
ক্র. নং. ক োড নং বিিরণ িোজেট 202২-2৩

বিভোজে আওতোয় অন্যোন্য 

প্র ল্প/ র্ মসূবির তহবিজের 

পবরর্োন (যবি থোজ )

প্রস্তোবিত  িোজেট 202২-

2৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (৪-৫)

পণ্য ও কেিো িোিি েহোয়তো

1 ৩২১১১০২ পবরষ্কোর পবরচ্ছন্নতো

2 ৩২১১১০৬ আপ্যোয়ন খরি 20,000/- 20,000/-

3 ৩২১১১০৯ েোকুল্য কিতন (ের োবর  র্ মিোরী ব্যতীত)

4 ৩২১১১১০ আইন েংক্রোন্ত ব্যয়

5 ৩২১১১১১ কেবর্নোর এিং  নফোজরন্স ব্যয়

6 ৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ

7 ৩২১১১১৭ ইন্টোরজনট/ফুোক্স/কটজেক্স

8 ৩২১১১১৯ ডো 

9 ৩২১১১২০ কটবেজফোন

10 ৩২১১১২৫ প্রিোর ও বিজ্ঞোপন

11 ৩২১১১২৭ িইপত্র েোর্বয়ব 

12 ৩২১১১২৮ প্র োশনো

13 ৩২১১১২৯ অবফে ভিন ভোড়ো

14 ৩২২১১০৪ বনিন্ধন বফ

15 ৩২২১১০৬ পজণ্যর ভোড়ো

16 ৩২২১১০৭ অনুবেবপ ব্যয়

17 ৩২২১১০৮ ব্যোং  িোেম

18 ৩২৩১৩০১  প্রবশক্ষণ

19 ৩২৪৩১০১ কপজরোে, ওজয়ে এন্ড লুবিজ ন্ট 30,000/- 30,000/-

20 ৩২৪৩১০২ গ্যোে জ্বোেোনী

21 ৩২৪৪১০১ ভ্রর্ণ ব্যয়

22 ৩২৫১১০২ পশুটী ো ও ঔষধ

23 ৩২৫১১০৪ প্রিশ মন খোর্োর

24 ৩২৫১১০৫ েোর

25 ৩২৫১১০৬ র্ৎস্য ও পশু খোদ্য

26 ৩২৫১১০৭  ীটনোশ 

27 ৩২৫১১০৯ িীে ও উবিি

28 ৩২৫২১০৫ বিব ৎেো ও েোল্য বিব ৎেো েরঞ্জোর্োবি

29 ৩২৫৩১০৩ বনরোপত্তো কেিো

30 ৩২৫৪১০৭ িজটর িস্তো

31 ৩২৫৫১০১  বিউটোর েোর্গ্রী 1,00,000/- 1,00,000/-

32 ৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও িাঁধোই

33 ৩২৫৫১০৪ স্ট্ুোি ও েীে

34 ৩২৫৫১০৫ অন্যোন্য র্বনহোবর

35 ৩২৫৬১০২ রোেোয়বন 

36 ৩২৫৬১০৩ ব্যিহোয ম দ্রব্যোবি 50,000/- 50,000/-

37 ৩২৫৬১০৫  াঁিোর্োে ও খুিরো যন্ত্োংশ 8,00,000/- 8,00,000/-

38 ৩২৫৬১০৬ কপোষো 

39 ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠোন উৎেিোবি

40 ৩২৫৭৩০৪ িোেোন পবরিয মো

41 ৩২৫৮১০১ কর্োটরযোন 65,00,000/- 65,00,000/-

42 ৩২৫৮১০২ আেিোপত্র

43 ৩২৫৮১০৩  বিউটোর

44 ৩২৫৮১০৫ অন্যোন্য যন্ত্পোবত ও েরঞ্জোর্োবি

45 ৩২৫৮১০৬ আিোবে  ভিন

46 ৩২৫৮১০৭ অনোিোবে  ভিন

47 ৩২৫৮১০৮ অন্যোন্য ভিন ও স্থোপনো

48 ৩২৫৮১১৪ কেি ও বন োশ অি োঠোজর্ো

49 3258119 বিদ্যুবত  স্থোপনো

50 ৩৮২১১০২ ভূবর্ উন্নয়ন  র

51 ৩৮২১১০৩ কপৌর  র

52 ৩২৫৭১০৫ উিোিন

75,00,000/- 0.00 75,00,000/-

বিিঃ দ্রিঃ ক োন প্র ল্প/ র্ মসূবি হজত ক োন খোজত টো ো পোওয়োর কেজে কেটো রোেস্ব িোজেজটর ক োজডর েোজথ বিজয়োে  জর িোজেট িোবহিো বিজত হজি।

অং েমূহ েক্ষ টো োয়

িোংেোজিশ ধোন েজিষণো ইনবস্ট্টিউট

েোেীপুর।

কর্োট: পঁিোত্তর েক্ষ টো ো র্োত্র

ডবিউএর্এর্ বিভোজের ২০২২-২৩ অথ ম িছজরর পণ্য ও কেিো িোিি েহোয়তো খোজতর িরোদ্দ বিিরণী:


