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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503000000 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0  2,35,000   2,35,000মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0  2,35,000   2,35,000

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0  1,30,000   1,30,000মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0  1,30,000   1,30,000

31113 ভপতপরদ

3111301        0    1,000     1,000দপরয়ত ভপতপ

3111302        0    1,000     1,000রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0    5,000     5,000রশকপ ভপতপ

3111309        0    2,500     2,500পপহপরড় ভপতপ

3111310        0  1,55,000   1,55,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0   26,000    26,000রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0   11,000    11,000আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0    3,000     3,000টরফন ভপতপ

3111325        0   65,000    65,000উৎসব ভপতপ

3111328        0    6,000     6,000শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0    7,000     7,000বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0  2,82,500   2,82,500

32111 পশপসরনক বয়

3211101        0    3,000     3,000পরসপর

3211102        0   15,000    15,000পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211113        0    3,000     3,000রবদজৎ

3211115        0    2,000     2,000পপরন

3211116        0    3,200     3,200কররয়পর

3211117        0   10,000    10,000ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0    3,200     3,200ডপক

3211120        0    5,000     5,000পররলপফপন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503000000 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3211127        0    6,400     6,400বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0   30,000    30,000অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:        0   80,800    80,800

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221104        0    3,000     3,000রনবনন রফ

3221107        0    6,400     6,400অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0    9,400     9,400

32441 ভমণ ও বদরল

3244102        0    5,000     5,000বদরল বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0    5,000     5,000

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0   10,000    10,000করমউরপর সপমগত

3255102        0    6,400     6,400মদণ ও বপধপই

3255104        0    3,000     3,000সজপম ও রসল

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:        0   19,400    19,400

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0    8,000     8,000পমপরররপন

3258102        0    3,500     3,500আসবপবপত

3258103        0    5,000     5,000করমউরপর

3258105        0    3,000     3,000অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0    2,000     2,000পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0   21,500    21,500

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0    2,500     2,500রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0    2,500     2,500

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0    5,500     5,500তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ
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 3

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503000000 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112204        0    3,200     3,200পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0    8,700     8,700

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112305        0    2,500     2,500অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0   35,000    35,000অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0   37,500    37,500

পমপর:        0  8,32,300   8,32,300
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 4

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104061 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বরগনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    2,800     2,800মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    2,800     2,800

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,150     1,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     500      500উৎসব ভপতপ

3111335        0      60       60বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,060     2,060

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     130      530ভমণ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104061 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বরগনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     130      530

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314        0     250      250আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     490      530

পমপর:      600    6,870     7,470
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104062 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বররশপল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,700     2,700বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,400     4,400

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     540      600

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104062 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বররশপল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     120      420ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     120      420

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202       50       0       50করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:       50      80      130
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104062 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বররশপল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      550   12,880    13,430
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104063 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পভপলপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,450     3,450

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     550      610

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104063 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পভপলপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      250     100      350ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      250     100      350

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       80      30      110অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       80     260      340

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104063 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পভপলপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      530    9,870    10,400
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104064 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঝপলকপঠ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,250     1,250বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     550      550উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      60       60বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,470     2,470

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     540      600

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104064 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঝপলকপঠ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3244101      400     130      530ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     130      530

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      70       70পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     220      220

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      600    7,380     7,980
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104065 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পটয়পখপলত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,500     2,500বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,280     4,280

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       30      20       50আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       30     550      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104065 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পটয়পখপলত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101       60     120      180ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:       60     120      180

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       70      40      110অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       70     270      340

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104065 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পটয়পখপলত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       30      20       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       30     250      280

পমপর:      190   12,040    12,230
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104066 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপপরপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,700     1,700বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     700      700উৎসব ভপতপ

3111335        0      70       70বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,820     2,820

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      50       50রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,280     1,280অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,880     1,940

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104066 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপপরপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300      80      380ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300      80      380

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104066 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপপরপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0    1,190     1,190

পমপর:      460   10,990    11,450
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104068 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বপহণবপরড়য়প

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,900     1,900বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,610     3,610

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     530      590

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104068 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বপহণবপরড়য়প

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     120      520ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     120      520

