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Dc‡Rjv- চৗগাছা, †Rjv- h‡kvi| 

 

সভার কায িববরণী  

                                                                                                                                                                                   সভাঃ  উ ু  বােজট সভা   
                    ZvwiLt  25/0৫/2021 wLªt       
                                               ানঃ  ইউ িপ কায লায় পাশােপাল 
                                                                                                                                        সময়ঃ  িবকাল  ৩.৩০ টা 
 

            ০২ নং পাশােপাল ইউিনয়ন পিরষেদর আগামী ২০21-২০22 A_© বছেরর উ ু  বােজট সভা ধান অিতিথ Rbve †gvt অবাই ল ইসলাম 
স জ,সাহােবর সভাপিতে  সভা  করা হয়।  (সভায় উপি িত     জেনর া র থক ভােব সংরি ত আেছ) সভার  েতই  জনাব সভাপিত  
সােহব উপি ত সকলেক াগত  জানান।    
 

           জনাব সভাপিত mv‡n‡ei AbygwZµ‡g AÎ  ০২ নং পাশােপাল ইউিনয়ন পিরষদ হইেত অবসর া  mwPe Rbve মাঃ রিফ উ ীন, থেমই 
২০20-২০21 অথ  বছেরর বােজট িবে ষন কেরন । এর পর আগামী ২০২1-২০22 অথ  বছেরর  ev‡RU Dc ’̄vc‡b জানান য,  ািবত খসড়া বােজট 
রাজ  আয় য়সহ  সরকার ক ক দ   আর, কািবখা, KvweUv, অিতদিরে র জ  কম সং ান কম চীর, এিডিপ, এলিজএসিপ-৩, mvgvwRK 
wbivcËv †eóbx‡Z miKvix Aby`vbmn Ab¨vb¨ বরা  ধের ত করা হেয়েছ ।  বােজেট সরকারী নীিতমালার আেলােক রাজ  আেয়র ২৫% A_© 
উ য়ন কে র  জ  য় বরাে র াব করা হেয়েছ ।  এছাড়া বােজেট রাজ  খােত সরকার িনধ ািরত য় ও অিফস সং া  যাবতীয় েয়র ছয় 
ভােগর এক ভাগ অথ  উ ৃ  রাখার াব করা হেয়েছ ।  িতিন জানান য, ইউিনয়ন পিরষেদর িনজ  A‡_© উ য়ন ক  বা বায়ন করা স ব।  এলে  

েত েকর জ  avh© া , wd যথা সমেয় পিরেশাধ করেত এবং ইউিনয়েনর সকল া  দানকারীেক যথা সমেয় া  দােনর জ  উৎসািহত 
করেত িতিন উপি ত সকেলর িত আহবান রােখন। এরপর অবসর া  mwPe Rbve রিফ উ ীন সােহব, ০২ নং  পাশােপাল ইউিনয়ন পিরষেদর 
আগামী ২০২1-2022 A_© বছেরর ািবত খসড়া বােজট িন প পশ কেরন।     
   

20২1-201২2  A_© eQ‡ii ev‡RU  
০২ bs পাশােপাল BDwbqb cwil`,  
Dc‡Rjv- চৗগাছা, †Rjv-h‡kvi|       

                                                          
Avq খাত ািবত ev‡RU (2021- 2022) 

1 2 

K)  wbR¯ ̂Drm     
01|  আগত †Ri  2098/= 
BDwbqb Ki †iU I wdm    
02|  emZ evoxi evrmwiK gy‡j¨i Dci Ki  6,৫০,০০০/= 
03|  emZ evoxi evrmwiK gy‡j¨i Dci Ki (e‡Kqv) 4,27,070/= 
04|  e¨emv, †ckv, evwbR¨ I RxweKv e„wËi Dci Ki   
05|  cwil` KZ©„K Bmy¨K…Z †UªW jvB‡mÝ  ১২০০০/= 
06|  †UªW jvB‡m‡Ýi Dci  f¨vU Av`vq   
07|  Rb¥ wbeÜb wd                                                                       ২০০০/= 
08|  Iqv‡ik Kv‡qK mb` cÖÎi  wd  
09|  wewfbœ mb` c‡Îi wd  
10|  MÖvg Av`vjZ I mvwjk Av`vjZ wd    ২000/= 
11|  cï R‡eni Dci Ki  
12|  weÁvc‡bi Dci Ki   
১৩।  অ া                                                                     

