,75 15,60,00 15,60,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 17,24,75 15,60,00 15,60,00

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

3,12,003,12,003,50,00

1854 লপইপসন রফ 31,2050,0055,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 4,05,00 3,62,00 3,43,20

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 26,0026,0028,00

1911 বপপজয়পপকরণ 46,8046,8051,50

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 79,50 72,80 72,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2015 পররদশ রন রফ 212121

2031 পরতকপ রফ 065,000

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,561,601,70

2071 অনপন পসবপ ও রফস 1,041,001,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,01 67,81 2,81
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32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 13,52,0015,00,0016,00,00

2111 ভপড়প-আবপরসক 10,40,0010,40,0012,00,00

2115 পররতজক বপরড়র ভপড়প 1,24,801,24,801,50,00

2117 গপস বপবদ আদপয়-রততপস 1,24,801,24,801,24,80

2119 গপস বপবদ আদপয়-বপখরপবপদ 36,4036,4036,40

2121 গপস বপবদ আদপয়-জপলপলপবপদ 0010,00

2123 পপরন ও পয়ন পণপলত বপবদ আদপয় 1,56,001,56,001,56,00

2125 রবদজৎ বপবদ আদপয় 5,205,205,50

2131 রন ও সরঞপমপরদর ভপড়প 10,4010,4015,00

2151 অনপন ভপড়প 3,12,007,00,007,50,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 40,47,70 36,97,60 31,61,60

অ-বপরণরজজক রবকয়

2316 কপগজ, মরনহপরত দব 001,50

2356 উরদদ, চপরপ ও বতজ 0040

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 5,20,0016,50,0018,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,64,003,64,004,00,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 20,8020,8025,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 22,26,90 20,34,80 9,04,80

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 31,2020,0050,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,50,002,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,50,00 1,70,00 1,35,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 70,12,11 64,05,01 46,20,41

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3601 জরম রবকয় 2,082,082,08

3611 পররতজক সমরত রবকয় 2,60,002,60,003,00,00

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 3,02,08 2,62,08 2,62,08

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 3,02,08 2,62,08 2,62,08

পমপর - গণপতর অরধদপর: 90,38,94 82,27,09 64,42,49

পমপর - গণপতর অরধদপর: 90,38,94 82,27,09 64,42,49
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32 - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3252 সপপতজ অরধদপর

0000 সপপতজ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 782030

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 521,0065

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 95 1,20 1,30

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 313148

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 212127

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 75 52 52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,70 1,72 1,82

পমপর - সপপতজ অরধদপর: 1,70 1,72 1,82

পমপর - সপপতজ অরধদপর: 1,70 1,72 1,82

পমপর - গহপয়ন ও গণপতর মনণপলয়: 178,83,62 215,15,03 207,94,91
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

33 - তথ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3301 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 36,4036,4037,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 1,041,041,10

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 525255

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,561,561,80

উপ-পমপর -  সদ: 40,45 39,52 39,52

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 1,04,0065,0070,00

1876 অনপন রফসমহ 83,2090,0095,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,65,00 1,55,00 1,87,20

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 5,202,802,20

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 626570

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,90 3,45 5,82

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 3,12,003,12,002,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,10,001,20,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,20,00 4,22,00 4,16,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,28,35 6,19,97 6,48,54
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33 - তথ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,501,501,50

3903 করমউরপর অরগম 1,001,001,00

3911 মরর গপরড় অরগম 505050

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,501,501,50

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 4,50 4,50 4,50

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 4,50 4,50 4,50

পমপর - সরচবপলয়: 5,32,85 6,24,47 6,53,04

পমপর - সরচবপলয়: 5,32,85 6,24,47 6,53,04

3305 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2716 চলরচত উনয়ন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

10,405,0011,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 11,00 5,00 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,00 5,00 10,40

পমপর - চলরচত উনয়ন কপপ রপপরশন: 11,00 5,00 10,40

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 11,00 5,00 10,40

3331 তথ অরধদপর

0000 তথ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,0952,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 525260

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,10 57 1,61

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 10 10
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33 - তথ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 833035

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 525260

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 95 82 1,35

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,25 1,49 3,06

পমপর - তথ অরধদপর: 4,25 1,49 3,06

পমপর - তথ অরধদপর: 4,25 1,49 3,06

3333 চলরচত ও  পকপশনপ অরধদপর

0001 চলরচত ও পকপশনপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2021 রবজপপন রফ 36,7150,0055,00

2031 পরতকপ রফ 0125

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

2071 অনপন পসবপ ও রফস 101212

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55,33 50,40 36,97

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2151 অনপন ভপড়প 18,247,508,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 8,00 7,50 18,24

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 1,301,301,60

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,251,251,30

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,90 2,55 2,55

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,041,001,10

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,501,70

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,80 2,50 2,08

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 69,03 62,95 59,84

পমপর - চলরচত ও পকপশনপ অরধদপর: 69,03 62,95 59,84

পমপর - চলরচত ও  পকপশনপ অরধদপর: 69,03 62,95 59,84
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33 - তথ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3335 গণপরপগপপরপগ অরধদপর

0001 গণপরপগপপরপগ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 525260

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 76 68 68

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 787880

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 80 78 78

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,041,001,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,304,501,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,50 5,50 2,34

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,06 6,96 3,80

পমপর - গণপরপগপপরপগ অরধদপর: 4,06 6,96 3,80

পমপর - গণপরপগপপরপগ অরধদপর: 4,06 6,96 3,80

3336 জপততয় গণমপধম ইন রসটউর

0000 জপততয় গণমপধম ইন রসটউর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 626275

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 75 62 62

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 262625

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 25 26 26
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33 - তথ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 101027

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 12,4817,0018,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 18,27 17,10 12,58

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 19,27 17,98 13,46

পমপর - জপততয় গণমপধম ইন রসটউর: 19,27 17,98 13,46

পমপর - জপততয় গণমপধম ইন রসটউর: 19,27 17,98 13,46

3351 বপসলপপদশ পবতপর

0000 বপসলপপদশ পবতপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2021 রবজপপন রফ 8,36,168,36,168,36,16

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,251,251,25

2071 অনপন পসবপ ও রফস 1,96,564,00,005,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 13,37,41 12,37,41 10,33,97

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 3,643,643,64

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,251,251,25

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,89 4,89 4,89

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 88,4088,4088,40

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6015,6015,60

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,04,00 1,04,00 1,04,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,46,30 13,46,30 11,42,86

পমপর - বপসলপপদশ পবতপর: 14,46,30 13,46,30 11,42,86

পমপর - বপসলপপদশ পবতপর: 14,46,30 13,46,30 11,42,86
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33 - তথ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3353 বপসলপপদশ পররলরভশন

0000 বপসলপপদশ পররলরভশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1856 পররলরভশন লপইপসন রফ 3,64,005,00,007,32,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7,32,00 5,00,00 3,64,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2021 রবজপপন রফ 83,20,0083,20,00105,00,00

2031 পরতকপ রফ 1,045,001,04

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 626265

2071 অনপন পসবপ ও রফস 52,0052,0055,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 105,56,69 83,77,62 83,73,66

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 525,005,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,00 5,00 52

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 261,40,0052

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 33,28,0032,00,0016,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 16,00,52 33,40,00 33,28,26

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 128,94,21 122,22,62 120,66,44

পমপর - বপসলপপদশ পররলরভশন: 128,94,21 122,22,62 120,66,44

পমপর - বপসলপপদশ পররলরভশন: 128,94,21 122,22,62 120,66,44

3371 বপসলপপদশ রফল পসনর পবপড র

0000 বপসলপপদশ রফল পসনর পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 10 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 01010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 0
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33 - তথ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,6050,0055,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 55,00 50,00 41,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 55,20 50,20 41,70

পমপর - বপসলপপদশ রফল পসনর পবপড র: 55,20 50,20 41,70

পমপর - বপসলপপদশ রফল পসনর পবপড র: 55,20 50,20 41,70

3373 বপসলপপদশ রফল আকরপইভস

0000 বপসলপপদশ রফল আকরপইভস

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 10010

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10 0 10

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 10115

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30 16 20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 216025

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 25 60 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525275

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,101,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,95 1,62 1,56

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,60 2,38 2,07

পমপর - বপসলপপদশ রফল আকরপইভস: 2,60 2,38 2,07

পমপর - বপসলপপদশ রফল আকরপইভস: 2,60 2,38 2,07

পমপর - তথ মনণপলয়: 150,38,77 143,40,35 139,96,67
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

34 - সসসরত রবষয়ক মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3401 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 9,369,369,50

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212122

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 8710

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,251,251,25

উপ-পমপর -  সদ: 11,07 10,89 10,90

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 72,0010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 313132

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 42 2,31 38

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 521010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 52

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 12,48,0012,48,0013,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 41,603,00,003,20,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 16,20,00 15,48,00 12,89,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,31,59 15,61,30 13,01,40
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34 - সসসরত রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 6,736,736,75

3903 করমউরপর অরগম 94941,00

3911 মরর গপরড় অরগম 464630

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,622,622,75

3931 বপই - সপইপকল অরগম 440

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 10,80 10,79 10,79

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 10,80 10,79 10,79

পমপর - সরচবপলয়: 16,42,39 15,72,09 13,12,19

পমপর - সরচবপলয়: 16,42,39 15,72,09 13,12,19

3431 পততত অরধদপর

0000 পততত ও রপদঘর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 100

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 0 1

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 555

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 21 21 21

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 20,8020,8021,00

2125 রবদজৎ বপবদ আদপয় 010,0012,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 33,00 30,80 20,80

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 1,561,561,60

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,045,005,20

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 421010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 6,90 6,66 3,02
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34 - সসসরত রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,68,005,00,005,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,10,50 5,00,50 4,68,52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,50,61 5,38,17 4,92,56

পমপর - পততত ও রপদঘর অরধদপর: 5,50,61 5,38,17 4,92,56

পমপর - পততত অরধদপর: 5,50,61 5,38,17 4,92,56

3433 আকরপইভ ও গনপগপর অরধদপর

0000 আকরপইভ ও গনপগপর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 3150

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1677

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 7 12 47

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,251,251,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 521010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,60 1,35 1,77

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10200

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,205,205,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,50 5,40 5,30

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,17 6,87 7,54

পমপর - আকরপইভ ও গনপগপর অরধদপর: 7,17 6,87 7,54

পমপর - আকরপইভ ও গনপগপর অরধদপর: 7,17 6,87 7,54

3435 গণগনপগপর অরধদপর

0000 গণগনপগপর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 1000

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 0 10
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34 - সসসরত রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,041010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30 30 1,30

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 9,369,369,36

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 9,36 9,36 9,36

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101,501,20

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,123,123,15

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 313030

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,65 4,92 3,53

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,5630,002,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 20,8025,0025,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 27,50 55,00 22,36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 41,81 69,58 36,65

পমপর - গণগনপগপর অরধদপর: 41,81 69,58 36,65

পমপর - গণগনপগপর অরধদপর: 41,81 69,58 36,65

3437 করপ রপইর অরফস

0000 করপরপইর অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1841 করপরপইর রফ 7,285,005,50

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 5,50 5,00 7,28
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34 - সসসরত রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 055

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5 5 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,55 5,05 7,28

পমপর - করপরপইর অরফস: 5,55 5,05 7,28

পমপর - করপ রপইর অরফস: 5,55 5,05 7,28

পমপর - সসসরত রবষয়ক মনণপলয়: 22,47,53 21,91,76 18,56,22
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

35 - ধম র রবষয়ক মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3501 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 585858

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 0016

উপ-পমপর -  সদ: 74 58 58

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 20,809,00,0050,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 50,00 9,00,00 20,80

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 72,808,008,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 8,00 8,00 72,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 171819

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 19 18 17

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 6,242,502,60

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,60 2,50 6,24

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,602,70,001,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,08,001,50,001,60,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,60,00 4,20,00 2,49,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,21,53 13,31,26 3,50,19
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35 - ধম র রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,801,801,80

3903 করমউরপর অরগম 303035

3921 মরর সপইপকল অরগম 8810

3941 অনপন অরগম 111

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,26 2,19 2,19

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,26 2,19 2,19

পমপর - সরচবপলয়: 3,23,79 13,33,45 3,52,38

পমপর - সরচবপলয়: 3,23,79 13,33,45 3,52,38

3505 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

3171 ইসলপরমক ফপউপনশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,401,401,57

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,57 1,40 1,40

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 626270

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 70 62 62

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,76,365,76,365,76,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,76,00 5,76,36 5,76,36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,78,27 5,78,38 5,78,38