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104068 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বপহণবপরড়য়প

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      570       0      570আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      610     240      850

পমপর:     1,170    9,910    11,080
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104069 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চপদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,150     2,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,700     3,700

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     530      590

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104069 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চপদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     100      450ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     100      450

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      50       50রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      50       50

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      150       0      150করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      150      80      230

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104069 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চপদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      700   10,660    11,360
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104070 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চটগপম

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,750     2,750বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111328        0     350      350শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,920     4,920

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       80      20      100আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       80     550      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104070 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চটগপম

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     100      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      250       0      250করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104070 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চটগপম

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      250      80      330

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       50      10       60নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

4112314      150       0      150আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      200    1,190     1,390

পমপর:      930   13,590    14,520
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104071 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করমলপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0     180      180রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,700     2,700বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,530     4,530

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       70      20       90আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       70     570      640

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104071 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করমলপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     120      520ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     120      520

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      50       50রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      50       50

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104071 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করমলপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       30      20       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

4112314      200       0      200আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      230    1,200     1,430

পমপর:      800   13,060    13,860
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104072 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ককবপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111301        0      90       90দপরয়ত ভপতপ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     750      750উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      80       80বপসলপ নববর র ভপতপ

3111344     1,250       0     1,250পখপরপপপর ভপতপ (সপসপপনশন)

ঊপপমপর-ভপতপরদ:     1,250    3,780     5,030

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106        0      20       20আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:        0     570      570

32211 রফ, চপজর ও করমশন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104072 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ককবপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101        0     150      150ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0     150      150

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105        0      30       30অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:        0     260      260

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104072 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ককবপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0     240      240

পমপর:     1,250    9,970    11,220
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104073 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পফনত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0     600      600মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0     600      600

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0     850      850বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     200      200রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0      20       20আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     300      300উৎসব ভপতপ

3111335        0      30       30বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    1,430     1,430

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0     110      110রবদজৎ

3211115        0      60       60পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,110     1,110অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,810     1,870

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104073 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পফনত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      100      50      150ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      100      50      150

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       70      30      100অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       70     260      330

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      150       0      150করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104073 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পফনত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      150      80      230

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     150      150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     190      230

পমপর:      420    6,760     7,180
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104074 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, খপগডডপছরডড

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31113 ভপতপরদ

3111309        0     360      360পপহপরড় ভপতপ

3111310        0    1,250     1,250বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     520      520উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      60       60বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,980     2,980

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       20      20       40আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       20     520      540

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104074 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, খপগডডপছরডড

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      250     150      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      250     150      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       70      30      100অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       70     260      330

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       20      10       30নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104074 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, খপগডডপছরডড

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       20     240      260

পমপর:      360    7,860     8,220
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104075 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, লকতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      80       80বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,440     3,440

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104075 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, লকতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      250     100      350ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      250     100      350

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       70      30      100অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       70     260      330

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104075 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, লকতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      150       0      150আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      150     240      390

পমপর:      530    9,770    10,300
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104076 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পনপয়পখপলত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111301        0      90       90দপরয়ত ভপতপ

3111310        0    1,900     1,900বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     750      750উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,650     3,650

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211115        0      80       80পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     630      690

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104076 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পনপয়পখপলত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     140      540ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     140      540

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 46

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104076 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পনপয়পখপলত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      150       0      150আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      190     240      430

পমপর:      750   10,070    10,820
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104077 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপঙপমপট

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    2,800     2,800মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    2,800     2,800

31113 ভপতপরদ

3111309        0     360      360পপহপরড় ভপতপ

3111310        0    1,150     1,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     500      500উৎসব ভপতপ

3111335        0      50       50বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,590     2,590

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104077 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপঙপমপট

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3244101      350     150      500ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     150      500

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      200       0      200আসবপবপত
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104077 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপঙপমপট

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      240     240      480

পমপর:      850    7,170     8,020
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104078 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঢপকপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111301        0      50       50দপরয়ত ভপতপ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    3,350     3,350বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    5,220     5,220

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     200      200পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       70      30      100আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       70     630      700

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104078 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঢপকপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     300      300পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     300      300

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      480     120      600ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      480     120      600

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     200      200করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       80      60      140অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       80     340      420

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     150      150পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     300      300

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202       50       0       50করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104078 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঢপকপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:       50      80      130

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       50      20       70নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       50     250      300

পমপর:      730   13,220    13,950
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104079 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ফররদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,400     2,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,070     4,070

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104079 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ফররদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     100      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       70      30      100অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       70     260      330

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104079 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ফররদপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

4112314       80       0       80আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       80    1,190     1,270

পমপর:      510   12,510    13,020
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104080 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, গপজতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,750     2,750বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,510     4,510

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       40      20       60আপপয়ন বয়

3211113        0      50       50রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0      50       50ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     200      200পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       40     620      660

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104080 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, গপজতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101        0     100      100ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0     100      100

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       60      40      100অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       60     270      330

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      70       70পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     220      220

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104080 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, গপজতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       10      20       30নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       10     250      260

পমপর:      110   12,290    12,400



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 59

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104081 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পগপপপলগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,600     1,600বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     680      680উৎসব ভপতপ

3111335        0      70       70বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,700     2,700

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     570      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      200      80      280ভমণ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104081 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পগপপপলগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      200      80      280

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       30      10       40নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       30    1,190     1,220

পমপর:      390    9,410     9,800
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104082 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রকপশপরগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,050     2,050বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     850      850উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,810     3,810

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      80       80রবদজৎ

3211115        0      50       50পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,200     1,200অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,850     1,910

32211 রফ, চপজর ও করমশন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104082 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রকপশপরগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     130      530ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     130      530

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104082 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রকপশপরগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      600   11,810    12,410
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104083 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপদপরতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,400     2,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,010     4,010

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 65

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104083 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপদপরতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     100      450ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     100      450

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       80      30      110অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       80     260      340

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104083 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপদপরতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      530   12,450    12,980
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104084 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপরনকগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,450     3,450

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0     250      250রবদজৎ

3211115        0     100      100পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,460     1,460অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    2,380     2,440

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104084 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপরনকগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     100      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104084 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপরনকগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

4112314      250       0      250আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      290    1,190     1,480

পমপর:      750   12,790    13,540
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104085 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মরনগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,150     2,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,760     3,760

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     570      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104085 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মরনগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     100      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104085 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মরনগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314        0     250      250আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     490      530

পমপর:      500   11,000    11,500
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104086 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নপরপয়ণগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,750     2,750বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,450     4,450

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       80      20      100আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,200     1,200অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       80    1,770     1,850

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104086 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নপরপয়ণগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     100      500ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     100      500

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      40      140অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     270      370

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104086 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নপরপয়ণগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      20       60নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     250      290

পমপর:      720   13,400    14,120
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104087 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নররসসদত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,150     2,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111328        0     290      290শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,110     4,110

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      60       60রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,320     1,320অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,910     1,970

32211 রফ, চপজর ও করমশন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104087 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নররসসদত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

3244102        0     250      250বদরল বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     350      650

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      80       80পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     230      230

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104087 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নররসসদত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      250       0      250আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      290     240      530

পমপর:      750   12,630    13,380
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104088 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপজবপডডত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,150     2,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111328        0     290      290শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,050     4,050

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      30       30রবদজৎ

3211115        0      30       30পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      90       90পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,400     1,400অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    2,020     2,080
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104088 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপজবপডডত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     100      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104088 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপজবপডডত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       20      10       30নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       20    1,190     1,210

পমপর:      480   13,440    13,920



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 82

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104089 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, শরতরডতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,150     2,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,760     3,760

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0     150      150রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,380     1,380অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    2,050     2,110

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104089 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, শরতরডতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     100      400ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     100      400

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104089 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, শরতরডতপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      500   12,230    12,730
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104090 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপঙপইল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201      300    1,750     2,050মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:      300    1,750     2,050

31113 ভপতপরদ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,150     2,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,820     3,820

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106        0      20       20আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:        0     570      570

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 86

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104090 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপঙপইল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101        0     100      100ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0     100      100

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105        0      30       30অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:        0     260      260