 †gvU t  10,95,168/= 
L)  BRviv eve` cÖvwß    
     K) nvU-evRvi n‡Z Ae ’̄vbMZ  িবধা 5%  ৪০০০/= 
     L) †Lvqvo BRviv  ১০000/= 
     M) Ni fvov   (m¤úwË n‡Z Avq)     
     ঘ) cyKzi n‡Z Avq  
     ঙ) াংক হেত া  দ                                            

‡gvU t  ১৪০০০/=  
গ)    miKvix m~‡Î Abỳ vb    
0১|  ms ’̄vcb   (miKvix Abỳ vb)      
K)  ‡Pqvig¨vb mb¥vbx fvZv    1,21,844/= 



L) m`m¨গেণর mb¥vbx fvZv    11,52০০০/= 
গ) mwP‡ei †eZb fvZv                  ৩২৮৪৬১/= 
ঘ) MÖvg cywj‡ki †eZb fvZv   9,30,000/= 

   †gvU t  25,30,461/= 

0২|   উ য়ন খাত  (miKvix Abỳ vb)      
ক)|   GwWwc      ( যাগােযাগ) ২,50,০০০/= 
L)   1% f~wg হ া র Ki      ২,৪২০০০/= 
গ) KvweLv  ৬,০০০০০/= 
ঘ) KvweUv    ৬,১০০০০ 
ঙ) wU Avi (wewfbœ gvwUi রা া †givgZ)  ৪,৫০০০০/= 
চ)  Avi  (wewfbœ cÖwZôv‡bi Dbœqb) ৪,০০০০/= 
ছ) AwZ`wi ª̀‡`i Rb¨ Kg©ms ’̄vb Kg©myPx 6০০০০০/= 
জ) AwZ`wi ª̀‡`i Rb¨ Kg©ms ’̄vb  Kg©myPxর  নন-ওেয়জ ক  ২,৫০০০০০/= 
ঝ)  GjwRGmwc-৩ িবিবিজ   ২২,০০০০০/= 
ঞ)  BDwbqb cwil‡`i Kg©`¶Zvi Dci cyi®‹vi (GjwRGmwc-৩)  িপিবিজ ৫,০০০০০/= 

  ‡gvU t 60,92,০০০/= 

০৩)   ¯’vbxq miKvi m~‡Î      
K)  Dc‡Rjv KZ©„K cÖ`Ë UvKv  (nvU evRvi Dbœqb) 30000 
                                                                             মাটঃ 30000 

০৪) mvgvwRK wbivcËv ‡eóbx‡Z miKvix Abỳ vb   
01 eq®‹ fvZv- ৯৪২ Rb  (ভাতা িত মােস ৫২০/=)   ২৬০০০০/= 
০২ weaev/¯̂vgx cwiZ¨³v- ২৩৮ Rb (ভাতা িত মােস ৫০০/=) ১১,৯0০০০/= 
০৩ cÖwZ ewÜ fvZv- ৮০ Rb (ভাতা িত মােস ৬০০/=)  ৪,৮০০০/= 
0৪ gvZ…Kvj fvZv- ১২০ Rb (ভাতা িত মােস ৫০০/=)  ৬,০০০০০/= 
0৫ gyw³‡hv×v fvZv- ১৫ Rb (ভাতা িত মােস ১০০০০) ১৫,০0০০/= 
0৬ wfwRwW (২৬১  কাড) ৩৩,৮২,৫৬০/= 
0৭ wfিজGd  (২৭০০  কাড) ১৯,৪৪,০০০/= 
 ‡gvU t ৯4,০৬৫৬০/= 
 me©‡gvU Avq t ১,93,36,629/= 

 



