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মঞরর ও বররদদর দররবসমহ (উনয়ন): 2021-22

মঞরর নন - 35

138 - পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - আবতরক :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - মলধন :

সনযক তহরবল উনয়ন বয় - সমদ :

সব রদমরট বয় :

172,25,00

949,64,50

17,43,50

1139,33,00

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

2021-22 2020-21 2020-21

(অনকসমহ হরজরর টরকরয়)

বরদজটসনদশররধতবরদজট
রববরণ

অপরদরশন

ইউরনট

সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

1380101 সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ 1139,33,00 1625,58,00 1581,55,00

1139,33,00 1625,58,00 1581,55,00মমরট - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ :

সমবরয় অরধদপর

1380201 পধরন করর ররলয়, সমবরয় অরধদপর 0 6,32,00 6,17,00

0 6,32,00 6,17,00মমরট - সমবরয় অরধদপর :

মমরট - পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ : 1587,72,001631,90,001139,33,00
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মঞরর ও বররদ দররবসমহ:  2021-22

উনয়ন করর রকম

মঞরর নন - 35

138 - পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

221000138 পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরশগর অননশমররদত পকশলর জন সনররকত

আবতরক বয়

0 0 106,10,00 036 অনদরন

0 0 106,10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

490,89,00 0 62,77,00 478,77,00 0 0 12,12,00 12,12,0049 সনররকত

490,89,00 0 62,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 478,77,00 0 0 12,12,00 12,12,00

কমরট: 490,89,00 0 168,87,00 478,77,00 0 0 12,12,00 12,12,00

224041300 কসসরশরক রনভরর কসচ পদরত ও এর বহমখল ববহরশরর মরধশম রদ-সর করষ পযরক সমসররণ শলষ রক পশয়ররগক গশবষণর 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

2,80,00 1,18,00 1,52,00 2,80,0038 অনরন বয়

2,80,00 1,18,00 1,52,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,80,00

মলধন বয়

8,19,00 4,77,00 6,52,00 8,19,0042 পকল মলধন বয়

8,19,00 4,77,00 6,52,00উপশমরট - মলধন বয়: 8,19,00

সমদ

2,08,00 1,28,00 1,60,00 2,08,0072 আরর রক সমদ

2,08,00 1,28,00 1,60,00উপশমরট - সমদ: 2,08,00

কমরট: 13,07,00 7,23,00 9,64,00 13,07,00

224054000 হরজরমজর/পরতত পকর পন:খনশনর মরধশম সনগঠত জনশগরষলর পরট পচরশনর পরবতর মরছ চরশষর মরধশম দরররদদ  রবশমরচন 

(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 6,67,00 6,75,00 038 অনরন বয়

0 6,67,00 6,75,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 0 3,25,00 042 পকল মলধন বয়

0 0 3,25,00উপশমরট - মলধন বয়: 0



 357

13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

সমদ

0 1,02,00 0 072 আরর রক সমদ

0 1,02,00 0উপশমরট - সমদ: 0

কমরট: 0 7,69,00 10,00,00 0

224054100 পলল উনয়ন একরশডমল (আররডএ), জরমরলপর সরপন (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২)  অনশমররদত

আবতরক বয়

2,80,00 1,38,00 2,00,00 2,80,0038 অনরন বয়

2,80,00 1,38,00 2,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,80,00

মলধন বয়

40,52,00 14,62,00 9,21,00 40,52,0042 পকল মলধন বয়

40,52,00 14,62,00 9,21,00উপশমরট - মলধন বয়: 40,52,00

কমরট: 43,32,00 16,00,00 11,21,00 43,32,00

224054200 পররনক এবন কদ কষকশদর শস সনগহ পরবতর সহশরররগতরর মরধশম দরররদদ দরলকরণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 22,57,00 15,95,00 038 অনরন বয়

0 22,57,00 15,95,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 1,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 1,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 22,58,00 15,96,00 0

224054300 বরশড রর কভসত সরবধররদ উনয়ন (১ম সনশশররধত) (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

36,00 51,00 51,00 36,0038 অনরন বয়

36,00 51,00 51,00উপশমরট - আবতরক বয়: 36,00

মলধন বয়

5,84,00 8,89,00 8,89,00 5,84,0042 পকল মলধন বয়

5,84,00 8,89,00 8,89,00উপশমরট - মলধন বয়: 5,84,00

কমরট: 6,20,00 9,40,00 9,40,00 6,20,00

224054400 *#দগ উৎপরদন বরদর  লশকদ চটগরশমর  পটয়রয় দগ কররখরনর সরপন  (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

