
পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভা গর সংেশািধত ২০১৪-১৫ বােজট 

অথ ৈনিতক  
কাড 

 আইেটম বােজট ২০১৪-১৫ 
া িলত য় ২০১৪-১৫ 

সংেশািধত ২০১৪-
১৫ 

অ য়ন রাজ  য়     

৪৫০০ অিফসারেদর বতন     

৪৫০১ অিফসারেদর বতন ৬৪.৩৬ ৮৫.০০ 

৪৬০০ কম চারীেদর বতন     

৪৬০১ কম চারীেদর বতন ৩৫.০০ ৩০.০০ 

৪৭০০ ভাতািদ     

৪৭০১ মহাঘ  ভাতা ২০.০০ ২০.০০ 

৪৭০৫ বািড় ভাড়া ভাতা ৩৩.০০ ৩৩.০০ 
৪৭০৯ াি  িবেনদন ভাতা ৫.৫০ ৫.৫০ 

৪৭১৩ উৎসব ভাতা ১৬.৫০ ১৮.২৫ 

৪৭১৭ িচিকৎসা ভাতা ৫.৫০ ৫.৫০ 

৪৭৫৫ িফন ভাতা ১.১০ ০.৭০ 

৪৭৬৫ যাতায়াত ভাতা ১.১০ ০.৭০ 

৪৭৭৩ িশ া ভাতা ০.৯৫ ০.৯৫ 

৪৭৯৫ অ া  ভাতা ১.১০ ১.১০ 

  উপেমাট ভাতািদ ৮৪.৭৫ ৮৫.৭০ 

৪৮০০ সরবরাহ ও সবা     

৪৮০১ মণ য় ২৫.০০ ১৫.০০ 

৪৮০৬ ভাড়া-অিফস ৩৫.৫০ ৩০.০০ 

৪৮১৫ ডাক ১.১০ ১.১০ 

৪৮১৬ টিলেফান/ টিল াম/ টিলি ার ৫.৫০ ৫.৫০ 

৪৮১৭ টেল /ফ া /ই ারেনট ৩.৩০ ২.৩০ 

৪৮২১ িব ৎ ২.০০ ০.০০ 

৪৮২৩ পে াল ও ি ক া  ১১.০০ ১০.০০ 

৪৮২৮ শনারী, সীল ও া  ৬.৫০ ৬.৫০ 

৪৮৩১ বইপ  ও সামিয়কী ২.২০ ২.৪০ 

৪৮৩৩ চার ও িব াপন ১.১০ ০.৬০ 

৪৮৩৬ ইউিনফম ০.৩৫ ০.১৫ 



৪৮৪০ িশ ণ য় ২.২০ ২.২০ 

৪৮৪৫ আ ায়ন য় ৩.০৪ ২.০৪ 
৪৮৭৭ ািধকার  কম কতােদর  

গাড়ী র ণােব ণ য় 
২০.০০ ১২.০০ 

৪৮৮৩ স ানী ভাতা/িফ/পাির িমক ৩.১০ ৩.১০ 

৪৮৮৪ পরী  িফ/পরী া সং া  য় ০.০০ ৪.৫০ 

৪৮৯৯ অ া  য় ৬.০০ ৫.০০ 

  উপেমাট সরবরাহ ও সবা ১২৭.৮৯ ১০২.৩৯ 

৪৯০০ মরামত ও সংর ণ     

৪৯০১ মাটর যানবাহন ১.৫০ ১.২৫ 

৪৯০৬ আসবাবপ  ০.৭৫ ১.২৫ 

৪৯১৬ য পািত ও সর াম ০.৭৫ ০.৫০ 

  উপেমাট মরামত ও সংর ণ ৩.০০ ৩.০০ 

৬৩০০ অবসর ভাতা ও আ েতািষক     

৬৩০১ অবসর ভাতা ও পািরবািরক অবসর ভাতা ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

৬৩০২ অবসর ভাতােভাগীেদর উৎসব ভাতা ১৫০.০০ ১২০.০০ 

৬৩০৩ পনশনারেদর মহাঘ  ভাতা ৯০.০০ ৯০.০০ 

৬৩১১ আ েতািষক ১৩০৫.০০ ১৩০৫.০০ 

৬৩৪১ অবসর ভাতােভাগীেদর িচিকৎসা িবধা ১৩০.০০ ১৩০.০০ 

  উপেমাট অবসর ভাতা ও আ েতািষক ২১৭৫.০০ ২১৪৫.০০ 

অ য়ন লধন য় িবিবএস সহ িবিবএস সহ 

৬৮০০ স দ সং হ/ য়     

৬৮০৭ মাটর যান ১১৫.০০ ১১৫.০০ 

৬৮১৫ কি উটার ও য াংশ ১০.০০ ১০.০০ 

৬৮২১ আসবাবপ  ১৩.০০ ১৩.০০ 

৬৮২৩ টিলেযাগােযাগ সর াম ২.০০ ২.০০ 

  উপেমাট স দ সং হ/ য় ১৪০.০০ ১৪০.০০ 

ঋণ ও অি ম     
৭৪০০ সরকাির কম চািরেদর জ  ঋণ ও অি ম     

৭৪০১ হ িনম াণ অি ম ২৫.০০ ২৫.০০ 

৭৪০৩ কি উটার অি ম ৫.০০ ৫.০০ 

৭৪১১ মাটর গািড় অি ম ২০.০০ ১০.০০ 



 

৭৪২১ মাটর সাইেকল অি ম ৫.০০ ৫.০০ 

  উপেমাট- ঋণ অি ম ৫৫.০০ ৪৫.০০ 

  মাট সিচবালয় (SID) ২৬৮৫.০০ ২৬৩৬.০৯ 


