
?t. xT@EqREerl'B (ffi)



ররপপপর র গহপনর তপররখ ও সময়    10/08/2016 14:39 [আইবপস ররপপপর র]

 1

সসযক তহরবল পপরপর রবসপররত পপকলনন 2016-17

52 - পনন-পররবহন মনণপলয়

(অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5201 সরচবপলয়

0001 সরচবপলয়

কর বততত পপরপ1500-2999

সদ

1632 গহ রনম রপণ অরগপমর সদ 6,246,247,00

1633 করমউরপর অরগপমর সদ 363640

1634 মরর গপরড় অরগপমর সদ 525260

1635 মরর সপইপকল অরগপমর সদ 363640

উপ-পমপর -  সদ: 8,40 7,48 7,48

পসবপ বপবদ পপরপ

2031 পরতকপ রফ 1,045050

2037 সরকপরর যপনবপহপনর ববহপর 2,605,005,50

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 6,00 5,50 3,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 88,406,50,001,00,00

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 10,40,0025,00,0027,00,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 28,00,00 31,50,00 11,28,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 28,14,40 31,62,98 11,39,52

ঋণ ও অরগম আদপয়3800-3999

সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ

3901 গহ রনম রপণ অরগম 6,206,206,20

3903 করমউরপর অরগম 858590

3911 মরর গপরড় অরগম 757590

3921 মরর সপইপকল অরগম 2,102,102,10

উপ-পমপর -  সরকপরর কম রচপরতপদর জন ঋণ: 10,10 9,90 9,90

উপ-পমপর - ঋণ ও অরগম আদপয়: 10,10 9,90 9,90

পমপর - সরচবপলয়: 28,24,50 31,72,88 11,49,42

পমপর - সরচবপলয়: 28,24,50 31,72,88 11,49,42
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5205 সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন

2791 চটগপম বনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভভপসশ ও মনপফপ

1511 লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

110,00,00110,00,00110,00,00

উপ-পমপর -  লভভপসশ ও মনপফপ: 110,00,00 110,00,00 110,00,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 110,00,00 110,00,00 110,00,00

পমপর - চটগপম বনর কররপক: 110,00,00 110,00,00 110,00,00

2793 মসলপ বনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভভপসশ ও মনপফপ

1511 লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

72,8085,0085,00

উপ-পমপর -  লভভপসশ ও মনপফপ: 85,00 85,00 72,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 85,00 85,00 72,80

পমপর - মসলপ বনর কররপক: 85,00 85,00 72,80

2794 বপসলপপদশ সল বনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভভপসশ ও মনপফপ

1511 লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,35,201,35,201,50,00

উপ-পমপর -  লভভপসশ ও মনপফপ: 1,50,00 1,35,20 1,35,20

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,50,00 1,35,20 1,35,20

পমপর - বপসলপপদশ সল বনর কররপক: 1,50,00 1,35,20 1,35,20
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

2795 বপসলপপদশ রশরপস কপপ রপপরশন

কর বততত পপরপ1500-2999

লভভপসশ ও মনপফপ

1511 লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

14,14,407,05,007,05,00

উপ-পমপর -  লভভপসশ ও মনপফপ: 7,05,00 7,05,00 14,14,40

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 7,05,00 7,05,00 14,14,40

পমপর - বপসলপপদশ রশরপস কপপ রপপরশন: 7,05,00 7,05,00 14,14,40

2797 বপসলপপদশ  অভভনরতণ পনন-পররবহন কপপ রপপরশন (রবআইডরব-উটরস)

কর বততত পপরপ1500-2999

লভভপসশ ও মনপফপ

1511 লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

3,12,004,00,004,00,00

উপ-পমপর -  লভভপসশ ও মনপফপ: 4,00,00 4,00,00 3,12,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 4,00,00 4,00,00 3,12,00

পমপর - বপসলপপদশ  অভভনরতণ পনন-পররবহন কপপ রপপরশন 

(রবআইডরব-উটরস):

4,00,00 4,00,00 3,12,00

4712 সলবনর কররপক

কর বততত পপরপ1500-2999

লভভপসশ ও মনপফপ

1511 লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন 

বরহর রত

1,24,801,50,001,50,00

উপ-পমপর -  লভভপসশ ও মনপফপ: 1,50,00 1,50,00 1,24,80

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,50,00 1,50,00 1,24,80

পমপর - সলবনর কররপক: 1,50,00 1,50,00 1,24,80

পমপর - সপয়তশপরসত ও অনপন পরতষপন: 124,90,00 124,75,20 130,59,20
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5231 পনন পররবহন অরধদপর

0001 পনন পররবহন অরধদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1821 জলযপন পররজপসশন রফ 36,4036,4040,76

