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বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং ই���উশন 
ক. �িমকা 

১৯৮৫ সােল বাংলােদশ সরকােরর জাির�ত অ�ােদশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing 

Institution Ordinance, 37 of 1985)-এর মা�েম �স�াল �টি�ং �াবেরটির (CTL) এবং বাংলােদশ ��া�াড �স 

ইনি��উশন (BDSI) �ক একী�ত কের িশ� ম�ণালেয়র অধীেন �ায়�শািসত �িত�ান িহেসেব বাংলােদশ ��া�াড �স এ� 

�টি�ং ইনি��উশন (িবএস�আই) গ�ত হয়। পরবত�েত ১৯৯৫ সােল বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন তৎকালীন �িষপ� িবপণন ও 

��িণিব�াস পিরদ�র�ও িবএস�আই’র সে� একী�ত হয়।  

২. �পক� (Vision) 
মান �নয়ণ ও মানস�ত প� িনি�তকরেণ আ�জ�ািতক পয �ােয়র �িত�ান িহসােব �পা�র।   

৩. অিভল�� (Mission) 

প� ও �সবার মান �ণয়ন এবং �ণগতমান ও পিরমাপ িনি�তকরণ �সবাস�হেক আ�জ�ািতক মােন উ�ীতকরণ এবং 

�সবা �হীতােদর �াথ � র�া�েম জাতীয় ও আ�জ�ািতক বািণেজ� সহায়তা করা।   

৪. �ধান কায �াবলী 

 প� ও �সবার মান �ণয়ন ও �কাশ; 

 িশ� ও �িষজাত প� উৎপাদেনর ��ে� বাংলােদশ ��া�াড � যথাযথভােব অ�সরণ�ব �ক পরী�ণ কায ��ম পিরচালনার 

লে�� সেরজিমেন কারখানা পিরদশ �ন এবং ন�না সং�হ করা; 

 িনধ �ািরত প�িত অ�সরণ�ব �ক সা� �িফেকশন মাক�স (িসএম) লাইেস� অ�েমাদন, নবায়ন, �ত�া�ান, বািতল অথবা 

�িগত করা; 

 �সবা �হীতােদর �াথ � র�ায় িন�মােনর িশ� ও খা�পে�র বাজারজাতকরণ িন�ৎসািহত করা এবং বাংলােদশ মান 

(িবিডএস) অ�যায়ী প� উৎপাদন, আমদািন, বাজারজাতকরণ এবং স�ক ওজন ও পিরমাপ �াি� িনি�তকরেণর লে�� 

�মাবাইল �কাট � ও সািভ ��া� �েমর কায ��ম পিরচালনা করা;  

 িসএম লাইেসে�র আওতা�� খা�প�, �জব প� ও অৈজব পে�র রসায়ন পরী�ণ এবং অ�া� উৎপািদত পে�র 

�ভৗত পরী�ণ; 

 বাটখারা, �লজার িমটার ও ওজন যে�র স�কটা িন�পণ;  এবং 

 �ােনজেম� িসে�ম সা� �িফেকট �দান। 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ  

 প� ও �সবার জাতীয় মান (িবিডএস) �ণয়ন; 

 মানস�ত প� �াি� িনি�ত করা; 

 স�ক ওজন ও পিরমাপ �াি�র িন�য়তা িবধান; এবং 

 আ�িলক ও আ�জ�ািতক মান �ণয়ন কায ��েম অংশ�হণ।  

৬. িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ  

 আ�জ�ািতক মান ISO/IEC 17025 অ�সরণ কের িবএস�আই’র �কিমক�াল, �ড ও মাইে�াবােয়ালিজক�াল, িসেম�, 
এমএস রড এবং �ট�টাইল �াবেরটিরসহ জাতীয় �মাট ৩৫� পে�র সব �েমাট ৪১১ � �ট� �ারািমটার বাংলােদশ 
এ�াি�িডেটশন �বাড � �থেক এ�াি�িডেটশন অজ�ন কেরেছ। ISO /IEC 17065 অ�সাের িবএস�আই এর ��াডা� 
সা� �িফেকশন িসে�েমর আওতা�� ১৪� পে� ভারেতর NABCB এর এ�াি�িডেটশন অজ�ন কেরেছ। ভারেত প� 
র�ািনর ��ে� িব�মান অ�� ব�ধা �রীকরেণর উে�েশ বাংলােদেশ উৎপািদত ২১� খা� পে�র উপর িবএস�আই’র 
�ট� িরেপােট �র �ী�িত স�িক�ত এক� �না�িফেকশন ভারেতর FSSAI ক��ক জাির করা হেয়েছ;  
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 িবএস�আই �থেক এ পয �� ৪৭� �িত�ােনর অ��েল Management System Certificate �দান করা হেয়েছ। 

