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বাংলােদশ �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন  

১. �িমকা  

�ষকেদর িনকট �িষ উপকরেণর সহজ �া�তা িনি�তকে� এবং �দেশর �সচ এলাকা স�সারেণর কাজ �রাি�ত 

করার জ� তদাি�ন পািক�ান সরকার ১৯৫৯ সেনর  ১৬ �লাই খা� ও �িষ কিমশন গঠন কের। এ কিমশন �দেশর �মবধ �মান 

জনসং�ার খা� চািহদা �রেণর লে� �িষ উৎপাদন �ি� ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন এবং �িষ উপকরণ �ষকেদর �দারেগাড়ায় 

�পৗঁেছ �দয়ার লে�� �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন �িত�ার ��াব কের। এর পিরে�ি�েত ১৯৬১ সেনর ১৬ অে�াবর  ৩৭ নং অ�ােদশ 

বেল ই� পািক�ান এি�কালচার �ডেভলপেম� কেপ �ােরশন (ইিপএিডিস) �িত�া লাভ কের, যা বত�মােন বাংলােদশ �িষ উ�য়ন 

কেপ �ােরশন (িবএিডিস) নােম পিরিচত। বাংলােদেশর অথ �নীিতর �ল চািলকাশি� �িষ। খা� িনরাপ�া অজ�ন, কম �সং�ান �ি�, 

দাির� িবেমাচন, সামািজক ি�িতশীলতা র�া ও অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�েন �িষর ��� অপিরসীম। �দেশর িজিডিপেত �িষখাত 

����ণ � অবদান রাখেছ, �দেশর চািহদার �ায় অেধ �ক কম �সং�ােনর �যাগান িদে� এবং �িষিভি�ক িশ� �িত�ােনর �ধান 

ক�চামাল সরবরাহ কের যাে�। �িষ সামািজক কম �কাে�র সরবােপ�া ����ণ � যা জনগেণর খা� ও �ি�র িন�য়তা, আেয়র 

�েযাগ �ি� এবং দাির� িবেমাচেনর মত অপিরহায � িবষয়�েলার সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত। এছাড়াও �িষ িবিভ� ধরেনর 

�ভা�পে�র, িবেশষ কের �ামীণ এলকার �ভা�ােদর চািহদািভি�ক পে�র �ধান উৎস। তাই �ামীণ দাির� িবেমাচেন �িষ 

��ে�র উ�য়ন এবং এর ��ি� �রাি�ত করা একা� অপিরহায �। �দেশর �িষ ��ে�র সািব �ক উ�য়েন বাংলােদশ �িষ উ�য়ন 

কেপ �ােরশন (িবএিডিস) এক� ����ণ � �িত�ান। মানস�� বীজ, সার ও আ�িনক �সচ �িবধা স�ক সমেয় �লভ �ে� 

�ষকেদর �দারেগাড়ায় �পৗঁছােনাই এ �িত�ােনর �ল ল��।     
২. �পক� (Vision)  

মানস�� �িষ উপকরণ �যাগান ও  দ� �সচ �ব�াপনা।   
৩. অিভল�� (Mission)    

উ� ফলনশীল িবিভ� ফসেলর বীজ উৎপাদন, সংর�ণ ও সরবরাহ �ি�, �সচ ��ি� উ�য়ন, �-পির� পািনর সেব �া�ম 
�বহার, জলাব�তা �রীকরণ, �সচ দ�তা ও �সচ�ত এলাকা �ি� এবং �ষক পয �ােয় মানস�� নন-নাইে�ােজনাস সার 
সরবরাহ। 

৪. কায �াবলী  

 িনধ �ািরত �ে� যথাসমেয় �ষকেদর মােঝ নন-নাইে�ােজনাস সার সরবরাহ িনি�তকরণ। 

 �সচ য�পািত ও �িষ য�পািত সং�হ এবং সহজলভ�তা �ি�করণ। 

 �-পিরি�ত পািনর �বহার �ি� করার জ� িবিভ� ধরেনর �ভৗত অবকাঠােমা িনম �াণ, �� �সচ কায ��ম স�সারণ ও 

জলাব�তা �রীকরেণর মা�েম আবাদী জিমর আওতা �ি�।  

 িভি�, �ত�ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ, সংর�ণ এবং সরবরাহ। 

 লবনা�, খরা ও জলাম�তা সিহ�� জােতর িভি�, �ত�ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ সংর�ণ 

এবং সরবরাহ। 

 উ�ান ফসল, চারা-কলম, শাক-সবিজ, ফল উৎপাদন ও সরবারহ এবং 

 �ষেকর িনকট গেবষণা �িত�ান ক��ক উ�ািবত জাত এবং ��ি� সহজলভ�করণ। 

৫ . �কৗশলগত উে��স�হ 

  �িষ উপকরেণর সহজলভ�তা ও সরবরাহ �ি�করণ। 

   ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা �ি�। 
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৬.  িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ  

 িবিভ� ফসেলর ৪.১০ ল� �ম.টন বীজ উৎপাদন, ৩.৮০ �ম.টন বীজ িবতরণ, ২৮১.৫৩ ল� চারা, ��, কলম, উৎপাদন, 

৭.১৪৭ �ম.টন শাক, সবিজ ও ফল উৎপাদন ও িবতরণ; 

 ৩৩.৮৬ ল� �ম.টন নন ইউিরয়া সার আমদািন ও ৩০.০৩ ল� �ম.টন নন ইউিরয়া সার িবতরণ;   

 ১০� বীজ আ� িহমাগার িন �মাণ, ১৭� ি� �ফি�েকেটড ি�ল �দাম িনম �াণ, ৬� রাবারড�াম িনম �াণ;  

 ১২২৫.০০ িক. িম. খাল �নঃখনন, ২২১.০০ িক.িম. �-উপির� �সচনালা ও ১২১৬.৬৪ িক.িম �-গভ�� �সচনালা িনম �াণ, 

