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(অনকসমহ হবজবর রবকবয়)

ববপজরসনপশবরধতববপজর
রববরণ

পবরতষবরনক

গপ/পকবড

অর রননরতক

গপ/পকবড

অপবপরশন

পকবড

মঞরর ও বরবপদর দবরবসমহ (পররচবলন): 15602-নবদদরতক উপপদষব ও পধবন রবদদৎ পররদশ রক

পররচবলন কবর রকম

সবধবরণ কবর রকম

1560201 নবদদরতক উপপদষব ও পধবন রবদদৎ পররদশ রক

1560201132484 নবদদরতক উপপদষব ও পধবন রবদৎ পররদশ রক এর কবর রবলয়

আবতরক বয়

31 কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation)

3111 নগদ মজরর ও পবতন

46,00 43,60 44,003111101 মল পবতন (অরফসবর)

45,50 43,00 43,503111201 মল পবতন (কম রচবরব)

9,30 0 03111209 ছট নগদবয়ন পবতন (কম রচবরব)

90 90 903111302 রবতবয়বত ভবতব

1,60 1,60 1,603111306 রশকব ভবতব

50,20 47,80 48,003111310 ববরড় ভবড়ব ভবতব

6,20 6,20 6,403111311 রচরকৎসব ভবতব

18 18 183111312 পমবববইল/পসলপফবন ভবতব

45 45 453111313 আববরসক পররলপফবন নগদবয়ন ভবতব

60 60 603111314 টরফন ভবতব

5 5 43111316 পধবলবই ভবতব

15,25 22,00 14,503111325 উৎসব ভবতব

1,60 1,50 1,703111327 অরধকবল ভবতব

2,50 2,65 3,203111328 শবরন ও রবপনবদন ভবতব

13 10 133111331 আপবয়ন ভবতব

2,00 1,00 2,003111332 সমবনব ভবতব

1,50 1,50 1,503111335 ববনলব নববর র ভবতব

0 20 503111338 অনবন ভবতব

1,83,96 1,73,33 1,69,20উপপমবর - নগদ মজরর ও পবতন:

উপপমবর - কম রচবরবপদর পরতদবন (Compensation): 1,83,96 1,73,33 1,69,20

32 পণ ও পসববর ববহবর

3211 পশবসরনক বয়

40 40 403211102 পররষবর পররচনতব সবমগব

1,00 60 1,003211106 আপবয়ন বয়

3,00 3,00 3,003211111 পসরমনবর/কনফবপরন বয়

10,00 11,00 4,653211113 রবদদৎ*

2,20 3,20 3,203211115 পবরন*

8,50 5,10 3,003211117 ইনবরপনর/ ফদবক/ পরপলক

10 0 103211119 ডবক*

30 30 603211120 পররলপফবন*

6,50 6,00 3,153211125 পচবর ও রবজবপন বয়

30 30 303211127 বইপত ও সবমরয়কব

6,00 2,50 6,003211129 অরফস ভবন ভবড়ব

20,00 6,00 20,003211131 আউরপসবরস রন

50 0 03211134 শরমক (অরনয়রমত) মজরর

15,00 6,00 6,003211135 রনপয়বগ পরবকব

73,80 44,40 51,40উপপমবর - পশবসরনক বয়:
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3221 রফ, চবজর ও করমশন

25 10 753221106 পররবহণ বয়

25 10 75উপপমবর - রফ, চবজর ও করমশন:

3231 পরশকণ

7,00 7,00 7,003231301 পরশকণ

7,00 7,00 7,00উপপমবর - পরশকণ:

3243 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

2,74 2,50 3,503243101 পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন

0 0 103243102 গবস  ও জবলবরন

2,74 2,50 3,60উপপমবর - পপপটবল, ওপয়ল ও লরবপকন:

3244 ভমণ ও বদরল

9,00 4,50 9,003244101 ভমণ বয়

9,00 4,50 9,00উপপমবর - ভমণ ও বদরল:

3255 মদণ ও মরনহবরর

2,20 3,00 2,003255101 করমউরবর সবমগব

3,00 3,00 15,003255102 মদণ ও ববধবই

15 10 153255104 সদবম ও রসল

3,00 2,50 2,003255105 অনবন মরনহবরর

8,35 8,60 19,15উপপমবর - মদণ ও মরনহবরর:

3256 সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব

30 25 303256103 ববহবর র সবমরগ

2,00 70 703256106 পপবশবক

2,30 95 1,00উপপমবর - সবধবরণ সরবরবহ ও কবচবমবল সবমগব:

3257 পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশর বয়

3,00 0 03257101 কনসবলপররন

2,00 2,00 2,003257105 উদববন

1,00 0 03257106 শদবচবর

1,00 1,50 03257206 সমবনব

2,00 1,00 3,003257301 অনষবন/ উৎসববরদ

9,00 4,50 5,00উপপমবর - পপশবগত পসবব, সমবনব ও রবপশর বয়:

3258 পমরবমত ও সনরকণ

3,00 1,00 3,003258101 পমবরররবন

1,50 1,00 2,003258102 আসবববপত

70 50 1,203258103 করমউরবর

30 30 303258105 অনবন রনপবরত ও সরঞবমবরদ

5,00 5,00 5,003258107 অনবববরসক ভবন

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

3,00 0 03258143 সফটওয়দবর ও ডদবরবপবজ রকণবপবকণ

16,50 10,80 14,50উপপমবর - পমরবমত ও সনরকণ:

উপপমবর - পণ ও পসববর ববহবর: 1,28,94 83,35 1,11,40

38 অনবন বয়

3821 আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়

50 0 503821102 ভরম উনয়ন কর*

1,00 0 1,003821103 পপপর কর*

1,50 0 1,50উপপমবর - আবতরক সবনবনর রব অনত পশরণবদ নয়:

উপপমবর - অনবন বয়: 1,50 0 1,50

3,14,40 2,56,68 2,82,10উপপমবর - আবতরক বয়:
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মলধন বয়

41 অআরর রক সমদ

4112 রনপবরত ও সরঞবমবরদ

30,00 0 04112201 তথ পরবগবপরবগ পযরক সরঞবমবরদ

3,00 3,50 4,004112202 করমউরবর ও আনররঙক

2,00 3,00 35,004112303 নবদদরতক সরঞবমবরদ

50 50 504112305 অরগরনব রবপক সরঞবমবরদ

1,50 1,40 1,404112310 অরফস সরঞবমবরদ

7,00 7,00 4,004112314 আসবববপত

44,00 15,40 44,90উপপমবর - রনপবরত ও সরঞবমবরদ:

4113 অনবন সবয়ব সমদ

3,00 3,00 9,004113301 করমউরবর সফট ওয়দবর

3,00 3,00 9,00উপপমবর - অনবন সবয়ব সমদ:

উপপমবর - অআরর রক সমদ: 47,00 18,40 53,90

47,00 18,40 53,90উপপমবর - মলধন বয়:

পমবর - নবদদরতক উপপদষব ও পধবন রবদৎ পররদশ রক এর কবর রবলয়: 3,61,40 2,75,08 3,36,00

পমবর - নবদদরতক উপপদষব ও পধবন রবদদৎ পররদশ রক: 3,61,40 2,75,08 3,36,00

পমবর - সবধবরণ কবর রকম: 3,61,40 2,75,08 3,36,00

পমবর - পররচবলন কবর রকম: 3,61,40 2,75,08 3,36,00

পমবর - নবদদরতক উপপদষব ও পধবন রবদদৎ পররদশ রক: 3,61,40 2,75,08 3,36,00

পমবর - রবদদৎ রবভবগ: 49,08,0046,62,0356,77,00

* পনন উপপরবজন পরবগ নপহ।

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