িবএস�আই’এর �ধান কায�ালেয় CNG Meter Vertification Laboratory এবং Chemical 

Metrology Laboratory (CML) �ািপত হেয়েছ। ভারেতর নমনীয় ঋণ সহায়তায় িবএস�আইেত 

খাদ�পণ�, �ণ�, িসেম� ও ইেটর �ণগতমান পরী�ার জন� ল�াবেরটির �াপন করা হেয়েছ 

এবং উ� ল�াব দইু �দেশর �ধানম�ী কতৃ� ক আনু�ািনকভােব উে�াধন করা হেয়েছ; 

 িবএস�আই ক��ক �লাই ২০১৫ �থেক মাচ � ২০১৮ পয �� �মাট ৪৪২� পে�র বাংলােদশ মান (িবিডএস) �ণয়ন করা 

হেয়েছ। এছাড়া িব�মান আমদািন নীিতমালার আওতায় উি�িখত ৫৪� পে�র পরী�ণ কায �ািদ   স��করতঃ ঐ সকল 

পে�র বাজারজাতকরেণ িবএস�আই ছাড়প� �দান কের আসেছ, যােত ��তা-সাধারণ আমদািন�ত িন�মােনর প�-

সাম�ী �য় কের �তািরত না হয়; এবং  

 িবএস�আই ক��ক �লাই ২০১৫ �থেক মাচ � ২০১৮ পয �� পে�র �ণগত মান িনয়�ণ সং�া� সা� �িফেকশন (িসএম) 

কায ��ম এবং স�ক ওজন ও পিরমাপ িনি�তকরেণ �মাট ৪৮৪৯� �া�মাণ আদালত ও ৪৫২৬� সািভ ��া� অিভযান 

পিরচালনার মা�েম সব �েমাট ১০৪৩০� মামলা দােয়র করা হেয়েছ। এসকল মামলায় সেব �ােমাট ১৭৬৯.৫০ ল� টাকা 

জিরমানা আদায়সহ ১৭২ জনেক িবিভ� �ময়ােদ সাজা �দান করা হেয়েছ। 

৭.  সং�ার KPI (Key Performance Indicator) 

 মান �ণয়ন; 

 �ােনজেম� িসে�ম সা� �িফেকশন; 

 আ�িলক ও আ�জ�ািতক মান �ণয়ন সভায় অংশ�হণ; 

 িসএম লাইেস� �দান; 

 �মাবাইল �কাট � ও সািভ ��া� টীেমর কায ��ম পিরচালনা; 

 �ভৗত পরী�ণ- 

        ক)  ইেলি�ক িমটার পরী�ণ। 

        খ)  িসএম লাইেসে�র আওতা�� প� পরী�ণ। 

 খা� প�, �জব প� এবং অৈজব পে�র রসায়ন পরী�ণ; এবং  

 ওজন ও পিরমাপ য�পািতর স�কতা িন�পণ। 

       ক)  বাটখারা; খ) িলটার �মজার; গ) ওজন য� 

৮. সম�া এবং চ�ােল�স�হ  

 প�মান ও �ভজাল স�েক� জনসেচতনতার অভাব;   

 সং�ার �� পদস�েহ িনেয়াগ �ি�য়ায় িবল�; এবং 

 পরী�ণ �াবেরটিরর জ� অত�া�িনক ক�ািলে�েটড য�পািত (এ�াি�িডেটড �াব. �থেক) �েয়র ��ে� অিধকাংশ সময় 

Competent supplier পাওয়া যায় না। ফেল বার বার �ট�ার আহবান করেত হয় যােত সময় ��পণ হয় এবং উ�য়ন 

কায ��ম িবলি�ত হয়। 

৯. ভিব�ৎ পিরক�না 

 িবএস�আই এর �াবেরটির�িলেক আরও আ�িনিককরেণর মা�েম িব�মােনর �ােব উ�ীত করা; 

 িবএস�আই এর �ধান কায �ালেয়র �াবেরটির�িলর অ��প চ�গাম, �লনা ও রাজশাহী আ�িলক অিফেসর 

�াবেরটির�িলেক পয �ায়�েম Accreditation বা আজ�ািতক �ী�িতর আওতায় আনা; 

 ১২� �জলায় িবএস�আই এর অিফস কাম �াবেরটির  �াপন; 
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 প� ও �সবার জ� বাংলােদশ মান (িবিডএস) �ণয়ন এবং সাক��� �দেশর মে� বািণজ� সহিজকরেণর লে�� িবিভ� 