১৫৭৭� এলএলিপ (শি�চািলত পা�) �াপন, ৫৭৪ � গভীর নল�প �াপন, ৫০৯ গভীর নল�প �ন �বাসন, ০.৮৫৬ ল� 

�হ�র �সচ এলাকা স�সারণ, ১৬৩১ � িবিভ� ধরেণর �সচ অবকাঠােমা িনম �াণ ইত�ািদ।       
৭. সং�ার Key Performance Indicators  (KPI)  

 চািষ �িশ�ণ, �সিমনার/ওয়াক�শপ আেয়াজন;  

 নন-ইউিরয়া সার িবতরণ, �এসিপ সার িবতরণ, এমওিপ সার িবতরণ; 

 �সচ য�পািত িবতরণ, রাবার ড�াম িনম �াণ, �-পির� ও �-গভ�� �সচনালা িনম �াণ,�সচ অবকাঠােমা িনম �াণ;  

 �সচ এলাকা স�সারণ, আবািদ জিমর পিরমাণ �ি�, খালনালা �নঃখনন;  

 বীজ উৎপাদন ও িবতরণ, িভি� বীজ উৎপাদন, �ত�ািয়ত বীজ উৎপাদন, মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, িভি� বীজ িবতরণ, 

�ত�ািয়ত বীজ িবতরণ, মানেঘািষত বীজ িবতরণ, চারা উৎপাদন, চারা িবতরণ, শাক- সবিজ ও ফল িবতরণ এবং  

 �িত�লতা সহনশীল জােতর বীজ উৎপাদন ও �িত�লতা সহনশীল জােতর বীজ িবতরণ ইত�ািদ।       
৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ  

 �দেশর �মবধ �মান চািহদা �রেণর লে�� িনজ� খামাের ও �ি�ব� চািষেদর মা�েম মানস�� বীজ উৎপাদন করা;   

 �া�তা �াস পাওয়ায় �া� �-পির� পািনর ��ু �ব�াপনা, মানস�� নন-নাইে�ােজনাস সার �ষক পয �ােয় স�কভােব 

যথাসমেয় সরবরাহ এবং জলবা� পিরবত�ণজিনত িবপয �য় �থেক �িষ �ব�ােক র�া করা।  
৯. ভিব�ৎ পিরক�না  

 �ষকেদর �মবধ �মান চািহদার সােথ সংগিত �রেখ িবিভ� ফসেলর মানস�� বীজ উৎপাদন, সংর�ণ ও সরবরাহ;  

 বীজ ��ি� �বহার কের ���কালচার �ােবর মা�েম আ�বীেজর �মৗল ��ণীর �রাগ�� বীজ উৎপাদন ও িবতরেণর  

মা�েম িবেদশ হেত �জনন ��িণর আ�বীজ আমদািন িনভ�রতা কমােনা;    

 সার আমদািন ও সরবরাহ কায ��ম �সংহত করা, আ�িনক �সচ ��ি�র স�সারণ ও �সচ দ�তা �ি�র মা�েম পািনর 

পিরিমত �বহার, �সচ এলাকা �ি�করণ, �-পির� পািনর �া�তা �ি�, �-গভ�� পািনর স�র পরীিব�ণ, জলব�তা 

�রীকরণ ইত�ািদ কায ��ম স�কভােব বা�বায়ন করার পিরক�না রেয়েছ। 
১০. বাংলােদশ �িষ উ�যন় কেপ �ােরশন এর ২০১৯ -২০ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও    
     অ�েমািদত এবং ২০১৭-১৮  অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য় , �য় উ��ৃ আয় / (ঘাটিত) িন��প:       

                                                                                                                       (ল� টাকায় ) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০১৯ -২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত 
বােজট ২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ৪২২৯৫.১৯ ৪৩৪৮৮.৪৭ ৪৮০৯৮.১০ ৪৩৪৪৮.৭০ 
২. �মাট �য় ৪১১৬৯.৫৪ ৪২২৪৭.৬৮ ৪৬৩২৮.৬৪ ৪৩৪৪৮.৭০ 
৩.  �য় উ�ৃ� আয় / )ঘাটিত(  ১১২৫.৬৫ ১২৪০.৭৯ ১৭৬৯.৪৬ ০.০০ 
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১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক. আয় ও �য় 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবএিডিসেক যথা�েম ৪১৭.৬৫ 
�কা� ও ৪০৬.৯৩ �কা� টাকা সরকার হেত অ�দান �দান করা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবএিডিস �ক 
�দ� অ�দােনর পিরমাণ িছল ৪০৫.৯৫ �কা� টাকা। সং�ার �মাট আেয়র মে� সরকার �দ� অ�দান ছাড়াও �া� �দ, �া� ভাড়া 
ও অ�া� আয় অ�� �� রেয়েছ । ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের সং�ার সরকাির অ�দানসহ �মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৪৩৪.৪৯ 
�কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার সরকাির অ�দানসহ 
�মাট আেয়র পিরমাণ যথা�েম ৪৩৪.৮৮ �কা� ও ৪২২.৯৫ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট �েয়র পিরমাণ যথা�েম ৪২২.৪৮ �কা� ও ৪১১.৭০ �কা� 
টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �মাট �েয়র পিরমাণ িছল ৪৩৪.৪৯ �কা� টাকা। সং�ার �েয়র 
উে�খেযা� খাতস�হ হে� �বতন ও ভাতািদ, কম �চারীেদর ভিব� তহিবল, �মরামত ও র�ণােব�ণ, িসএনিজ, �প�ল, সমাজ 
ক�াণ এবং অ�া� �য়। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �য় উ�ৃ� 
আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১২.৪১ �কা� ও ১১.২৬ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার  �য়  উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ 
িছল ০.০০  টাকা।     
খ. �লধন কাঠােমা 

