
ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

1000 পবরজবশ অবধদপর ঢবকব জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    17,53.00      3,18.624501 অবফসবরজদর জবতন  18.18

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     17,53.00      3,18.62

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,52.00      2,46.404601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  28.92

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,52.00      2,46.40

4700 ভবতববদ

    13,39.00      2,54.104705 বববড়ভবড়ব ভবতব  18.98

      78.00       38.974709 শববন ববজনবদন ভবতব  49.96

     4,81.00      1,31.214713 উৎসব ভবতব  27.28

      47.00       49.124714 ববঅলব নববর র ভবতব  104.50

     1,92.00       36.004717 বচবকৎসব ভবতব  18.75

      14.00        2.804755 টবফন ভবতব  20.00

      21.00        4.204765 রবতবয়বত ভবতব  20.00

      41.00        9.004773 বশকব ভবতব  21.95

       2.00        0.404795 অনবন ভবতব  20.00

উপজমবট - ভবতববদ:     22,15.00      5,25.80

4800 সরবরবহ ও জসবব

     2,42.40      1,51.444801 ভমণ বয়  62.48

     1,76.20      1,38.894805 ওভবরটবইম  78.82

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      10.00        0.554816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  5.52

     4,39.40       75.654823 জপজটবল ও লববককবন  17.22

      18.00        9.854827 মদণ ও ববধবই  54.74

     1,50.00        0.004833 পচবর ও ববজবপণ  0.00

      88.20       24.894888 কবমউটবর সবমগর  28.21

    12,53.60      6,81.254890 অনষবন/উৎসবববদ  54.34

     3,50.00       71.144898 ববজশর বয়  20.33

     1,46.00       38.574899 অনবন বয়  26.42

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     28,83.80     12,02.23

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       30.944901 জমবটর রবনববহন  41.26

      10.00        0.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  0.00

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      30.00        9.604991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  32.00



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,40.00       40.54

উপজমবট - রবজস বয়:     78,43.80     23,33.59

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:       70.00        0.00

উপজমবট - মলধন বয়:       70.00        0.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     79,13.80     23,33.59

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     79,13.80     23,33.59

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     79,13.80     23,33.59

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     79,13.80     23,33.59



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

1001 পবরজবশ অবধদপর ঢবকব গজষণবগবর কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    40,82.00      8,86.004501 অবফসবরজদর জবতন  21.70

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     40,82.00      8,86.00

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

    19,16.00      3,00.244601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  15.67

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:     19,16.00      3,00.24

4700 ভবতববদ

    29,00.00      4,66.104705 বববড়ভবড়ব ভবতব  16.07

     1,35.40       58.954709 শববন ববজনবদন ভবতব  43.54

    10,23.00      4,55.314713 উৎসব ভবতব  44.51

     1,06.00        8.984714 ববঅলব নববষ র ভবতব  8.47

     4,54.00       72.004717 বচবকৎসব ভবতব  15.86

      32.00        4.804755 টবফন ভবতব  15.00

      47.00        7.204765 রবতবয়বত ভবতব  15.32

      83.00       14.004773 বশকব ভবতব  16.87

       8.00        1.204795 অনবন ভবতব  15.00

উপজমবট - ভবতববদ:     47,88.40     10,88.54

4800 সরবরবহ ও জসবব

    10,10.00      8,86.904801 ভমণ বয়  87.81

     3,60.00      3,54.994805 ওভবরটবইম  98.61

      20.00       18.554816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  92.73

     3,50.00      1,35.464822 গবস ও জবলবনর  38.70

     5,66.00      1,85.104823 জপজটবল ও লববককবন  32.70

      15.00       15.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      76.30       75.714833 পচবর ও ববজবপণ  99.23

     3,00.00      2,99.714852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  99.90

      60.00       59.084888 কবমউটবর সবমগর  98.47

     4,16.00        0.004890 অনষবন/উৎসবববদ  0.00

    36,86.00     15,41.624898 ববজশষ বয়  41.82

     1,30.00      1,20.004899 অনবন বয়  92.31

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     69,89.30     36,92.10

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

     1,50.00       88.354901 জমবটর রবনববহন  58.90

      25.00       25.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00

     4,00.00      3,99.104916 রনপববত ও সরঞবম  99.78



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      40.00       40.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      6,15.00      5,52.45

উপজমবট - রবজস বয়:    1,83,90.70     65,19.32

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

    34,20.00     16,24.506813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  47.50

      60.00       59.776821 আসবববপত  99.62

       5.00        5.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:     34,85.00     16,89.27

উপজমবট - মলধন বয়:     34,85.00     16,89.27

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    2,18,75.70     82,08.59

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    2,18,75.70     82,08.59

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:    2,18,75.70     82,08.59

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:    2,18,75.70     82,08.59



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

1002 মহবনগর পবরজবশ কবর রবলয় - ঢবকব, ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    51,00.00      7,59.334501 অবফসবরজদর জবতন  14.89

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     51,00.00      7,59.33

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     9,03.70      1,74.984601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  19.36

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      9,03.70      1,74.98

4700 ভবতববদ

    30,51.80      5,03.904705 বববড়ভবড়ব ভবতব  16.51

      51.30       28.104709 শববন ববজনবদন ভবতব  54.78

    12,62.00      4,42.824713 উৎসব ভবতব  35.09

     1,05.00       27.024714 ববঅলব নববর র ভবতব  25.74

     3,04.20       52.354717 বচবকৎসব ভবতব  17.21

      14.70        2.804755 টবফন ভবতব  19.05

      22.00        4.204765 রবতবয়বত ভবতব  19.09

      67.80       12.004773 বশকব ভবতব  17.70

      10.00        1.604795 অনবন ভবতব  16.00

উপজমবট - ভবতববদ:     48,88.80     10,74.79

4800 সরবরবহ ও জসবব

     6,18.10      1,23.064801 ভমণ বয়  19.91

     3,01.50      2,11.524805 ওভবরটবইম  70.16

      19.40        4.974816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  25.60

     2,32.00       65.724822 গবস ও জবলবনর  28.33

     1,15.00       38.324823 জপজটবল ও লববককবন  33.32

      25.00       23.384827 মদণ ও ববধবই  93.52

     1,07.00      1,06.984833 পচবর ও ববজবপণ  99.98

     1,10.00       12.854888 কবমউটবর সবমগর  11.68

      33.20        0.004890 অনষবন/উৎসবববদ  0.00

     3,60.00      1,96.574898 ববজশর বয়  54.60

     1,70.00      1,03.094899 অনবন বয়  60.64

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     20,91.20      8,86.46

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       29.354901 জমবটর রবনববহন  58.70

      34.00       26.444911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  77.78

      30.00       27.004916 রনপববত ও সরঞবম  90.00

      25.00       24.954921 অবফস ভবন  99.80



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      47.40       44.704991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  94.30

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,86.40      1,52.44

উপজমবট - রবজস বয়:    1,31,70.10     30,48.01

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.886813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.83

      25.00       24.806819 অবফস সরঞবম  99.19

      50.00       49.806821 আসবববপত  99.60

      22.00       15.726823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  71.46

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,67.00      1,60.20

উপজমবট - মলধন বয়:      1,67.00      1,60.20

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,33,37.10     32,08.21

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,33,37.10     32,08.21

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:    1,33,37.10     32,08.21

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:    1,33,37.10     32,08.21



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

1004 পবরজবশ অবধদপর, ঢবকব অঞল কবর রবলয়, ঢবকব

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    12,09.00      1,00.604501 অবফসবরজদর জবতন  8.32

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     12,09.00      1,00.60

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     1,39.00       11.554601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  8.31

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      1,39.00       11.55

4700 ভবতববদ

     3,26.00       58.224705 বববড়ভবড়ব ভবতব  17.86

     2,30.00       48.584713 উৎসব ভবতব  21.12

      23.00        0.004714 ববঅলব নববর র ভবতব  0.00

      53.00        4.504717 বচবকৎসব ভবতব  8.49

       3.00        0.204755 টবফন ভবতব  6.67

       4.00        0.304765 রবতবয়বত ভবতব  7.50

      20.00        1.504773 বশকব ভবতব  7.50

      13.00        1.204795 অনবন ভবতব  9.23

উপজমবট - ভবতববদ:      6,72.00      1,14.50

4800 সরবরবহ ও জসবব

       9.40        9.354801 ভমণ বয়  99.41

     1,97.80      1,97.784805 ওভবরটবইম  99.99

      31.00       23.004816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  74.20

     2,59.00      1,08.414822 গবস ও জবলবনর  41.86

      93.00       37.064823 জপজটবল ও লববককবন  39.85

      18.80        8.924827 মদণ ও ববধবই  47.45

     2,22.30       25.004877 পববধকবরভক কমরকতরবজদর গবড়র রকণবজবকণ বয়  11.25

      55.60       10.694888 কবমউটবর সবমগর  19.23

      51.00       46.924890 অনষবন/উৎসবববদ  92.00

      70.00       44.504898 ববজশর বয়  63.57

      70.00       36.594899 অনবন বয়  52.27

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     10,77.90      5,48.21

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       32.794901 জমবটর রবনববহন  65.58

      15.00       10.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  66.67

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      40.00       39.864921 অবফস ভবন  99.65

      15.00       14.864991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  99.03



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,45.00       97.51

উপজমবট - রবজস বয়:     32,42.90      8,72.36

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      36.00       36.006821 আসবববপত  100.00

      44.00       43.336823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  98.47

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:       80.00       79.33

উপজমবট - মলধন বয়:       80.00       79.33

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,22.90      9,51.69

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,22.90      9,51.69

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     33,22.90      9,51.69

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     33,22.90      9,51.69



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

1600 পবরজবশ অবধদপর ফবরদপর জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     9,57.00      9,56.444501 অবফসবরজদর জবতন  99.94

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      9,57.00      9,56.44

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,04.00      5,92.584601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  98.11

