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মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় (১ম সংেশাধন) 
িহ  ধম য় ক াণ া  
ধম িবষয়ক ম ণালয় 

১/আই, পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। 
 
িবষয়ঃ ২০১৯-২০২০ অথসােল ‘‘মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায়’’ শীষক কে র কাড নং-২২৪১২৭৫০০ এর 

সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচেত বরা  ৬৬১৭.০০ ল  (েছষি  কা  সেতর ল ) টাকার অ েমািদত য় িবভাজন এবং 
১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ িকি েত া  ৬৬১৭.00  ( ছষি  কা  সেতর ল ) ল  টাকার য় িববরণ িন প : 

 
অথৈনিতক 

কাড নং 
খােতর নাম ২০১৯-২০২ অথ বছেরর 

সংেশািধত বরা ত অেথর 
অ েমািদত য় িবভাজন 

২০১৯-২০২০ অথ 
সােলর ১ম, ২য়, ৩য় ও 
৪থ িকি েত া  অথ 

২০১৯-২০২০ অথ সােলর 
ন ২০২০ পয  া  
অেথর য় িববরণ  

৩ আবতক য়    
৩১ কমচারীেদর িতদান 

(Compensation) 
   

৩১১১ নগদ ম ির ও বতন --   
৩১১১১০১ ল বতন (অিফসার) ২১৭.০০ ২১৭.০০ 215.70 
৩১১১২০১ ল বতন (কমচারী) ২৯২.০৫ ২৯২.০৫ 290.30 
৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা  ১.৩৭ ১.৩৭ 1.36 
৩১১১৩১০ বািড় ভাড়া ভাতা ২৩৯.৯৮ ২৩৯.৯৮ 238.54 
৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৫৭.৯৬ ৫৭.৯৬ 57.61 
৩১১১৩১৪ িফন ভাতা ৫.৭৮ ৫.৭৮ 5.75 
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ৮৪.৮৮ ৮৪.৮৮ 84.37 
৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা  ৩.৩৫ ৩.৩৫ 3.33 
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা  ৮.৪৯ ৮.৪৯ 8.44 
৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা  ৫৪.৪৩ ৫৪.৪৩ 54.০৫ 

 উপেমাট-নগদ ম ির ও বতন ৯৬৫.২৯ ৯৬৫.২৯ ৯৫৯.৪৫ 

 উপেমাট- কমচারীেদর িতদান 
(Compensation) 

৯৬৫.২৯ ৯৬৫.২৯ ৯৫৯.৪৫ 

৩২ প  ও সবার বহার    -- 

৩২১১ শাসিনক য়    -- 

৩২১১১০২ পির ার পির তা  ২৬.৮৮ ২৬.৮৮ ২৬.৮৭ 

৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ  ৪.২০ ৪.২০ ৪.১৪ 

৩২১১১১১ সিমনার এবং কনফাের  য়  ৯৪.৬৮ ৯৪.৬৮ ৬২.৫২ 
৩২১১১১৩ ি ৎ ১৪.০২ ১৪.০২ ১৩.৬৩ 

৩২১১১১৫ পািন  ২.৮৬ ২.৮৬ ২.৮৩ 

৩২১১১১৯ ডাক ২.৭২ ২.৭২ ২.৭২ 

৩২১১১২০ টিলেফান  ২২.০৮ ২২.০৮ ১৬.৫২ 

৩২১১১২৫ চার ও িব াপন য়  ৪.৯২ ৪.৯২ ৪.৫৮ 

৩২১১১২৮ কাশনা  ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ 

৩২১১১২৯ অিফন ভবন ভাড়া  ১৩৯.২০ ১৩৯.২০ ১৩৩.৯৯ 

৩২১১১৩৫ জনবল িনেয়াগ ৯.৪০ ৯.৪০ ৩.৩৩ 
 উপেমাট- শাসিনক য় ৩২৩.৯৬ ৩২৩.৯৬ ২৭৪.১৩ 

৩২২১ িফ, চাজ ও কিমশন   -- 

৩২২১১০৬ পে র ভাড়া ও পিরবহন য়  ৬১.১০ ৬১.১০ ৬১.০১ 

৩২২১১০৮ াংক চাজ  ১০.২০ ১০.২০ ৮.৬৯ 

 উপেমাট- িফ, চাজ ও কিমশন ৭১.৩০ ৭১.৩০ ৬৯.৭০ 

৩২৩১ িশ ণ    -- 

৩২৩১৩০১ িশ ণ  ৩৫.০১ ৩৫.০১ ৩১.৬৪ 

 উপেমাট- িশ ণ ৩৫.০১ ৩৫.০১ ৩১.৬৪ 
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অথৈনিতক 
কাড নং 