৩০ �ন ২০১৮ তািরেখর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৩.৮৮ �কা� টাকা। ৩০ �ন 
২০১৯ ও ৩০ �ন ২০২০ তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৬.২৯ �কা� ও ৪৭.৫৪ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮  
অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী সং�ার ঋণ �লধেনর অ�পাত িছল ২০:৮০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ অ�পাত হেব যথা�েম ১৩:৮৭ ও ১০:৯০।   
ঘ. জনবল 

২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেন �মাট জনবল িছল ৪,১৯৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট জনবেলর সং�া যথা�েম ৩,৯৫০ ও ৪,৩২০ জেন দ�ড়ােব বেল ধারণা করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯  
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট �বতন ও ভাতািদ খােত যথা�েম 
২৩৯.২৯ �কা� ও ২৭৫.৩৬ �কা� টাকা �য় হেত পাের।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �বতন ও ভাতািদ খােত �িয়ত অেথ �র 
পিরমাণ িছল ২৪৯.৩৯ �কা� টাকা।    

   
 
 

 

 

 

�িত� খােত �েয়র ��ে� আিথ �ক িবিধ - িবধান অ�সরণ করেত হেব।  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ৪০৬৯৩.৩৯  ৪১৭৬৫.২৭  ৪৫৯৯০.৫৯  ৪০৫৯৫.২৫. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ২৩.০০  ২৭.০০  ২৬.০১  ৩৬.৮৫. 

৫ �রিজে�শন ও বািষ �ক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ৩০০.০০  ৩৩৬.৭০  ৩৩৬.৫০  ৩৯৫.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ১২৫.০০  ১০০.০০  ১০০.০০  ১২০.০০. 

১১ অ�া�  ১১৫৩.৮০  ১২৫৯.৫০  ১৬৪৫.০০  ২৩০১.৬০. 

১২ �মাট আয়  ৪২২৯৫.১৯  ৪৩৪৮৮.৪৭  ৪৮০৯৮.১০  ৪৩৪৪৮.৭০. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৭৮১০.৫৯  ২৪১৬৩.৭৭  ২৭৮২৪.৬৪  ২৫১০৪.৫৭. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৯৫২৬.৮০  ১৪৭৩০.৫০  ১৪৯৬৫.৯৫  ১৫৬৫৬.১২. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৪৩০.০০  ৩৯৭.০০  ৪০২.০০  ২২০.৮১. 

১৬ অবচয়  ৭০.০০  ৬৫.০০  ৬৫.০০  ৫৫.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ৭৫.০০  ৪৮.০০  ৬৫.০০  ৩০.৪৯. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৬০.০০  ১৪০.০০  ১৬০.০০  ১২৫.৫০. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৩০.৮৫  ৩৩.৮৫  ১৯.৭৫  ১১.১০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া�  ৩০৬৬.৩০  ২৬৬৯.৫৬  ২৮২৬.৩০  ২২৪৫.১১. 

২৪ �মাট �য়  ৪১১৬৯.৫৪  ৪২২৪৭.৬৮  ৪৬৩২৮.৬৪  ৪৩৪৪৮.৭০. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৯৫২৯৯৮.৬১  ১০৬৯৫৬১.৫২  ১২০৮৯৯৩.৭৪  ১০৩৫২৩২.৩১. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ১১২৫.৬৫  ১২৪০.৭৯  ১৭৬৯.৪৬  ০.০০. 

 ১৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০১৯-২০ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৪৯.৮০ ৫২.৩৫  ১৯.২০ ৩৬.৫০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ১,২৪০.৭৯ ১,১২৫.৬৫  ০.০০ ১,৭৬৯.৪৬ . 

৩ অবচয়  ৬৫.০০ ৭০.০০  ৫৫.০০ ৬৫.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১,৩৫৫.৫৯ ১,২৪৮.০০  ৭৪.২০ ১,৮৭০.৯৬ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৯২.২০ ৯৬৯.০০  ২৬২.৪৭ ৮৫০.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ৫২.৩৫ ৫৪.৮০  ৪৯.৮০ ৪৪.৮০ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৭৪৪.৫৫ ১,০২৩.৮০  ৩১২.২৭ ৮৯৪.৮০ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৬১১.০৪ ২২৪.২০ -২৩৮.০৭ ৯৭৬.১৬ . 

 ১৫  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১৬.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৩.৭৩ ১৩.৭৩ ১৩.৭৩. 

২ সংরি�ত তহিবল ৪২৫১.৭৭ ৩১২৬.১২ ১৮৮৫.৩৩. 

৩ ই��ই� ৪২৬৫.৫০ ৩১৩৯.৮৫ ১৮৯৯.০৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১৪৫.১০ ১৪৫.১০ ১৪৫.১০. 

৫ চলিত দায় ৩৪৩.৮৯ ৩৪৩.৮৯ ৩৪৩.৮৯. 

৬ �মাট দায় ৪৮৮.৯৯ ৪৮৮.৯৯ ৪৮৮.৯৯. 

৭ �মাট তহিবল ৪৭৫৪.৪৯ ৩৬২৮.৮৪ ২৩৮৮.০৫. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১০ : ৯০ ১৩ : ৮৭ ২০:৮০. 

৯ চলিত অ�পাত ৩.৭২ : ১ ৩.০৬ : ১ ১.২৮ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১৩.৮৩ : ১ ১০.৫৫ : ১ ১.২৮ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৩১১৮.৬৮ ২১৪৯.৬৮ ১৪৫৭.৪৮. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ১৩৫.০০ ৬৫.০০ ০.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ২৯৮৩.৬৮ ২০৮৪.৬৮ ১৪৫৭.৪৮. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৪৯০.৮২ ৪৯০.৮২ ৪৯০.৮২. 

১৫ চলিত স�দ ১২৭৯.৯৯ ১০৫৩.৩৪ ৪৩৯.৭৫. 

১৬ �মাট স�দ ৪৭৫৪.৪৯ ৩৬২৮.৮৪ ২৩৮৮.০৫. 