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 87

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104090 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপঙপইল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0     240      240

পমপর:      300   10,770    11,070
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104091 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বপপগরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,400     1,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     600      600উৎসব ভপতপ

3111335        0      60       60বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,410     2,410

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       50      20       70আপপয়ন বয়

3211113        0     120      120রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,350     1,350অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       50    1,990     2,040

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104091 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বপপগরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300      80      380ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300      80      380

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      50       50রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      50       50

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104091 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বপপগরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112314      200       0      200আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      240     240      480

পমপর:      690    9,060     9,750
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104092 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চয়পডপঙপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111301        0      90       90দপরয়ত ভপতপ

3111310        0    2,200     2,200বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,840     3,840

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      60       60রবদজৎ

3211115        0      60       60পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    2,100     2,100অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    2,740     2,800

32211 রফ, চপজর ও করমশন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104092 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চয়পডপঙপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     120      520ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     120      520

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      200       0      200করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      200      80      280

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104092 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চয়পডপঙপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      800   12,980    13,780
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104093 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপশপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,200     2,200বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111328        0     290      290শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,040     4,040

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     570      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 95

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104093 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপশপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     120      420ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     120      420

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      50       50রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      50       50

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      200       0      200করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      200      80      280
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104093 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপশপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      700   12,010    12,710
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104094 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রঝনপইদহ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    2,800     2,800মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    2,800     2,800

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,950     1,950বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,400     3,400

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     550      610

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104094 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রঝনপইদহ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     130      430ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     130      430

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 99

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104094 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রঝনপইদহ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      500    9,790    10,290
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104095 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, খলনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,600     2,600বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111328        0     350      350শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,600     4,600

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     550      610

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104095 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, খলনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104095 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, খলনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      650   12,910    13,560
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104096 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করষয়প

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,400     2,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,060     4,060

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     530      590

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104096 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করষয়প

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103      100      50      150করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:      100     250      350

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202        0     600      600করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0     680      680

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104096 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করষয়প

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       30      20       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       30    1,200     1,230

পমপর:      640   13,140    13,780
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104097 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপগরপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,400     2,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,070     4,070

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       30      20       50আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       30     520      550

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104097 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপগরপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      40      140অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     270      370

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104097 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, মপগরপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       30      20       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       30     250      280

পমপর:      510   11,420    11,930
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104099 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নড়পইল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,400     2,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,060     4,060

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      40       40রবদজৎ

3211115        0      30       30পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,200     1,200অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,790     1,850

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104099 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নড়পইল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      200     120      320ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      200     120      320

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       80      30      110অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       80     260      340

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104099 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নড়পইল

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      380   12,780    13,160
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104100 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, সপতকতরপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,600     1,600বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111325        0     700      700উৎসব ভপতপ

3111335        0      70       70বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,720     2,720

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       30      20       50আপপয়ন বয়

3211113        0      30       30রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0     760      760অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       30    1,310     1,340

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104100 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, সপতকতরপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350      80      430ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350      80      430

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       80      30      110অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       80     260      340

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       20      10       30নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104100 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, সপতকতরপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       20    1,190     1,210

পমপর:      480   10,120    10,600
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104101 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, জপমপলপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111302       40       0       40রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,250     2,250বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:       40    3,860     3,900

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106        0      20       20আপপয়ন বয়

3211113        0     200      200রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0     870      870অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:        0    1,590     1,590

32211 রফ, চপজর ও করমশন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104101 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, জপমপলপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101        0     110      110ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0     110      110

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0     350      350মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105        0      60       60অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:        0     590      590

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0     300      300তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104101 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, জপমপলপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0     330      330

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      80       80নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

4112314        0     500      500আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0    1,760     1,760

পমপর:       40   14,160    14,200
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104102 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ময়মনরসসহ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,200     2,200বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,750     3,750

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104102 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ময়মনরসসহ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     100      500ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     100      500

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104102 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ময়মনরসসহ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      600   10,320    10,920
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104103 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পনতপকপনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    2,800     2,800মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    2,800     2,800

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    1,800     1,800বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      80       80বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,300     3,300