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,04.00      5,92.58

4700 ভবতববদ

     6,25.00      6,19.484705 বববড়ভবড়ব ভবতব  99.12

      71.00       70.474709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.25

     2,79.00      2,78.614713 উৎসব ভবতব  99.86

      24.00       23.914714 ববঅলব নববর র ভবতব  99.63

     1,14.00      1,12.504717 বচবকৎসব ভবতব  98.68

      10.00        9.204755 টবফন ভবতব  92.00

      17.00       16.004773 বশকব ভবতব  94.12

উপজমবট - ভবতববদ:     11,40.00     11,30.17

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,70.00      1,69.574801 ভমণ বয়  99.75

      77.60       69.604805 ওভবরটবইম  89.69

     3,41.00      3,40.084806 ভবড়ব-অবফস  99.73

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      20.00       17.974816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  89.87

     1,15.00      1,13.594821 ববদদৎ  98.77

     2,43.60      1,91.544823 জপজটবল ও লববকদবন  78.63

       5.00        5.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      70.00       69.784833 পচবর ও ববজবপণ  99.68

      20.00       19.884847 পরসবর  99.38

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      55.00       54.994888 কবমউটবর সবমগর  99.98

      90.00       89.594890 অনষবন/উৎসবববদ  99.54

      90.00       70.904898 ববজশর বয়  78.78

     1,00.00       99.824899 অনবন বয়  99.82

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     14,32.20     13,22.30

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       49.954901 জমবটর রবনববহন  99.90

      15.00       13.204911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  88.00



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      25.00       24.954916 রনপববত ও সরঞবম  99.80

      25.00       24.984991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  99.90

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,15.00      1,13.08

উপজমবট - রবজস বয়:     42,48.20     41,14.56

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

     1,00.00       99.866821 আসবববপত  99.86

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,70.00       99.86

উপজমবট - মলধন বয়:      1,70.00       99.86

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     44,18.20     42,14.42

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     44,18.20     42,14.42

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     44,18.20     42,14.42

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     44,18.20     42,14.42



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

1700 পবরজবশ অবধদপর গবজরপর জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    13,55.00     15,99.754501 অবফসবরজদর জবতন  118.06

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     13,55.00     15,99.75

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,46.00      8,53.074601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  100.84

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,46.00      8,53.07

4700 ভবতববদ

    10,46.00     11,28.244705 বববড়ভবড়ব ভবতব  107.86

      66.00       65.974709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.95

     4,05.50      4,05.294713 উৎসব ভবতব  99.95

      35.00       35.854714 ববঅলব নববর র ভবতব  102.43

     1,86.00      1,86.004717 বচবকৎসব ভবতব  100.00

      13.60       13.604755 টবফন ভবতব  100.00

      20.50       20.404765 রবতবয়বত ভবতব  99.51

      15.30       15.004773 বশকব ভবতব  98.04

       2.70        3.484795 অনবন ভবতব  128.87

উপজমবট - ভবতববদ:     17,90.60     18,73.83

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,45.00      1,44.934801 ভমণ বয়  99.95

      82.00       69.614805 ওভবরটবইম  84.88

     5,11.00      5,10.604806 ভবড়ব-অবফস  99.92

       6.10        5.924816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  97.08

      50.00       34.914821 ববদদৎ  69.83

      32.20       32.004822 গবস ও জবলবনর  99.38

     2,25.00      1,64.154823 জপজটবল ও লববকদবন  72.96

      25.00       24.904827 মদণ ও ববধবই  99.60

     1,50.00      1,49.994833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      20.00       19.984847 পরসবর  99.90

      40.00       40.004882 আইন সঅকবন বয়  100.00

      85.00       65.304888 কবমউটবর সবমগর  76.82

      90.00       89.994890 অনষবন/উৎসবববদ  99.99

     3,25.00      2,54.184898 ববজশর বয়  78.21

     1,00.00      1,00.004899 অনবন বয়  100.00

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     18,86.30     17,06.47

4900 জমরবমত ও সঅরকণ



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      50.00       49.754901 জমবটর রবনববহন  99.51

      25.00       24.934911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  99.72

      25.00       24.754916 রনপববত ও সরঞবম  99.00

      30.00       30.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,30.00      1,29.43

উপজমবট - রবজস বয়:     60,07.90     61,62.55

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      25.00       24.906819 অবফস সরঞবম  99.60

     1,00.00       99.686821 আসবববপত  99.68

       5.50        4.736823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  85.91

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      2,00.50      1,29.30

উপজমবট - মলধন বয়:      2,00.50      1,29.30

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     62,08.40     62,91.85

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     62,08.40     62,91.85

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     62,08.40     62,91.85

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     62,08.40     62,91.85



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

2300 পবরজবশ অবধদপর মববনকগঞ জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     5,60.00      8,31.174501 অবফসবরজদর জবতন  148.42

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      5,60.00      8,31.17

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,48.00      7,82.424601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  92.27

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,48.00      7,82.42

4700 ভবতববদ

     6,50.00      7,21.474705 বববড়ভবড়ব ভবতব  111.00

      96.00       94.714709 শববন ববজনবদন ভবতব  98.66

     2,66.10      2,64.264713 উৎসব ভবতব  99.31

      25.30       25.604714 ববঅলব নববর র ভবতব  101.18

     1,38.80      1,32.004717 বচবকৎসব ভবতব  95.10

      15.40       12.604755 টবফন ভবতব  81.82

      14.90       13.234795 অনবন ভবতব  88.81

উপজমবট - ভবতববদ:     12,06.50     12,63.87

4800 সরবরবহ ও জসবব

      97.00       81.174801 ভমণ বয়  83.68

      26.90       26.884805 ওভবরটবইম  99.93

     2,74.70      2,51.794806 ভবড়ব-অবফস  91.66

      25.30       19.444816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  76.83

      30.40       28.524821 ববদদৎ  93.83

     1,10.00      1,08.264823 জপজটবল ও লববকদবন  98.42

      50.00       50.004833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      20.00       20.004847 পরসবর  100.00

      50.00       40.004888 কবমউটবর সবমগর  80.00

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

      25.00       10.504898 ববজশর বয়  42.00

      70.00       60.004899 অনবন বয়  85.71

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:      8,69.30      7,86.56

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      20.00       15.004901 জমবটর রবনববহন  75.00

      10.00        5.504911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  55.00

      10.00       10.004916 রনপববত ও সরঞবম  100.00

      15.00        5.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  33.33

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       55.00       35.50



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - রবজস বয়:     35,38.80     36,99.52

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.506813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.29

      10.00       10.006819 অবফস সরঞবম  100.00

      25.00       25.006821 আসবববপত  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,05.00      1,04.50

উপজমবট - মলধন বয়:      1,05.00      1,04.50

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     36,43.80     38,04.02

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     36,43.80     38,04.02

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     36,43.80     38,04.02

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     36,43.80     38,04.02



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

2400 পবরজবশ অবধদপর মবনগঞ জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     5,95.00      5,97.014501 অবফসবরজদর জবতন  100.34

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      5,95.00      5,97.01

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,48.40      5,84.214601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  90.10

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,48.40      5,84.21

4700 ভবতববদ

     5,79.00      5,43.724705 বববড়ভবড়ব ভবতব  93.91

      24.00       22.764709 শববন ববজনবদন ভবতব  94.83

     2,48.90      2,32.544713 উৎসব ভবতব  93.43

      23.10       20.884714 ববঅলব নববর র ভবতব  90.38

     1,08.00      1,05.004717 বচবকৎসব ভবতব  97.22

       9.60        9.204755 টবফন ভবতব  95.83

      10.90        6.604765 রবতবয়বত ভবতব  60.55

      18.00       24.004773 বশকব ভবতব  133.33

       1.50        1.404795 অনবন ভবতব  93.33

উপজমবট - ভবতববদ:     10,23.00      9,66.10

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,00.00       33.984801 ভমণ বয়  33.98

      73.00       58.304805 ওভবরটবইম  79.87

     2,09.70      1,71.524806 ভবড়ব-অবফস  81.79

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

       6.50        4.994816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  76.77

      25.00       18.394821 ববদদৎ  73.57

      90.00       89.934823 জপজটবল ও লববকদবন  99.93

       5.00        5.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      50.00       27.684833 পচবর ও ববজবপণ  55.35

      20.00       19.684847 পরসবর  98.40

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      40.00       20.334888 কবমউটবর সবমগর  50.82

      70.00       69.944890 অনষবন/উৎসবববদ  99.91

      70.00       23.984898 ববজশর বয়  34.26

      75.00       39.994899 অনবন বয়  53.32

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:      8,69.20      5,93.71

4900 জমরবমত ও সঅরকণ



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      30.00       29.964901 জমবটর রবনববহন  99.85

      10.00        0.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  0.00

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      25.00        0.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  0.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       90.00       29.96

উপজমবট - রবজস বয়:     32,25.60     27,70.99

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      50.00       31.506821 আসবববপত  63.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,20.00       31.50

উপজমবট - মলধন বয়:      1,20.00       31.50

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,45.60     28,02.49

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,45.60     28,02.49

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     33,45.60     28,02.49

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     33,45.60     28,02.49



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

2500 পবরজবশ অবধদপর, ময়মনবসঅহ জজলব কবর রবলয়

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     8,00.00      7,81.444501 অবফসবরজদর জবতন  97.68

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      8,00.00      7,81.44

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     7,00.00      7,46.694601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  106.67

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      7,00.00      7,46.69

4700 ভবতববদ

     7,00.00      6,50.854705 বববড়ভবড়ব ভবতব  92.98

      61.00       60.494709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.16

     3,00.00      2,51.294713 উৎসব ভবতব  83.76

      28.50       28.444714 ববঅলব নববর র ভবতব  99.80

     1,29.00      1,20.004717 বচবকৎসব ভবতব  93.02

      11.20       11.204755 টবফন ভবতব  100.00

       1.80        1.804765 রবতবয়বত ভবতব  100.00

      18.00       32.004773 বশকব ভবতব  177.78

       1.00        1.504795 অনবন ভবতব  150.00

উপজমবট - ভবতববদ:     12,50.50     11,57.57

4800 সরবরবহ ও জসবব

     2,20.00      2,27.704801 ভমণ বয়  103.50

     1,30.00      1,02.864805 ওভবরটবইম  79.13

      28.00       27.604806 ভবড়ব-অবফস  98.57

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      30.00       29.114816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  97.02