 ১৬  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১৭.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ৫২.৩৫  ৪৯.৮০  ৩৬.৫০  ১৯.২০. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৫২.৩৫  ৪৯.৮০  ৩৬.৫০  ১৯.২০. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১,১২৫.৬৫  ১,২৪০.৭৯  ১,৭৬৯.৪৬  ০.০০. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৭০.০০  ৬৫.০০  ৬৫.০০  ৫৫.০০. 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১,২৪৮.০০  ১,৩৫৫.৫৯  ১,৮৭০.৯৬  ৭৪.২০. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ১,২৪৮.০০  ১,৩৫৫.৫৯  ১,৮৭০.৯৬  ৭৪.২০. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ১,২৪৮.০০  ১,৩৫৫.৫৯  ১,৮৭০.৯৬  ৭৪.২০. 

 ১৭  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১৭.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৯৬৯.০০  ৬৯২.২০  ৮৫০.০০  ২৬২.৪৭. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৯৬৯.০০  ৬৯২.২০  ৮৫০.০০  ২৬২.৪৭. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৫৪.৮০  ৫২.৩৫  ৪৪.৮০  ৪৯.৮০. 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৫৪.৮০  ৫২.৩৫  ৪৪.৮০  ৪৯.৮০. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১,০২৩.৮০  ৭৪৪.৫৫  ৮৯৪.৮০  ৩১২.২৭. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ২.৪৫  ২.৫৫  ৮.৩০  ৩০.৬০. 

 ১৮  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ০.০০  ১০৩.৩৮ ০.০০  ০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ৬৩.৫৮ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ০.০০  ১৬৬.৯৬ ০.০০  ০.০০. 

 ১৯  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 20.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ৯৯৩,১৫১ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৪৪৬  ৪০৩  ৪০৩  ৪৪৬  ৩৫২  ৩৫২  ৪৪৬  ৩৬৫  ২,৫৩২.১৬  ১,৪৭০.২৪  ৪,০০২.৪০. 

২  ৮১৩,৩৩১ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৩৮৮  ৪৮০  ৪৮০  ৩৮৮  ৩৫৮  ৩৫৮  ৩৮৮  ৩১০  ২,৪৯৩.৪৪  ১,৪১০.৫৫  ৩,৯০৩.৯৯. 

৩  ৬৬১,২৭৬ কম �চারী (��ড ১০)  ১,৮৫৭  ১,৪৮৩  ১,৪৮৩  ১,৮৫৭  ১,৪৬৫  ১,৪৬৫  ১,৮৫৭  ১,৪০২  ৫,৮৯৫.৪৫  ৩,৯১১.২৮  ৯,৮০৬.৭৩. 

৪  ৭৪৮,৬৫৩ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২,৬৯১  ২,৩৬৬  ২,৩৬৬  ২,৬৯১  ২,১৭৫  ২,১৭৫  ২,৬৯১  ২,০৭৭  ১০,৯২১.০৫  ৬,৭৯২.০৭  ১৭,৭১৩.১২. 

৫  ৫০২,৬৯৮ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৪,১০৯  ১,৯৫৪  ১,৯৫৪  ৪,১০৯  ১,৭৭৫  ১,৭৭৫  ৪,১০৯  ২,১২০  ৫,৮৯১.৪৩  ৩,৯৩১.২৮  ৯,৮২২.৭১. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ৫০২,৬৯৮ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪,১০৯  ১,৯৫৪  ১,৯৫৪  ৪,১০৯  ১,৭৭৫  ১,৭৭৫  ৪,১০৯  ২,১২০  ৫,৮৯১.৪৩  ৩,৯৩১.২৮  ৯,৮২২.৭১. 

১১  ৬৩৭,৪০৩ �মাট (৪+৯+১০)  ৬,৮০০  ৪,৩২০  ৪,৩২০  ৬,৮০০  ৩,৯৫০  ৩,৯৫০  ৬,৮০০  ৪,১৯৭  ১৬,৮১২.৪৮  ১০,৭২৩.৩৫  ২৭,৫৩৫.৮৩. 

 ২০  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন  কেপ �ােরশন 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 21.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ২,৩৫৯.৫৬  ১,৬৪৩.৩০  ৪,০০২.৮৬  ২,৩০২.১৬  ১,৩৪১.২২  ৩,৬৪৩.৩৮ ১১৩৭১৭৬  ৯০৪০৬৫  ১১৪১০৪১  ২,০১৩.১১  ২,১৫১.৬৯  ৪,১৬৪.৮০

 ১,৬৮০.৬৯  ১,৬০২.১৫  ৩,২৮২.৮৪  ২,১০৩.১৪  ১,২৮১.৩৪  ৩,৩৮৪.৪৮ ৯১৬৯৯৪  ১০৯১৭৬৮  ১২৪৩৮৫৮  ১,৮১২.৩৫  ২,০৪৩.৬১  ৩,৮৫৫.৯৬

 ৫,৫৭২.৮৭  ২,৮০৬.৬৪  ৮,৩৭৯.৫১  ৬,৫২৯.১২  ৩,৭৬১.২৮  ১০,২৯০.৪০ ৫৭১৯৮০  ৮০২০৫৮  ৫৬২২১৪  ৫,২৬৯.৫৭  ২,৬১২.৬৭  ৭,৮৮২.২৪

 ৯,৬১৩.১২  ৬,০৫২.০৯  ১৫,৬৬৫.২১  ১০,৯৩৪.৪২  ৬,৩৮৩.৮৪  ১৭,৩১৮.২৬ ৭২০২৪০  ৮৬৭৬৪৮  ৭৬৫৬৭২  ৯,০৯৫.০৩  ৬,৮০৭.৯৭  ১৫,৯০৩.০০

 ৫,১৫৭.১৩  ৩,১০৬.৪৩  ৮,২৬৩.৫৬  ৬,৭২৫.১০  ৩,৭৮১.২৮  ১০,৫০৬.৩৮ ৪৬৫৫৫৩  ৫৭২২৪৩  ৪২৬২৩৩  ৬,০৬৫.৫৮  ২,৯৭০.৫৬  ৯,০৩৬.১৪