পমপর - ইসলপরমক ফপউপনশন: 5,78,27 5,78,38 5,78,38
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35 - ধম র রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3173 বপসলপপদশ ওয়পকফ পশপসক

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 48,83,2948,83,290

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 48,83,29 48,83,29

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 48,83,29 48,83,29

পমপর - বপসলপপদশ ওয়পকফ পশপসক: 0 48,83,29 48,83,29

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 5,78,27 54,61,67 54,61,67

3510 হজ রবষয়ক

0001 বপসলপপদপশর বপরহপর হজ বপবদ বয়

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 266030

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 30 60 26

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 555

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5 5 5

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 521,0055

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 55 1,00 52

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,4010,405

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 10,40 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 95 12,05 11,23

পমপর - বপসলপপদপশর বপরহপর হজ বপবদ বয়: 95 12,05 11,23

0005 হজ অরফস,  ঢপকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 677

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 7 7 6
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35 - ধম র রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 9,2613,0813,08

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 13,08 13,08 9,26

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,145,205,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,20 5,20 5,14

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 18,35 18,35 14,46

পমপর - হজ অরফস,  ঢপকপ: 18,35 18,35 14,46

0010 হজ অরফস,  মকপ

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,915,805,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,00 5,80 2,91

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,00 5,80 2,91

পমপর - হজ অরফস,  মকপ: 5,00 5,80 2,91

পমপর - হজ রবষয়ক: 24,30 36,20 28,60

পমপর - ধম র রবষয়ক মনণপলয়: 9,26,36 68,31,32 58,42,65
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

36 - যব ও কতড়প মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3601 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 6,246,246,30

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 262631

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 212125

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 212125

উপ-পমপর -  সদ: 7,11 6,92 6,92

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 782520

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 363640

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 61 1,14

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 4100

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 0 0 41

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,60,004,00,004,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 34,3235,0040,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,90,00 4,35,00 2,94,32

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,97,76 4,42,58 3,02,84
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36 - যব ও কতড়প মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 15,0015,0015,00

3903 করমউরপর অরগম 90901,00

3911 মরর গপরড় অরগম 757580

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,002,002,00

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 18,80 18,65 18,65

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 18,80 18,65 18,65

পমপর - সরচবপলয়: 5,16,56 4,61,23 3,21,49

পমপর - সরচবপলয়: 5,16,56 4,61,23 3,21,49

3631 কতড়প পররদপর

0000 কতড়প পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 363636

উপ-পমপর -  সদ: 36 36 36

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 52100

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 18 60

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 735050

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 50 73

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525255

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,502,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,55 2,02 1,56

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,49 3,06 3,25

পমপর - কতড়প পররদপর: 3,49 3,06 3,25

পমপর - কতড়প পররদপর: 3,49 3,06 3,25
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36 - যব ও কতড়প মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3640 যব উনয়ন অরধদপর

0000 যব উনয়ন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 13,003,00

উপ-পমপর -  সদ: 3,00 3,00 1

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 10100

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 10 10

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 15,6015,6010,00

2033 ভরতর রফ 2,34,002,00,002,10,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,041,041,05

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,21,05 2,16,64 2,50,64

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 9,369,369,50

2111 ভপড়প-আবপরসক 31,2050,0060,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 69,50 59,36 40,56

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 12,4810,0013,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 3,124,002,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 15,00 14,00 15,60

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,409,00,0010,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6040,0050,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,50,00 9,40,00 26,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 13,58,55 12,33,10 3,32,91

পমপর - যব উনয়ন অরধদপর: 13,58,55 12,33,10 3,32,91

পমপর - যব উনয়ন অরধদপর: 13,58,55 12,33,10 3,32,91

পমপর - যব ও কতড়প মনণপলয়: 18,78,60 16,97,39 6,57,65
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

37 - সপনতয় সরকপর রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3701 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 54,0854,0860,55

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 424285

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 115

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,082,082,60

উপ-পমপর -  সদ: 64,05 56,59 56,59

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 012,006,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,082,702,70

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8,70 14,70 2,08

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 83,201,80,002,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 15,6015,6015,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,15,00 1,95,60 98,80

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 39,31,2040,00,0042,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,40,0010,40,0012,50,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 54,50,00 50,40,00 49,71,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 57,37,75 53,06,89 51,28,67
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37 - সপনতয় সরকপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 12,1612,1615,00

3903 করমউরপর অরগম 666690

3911 মরর গপরড় অরগম 434350

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,671,671,80

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 18,20 14,92 14,92

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 18,20 14,92 14,92

পমপর - সরচবপলয়: 57,55,95 53,21,81 51,43,59

পমপর - সরচবপলয়: 57,55,95 53,21,81 51,43,59

3705 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2718 ঢপকপ ওয়পসপ

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,24,801,24,801,40,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,40,00 1,24,80 1,24,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,40,00 1,24,80 1,24,80

পমপর - ঢপকপ ওয়পসপ: 1,40,00 1,24,80 1,24,80

2719 চটগপম ওয়পসপ

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

83,2083,2090,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 90,00 83,20 83,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 90,00 83,20 83,20

পমপর - চটগপম ওয়পসপ: 90,00 83,20 83,20

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 2,30,00 2,08,00 2,08,00
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37 - সপনতয় সরকপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3731 সপনতয় সরকপর পপকনশল অরধদপর

0000 সপনতয় সরকপর পপকনশল অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

5,20,002,50,003,10,00

1854 লপইপসন রফ 7,28,007,30,007,50,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 10,60,00 9,80,00 12,48,00

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 12,48,0012,50,0013,00,00

1911 বপপজয়পপকরণ 6,24,006,25,006,50,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 19,50,00 18,75,00 18,72,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 67,60,0067,60,0068,00,00

2031 পরতকপ রফ 46,8050,0055,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 9,3620,0022,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 68,77,00 68,30,00 68,16,16

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 14,5616,0017,00

2111 ভপড়প-আবপরসক 1,04,001,10,001,30,00

2131 রন ও সরঞপমপরদর ভপড়প 31,20,0031,00,0032,00,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 33,47,00 32,26,00 32,38,56

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 57,20,0020,00,0020,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 10,40,0015,00,0016,00,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 36,00,00 35,00,00 67,60,00
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37 - সপনতয় সরকপর রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,20,007,00,008,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,40,0013,00,0014,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 22,00,00 20,00,00 15,60,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 190,34,00 184,11,00 214,94,72

পমপর - সপনতয় সরকপর পপকনশল অরধদপর: 190,34,00 184,11,00 214,94,72

পমপর - সপনতয় সরকপর পপকনশল অরধদপর: 190,34,00 184,11,00 214,94,72

3741 জনসপসজ পপকনশল অরধদপর

0000 জনসপসজ পপকনশল অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 1,24,801,25,001,50,00

2031 পরতকপ রফ 521,201,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,042,502,50

2041 জনসপসজ পপকনশল পসবপ 15,60,0015,60,0018,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 19,53,50 16,88,70 16,86,36

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 15,6017,0020,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 20,00 17,00 15,60

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,56,001,00,001,00,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 5,205,205,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,05,50 1,05,20 1,61,20

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,72,005,72,006,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,20,005,20,006,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 12,00,00 10,92,00 10,92,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 32,79,00 29,02,90 29,55,16

পমপর - জনসপসজ পপকনশল অরধদপর: 32,79,00 29,02,90 29,55,16

পমপর - জনসপসজ পপকনশল অরধদপর: 32,79,00 29,02,90 29,55,16

পমপর - সপনতয় সরকপর রবভপগ: 282,98,95 268,43,71 298,01,47
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

38 - পলত উনয়ন ও সমবপয় রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3801 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1631 সরকপরর কম রচপরতপদর অরগপমর সদ 001

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 31,2031,2031,20

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 525252

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 626262

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,251,251,25

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 110

উপ-পমপর -  সদ: 33,60 33,60 33,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 4,474,001,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 312525

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,25 4,25 4,78

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 02020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 20 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 13,52,0013,50,0014,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0070,0075,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 14,75,00 14,20,00 14,04,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 15,10,05 14,58,05 14,42,38
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38 - পলত উনয়ন ও সমবপয় রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,662,6634,00

3903 করমউরপর অরগম 65652,64

3911 মরর গপরড় অরগম 1,011,012,20

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,251,255,20

3931 বপই - সপইপকল অরগম 444

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 44,08 5,61 5,61

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 44,08 5,61 5,61

পমপর - সরচবপলয়: 15,54,13 14,63,66 14,47,99

পমপর - সরচবপলয়: 15,54,13 14,63,66 14,47,99

3831 সমবপয় অরধদপর

0000 সমবপয় অরধদপর (সদর ও রবভপগতয় অরফস)

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1836 অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ 39,5220,0022,00

1876 অনপন রফসমহ 101010

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 22,10 20,10 39,62

পসবপ বপবদ পপরপ

2029 অরডর রফ 3,12,003,90,004,00,00

2031 পরতকপ রফ 2,082,8035,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 831,001,20

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,36,20 3,93,80 3,14,91

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 626265

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 65 62 62
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38 - পলত উনয়ন ও সমবপয় রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 16,6416,5017,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,2415,0017,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 34,00 31,50 22,88

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,92,95 4,46,02 3,78,03

পমপর - সমবপয় অরধদপর (সদর ও রবভপগতয় অরফস): 4,92,95 4,46,02 3,78,03

পমপর - সমবপয় অরধদপর: 4,92,95 4,46,02 3,78,03

পমপর - পলত উনয়ন ও সমবপয় রবভপগ: 20,47,08 19,09,68 18,26,02
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39 - রশল মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3901 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 2,372,372,37

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 181818

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 111111

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 202020

উপ-পমপর -  সদ: 2,86 2,86 2,86

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 2,08,002,10,002,20,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 2,20,00 2,10,00 2,08,00

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,041,001,10

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,10 1,00 1,04

পসবপ বপবদ পপরপ

2015 পররদশ রন রফ 1,041,101,15

2031 পরতকপ রফ 03,600

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 73731,00

2046 সড়ক উনয়ন পসস 62,4063,0065,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 67,15 68,43 64,17

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 62,4063,0065,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 65,00 63,00 62,40

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,001,10

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,10 1,00 1,04
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39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 62,40,0065,00,0070,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,24,801,24,801,24,80

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 71,24,80 66,24,80 63,64,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 74,82,01 69,71,09 67,04,31

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 4,144,144,14

3903 করমউরপর অরগম 2,152,152,15

3911 মরর গপরড় অরগম 1,551,551,55

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,721,721,72

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 9,56 9,56 9,56

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 9,56 9,56 9,56

পমপর - সরচবপলয়: 74,91,57 69,80,65 67,13,87

পমপর - সরচবপলয়: 74,91,57 69,80,65 67,13,87

3905 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2721 পকরমকজপল ইনপরষজ কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

104,00,00100,00,00110,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 110,00,00 100,00,00 104,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 110,00,00 100,00,00 104,00,00

পমপর - পকরমকজপল ইনপরষজ কপপ রপপরশন: 110,00,00 100,00,00 104,00,00



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 272

39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2723 বপসলপপদশ ষতল এন ইরঞরনয়পররস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

52,00,0052,00,0054,73,52

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 54,73,52 52,00,00 52,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 54,73,52 52,00,00 52,00,00

পমপর - বপসলপপদশ ষতল এন ইরঞরনয়পররস কপপ রপপরশন: 54,73,52 52,00,00 52,00,00

2727 বটশ আপমররকপন পরপবপপকপ বপসলপপদশ পকপমপনত রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,56,001,56,001,70,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,70,00 1,56,00 1,56,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,70,00 1,56,00 1,56,00

পমপর - বটশ আপমররকপন পরপবপপকপ বপসলপপদশ পকপমপনত রল.: 1,70,00 1,56,00 1,56,00

2730 অগ রপনন (বপসলপপদশ) রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

6,246,247,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 7,00 6,24 6,24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,00 6,24 6,24

পমপর - অগ রপনন (বপসলপপদশ) রল.: 7,00 6,24 6,24
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39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2731 ইউরনরলভপর (বপসলপপদশ) রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

182,00,00182,00,00195,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 195,00,00 182,00,00 182,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 195,00,00 182,00,00 182,00,00

পমপর - ইউরনরলভপর (বপসলপপদশ) রল.: 195,00,00 182,00,00 182,00,00

2732 ইনপরষয়পল পপমপশন এন পডপভলপপমন পকপমপনত অব বপসলপপদশ রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

2,39,202,39,202,55,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 2,55,00 2,39,20 2,39,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,55,00 2,39,20 2,39,20

