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2018-19 সসললর সমরক মঞরর ও বরসলদর দসরবসমহ

(অঅকসমহ হসজসর টসকসয়)

মনণসলয়/

রবভসগ ককসড
মনণসলয়/রবভসগ সমরক দসরব

মঞরর

নঅ 2018-19 2018-19

বসলজট সঅলশসরধত

103   17,02,952801,81,74 2818,84,6902 পধসনমননর কসর রসলয়

104    8,07,78 147,15,00  155,22,7803 মরনপররষদ রবভসগ

105   33,72,57 180,22,00  213,94,57বসঅলসলদশ সরপম ককসট র

106 2447,88,231895,24,00 4343,12,2304 রনব রসচন করমশন সরচবসলয়

107  229,68,402626,91,00 2856,59,4005 জনপশসসন মনণসলয়

108   46,93,34  77,62,00  124,55,3406 বসঅলসলদশ সরকসরর কমর করমশন

110    2,06,46 215,65,00  217,71,46বসঅলসলদলশর মহস রহসসব-রনরনকক ও রনয়নলকর কসর রসলয়

113  428,04,0713717,66,00 14145,70,0710 অর রননরতক সমকর রবভসগ

115    9,60,72 135,58,00  145,18,7212 বসসবসয়ন পররবনকণ ও মলসয়ন রবভসগ

116  141,86,37 599,62,00  741,48,3713 পররসঅখসন ও তথ ববসসপনস রবভসগ

118  151,67,351250,75,00 1402,42,3515 পররসষ মনণসলয়

119 1604,64,7829066,21,76 30670,86,5416 পরতরকস মনণসলয়

121   54,12,691523,63,00 1577,75,6918 আইন ও রবচসর রবভসগ

122  674,33,4721426,35,70 22100,69,1719 জনরনরসপতস রবভসগ

123    2,88,34  34,77,00   37,65,3420 কলরজসললটভ ও সঅসদ রবষয়ক রবভসগ

125  972,05,8724896,17,00 25868,22,8722 মসধরমক ও উচ রশকস রবভসগ

126  190,50,0012200,75,00 12391,25,0023 রবজসন ও পযরক মনণসলয়

131   44,06,25 227,01,00  271,07,2528 শম ও কম রসঅসসন মনণসলয়

132 1182,93,564964,55,00 6147,48,5629 গহসয়ন ও গণপতর মনণসলয়

134  115,93,18 510,00,00  625,93,1831 সঅসরত রবষয়ক মনণসলয়

135  326,58,461168,22,00 1494,80,4632 ধম র রবষয়ক মনণসলয়

136   21,08,171498,14,00 1519,22,1733 যব ও কনড়স মনণসলয়

137 1542,84,5929153,19,00 30696,03,5934 সসননয় সরকসর রবভসগ

138   57,56,152209,00,57 2266,56,7235 পলন উনয়ন ও সমবসয় রবভসগ

139  220,97,771351,57,00 1572,54,7736 রশল মনণসলয়

140     83,54 595,25,00  596,08,5437 পবসসন কলসণ ও ববলদরশক কমরসঅসসন মনণসলয়

141  876,16,11 738,00,00 1614,16,1138 বস ও পসট মনণসলয়

142  305,43,031984,62,00 2290,05,0339 জসলসরন ও খরনজ সমদ রবভসগ

145   69,37,071271,05,00 1340,42,0742 পররলবশ, বন ও জলবসয় পররবতরন মনণসলয়

147  586,64,907092,80,00 7679,44,9044 পসরন সমদ মনণসলয়

149   59,13,869658,51,23 9717,65,0946 দলর রসগ ববসসপনস ও তসণ মনণসলয়



আ

(অঅকসমহ হসজসর টসকসয়)

মনণসলয়/

রবভসগ ককসড
মনণসলয়/রবভসগ সমরক দসরব

মঞরর

নঅ

2018-19  সসললর সমরক মঞরর ও বরসলদর দসরবসমহ

2018-19 2018-19

বসলজট সঅলশসরধত

152  677,73,933536,74,00 4214,47,9349 কনন পররবহন মনণসলয়

155   51,59,771309,13,44 1360,73,2152 পসব রতত চটগসম রবষয়ক মনণসলয়

156 1276,79,4422935,91,00 24212,70,4453 রবদতৎ রবভসগ

158    5,34,60 117,47,00  122,81,60দনররত দমন করমশন

160   55,29,435702,37,00 5757,66,4357 কসররগরর ও মসদসসস রশকস রবভসগ

161  674,71,343350,65,66 4025,37,0058 সরকস কসবস রবভসগ

বসখসমলক সসরক

সব রলমসট : 15166,18,54212170,31,10 227336,49,64

201৮-1৯ অর রবছলরর মল বসলজলট 62ট মনণসলয়/রবভসলগর অনকলল ননট ৪,৬৪,৫৭৩ ককসট টসকস বরসদ রছল। সঅলশসরধত বসলজলট ৩৭ট 

মনণসলয়/রবভসলগর বরসদ ১৫,১৬৬.১৯ ককসট টসকস বরদ কপলয়লছ এবঅ ২৫ট মনণসলয়/রবভসলগর বরসদ ৩৭,৩৪৮.০৫ ককসট টসকস হসস কপলয়লছ। 

সসরব রকভসলব ২২,০৩২ ককসট টসকস হসস কপলয় সঅলশসরধত বরসদ দদরড়লয়লছ ননট ৪,৪২,৫৪১ ককসট টসকস।
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