
 385

মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 38

141 - বস ও পরট মনণরলয়

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

98,80,00

385,70,00

0

484,50,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়

1410101 সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয় 176,03,00 113,02,00 180,04,00

176,03,00 113,02,00 180,04,00মমরট - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয় :

বস অরধদপর

1410201 পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর 250,00,00 357,00,00 288,28,00

250,00,00 357,00,00 288,28,00মমরট - বস অরধদপর :

পরট অরধদপর

1410301 পধরন করর ররলয়, পরট অরধদপর 58,47,00 52,00,00 40,00,00

58,47,00 52,00,00 40,00,00মমরট - পরট অরধদপর :

মমরট - বস ও পরট মনণরলয় : 508,32,00522,02,00484,50,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 38

141 - বস ও পরট মনণরলয়

14101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

221000141 পরট ও বস মনণরলশয়র অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

মলধন বয়

14,00,00 0 24,00,00 14,00,0049 সনররকত

14,00,00 0 24,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 14,00,00

কমরট: 14,00,00 0 24,00,00 14,00,00

222005200 এ সররড অন রদ কডশভলপশমন অব কটকটরইল এডশকশন কসকর ইন বরনলরশদশ টরশর রটন রদ ফলরফলশমন অব কলরকরল এইচ আর 

রডমরন (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 2,92,00 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 2,92,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 8,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 8,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 3,00,00 1,00 0

224060600 *করশম পযরক উনয়ন, রবসরর ও দক জনশরক সরষর মরধশম উৎপরদনশধলতর বরদকরণ (১ম সনশশররধত)  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

8,07,00 5,42,00 5,35,00 8,07,0038 অনরন বয়

8,07,00 5,42,00 5,35,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,07,00

মলধন বয়

3,93,00 2,88,00 3,65,00 3,93,0042 পকল মলধন বয়

3,93,00 2,88,00 3,65,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,93,00

কমরট: 12,00,00 8,30,00 9,00,00 12,00,00

224061000  এসরবরলশশমন   অব রথ হহরনলম সররভরস কসনররস ইন রডফরশরন  লম  ইনশটনরসভ  এররয়র (২য় সনশশররধত) 

(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 30,00 1,00 038 অনরন বয়

0 30,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 29,00,00 0 042 পকল মলধন বয়

0 29,00,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 29,30,00 1,00 0
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14101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224223500 করশম চরষ সমসররণ ও উনয়শনর মরধশম পরব রতহ কজলরসমশহর দরররদ রবশমরচন (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

10,00,00 3,48,00 3,15,00 10,00,0038 অনরন বয়

10,00,00 3,48,00 3,15,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,00,00

মলধন বয়

3,00,00 2,06,00 1,00,00 3,00,0042 পকল মলধন বয়

3,00,00 2,06,00 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 3,00,00

কমরট: 13,00,00 5,54,00 4,15,00 13,00,00

224242000 *বরনলরশদশশর কসরনরলধ ঐরতহহ মসরলশনর সতর ততররর পযরক ও মসরলন করপড় পনরদরর (১ম পর ররয়) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

3,80,00 1,39,00 2,50,00 3,80,0038 অনরন বয়

3,80,00 1,39,00 2,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 3,80,00

মলধন বয়

1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,0042 পকল মলধন বয়

1,00,00 1,00,00 1,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00

কমরট: 4,80,00 2,39,00 3,50,00 4,80,00

224245400  *বরনলরশদশ পরটকল করশপরশরশশনর আওতরধধন ০৩ট রমল সষমকরণ, 

আধরনকরয়ন, পনব ররসন এবন বরধ রতকরণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,00 1,00 6,50,00 1,0038 অনরন বয়

1,00 1,00 6,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 0 3,50,00 042 পকল মলধন বয়

0 0 3,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 1,00 10,00,00 1,00

224248300 কশখ হররসনর ততত পলধ সরপন (১ম পর ররয়) (১ম সনশশররধত)  (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

2,20,00 90,00 1,00 2,20,0038 অনরন বয়

2,20,00 90,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,20,00

মলধন বয়

37,80,00 26,41,00 0 37,80,0042 পকল মলধন বয়

37,80,00 26,41,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 37,80,00

কমরট: 40,00,00 27,31,00 1,00 40,00,00
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14101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224249000 *বরনলরশদশ ততত কবরশড রর আওতরয় ৫ট কবরসক কসনরশর ৫ট পরশকণ ককন, ১ট ফহরশন রডজরইন ইনরসটউট এবন ২ট মরশকরট 

পশমরশন ককন সরপন (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

80,00 55,00 80,00 80,0038 অনরন বয়

80,00 55,00 80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 80,00

মলধন বয়

25,40,00 1,35,00 14,20,00 25,40,0042 পকল মলধন বয়

25,40,00 1,35,00 14,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 25,40,00