      60.00       60.004821 ববদদৎ  100.00

     2,50.00      2,45.724823 জপজটবল ও লববকদবন  98.29

      50.00       50.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

     1,00.00      1,00.004833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      20.00       20.004847 পরসবর  100.00

      25.00       25.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  100.00

      30.00       30.004882 আইন সঅকবন বয়  100.00

      70.00       51.704888 কবমউটবর সবমগর  73.86

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

     1,20.00      1,20.004898 ববজশর বয়  100.00

      75.00       75.004899 অনবন বয়  99.99

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     13,08.00     12,64.69



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      70.00       40.884901 জমবটর রবনববহন  58.39

      20.00       20.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00

      30.00       30.004916 রনপববত ও সরঞবম  100.00

     1,75.00      1,74.994921 অবফস ভবন  99.99

      40.00       40.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      3,35.00      3,05.87

উপজমবট - রবজস বয়:     43,93.50     42,56.25

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.606813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.43

      70.00       70.006821 আসবববপত  100.00

      15.00        5.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  33.33

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,55.00      1,44.60

উপজমবট - মলধন বয়:      1,55.00      1,44.60

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     45,48.50     44,00.85

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     45,48.50     44,00.85

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     45,48.50     44,00.85

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     45,48.50     44,00.85



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

2700 পবরজবশ অবধদপর নবরবরযণগঞ জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    14,00.00     13,51.414501 অবফসবরজদর জবতন  96.53

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     14,00.00     13,51.41

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,00.00      8,63.444601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  107.93

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,00.00      8,63.44

4700 ভবতববদ

     9,00.00     10,51.804705 বববড়ভবড়ব ভবতব  116.87

     1,04.00       66.334709 শববন ববজনবদন ভবতব  63.78

     3,51.00      3,23.254713 উৎসব ভবতব  92.09

      35.00       34.964714 ববঅলব নববর র ভবতব  99.89

     1,40.10      1,71.004717 বচবকৎসব ভবতব  122.06

      14.90       12.804755 টবফন ভবতব  85.91

      19.70       19.204765 রবতবয়বত ভবতব  97.46

      11.50       11.004773 বশকব ভবতব  95.65

       1.00        1.204795 অনবন ভবতব  120.00

উপজমবট - ভবতববদ:     15,77.20     16,91.54

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,45.00      1,21.794801 ভমণ বয়  83.99

      79.00       77.084805 ওভবরটবইম  97.57

     5,58.40      4,70.064806 ভবড়ব-অবফস  84.18

      10.50       10.004815 ডবক  95.24

      15.00       14.704816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  97.99

      59.90       46.614821 ববদদৎ  77.81

     1,50.00      1,38.194823 জপজটবল ও লববকদবন  92.13

       7.00        5.004827 মদণ ও ববধবই  71.43

      60.00       59.974833 পচবর ও ববজবপণ  99.95

      20.00       19.904847 পরসবর  99.50

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      20.00        0.004882 আইন সঅকবন বয়  0.00

      45.00       24.404888 কবমউটবর সবমগর  54.22

      90.00       89.994890 অনষবন/উৎসবববদ  99.99

      70.00       22.004898 ববজশর বয়  31.43

      70.00       70.004899 অনবন বয়  100.00

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     14,24.80     11,69.69



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       45.544901 জমবটর রবনববহন  91.07

      10.00        8.774911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  87.70

      25.50       25.004916 রনপববত ও সরঞবম  98.04

      25.00       21.344991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  85.36

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,10.50      1,00.65

উপজমবট - রবজস বয়:     53,12.50     51,76.73

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.506813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.29

      25.00       22.506821 আসবববপত  90.00

       3.40        0.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  0.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:       98.40       92.00

উপজমবট - মলধন বয়:       98.40       92.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     54,10.90     52,68.73

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     54,10.90     52,68.73

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     54,10.90     52,68.73

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     54,10.90     52,68.73



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

2800 পবরজবশ অবধদপর নরবসঅদর জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     9,80.00      9,79.964501 অবফসবরজদর জবতন  100.00

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      9,80.00      9,79.96

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,81.00      7,80.904601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  88.64

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,81.00      7,80.90

4700 ভবতববদ

     7,62.00      7,24.824705 বববড়ভবড়ব ভবতব  95.12

      39.00       38.754709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.36

     3,18.00      2,88.244713 উৎসব ভবতব  90.64

      32.00       28.674714 ববঅলব নববর র ভবতব  89.60

     1,58.00      1,48.004717 বচবকৎসব ভবতব  93.67

      14.00       12.334755 টবফন ভবতব  88.09

      14.00       13.504773 বশকব ভবতব  96.43

       4.00        1.304795 অনবন ভবতব  32.50

উপজমবট - ভবতববদ:     13,41.00     12,55.61

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,40.00      1,39.964801 ভমণ বয়  99.97

      65.00       48.554805 ওভবরটবইম  74.69

     4,97.00      4,96.804806 ভবড়ব-অবফস  99.96

       5.00        5.004815 ডবক  100.00

      25.00        2.134816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  8.50

      25.00       23.584821 ববদদৎ  94.30

     2,00.00      1,57.964823 জপজটবল ও লববকদবন  78.98

      10.00       10.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      80.00       79.644833 পচবর ও ববজবপণ  99.54

      20.00       20.004847 পরসবর  100.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      20.00        0.004882 আইন সঅকবন বয়  0.00

      80.00       80.004888 কবমউটবর সবমগর  100.00

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

     1,20.00      1,19.994898 ববজশর বয়  99.99

     1,00.00      1,00.004899 অনবন বয়  100.00

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     15,02.00     13,73.60

4900 জমরবমত ও সঅরকণ



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      30.00       30.004901 জমবটর রবনববহন  100.00

      20.00       19.874911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  99.33

      30.00       30.004916 রনপববত ও সরঞবম  100.00

      50.00       50.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,30.00      1,29.87

উপজমবট - রবজস বয়:     48,34.00     45,19.93

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.506813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.29

     1,00.00       99.756821 আসবববপত  99.75

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,70.00      1,69.25

উপজমবট - মলধন বয়:      1,70.00      1,69.25

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     50,04.00     46,89.18

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     50,04.00     46,89.18

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     50,04.00     46,89.18

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     50,04.00     46,89.18



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3400 পবরজবশ অবধদপর টবঙবইল জজলব কবর রবলয় - ঢবকব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     7,10.00      7,09.344501 অবফসবরজদর জবতন  99.91

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      7,10.00      7,09.34

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     9,74.90      8,94.904601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  91.79

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      9,74.90      8,94.90

4700 ভবতববদ

     7,54.00      7,01.024705 বববড়ভবড়ব ভবতব  92.97

      70.20       18.864709 শববন ববজনবদন ভবতব  26.87

     3,25.00      3,04.564713 উৎসব ভবতব  93.71

      28.00       27.604714 ববঅলব নববর র ভবতব  98.56

     1,32.00      1,23.004717 বচবকৎসব ভবতব  93.18

      13.10       11.604755 টবফন ভবতব  88.55

       8.00        6.604765 রবতবয়বত ভবতব  82.50

      43.10       41.504773 বশকব ভবতব  96.29

       2.10        1.104795 অনবন ভবতব  52.38

উপজমবট - ভবতববদ:     13,75.50     12,35.84

4800 সরবরবহ ও জসবব

     2,25.00      2,16.484801 ভমণ বয়  96.21

      85.00       84.964805 ওভবরটবইম  99.95

     3,80.00      3,75.264806 ভবড়ব-অবফস  98.75

       5.00        5.004815 ডবক  100.00

       8.00        7.984816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  99.71

      62.00        0.004821 ববদদৎ  0.00

      19.80       19.504822 গবস ও জবলবনর  98.48

     1,80.00      1,73.924823 জপজটবল ও লববকদবন  96.62

      10.00        9.994827 মদণ ও ববধবই  99.90

      80.00       79.974833 পচবর ও ববজবপণ  99.96

      20.00       19.964847 পরসবর  99.80

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      40.00       39.854888 কবমউটবর সবমগর  99.61

      90.00       89.904890 অনষবন/উৎসবববদ  99.89

      60.00       59.984898 ববজশর বয়  99.97

      75.00       74.994899 অনবন বয়  99.98

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     13,64.80     12,57.72



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       49.944901 জমবটর রবনববহন  99.89

      15.50       15.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  96.77

      25.00       24.904916 রনপববত ও সরঞবম  99.60

      25.00       25.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,15.50      1,14.84

উপজমবট - রবজস বয়:     45,40.70     42,12.64

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.506813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.29

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:       70.00       69.50

উপজমবট - মলধন বয়:       70.00       69.50

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     46,10.70     42,82.14

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     46,10.70     42,82.14

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     46,10.70     42,82.14

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     46,10.70     42,82.14



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3700 পবরজবশ অবধদপর ববহণবববড়য়ব জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     7,63.00      7,62.434501 অবফসবরজদর জবতন  99.93

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      7,63.00      7,62.43

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     5,28.00      4,93.834601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  93.53

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      5,28.00      4,93.83

4700 ভবতববদ

     5,49.00      5,31.724705 বববড়ভবড়ব ভবতব  96.85

      38.00       37.214709 শববন ববজনবদন ভবতব  97.92

     2,41.00      2,25.794713 উৎসব ভবতব  93.69

      23.00       19.984714 ববঅলব নববর র ভবতব  86.87

      99.00       96.004717 বচবকৎসব ভবতব  96.97

       9.00        8.004755 টবফন ভবতব  88.89

       2.00        1.504765 রবতবয়বত ভবতব  75.00

      20.00       20.004773 বশকব ভবতব  100.00

       1.00        0.704795 অনবন ভবতব  70.00

উপজমবট - ভবতববদ:      9,82.00      9,40.90

4800 সরবরবহ ও জসবব

      90.00       60.624801 ভমণ বয়  67.35

     3,33.00      3,04.254806 ভবড়ব-অবফস  91.37

      20.00       20.004815 ডবক  100.00

      15.00        5.204816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  34.65