পমপর - ইনপরষয়পল পপমপশন এন পডপভলপপমন পকপমপনত অব বপসলপপদশ 

রল.:

2,55,00 2,39,20 2,39,20

2733 পররকর এন পবনকপউজপর (বপসলপপদশ) রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

52,0052,0060,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 60,00 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 60,00 52,00 52,00

পমপর - পররকর এন পবনকপউজপর (বপসলপপদশ) রল.: 60,00 52,00 52,00
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39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2734 রমরপর রসরপরমক ওয়পকরস রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

94941,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,00,00 94 94

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,00,00 94 94

পমপর - রমরপর রসরপরমক ওয়পকরস রল.: 1,00,00 94 94

2735 রহমপরদ রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

161620

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 20 16 16

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 20 16 16

পমপর - রহমপরদ রল.: 20 16 16

2737 রদ পবসগল গপস ওয়পকরস রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

5,205,205,20

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 5,20 5,20 5,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,20 5,20 5,20

পমপর - রদ পবসগল গপস ওয়পকরস রল.: 5,20 5,20 5,20
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39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4708 কণ রফলত ফপট রলপইজপর পকপমপনত রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

2,08,002,08,002,10,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 2,10,00 2,08,00 2,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,10,00 2,08,00 2,08,00

পমপর - কণ রফলত ফপট রলপইজপর পকপমপনত রল.: 2,10,00 2,08,00 2,08,00

4725 সপপনপরফ এ্্রপপভনটস বপসলপপদশ রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,24,801,24,801,25,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,25,00 1,24,80 1,24,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,25,00 1,24,80 1,24,80

পমপর - সপপনপরফ এ্্রপপভনটস বপসলপপদশ রল.: 1,25,00 1,24,80 1,24,80

4728 বপসলপপদশ এ্্রপপকপরডপরশন পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2021 রবজপপন রফ 2,082,081,00

2024 ইউজপর রফ 12,7412,7412,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262625

2071 অনপন পসবপ ও রফস 16,1216,1216,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 30,25 31,20 31,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 30,25 31,20 31,20

পমপর - বপসলপপদশ এ্্রপপকপরডপরশন পবপড র: 30,25 31,20 31,20

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 369,36,17 342,23,74 346,23,74
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39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3931 পধপন বয়লপর পররদশ রন অরধদপর

0000 পধপন বয়লপর পররদশ রন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2015 পররদশ রন রফ 3,12,003,20,003,35,00

2031 পরতকপ রফ 4,166,006,50

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 555

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,41,55 3,26,05 3,16,21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212121

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 36,4050,0036,40

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 36,61 50,21 36,61

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,78,16 3,76,26 3,52,82

পমপর - পধপন বয়লপর পররদশ রন অরধদপর: 3,78,16 3,76,26 3,52,82

পমপর - পধপন বয়লপর পররদশ রন অরধদপর: 3,78,16 3,76,26 3,52,82

3934 পপপরন, রডজপইন ও পটড মপকরস অরধদপর

0000 পপপরন,  রডজপইন ও পটড মপকরস অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1802 পপপরন ও রডজপইন দরখপস/পররজপসশন 

রফ

1,56,001,56,001,70,00

1803 পপপরন ও রডজপইন নবপয়ন রফ 72,8072,8075,00

1804 পটডমপকর নবপয়ন রফ 3,12,003,12,003,55,00

1831 পটডমপকর দরখপস/পররজপসশন রফ 8,32,008,32,009,00,00

1841 করপরপইর রফ 52,0052,0060,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15,60,00 14,24,80 14,24,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212125

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 21 21
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39 - রশল মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0050

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212125

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,602,602,70

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,95 2,81 2,81

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 15,63,70 14,27,82 14,27,82

পমপর - পপপরন,  রডজপইন ও পটড মপকরস অরধদপর: 15,63,70 14,27,82 14,27,82

পমপর - পপপরন, রডজপইন ও পটড মপকরস অরধদপর: 15,63,70 14,27,82 14,27,82

3937 নপশনপল পপপডপরকরভট অগ রপনপইপজশন

0000 নপশনপল পপপডপরকরভট অগ রপনপইপজশন

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 211010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 211021

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 31 20 42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 003,70

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,912,202,20

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,90 2,20 1,91

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,21 2,40 2,33

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3650 সরকপপরর অনপন সমদ রবকয় 04,004,00

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 4,00 4,00 0

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 4,00 4,00 0

পমপর - নপশনপল পপপডপরকরভট অগ রপনপইপজশন: 10,21 6,40 2,33

পমপর - নপশনপল পপপডপরকরভট অগ রপনপইপজশন: 10,21 6,40 2,33

পমপর - রশল মনণপলয়: 463,79,81 430,14,87 431,20,58
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

41 - বস ও পপর মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4101 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 10,4010,4010,50

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212125

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 262632

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,041,041,05

উপ-পমপর -  সদ: 12,12 11,91 11,91

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 055

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 626262

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 67 67 62

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,70,406,50,006,70,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6015,6015,70

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,85,70 6,65,60 2,86,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 6,98,49 6,78,18 2,98,53

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3601 জরম রবকয় 24,96,0000

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 0 0 24,96,00

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 0 0 24,96,00
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41 - বস ও পপর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 15,0015,0016,00

3903 করমউরপর অরগম 2,252,252,25

3911 মরর গপরড় অরগম 1,501,501,50

3915 পপরধকপরভক কম রকতরপপদর সদমক 

রবপশষ অরগম

10,0010,0012,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,001,001,50

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 33,25 29,75 29,75

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 33,25 29,75 29,75

পমপর - সরচবপলয়: 7,31,74 7,07,93 28,24,28

পমপর - সরচবপলয়: 7,31,74 7,07,93 28,24,28

4105 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

3235 বপসলপপদশ তপত পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 0081

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 81 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0024

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 24 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 004,06

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,06 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,11 0 0

পমপর - বপসলপপদশ তপত পবপড র: 5,11 0 0
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41 - বস ও পপর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

3237 বপসলপপদশ পরশম পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2001 পরলওপয়পত পরলশ পপরণ 009,55

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9,55 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2301 কপরপগপপর উৎপপরদত দবপরদ 0014,45

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 14,45 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2601 অবসর ভপতপ ও আনপতপরষক বপবদ চপদপ 006,73

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,73 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 30,73 0 0

পমপর - বপসলপপদশ পরশম পবপড র: 30,73 0 0

4707 বপসলপপদশ পরশম গপবষণপ ও পরশকণ ইনসরষটউর

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 004,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,00 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,00 0 0

পমপর - বপসলপপদশ পরশম গপবষণপ ও পরশকণ ইনসরষটউর: 4,00 0 0

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 39,84 0 0

4131 বস পররদপর

0001 বস পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

83,2087,0090,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 90,00 87,00 83,20
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41 - বস ও পপর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 101010

2033 ভরতর রফ 12,4812,5013,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161515

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 13,25 12,75 12,74

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 523540

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 1,041,041,05

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,45 1,39 1,56

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,602,603,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,643,643,80

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,80 6,24 6,24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,11,50 1,07,38 1,03,74

পমপর - বস পররদপর: 1,11,50 1,07,38 1,03,74

পমপর - বস পররদপর: 1,11,50 1,07,38 1,03,74

4135 পপর অরধদপর

0001 পপর অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2015 পররদশ রন রফ 3,64,003,75,004,00,00

2031 পরতকপ রফ 26,00400

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 261010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,00,10 3,75,50 3,90,26
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41 - বস ও পপর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2641 পপর আইপন পপরপ 5,40,805,50,006,00,00

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 13,5214,0015,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0060,0065,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,80,00 6,24,00 6,06,32

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,80,10 9,99,50 9,96,58

পমপর - পপর অরধদপর: 10,80,10 9,99,50 9,96,58

পমপর - পপর অরধদপর: 10,80,10 9,99,50 9,96,58

পমপর - বস ও পপর মনণপলয়: 19,63,18 18,14,81 39,24,60
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

42 - জপলপনত ও খরনজ সমদ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 5,205,205,20

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 2220

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 4410

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,041,041,70

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 220

উপ-পমপর -  সদ: 7,20 6,32 6,32

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 1,04200

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 20 1,04

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 313,0035

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1688

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 43 3,08 47

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 8,32,008,32,0010,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,201,001,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,01,50 8,33,00 8,37,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,09,13 8,42,60 8,45,03
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42 - জপলপনত ও খরনজ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,312,312,40

3903 করমউরপর অরগম 595960

3911 মরর গপরড় অরগম 121220

3921 মরর সপইপকল অরগম 484850

3931 বপই - সপইপকল অরগম 11110

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 3,70 3,61 3,61

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 3,70 3,61 3,61

পমপর - সরচবপলয়: 10,12,83 8,46,21 8,48,64

পমপর - সরচবপলয়: 10,12,83 8,46,21 8,48,64

4205 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2761 পপপটপ বপসলপ

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

900,00,00900,00,00967,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 967,00,00 900,00,00 900,00,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 31,20,0000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0000

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 0 31,72,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 967,00,00 900,00,00 931,72,00

পমপর - পপপটপ বপসলপ: 967,00,00 900,00,00 931,72,00
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42 - জপলপনত ও খরনজ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2763 বপসলপপদশ পপপটপরলয়পম কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

2500,00,001842,00,005000,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 5000,00,00 1842,00,00 2500,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5000,00,00 1842,00,00 2500,00,00

পমপর - বপসলপপদশ পপপটপরলয়পম কপপ রপপরশন: 5000,00,00 1842,00,00 2500,00,00

2771 বপসলপপদশ পপপটপরলয়পম ইন রসটউর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 52,0000

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 0010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10 0 52,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 0026,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 26,00 0 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 26,10 0 52,10

পমপর - বপসলপপদশ পপপটপরলয়পম ইন রসটউর: 26,10 0 52,10

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 5967,26,10 2742,00,00 3432,24,10

4232 রবপসপরক পররদপর

0000 রবপসপরক পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 400

1854 লপইপসন রফ 4,00,404,50,734,77,43

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 4,77,43 4,50,73 4,00,44
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42 - জপলপনত ও খরনজ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 38,4868,5047,50

2031 পরতকপ রফ 01111

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 777

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 47,68 68,68 38,55

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 13,5210,7010,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,00 10,70 13,52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,35,11 5,30,11 4,52,51

পমপর - রবপসপরক পররদপর: 5,35,11 5,30,11 4,52,51

পমপর - রবপসপরক পররদপর: 5,35,11 5,30,11 4,52,51

4241 খরনজ সমদ উনয়ন বজপরপ

0000 খরনজ সমদ উনয়ন বজপরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

রয়জপলট এবস সমরত হইপত আয়

1701 খরন ও খরনজ দপবর রয়জপলট 43,68,0043,68,0053,00,00

উপ-পমপর -  রয়জপলট এবস সমরত হইপত আয়: 53,00,00 43,68,00 43,68,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 400

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 778

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8 7 11

অ-বপরণরজজক রবকয়

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 045

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5 4 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,97,602,00,002,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,00,00 2,00,00 1,97,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 55,00,13 45,68,11 45,65,71

পমপর - খরনজ সমদ উনয়ন বজপরপ: 55,00,13 45,68,11 45,65,71

পমপর - খরনজ সমদ উনয়ন বজপরপ: 55,00,13 45,68,11 45,65,71
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42 - জপলপনত ও খরনজ সমদ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4245 বপসলপপদশ রতপরতক জররপ অরধদপর

0000 বপসলপপদশ রতপরতক জররপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 100

উপ-পমপর -  সদ: 0 0 1

পশপসরনক রফসসমহ

1876 অনপন রফসমহ 26,003030

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 30 30 26,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 5,2003,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,048090

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,90 80 6,24

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 526070

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 101520

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 90 75 62

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,602,602,60

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,97,607,004,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 6,60 9,60 2,00,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,70 11,45 2,33,07

পমপর - বপসলপপদশ রতপরতক জররপ অরধদপর: 11,70 11,45 2,33,07

পমপর - বপসলপপদশ রতপরতক জররপ অরধদপর: 11,70 11,45 2,33,07

পমপর - জপলপনত ও খরনজ সমদ রবভপগ: 6037,85,87 2801,55,88 3493,24,03
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

43 - করষ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4301 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,04,211,04,211,10,21

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 2,082,082,10

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 1,251,251,27

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 16,6416,6416,80

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 101011

উপ-পমপর -  সদ: 1,30,49 1,24,28 1,24,28

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 215050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,082,082,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,60 2,58 2,29