কমরট: 26,20,00 1,90,00 15,00,00 26,20,00

224252800 *বরনলরশদশ ততত রশকর ও পরশকণ ইনরসটউট, নররসনদধ এর আধরনকরয়ন ও অবকরঠরশমররত সমসররণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

37,00 20,00 18,00 37,0038 অনরন বয়

37,00 20,00 18,00উপশমরট - আবতরক বয়: 37,00

মলধন বয়

13,63,00 3,80,00 9,82,00 13,63,0042 পকল মলধন বয়

13,63,00 3,80,00 9,82,00উপশমরট - মলধন বয়: 13,63,00

কমরট: 14,00,00 4,00,00 10,00,00 14,00,00

224256300 *কররম জট রমলস রলরমশটড ও কদদলতপর জট রমলস রলরমশটড এ কফল কররখরনর সরপন এবন ককএফরড রমলস রলরমশটড এর 

বহমখধ ইউরনশটর উনয়ন ও আধরনকরয়ন (০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,00 1,00 80,00 1,0038 অনরন বয়

1,00 1,00 80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 0 13,47,00 042 পকল মলধন বয়

0 0 13,47,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 1,00 14,27,00 1,00

224256400  *কশখ হররসনর কসশরলরইজড জট কটকটরইল রমল (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত।

আবতরক বয়

1,00 16,00 2,94,00 1,0038 অনরন বয়

1,00 16,00 2,94,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00

মলধন বয়

0 0 23,95,00 042 পকল মলধন বয়

0 0 23,95,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 1,00 16,00 26,89,00 1,00
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14101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়অরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410101 - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়

কমরট

পকল

সরহরয

224285800 করশম চরষ সমসররশণর মরধশম বহতর রনপর কজলরর দরররদ হরসকরণ (০১/০৪/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত

আবতরক বয়

6,00,00 5,23,00 5,50,00 6,00,0038 অনরন বয়

6,00,00 5,23,00 5,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 6,00,00

মলধন বয়

1,00,00 77,00 50,00 1,00,0042 পকল মলধন বয়

1,00,00 77,00 50,00উপশমরট - মলধন বয়: 1,00,00

কমরট: 7,00,00 6,00,00 6,00,00 7,00,00

224287200 কশখ হররসনর নকরশপরল, জরমরলপর (১ম পর ররয়) (০১/০৩/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

1,00,00 20,00 2,20,00 1,00,0038 অনরন বয়

1,00,00 20,00 2,20,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

9,00,00 0 30,00,00 9,00,0042 পকল মলধন বয়

9,00,00 0 30,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 9,00,00

কমরট: 10,00,00 20,00 32,20,00 10,00,00

224287300 ততরতশদর আর র-সরমররজক অবসরর উনয়শন চলরত মলধন সরবররহ ও ততশতর আধরনকরয়ন (০১/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০২৩) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

1,60,00 82,00 1,00,00 1,60,0038 অনরন বয়

1,60,00 82,00 1,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,60,00

মলধন বয়

33,40,00 36,00 14,00 33,40,0042 পকল মলধন বয়

33,40,00 36,00 14,00উপশমরট - মলধন বয়: 33,40,00

সমদ

0 23,72,00 23,86,00 072 আরর রক সমদ

0 23,72,00 23,86,00উপশমরট - সমদ: 0

কমরট: 35,00,00 24,90,00 25,00,00 35,00,00

কমরট - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়: 176,03,00 113,02,00 180,04,00 176,03,00

কমরট - সরচবরলয়, বস ও পরট মনণরলয়: 176,03,00 113,02,00 180,04,00 176,03,00
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14102 - বস অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410201 - পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224060700 কবরম আরমনর মনসর কটকটরইল ইরঞরনয়রররন ইনরসটউট, কররজরপর, রসররজরঞ সরপন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,24 14,40 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 46,76 35,60 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 53,50,00 29,50,00 041 অআরর রক সমদ

0 53,50,00 29,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 54,00,00 30,00,00 0

224061100  শহধদ করমরজরমরন কটকটরইল ইনরসটউট সরপন, মরনর (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 20,24 21,18 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 34,76 33,82 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 55,00 55,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 49,54,00 22,21,00 041 অআরর রক সমদ

0 49,54,00 22,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 50,09,00 22,76,00 0

224061200 কশখ করহরনর কটকটরইল ইরঞরনয়রররন কশলজ সরপন, (কররপরলরঞ) (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 19,40 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 60,40 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 20 0 038 অনরন বয়

0 80,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 28,80,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 28,80,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 29,60,00 1,00 0

224061300  শহধদ আবর রব কসররনয়রবরত কটকটরইল ইনরসটউট, করদরনদধ সরপন (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 15,09 28,95 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 64,91 23,05 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 80,00 52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 29,80,00 9,48,00 041 অআরর রক সমদ

