
(ড়াজাৗ টাকায়)

৴ ৵ ৺ ৻ ৼ
রাজব ্যয়
অফি ারদের ব্ত

৷৸৳৴ অফিাৗদৌ বেত ৵৶৹৷ ৵৶৹৷ ৶৳৳৳
উপদ াট-অফি াদের ব্ত ৵৶৹৷ ৵৶৹৷ ৶৳৳৳
রফতঠা  ক মচারীদের ব্ত

৷৹৳৴ ক্মচাৗীদৌ বেত ৺৺৺ ৹৳৳ ৴৳৳৳
উপদ াট-রফতঠা  ক মচারীদের ব্ত ৺৺৺ ৹৳৳ ৴৳৳৳
ভাতাফে

৷৺৳৴ ্ড়াঘময ভাতা ৺৳৳
৷৺৳৸ োফিভািা ভাতা ৴৻৹৺ ৴৸৳৳ ৵৵৳৳
৷৺৳ৼ রাফ্ম ফেদাে ভাতা ৴৳৹ ৴৳৹ ৴৵৳
৷৺৴৶ উৎে ভাতা ৷৳৳ ৷৳৳ ৹৳৳
৷৺৴৺ ফচফকৎা ভাতা ৴৸৸ ৴৸৸ ৵৸৳
৷৺৶৶ আ্যায় ভাতা/েযয় ফয়া্ক ভাতা ৻ ৻ ৴৸
৷৺৸৸ িফি ভাতা ৵৴ ৵৴ ৶৳
৷৺৹৸ াতায়াত ভাতা ৵৹ ৵৹ ৶৳
৷৺৹ৼ অফতফৗত কাদজৗ ভাতা ৺৵ ৺৵
৷৺৺৶ ফিষা ভাতা ৸৵ ৴৸ ৵৳
৷৺৺৸ ব্ািাক ভাতা ৳ ৳ ৳
৷৺ৼ৶ বটফিদিা ভাতা ৵৴ ৵৴ ৵৷
৷৺ৼ৸ অযায ভাতা ৺ৼ৴ ৷৳৳ ৹৵৳

উপদ াট- ভাতাফে 

র্রা  ও ব ্া
৷৻৳৴ র্ণ েযয় ৵৳৳৳ ৵৳৳৳ ৵৳৳৳
৷৻৳৹ ভািা-অফি ৹৳৳ ৳ ৸৳৳
৷৻৴৸ ডাক ৵৹ ৹ ৴৳
৷৻৴৹ বটফিদিা/বটফিরা্/বটফিফিটাৗ ৵৵৻ ৴৷৳ ৴৸৳
৷৻৵৴ ফেেযযৎ ৴৳৻ ৵৷৳ ৶৳৳
৷৻৵৵ ্যা ও বািাী ৵ ৵ ৵
৷৻৵৶ ব্দরাি ও িযফিদকট ৺৷৸ ৷৸৳ ৺৳৳
৷৻৵৺ ্যরণ ও োঁাই ৸৵ ৸৵ ৴৳৳
৷৻৵৻ বেিাৗী, ীি ও েযাপ ৴৸৸ ৸৸ ৴৻৳
৷৻৶৶ িচাৗ ও ফেঞা্ ৸৳৳ ৴৸৳ ৷৳৳
৷৻৷৳ িফিষণ েযয় ৶৳৳ ৴৸৳ ৶৴৸
৷৻৷৴ আইফি/ই-্ভদমস ৻৴ ৻৴ ৻৴
৷৻৷৵ বফ্াৗ/কিাদৗস ৴৸৳৳ ৸৳৳ ৺৳৳
৷৻৷৸ আ্যায় েযয় ৵৵ ৵৵ ৵৸
৷৻৺৷ কািদটসী ৷৳৳ ৳ ৶৳৳
৷৻৺৺ িাফকাৗ িাত ক্মকতম াদৌ ্াফি ৗষণাদেষ ভাতা ৳ ৴৸৳ ৸৷৳
৷৻৻৶ মাী ভাতা/ ফি/ ্াফৗরফ্ক ৴৳৷ ৵৳ ৴৳৳
৷৻৻৷ ্ৗীষা ফি/্ৗীষা ংরাত েযয় ৵৳৺ ৴৳৳ ৴৸৳
৷৻৻৻ কফপউটাৗ া্রী ৴৳৳ ৸৳ ৴৸৳
৷৻৻ৼ অফডট ফি ৸৷ ৳ ৸৳
৷৻ৼ৶ ড়ায়াফৗং চাজম ৹৶৴ ৼ৶৴ ৴৳৳৳
৷৻ৼৼ অযায েযয় ৷৳৷ ৴৳৳ ৵৳৳

োদজট ৵৳৴৸-৴৹
অ ম্নফতক




বকাড
ফেৌণ*

োদজট-৵৳৴৷-

৴৸



ংদিাফত ৵৳৴৷-

৴৸
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োদজট ৵৳৴৸-৴৹
অ ম্নফতক




বকাড
ফেৌণ*

োদজট-৵৳৴৷-

৴৸



ংদিাফত ৵৳৴৷-

৴৸
উপদ াট - র্রা  ও ব ্া
ব রা ত ও ংরষণ

৷ৼ৳৴ ব্াটৗ াোড় ৵৳৳ ৴৳৳ ৵৷৳
৷ৼ৴৴ কফপউটাৗ ও অফি ৗজা্ ৴৴৶ ৸৳ ৴৳৳
৷ৼ৴৹ র্াফত ও ৗজা্ ৴৳৳ ৸৳ ৴৳৳
৷ৼৼ৴ অযায ব্ৗা্ত ও ংৗষণ ৴৳ ৴৳ ৵৳

উপদ াট- র্রা  ও ংরষণ ৷৵৶ ৷৹৳
উপদ াট-রাজব ্যয়
 ূল  ্যয়
পে ংর  / রয়

৹৻৳৺ ব্াটৗা ৵৻৳৳ ৵৻৳৳ ৷৸৳৳
৹৻৴৸ কফপউটাৗ ও রাংি ৼ৳৳ ৼ৳৳ ৵৳৳
৹৻৴৺ কফপউটাৗ িটওয়যাৗ ৸৳৳৳ ৳ ৴৳৳৳৳
৹৻৴ৼ অফি ৗজা্ ৴৷৺ ৸৳ ৴৳৳
৹৻৵৴ আোে ্র ৹৳৳ ৴৳৳ ৴৳৳
৹৻৵৶ বটফিদা্াদা্ ৗজা্ ৴৳ ৴৳ ৴৳
৹৻৵৺ বেেযযফতক ৗজা্ ৵৳ ৴৳ ৵৳
৹৻৸৶ অফি ফেমা্ক ৗজা্ ৴৳ ৴৳ ৴৳

উপদ াট- পে ংর  ও রয়
ফ  মাণ ও পতূম

৺৳৴৹ অযায ভে ও অেকাঠাদ্া ৷৳৸ ৸ ৴৳৳
৺৳৻৴ অযায ৶৳৹ ৹ ৴৳৳

উপদ াট-ফ  মাণ ও পতূম ৺৴৴ ৴৴ ৵৳৳
&উপদ াট- ূল  ্যয়
ব াট ্যয়: ,               

* িদাজয কি অ ম্নফতক বকাদড ৌাদ িেিম কৗদত ড়দে। 