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 838585

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 85 85 83

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 43,68,0030,00,0030,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,56,002,00,002,20,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 32,20,00 32,00,00 45,24,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 33,53,94 33,27,71 46,51,40
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43 - করষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 22,2022,2022,30

3903 করমউরপর অরগম 26,9026,9027,00

3911 মরর গপরড় অরগম 2,562,562,60

3921 মরর সপইপকল অরগম 7,707,707,90

3931 বপই - সপইপকল অরগম 9910

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 59,90 59,45 59,45

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 59,90 59,45 59,45

পমপর - সরচবপলয়: 34,13,84 33,87,16 47,10,85

পমপর - সরচবপলয়: 34,13,84 33,87,16 47,10,85

4331 করষ সমসপরণ অরধদপর

0000 করষ সমসপরণ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

41,6050,0055,00

1854 লপইপসন রফ 10,4010,4012,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 67,00 60,40 52,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 36,401,00,0035,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 5,205,206,00

2043 উরদদ সসরকণ 15,60,0016,00,0016,25,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 16,66,00 17,05,20 16,01,60

অ-বপরণরজজক রবকয়

2341 করষজপত দবপরদ 54,0854,0861,00

2356 উরদদ, চপরপ ও বতজ 2,41,632,41,632,90,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 26,0026,0027,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,082,082,08

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 5,207,0010,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,90,08 3,30,79 3,28,99
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43 - করষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,60,002,50,002,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 93,601,50,001,70,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,20,00 4,00,00 3,53,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25,43,08 24,96,39 23,36,19

পমপর - করষ সমসপরণ অরধদপর: 25,43,08 24,96,39 23,36,19

পমপর - করষ সমসপরণ অরধদপর: 25,43,08 24,96,39 23,36,19

4336 করষ রশকপ ও পরশকণ

0002 জপততয় করষ পরশকণ একপপডমত  (এনএটএ)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 0020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2341 করষজপত দবপরদ 004,25

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0080

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,05 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 003,75

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,75 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 9,00 0 0

পমপর - জপততয় করষ পরশকণ একপপডমত  (এনএটএ): 9,00 0 0

পমপর - করষ রশকপ ও পরশকণ: 9,00 0 0

4338 বতজ পতজয়ন এপজনত

0000 বতজ পতজয়ন এপজনত

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 6,7614,0023,00

2031 পরতকপ রফ 55,0010,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 192020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 33,20 19,20 7,00



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 291

43 - করষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2341 করষজপত দবপরদ 5,205,205,50

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 212020

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 555

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 211015

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 5,90 5,55 5,67

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,3535,0040,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40,50 35,50 1,87

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 79,60 60,25 14,54

পমপর - বতজ পতজয়ন এপজনত: 79,60 60,25 14,54

পমপর - বতজ পতজয়ন এপজনত: 79,60 60,25 14,54

4339 রলপ উনয়ন পবপড র

0000 রলপ উনয়ন পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 2,183,103,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 314050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 3,50 3,50 2,49

অ-বপরণরজজক রবকয়

2341 করষজপত দবপরদ 52,0052,0060,00

2356 উরদদ, চপরপ ও বতজ 10,4010,4010,50

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 52601,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 212,001,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 72,50 65,00 63,13
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43 - করষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,563,003,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,408,008,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 11,50 11,00 11,96

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 87,50 79,50 77,58

পমপর - রলপ উনয়ন পবপড র: 87,50 79,50 77,58

পমপর - রলপ উনয়ন পবপড র: 87,50 79,50 77,58

4341 করষ তথ সপরভ রস

0000 করষ তথ সপরভ রস

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0751,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 888

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,08 83 8

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 11,4430,0035,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,561,562,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 37,00 31,56 13,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 525255

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,246,246,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 7,05 6,76 6,76

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 45,13 39,15 19,84

পমপর - করষ তথ সপরভ রস: 45,13 39,15 19,84

পমপর - করষ তথ সপরভ রস: 45,13 39,15 19,84
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43 - করষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4343 করষ রবপণন অরধদপর

0000 করষ রবপণন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 1,04,001,10,001,15,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,15,00 1,10,00 1,04,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 165020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 50 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,1020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 1,10 1,04

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,4010,5011,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 11,00 10,50 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,26,40 1,22,10 1,15,60

পমপর - করষ রবপণন অরধদপর: 1,26,40 1,22,10 1,15,60

পমপর - করষ রবপণন অরধদপর: 1,26,40 1,22,10 1,15,60

4345 মরতকপ সমদ উনয়ন ইন রসটউর

0000 মরতকপ সমদ উনয়ন ইন রসটউর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 41,6030,0040,00

2031 পরতকপ রফ 5,206,002,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101010

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 42,10 36,10 46,90

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 3,121,003,20

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 735050

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 525250

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,20 2,02 4,37
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43 - করষ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 105050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,824,004,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,50 4,50 1,92

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 50,80 42,62 53,19

পমপর - মরতকপ সমদ উনয়ন ইন রসটউর: 50,80 42,62 53,19

পমপর - মরতকপ সমদ উনয়ন ইন রসটউর: 50,80 42,62 53,19

পমপর - করষ মনণপলয়: 63,55,35 62,27,17 73,27,79
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4401 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 41,6041,6020,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 1,041,0477

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 424220

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,082,081,00

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 775

উপ-পমপর -  সদ: 22,02 45,21 45,21

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 05,301,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212122

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,22 5,51 21

অ-বপরণরজজক রবকয়

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 26300

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 01,700

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 0 2,00 26

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,56,005,30,002,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0052,0060,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 62,00 5,82,00 2,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 85,24 6,34,72 2,53,68
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44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 9,549,549,00

3903 করমউরপর অরগম 636365

3911 মরর গপরড় অরগম 1,851,851,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,671,671,50

3931 বপই - সপইপকল অরগম 555

3941 অনপন অরগম 141410

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 12,30 13,88 13,88

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 12,30 13,88 13,88

পমপর - সরচবপলয়: 97,54 6,48,60 2,67,56

পমপর - সরচবপলয়: 97,54 6,48,60 2,67,56

4405 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2775 বপসলপপদশ মৎস উনয়ন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

10,4010,4010,40

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 10,40 10,40 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,40 10,40 10,40

পমপর - বপসলপপদশ মৎস উনয়ন কপপ রপপরশন: 10,40 10,40 10,40

3261 বপসলপপদশ মৎস গপবষণপ ইন রসটউর (রব.এফ.আর.আই.)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 16021

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 21 0 16

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 62075

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 75 0 62
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44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2326 মৎস ও মৎসজপত দবপরদ 22,88021,04

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 3602,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1800

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 23,04 0 23,42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 7601,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,00 0 76

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25,00 0 24,96

পমপর - বপসলপপদশ মৎস গপবষণপ ইন রসটউর (রব.এফ.আর.আই.): 25,00 0 24,96

3263 বপসলপপদশ পভপরররনপরত কপউরনল

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,0402,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2,00 0 1,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 2,00 0 1,04

পমপর - বপসলপপদশ পভপরররনপরত কপউরনল: 2,00 0 1,04

3265 বপসলপপদশ পপরণসমদ গপবষণপ পরতষপন (রব.এল.আর.আই.)

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 7044

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 44 0 7

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 83,2085,0084,56

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 84,56 85,00 83,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 85,00 85,00 83,27

পমপর - বপসলপপদশ পপরণসমদ গপবষণপ পরতষপন (রব.এল.আর.আই.): 85,00 85,00 83,27

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 1,22,40 95,40 1,19,67
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44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4431 মৎস অরধদপর

0000 মৎস অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

10,407,0010,40

1854 লপইপসন রফ 2,60,003,00,003,10,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,20,40 3,07,00 2,70,40

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 22,8840,0040,00

1911 বপপজয়পপকরণ 521,001,20,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,60,00 41,00 23,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 10150

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,041,041,20

2047 মৎস রশকপর রফ 4,1630,0030,00

2071 অনপন পসবপ ও রফস 1,56,002,002,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 33,20 33,19 1,61,30

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 521,001,50

2111 ভপড়প-আবপরসক 7,2820,5021,00

2137 ইজপরপ 5,205,205,20

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 27,70 26,70 13,00

অ-বপরণরজজক রবকয়

2311 ঔষধ ও টকপ 1,0400

2326 মৎস ও মৎসজপত দবপরদ 7,82,087,82,087,90,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 78,001,00,001,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,041,041,20

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 14,5614,5615,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 9,06,20 8,97,68 8,76,72
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44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 6,036,036,10

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,57,251,57,251,60,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,66,10 1,63,28 1,63,28

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 16,13,60 14,68,85 15,08,10

পমপর - মৎস অরধদপর: 16,13,60 14,68,85 15,08,10

পমপর - মৎস অরধদপর: 16,13,60 14,68,85 15,08,10

4432 মৎস উনয়ন

0001 পমররন রফসপররজ একপপডরম

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 15,6020,0022,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 22,00 20,00 15,60

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,041,041,04

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,04 1,04 1,04

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 10,4010,4011,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 161616

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 11,16 10,56 10,56

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 421,502,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,00 1,50 42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,167,008,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,00 7,00 4,16

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 44,20 40,10 31,78

পমপর - পমররন রফসপররজ একপপডরম: 44,20 40,10 31,78

পমপর - মৎস উনয়ন: 44,20 40,10 31,78
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44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4437 মৎস ও পপরণসমদ তথ দপর

0000 মৎস ও পপরণসমদ তথ দপর

কর বততত পপরপ1500-2999

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 20 10 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 555

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5 5 5

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 25 15 15

পমপর - মৎস ও পপরণসমদ তথ দপর: 25 15 15

পমপর - মৎস ও পপরণসমদ তথ দপর: 25 15 15

4441 পপরণসমদ অরধদপর

0000 পপরণসমদ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

1,566,006,50

1851 রশকপ রফ 1655

1854 লপইপসন রফ 525260

1876 অনপন রফসমহ 16810

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 7,25 6,65 2,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 3,125,005,50

2031 পরতকপ রফ 101,001,20

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,561,151,30

2071 অনপন পসবপ ও রফস 161620

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8,20 7,31 4,94



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 301

44 - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2311 ঔষধ ও টকপ 3,64,004,65,004,80,00

2331 গবপরদ পশ 1,24,8090,0095,00

2333 পডইরত 2,08,002,15,002,30,00

2335 পপপলরট 6,24,007,50,007,70,00

2336 রচরড়য়পখপনপ হপত পপরপ 7,80,008,00,008,00,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 52,0070,0076,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,2018,0020,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 6,24,006,24,006,50,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 31,21,00 30,32,00 27,82,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 31,2031,2031,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,20,001,20,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,51,20 1,51,20 1,35,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 32,87,65 31,97,16 29,24,54

পমপর - পপরণসমদ অরধদপর: 32,87,65 31,97,16 29,24,54

পমপর - পপরণসমদ অরধদপর: 32,87,65 31,97,16 29,24,54

পমপর - মৎস ও পপরণসমদ মনণপলয়: 51,65,64 54,50,26 48,51,80
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

45 - পররপবশ ও বন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4501 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 27,0427,0427,04

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 363640

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 151518

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,201,201,25

উপ-পমপর -  সদ: 28,87 28,75 28,75

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 5,2015,000

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 0 15,00 5,20

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 06010

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 10 60 0

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 424244

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 54 52 42

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 212122

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 22 21 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2740,0045,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3120,5021,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 66,00 60,50 58

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 95,73 1,05,58 35,16
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45 - পররপবশ ও বন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3903 করমউরপর অরগম 555555

3911 মরর গপরড় অরগম 383840

3921 মরর সপইপকল অরগম 51510

3931 বপই - সপইপকল অরগম 111

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 96 1,45 1,45

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 96 1,45 1,45

পমপর - সরচবপলয়: 96,69 1,07,03 36,61

পমপর - সরচবপলয়: 96,69 1,07,03 36,61

4531 বন অরধদপর

0000 বন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 0015,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15,00 0 0

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,04,0050,0060,00

1911 বপপজয়পপকরণ 15,605,007,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 67,00 55,00 1,19,60

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 001,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,561,562,00

2047 মৎস রশকপর রফ 3,22,403,50,003,00,00

2071 অনপন পসবপ ও রফস 2,86,003,00,003,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 6,03,00 6,51,56 6,09,96

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 15,6011,0015,00

2111 ভপড়প-আবপরসক 43,6821,000

2151 অনপন ভপড়প 46,8032,0035,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 50,00 64,00 1,06,08
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45 - পররপবশ ও বন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2346 কপঠ ও বনজ দবপরদ 45,76,0050,00,0052,00,00