      25.00        8.074821 ববদদৎ  32.28

      19.00        0.004822 গবস ও জবলবনর  0.00

       5.00        5.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      50.00       50.004833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      20.00       19.954847 পরসবর  99.75

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      40.00       40.004888 কবমউটবর সবমগর  100.00

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

      60.00       60.004898 ববজশর বয়  100.00

      70.00       44.904899 অনবন বয়  64.14

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:      8,62.00      7,07.99

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      10.00       10.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      25.00       24.904916 রনপববত ও সরঞবম  99.60

      25.00        0.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  0.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       60.00       34.90

উপজমবট - রবজস বয়:     31,95.00     29,40.05

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      80.00        7.006819 অবফস সরঞবম  8.75

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,50.00        7.00

উপজমবট - মলধন বয়:      1,50.00        7.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,45.00     29,47.05

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,45.00     29,47.05

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     33,45.00     29,47.05

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     33,45.00     29,47.05



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3800 পবরজবশ অবধদপর  চবদপর জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     4,46.00      4,28.024501 অবফসবরজদর জবতন  95.97

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      4,46.00      4,28.02

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     4,18.80      4,01.154601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  95.79

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      4,18.80      4,01.15

4700 ভবতববদ

     4,12.10      3,77.914705 বববড়ভবড়ব ভবতব  91.70

      41.40       41.354709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.88

     1,31.80      1,31.744713 উৎসব ভবতব  99.95

      16.10       16.024714 ববঅলব নববর র ভবতব  99.48

      73.90       73.504717 বচবকৎসব ভবতব  99.46

       6.90        6.004755 টবফন ভবতব  86.96

       3.30        3.304765 রবতবয়বত ভবতব  100.00

       1.50        1.504773 বশকব ভবতব  100.00

       1.30        1.164795 অনবন ভবতব  89.23

উপজমবট - ভবতববদ:      6,88.30      6,52.47

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,94.00      1,68.124801 ভমণ বয়  86.66

     4,14.00      4,14.004806 ভবড়ব-অবফস  100.00

       5.00        5.004815 ডবক  100.00

      33.30       27.684816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  83.13

       9.10        3.004819 পববন  32.97

      56.60       24.504821 ববদদৎ  43.29

       8.50        6.504822 গবস ও জবলবনর  76.47

       5.10        0.004827 মদণ ও ববধবই  0.00

      49.00       49.854833 পচবর ও ববজবপণ  101.73

      18.00        0.004847 পরসবর  0.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      54.00       55.004888 কবমউটবর সবমগর  101.85

      92.00       89.924890 অনষবন/উৎসবববদ  97.74

     1,17.00      1,19.904898 ববজশর বয়  102.48

      73.50       65.934899 অনবন বয়  89.70

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     11,54.10     10,29.40

4900 জমরবমত ও সঅরকণ



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      30.00       23.404911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  78.00

      25.00       11.304916 রনপববত ও সরঞবম  45.20

      30.00       30.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       85.00       64.70

উপজমবট - রবজস বয়:     27,92.20     25,75.74

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       17.056813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  24.36

      80.00        0.006819 অবফস সরঞবম  0.00

      25.00        0.006821 আসবববপত  0.00

      12.00       12.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,87.00       29.05

উপজমবট - মলধন বয়:      1,87.00       29.05

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     29,79.20     26,04.79

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     29,79.20     26,04.79

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     29,79.20     26,04.79

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     29,79.20     26,04.79



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3900 পবরজবশ অবধদপর চটগবম জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    14,42.00     20,16.324501 অবফসবরজদর জবতন  139.83

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     14,42.00     20,16.32

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     5,73.00      6,47.314601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  112.97

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      5,73.00      6,47.31

4700 ভবতববদ

     8,75.00     11,26.024705 বববড়ভবড়ব ভবতব  128.69

      67.00      1,06.214709 শববন ববজনবদন ভবতব  158.52

     3,81.00      4,53.404713 উৎসব ভবতব  119.00

      34.00       30.034714 ববঅলব নববর র ভবতব  88.32

     1,58.00      1,84.504717 বচবকৎসব ভবতব  116.77

       9.00       10.004755 টবফন ভবতব  111.11

      13.00       15.004765 রবতবয়বত ভবতব  115.38

      37.00       43.004773 বশকব ভবতব  116.22

       2.00        2.604795 অনবন ভবতব  130.00

উপজমবট - ভবতববদ:     15,76.00     19,70.76

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,69.00      1,46.034801 ভমণ বয়  86.41

     1,99.40      1,87.074805 ওভবরটবইম  93.82

      10.00       15.004815 ডবক  150.00

       7.00        2.674816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  38.11

     3,50.00      3,46.844823 জপজটবল ও লববককবন  99.10

       5.00        5.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      30.00       30.004833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      20.00       20.004882 আইন সঅকবন বয়  100.00

      60.00       58.924888 কবমউটবর সবমগর  98.20

      80.00       80.004898 ববজশর বয়  100.00

      60.00       59.824899 অনবন বয়  99.70

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     10,15.40      9,51.35

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       50.004901 জমবটর রবনববহন  100.00

      20.00       20.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00

      25.00       24.364916 রনপববত ও সরঞবম  97.42



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      20.00       20.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,15.00      1,14.36

উপজমবট - রবজস বয়:     47,21.40     57,00.09

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.806813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.71

     1,20.00       99.006821 আসবববপত  82.50

      10.00       10.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      2,00.00      1,78.80

উপজমবট - মলধন বয়:      2,00.00      1,78.80

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     49,21.40     58,78.89

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     49,21.40     58,78.89

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     49,21.40     58,78.89

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     49,21.40     58,78.89



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3901 পবরজবশ অবধদপর চটগবম গজষণবগবর কবর রবলয়- চটগবম  ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    28,23.00     19,77.754501 অবফসবরজদর জবতন  70.06

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     28,23.00     19,77.75

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,87.00      7,77.344601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  113.15

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,87.00      7,77.34

4700 ভবতববদ

    11,27.00     12,48.304705 বববড়ভবড়ব ভবতব  110.76

      71.00       70.344709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.07

     4,35.00      3,98.544713 উৎসব ভবতব  91.62

      45.00       52.594714 ববঅলব নববষ র ভবতব  116.86

     1,61.00      1,95.194717 বচবকৎসব ভবতব  121.24

      12.00       13.204755 টবফন ভবতব  110.00

      18.00       19.804765 রবতবয়বত ভবতব  110.00

      24.00       22.504773 বশকব ভবতব  93.75

      17.00       13.404795 অনবন ভবতব  78.82

উপজমবট - ভবতববদ:     19,10.00     20,33.87

4800 সরবরবহ ও জসবব

     4,70.00      4,50.574801 ভমণ বয়  95.87

     1,67.00      1,66.954805 ওভবরটবইম  99.97

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      35.00       14.364816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  41.03

     1,23.00       28.424819 পববন  23.11

     3,75.00      2,71.644821 ববদদৎ  72.44

     3,00.00      2,93.614823 জপজটবল ও লববকদবন  97.87

      25.00       24.504827 মদণ ও ববধবই  98.00

      70.00       69.544833 পচবর ও ববজবপণ  99.35

     3,00.00      2,99.704852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  99.90

     3,75.00      4,60.004877 পববধকবরভক কমরকতরবজদর গবড়র রকণবজবকণ বয়  122.67

     1,00.00       89.904888 কবমউটবর সবমগর  89.90

     2,75.00      2,74.024898 ববজশষ বয়  99.64

     1,50.00       69.834899 অনবন বয়  46.55

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     27,75.00     25,23.04

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       71.204901 জমবটর রবনববহন  94.93



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      10.00        9.954911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  99.50

     1,00.00       81.544916 রনপববত ও সরঞবম  81.54

     1,50.00      1,49.864921 অবফস ভবন  99.91

      50.00       48.744991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  97.48

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      3,85.00      3,61.29

উপজমবট - রবজস বয়:     85,80.00     76,73.29

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

     5,60.00      5,04.376813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  90.07

     1,10.00      1,10.006819 অবফস সরঞবম  100.00

     2,00.00      1,99.766821 আসবববপত  99.88

      10.00       10.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      8,80.00      8,24.13

উপজমবট - মলধন বয়:      8,80.00      8,24.13

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     94,60.00     84,97.42

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     94,60.00     84,97.42

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     94,60.00     84,97.42

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     94,60.00     84,97.42



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3901 পবরজবশ অবধদপর চটগবম গজষণবগবর কবর রবলয়- চটগবম  ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    28,23.00     19,77.754501 অবফসবরজদর জবতন  70.06

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     28,23.00     19,77.75

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,87.00      7,77.344601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  113.15

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,87.00      7,77.34

4700 ভবতববদ

    11,27.00     12,48.304705 বববড়ভবড়ব ভবতব  110.76

      71.00       70.344709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.07

     4,35.00      3,98.544713 উৎসব ভবতব  91.62

      45.00       52.594714 ববঅলব নববষ র ভবতব  116.86

     1,61.00      1,95.194717 বচবকৎসব ভবতব  121.24

      12.00       13.204755 টবফন ভবতব  110.00

      18.00       19.804765 রবতবয়বত ভবতব  110.00

      24.00       22.504773 বশকব ভবতব  93.75

      17.00       13.404795 অনবন ভবতব  78.82

উপজমবট - ভবতববদ:     19,10.00     20,33.87

4800 সরবরবহ ও জসবব

     4,70.00      4,50.574801 ভমণ বয়  95.87

     1,67.00      1,66.954805 ওভবরটবইম  99.97

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      35.00       14.364816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  41.03