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     530      590

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104103 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পনতপকপনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     100      500ভমণ বয়

3244102        0     240      240বদরল বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     340      740

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104103 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পনতপকপনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      700    9,520    10,220
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104104 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পশরপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    1,900     1,900বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     750      750উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      80       80বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,610     3,610

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     550      610

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104104 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পশরপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     100      500ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     100      500

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     120      120পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     270      270

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104104 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পশরপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      600    9,930    10,530
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104105 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বগডডপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111301        0      90       90দপরয়ত ভপতপ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,300     2,300বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,060     4,060

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       40      20       60আপপয়ন বয়

3211115        0     100      100পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       40     630      670

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104105 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বগডডপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      450     140      590ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      450     140      590

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       90      40      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       90     270      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104105 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, বগডডপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       30      20       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      100       0      100আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      130     250      380

পমপর:      810   11,550    12,360
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104106 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, জরডপরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0     900      900মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0     900      900

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,150     1,150বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     230      230রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0      50       50আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     600      600উৎসব ভপতপ

3111335        0      40       40বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    2,100     2,100

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     100      100পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       20      20       40আপপয়ন বয়

3211113        0      70       70রবদজৎ

3211115        0      40       40পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      50       50বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,310     1,310অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       20    1,870     1,890

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104106 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, জরডপরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     100      100পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     100      100

32441 ভমণ ও বদরল

3244101       50      50      100ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:       50      50      100

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     100      100করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       50      30       80অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       50     210      260

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104106 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, জরডপরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       20      20       40নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       20     250      270

পমপর:      240    7,590     7,830
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104107 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নওগপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306       60       0       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,050     2,050বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     850      850উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:       60    3,810     3,870

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106        0      20       20আপপয়ন বয়

3211113        0     100      100রবদজৎ

3211115        0      50       50পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0     920      920অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:        0    1,600     1,600
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104107 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নওগপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101        0     130      130ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0     130      130

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105        0      30       30অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:        0     260      260

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      50       50রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      50       50

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104107 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নওগপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0     240      240

পমপর:       60   11,570    11,630
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104108 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নপপরপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    2,800     2,800মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    2,800     2,800

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,450     3,450

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      80       80রবদজৎ

3211115        0     160      160পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0     720      720অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,490     1,550

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104108 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নপপরপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     130      530ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     130      530

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204       40      30       70পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:       40      80      120
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104108 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নপপরপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303        0      10       10নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:        0     240      240

পমপর:      600   10,790    11,390
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104109 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চপপপইনবপবগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111310        0     650      650বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     180      180রচরকৎসপ ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     250      250উৎসব ভপতপ

3111335        0      30       30বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    1,140     1,140

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     100      100পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211115        0     150      150পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     100      100ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      30       30ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     600      660

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     150      150পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     150      150

32441 ভমণ ও বদরল
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104109 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চপপপইনবপবগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3244101        0      50       50ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:        0      50       50

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     100      100করমউরপর সপমগত

3255102        0      30       30মদণ ও বপধপই

3255104        0      20       20সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     180      280

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      30       30তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202       50       0       50করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:       50      60      110

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     150      150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     190      230
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104109 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, চপপপইনবপবগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

পমপর:      250    4,040     4,290
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104110 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পপবনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,450     3,450

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      50       50রবদজৎ

3211115        0      80       80পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,320     1,320অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,990     2,050

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104110 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পপবনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      200     100      300ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      200     100      300

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104110 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পপবনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       30      20       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       30    1,200     1,230

পমপর:      390   12,270    12,660
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104111 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপজশপহত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,450     2,450বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,040     4,040

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       40      20       60আপপয়ন বয়

3211115        0      90       90পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      80       80পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,120     1,120অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       40    1,760     1,800

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104111 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপজশপহত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     120      420ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     120      420

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      150     650      800করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104111 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রপজশপহত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      150     730      880

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

4112314      100       0      100আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      140     240      380

পমপর:      730   12,890    13,620
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104112 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসরপজগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    1,900     1,900বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,730     3,730

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       20      20       40আপপয়ন বয়