2351 বপপজয়পপকত দবপরদ 12,48,0010,00,0011,00,00

2356 উরদদ, চপরপ ও বতজ 78,001,00,001,20,00

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 52,001,00,001,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 20,8010,0010,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 3,12,003,45,003,00,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 68,30,00 65,55,00 62,86,80

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,20,0015,0012,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 5,20,0010,00,0010,20,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,32,00 10,15,00 10,40,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 85,97,00 83,40,56 81,62,44

পমপর - বন অরধদপর: 85,97,00 83,40,56 81,62,44

পমপর - বন অরধদপর: 85,97,00 83,40,56 81,62,44

4535 বপসলপপদশ বন গপবষণপ ইন রসটউর

0000 বপসলপপদশ বন গপবষণপ ইন রসটউর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212122

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 22 21 21

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2119 গপস বপবদ আদপয়-বপখরপবপদ 10,4000

2123 পপরন ও পয়ন পণপলত বপবদ আদপয় 888890

2127 পপনরকর বপবদ আদপয় 272730

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 1,20 1,15 11,55

অ-বপরণরজজক রবকয়

2356 উরদদ, চপরপ ও বতজ 4,374,374,50

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 424245

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,041,041,04

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 26,0026,0030,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 35,99 31,83 31,83
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45 - পররপবশ ও বন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,251,251,25

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,643,644,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,25 4,89 4,89

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 42,66 38,08 48,48

পমপর - বপসলপপদশ বন গপবষণপ ইন রসটউর: 42,66 38,08 48,48

পমপর - বপসলপপদশ বন গপবষণপ ইন রসটউর: 42,66 38,08 48,48

4537 বপসলপপদশ নপশনপল হপপব রররয়পম

0000 বপসলপপদশ নপশনপল হপপব রররয়পম

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 121215

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 12 12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 2,602030

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 30 20 2,60

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 211015

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25 20 31

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 70 52 3,03

পমপর - বপসলপপদশ নপশনপল হপপব রররয়পম: 70 52 3,03

পমপর - বপসলপপদশ নপশনপল হপপব রররয়পম: 70 52 3,03

4541 পররপবশ অরধদপর

0000 পররপবশ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 26,00,0015,00,0020,00,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 20,00,00 15,00,00 26,00,00
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45 - পররপবশ ও বন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 3,12,004,00,004,00,00

2031 পরতকপ রফ 3,64301,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,041,041,20

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,02,20 4,01,34 3,16,68

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,081,00,001,50,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,0815,0015,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 5,2025,0020,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,85,00 1,40,00 9,36

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,2010,005,20

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 26,00,0030,00,0032,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 32,05,20 30,10,00 26,05,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 57,92,40 50,51,34 55,31,24

পমপর - পররপবশ অরধদপর: 57,92,40 50,51,34 55,31,24

পমপর - পররপবশ অরধদপর: 57,92,40 50,51,34 55,31,24

পমপর - পররপবশ ও বন মনণপলয়: 145,29,45 135,37,53 137,81,80
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

46 - ররম মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4601 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 30,1430,1430,14

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 151515

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 444

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,082,082,08

উপ-পমপর -  সদ: 32,41 32,41 32,41

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 2,082,0850

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 265050

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,00 2,58 2,34

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 3,127,007,50

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 122525

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 1,1435,0035,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 42,75 42,25 4,38

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 93,6093,601,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 4,16,008,00,008,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 9,00,00 8,93,60 5,09,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 9,76,16 9,70,84 5,48,73
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 18,0018,0020,00

3903 করমউরপর অরগম 2,002,002,00

3911 মরর গপরড় অরগম 2,002,002,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 3,003,003,00

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 27,00 25,00 25,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 27,00 25,00 25,00

পমপর - সরচবপলয়: 10,03,16 9,95,84 5,73,73

পমপর - সরচবপলয়: 10,03,16 9,95,84 5,73,73

4602 রহসপব রনয়নক-রপজস

0000 রহসপব--রনয়নক-রপজস

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 16,443010

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 255

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 35 16,46

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 122525

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 25 25 12

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40 60 16,58

পমপর - রহসপব--রনয়নক-রপজস: 40 60 16,58

পমপর - রহসপব রনয়নক-রপজস: 40 60 16,58

4607 ররম সসসপর পবপড র

0000 ররম সসসপর পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262640

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 40 26 26
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,041,35

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,35 1,04 1,04

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,04,001,21,72

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,21,72 1,04,00 1,04,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,23,47 1,05,30 1,05,30

পমপর - ররম সসসপর পবপড র: 1,23,47 1,05,30 1,05,30

পমপর - ররম সসসপর পবপড র: 1,23,47 1,05,30 1,05,30

4609 ররম আপতল পবপড র

0000 ররম আপতল পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 313132

উপ-পমপর -  সদ: 32 31 31

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 212125

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25 21 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 555

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 0015

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20 5 5

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 77 57 57

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 424277

3921 মরর সপইপকল অরগম 303040

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 1,17 72 72

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,17 72 72

পমপর - ররম আপতল পবপড র: 1,94 1,29 1,29

পমপর - ররম আপতল পবপড র: 1,94 1,29 1,29
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4631 ররম ববসপপনপ

0000 ররম ববসপপনপ

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

ররম রপজস

1211 ররম উনয়ন কর 416,00,00416,00,00557,33,00

1221 জররপ ও বপনপবস বপবদ আদপয় 19,76,0019,76,0024,00,72

1231 হপরবপজপর ইজপরপ 92,56,0092,56,00112,72,32

1232 চপ বপগপন ইজপরপ 12,48,0012,48,0015,21,56

1241 দখলকত ও অরজরত সমরত ইজপরপ 1,45,601,45,601,77,63

1243 পররতজক সমরত ইজপরপ 79,0479,0496,43

1251 র-সমরত ইজপরপ 68,64,0068,64,0083,74,08

1261 জলমহল ও পকর ইজপরপ 98,80,0098,80,00120,53,60

1263 বপল মহপল ইজপরপ 68,64,0068,64,0083,74,08

1271 অনপন 14,04,0014,04,0017,12,88

উপ-পমপর -  ররম রপজস: 1017,16,30 793,16,64 793,16,64

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1017,16,30 793,16,64 793,16,64

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1911 বপপজয়পপকরণ 88,4088,401,07,85

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,07,85 88,40 88,40

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01,701,70

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,70 1,70 0

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 5,206,006,34

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 6,34 6,00 5,20

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 26,0070,0031,72

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 31,72 70,00 26,00
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 62,4062,4076,13

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 32,24,0032,24,0039,33,28

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 40,09,41 32,86,40 32,86,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 41,57,02 34,52,50 34,06,00

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3601 জরম রবকয় 16,64,0032,00,0020,50,62

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 20,50,62 32,00,00 16,64,00

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 20,50,62 32,00,00 16,64,00

পমপর - ররম ববসপপনপ: 1079,23,94 859,69,14 843,86,64

পমপর - ররম ববসপপনপ: 1079,23,94 859,69,14 843,86,64

4632 পজলপ কপর রপলয়সমহ

0001 পজলপ কপর রপলয়সমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 556

উপ-পমপর -  সদ: 6 5 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,041,041,29

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,4010,4012,69

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 13,98 11,44 11,44

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,04 11,49 11,49

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 50,0050,0055,99

3921 মরর সপইপকল অরগম 16,0016,0019,51

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 75,50 66,00 66,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 75,50 66,00 66,00

পমপর - পজলপ কপর রপলয়সমহ: 89,54 77,49 77,49

পমপর - পজলপ কপর রপলয়সমহ: 89,54 77,49 77,49
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4633 উপপজলপ কপর রপলয়সমহ

0000 উপপজলপ কপর রপলয়সমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 20,8020,8024,35

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,082,082,55

উপ-পমপর -  সদ: 26,90 22,88 22,88

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 5,205,206,37

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,246,247,60

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 13,97 11,44 11,44

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40,87 34,32 34,32

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,00,001,00,001,18,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 20,0020,0024,40

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 1,42,40 1,20,00 1,20,00

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,42,40 1,20,00 1,20,00

পমপর - উপপজলপ কপর রপলয়সমহ: 1,83,27 1,54,32 1,54,32

পমপর - উপপজলপ কপর রপলয়সমহ: 1,83,27 1,54,32 1,54,32

4634 ইউরনয়ন ররম অরফসসমহ

0000 ইউরনয়ন ররম অরফসসমহ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 41,4141,4150,52

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 121215

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 9911

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 5,485,485,68

উপ-পমপর -  সদ: 56,46 47,10 47,10
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,4010,4011,69

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,123,123,81

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15,50 13,52 13,52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 71,96 60,62 60,62

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,03,582,03,582,00,00

3903 করমউরপর অরগম 181822

3911 মরর গপরড় অরগম 595972

3921 মরর সপইপকল অরগম 46,6546,6554,90

3931 বপই - সপইপকল অরগম 8810

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,55,94 2,51,08 2,51,08

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,55,94 2,51,08 2,51,08

পমপর - ইউরনয়ন ররম অরফসসমহ: 3,27,90 3,11,70 3,11,70

পমপর - ইউরনয়ন ররম অরফসসমহ: 3,27,90 3,11,70 3,11,70

4636 ররম পরশকণ পকন

0000 ররম পশপসন পরশকণ পকন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 54541,06

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 151528

উপ-পমপর -  সদ: 1,34 69 69

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 222

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 777

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 9 9 9

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 525220

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 20 52 52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,63 1,30 1,30



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 314

46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,321,3277

3903 করমউরপর অরগম 727284

3921 মরর সপইপকল অরগম 35357

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 1,68 2,39 2,39

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 1,68 2,39 2,39

পমপর - ররম পশপসন পরশকণ পকন: 3,31 3,69 3,69

পমপর - ররম পরশকণ পকন: 3,31 3,69 3,69

4637 ররম পরকড র ও জররপ অরধদপর

0001 ররম পরকড র ও জররপ অরধদপর

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

ররম রপজস

1221 জররপ ও বপনপবস বপবদ আদপয় 17,68,0017,68,0021,90,23

উপ-পমপর -  ররম রপজস: 21,90,23 17,68,00 17,68,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 21,90,23 17,68,00 17,68,00

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,011,011,01

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 4410

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 6610

উপ-পমপর -  সদ: 1,21 1,11 1,11

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 313131

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 31 31 31

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 3,123,124,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 08,490

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 20,8020,8020,80

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 24,80 32,41 23,92
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46 - ররম মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 4,164,166,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 88,4088,4088,40

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 94,40 92,56 92,56

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,20,72 1,26,39 1,17,90

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,602,6011,00

3903 করমউরপর অরগম 3314

3911 মরর গপরড় অরগম 3313

3921 মরর সপইপকল অরগম 252550

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 11,77 2,91 2,91

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 11,77 2,91 2,91

পমপর - ররম পরকড র ও জররপ অরধদপর: 23,22,72 18,97,30 18,88,81

পমপর - ররম পরকড র ও জররপ অরধদপর: 23,22,72 18,97,30 18,88,81

পমপর - ররম মনণপলয়: 1119,79,65 895,16,67 875,19,55
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

47 - পপরন সমদ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4701 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 373432

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 4106

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 402

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1002

উপ-পমপর -  সদ: 42 44 55

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 200

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 523235

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 35 32 54

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,60,0050,00,0050,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,0455

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 50,00,05 50,00,05 41,61,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 50,00,82 50,00,81 41,62,13

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 01420

3903 করমউরপর অরগম 654820

3911 মরর গপরড় অরগম 1202

3921 মরর সপইপকল অরগম 926416

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 58 1,26 1,69

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 58 1,26 1,69

পমপর - সরচবপলয়: 50,01,40 50,02,07 41,63,82

পমপর - সরচবপলয়: 50,01,40 50,02,07 41,63,82
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47 - পপরন সমদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4731 বপসলপপদশ হপওর ও জলপররম উনয়ন অরধদপর

0001 বপসলপপদশ হপওর ও জলপররম উনয়ন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 01615

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 15 16 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 15 16 0

পমপর - বপসলপপদশ হপওর ও জলপররম উনয়ন অরধদপর: 15 16 0

পমপর - বপসলপপদশ হপওর ও জলপররম উনয়ন অরধদপর: 15 16 0

পমপর - পপরন সমদ মনণপলয়: 50,01,55 50,02,23 41,63,82



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 318

সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

48 - খপদ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4801 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1631 সরকপরর কম রচপরতপদর অরগপমর সদ 525258