 
   

e¨q খাত ািবত বােজট (2021-2022) 
 1 2 

K)  ivR¯ ̂t   
01|      ms¯’vcb e¨q t    

K) ‡Pqvig¨v‡bi m¤§vbx fvZv  (miKvix  Ask) 60,000০/=  
L) ‡Pqvig¨v‡bi m¤§vbx fvZv  (BDwc  Ask) 6.,000০/= 
M) ‡Pqvig¨v‡bi R¡vjvbx LiP   3000/= 
N) ‡Pqvig¨v‡bi মন ভাতা   2000/= 
O) m`m¨M‡Yi m¤§vbx fvZv   (miKvix  Ask) 5,18,400/= 
P) m`m¨M‡Yi m¤§vbx fvZv   (BDwc  Ask) 6,33,600/= 
Q) mwP‡ei †eZb ও fvZv   (miKvix  Ask) ৩২৮৪৬১/= 
R) mwP‡ei †eZb, fvZv I ভিবসৎ তহিবল (BDwc  Ask) (১%)     
S) mwP‡ei মন fvZv     
T) MÖvg cywj‡ki †eZb I fvZv   (miKvix  Ask)  4,65,000/= 
ট) MÖvg cywj‡ki †eZb I fvZv  (BDwc Ask)  (১%)   4,65,000/= 
ঠ) MÖvg cywj‡ki যাতায়াত  খরচ 2০০০/= 
ড) িহসাব র েকর উৎসব ভাতা (BDwc Ask)    96,000/= 
ঢ)  Kw¤úDUvi Acv‡iU‡ii †eZb I fvZv  
ণ)  Svo–`v‡ii †eZb I fvZv    
ত)  ‰bk cÖnixi †eZb I fvZv   
থ) U¨v· Av`vq ms ’̄vcb e¨q    (২০%) 1,69,050/= 
দ) ড লাইেস  ও পশা বািনজ  কর আদায় কিমশন  (১০%)   
ধ) †UªW jvB‡m‡Ýi f¨vU জমা  18000/= 

 †gvU t 28,20,511/= 
02|      AvbymvswMK (BDwci wbR¯ ̂অথ n‡Z e¨q)    

ক) ‡ókbvix e¨q   10,000/= 
খ) ি ি ং য়  
গ) we`y¨r wej    5000/= 
ঘ) ‡Uwj‡dvb wej     
ঙ) Le‡ii KvM‡Ri wej   
চ) উ ু  বােজট সভার য়   5000/= 
ছ) উ ু  IqvW©  mfv     
জ) Avc¨qb LiP    
ঝ) Awd‡mi Avmeve cÎ µq, †givgZ  ও র নােব ন    
ঞ) িবিভ   RvZxq Drme     6000/= 
ট) BDwc Rwgi LvRbv  4000/= 
ঠ)  Rb¥ wbeÜb   
ড)  জাতীয় Rb¥ wbeÜb িদবস পালন  
ঢ)  BD wW wm wm mfvi LiP    
ণ) িডিজটাল স ােরর উ য়ন য়    

 †gvU t  30,000/= 

03|     Dbœqb cÖKí (BDwci wbR¯ ̂অথ ায়েন) t       
K) ¯̂v ’̄¨ m¤§Z cvqLvbvi wis- াব mieivn   
L) e„¶‡ivcb     
M) iv া i¶Yv‡e¶Y      
N) bjKzc ’̄vcb  (Av‡m©wbK gy³)   



O) KvjfvU© ˆZix / Aviwmwm cvBc ’̄vcb     
P) িশ া িত ােন িশ ার উপকরন সরবরাহ 10,000/= 
Q) ীড়া ও াং িত  5,000/= 
R) mb¥vbxZ †miv Ki `vZvM‡Yi cyi®‹vi  
S) দির  মধাবী ছা ীেদর ি  দান 5000/= 
T) bvরী w`em পালন  
ট) AvKw®‹K ỳ‡h©vM ‡gvKv‡ejvq mvnvh¨  
ঠ) nvU evRvi ms®‹vi (জ রী)  
ড) `wi ª̀‡`i mvnvh¨    1000/= 

 †gvU t 30,000/= 
0৪| উ য়ন খাত  (সরকারী অথ ায়েন)   

(K)  GwWwc    ( যাগােযাগ) 8,00000/= 
(L)  1% f~wg হ া র Ki    ০০ 

 ১)  যাগােযাগ 50,000/= 
 ২)  িশ া ও ত  ি   
 ৩) া  ও সিনেটশান 50,000/= 
 ৪)  িষ ও সচ 50,000/= 
 ৫)  ইউিনয়ন পিরষদ ভবন মরামত ও র নােব ণ  10,000/= 
 ৬)  ইউিনয়ন পিরষদ ভবেনর সীমানা াচীর ও গইট িনম ান   