0 3,26,00 0 038 অনরন বয়

0 3,26,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 6,04,00 1,00 042 পকল মলধন বয়

0 49,00 0 049 সনররকত

0 6,53,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 9,79,00 1,00 0
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13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

224054700 আমরর বররড় আমরর খরমরর (৪র র সনশশররধত) (০১/০৭/২০০৯ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

0 28,14,00 3,62,79 031 কম রচররলশদর পরতদরন (Compensation)

0 343,69,89 343,51,60 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 305,97,55 160,41,50 036 অনদরন

0 275,90,56 266,88,61 037 সরমররজক সরবধররদ

0 85,00 82,50 038 অনরন বয়

0 954,57,00 775,27,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 44,20,00 250,23,00 041 অআরর রক সমদ

0 44,20,00 250,23,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

0 245,00,00 0 072 আরর রক সমদ

0 245,00,00 0উপশমরট - সমদ: 0

কমরট: 0 1243,77,00 1025,50,00 0

224054800 পলল উনয়ন একরশডমল (আররডএ), রনপর সরপন পকল (১ম সনশশররধত)  (০১/১০/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২২)  অনশমররদত

আবতরক বয়

2,15,00 2,21,00 0 2,15,0038 অনরন বয়

2,15,00 2,21,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 2,15,00

মলধন বয়

9,64,00 25,57,59 1,00 9,64,0042 পকল মলধন বয়

0 41 0 049 সনররকত

9,64,00 25,58,00 1,00উপশমরট - মলধন বয়: 9,64,00

কমরট: 11,79,00 27,79,00 1,00 11,79,00

224054900 অনশলদরররতমলক পলল উনয়ন পকল-৩য় পর ররয় (রপআররডরপ-৩) (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত

আবতরক বয়

24,45,00 9,20,00 12,00,00 24,45,0038 অনরন বয়

24,45,00 9,20,00 12,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 24,45,00

মলধন বয়

35,55,00 20,80,00 28,00,00 35,55,0042 পকল মলধন বয়

35,55,00 20,80,00 28,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 35,55,00

কমরট: 60,00,00 30,00,00 40,00,00 60,00,00

224055100 পররন সরশয়ল আধরনক পযরকর সমসররণ ও রবসরর এবন ববসরপনরর মরধশম ফসশলর উৎপরদন বরদ শলষ রক পরশয়ররগক গশবষণর  

(১ম সনশশররধত) (০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 1,15,00 0 038 অনরন বয়

0 1,00 0 039 সনররকত

0 1,16,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0
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13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

0 60,00 34,00 042 পকল মলধন বয়

0 60,00 34,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 1,76,00 34,00 0

224055400 *গরমলণ জনশগরষলর জলবনমরন উনয়ন এবন আধরনক নরগররক সশররগ সরবধর সমরলত সমবরয়রভরতক বহতল ভবন রবরশষ 'পলল 

জনপদ' রনম ররণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৮) সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

2,00,00 48,50 1,00 2,00,0038 অনরন বয়

0 1,50 0 039 সনররকত

2,00,00 50,00 1,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,00,00

মলধন বয়

40,17,01 4,50,00 0 40,17,0142 পকল মলধন বয়

57,82,99 0 0 57,82,9949 সনররকত

98,00,00 4,50,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 98,00,00

কমরট: 100,00,00 5,00,00 1,00 100,00,00

224055600 *উতররঞশলর অরতদররদশদর কমরসনসরন রনরশতকরণ কম রসরচ (২য় পর ররয়) (২য় সনশশররধত)  (০১/০৪/২০১৪-৩০/০৬/২০২১)  

সনশশররধত অননশমররদত

আবতরক বয়

0 19,69,00 1,59,00 038 অনরন বয়

0 19,69,00 1,59,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

8,55,00 2,15,00 0 8,55,0042 পকল মলধন বয়

8,55,00 2,15,00 0উপশমরট - মলধন বয়: 8,55,00

সমদ

0 2,00,00 0 072 আরর রক সমদ

0 2,00,00 0উপশমরট - সমদ: 0

কমরট: 8,55,00 23,84,00 1,59,00 8,55,00

224055900 বঙবন দরররদদ রবশমরচন পরশকণ কমশপক,  ককরটরললপরড়র এর সমসররণ (বতরমরশন বরপরড র), সনসরর ও আধরনকরয়ন (সনশশররধত) 