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 46,4346,4352,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 262629

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 262629

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 2,452,452,74

উপ-পমপর -  সদ: 55,90 49,92 49,92

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 424245

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 45 42 42

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,16701,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 4,844,005,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 6,00 4,70 9,00

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,6011,8012,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 8,61,203,00,003,50,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,62,00 3,11,80 9,02,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,24,35 3,66,84 9,62,14
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48 - খপদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 14,1914,1915,00

3903 করমউরপর অরগম 313135

3911 মরর গপরড় অরগম 1,561,561,60

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,182,182,20

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 19,15 18,24 18,24

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 19,15 18,24 18,24

পমপর - সরচবপলয়: 4,43,50 3,85,08 9,80,38

পমপর - সরচবপলয়: 4,43,50 3,85,08 9,80,38
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48 - খপদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4823 খপদ রবতরণ কপর রকম

0020 রবতরণ-রবকয়

রপষতয় বপরণজজ3000-3599

খপদ

3001 নগদ রবকয়-চপউল 867,54,73532,00,34873,42,67

3003 নগদ রবকয়-গম 950,40,05544,66,96512,08,99

উপ-পমপর -  খপদ: 1385,51,66 1076,67,30 1817,94,78

উপ-পমপর - রপষতয় বপরণজজ: 1385,51,66 1076,67,30 1817,94,78

পমপর - রবতরণ-রবকয়: 1385,51,66 1076,67,30 1817,94,78

0030 রবতরণ-নন মরনরপইজড

রপষতয় বপরণজজ3000-3599

খপদ

3041 কপপজর রবরনমপয় খপদ কম রসরচ - চপল 744,87,78683,79,10890,32,99

3043 কপপজর রবরনমপয় খপদ কম রসরচ - গম 641,92,89132,97,00637,88,60

3051 রভ রজ রড-চপল 981,05,86989,93,871168,55,79

3055 রভ রজ এফ-চপল 1453,42,021461,07,611483,88,31

3061 পরষ রররলফ ( ট. আর )-চপল 545,03,26549,96,59556,45,62

3063 পরষ রররলফ ( ট. আর )-গম 729,46,47132,97,00724,87,05

3071 খয়রপরত সপহপয ( রজ. আর )-চপল 290,68,40293,31,52326,45,43

3077 পপব রতজ চটগপপম রবপশষ কপর রপরদ - চপল 163,50,98164,98,98166,93,68

3079 পপব রতজ চটগপপম রবপশষ কপর রপরদ - গম 87,53,5879,78,2086,98,45

3080 ভররকত 1863,74,251976,77,892820,54,41

3099 সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয় -9546,31,34-7743,07,53-9654,15,02

উপ-পমপর -  খপদ: -791,24,69 -1277,49,77 -2045,05,85

উপ-পমপর - রপষতয় বপরণজজ: -791,24,69 -1277,49,77 -2045,05,85

পমপর - রবতরণ-নন মরনরপইজড: -791,24,69 -1277,49,77 -2045,05,85

পমপর - খপদ রবতরণ কপর রকম: 594,26,97 -200,82,47 -227,11,07
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48 - খপদ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4831 খপদ অরধদপর

0001 খপদ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 3,64,004,20,004,50,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 4,50,00 4,20,00 3,64,00

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 72,8050,0060,00

1911 বপপজয়পপকরণ 2,08,001,00,001,20,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,80,00 1,50,00 2,80,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,772,002,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,10 2,00 1,77

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2101 ভপড়প-অনপবপরসক 313135

2111 ভপড়প-আবপরসক 1,05,041,05,041,20,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 1,20,35 1,05,35 1,05,35

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,35,201,35,201,40,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 52,0060,0065,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 5,202025

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,05,25 1,95,40 1,92,40

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 20,8020,8021,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,30,003,00,005,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 5,21,00 3,20,80 1,50,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 14,78,70 11,93,55 10,95,12

পমপর - খপদ অরধদপর: 14,78,70 11,93,55 10,95,12

পমপর - খপদ অরধদপর: 14,78,70 11,93,55 10,95,12

পমপর - খপদ মনণপলয়: 613,49,17 -185,03,84 -206,35,57
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

49 - দপর রপগ ববসপপনপ ও তপণ মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

4901 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 15,6015,6016,60

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 9911

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 525260

উপ-পমপর -  সদ: 17,31 16,21 16,21

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 162,5020

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 523035

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 55 2,80 68

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 41,6050,0055,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,041010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 55,10 50,10 42,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,60,0030,00,0035,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 31,20,0031,20,0032,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 67,00,00 61,20,00 72,80,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 67,72,96 61,89,11 73,39,53
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49 - দপর রপগ ববসপপনপ ও তপণ মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,982,983,00

3903 করমউরপর অরগম 557

3911 মরর গপরড় অরগম 181820

3921 মরর সপইপকল অরগম 606065

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 3,92 3,81 3,81

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 3,92 3,81 3,81

পমপর - সরচবপলয়: 67,76,88 61,92,92 73,43,34

পমপর - সরচবপলয়: 67,76,88 61,92,92 73,43,34

4932 দপর রপগ ববসপপনপ অরধদপর

0000 দপর রপগ ববসপপনপ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 3,1203,20

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 1,563,003,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 6,20 3,00 4,68

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 4,16,0012,00,008,00,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,205,205,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 8,05,00 12,05,20 4,21,20

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,18,402,00,002,10,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 7,28,001,00,001,10,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 3,20,00 3,00,00 9,46,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,31,20 15,08,20 13,72,28

পমপর - দপর রপগ ববসপপনপ অরধদপর: 11,31,20 15,08,20 13,72,28

পমপর - দপর রপগ ববসপপনপ অরধদপর: 11,31,20 15,08,20 13,72,28

পমপর - দপর রপগ ববসপপনপ ও তপণ মনণপলয়: 79,08,08 77,01,12 87,15,62
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

50 - সড়ক পররবহন ও মহপসড়ক রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5001 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 11,445,0011,44

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 171717

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 111

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 606060

1641 সমবপয় ঋপণর সদ 001

উপ-পমপর -  সদ: 12,23 5,78 12,22

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 52,2520,0050,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 263535

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 50,35 20,35 52,51

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 103510

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 35 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 41,6041,6042,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 31,2031,2035,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 77,00 72,80 72,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,39,68 99,28 1,37,63
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50 - সড়ক পররবহন ও মহপসড়ক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 5,004,003,36

3903 করমউরপর অরগম 696940

3911 মরর গপরড় অরগম 222218

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,131,131,10

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 5,04 6,04 7,04

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 5,04 6,04 7,04

পমপর - সরচবপলয়: 1,44,72 1,05,32 1,44,67

পমপর - সরচবপলয়: 1,44,72 1,05,32 1,44,67

5041 সড়ক ও জনপর অরধদপর

0000 সড়ক,  পসর ও পফরত

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

ররম রপজস

1261 জলমহল ও পকর ইজপরপ 2,34,002,34,003,40,00

উপ-পমপর -  ররম রপজস: 3,40,00 2,34,00 2,34,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 3,40,00 2,34,00 2,34,00

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 4,164,160

উপ-পমপর -  সদ: 0 4,16 4,16

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

5,202,002,20

1854 লপইপসন রফ 4,16,001,50,001,70,00

1876 অনপন রফসমহ 2,08,002,08,002,10,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,82,20 3,60,00 6,29,20

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 2,08,003,00,003,20,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 3,20,00 3,00,00 2,08,00
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50 - সড়ক পররবহন ও মহপসড়ক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 46,8050,0055,00

2031 পরতকপ রফ 03,504,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 4,165,105,25

2039 পফরর হইপত পপরপ 7,28,007,30,007,50,00

2049 রডপপর রপমনপল চপপজরস 20,8020,8025,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 8,39,25 8,09,40 7,99,76

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 1,24,801,70,001,80,00

2131 রন ও সরঞপমপরদর ভপড়প 52,001,20,001,25,00

2151 অনপন ভপড়প 26,0050,0055,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 3,60,00 3,40,00 2,02,80

পরপল এবস পলভত

2211 পরপল আদপয়  - পসর 488,80,00488,80,00500,00,00

2221 পরপল আদপয় - রপসপ 26,00,0015,00,0017,00,00

2231 অনপন পরপল ও পলভত 36,4065,0070,00

উপ-পমপর -  পরপল এবস পলভত: 517,70,00 504,45,00 515,16,40

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 31,20,001,10,001,15,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 1,24,801,25,002,50,00

2376 রবরবধ অ-বপরণরজজক রবকয় 52,0052,0055,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 4,20,00 2,87,00 32,96,80

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,40,0010,40,0010,50,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 17,68,0018,00,0020,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 30,50,00 28,40,00 28,08,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 571,41,45 553,85,56 594,65,12
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50 - সড়ক পররবহন ও মহপসড়ক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 191920

3911 মরর গপরড় অরগম 131315

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 35 32 32

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 35 32 32

পমপর - সড়ক,  পসর ও পফরত: 574,81,80 556,19,88 596,99,44

পমপর - সড়ক ও জনপর অরধদপর: 574,81,80 556,19,88 596,99,44

5043 বপসলপপদশ সড়ক পররবহন কররপক

0000 বপসলপপদশ সড়ক পররবহন কররপক

করসমহ হপত পপরপ0100-1499

রপনবপহন কর

1101 রপনবপহন পররজরসকরণ 447,20,00500,00,00750,00,00

1105 সড়ক কর 559,00,00560,00,00650,00,00

1111 গপড়তচপলনপ লপইপসন 62,40,0062,40,0070,00,00

1121 অনপন 228,80,00228,80,00300,00,00

উপ-পমপর -  রপনবপহন কর: 1770,00,00 1351,20,00 1297,40,00

উপ-পমপর - করসমহ হপত পপরপ: 1770,00,00 1351,20,00 1297,40,00

কর বততত পপরপ1500-2999

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,56,002,60,001,56,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,56,00 2,60,00 1,56,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01180

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 163030

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,10 41 16

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 621,7090

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 5,203,006,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 6,90 4,70 5,82
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50 - সড়ক পররবহন ও মহপসড়ক রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 2,08503,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,4010,4010,40

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 13,40 10,90 12,48

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,77,40 2,76,01 1,74,46

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 4,314,315,00

3903 করমউরপর অরগম 191920

3911 মরর গপরড় অরগম 404050

3921 মরর সপইপকল অরগম 242430

3931 বপই - সপইপকল অরগম 262626

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 6,26 5,40 5,40

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 6,26 5,40 5,40

পমপর - বপসলপপদশ সড়ক পররবহন কররপক: 1771,83,66 1354,01,41 1299,19,86

পমপর - বপসলপপদশ সড়ক পররবহন কররপক: 1771,83,66 1354,01,41 1299,19,86

পমপর - সড়ক পররবহন ও মহপসড়ক রবভপগ: 2348,10,18 1911,26,61 1897,63,97
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

51 - পরলপর মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5101 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 62621,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 1,041,041,04

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 525275

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 3,1220,003,12

উপ-পমপর -  সদ: 5,91 22,18 5,30

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 002,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 101560

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,60 15 10

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 53,5050

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 3,50 5

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 10,4010,403,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 3,642,001,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,50 12,40 14,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 13,51 38,23 19,49
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51 - পরলপর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 7,167,1660

3903 করমউরপর অরগম 69691,00

3911 মরর গপরড় অরগম 222250

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,131,1350

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,60 9,20 9,20

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,60 9,20 9,20

পমপর - সরচবপলয়: 16,11 47,43 28,69

পমপর - সরচবপলয়: 16,11 47,43 28,69

5131 পরলওপয় পররচপলন

0000 পরলওপয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 38,4938,4942,41

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 141415

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 454550

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,841,841,94

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 111

উপ-পমপর -  সদ: 45,01 40,93 40,93

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 10,4010,4010,40

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,40 10,40 10,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 55,41 51,33 51,33
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51 - পরলপর মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

রপষতয় বপরণজজ3000-3599

পরলপর

3101 রপতত বহন বপবদ আয় 624,00,00684,87,00750,00,00

3111 মপল বহন বপবদ আয় 228,80,00228,80,00250,00,00

3121 অনপন রবরবধ আয় 249,60,00249,60,00300,00,00

3131 অনপন  পপরপ 41,60,0041,60,0050,00,00

উপ-পমপর -  পরলপর: 1350,00,00 1204,87,00 1144,00,00

উপ-পমপর - রপষতয় বপরণজজ: 1350,00,00 1204,87,00 1144,00,00

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 6,06,486,06,486,30,48

3903 করমউরপর অরগম 12,0212,0216,02

3911 মরর গপরড় অরগম 38,1438,1450,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,25,011,25,011,15,91