(M)  KvweLv  6,00000/= 
(N)  KvweUv  6,00000/= 
(O)  wU Avi (wewfbœ cÖwZôv‡bi Dbœqb I gvwUi রা া †givgZ) 45,000/= 
(P)  Avi  (wewfbœ cÖwZôv‡bi Dbœqb) 4,0000/= 
(ছ) AwZ`wi ª̀‡`i Rb¨ Kg©ms ’̄vb Kg©myPx 8,00000/= 
(জ) AwZ`wi ª̀‡`i Rb¨ Kg©ms ’̄vb  Kg©myPx  নন-ওেয়জ ক  25,000/= 
(ঝ) GjwRGmwc-৩ িবিবিজ ও Kg©`¶Zvi Dci cyi®‹vi  িপিবিজ   ০০ 

 ১)  যাগােযাগ 10,00000/= 
 ২)  িশ া  1,50,000/= 
 ৩) া  ও সিনেটশান      1,50,000/= 
 ৪)  িষ ও সচ    1,50,000/= 
 ৫)  নারীর  উ য়ন/ মানব স দ উ য়ন   1,10,000/= 
 ৬)  িহসাব র ক 72,000/= 
 ৭)  পার ািরক িশখন 1,50,000/= 
 ‡gvU t  33,30,000/=  

0৫| Ab¨vb¨      
  (K) ¯’vbxq miKvi m~‡Î     

০১)  Dc‡Rjv KZ©„K cÖ`Ë UvKv  (nvU evRvi Dbœqb) 4000/= 
 ‡gvU t 4000/= 

L) wbix¶v e¨q    ১৫,০০০/= 
M) Ab¨vb¨               5,000/= 

 ‡gvU t   20,000/= 
০৬) mvgvwRK wbivcËv †eóbx‡Z miKvix Abỳ vb    
01 eq®‹ fvZv- 520 Rb  (ভাতা িত মােস ৫০০/=)   26,00000/= 
০২ weaev/¯̂vgx cwiZ¨³v- 238 Rb (ভাতা িত মােস ৫০০/=) 11,90,000/= 
০৩ cÖwZ ewÜ fvZv- 80 Rb (ভাতা িত মােস ৬০০/=)  5,76,000/= 
0৪ gvZ…Kvj fvZv- 120 Rb (ভাতা িত মােস ৫০০/=)  7,20,000/= 
0৫ gyw³‡hv×v fvZv- 15 Rb (ভাতা িত মােস ১০০০০ 1,80,000/= 
0৬ wfwRwW (261  কাড)   33,82,560/= 
0৭ wfিজGd  (2700  কাড) 19,44,000/= 



 মাট 10,59,2560 /= 
০৭(ক)  াংক চাজ কতন িনজ  500/= 

(খ)  াংক চাজ কতন এলিজএসিপ  1000/= 
(গ) াংক চাজ কতন   ১%  500/= 

 মাট 2000/= 
 me©‡gvU e¨q t 1,68 ,29,071/= 
 †gvU DØ„Ë UvKvi cwigvb t 25,07,558/= 
 me©‡gvU আয় t 1,93,36,629/= 

 

এরপর অবসর া  mwPe mv‡ne আগামী ২০21-2022 A_© বছেরর উপেরা  ািবত খসড়া বােজেটর উপর উপি ত সকেলর িচি ত 
w`Kwb‡`©kbv লক মতামত আহবান কেরন। িতিন উপি ত সকেলর বান মতামেতর িভি েত উ  ািবত খসড়া বােজট  পিরবতন,  cwiea©b, 
ms‡hvRb, িবেয়াজন কের অ েমাদেনর জ  সভায় াব কেরন।  

 

            উপেরা  ািবত ২০21-2022  A_© বছেরর খসড়া বােজেটর  উপর উপি ত অেনেকই আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। িব ািরত আেলাচনা 
শেষ উপি ত সকেল উ য়ন ক  বা বায়েনর ে  অিধকতর তা, জবাবিদিহতা এবং অন সর জনেগাি র সরাসির উপকােরর িবষয়  িনি ত 

করনmn bvixi উ য়ন ও ¶gZvq‡bi AwaKZi my‡hvM m„wói জ  জনাব সভাপিত মেহাদেয়র িত অ েরাধ কেরন এবং  ০২bs পাশােপাল ইউিনয়ন 
পিরl‡`i উপেরা  আগামী ২০21-2022  A_© বছেরর খসড়া বােজট me©স িতেত অ েমাদন দান কেরন।   
 

           me †k‡l Ab¨ †Kvb Av‡jvPbv bv _vKv‡Z Rbve mfvcwZ mv‡ne Dcw ’̄Z mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q mfvi KvR †kl K‡iY| 
            