     1,23.00       28.424819 পববন  23.11

     3,75.00      2,71.644821 ববদদৎ  72.44

     3,00.00      2,93.614823 জপজটবল ও লববকদবন  97.87

      25.00       24.504827 মদণ ও ববধবই  98.00

      70.00       69.544833 পচবর ও ববজবপণ  99.35

     3,00.00      2,99.704852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  99.90

     3,75.00      4,60.004877 পববধকবরভক কমরকতরবজদর গবড়র রকণবজবকণ বয়  122.67

     1,00.00       89.904888 কবমউটবর সবমগর  89.90

     2,75.00      2,74.024898 ববজশষ বয়  99.64

     1,50.00       69.834899 অনবন বয়  46.55

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     27,75.00     25,23.04

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       71.204901 জমবটর রবনববহন  94.93



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      10.00        9.954911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  99.50

     1,00.00       81.544916 রনপববত ও সরঞবম  81.54

     1,50.00      1,49.864921 অবফস ভবন  99.91

      50.00       48.744991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  97.48

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      3,85.00      3,61.29

উপজমবট - রবজস বয়:     85,80.00     76,73.29

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

     5,60.00      5,04.376813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  90.07

     1,10.00      1,10.006819 অবফস সরঞবম  100.00

     2,00.00      1,99.766821 আসবববপত  99.88

      10.00       10.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      8,80.00      8,24.13

উপজমবট - মলধন বয়:      8,80.00      8,24.13

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     94,60.00     84,97.42

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     94,60.00     84,97.42

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     94,60.00     84,97.42

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     94,60.00     84,97.42



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

3903 পবরজবশ অবধদপর চটগবম আঞবলক কবর রবলয় - খলবশ, চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    11,92.00      6,76.414501 অবফসবরজদর জবতন  56.75

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     11,92.00      6,76.41

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     1,63.00       59.044601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  36.22

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      1,63.00       59.04

4700 ভবতববদ

     5,84.00      3,13.484705 বববড়ভবড়ব ভবতব  53.68

      40.00        0.004709 শববন ববজনবদন ভবতব  0.00

     2,50.00      1,31.914713 উৎসব ভবতব  52.76

      23.00       26.384714 ববঅলব নববর র ভবতব  114.70

      69.00       31.504717 বচবকৎসব ভবতব  45.65

       3.00        0.804755 টবফন ভবতব  26.67

       4.00        1.204765 রবতবয়বত ভবতব  30.00

       7.00        8.504773 বশকব ভবতব  121.43

       7.00        6.004795 অনবন ভবতব  85.71

উপজমবট - ভবতববদ:      9,87.00      5,19.77

4800 সরবরবহ ও জসবব

     3,44.50      3,09.484801 ভমণ বয়  89.84

     1,63.30      1,55.714805 ওভবরটবইম  95.35

     1,02.00       54.194810 জপপর কর  53.13

      10.00        0.004811 ভবম কর  0.00

      15.00       10.004815 ডবক  66.67

     1,65.00      1,41.394816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  85.69

     1,75.00       94.004819 পববন  53.71

     8,00.00      3,18.674821 ববদদৎ  39.83

     1,70.00      1,04.574822 গবস ও জবলবনর  61.51

     1,50.00      1,35.284823 জপজটবল ও লববকদবন  90.19

      10.00        9.804827 মদণ ও ববধবই  98.00

     1,10.00      1,09.994833 পচবর ও ববজবপণ  99.99

     1,98.00      1,25.004877 পববধকবরভক কমরকতরবজদর গবড়র রকণবজবকণ বয়  63.13

      50.00       48.504882 আইন সঅকবন বয়  97.00

      80.00       79.604888 কবমউটবর সবমগর  99.50

      90.00       88.304898 ববজশর বয়  98.11

      80.00       79.064899 অনবন বয়  98.82



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     27,12.80     18,63.53

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       74.754901 জমবটর রবনববহন  99.67

      25.00       24.884911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  99.52

      50.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      40.00       34.304991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  85.75

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,90.00      1,33.93

উপজমবট - রবজস বয়:     52,44.80     32,52.68

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      80.00       79.866821 আসবববপত  99.83

      16.60       16.576823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  99.82

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:       96.60       96.43

উপজমবট - মলধন বয়:       96.60       96.43

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     53,41.40     33,49.11

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     53,41.40     33,49.11

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     53,41.40     33,49.11

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     53,41.40     33,49.11



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

4300 পবরজবশ অবধদপর কবমলব জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    11,79.00     11,76.294501 অবফসবরজদর জবতন  99.77

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     11,79.00     11,76.29

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,80.00      8,19.964601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  93.18

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,80.00      8,19.96

4700 ভবতববদ

     8,40.00      7,98.444705 বববড়ভবড়ব ভবতব  95.05

      46.00       45.394709 শববন ববজনবদন ভবতব  98.67

     3,45.00      3,76.114713 উৎসব ভবতব  109.02

      40.00       34.794714 ববঅলব নববর র ভবতব  86.98

     1,44.00      1,36.504717 বচবকৎসব ভবতব  94.79

      12.00       11.004755 টবফন ভবতব  91.67

      18.00       15.004765 রবতবয়বত ভবতব  83.33

      63.00       58.504773 বশকব ভবতব  92.86

       6.00        5.504795 অনবন ভবতব  91.67

উপজমবট - ভবতববদ:     15,14.00     14,81.23

4800 সরবরবহ ও জসবব

     3,35.50      3,34.834801 ভমণ বয়  99.80

     1,44.50      1,44.464805 ওভবরটবইম  99.97

     4,14.00      4,14.004806 ভবড়ব-অবফস  100.00

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      35.00       11.524816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  32.92

      80.00       40.554821 ববদদৎ  50.69

      15.00        9.644822 গবস ও জবলবনর  64.27

     2,50.00      2,39.144823 জপজটবল ও লববকদবন  95.66

      10.00        9.364827 মদণ ও ববধবই  93.60

      60.00       59.194833 পচবর ও ববজবপণ  98.65

      20.00       19.704847 পরসবর  98.50

      30.00       29.504882 আইন সঅকবন বয়  98.33

      60.00       59.884888 কবমউটবর সবমগর  99.80

      90.00       89.754890 অনষবন/উৎসবববদ  99.72

     1,20.00      1,08.094898 ববজশর বয়  90.08

     1,15.00      1,14.954899 অনবন বয়  99.96

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     17,89.00     16,94.57



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       74.994901 জমবটর রবনববহন  99.99

      10.00       10.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00

      40.00       39.904916 রনপববত ও সরঞবম  99.75

      25.00       24.904991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  99.60

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,50.00      1,49.79

উপজমবট - রবজস বয়:     55,12.00     53,21.84

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

     1,16.00      1,14.806813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  98.97

      50.00       44.406821 আসবববপত  88.80

       5.00        4.896823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  97.80

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,71.00      1,64.09

উপজমবট - মলধন বয়:      1,71.00      1,64.09

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     56,83.00     54,85.93

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     56,83.00     54,85.93

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     56,83.00     54,85.93

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     56,83.00     54,85.93



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

4500 পবরজবশ অবধদপর ককববজবর জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     7,96.00      7,95.674501 অবফসবরজদর জবতন  99.96

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      7,96.00      7,95.67

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     4,38.00      4,37.744601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  99.94

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      4,38.00      4,37.74

4700 ভবতববদ

     5,25.00      5,24.084705 বববড়ভবড়ব ভবতব  99.82

      65.00       64.544709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.29

     2,37.00      2,36.934713 উৎসব ভবতব  99.97

      21.00       20.144714 ববঅলব নববর র ভবতব  95.89

     1,10.00      1,09.504717 বচবকৎসব ভবতব  99.55

       8.00        7.604755 টবফন ভবতব  95.00

       1.00        0.604765 রবতবয়বত ভবতব  60.00

      11.00       10.504773 বশকব ভবতব  95.45

       2.00        1.404795 অনবন ভবতব  70.00

উপজমবট - ভবতববদ:      9,80.00      9,75.29

4800 সরবরবহ ও জসবব

     3,50.00      2,44.014801 ভমণ বয়  69.72

     2,05.50      1,68.724805 ওভবরটবইম  82.10

     3,54.00      2,94.304806 ভবড়ব-অবফস  83.14

      15.00       15.004815 ডবক  100.00

      30.00       21.904816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  73.00

      50.00       17.614821 ববদদৎ  35.21

     2,20.00      1,41.194823 জপজটবল ও লববকদবন  64.18

       5.00        2.204827 মদণ ও ববধবই  44.00

     1,75.00      1,31.694833 পচবর ও ববজবপণ  75.25

      20.00       19.934847 পরসবর  99.65

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      80.00       50.004882 আইন সঅকবন বয়  62.50

      50.00       49.884888 কবমউটবর সবমগর  99.76

      90.00       89.864890 অনষবন/উৎসবববদ  99.84

     3,50.00      3,23.904898 ববজশর বয়  92.54

     1,20.00       62.264899 অনবন বয়  51.88

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     21,39.50     16,32.45



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       55.504901 জমবটর রবনববহন  74.00

      25.00       21.404911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  85.60

      50.00       49.904916 রনপববত ও সরঞবম  99.80

      40.00       10.824991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  27.06

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,90.00      1,37.62

উপজমবট - রবজস বয়:     45,43.50     39,78.76

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.506813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.29

      25.00       24.806819 অবফস সরঞবম  99.20

      50.00       49.706821 আসবববপত  99.40

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,45.00      1,44.00

উপজমবট - মলধন বয়:      1,45.00      1,44.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     46,88.50     41,22.76

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     46,88.50     41,22.76

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     46,88.50     41,22.76

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     46,88.50     41,22.76



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

4600 পবরজবশ অবধদপর জফনর জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     4,85.00      5,47.944501 অবফসবরজদর জবতন  112.98

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      4,85.00      5,47.94

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     8,02.00      8,92.274601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  111.26