3931 বপই - সপইপকল অরগম 858585

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 8,13,26 7,82,50 7,82,50

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 8,13,26 7,82,50 7,82,50

পমপর - পরলওপয়: 1358,68,67 1213,20,83 1152,33,83

পমপর - পরলওপয় পররচপলন: 1358,68,67 1213,20,83 1152,33,83

পমপর - পরলপর মনণপলয়: 1358,84,78 1213,68,26 1152,62,52
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

52 - পনন-পররবহন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 6,246,247,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 363640

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 525260

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 363640

উপ-পমপর -  সদ: 8,40 7,48 7,48

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,045050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 2,605,005,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 6,00 5,50 3,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 88,406,50,001,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,40,0025,00,0027,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 28,00,00 31,50,00 11,28,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 28,14,40 31,62,98 11,39,52

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 6,206,206,20

3903 করমউরপর অরগম 858590

3911 মরর গপরড় অরগম 757590

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,102,102,10

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 10,10 9,90 9,90

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 10,10 9,90 9,90

পমপর - সরচবপলয়: 28,24,50 31,72,88 11,49,42

পমপর - সরচবপলয়: 28,24,50 31,72,88 11,49,42
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5205 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2791 চটগপম বনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

110,00,00110,00,00110,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 110,00,00 110,00,00 110,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 110,00,00 110,00,00 110,00,00

পমপর - চটগপম বনর কররপক: 110,00,00 110,00,00 110,00,00

2793 মসলপ বনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

72,8085,0085,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 85,00 85,00 72,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 85,00 85,00 72,80

পমপর - মসলপ বনর কররপক: 85,00 85,00 72,80

2794 বপসলপপদশ সল বনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,35,201,35,201,50,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,50,00 1,35,20 1,35,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,50,00 1,35,20 1,35,20

পমপর - বপসলপপদশ সল বনর কররপক: 1,50,00 1,35,20 1,35,20
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2795 বপসলপপদশ রশরপস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

14,14,407,05,007,05,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 7,05,00 7,05,00 14,14,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,05,00 7,05,00 14,14,40

পমপর - বপসলপপদশ রশরপস কপপ রপপরশন: 7,05,00 7,05,00 14,14,40

2797 বপসলপপদশ  অভজনরতণ পনন-পররবহন কপপ রপপরশন (রবআইডরব-উটরস)

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

3,12,004,00,004,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 4,00,00 4,00,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,00,00 4,00,00 3,12,00

পমপর - বপসলপপদশ  অভজনরতণ পনন-পররবহন কপপ রপপরশন 

(রবআইডরব-উটরস):

4,00,00 4,00,00 3,12,00

4712 সলবনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,24,801,50,001,50,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 1,50,00 1,50,00 1,24,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,50,00 1,50,00 1,24,80

পমপর - সলবনর কররপক: 1,50,00 1,50,00 1,24,80

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 124,90,00 124,75,20 130,59,20
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5231 পনন পররবহন অরধদপর

0001 পনন পররবহন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1821 জলরপন পররজপসশন রফ 36,4036,4040,76

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 40,76 36,40 36,40

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,24,801,24,801,39,77

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,39,77 1,24,80 1,24,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 1,09,201,09,201,22,30

2031 পরতকপ রফ 75,921,05,3076,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 7714

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,98,44 2,14,57 1,85,19

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 838390

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,56,001,56,001,74,72

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,75,62 1,56,83 1,56,83

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,54,59 5,32,60 5,03,22

পমপর - পনন পররবহন অরধদপর: 5,54,59 5,32,60 5,03,22

পমপর - পনন পররবহন অরধদপর: 5,54,59 5,32,60 5,03,22

5232 নপরবক ও পবপসত শপরমক কলপণ পররদপর

0000 নপরবক ও পবপসত শপরমক কলপণ পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 101015

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15 10 10
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 112

2029 অরডর রফ 112

2031 পরতকপ রফ 667

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 11 8 8

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 112

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 2 1 1

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 28 19 19

পমপর - নপরবক ও পবপসত শপরমক কলপণ পররদপর: 28 19 19

পমপর - নপরবক ও পবপসত শপরমক কলপণ পররদপর: 28 19 19

5233 সরকপরর সমদ পররবহন অরফস

0000 সরকপরর সমদ পররবহন অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 550

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 5 5

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 5 5

পমপর - সরকপরর সমদ পররবহন অরফস: 0 5 5

পমপর - সরকপরর সমদ পররবহন অরফস: 0 5 5

5234 পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস

0000 পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1821 জলরপন পররজপসশন রফ 6,2411,0011,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 11,00 11,00 6,24

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 20,8020,8055,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 55,00 20,80 20,80
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 41,6055,0055,00

2031 পরতকপ রফ 1,041,041,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 56,10 56,04 42,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101015

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,22,25 87,94 69,78

পমপর - পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস: 1,22,25 87,94 69,78

পমপর - পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস: 1,22,25 87,94 69,78

5235 পনন বপরণজজ দপর

0000 পনন বপরণজজ দপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1821 জলরপন পররজপসশন রফ 18,7218,7219,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 19,00 18,72 18,72

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 98,8098,801,90,00

2027 বপরতঘর ও জপহপজ চলপচল 8,84,008,84,008,84,00

2031 পরতকপ রফ 2,082,082,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 778

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,76,08 9,84,95 9,84,95

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212121

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,04,001,04,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,04,21 1,04,21 1,04,21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,99,29 11,07,88 11,07,88

পমপর - পনন বপরণজজ দপর: 11,99,29 11,07,88 11,07,88

পমপর - পনন বপরণজজ দপর: 11,99,29 11,07,88 11,07,88
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5236 নপরবক পরশকণ

0001 পমররন একপপডরম

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2040 পমররন একপপডরম হপত পপরপ 4,16,004,16,005,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,00,00 4,16,00 4,16,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,00,00 4,16,00 4,16,00

পমপর - পমররন একপপডরম: 5,00,00 4,16,00 4,16,00

0010 নপশনপল পমরররপইম ইন রসটউর,  চটগপম

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0052,0080,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 80,00 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 80,00 52,00 52,00

পমপর - নপশনপল পমরররপইম ইন রসটউর,  চটগপম: 80,00 52,00 52,00

পমপর - নপরবক পরশকণ: 5,80,00 4,68,00 4,68,00

পমপর - পনন-পররবহন মনণপলয়: 177,70,91 178,44,74 163,57,74



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    11/07/2016 09:39 [আইবপস ররপপপর র]

 339

সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

53 - পবসপমররক রবমপন পররবহন ও পর ররন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5301 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,351,351,35

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212121

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 10510

উপ-পমপর -  সদ: 1,66 1,61 1,66

পশপসরনক রফসসমহ

1816 ফপম র ও পকপমপনতসমপহর পররজপসশন 

রফ

8,32,002,50,002,50,00

1817 পহপপরল ও পরষষপরনসমপহর পররজপসশন 

রফ

2,084,008,00

1818 পহপপরল ও পরষষপরনসমপহর লপইপসন রফ 46,8047,001,00,00

1876 অনপন রফসমহ 1,042,002,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,60,00 3,03,00 8,81,92

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 055

2035 আপরপহন রফ 055

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 262630

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 40 36 26

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10
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53 - পবসপমররক রবমপন পররবহন ও পর ররন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,14,403,00,003,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101,00,001,50,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 4,50,00 4,00,00 1,14,50

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,12,16 7,05,07 9,98,44

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,342,342,34

3903 করমউরপর অরগম 52525

3911 মরর গপরড় অরগম 171720

3921 মরর সপইপকল অরগম 626262

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 3,21 3,65 3,65

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 3,21 3,65 3,65

পমপর - সরচবপলয়: 8,15,37 7,08,72 10,02,09

পমপর - সরচবপলয়: 8,15,37 7,08,72 10,02,09

5305 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2803 বপসলপপদশ রসরভল এরভপয়শন অরররট

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

100,00,00105,00,00115,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 115,00,00 105,00,00 100,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 115,00,00 105,00,00 100,00,00

পমপর - বপসলপপদশ রসরভল এরভপয়শন অরররট: 115,00,00 105,00,00 100,00,00

2805 বপসলপপদশ পর ররন কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

36,4040,0050,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 50,00 40,00 36,40
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53 - পবসপমররক রবমপন পররবহন ও পর ররন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 36,4000

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 0 0 36,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 50,00 40,00 72,80

পমপর - বপসলপপদশ পর ররন কপপ রপপরশন: 50,00 40,00 72,80

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 115,50,00 105,40,00 100,72,80

পমপর - পবসপমররক রবমপন পররবহন ও পর ররন মনণপলয়: 123,65,37 112,48,72 110,74,89
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

54 - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5401 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 5,205,205,50

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 2150

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 52525

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 7,287,2852

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 2107,28

উপ-পমপর -  সদ: 13,35 13,05 13,42

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 363636

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 36 36 36

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 101010

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10 10 10

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 1,24,809,00,009,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 26,001,00,001,00

2686 ররকভপরত অফ সপরভ রস পপপমন 01010

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 9,01,10 10,00,10 1,50,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 9,14,91 10,13,61 1,64,68
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54 - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,541,542,50

3903 করমউরপর অরগম 60602,50

3911 মরর গপরড় অরগম 1,351,353,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,731,732,50

3931 বপই - সপইপকল অরগম 808030

3941 অনপন অরগম 101010

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 10,90 6,12 6,12

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 10,90 6,12 6,12

পমপর - সরচবপলয়: 9,25,81 10,19,73 1,70,80

পমপর - সরচবপলয়: 9,25,81 10,19,73 1,70,80

5405 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2718 পররলরক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

5,78,245,78,245,78,24

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 5,78,24 5,78,24 5,78,24

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,78,24 5,78,24 5,78,24

পমপর - পররলরক: 5,78,24 5,78,24 5,78,24

2719 পমইরলস অপপপররর ও কররয়পর সপরভ রস

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 001,20,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 1,20,00 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,20,00 0 0

পমপর - পমইরলস অপপপররর ও কররয়পর সপরভ রস: 1,20,00 0 0
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54 - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2812 বপসলপপদশ পকবল রশল রল.,  খলনপ

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

3,47,363,47,363,50,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 3,50,00 3,47,36 3,47,36

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 3,50,00 3,47,36 3,47,36

পমপর - বপসলপপদশ পকবল রশল রল.,  খলনপ: 3,50,00 3,47,36 3,47,36

2815 বপসলপপদশ পররলপরপগপপরপগ রনয়নণ করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2685 বপসলপপদশ পররলপরপগপপরপগ রনয়নণ 

করমশপনর উদদত রপজস

7000,00,004179,00,0010206,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10206,00,00 4179,00,00 7000,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10206,00,00 4179,00,00 7000,00,00

পমপর - বপসলপপদশ পররলপরপগপপরপগ রনয়নণ করমশন: 10206,00,00 4179,00,00 7000,00,00

2816 বপসলপপদশ পররলকম পকপমপনত রল.