3211113        0     120      120রবদজৎ

3211115        0      40       40পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,230     1,230অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       20    1,920     1,940
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104112 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসরপজগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     100      500ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     100      500

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104112 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসরপজগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112202       20       0       20করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:       20      80      100

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      580   11,400    11,980
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104113 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রদনপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111306        0     180      180রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,500     2,500বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,340     4,340

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     540      600

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104113 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রদনপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     120      520ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     120      520

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      40      140অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     270      370

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104113 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রদনপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      20       60নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     250      290

পমপর:      700   12,090    12,790
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104114 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, গপইবপনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,900     1,900বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      80       80বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,600     3,600

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      60       60রবদজৎ

3211115        0     120      120পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,040     1,040অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,750     1,810

32211 রফ, চপজর ও করমশন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104114 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, গপইবপনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     120      520ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     120      520

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104114 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, গপইবপনপ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      700   11,120    11,820
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104115 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করড়গপম

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111306        0     120      120রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,000     2,000বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111328        0     290      290শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,860     3,860

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0     100      100রবদজৎ

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     630      690

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104115 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করড়গপম

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      50       50রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      50       50

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়   14/11/2022 13:41

 159

মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104115 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, করড়গপম

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      650   11,520    12,170
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104116 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, লপলমরনরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,200     2,200বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,810     3,810

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     570      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104116 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, লপলমরনরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      100       0      100করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      100      80      180
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104116 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, লপলমরনরহপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       50      10       60নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       50    1,190     1,240

পমপর:      660   11,720    12,380
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104117 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নতলফপমপরত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,200     2,200বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,750     3,750

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211113        0      70       70রবদজৎ

3211115        0      70       70পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

3211129        0    1,300     1,300অরফস ভবন ভপড়প

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60    1,980     2,040

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104117 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নতলফপমপরত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      300     120      420ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      300     120      420

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0      50       50পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     200      200

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      30       30রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      30       30

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104117 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, নতলফপমপরত

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

4112314      450       0      450আসবপবপত

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:      490    1,190     1,680

পমপর:      950   13,060    14,010
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104118 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পঞগডড

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,100     2,100বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     850      850উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,860     3,860

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       50      20       70আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       50     540      590

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104118 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পঞগডড

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     130      530ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     130      530

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      400       0      400করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      400      80      480
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104118 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পঞগডড

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      990   10,550    11,540
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104119 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,500     2,500বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,090     4,090

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211115        0     100      100পপরন

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     630      690

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104119 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104119 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      550   12,110    12,660
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104120 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঠপকরগপও

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,250     2,250বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     900      900উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,800     3,800

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     570      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104120 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঠপকরগপও

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      150       0      150করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      150      80      230

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104120 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, ঠপকরগপও

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      700   11,940    12,640
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104121 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, হরবগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,950     3,950মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,950     3,950

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,750     1,750মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,750     1,750

31113 ভপতপরদ

3111310        0    2,400     2,400বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0    1,000     1,000উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    4,060     4,060

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      60       60পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     530      590

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104121 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, হরবগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      350     120      470ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      350     120      470

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105       90      40      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:       90     270      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      200       0      200করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      200      80      280

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104121 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, হরবগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0    1,150     1,150অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40    1,190     1,230

পমপর:      740   12,540    13,280
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104122 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পমমলভতবপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    4,150     4,150মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    4,150     4,150

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111306        0      60       60রশকপ ভপতপ

3111310        0    2,300     2,300বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     950      950উৎসব ভপতপ

3111335        0     100      100বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,970     3,970

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      70       70পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     540      600

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104122 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পমমলভতবপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     120      520ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     120      520

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      40      140অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     270      370

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202       50       0       50করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:       50      80      130
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104122 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, পমমলভতবপজপর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      650   11,340    11,990
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104123 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, সনপমগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,100     3,100মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,100     3,100

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,380     1,380মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,380     1,380

31113 ভপতপরদ

3111310        0    1,900     1,900বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     750      750উৎসব ভপতপ

3111328        0     260      260শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,560     3,560

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0      50       50পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     520      580

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104123 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, সনপমগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     130      530ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     130      530