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৫,১৫৭.১৩  ৩,১০৬.৪৩  ৮,২৬৩.৫৬  ৬,৭২৫.১০  ৩,৭৮১.২৮  ১০,৫০৬.৩৮ ৪৬৫৫৫৩  ৫৭২২৪৩  ৪২৬২৩৩  ৬,০৬৫.৫৮  ২,৯৭০.৫৬  ৯,০৩৬.১৪

 ১৪,৭৭০.২৫  ৯,১৫৮.৫২  ২৩,৯২৮.৭৭  ১৭,৬৫৯.৫২  ১০,১৬৫.১২  ২৭,৮২৪.৬৪ ৬০৫৭৯২  ৭২৬১১৩  ৫৯৪২১৩  ১৫,১৬০.৬১  ৯,৭৭৮.৫৩  ২৪,৯৩৯.১৪

 ২১  



অ�া� আয়

�িমক �কাড বােজট সংেশািধত অ�েমািদত

ন�র ন�র িববরণ বােজট বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. দরপ� িব�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০

2. ১৪৩১১০১ িফ জিরমানা ৪৫.০০ ৪২.০০ ৪০.০০

3. ১৪৩১১০৩ জামানত বােজয়া�করণ ৩.৮০ ৪.৫০ ৫.০০

4. ১৪৩১১০৩ বায়নার টাকা বােজয়া�করণ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. ঘাটিতর জ� �িত�রণ ৫.০০ ৩.০০ ১০.০০

6. ১৪৩২৩০২ বািড় ভাড়া কত�ন ৩১৫.০০ ৩৪০.০০ ৩৪০.০০

7. িনলােম িব�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০

8. �ডসপাস মািন ০.০০ ০.০০ ৩০০.০০

9. ১৪২২৩২৫ পরী�ার িফ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০

10. অ�া� �াি� ৭৮৫.০০ ৮৭০.০০ ৮৫০.০০

 �মাট: ১১৫৩.৮০ ১২৫৯.৫০ ১৬৪৫.০০

�বতন ও ভাতা (�য়)

�িমক �কাড বােজট সংেশািধত অ�েমািদত

ন�র ন�র িববরণ বােজট বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. ৩১১১১০১ অিফসারেদর �বতন ৫০২৫.৬০ ৪০৪০.২৫ ৪৪০৫.৩০

2. ৩১১১২০১ কম �চারীেদর �বতন ১১৭৮৬.৮৮ ১০৭৩০.০০ ১৩২৫৪.২২

3. ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ৩২.৯১ ৩১.০৪ ৩২.৫৫

4. ৩১১১৩০৬ িশ�া ভাতা ২০৯.৪২ ২৩৩.০০ ২৪০.৪৫

5. ৩১১১৩০৯ পাহািড়  ভাতা ২১.৯৪ ১৮.৮৮ ২৩.৪৮

6. ৩১১১৩১০ বািড় ভাড়া ভাতা ৬৩৭৫.১৬ ৫৫৩৭.২৫ ৫৯৯১.৭৫

7. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৭৭৭.৬০ ৭১১.০০ ৬৮৯.৭৬

8. ৩১১১৩১২ �মাবাইল/�সল  �ফান ভাতা ৩.৬০ ৩.০০ ০.০০

9. ৩১১১৩১৪ �িফন ভাতা ৫৮.২৪ ৫৭.৬৯ ৬১.৯৩

10. ৩১১১৩১৬ �ধালাই ভাতা ১৭.৭২ ২৭.৮৬ ৩০.৪২

11. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ২৫৪৪.৬০ ২১১০.২০ ২৪৪৩.২৫

13. ৩১১১৩২৮ �াি� ও িবেনাদন ভাতা ৪২৪.১০ ১৯০.৭০ ৪০৭.২১

14. ৩১১১৩৩১ আ�ায়ন ভাতা ৩.৬০ ১.৭৩ ০.০০

15. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ২৫৪.৪৬ ২৩৬.১৭ ২৪৪.৩২

16. ৩১১১৩২৭ অিতির� সমেয় কােজর ভাতা ১৯৯.৭৬ ১৯০.০০ ০.০০

17. ৩১১১৩৩২ স�ািন ভাতা ৭৫.০০ ৪৫.০০ ০.০০

�মাট: ২৭৮১০.৫৯ ২৪১৬৩.৭৭ ২৭৮২৪.৬৪
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অ�া� খরচ

�িমক �কাড বােজট বােজট  অ�েমািদত

ন�র ন�র িববরণ সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

৩১১১৩২৭ অিতির� সমেয় কােজর ভাতা ০.০০ ০.০০ ১৫০.০০

৩১১১৩৩২ স�ািন ভাতা ০.০০ ০.০০ ৩৫.০০

1. ৩২১১১০১ �র�ার ৩.০০ ১.২০ ১.০০

2. ৩২১১১০২ পির�ার পির��তা ১৮৫.০০ ১৪১.০০ ১৪১.০০

3. ৩২১১১০৫ �িতিনিধ �য় ৪.০০ ৩.৫০ ০.০০

4. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন খরচ ৪.৫০ ৪.২০ ৩.৫০

5. ৩২১১১১০ আইন সং�া� �য় ৭৫.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০

6. ৩২১১১১৩ িব��ৎ ২৭০.০০ ২৬৫.৭০ ২৫৫.৭০

7. ৩২১১১১৫ পািন ৪৫.০০ ৩৫.০০ ১০.০০

8. ৩২১১১১৭ ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� ১০.০০ ০.০০ ০.০০