 

                                                                                                 
                                                                                                            
 
 

                                                                                                              ( মাঃঅবাই ল ইসলাম স জ)       
                                                                                                                 সভাপিত  ও  
                                                                                                               চয়ার ান 

                                                                                                              ০২নং পাশােপাল ইউিনয়ন পিরষদ 
                                                                                                               চৗগাছা,  যেশার  

 



2নং পাশােপাল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ চৗগাছা, যেশার। 

 
ইউিনয়ন পিরষেদর বােজট  
অথ  বৎসর-২০20-২০21 

বােজটসার সংে প  
িববরণ ব তী বৎসেরর ত  

বােজট (২০১9-২০20) 
 
 
 
 

চলিত বৎসেরর 
বােজট  
বা চলিত বৎসেরর  
সংেশািধত  
বােজট(২০১0-
২০21) 

পরবত  বৎসেরর 
বােজট (২০21-
২০22) 

অংশ-১ রাজ  িহসাব ি     
 রাজ  8,94,553/= ৮,94,551/= 10,94,551/= 

অ দান    
মাট াি  8,94,553/= ৮,94,5511/= ৮,94,511/= 

বাদ রাজ  য়  8,94,553/= ৮,94,5511/=/= ৮,94,511/= 
রাজ  উ ৃ /ঘাটিত(ক)   200000/= 

অংশ-২ উ য়ন িহসাব 
 আ া  অ দান ও চাদা  1,70,44,779/= 1,05,92560/= 1,05,92560/= 

মাট(খ) 1,70,44,779/= 1,05,92560/= 1,05,92560/= 
মাট াি  প দ 

(ক+খ) 
1,80,73,750/= 1,05,92560/= 1,05,92560/= 

বাদ উ য়ন য় 10,28,998/= 33,51,724/= 33,51,724/= 
বািব ক বােজট 
উ /ঘাটিত 

 7,92,549/= 7,92,549/= 

ডাগ ারি েজর (১ লাই)    
সমাি  জর    

 
     



2নং পাশােপাল ইউিনয়ন পিরষদ 
                                      উপেজলাঃ চৗগাছা, যেশার।    
                                                                                              BDwbqb cwil` ev‡RU dig L 

        wewa-3(2) AvB‡bi PZz_© Zdwkj `ª÷e¨ 
 

BDwbqb cwil‡`র ev‡RU 
A_© ermi-2021-2022 

Ask-1 ivR¯^ wnmve 
cÖvß Avq 

Avq    
cÖwßi weeiY c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z 

Avq  (2019-2012) 
PjwZ erm‡ii ev‡RU ev 
ms‡kvwaZ ev‡RU (2020-2021) 

cieZ©x erm‡ii  ev‡RU               
    (2021-2022) 

1 2 3 4 
Ki I ‡iU 3,27,100/= 8,45,250/= 8,45,250/= 
BRviv  10,000/= 10,000/= 
hvbevnb (†gvUihvb e¨ZxZ)    
wbeÜb Ki    
jvB‡mÝ I cviwgU wd 18,850/= 12000/= 12000/= 
Rb¥ ও   wbeÜb wd  2000/= 2000/= 
Iqv‡ik mb` wd    
e¨emv,‡ckv I evwYR¨ Ki    
bvMwiK mb` wd     
m¤úwË n‡Z Avq-Nifvov    
MÖvg Av`vjZ wd 580/= 2,000/= 2,000/= 
Avb¨vb¨    
‡gvU 3,46,530/= 8,79,250/= 8,79,250/= 
 
 
 
 
 
    BDwc, mwPe                                                                                                          †Pqvig¨vb 
2bs cvkv‡cvj BDwbqb cwil`                                                                           2bs cvkv‡cvj BDwbqb cwil` 
Dc‡Rjvt ‡PŠMvQv,‡Rjvt h‡kvi|                                                                         Dc‡Rjvt ‡PŠMvQv,‡Rjvt h‡kvi| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 02bs cvkv‡cvj BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjvt ‡PŠMvQv,‡Rjvt h‡kvi| 
 