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      8,02.00      8,92.27

4700 ভবতববদ

     4,02.00      6,50.174705 বববড়ভবড়ব ভবতব  161.73

      37.80       37.754709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.87

     2,45.00      2,07.834713 উৎসব ভবতব  84.83

      26.00       26.544714 ববঅলব নববর র ভবতব  102.08

     1,26.00      1,30.504717 বচবকৎসব ভবতব  103.57

      12.00       12.504755 টবফন ভবতব  104.17

      42.00       45.504773 বশকব ভবতব  108.33

       8.00       10.354795 অনবন ভবতব  129.38

উপজমবট - ভবতববদ:      8,98.80     11,21.14

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,35.00      1,13.934801 ভমণ বয়  84.39

     3,50.00      2,37.984806 ভবড়ব-অবফস  67.99

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      10.00        2.554816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  25.50

      25.00       17.804821 ববদদৎ  71.19

      12.40        7.204822 গবস ও জবলবনর  58.06

      10.00        5.504827 মদণ ও ববধবই  55.00

      15.00       10.424833 পচবর ও ববজবপণ  69.47

      20.00        0.004847 পরসবর  0.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      50.00       39.054888 কবমউটবর সবমগর  78.10

      90.00       69.804890 অনষবন/উৎসবববদ  77.56

     1,00.00       48.004898 ববজশর বয়  48.00

      40.70       40.614899 অনবন বয়  99.78

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:      8,93.10      6,02.84

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      15.00       10.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  66.67

      30.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      25.00       10.804991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  43.20

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       70.00       20.80

উপজমবট - রবজস বয়:     31,48.90     31,84.99

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      68.30       68.306819 অবফস সরঞবম  100.00

     1,00.00       97.976821 আসবববপত  97.97

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      2,38.30      1,66.27

উপজমবট - মলধন বয়:      2,38.30      1,66.27

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,87.20     33,51.26

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     33,87.20     33,51.26

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     33,87.20     33,51.26

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     33,87.20     33,51.26



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

4900 পবরজবশ অবধদপর জনবয়বখবলর জজলব কবর রবলয় - চটগবম ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     5,75.00      5,38.334501 অবফসবরজদর জবতন  93.62

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      5,75.00      5,38.33

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     7,78.00      6,61.374601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  85.01

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      7,78.00      6,61.37

4700 ভবতববদ

     4,43.00      5,43.634705 বববড়ভবড়ব ভবতব  122.72

      25.80       25.774709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.88

     2,10.00      2,09.174713 উৎসব ভবতব  99.60

      27.00       21.734714 ববঅলব নববর র ভবতব  80.50

     1,24.50      1,06.504717 বচবকৎসব ভবতব  85.54

      12.00        9.804755 টবফন ভবতব  81.67

       3.60        3.304765 রবতবয়বত ভবতব  91.67

      39.50       30.504773 বশকব ভবতব  77.22

       2.00        1.104795 অনবন ভবতব  55.00

উপজমবট - ভবতববদ:      8,87.40      9,51.51

4800 সরবরবহ ও জসবব

     2,30.00      1,57.204801 ভমণ বয়  68.35

     3,87.00      3,86.404806 ভবড়ব-অবফস  99.84

      10.00        0.004815 ডবক  0.00

      20.00       18.674816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  93.34

      43.00       41.994821 ববদদৎ  97.66

      20.00       19.364822 গবস ও জবলবনর  96.80

      50.00       29.774833 পচবর ও ববজবপণ  59.53

      20.00       19.994847 পরসবর  99.97

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      50.00       36.654888 কবমউটবর সবমগর  73.30

      90.00       89.984890 অনষবন/উৎসবববদ  99.98

     1,20.00      1,17.004898 ববজশর বয়  97.50

      86.40       74.994899 অনবন বয়  86.80

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     11,51.40      9,92.01

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      20.00       20.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00

      25.00       24.614916 রনপববত ও সরঞবম  98.42



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      25.00        9.704991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  38.80

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       70.00       54.31

উপজমবট - রবজস বয়:     34,61.80     31,97.52

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      61.00       60.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  98.36

      80.00       79.956819 অবফস সরঞবম  99.94

      50.00        0.006821 আসবববপত  0.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,91.00      1,39.95

উপজমবট - মলধন বয়:      1,91.00      1,39.95

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     36,52.80     33,37.47

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     36,52.80     33,37.47

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     36,52.80     33,37.47

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     36,52.80     33,37.47



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

5201 পবরজবশ অবধদপর রবজশবহর ববভবগরয় কবর রবলয়(বগড়ব) -বনবশনবর, বগড়ব

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    36,21.00     12,60.984501 অবফসবরজদর জবতন  34.82

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     36,21.00     12,60.98

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

    13,59.00      4,50.484601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  33.15

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:     13,59.00      4,50.48

4700 ভবতববদ

    23,21.00      7,10.424705 বববড়ভবড়ব ভবতব  30.61

     1,32.70       86.924709 শববন ববজনবদন ভবতব  65.50

     9,19.20      3,87.934713 উৎসব ভবতব  42.20

      72.00       78.164714 ববঅলব নববর র ভবতব  108.55

     3,62.10      1,18.504717 বচবকৎসব ভবতব  32.73

      22.00        7.204755 টবফন ভবতব  32.73

      79.00       24.004773 বশকব ভবতব  30.38

       8.00        4.004795 অনবন ভবতব  50.00

উপজমবট - ভবতববদ:     39,16.00     14,17.13

4800 সরবরবহ ও জসবব

     5,00.00       66.514801 ভমণ বয়  13.30

     1,95.50       66.874805 ওভবরটবইম  34.20

     3,96.00        0.004810 জপপর কর  0.00

       3.00        0.004811 ভবম কর  0.00

      20.00       20.004815 ডবক  100.00

      95.00       68.664816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  72.27

     3,00.00      1,58.464821 ববদদৎ  52.82

     2,00.00      1,24.464822 গবস ও জবলবনর  62.23

     2,75.00        6.404823 জপজটবল ও লববকদবন  2.33

      20.00       17.274827 মদণ ও ববধবই  86.35

      80.00       79.404833 পচবর ও ববজবপণ  99.25

      25.00       24.754847 পরসবর  99.00

     2,00.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      25.00        0.004882 আইন সঅকবন বয়  0.00

      90.00       47.154888 কবমউটবর সবমগর  52.39

     1,40.00      1,40.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

     2,50.00      2,25.504898 ববজশর বয়  90.20

     1,25.00       84.294899 অনবন বয়  67.43



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     29,39.50     11,29.70

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

     1,45.00      1,34.284901 জমবটর রবনববহন  92.61

      50.00       24.954911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  49.90

      25.00       36.864916 রনপববত ও সরঞবম  147.44

      50.00       33.484991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  66.96

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      2,70.00      2,29.57

উপজমবট - রবজস বয়:    1,21,05.50     44,87.86

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      25.00       24.996819 অবফস সরঞবম  99.96

      50.00       50.006821 আসবববপত  100.00

      50.00       49.936823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  99.86

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,25.00      1,24.92

উপজমবট - মলধন বয়:      1,25.00      1,24.92

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,22,30.50     46,12.78

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,22,30.50     46,12.78

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:    1,22,30.50     46,12.78

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:    1,22,30.50     46,12.78



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

6000 পবরজবশ অবধদপর রবজশবহর জজলব কবর রবলয় -  রবজশবহর ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     6,54.00      6,04.604501 অবফসবরজদর জবতন  92.45

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      6,54.00      6,04.60

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,54.00      5,82.364601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  89.05

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,54.00      5,82.36

4700 ভবতববদ

     5,90.00      5,36.904705 বববড়ভবড়ব ভবতব  91.00

      83.00       71.854709 শববন ববজনবদন ভবতব  86.57

     2,15.00      2,13.954713 উৎসব ভবতব  99.51

      24.40       23.934714 ববঅলব নববর র ভবতব  98.07

     1,04.00       93.004717 বচবকৎসব ভবতব  89.42

      11.10        9.804755 টবফন ভবতব  88.29

      14.20       14.104765 রবতবয়বত ভবতব  99.30

      16.00       13.004773 বশকব ভবতব  81.25

       2.10        2.004795 অনবন ভবতব  95.24

উপজমবট - ভবতববদ:     10,59.80      9,78.53

4800 সরবরবহ ও জসবব

     2,20.00      1,49.034801 ভমণ বয়  67.74

     1,32.00       96.054805 ওভবরটবইম  72.77

     3,61.00      3,05.434806 ভবড়ব-অবফস  84.61

      14.50       15.004815 ডবক  103.45

      15.00        7.594816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  50.57

       3.30        0.004819 পববন  0.00

     4,10.00      3,28.024821 ববদদৎ  80.01

     2,00.00      1,61.424823 জপজটবল ও লববকদবন  80.71

      19.80        0.004827 মদণ ও ববধবই  0.00

      60.00        8.204833 পচবর ও ববজবপণ  13.67

      20.00       20.004847 পরসবর  100.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      45.50       42.704888 কবমউটবর সবমগর  93.85

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

      50.00       22.004898 ববজশর বয়  44.00

      90.00       57.734899 অনবন বয়  64.14

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     17,56.10     13,03.16



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      50.00       30.004901 জমবটর রবনববহন  60.00

      10.00        9.504911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  95.00

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      25.00        0.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  0.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,10.00       39.50

উপজমবট - রবজস বয়:     42,33.90     35,08.16

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      20.00       19.906821 আসবববপত  99.50

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:       90.00       19.90

উপজমবট - মলধন বয়:       90.00       19.90

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     43,23.90     35,28.06

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     43,23.90     35,28.06

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     43,23.90     35,28.06

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     43,23.90     35,28.06



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

6300 পবরজবশ অবধদপর ববজগরহবট জজলব কবর রবলয় - খলনব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     8,56.00      9,45.734501 অবফসবরজদর জবতন  110.48

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      8,56.00      9,45.73

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     4,25.70      4,25.704601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  100.00