9. ৩২১১১১৯ ডাক ১০.০০ ৭.০০ ১০.০০

10. ৩২১১১২০ �টিলেফান ৫০.০০ ৩০.০০ ৫০.০০

11. ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন �য় ৩৫.০০ ৩২.০০ ৩০.০০

12. ৩২১১১২৭ বইপ� ও সামিয়কী ৩.৫০ ৩.৮০ ৩.০০

14. ৩২১১১৩০ যাতায়াত �য় ২.০০ ০.০০ ৩.০০

15. ৩২২১১০১ িনরী�া িফ/অিডট িফ ৭.০০ ০.৬০ ১২.০০

16. ৩২২১১০৬ পে�র ভাড়া ও পিরবহন �য় ১৩৮.০০ ১৩২.০০ ১৩৫.০০

17. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� ৩২.০০ ২৮.০০ ২৮.০০

19. ৩২৪৪১০১ �মণ �য় ১৮০.০০ ১৪৫.০০ ১২০.০০

21. ৩২৫৩১০৩ িনরাপ�া �সবা সং�হ ৮৬০.০০ ৮০০.০০ ৭৬০.০০

22. ৩২৫৫১০১ কি�উটার সাম�ী ১২.০০ ০.০০ ০.০০

23. ৩২৫৫১০২ ��ণ ও ব�ধাই ১২.০০ ০.০০ ০.০০

24. ৩২৫৫১০৪ ��া� ও িসল ১০.০০ ৩৮.০০ ৪০.০০

25. ৩২৫৫১০৫ অ�া� মিনহাির ১১৪.০০ ৫০.০০ ৬০.০০

26. ৩২৫৬১০৬ �পাশাক ১০০.০০ ৬০.০০ ১০০.০০

27. ৩২৫৭১০৫ উ�াবন ৭.০০ ৫.০০ ০.০০

28. ৩২৫৭৩০১ অ��ান/ উৎসবািদ ১০.০০ ৮.৫০ ০.০০

29. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা �য় ৯.০০ ০.০০ ০.০০

30. ৩৮২১১০২ �িম উ�য়ন কর ৬৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০

31. ৩৮২১১০৩ �পৗর কর ৪২০.০০ ৪১০.৫০ ৩৭৮.০০

32. ৩২১১১২৯ অিফস ভবন ভাড়া ৩২.০০ ২৮.০০ ৩২.০০

33. �ধালাই খরচ ০.০০ ০.০০ ৫.০০

34. �গা�ী িবমার ি�িময়াম ৩৫০.০০ ৩৩৪.৮৬ ৩৫০.০০

35. গািড় িবমা ১.২০ ০.৬০ ১.০০

36. ৩২১১১১২ চ�দা ও অ�দান ০.১০ ০.১০ ০.১০

37. ৩২১১১০৯ অিনয়িমত �িমক ০.০০ ০.০০ ৫.০০

38. ৩২৫৭১০৩ গেবষণা �য় ১০.০০ ৫.০০ ৩.০০

�মাট: ৩০৬৬.৩০ ২৬৬৯.৫৬ ২৮২৬.৩০
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�মরামত ও র�ণােব�ণ �য়

�িমক �কাড বােজট বােজট অ�েমািদত

ন�র ন�র িববরণ সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. ৩২৫৮১০১ �মাটরযান ৫৫.০০ ৫০.০০ ৫২.০০

2. ৩২৫৮১০২ আসবাবপ� ২০.০০ ১৫.০০ ২৫.০০

3. ৩২৫৮১০৫ য�পািত ও সর�ামািদ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০

4. ৩২৫৮১০৬ আবািসক ভবন ৯০.০০ ৮২.০০ ১০০.০০

5. ৩২৫৮১০৭ অনাবািসক ভবন ৯০.০০ ৯০.০০ ৭০.০০

6. ৩২৫৮১০৮ অ�া� ভবন ও �াপনা ৬৫.০০ ৪৫.০০ ৫০.০০

7. ৩২৫৮১১৭ লাইন ও তার ১৬.০০ ২২.০০ ১৪.০০

8. ৩২৫৮১৪০ �মাটরযান র�ণােব�ণ �য় ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০

9. িলফট �মরামত ১৬.০০ ১৫.০০ ১৩.০০

�মাট: ৪৩০.০০ ৩৯৭.০০ ৪০২.০০

সমাজ ক�াণ �য়

�িমক �কাড বােজট বােজট অ�েমািদত

ন�র ন�র িববরণ সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. ৩২৫৭৩০১ ধম�য় অ��ান ১.০০ ১.০০ ০.৭০

2. ধম�য় �িত�ান সং�ার ও �মরামত ২.০০ ৫.০০ ০.৮০

3. ঈমাম ও �মায়াি�েনর স�ািন ও �বানাস ২.৮৫ ২.৮৫ ২.৮৫

4. জ�ির ঔষধপ� ও সর�ামািদ �য় ৪.৫০ ৪.৫০ ৩.৫০

5. ৩২৫৭৩০১ সাং�িতক অ��ান ও জাতীয় িদবস ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০

6. কম �চারী ক�াণ ও অ�দান ১২.০০ ১২.০০ ৩.৮০

7. ক�াি�ন �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০

8. �ড �কয়ার �স�ার পিরচালনা ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০

9. িবএিডিস �েলর �ীড়া ও সাং�িতক অ��ান ১.০০ ১.০০ ০.৬০

�মাট : ৩০.৮৫ ৩৩.৮৫ ১৯.৭৫

�লধন খােত িবিনেয়াগ

�িমক �কাড বােজট বােজট অ�েমািদত

ন�র ন�র িববরণ সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. ৪১১২১০১ �মাটরযান ২৯২.০০ ২০০.০০ ২০০.০০

2. ৪১১২৩১০ অিফস সর�ামািদ ৪৭.০০ ৫৭.০০ ২০.০০
3. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ� ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০
4. ইমারত/িলফট/িব��ৎ/পয়: ১৫০.০০ ১৫৫.২০ ১৫০.০০