(০১/০৩/২০১০ - ৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

0 8,00,00 0 038 অনরন বয়

0 8,00,00 0উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 10,00,00 2,45,00 042 পকল মলধন বয়

0 10,00,00 2,45,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 18,00,00 2,45,00 0
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13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

224117400 বগড়র কজলরর সরররয়রকররন ও কসরনরতলর উপশজলরর চর এলরকরয় বসবরসরত দরররদদ জনশগরষলর জলবনমরন 

উনয়ন(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অনশমররদত

আবতরক বয়

0 81,00 37,00 038 অনরন বয়

0 81,00 37,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 2,13,02 38,00 042 পকল মলধন বয়

0 2,13,02 38,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

সমদ

0 43,98 10,00 072 আরর রক সমদ

0 43,98 10,00উপশমরট - সমদ: 0

কমরট: 0 3,38,00 85,00 0

224133100 গরইবরনর সমরনত পলল দরররদদ দরলকরণ পকল (০১/০১/২০১৮- ৩১/১২/২০২১)অনশমররদত

আবতরক বয়

2,18,00 4,55,00 6,06,00 2,18,0038 অনরন বয়

2,18,00 4,55,00 6,06,00উপশমরট - আবতরক বয়: 2,18,00

মলধন বয়

1,11,90 22,10 0 1,11,9042 পকল মলধন বয়

1,11,90 22,10 0উপশমরট - মলধন বয়: 1,11,90

সমদ

8,49,10 2,02,90 3,00,00 8,49,1072 আরর রক সমদ

8,49,10 2,02,90 3,00,00উপশমরট - সমদ: 8,49,10

কমরট: 11,79,00 6,80,00 9,06,00 11,79,00

224199700 সররব রক গরম উনয়ন কম রসরচ (রসরভরডরপ)- ৩য় পর ররয়(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)অনশমররদত

আবতরক বয়

6,79,48 21,77,93 22,24,95 6,79,4831 কম রচররলশদর পরতদরন (Compensation)

71,20,52 13,62,07 25,75,05 71,20,5232 পণ ও কসবরর ববহরর

78,00,00 35,40,00 48,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 78,00,00

মলধন বয়

2,00,00 2,00,00 2,00,00 2,00,0041 অআরর রক সমদ

2,00,00 2,00,00 2,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 2,00,00

কমরট: 80,00,00 37,40,00 50,00,00 80,00,00

224201200 বহতর ফররদপশরর চররঞশলর এবন পরররবতর এলরকরয় গবররদপশর জরত উনয়ন ও দশগর বহমখল ববহরর রনরশতকরণ কররখরনর 

সরপন (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)অনশমররদত

আবতরক বয়

11,09,00 6,15,32 7,00,00 11,09,0038 অনরন বয়

0 84,68 0 039 সনররকত

11,09,00 7,00,00 7,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 11,09,00
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13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

মলধন বয়

82,04,60 33,56,60 53,00,00 82,04,6042 পকল মলধন বয়

82,04,60 33,56,60 53,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 82,04,60

সমদ

6,86,40 8,66,40 20,00,00 6,86,4072 আরর রক সমদ

6,86,40 8,66,40 20,00,00উপশমরট - সমদ: 6,86,40

কমরট: 100,00,00 49,23,00 80,00,00 100,00,00

224235100 বরনলরশদশশর রবদদৎ রবহলন পতদন এবন চর এলরকরয় কসসর শরকর উনয়ন পকল (০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত 

অনশমররদত

আবতরক বয়

0 16,00 10,00 038 অনরন বয়

0 16,00 10,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

মলধন বয়

0 4,01,00 55,00 042 পকল মলধন বয়

0 4,01,00 55,00উপশমরট - মলধন বয়: 0

কমরট: 0 4,17,00 65,00 0

224279000 করড়গরম ও জরমরলপর কজলরর পররনক জনশগরষলর দরররদদ হরসকরণ শলষ রক পকল  (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