0 29,80,00 9,48,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 30,60,00 10,00,00 0
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14102 - বস অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410201 - পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224061400 কভরলর কটকটরইল ইনরসটউট সরপন (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,00 12,16 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 59,50 37,84 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50 0 038 অনরন বয়

0 62,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 31,47,00 9,50,00 041 অআরর রক সমদ

0 31,47,00 9,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 32,09,00 10,00,00 0

224061500 কশখ ররশসল কটকটরইল ইনরসটউট মরদরররঞ, জরমরলপর  (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০২১) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

5,25 5,30 15,38 5,2531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

54,55 44,70 34,62 54,5532 পণ ও কসবরর ববহরর

20 0 0 2038 অনরন বয়

60,00 50,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

26,40,00 20,04,00 27,50,00 26,40,0041 অআরর রক সমদ

26,40,00 20,04,00 27,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 26,40,00

কমরট: 27,00,00 20,54,00 28,00,00 27,00,00

224061600  ড. এম ওয়রশজদ রময়র  কটকটরইল ইরঞরনয়রররন কশলজ, পধররঞ, রনপর  (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 2,00 0 031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

0 44,50 0 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 50 0 038 অনরন বয়

0 47,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 8,31,00 1,00 041 অআরর রক সমদ

0 8,31,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 8,78,00 1,00 0

224061700  *কশখ হররসনর  কটকটরইল ইরঞরনয়রররন কশলজ, কমলরনহ, জরমরলপর  (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

56,91 2,00 5,50 56,9131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

87,09 25,00 49,50 87,0932 পণ ও কসবরর ববহরর

1,44,00 27,00 55,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,44,00
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14102 - বস অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410201 - পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

34,56,00 37,13,00 29,45,00 34,56,0041 অআরর রক সমদ

34,56,00 37,13,00 29,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 34,56,00

কমরট: 36,00,00 37,40,00 30,00,00 36,00,00

224115300 *সনরমরঞ কটকটরইল ইনরসটউট সরপন  (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৭ -৩০/০৬/২০২০) অনশমররদত

আবতরক বয়

60,29 6,30 15,33 60,2931 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

80,71 33,70 34,67 80,7132 পণ ও কসবরর ববহরর

1,41,00 40,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,41,00

মলধন বয়

23,59,00 18,27,00 24,50,00 23,59,0041 অআরর রক সমদ

23,59,00 18,27,00 24,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 23,59,00

কমরট: 25,00,00 18,67,00 25,00,00 25,00,00

224115400 *ফররদপর কটকটরইল ইনরসটউট সরপন (২য় সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৭- ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

11,40 3,24 20,24 11,4031 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

93,60 33,76 51,76 93,6032 পণ ও কসবরর ববহরর

1,05,00 37,00 72,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,05,00

মলধন বয়

31,95,00 23,83,00 24,12,00 31,95,0041 অআরর রক সমদ

31,95,00 23,83,00 24,12,00উপশমরট - মলধন বয়: 31,95,00

কমরট: 33,00,00 24,20,00 24,84,00 33,00,00

224115500 *রসশলট কটকটরইল ইনরসটউট সরপন (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

18,98 10,98 10,35 18,9831 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

42,02 41,02 41,65 42,0232 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 0 0 1,0036 অনদরন

62,00 52,00 52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 62,00

মলধন বয়

17,38,00 12,48,00 19,48,00 17,38,0041 অআরর রক সমদ

17,38,00 12,48,00 19,48,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,38,00

কমরট: 18,00,00 13,00,00 20,00,00 18,00,00
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14102 - বস অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410201 - পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224115600 *কশখ ররশসল কটকটরইল ইরঞরনয়রররন কশলজ রসশলট সরপন (০১/০৭/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

26,46 25,63 24,11 26,4631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

47,54 54,37 1,55,89 47,5432 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00 0 0 1,0036 অনদরন

75,00 80,00 1,80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 75,00

মলধন বয়

22,25,00 12,20,00 23,20,00 22,25,0041 অআরর রক সমদ

22,25,00 12,20,00 23,20,00উপশমরট - মলধন বয়: 22,25,00

কমরট: 23,00,00 13,00,00 25,00,00 23,00,00

224147900 লরলমরনরহরট কটকটরইল ইনরসটউট সরপন (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

20,55 18,75 18,75 20,5531 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

39,45 36,25 36,25 39,4532 পণ ও কসবরর ববহরর

60,00 55,00 55,00উপশমরট - আবতরক বয়: 60,00

মলধন বয়

16,40,00 6,67,00 19,45,00 16,40,0041 অআরর রক সমদ

16,40,00 6,67,00 19,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 16,40,00