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:        0      80       80

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104123 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, সনপমগঞ

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      600    9,820    10,420
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104124 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসপলর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

31111 অরফসপরপদর পবতন

3111101        0    3,400     3,400মল পবতন (অরফসপর)

ঊপপমপর-অরফসপরপদর পবতন:        0    3,400     3,400

31112 কম রচপরতপদর পবতন

3111201        0    1,200     1,200মল পবতন (কম রচপরত)

ঊপপমপর-কম রচপরতপদর পবতন:        0    1,200     1,200

31113 ভপতপরদ

3111302        0      40       40রপতপয়পত ভপতপ

3111310        0    2,200     2,200বপরড় ভপড়প ভপতপ

3111311        0     360      360রচরকৎসপ ভপতপ

3111313        0     170      170আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111314        0      30       30টরফন ভপতপ

3111325        0     800      800উৎসব ভপতপ

3111335        0      90       90বপসলপ নববর র ভপতপ

ঊপপমপর-ভপতপরদ:        0    3,690     3,690

32111 পশপসরনক বয়

3211102        0     150      150পররষপর পররচনতপ সপমগত

3211106       60      20       80আপপয়ন বয়

3211116        0      30       30কররয়পর

3211117        0     150      150ইনপরপনর/ ফজপক/ পরপলক

3211119        0      50       50ডপক

3211120        0     100      100পররলপফপন

3211127        0      70       70বইপত ও সপমরয়কত

ঊপপমপর-পশপসরনক বয়:       60     570      630

32211 রফ, চপজর ও করমশন

3221107        0      50       50অনরলরপ বয়

ঊপপমপর-রফ, চপজর ও করমশন:        0      50       50
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104124 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসপলর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

32431 পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

3243101        0     250      250পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

ঊপপমপর-পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন:        0     250      250

32441 ভমণ ও বদরল

3244101      400     100      500ভমণ বয়

ঊপপমপর-ভমণ ও বদরল:      400     100      500

32551 মদণ ও মরনহপরর

3255101        0     150      150করমউরপর সপমগত

3255102        0      50       50মদণ ও বপধপই

3255104        0      30       30সজপম ও রসল

3255105      100      30      130অনপন মরনহপরর

ঊপপমপর-মদণ ও মরনহপরর:      100     260      360

32581 পমরপমত ও সসরকণ

3258101        0     100      100পমপরররপন

3258102        0      30       30আসবপবপত

3258103        0      50       50করমউরপর

3258105        0      40       40অনপন রনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258126        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পমরপমত ও সসরকণ:        0     250      250

38211 অনপন রবরবধ বয়

3821116        0      40       40রবমপ

ঊপপমপর-অনপন রবরবধ বয়:        0      40       40

41122 পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম

4112201        0      50       50তথ পরপগপপরপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112202      150       0      150করমউরপর ও আনররঙক

4112204        0      30       30পররলপরপগপপরপগ সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-পররবহণ রনপপরত ছপডডপ অনপন রনপপরত ও সরঞপম:      150      80      230
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মপঠ পর রপপয়র রবতরণ - রবসপররত

পপরতষপরনক পকপড :

মনণপলয়/রবভপগ :

পররচপলন ইউরনর :

117 - বপরণজজ মনণপলয়

11705 - জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

1170503 - পজলপ কপর রপলয়সমহ, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর

[ আইবপস ররপপপর র ]

রফল অরফস : 1170503104124 - পজলপ কপর রপলয়, জপততয় পভপকপ অরধকপর সসরকণ অরধদপর, রসপলর

রকরস নস : 2

2022-23

অর রননরতক 

পকপড

(অসকসমহ শত রপকপয়)

পপব রর

রবতরণ

বতরমপন

রবতরণ

পমপর

রবতরণ

রববরণ

41123 রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়

4112303       40      10       50নবদজরতক সরঞপমপরদ

4112305        0      30       30অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

4112310        0     200      200অরফস সরঞপমপরদ

ঊপপমপর-রনপপরত ও সরঞপম রপ অনত পশরণবদ নয়:       40     240      280

পমপর:      750   10,130    10,880

সব রপমপর:    37,150 15,17,280  15,54,430