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      4,25.70      4,25.70

4700 ভবতববদ

     5,01.00      5,61.234705 বববড়ভবড়ব ভবতব  112.02

      11.00       50.864709 শববন ববজনবদন ভবতব  462.36

     1,98.00      2,23.724713 উৎসব ভবতব  112.99

      20.00       20.414714 ববঅলব নববর র ভবতব  102.06

      87.00       87.004717 বচবকৎসব ভবতব  100.00

       6.60        6.604755 টবফন ভবতব  100.00

       3.30        3.304765 রবতবয়বত ভবতব  100.00

      35.00       35.004773 বশকব ভবতব  100.00

উপজমবট - ভবতববদ:      8,61.90      9,88.12

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,60.00      1,49.504801 ভমণ বয়  93.44

     2,15.20      2,15.204806 ভবড়ব-অবফস  100.00

       5.00        0.004815 ডবক  0.00

      17.10       15.374816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  89.88

       4.00        3.874819 পববন  96.78

      20.00       12.744821 ববদদৎ  63.72

      30.00        0.004823 জপজটবল ও লববকদবন  0.00

      53.70       53.654833 পচবর ও ববজবপণ  99.91

      20.00       19.954847 পরসবর  99.75

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      30.00       30.004882 আইন সঅকবন বয়  100.00

      55.60       48.804888 কবমউটবর সবমগর  87.77

      90.00       89.964890 অনষবন/উৎসবববদ  99.96

     1,24.00      1,24.004898 ববজশর বয়  100.00

      70.00       69.954899 অনবন বয়  99.93

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:      9,19.60      8,32.99

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      10.00       10.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      25.00       25.004916 রনপববত ও সরঞবম  100.00

      25.00       25.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       60.00       60.00

উপজমবট - রবজস বয়:     31,23.20     32,52.55

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       10.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  14.29

      80.00       78.206819 অবফস সরঞবম  97.76

      10.00       10.006821 আসবববপত  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,60.00       98.20

উপজমবট - মলধন বয়:      1,60.00       98.20

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     32,83.20     33,50.75

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     32,83.20     33,50.75

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     32,83.20     33,50.75

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     32,83.20     33,50.75



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

6500 পবরজবশ অবধদপর রজশবর জজলব কবর রবলয় - খলনব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     5,47.70      5,59.394501 অবফসবরজদর জবতন  102.13

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      5,47.70      5,59.39

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,82.00      6,20.704601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  91.01

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,82.00      6,20.70

4700 ভবতববদ

     4,79.60      5,06.664705 বববড়ভবড়ব ভবতব  105.64

      40.00       11.894709 শববন ববজনবদন ভবতব  29.73

     2,11.00      2,05.344713 উৎসব ভবতব  97.32

      21.10       19.624714 ববঅলব নববর র ভবতব  93.00

     1,22.10      1,11.004717 বচবকৎসব ভবতব  90.91

      10.20       10.004755 টবফন ভবতব  98.04

      39.70       34.004773 বশকব ভবতব  85.64

       2.00        1.204795 অনবন ভবতব  60.00

উপজমবট - ভবতববদ:      9,25.70      8,99.72

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,30.00       93.914801 ভমণ বয়  72.24

      39.50       38.804805 ওভবরটবইম  98.22

     4,28.00      4,27.804806 ভবড়ব-অবফস  99.95

       5.00        5.004815 ডবক  100.00

      15.00       14.954816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  99.67

      10.00        9.634819 পববন  96.29

      45.00       36.624821 ববদদৎ  81.39

     2,00.00      1,99.814823 জপজটবল ও লববকদবন  99.90

      10.00       10.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

      40.00       40.004833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      20.00       19.004847 পরসবর  95.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      49.50       49.504888 কবমউটবর সবমগর  100.00

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

      60.00       59.854898 ববজশর বয়  99.75

      70.00       69.874899 অনবন বয়  99.81

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     12,37.00     11,64.74

4900 জমরবমত ও সঅরকণ



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      75.00       74.894901 জমবটর রবনববহন  99.85

      19.50       19.504911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00

      25.00       24.174916 রনপববত ও সরঞবম  96.68

      25.00       23.314991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  93.24

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,44.50      1,41.87

উপজমবট - রবজস বয়:     35,36.90     33,86.41

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  98.57

      80.00       78.206819 অবফস সরঞবম  97.76

      50.00       48.606821 আসবববপত  97.20

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      2,00.00      1,95.80

উপজমবট - মলধন বয়:      2,00.00      1,95.80

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     37,36.90     35,82.21

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     37,36.90     35,82.21

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     37,36.90     35,82.21

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     37,36.90     35,82.21



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

6701 পবরজবশ অবধদপর খলনব ববভবগরয় কবর রবলয় - বয়রব, খলনব, খলনব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    40,98.00     19,97.264501 অবফসবরজদর জবতন  48.74

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     40,98.00     19,97.26

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

    15,21.00      8,35.744601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  54.95

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:     15,21.00      8,35.74

4700 ভবতববদ

    24,43.00     12,30.464705 বববড়ভবড়ব ভবতব  50.37

      86.40       38.894709 শববন ববজনবদন ভবতব  45.01

     9,88.70      4,87.564713 উৎসব ভবতব  49.31

      99.00      1,03.144714 ববঅলব নববর র ভবতব  104.18

     3,83.20      1,77.004717 বচবকৎসব ভবতব  46.19

      25.30       12.604755 টবফন ভবতব  49.80

      29.70       15.004765 রবতবয়বত ভবতব  50.51

     1,17.00       56.004773 বশকব ভবতব  47.86

       7.00        3.004795 অনবন ভবতব  42.86

উপজমবট - ভবতববদ:     41,79.30     21,23.64

4800 সরবরবহ ও জসবব

     8,55.00      4,17.014801 ভমণ বয়  48.77

     3,45.20      1,51.624805 ওভবরটবইম  43.92

      71.00        0.854810 জপপর কর  1.19

      15.00        5.004815 ডবক  33.33

      68.00       46.154816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  67.87

     5,50.00      2,30.514821 ববদদৎ  41.91

     7,60.40      3,23.804823 জপজটবল ও লববকদবন  42.58

      20.00        0.004827 মদণ ও ববধবই  0.00

     1,31.00       99.284833 পচবর ও ববজবপণ  75.79

      25.00       25.004847 পরসবর  100.00

     2,50.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

     1,00.00       34.004882 আইন সঅকবন বয়  34.00

      90.00       56.254888 কবমউটবর সবমগর  62.50

     1,40.00      1,40.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

     1,10.00       87.504898 ববজশর বয়  79.55

      90.00       53.834899 অনবন বয়  59.81

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     36,20.60     16,70.81



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

     1,50.00       36.654901 জমবটর রবনববহন  24.43

      25.00        2.404911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  9.60

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

     3,00.00       17.074921 অবফস ভবন  5.69

     1,20.00       69.024991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  57.52

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      6,20.00      1,25.14

উপজমবট - রবজস বয়:    1,40,38.90     67,52.59

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      85.00        7.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  8.24

     1,00.00      1,00.006821 আসবববপত  100.00

      10.00        3.006823 জটবলজরবগবজরবগ সরঞবম  30.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,95.00      1,10.00

উপজমবট - মলধন বয়:      1,95.00      1,10.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,42,33.90     68,62.59

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,42,33.90     68,62.59

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:    1,42,33.90     68,62.59

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:    1,42,33.90     68,62.59



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

6900 পবরজবশ অবধদপর কবষয়ব জজলব কবর রবলয় - খলনব ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     6,00.00      6,65.564501 অবফসবরজদর জবতন  110.93

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      6,00.00      6,65.56

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     7,73.00      6,63.744601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  85.87

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      7,73.00      6,63.74

4700 ভবতববদ

     6,13.00      5,82.064705 বববড়ভবড়ব ভবতব  94.95

      63.20       33.634709 শববন ববজনবদন ভবতব  53.21

     2,08.00      2,36.724713 উৎসব ভবতব  113.81

      23.00       23.024714 ববঅলব নববর র ভবতব  100.07

     1,26.00      1,14.604717 বচবকৎসব ভবতব  90.95

      12.00       10.084755 টবফন ভবতব  84.00

      28.00       34.004773 বশকব ভবতব  121.43

       6.00        5.704795 অনবন ভবতব  95.00

উপজমবট - ভবতববদ:     10,79.20     10,39.81

4800 সরবরবহ ও জসবব

     2,20.00      1,69.184801 ভমণ বয়  76.90

     1,45.00      1,08.684806 ভবড়ব-অবফস  74.95

       5.00        5.004815 ডবক  100.00

      30.00       19.474816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  64.91

      30.00       14.644821 ববদদৎ  48.80

      40.00        8.804823 জপজটবল ও লববকদবন  22.01

      10.00        0.004827 মদণ ও ববধবই  0.00

      40.00       23.704833 পচবর ও ববজবপণ  59.24

      20.00       20.004847 পরসবর  100.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      50.00       17.654888 কবমউটবর সবমগর  35.30

      90.00       90.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

     1,00.00       19.504898 ববজশর বয়  19.50

      70.00       34.754899 অনবন বয়  49.65

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:      8,75.00      5,31.37

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      20.00        0.004901 জমবটর রবনববহন  0.00

      20.00       20.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  100.00



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      25.00        0.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  0.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:       90.00       20.00

উপজমবট - রবজস বয়:     34,17.20     29,20.47

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      40.00       40.006821 আসবববপত  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,10.00       40.00

উপজমবট - মলধন বয়:      1,10.00       40.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     35,27.20     29,60.47

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     35,27.20     29,60.47

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     35,27.20     29,60.47

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     35,27.20     29,60.47



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

7501 পবরজবশ অবধদপর ববরশবল ববভবগরয় কবর রবলয় - ববরশবল ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    20,47.00     10,64.584501 অবফসবরজদর জবতন  52.01

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     20,47.00     10,64.58

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

    11,93.00      4,99.274601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  41.85