BDwbqb cwil‡`i ev‡RU  
A_© ermi-2021-2022 

Ask-1-ivR¯̂ wnmve  
e¨q 

e¨q    
e¨‡qi LvZ c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z 

e¨q (2019-2020) 
PjwZ erm‡ii ev‡RU ev 
ms‡kvwaZ ev‡RU(2020-2021) 

c~e©eZ©x erm‡ii 
ev‡RU(2021-2022) 

1 2 3 4 
1| mvavib     
K.m¤§vbx/fvZv 2,71,700/= 12,72,000/= 12,72,000/= 
L.Kg©KZ©v IKg©Pvix‡`i †eZb-fvZv`xt  7,56,061/= 7,56,061/= 
(1) cwil` Kg©Pvwi    
(2)`vqgy³ e¨q(miKvix Kg©Pvix m¤úwK©Z)    
M.Ab¨vb¨ cÖvwZôvwbK e¨q  5,000/= 5,000/= 
N.Avby‡ZvwlK Znwe‡j ’̄vbvšÍi    
O.hvbevnb †givgZ I R¡vjvbx    
2| Ki Av`v‡qi Rb¨ e¨q 65,420/= 1,79,050/= 1,79,050/= 
3| Ab¨vb¨ e¨qt f¨vU I e¨sK KZ©b 3141/= 1000/= 1000/= 
K.‡Uwj‡dvb wej    
L.we` ÿr wej 2400/= 5,000/= 5,000/= 
M.‡cŠi Ki     
N.M¨vm wej    
O.cvwbi wej    
P.f‚wg Dbœqb Ki    
Q.Af¨šÍwib wbixÿv e¨q    
R.gvgjv LiP    
S.Avc¨vqb e¨q    
T.iÿbv‡eÿb wbixÿv Ges †mev cÖ`vb RwbZ e¨q    
U.Ab¨vb¨ cwi‡kva‡hvM¨ Ki/ wej    
V.Avbylvw½K e¨q 1650/=   
4| Ki Av`vq LiP(wewfbœ †iwRt 
dig,iwk` eB BZ¨vw` gy`ªY) 

5610 /= 10,000/= 10,000/= 

5| e„ÿ †ivcb I iÿbv‡eÿb  50,000/= 50,000/= 
6|mvgvwRK I ag©xq cÖwZôv‡b Aby`vbt   
K.BDwbqb GivKvi wewfbœ cÖwZôvb/K¬ve    
7|RvZxq w`em D`hvcb  6,000/= 6,000/= 
8|‡Ljva~jv I ms¯‹…wZ  5,000/= 5,000/= 
9|Riyix Îvb    
10| ivR¯̂ DØ„Ë Dbœqb wnmv‡e ’̄vbvšÍi    
‡gvU e¨q ( ivR¯̂ wnmve)    
 3,46,780/= 22,79,111/= 22,79,111/= 
 
 
 
          
 



02bs cvkv‡cvj BDwbqb cwil` 
Dc‡Rjvt ‡PŠMvQv,‡Rjvt h‡kvi| 

 
BDwbqb cwil‡`র ev‡RU  
A_© ermi-20২1-20২2 
Ask-2-Dbœqb wnmve  

cÖvwß 
Avq 
cÖvwßi weeiY c~e©Zx© erm‡ii 

cÖK…Z cªvwß 
(2019-2012) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU ev ms‡kvwaZ  
ev‡RU (2020-2021) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU  
(2021-2022) 

1 2 3 4 
1| Aby`vb(Dbœqb)t 
K) Dc‡Rjv cwil`t                                                                                                       4,000/= 
(1)f~wg Dbœqb Ki(1%)    
(2)GwWwc  2,00000/= 2,00000/= 
L)miKvi t    
(1) GjwRGmwc(wewewR I wcwewR 15,30,655/=   
(2)KvweLv  6,00000/= 6,00000/= 
(3)KvweUv   6,00000/= 6,00000/= 
(4)wU,Avi  4,45,000/= 4,45,000/= 
(5) AwZ`wi`ª‡`i Kg©ms¯’vb Kg©m~wP  8,25000/= 8,25000/= 
(6) wfwRwW  33,82,560/= 33,82,560/= 
(7)wfwRGd  19,44,000/= 19,44,000/= 
(8)eq¯‹ fvZv  26,00000/= 26,00000/= 
(9)weave fvZv  11,90,000/= 11,90,000/= 
(10)cÖwZewÜ fvZv  5,76,000/= 5,76,000/= 
(11) gvZ…Z¡Kvj fvZv   7,20,000/= 7,20,000/= 
(12)Aby`vb ms¯’vcb-m¤§¥vbx/fvZv   1,80,000/= 1,80,000/= 
(13)Aby`vb ms¯’vcb-‡eZb I fvZv 
(Kg©KZv I Kg©Pvix)wnmve iÿK 