অনশমররদত

আবতরক বয়

8,57,00 5,66,00 7,14,00 8,57,0038 অনরন বয়

8,57,00 5,66,00 7,14,00উপশমরট - আবতরক বয়: 8,57,00

মলধন বয়

62,14,00 38,74,00 48,86,00 62,14,0042 পকল মলধন বয়

62,14,00 38,74,00 48,86,00উপশমরট - মলধন বয়: 62,14,00

কমরট: 70,71,00 44,40,00 56,00,00 70,71,00

224283800 দরররদ রবশমরচশনর লশকদ পরষ সমদ উচ মশলর অপধরন শস উৎপরদন ও বরজররজরতকরণ কমরসরচ (০১/০১/২০১৯-৩১/১২/২০২৩) 

অনশমররদত।

আবতরক বয়

27,35,00 13,50,00 18,00,00 27,35,0038 অনরন বয়

27,35,00 13,50,00 18,00,00উপশমরট - আবতরক বয়: 27,35,00

মলধন বয়

49,71,00 24,00,00 32,00,00 49,71,0042 পকল মলধন বয়

49,71,00 24,00,00 32,00,00উপশমরট - মলধন বয়: 49,71,00

কমরট: 77,06,00 37,50,00 50,00,00 77,06,00
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13801 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগঅরধদপর/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

অধলনস সনসর/দপর: 1380101 - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ

কমরট

পকল

সরহরয

224292700 বরনলরশদশ পলল উনয়ন একরশডমল আধরনকরয়ন (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) অনশমররদত।

আবতরক বয়

10,20,00 12,00 23,00 10,20,0038 অনরন বয়

10,20,00 12,00 23,00উপশমরট - আবতরক বয়: 10,20,00

মলধন বয়

30,75,00 7,38,00 14,77,00 30,75,0042 পকল মলধন বয়

30,75,00 7,38,00 14,77,00উপশমরট - মলধন বয়: 30,75,00

কমরট: 40,95,00 7,50,00 15,00,00 40,95,00

224300700 আশলররকত পলল সড়কবররত পকল (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) সনশশররধত অননশমররদত।

আবতরক বয়

30,00 25,00 50,00 30,0038 অনরন বয়

30,00 25,00 50,00উপশমরট - আবতরক বয়: 30,00

মলধন বয়

24,70,00 12,10,00 24,50,00 24,70,0042 পকল মলধন বয়

24,70,00 12,10,00 24,50,00উপশমরট - মলধন বয়: 24,70,00

কমরট: 25,00,00 12,35,00 25,00,00 25,00,00

কমরট - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ: 1139,33,00 1625,58,00 1581,55,00 1127,21,00 0 0 12,12,00 12,12,00

কমরট - সরচবরলয়, পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ: 1139,33,00 1625,58,00 1581,55,00 1127,21,00 0 0 12,12,00 12,12,00
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13802 - সমবরয় 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

অধলনস সনসর/দপর: 1380201 - পধরন করর ররলয়, সমবরয় অরধদপর

কমরট

পকল

সরহরয

224054500 উনত জরশতর গরভল পরলশনর মরধশম সরবধরবরঞত মরহলরশদর জলবনররতরর মরন উনয়ন (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/২০১৬ - 

৩০/০৬/২০২১) অনশমররদত

আবতরক বয়

0 26,08 52,68 031 কম রচররলশদর পরতদরন (Compensation)

0 3,96,92 5,11,32 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 4,23,00 5,64,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

কমরট: 0 4,23,00 5,64,00 0

224054600 কম রসনসরন সরষ, দগ ও মরনস উৎপরদশনর লশকদ গঙরচড়র উপশজলরয় কডইরল সমবরয় করর রকম সমসররণ (১ম সনশশররধত) (০১/০৭/ 

২০১৬-৩০/০৬/২০২১) সনশশররধত অনশমররদত।

আবতরক বয়

0 1,69 1,45 031 কম রচররলশদর পরতদরন (Compensation)

0 36,31 36,55 032 পণ ও কসবরর ববহরর

0 38,00 38,00উপশমরট - আবতরক বয়: 0

সমদ

0 1,71,00 15,00 072 আরর রক সমদ

0 1,71,00 15,00উপশমরট - সমদ: 0

কমরট: 0 2,09,00 53,00 0

কমরট - পধরন করর ররলয়, সমবরয় অরধদপর: 0 6,32,00 6,17,00 0

কমরট - সমবরয় অরধদপর: 0 6,32,00 6,17,00 0

কমরট - পলল উনয়ন ও সমবরয় রবভরগ: 1587,72,001631,90,001139,33,00 1127,21,00 0 0 12,12,00 12,12,00