কমরট: 17,00,00 7,22,00 20,00,00 17,00,00

224235800 কশখ হররসনর কটকটরইল ইরঞরনয়রররন কশলজ, রশবচর, মরদররধপর সরপন (০১/০৪/২০১৮-৩১/১২/২০২১)  অনশমররদত

আবতরক বয়

16,12 13,68 11,87 16,1231 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

78,88 41,32 62,13 78,8832 পণ ও কসবরর ববহরর

95,00 55,00 74,00উপশমরট - আবতরক বয়: 95,00

মলধন বয়

17,05,00 11,03,00 19,26,00 17,05,0041 অআরর রক সমদ

17,05,00 11,03,00 19,26,00উপশমরট - মলধন বয়: 17,05,00

কমরট: 18,00,00 11,58,00 20,00,00 18,00,00

224284200 রবদমরন ৭ট কটকটরইল কভরশকশনরল ইনরসটউশটর উনয়ন ও ৬ট কটকটরইল কভরশকশনরল ইনরসটউট সরপন 

(০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

23,51 21,13 27,67 23,5131 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

76,49 58,87 52,33 76,4932 পণ ও কসবরর ববহরর

1,00,00 80,00 80,00উপশমরট - আবতরক বয়: 1,00,00

মলধন বয়

28,00,00 40,00 21,86,00 28,00,0041 অআরর রক সমদ

28,00,00 40,00 21,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 28,00,00

কমরট: 29,00,00 1,20,00 22,66,00 29,00,00
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14102 - বস অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410201 - পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224327800 মরহম আবদর রব তরলকদরর কটকটরইল কভরশকশনরল ইনটটউট, মরদররধপর সরপন (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

15,09 1,00 0 15,0931 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

34,91 14,00 0 34,9132 পণ ও কসবরর ববহরর

50,00 15,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 50,00

মলধন বয়

7,50,00 90,00 0 7,50,0041 অআরর রক সমদ

7,50,00 90,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 7,50,00

কমরট: 8,00,00 1,05,00 0 8,00,00

224327900 ছরহউরদন কটকটরইল কভরশকশনরল ইনরসটউট, কমশহরপর সরপন (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

17,36 8,18 0 17,3631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

79,64 18,82 0 79,6432 পণ ও কসবরর ববহরর

97,00 27,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 97,00

মলধন বয়

7,03,00 77,00 0 7,03,0041 অআরর রক সমদ

7,03,00 77,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 7,03,00

কমরট: 8,00,00 1,04,00 0 8,00,00

224328000 আরজজনশনসর কটকটরইল কভরশকশনরল ইনটটউট, ডনররয়র, দরকণ সনরমরঞ (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) অনশমররদত।

আবতরক বয়

17,36 8,18 0 17,3631 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

79,64 17,82 0 79,6432 পণ ও কসবরর ববহরর

97,00 26,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 97,00

মলধন বয়

7,03,00 2,68,00 0 7,03,0041 অআরর রক সমদ

7,03,00 2,68,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 7,03,00

কমরট: 8,00,00 2,94,00 0 8,00,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, বস অরধদপর: 250,00,00 357,00,00 288,28,00 250,00,00

কমরট - বস অরধদপর: 250,00,00 357,00,00 288,28,00 250,00,00
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14103 - পরট অরধদপরঅরধদপর/পররদপর:

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

সনশশররধতবরশজটরববরণঅর রননরতক

গপ/ককরড

পকল

ককরড টরকর

(রজওরব)

পকল সরহরয

বরশজট - 2021-22

রডরপএআররপএ

(কসশরল)

আররপএ

(রজওরব)

বরশজট

অধধনস সনসর/দপর: 1410301 - পধরন করর ররলয়, পরট অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224244000 উনত পযরকরনভরর পরট ও পরট বধজ উৎপরদন এবন সমসররণ (০১/০৭/২০১৮-৩১/০৩/২০২৩)  অনশমররদত

আবতরক বয়

37,84 41,15 35,56 37,8431 কম রচররধশদর পরতদরন (Compensation)

53,69,16 46,78,85 36,14,44 53,69,1632 পণ ও কসবরর ববহরর

54,07,00 47,20,00 36,50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 54,07,00

মলধন বয়

4,40,00 4,80,00 3,50,00 4,40,0041 অআরর রক সমদ

4,40,00 4,80,00 3,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 4,40,00

কমরট: 58,47,00 52,00,00 40,00,00 58,47,00

কমরট - পধরন করর ররলয়, পরট অরধদপর: 58,47,00 52,00,00 40,00,00 58,47,00

কমরট - পরট অরধদপর: 58,47,00 52,00,00 40,00,00 58,47,00

কমরট - বস ও পরট মনণরলয়: 508,32,00522,02,00484,50,00 484,50,00