খােতর নাম ২০১৯-২০২ অথ বছেরর 
সংেশািধত বরা ত অেথর 
অ েমািদত য় িবভাজন 

২০১৯-২০২০ অথ 
সােলর ১ম, ২য়, ৩য় ও 
৪থ িকি েত া  অথ 

২০১৯-২০২০ অথ সােলর 
ন ২০২০ পয  া  
অেথর য় িববরণ  

৩২৪৩ পে াল, ওেয়ল ও ি েক     -- 

৩২৪৩১০২ াস ও ালানী  ৫৪.০২ ৫৪.০২ ৫৩.০৮ 

 উপেমাট- পে াল, ওেয়ল ও 
ি েক  

৫৪.০২ ৫৪.০২ ৫৩.০৮ 

৩২৪৪ মণ ও বদলী   -- 
৩২৪৪১০১ মণ য়  ৭১.৬০ ৭১.৬০ ৭০.১৪ 

 উপেমাট- মণ ও বদলী ৭১.৬০ ৭১.৬০ ৭০.১৪ 

৩২৫৩ জন লা ও িনরাপ া সাম ী 
সরবরাহ 

  -- 

৩২৫৩১০৩ িনরাপ া সবা সং হ ৪৪.৮০ ৪৪.৮০ ৪৪.১৫ 

 উপেমাট- জন লা ও 
িনরাপ া সাম ী সরবরাহ 

৪৪.৮০ ৪৪.৮০ ৪৪.১৫ 

৩২৫৫ ণ ও মিনহাির   -- 

৩২৫৫১০৪ া  ও সীল ১৬.৮৬ ১৬.৮৬ ১৬.৮৫ 

৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহাির  ১৬.০৮ ১৬.০৮ ১৫.৭৪ 

 উপেমাট- ণ ও মিনহাির ৩২.৯৪ ৩২.৯৪ ৩২.৫৯ 

৩২৫৬ 
সাধারণ সরবরাহ এবং 
ক চামাল সাম ী 

   

৩২৫৬১০১ 
সাধারণ সরবরাহ (িশ া 
কায ম) 

৪৭৫৮.৮৮ ৪৭৫৮.৮৮ ৪৬৪৩.৫২ 

  উপেমাট-সাধারণ সরবরাহ  ৪৭৫৮.৮৮ ৪৭৫৮.৮৮ ৪৬৪৩.৫২ 

৩২৫৭ 
পশাগত সবা, স ানী ও 

িবেশষ য় 
   

৩২৫৭১০১ কনসালেটি  (ডাটােবইজ) ২০.০০ ২০.০০ ১০.৫৫ 

৩২৫৭২০৬ স ানী/পািরেতািষক  ১৭৯.৪৫ ১৭৯.৪৫ ১৫২.৩৯ 

  
উপেমাট- পশাগত সবা, 
স ানী 

১৯৯.৪৫ ১৯৯.৪৫ ১৬২.৯৪ 

৩২৫৮ মরামত ও সংর ণ    -- 
৩২৫৮১০১ মাটরযান মরামত ১৭.৬৫ ১৭.৬৫ ১৭.৬৫ 

৩২৫৮১০৩ কি উটার মরামত ৭.১০ ৭.১০ ৭.১০ 

 উপেমাট- মরামত ও সংর ণ ২৪.৭৫ ২৪.৭৫ ২৪.৭৫ 

 উপেমাট- প  ও সবার 
বহার 

৫৬১৬.৭১ ৫৬১৬.৭১ ৫৪০৬.৬৪ 

 উপেমাট-আবতক য়  ৬৫৮২.০০ ৬৫৮২.০০ ৬৩৬৬.০৯ 
৪ লধন য়    

৪১১২ য পািত ও সর ামািদ    

৪১১২৩১০ য পািত ও অিফস সর াম ২২.০০ ২২.০০ ২১.৯৮ 

৪১১২৩১৪ আসবাবপ  ১৩.০০ ১৩.০০ ১২.৯৩ 

  
উপেমাট-য পািত ও 
সর ামািদ 

৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৪.৯১ 

  উপেমাট- লধন য়   ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৪.৯১ 

 মাট ৬৬১৭.০০ ৬৬১৭.০০ ৬৪০১.০০ 

 
 

(রি ত মার দাস) 
ক  পিরচালক 

মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় 