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 40,76 36,40 36,40

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 1,24,801,24,801,39,77

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 1,39,77 1,24,80 1,24,80

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 1,09,201,09,201,22,30

2031 পরতকপ রফ 75,921,05,3076,00

2037 সরকপরর যপনবপহপনর ববহপর 7714

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 1,98,44 2,14,57 1,85,19

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 838390

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,56,001,56,001,74,72

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,75,62 1,56,83 1,56,83

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,54,59 5,32,60 5,03,22

পমপর - পনন পররবহন অরধদপর: 5,54,59 5,32,60 5,03,22

পমপর - পনন পররবহন অরধদপর: 5,54,59 5,32,60 5,03,22

5232 নপরবক ও পবপসত শশরমক কলপণ পররদপর

0000 নপরবক ও পবপসত শশরমক কলপণ পররদপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1854 লপইপসন রফ 101015

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 15 10 10
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 112

2029 অরডর রফ 112

2031 পরতকপ রফ 667

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 11 8 8

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 112

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

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 28 19 19

পমপর - নপরবক ও পবপসত শশরমক কলপণ পররদপর: 28 19 19

পমপর - নপরবক ও পবপসত শশরমক কলপণ পররদপর: 28 19 19

5233 সরকপরর সমদ পররবহন অরফস

0000 সরকপরর সমদ পররবহন অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 550

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

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 0 5 5

পমপর - সরকপরর সমদ পররবহন অরফস: 0 5 5

পমপর - সরকপরর সমদ পররবহন অরফস: 0 5 5

5234 পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস

0000 পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1821 জলযপন পররজপসশন রফ 6,2411,0011,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 11,00 11,00 6,24

জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ

1901 জররমপনপ ও দন 20,8020,8055,00

উপ-পমপর -  জররমপনপ, দন ও বপপজয়পপকরণ: 55,00 20,80 20,80
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 41,6055,0055,00

2031 পরতকপ রফ 1,041,041,10

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 56,10 56,04 42,64

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 101015

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 15 10 10

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 1,22,25 87,94 69,78

পমপর - পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস: 1,22,25 87,94 69,78

পমপর - পপকনশল ও জপহপজ জরতপ অরফস: 1,22,25 87,94 69,78

5235 পনন বপরণজভ দপর

0000 পনন বপরণজভ দপর

কর বততত পপরপ1500-2999

পশপসরনক রফসসমহ

1821 জলযপন পররজপসশন রফ 18,7218,7219,00

উপ-পমপর -  পশপসরনক রফসসমহ: 19,00 18,72 18,72

পসবপ বপবদ পপরপ

2019 জররপ রফ 98,8098,801,90,00

2027 বপরতঘর ও জপহপজ চলপচল 8,84,008,84,008,84,00

2031 পরতকপ রফ 2,082,082,00

2037 সরকপরর যপনবপহপনর ববহপর 778

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 10,76,08 9,84,95 9,84,95

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2671 অরতররক পদত রপকপ আদপয় 212121

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 1,04,001,04,001,04,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 1,04,21 1,04,21 1,04,21

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 11,99,29 11,07,88 11,07,88

পমপর - পনন বপরণজভ দপর: 11,99,29 11,07,88 11,07,88

পমপর - পনন বপরণজভ দপর: 11,99,29 11,07,88 11,07,88
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52 - পনন-পররবহন মনণপলয় (অসকসমহ হপজপর রপকপয়) 

পপরতষপরনক 

পকপড 2016-17 2015-16 2015-16
রববরণ

অর রননরতক 

পকপড

পররচপলন 

পকপড

সসপশপরধতবপপজর বপপজর

5236 নপরবক পরশকণ

0001 পমররন একপপডরম

কর বততত পপরপ1500-2999

পসবপ বপবদ পপরপ

2040 পমররন একপপডরম হপত পপরপ 4,16,004,16,005,00,00

উপ-পমপর -  পসবপ বপবদ পপরপ: 5,00,00 4,16,00 4,16,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 5,00,00 4,16,00 4,16,00

পমপর - পমররন একপপডরম: 5,00,00 4,16,00 4,16,00

0010 নপশনপল পমরররপইম ইন রসটউর,  চটগপম

কর বততত পপরপ1500-2999

কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ

2681 রবরবধ রপজস ও পপরপ 52,0052,0080,00

উপ-পমপর -  কর বততত অনপন রপজস ও পপরপ: 80,00 52,00 52,00

উপ-পমপর - কর বততত পপরপ: 80,00 52,00 52,00

পমপর - নপশনপল পমরররপইম ইন রসটউর,  চটগপম: 80,00 52,00 52,00

পমপর - নপরবক পরশকণ: 5,80,00 4,68,00 4,68,00

পমপর - পনন-পররবহন মনণপলয়: 177,70,91 178,44,74 163,57,74