5. িডিজটাইেজশন অব একাউি�ং িসে�ম ৪৫০.০০ ২৫০.০০ ৪৫০.০০
�মাট: ৯৬৯.০০ ৬৯২.২০ ৮৫০.০০

*  �লধন �েয়র ��ে� সরকাির িনয়ম-নীিত অ�সরণ করেত হেব।
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   �মাট   (�ব: 

��া)

�ক� সাহা� 

(টাকাংশ)
�মাট

   �মাট   
(�ব: ��া)

টাকাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

1. ২২৪০৬৫৬০০

িবএিডিস’র িব�মান বীজ উৎপাদন, 

�ি�য়াজাতকরণ ও িবতরণ �ব�ািদর 

আ�িনকীকরণ ও উ�য়ন �ক�। (এি�ল, 

২০১৫ হেত �ন, ২০১9)
অ�েমািদত 23188.55

2. ২২৪০৬৫৯০০

ধান, গম ও ��ার উ�ততর বীজ উৎপাদন

এবং উ�য়ন �ক� - ২য় পয �ায় (�লাই

২০১৫ হেত �ন ২০২০)
অ�েমািদত 38380.67 5281.00 5281.00 -

3. ২২৪০৬৬৩০০

ডাল ও �তলবীজ উৎপাদেনর মা�েম

�টকসই �ি� িনরাপ�া �জারদারকরণ

�ক� (�লাই, ২০১৫ হেত �ন, ২০২০) অ�েমািদত 15464.14 3000.00 3000.00 -

4. ২২৪০৬৫৭০০

িসেলট অ�েল শে�র িনবীড়তা �ি�করণ

(িবএিডিস অংগ) (মাচ �, ২০১৫ হেত �ন,

২০১৯)
অ�েমািদত 587.51 - - -

5. ২২৪১৮৮১০০

িবএিডিস'র উ�ান উ�য়ন িবভােগর

স�মতা �ি�র মা�েম উ�ান জাতীয়

ফসল সরবরাহ ও �ি� িনরাপ�া উ�য়ন

�ক� (জা�য়াির, ২০১৮ হেত �ন, ২০২২)
অ�েমািদত 11050.00 3174.00 3174.00 -

6. ২২৪১৮৮৬০০

চ�দ�র �জলার মতলব উ�র উপেজলার

�মঘনা নদীেত অবি�ত �বােরা চের বীজ

উৎপাদন খামার �াপেনর জ� কািরগরী

স�া�তা যাচাই �ক� (মাচ �, ২০১৮ হেত

নেভ�র, ২০১৮)

অ�েমািদত - - -

7. ২২৪২৫৫৮০০

িবএিডিস’র সবিজ বীজ িবভােগর স�মতা

�ি�র মা�েম হাইি�ড সবিজ বীজ

উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ, সংর�ণ ও

িবতরণ কায ��ম শি�শালীকরণ (�লাই,

২০১৮ হেত �ন, ২০২৩)

অ�েমািদত 3960.00 1049.00 1049.00 -

8. 224257200

�া�িতক �েয �ােগ �িত�� চ�দ�র বীজ

আ� উৎপাদন �জােনর �ি�ব� চাষী

�নব �াসন এবং বীজ আ� সং�হ ও

�ি�য়াজাতকরেণর �েযাগ �িবধা �ি�

(�লাই, ২০১৮ হেত �ন, ২০২৩)

অ�েমািদত 1134.00 654.00 654.00 0.00

9. ২২৪০৬৫১০০
িসেলট িবভাগ �� �সচ উ�য়ন (অে�াবর,

২০১৪ হেত �ন, ২০১৯) অ�েমািদত 13805.90 - - -

10. ২২৪০৬৫৪০০
বিরশাল িবভাগ �� �সচ উ�য়ন (এি�ল, 

20১৫ হেত �ন, 20১৯) অ�েমািদত 10117.70 - - -

২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন 

কম ��িচেত বরা�

ম��

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন
২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (িবিনেয়াগ)

�িমক 

ন�র

�কে�র �কাড            �কে�র নাম          

(বা�বায়নকাল)

অ�েমাদেনর 

পয �ায় �মাট �া�িলত �য়

(ল� টাকায়)
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11. ২২৪০৬৬৪০০

ডাবল িলফ�ং এর মা�েম �-উপির�

পািনর সাহাে� �সচ স�সারণ-৩য় পয �ায়

(�লাই, ২০১৫ হেত �ন, ২০২০) অ�েমািদত 13537.25 1741.00 1741.00 -

12. ২২৪০৬৪৩০০

�িষ উৎপাদন �ি�র লে�� �-পির� পািন

�বহােরর জ� রাবার ড�াম িনম �াণ �ক�

(জা�য়াির, ২০১6  হেত �ন, ২০20) অ�েমািদত 17200.00 35.00 35.00 -

13. ২২৪০৬৬৫০০

আ�গ�-পলাশ এে�া-ইিরেগশন �ক� -

৫ম পয �ায় (�লাই, ২০১৫ হেত �ন, ২০২০) অ�েমািদত 2361.52 345.00 345.00 -

14. ২২৩০১২৫০০

��েসচ উ�য়েন জরীপ ও পিরবী�ণ

িডিজটালাইেজশনকরণ (৪থ � পয �ায়)

(�লাই, ২০১৭ হেত �ন, ২০২১)
অ�েমািদত 4860.82 1700.00 1700.00 -

15. ২২৪১১৭৬০০

�হ�র �লনা ও যেশার �জলা ��েসচ

উ�য়ন �ক� (অে�াবর, ২০১৭ হেত �ন,

২০২১)
অ�েমািদত 12697.54 5000.00 5000.00 -

16. ২২৪১১৭৭০০

ব�ড়া ও িদনাজ�র �জলা ��েসচ উ�য়ন

�ক� (অে�াবর, ২০১৭ হেত �ন, ২০২১) অ�েমািদত 8993.97 2763.00 2763.00 -

17. ২২৪১৪৩৩০০

�নায়াখালী. �ফনী, ল�ী�র �জলায়

��েসচ উ�য়ন �ক� (অে�াবর, ২০১৭

হেত �ন, ২০২১)
অ�েমািদত 14370.66 4500.00 4500.00 -

18. ২২৪১৮৮২০০

ময়মনিসংহ িবভাগ এবং ঢাকা িবভােগর

টা�াইল ও িকেশারগ� �জলায় ��েসচ

উ�য়ন �ক� (জা�য়াির, ২০১৮ হেত �ন,

২০২২)