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:     11,93.00      4,99.27

4700 ভবতববদ

    14,38.00      6,75.384705 বববড়ভবড়ব ভবতব  46.97

      66.00        0.004709 শববন ববজনবদন ভবতব  0.00

     6,40.00      2,17.634713 উৎসব ভবতব  34.00

      57.00       46.524714 ববঅলব নববর র ভবতব  81.61

     2,25.00       93.004717 বচবকৎসব ভবতব  41.33

      16.00        7.204755 টবফন ভবতব  45.00

      19.00        7.804765 রবতবয়বত ভবতব  41.05

      73.00       28.504773 বশকব ভবতব  39.04

       3.00        0.404795 অনবন ভবতব  13.33

উপজমবট - ভবতববদ:     25,37.00     10,76.43

4800 সরবরবহ ও জসবব

     5,87.00      3,16.904801 ভমণ বয়  53.99

      85.00       42.504805 ওভবরটবইম  50.00

     5,24.00      2,97.524806 ভবড়ব-অবফস  56.78

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      80.00       39.134816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  48.91

      25.00       13.344819 পববন  53.38

     2,10.00      1,09.604821 ববদদৎ  52.19

     2,10.00      1,29.144823 জপজটবল ও লববকদবন  61.50

      10.00       10.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

     1,50.00      1,47.094833 পচবর ও ববজবপণ  98.06

      25.00       25.004847 পরসবর  100.00

     2,25.00      2,24.964852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  99.98

      25.00       25.004882 আইন সঅকবন বয়  100.00

      75.00       48.304888 কবমউটবর সবমগর  64.40

     1,40.00      1,40.004890 অনষবন/উৎসবববদ  100.00

     2,00.00      1,15.184898 ববজশর বয়  57.59

      80.00       33.764899 অনবন বয়  42.20



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     26,61.00     17,27.42

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

      75.00       44.654901 জমবটর রবনববহন  59.53

      25.00       15.904911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  63.60

      25.00       25.004916 রনপববত ও সরঞবম  100.00

      25.00       18.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  72.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,50.00      1,03.55

উপজমবট - রবজস বয়:     85,88.00     44,71.24

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00       69.806813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  99.71

      60.00       60.006819 অবফস সরঞবম  100.00

      25.00       25.006821 আসবববপত  100.00

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,55.00      1,54.80

উপজমবট - মলধন বয়:      1,55.00      1,54.80

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     87,43.00     46,26.04

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     87,43.00     46,26.04

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     87,43.00     46,26.04

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     87,43.00     46,26.04



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

8501 পবরজবশ অবধদপর বসজলট ববভবগরয় কবর রবলয় - বসজলট ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

    29,89.00      4,25.774501 অবফসবরজদর জবতন  14.24

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:     29,89.00      4,25.77

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

    11,14.00      3,41.644601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  30.67

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:     11,14.00      3,41.64

4700 ভবতববদ

    17,65.00      3,45.084705 বববড়ভবড়ব ভবতব  19.55

      25.00        0.004709 শববন ববজনবদন ভবতব  0.00

     6,84.00      3,14.034713 উৎসব ভবতব  45.91

      70.00      1,06.684714 ববঅলব নববর র ভবতব  152.39

     2,34.00       42.004717 বচবকৎসব ভবতব  17.95

      22.00        4.604755 টবফন ভবতব  20.91

      15.00        6.904765 রবতবয়বত ভবতব  46.00

      66.00        8.004773 বশকব ভবতব  12.12

      50.00        1.504795 অনবন ভবতব  3.00

উপজমবট - ভবতববদ:     29,31.00      8,28.79

4800 সরবরবহ ও জসবব

     3,70.00      1,55.074801 ভমণ বয়  41.91

     1,20.00       89.444805 ওভবরটবইম  74.53

      10.00       10.004815 ডবক  100.00

      70.00       43.794816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  62.55

     1,00.00      1,00.004821 ববদদৎ  100.00

     1,75.00      1,21.524822 গবস ও জবলবনর  69.44

     1,75.00       95.244823 জপজটবল ও লববকদবন  54.42

      25.00       25.004827 মদণ ও ববধবই  100.00

     1,25.00      1,21.204833 পচবর ও ববজবপণ  96.96

      25.00       25.004847 পরসবর  100.00

     3,00.00      2,99.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  99.67

     3,00.00       25.004877 পববধকবরভক কমরকতরবজদর গবড়র রকণবজবকণ বয়  8.33

      75.00       74.904882 আইন সঅকবন বয়  99.87

     1,50.00       69.804888 কবমউটবর সবমগর  46.53

     1,40.00      1,39.904890 অনষবন/উৎসবববদ  99.93

     2,50.00      2,05.654898 ববজশর বয়  82.26

     1,70.00      1,09.744899 অনবন বয়  64.55



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয় (মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন)

 2

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     25,80.00     17,10.24

4900 জমরবমত ও সঅরকণ

     2,00.00      1,32.654901 জমবটর রবনববহন  66.33

      60.00       50.104911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  83.50

     1,00.00       99.704916 রনপববত ও সরঞবম  99.70

     1,25.00       84.784991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  67.82

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      4,85.00      3,67.23

উপজমবট - রবজস বয়:    1,00,99.00     36,73.67

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      50.00       49.806815 কবমউটবর ও রনবঅশ  99.60

      15.00       15.006819 অবফস সরঞবম  100.00

     2,00.00      1,99.906821 আসবববপত  99.95

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      2,65.00      2,64.70

উপজমবট - মলধন বয়:      2,65.00      2,64.70

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,03,64.00     39,38.37

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:    1,03,64.00     39,38.37

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:    1,03,64.00     39,38.37

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:    1,03,64.00     39,38.37



ববজজট বরবজদর ববপররজত পকত বয়

মবঠ পর রবজয়র অবফস ওয়ববর ববভবজন

45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

2017-18

মনণবলয়/ববভবগ

 1

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

4541 পবরজবশ অবধদপর

0000 পবরজবশ অবধদপর

9400 পবরজবশ অবধদপর রঅপর জজলব কবর রবলয় - রঅপর ববভবগ

রবজস বয়

4500 অবফসবরজদর জবতন

     7,50.00     12,40.484501 অবফসবরজদর জবতন  165.40

উপজমবট - অবফসবরজদর জবতন:      7,50.00     12,40.48

4600 পবতষবন কম রচববরজদর জবতন

     6,70.00      7,61.634601 পবতষবন কমরচববরজদর জবতন  113.68

উপজমবট - পবতষবন কম রচববরজদর জবতন:      6,70.00      7,61.63

4700 ভবতববদ

     7,75.00      8,19.114705 বববড়ভবড়ব ভবতব  105.69

      33.60       33.544709 শববন ববজনবদন ভবতব  99.82

     2,44.00      3,08.004713 উৎসব ভবতব  126.23

      26.00       31.624714 ববঅলব নববর র ভবতব  121.62

     1,34.00      1,47.004717 বচবকৎসব ভবতব  109.70

      12.00       12.604755 টবফন ভবতব  105.00

      17.00       18.514765 রবতবয়বত ভবতব  108.86

      16.00       27.504773 বশকব ভবতব  171.88

       3.00        2.204795 অনবন ভবতব  73.33

উপজমবট - ভবতববদ:     12,60.60     14,00.08

4800 সরবরবহ ও জসবব

     1,95.00      1,34.334801 ভমণ বয়  68.89

      73.00       62.864805 ওভবরটবইম  86.11

     3,69.00      3,23.754806 ভবড়ব-অবফস  87.74

       5.00        5.004815 ডবক  100.00

      25.00       11.534816 জটবলজফবন/জটবলগবম/জটবলবপনবর  46.12

      23.00       16.194821 ববদদৎ  70.41

     1,40.00      1,26.884823 জপজটবল ও লববকদবন  90.63

      80.00       80.004833 পচবর ও ববজবপণ  100.00

      20.00       20.004847 পরসবর  100.00

      25.00        0.004852 রবসবয়বনক দবববদ কয়  0.00

      50.00        0.004882 আইন সঅকবন বয়  0.00

      45.00       29.204888 কবমউটবর সবমগর  64.89

      90.00        0.004890 অনষবন/উৎসবববদ  0.00

     1,00.00       72.684898 ববজশর বয়  72.68

      90.00       88.944899 অনবন বয়  98.82

উপজমবট - সরবরবহ ও জসবব:     13,30.00      9,71.36

4900 জমরবমত ও সঅরকণ
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45 - পবরজবশ ও বন মনণবলয়

ববতরণ

(অঅকসমহ হবজবর টবকবয়)

অর র ববতরণ পকত বয়পববতষববনক

জকবড

পবরচবলন

ইউবনট

মবঠ অবফস

জকবড

অর রননবতক

জকবড

ববতরণকত অর র

বজয়র হবর (%)

      50.00       50.004901 জমবটর রবনববহন  99.99

      10.00        0.004911 কবমউটবর  ও অবফস সরঞবম  0.00

      25.00        0.004916 রনপববত ও সরঞবম  0.00

      25.00       25.004991 অনবন জমরবমত ও সঅরকণ  100.00

উপজমবট - জমরবমত ও সঅরকণ:      1,10.00       75.00

উপজমবট - রবজস বয়:     41,20.60     44,48.54

মলধন বয়

6800 সমদ সঅগহ/কয়

      70.00        0.006813 রনপববত ও অনবন সরঞবম  0.00

      25.00        0.006819 অবফস সরঞবম  0.00

      80.00       41.006821 আসবববপত  51.25

উপজমবট - সমদ সঅগহ/কয়:      1,75.00       41.00

উপজমবট - মলধন বয়:      1,75.00       41.00

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     42,95.60     44,89.54

জমবট - পবরজবশ অবধদপর:     42,95.60     44,89.54

জমবট -  পবরজবশ অবধদপর:     42,95.60     44,89.54

জমবট - পবরজবশ ও বন মনণবলয়:     42,95.60     44,89.54
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