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

17,37,8417,37,8417,37,84

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 17,37,84 17,37,84 17,37,84

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 17,37,84 17,37,84 17,37,84

পমপর - বপসলপপদশ পররলকম পকপমপনত রল.: 17,37,84 17,37,84 17,37,84
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54 - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2818 সপব-পমররন কজপবল পকপমপনত

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

40,57,0440,57,0440,57,04

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 40,57,04 40,57,04 40,57,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 40,57,04 40,57,04 40,57,04

পমপর - সপব-পমররন কজপবল পকপমপনত: 40,57,04 40,57,04 40,57,04

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 10274,43,12 4246,20,48 7067,20,48
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54 - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5431 ডপক রবভপগ

0000 ডপক রবভপগ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 23,4023,4025,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 414150

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 343440

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 4,164,165,00

1636 বপই সপইপকল অরগপমর সদ 212125

উপ-পমপর -  সদ: 31,15 28,52 28,52

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 93,601,00,001,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 15,6015,6016,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,16,00 1,15,60 1,09,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,47,15 1,44,12 1,37,72

রপষতয় বপরণজজ3000-3599

ডপক রবভপগ

3201 সপধপরণ ডপক টপকর রবকয় 31,20,0025,00,0035,00,00

3211 সপরভ রস ডপক টপকর রবকয় 10,40,008,00,0011,00,00

3221 নগদ আদপয়কত ডপক মপশল 46,80,0035,00,0030,00,00

3231 মরন অড রপর ও পপপষপল অড রপর করমশন 20,80,0010,00,0021,00,00

3232 কজপশকপড র বপবদ করমশন পপরপ 0501,00,00

3235 অনপন ডপক পশপসন পপরপ 20,80,008,00,0010,00,00

3243 অনপন করমশন 145,60,00180,00,00190,00,00

3251 অনপন পপরপ 9,36,008,00,008,00,00

উপ-পমপর -  ডপক রবভপগ: 306,00,00 274,00,50 284,96,00

উপ-পমপর - রপষতয় বপরণজজ: 306,00,00 274,00,50 284,96,00
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54 - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,32,392,32,392,00,00

3903 করমউরপর অরগম 3,123,123,00

3911 মরর গপরড় অরগম 3,423,422,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 33,9333,9320,00

3931 বপই - সপইপকল অরগম 10100

3941 অনপন অরগম 50500

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,25,00 2,73,46 2,73,46

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,25,00 2,73,46 2,73,46

পমপর - ডপক রবভপগ: 309,72,15 278,18,08 289,07,18

পমপর - ডপক রবভপগ: 309,72,15 278,18,08 289,07,18

5451 পররলপরপগপপরপগ অরধদপর

0001 পররলপরপগপপরপগ অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 002,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 2,00 0 0

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 0010,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 10,00 0 0

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 008,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,00 0 0

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 20,00 0 0

পমপর - পররলপরপগপপরপগ অরধদপর: 20,00 0 0

পমপর - পররলপরপগপপরপগ অরধদপর: 20,00 0 0

পমপর - ডপক ও পররলপরপগপপরপগ রবভপগ: 10593,61,08 4534,58,29 7357,98,46
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55 - পপব রতজ চটগপম রবষয়ক মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5501 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 4,164,165,50

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 212120

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 5510

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 1,041,042,50

উপ-পমপর -  সদ: 8,30 5,46 5,46

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 212520

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 314040

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 60 65 52

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 1,041,001,50

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 1,50 1,00 1,04

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 7,28,007,28,007,60,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,30,001,30,001,50,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 9,10,00 8,58,00 8,58,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 9,20,40 8,65,11 8,65,02
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55 - পপব রতজ চটগপম রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 9,009,0010,00

3903 করমউরপর অরগম 505050

3911 মরর গপরড় অরগম 101010

3915 পপরধকপরভক কম রকতরপপদর সদমক 

রবপশষ অরগম

4,004,004,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 6,006,006,00

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 20,60 19,60 19,60

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 20,60 19,60 19,60

পমপর - সরচবপলয়: 9,41,00 8,84,71 8,84,62

পমপর - সরচবপলয়: 9,41,00 8,84,71 8,84,62

পমপর - পপব রতজ চটগপম রবষয়ক মনণপলয়: 9,41,00 8,84,71 8,84,62
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56 - রবদজৎ রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5601 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 1,041,041,05

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 525252

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 0012

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 262626

উপ-পমপর -  সদ: 1,95 1,82 1,82

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 01,7050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 622020

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 70 1,90 62

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 214050

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 50 40 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 260,00,00260,00,00280,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 31,20,0070,00,0080,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 360,00,00 330,00,00 291,20,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 360,03,15 330,04,12 291,22,65
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56 - রবদজৎ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 91911,30

3903 করমউরপর অরগম 373737

3911 মরর গপরড় অরগম 12123,00

3921 মরর সপইপকল অরগম 373760

3931 বপই - সপইপকল অরগম 550

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 5,27 1,82 1,82

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 5,27 1,82 1,82

পমপর - সরচবপলয়: 360,08,42 330,05,94 291,24,47

পমপর - সরচবপলয়: 360,08,42 330,05,94 291,24,47

5605 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2769 পলত রবদজতপয়ন পবপড র

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

10,40,0010,00,0010,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 10,00,00 10,00,00 10,40,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 10,00,00 10,00,00 10,40,00

পমপর - পলত রবদজতপয়ন পবপড র: 10,00,00 10,00,00 10,40,00

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 10,00,00 10,00,00 10,40,00

5631 নবদজরতক উপপদষপ ও পধপন রবদজৎ পররদশ রক

0000 নবদজরতক উপপদষপ ও পধপন রবদজৎ পররদশ রক

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 1,04,003,50,003,66,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 3,66,00 3,50,00 1,04,00
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56 - রবদজৎ রবভপগ (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 1,24,804,50,004,80,00

2031 পরতকপ রফ 100

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 555

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,80,05 4,50,05 1,24,86

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,041,501,50

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,50 1,50 1,04

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 8,47,55 8,01,55 2,29,90

পমপর - নবদজরতক উপপদষপ ও পধপন রবদজৎ পররদশ রক: 8,47,55 8,01,55 2,29,90

পমপর - নবদজরতক উপপদষপ ও পধপন রবদজৎ পররদশ রক: 8,47,55 8,01,55 2,29,90

পমপর - রবদজৎ রবভপগ: 378,55,97 348,07,49 303,94,37
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61 - সপতম পকপর র

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

6101 পররজসপর অরফস

0001 পররজসপর অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 522530

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 30 25 52

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 30 25 52

পমপর - পররজসপর অরফস: 30 25 52

পমপর - পররজসপর অরফস: 30 25 52

6121 সপতম পকপর র

0010 আপতল রবভপগ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 2,162,162,20

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 557

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 121215

উপ-পমপর -  সদ: 2,42 2,33 2,33

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 626050

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 737575

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,25 1,35 1,35

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,605050

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 50 50 2,60

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,17 4,18 6,28
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61 - সপতম পকপর র (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

মলধন রপজস3600-3699

সরকপপরর সমদ রবকয়

3650 সরকপপরর অনপন সমদ রবকয় 162,002,10

উপ-পমপর -  সরকপপরর সমদ রবকয়: 2,10 2,00 16

উপ-পমপর - মলধন রপজস: 2,10 2,00 16

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 1,201,201,40

3903 করমউরপর অরগম 151517

3911 মরর গপরড় অরগম 555

3921 মরর সপইপকল অরগম 353540

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 2,02 1,75 1,75

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 2,02 1,75 1,75

পমপর - আপতল রবভপগ: 8,29 7,93 8,19

0020 হপইপকপর র রবভপগ

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 8,848,849,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 262630

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 101012

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 3,123,123,12

উপ-পমপর -  সদ: 12,54 12,32 12,32

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 31,981,0020,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 10,9211,0011,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 31,00 12,00 42,90

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,702,702,80

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 2,80 2,70 2,70
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61 - সপতম পকপর র (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 262626

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,14,401,30,001,30,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,30,26 1,30,26 1,14,66

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,76,60 1,57,28 1,72,58

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 8,108,1020,00

3903 করমউরপর অরগম 60601,50

3921 মরর সপইপকল অরগম 4,004,008,70

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 30,20 12,70 12,70

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 30,20 12,70 12,70

পমপর - হপইপকপর র রবভপগ: 2,06,80 1,69,98 1,85,28

পমপর - সপতম পকপর র: 2,15,09 1,77,91 1,93,47

পমপর - সপতম পকপর র: 2,15,39 1,78,16 1,93,99
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

63 - মরকযদ রবষয়ক মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

6301 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 212124

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 101012

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 550

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 557

উপ-পমপর -  সদ: 43 41 41

পসবপ বপবদ পপরপ

2017 পরতকণ রফ 31,7227,0025,00

2031 পরতকপ রফ 5126

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 523035

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 25,41 27,42 32,29

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 1055

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 313135

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 40 36 41

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 52,00,0015,00,0016,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 2,60,002,50,002,50,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 18,50,00 17,50,00 54,60,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 18,76,24 17,78,19 54,93,11
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63 - মরকযদ রবষয়ক মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3921 মরর সপইপকল অরগম 222225

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 25 22 22

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 25 22 22

পমপর - সরচবপলয়: 18,76,49 17,78,41 54,93,33

পমপর - সরচবপলয়: 18,76,49 17,78,41 54,93,33

পমপর - মরকযদ রবষয়ক মনণপলয়: 18,76,49 17,78,41 54,93,33
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সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

65 - পবপসত কলপণ ও নবপদরশক কম রসসসপন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

6501 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 16,6416,6417,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 575760

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 212125

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 838390

উপ-পমপর -  সদ: 18,75 18,25 18,25

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 211520

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 20 15 21

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 102,50,0050

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,5650,0052,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 52,50 3,00,00 1,66

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 71,45 3,18,40 20,12

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 2,002,002,10

3903 করমউরপর অরগম 1,001,001,10

3911 মরর গপরড় অরগম 606070

3921 মরর সপইপকল অরগম 121214

3941 অনপন অরগম 445

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 4,09 3,76 3,76

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 4,09 3,76 3,76

পমপর - সরচবপলয়: 75,54 3,22,16 23,88
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65 - পবপসত কলপণ ও নবপদরশক কম রসসসপন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পমপর - সরচবপলয়: 75,54 3,22,16 23,88

6505 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2821 বপসলপপদশ ওভপরসতজ এমপয়পমন এন সপরভ রপসস রলন (পবপপয়পসল)

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

12,4874,8560,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 60,00 74,85 12,48

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 60,00 74,85 12,48

পমপর - বপসলপপদশ ওভপরসতজ এমপয়পমন এন সপরভ রপসস রলন 

(পবপপয়পসল):

60,00 74,85 12,48

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 60,00 74,85 12,48

6531 জনশরক, কম রসসসপন ও পরশকণ বজপরপ

0001 জনশরক,  কম রসসসপন ও পরশকণ বজপরপ

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1851 রশকপ রফ 26,0043,0050,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 50,00 43,00 26,00

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 0455

2033 ভরতর রফ 5,207,0010,00

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 473540

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,45 7,80 5,67

ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়

2111 ভপড়প-আবপরসক 8,3215,0016,00

উপ-পমপর -  ভপড়প, ইজপরপ ও আদপয়: 16,00 15,00 8,32

অ-বপরণরজজক রবকয়

2321 বইপত ও পকপশনপ 625050

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 2,081,002,00

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 2,082,081,00

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 3,50 3,58 4,78
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65 - পবপসত কলপণ ও নবপদরশক কম রসসসপন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 31,2050,0080,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 6,24,005,00,0010,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 10,80,00 5,50,00 6,55,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,59,95 6,19,38 6,99,97

পমপর - জনশরক,  কম রসসসপন ও পরশকণ বজপরপ: 11,59,95 6,19,38 6,99,97

পমপর - জনশরক, কম রসসসপন ও পরশকণ বজপরপ: 11,59,95 6,19,38 6,99,97

পমপর - পবপসত কলপণ ও নবপদরশক কম রসসসপন মনণপলয়: 12,95,49 10,16,39 7,36,33
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67 - দনররত দমন করমশন

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

6701 দনররত দমন করমশন

0001 করমশন

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 10,4010,4011,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 121215

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 212125

উপ-পমপর -  সদ: 11,40 10,73 10,73

পসবপ বপবদ পপরপ

2037 সরকপরর রপনবপহপনর ববহপর 3,124,004,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 4,00 4,00 3,12

অ-বপরণরজজক রবকয়

2366 পরনপর ও অনপন দরলল পত 212122

2371 অববহত দবপরদ, সজপপ ইতজপরদ 215,0020

উপ-পমপর -  অ-বপরণরজজক রবকয়: 42 5,21 42

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2661 আবহপওয়প উপপত ও গপস রবরক 002,00

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 31,202,000

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0010,006,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 8,00 12,00 83,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 23,82 31,94 97,47
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67 - দনররত দমন করমশন (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 18,5018,5020,00

3903 করমউরপর অরগম 303040

3911 মরর গপরড় অরগম 557

3921 মরর সপইপকল অরগম 1,103,151,50

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 21,97 22,00 19,95

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 21,97 22,00 19,95

পমপর - করমশন: 45,79 53,94 1,17,42

পমপর - দনররত দমন করমশন: 45,79 53,94 1,17,42

পমপর - দনররত দমন করমশন: 45,79 53,94 1,17,42
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71 - পসর রবভপগ

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

7105 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2750 বপসলপপদশ পসর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভজপসশ ও মনপফপ

1511 লভজপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

10,40,0011,00,0012,00,00

উপ-পমপর -  লভজপসশ ও মনপফপ: 12,00,00 11,00,00 10,40,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 12,00,00 11,00,00 10,40,00

পমপর - বপসলপপদশ পসর কররপক: 12,00,00 11,00,00 10,40,00

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 12,00,00 11,00,00 10,40,00

পমপর - পসর রবভপগ: 12,00,00 11,00,00 10,40,00