অ�েমািদত 13900.50 4500.00 4500.00 -

19. ২২৪১৪৩২০০

লালমিনরহাট �জলার হািতবা�া

উপেজলাধীন সািনয়াজান ইউিনয়েন

�উপির� পািন িনভ�র �সচ স�সারেণর

মেডল �াপেনর লে�� পাইলট �ক�

(জা�য়াির, ২০১৮ হেত �ন, ২০২০)

অ�েমািদত 2585.95 1281.00 1281.00 -

20. ২২৪১৮৮৪০০

রং�র অ�েল �-পির� পািন সংর�েণর 

মা�েম ��েসচ উ�য়ন ও �সচ দ�তা 

�ি�করণ �ক� (জা�য়াির, ২০১৮ হেত 

�ন,  ২০২২)

অ�েমািদত 14077.83 5000.00 5000.00 -

21. ২২৪২৪২৪০০

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন

(িবএিডিস)’র অিফস ভবন এবং

অবকাঠােমাস�হ সং�ার, আ�িনকীকরণ

ও িনম �াণ �ক� (�লাই, ২০১৮ হেত �ন,

২০২৩)

অ�েমািদত 19484.32 6500.00 6500.00 -

22.

�সৗরশি� �বহােরর মা�েম ��েসচ

উ�য়ন �ক� (অে�াবর, ২০১৮ হেত �ন,

২০২৩)
অ�েমািদত 8263.06 2802.00 2802.00 -

23.

�হ�র ঢাকা �জলা �সচ এলাকা উ�য়ন

�ক�-৩য় পয �ায় (�লাই, ২০১৮ হেত �ন,

২০২২)
অ�েমািদত 13672.50 2500.00 2500.00 -

24.
�লেহালডার এি�কালচারাল

কি���ভেনস �েজ� (এসএিসিপ) অ�েমািদত 33015.95 222.00 8542.00 2665.00 5877.00

�মাট 296710.34 222.00 60367.00 54490.00 5877.00 0.00
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   �মাট   (�ব: 

��া)

�ক� সাহা� 

(টাকাংশ)
�মাট �ব: ��া টাকাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

1. ২১৩০০৬১০০

চ��াম �জলার রাউজান উপেজলায় 

জলাব�তা �রীকরণ ও স�রক �সচ 

উ�য়ন কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ হেত �ন, 

২০২০)

অ�েমািদত 985.00 395.00 - -

2. ২১৩০০৬৩০০

সা�িতক ব�ায় (আগ�-২০১৭) 

িদনাজ�র �জলায় �িত��  �লা- িলফট 

পা� (এল. এল.িপ) ও গভীর নল�প 

�নব �াসন কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ হেত �ন, 

২০২০)

অ�েমািদত 503.00 211.50 -

3. ২১৩০২৬০০০

বা�ারবান �জলায় �সৗরশি� চািলত 

পাে�র সাহাে� �পির� পািন �বহার 

কের ফল ও সিবজ বাগােন �সচ স�সারণ 

কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ হেত �ন, ২০২০)
অ�েমািদত 925.00 377.34 -

4. ২১৩০২৬১০০

নবায়নেযা� �ালানী �বহার কের 

খাগড়াছিড় পাহাড়ী এলাকায় �পির� 

পািনর মা�েম ��েসচ কম ��িচ (�লাই, 

২০১৭ হেত �ন, ২০২০)

অ�েমািদত 833.00 339.52 -

5. ২১৩০২৬২০০

যেশার �জলায় িঝকরগাছা উপেজলায় �ল 

এবং সবজী উৎপাদন স�সারেণ ি�প 

ইিরেগশন কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ হেত 

�ন, ২০২০)

অ�েমািদত 706.00 247.00 -

6. ২১৩০০৬২০০

প�য়াখালী �জলার বাউফল উপেজলায় �-

পির� পািনর সাহাে� ফসল উৎপাদন �ি� 

কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ হেত �ন, ২০২০) অ�েমািদত 486.00 270.50 -

7. ২১৩০২৬৩০০

বিরশাল �জলার বা�গ� উপেজলার 

বীরে�� মিহউি�ন জাহা�ীর ইউিনয়ন 

��েসচ উ�য়ন কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ 

হেত �ন, ২০২০)

অ�েমািদত 936.21 238.57 -

8. ২১৩০২৬৪০০

�িড়�াম �জলার সদর, উিল�র ও 

িচলমারী উপেজলার চরা�ােল �পােট �বল 

�সচ িবতরণ �ব�া িনম �ােনর মা�েম �সচ 

এলাকা স�সারণ কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ 

হেত �ন, ২০২০)

অ�েমািদত 871.60 325.40 -

9. ২১৩০২৬৫০০

�নায়াখালী �জলার �বণ �চর উপেজলায় 

জলাব�তা �রীকরণ ও ��েসচ উ�য়ন 

কম ��িচ (�লাই, ২০১৭ হেত �ন, ২০২০) অ�েমািদত 891.00 310.70 -

�মাট 7136.81 0.00 2715.53 0.00 -

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন
২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (িবিনেয়াগ)

�িমক 

ন�র

�কে�র �কাড            �কে�র নাম          

(বা�বায়নকাল)

অ�েমাদেনর 

পয �ায় �মাট �া�িলত �য়
২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন 

কম ��িচেত বরা�

ম��

(ল� টাকায়)
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