 7,2000/= 7,2000/= 

M) Ab¨vb¨ Drm(hw` _v‡K,wbw`©ó 
fv‡e D‡jøL Kwi‡Z nB‡e)t 

   

2|‡¯^”Qv cÖ‡Yvw`Z Pv`v e¨vsK KZ©b  2000/= 2000/= 
3| ivR¯̂ DØ„Ë  77,850/=   
    
 †gvU cÖvwß(Dbœqb wnmve) 16,08005/= 1,3,33,8560/= 1,3,33,8560/= 
 
 
 
       
 
 
 

 
 



 
2bs cvkv‡cvj BDwbqb cwil` 

 Dc‡Rjvt ‡PŠMvQv,‡Rjvt  h‡kvi|  
 

BDwbqb cwil‡`I ev‡RU  
A_© ermi-2021-2022 
Ask-2-Dbœqb wnmve 

e¨q 
e¨q 
e¨‡qi LvZ c~e©eZx© erm‡ii cÖK…Z 

e¨q 
(2019-2020) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU ev 
Ms‡kvwaZ ev‡RU  
(2020-2021) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 
(2021-2022) 

1 2 3 4 
K…wl I †mP   75000/= 75000/= 
2| wkí I KzwUi wkí    
3| ‡fŠZ AeKvVv‡gv    
4| A_©-mvgvwRK AeKvVv‡gv 14,50,335/=   
5| µxov I ms¯‹…wZ/‡m‡i¯Ív    
6| wewea(cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ 
Lv‡Zi Giæc e¨q D‡jøL Kwi‡Z 
nB‡e) 

   

(K) †Pqvig¨vb I 
m`m¨/m`m¨v‡`i m¯§vbx fvZv 

   

(L)Kg©KZv Kg©Pvix‡`I †eZb    
(M) ‡gvbvdv   1,50,000/= 1,50,000/= 
(N)wbixgv e¨vq  15,000/= 15,000/= 
(O) feb †givgZ  10,000/= 10,000/= 
7|‡mev e„wË   5,000/= 5,000/= 
8| wkÿv/e¨vsK KZ©b 79,720/= 35,000/= 35,000/= 
9| ¯^v¯’¨/Avc¨vqb  75,000/= 75,000/= 
10| `wi`ª n«mKiYtmvgvwRK 
wbivcËv I cÖvwZôvwbK mnvqZv 

 10,000/= 10,000/= 

11| cwj Dbœqb I mgevq    
12| gwnjv,hye I wkï Dbœqb   28,000/= 28,000/= 
13| `y‡hv©M e¨e¯’v I Îvb    
  1,59,82,372/= 1,59,82,372/= 
‡gvU e¨q(Dbœqb wnmve) 15,30,155/= 7,92,549/= 7,92,549/= 
  1,67,74,921/= 1,67,74,921/= 
      
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2bs cvkv‡cvj BDwbqb cwil`  
Dc‡Rjvt ‡PŠMvQv, †Rjvt h‡kvi|  

Dwbqb cwil‡`i Kg©KZv© I Kg©Pvix‡`i weeviY 
 
wefvM/kvLv µt 

bs 
c‡`i 
bvg 

c‡`i 
msL¨v 

‡eZbµg gyj †eZb  gnvN© 
fvZv(hw`_v‡K) 

cÖ‡`q 
fweh¨ 
Znwej 

gvwmK Mo 
Av_©  
cwigvb 

evrmwiK 
cÖv°wjZ 
A‡_©I  
cwigvb 

gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BDwbqb 
cvkv‡cvj 

1 BDwc 
 mwPe 

1  18,500/=   26134/= 3,13,608/=  
Drme 
fvZv      

      
 `dv`vi 1  7,000/=  7,000/= 7,000/= 84,000/=  
 gnjøv`vi 9  6500/=  6500/= 6500/= 91,000 

^9=8,19,000/=  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