পে�র �েয়াজনীয় মানস�হ আ�িলক মান সং�া (SARSO) এর মা�েম হারেমানাইেজশন করা;  

 িবএস�আই �থেক Management System Certificate �দােনর কায ��ম আরও িব�ত করা; এবং 

 আজ�ািতক মান অ�যায়ী �কায়ািল� িসে�ম উ�য়েনর মা�েম এেক এেক িবএস�আই এর সকল কায ��েমর আ�জ�ািতক 

�হণেযা�তা অজ�ন।  

১০. সািব �ক আয়-�য় 

সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত বােজট এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 

�মাট আয়, �মাট �য়, �নাফা/ঘাটিত: 

                                                            (ল� টাকা) 

�িমক 

নং 

িববরণ বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (6) 

১. �মাট আয়  9842.00 9180.00 ৮৯০৩.৫০ 8158.91 

২. �মাট �য় 8040.10 7059.07 ৭১০১.৯৮ 5878.15 

৩. �নাফা/ ঘাটিত 1801.90 2120.93 ১৮০১.০২ 2280.76 

১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক. পিরচালন ��া�  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ই���উশন ক��ক ১. িস এম 

লাইেস� �দান এর সং�া যথা�েম 2100 ও ২2০০, ২. িসএম লাইেস� নবায়ন এর সং�া যথা�েম ২8০০ ও ২9০০, ৩. 

ইেল�িনক িমটার পরী�ণ এর সং�া যথা�েম 7.০০ ল� ও 6.০০ ল�, ৪. ন�না পরী�ণ এর সং�া যথা�েম ৮8০০ ও ৮8০০ 

(পদাথ �), ৫. ন�না পরী�ণ (রসায়ন ও খা�) এর সং�া যথা�েম ১৯750 ও ২০৭০০, ৬. ওজন ও পিরমাপক য� �ভিরিফেকশন 

যথা�েম ৬.৫৫ ল� ও ৬.৮০ ল�, ৭. ��ােরজ/আ�ার�াউ� �া�/�া�লির ক�ািলে�শন যথা�েম ৩২৫০ ও ৩৪০০, ৮. ওজন ও 

পিরমাপক য� ক�ািলে�শন এর সং�া যথা�েম ২১০০ ও ২২০০, ৯. প� �মাড়কজাতকরণ িনব�ন যথা�েম ৫৫০ ও ৭০০, ১০. 

এমএসিস সা� �িফেকট �দান এর সং�া যথা�েম ১৬ ও ১৮, ১১. মান �ণয়ন এর সং�া যথা�েম ১৭০ ও ১৮০� কের কায ��ম 

পিরচালনা করা হেব বেল ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের ই���উশন এর কায ��ম িছল ১ .িস এম লাইেস� �দান ১৮৫২, ২. িসএম লাইেস� নবায়ন ২৪০৬, 

৩. ইেল�িনক িমটার পরী�ণ ৭.২৫ ল�, ৪. ন�না পরী�ণ (পদাথ �) ৮৫১৬, ৫. ন�না পরী�ণ (রসায়ন ও খা�) ১৮৮৬৯, ৬. ওজন 

ও পিরমাপক য� �ভিরিফেকশন ৫.৫৪ ল�, ৭. ��ােরজ/আ�ার�াউ� �া�/�া�লির ক�ািলে�শন ৩২৮০, ৮. ওজন ও পিরমাপক 

য� ক�ািলে�শন ১৫২৬, ৯. প� �মাড়কজাতকরণ িনব�ন ২৬০, ১০. এমএসিস সা� �িফেকট �দান ১০ এবং ১১. মান �ণয়ন ১৬১। 

খ.  আয় ও �য়  

ই���উশেনর আেয়র �ধান খাত হে� লাইেস� িফ-এমএসিস (ন�ন ও নবায়ন) এবং এর সােথ সংি�� িবিভ� ধরেনর 

লাইেস� হেত িফ। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় �া�লন করা 

হেয়েছ যথা�েম ৯১.৮০ �কা� ও ৯৮.৪২ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৮১.৫৯ �কা� টাকা। ২০১৮-

১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট �েয়র �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৭০.৫৯ �কা� ও 

৮০.৪০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট �েয়র পিরমাণ িছল ৫৮.৭৮ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �য় 

উ�ৃ� আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২১.২১ �কা� ও ১৮.০২ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �য় উ�ৃ� আেয়র 

পিরমাণ িছল ২২.৮১ �কা� টাকা। 

গ.  তহিবল �বাহ  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট তহিবল �াি� �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম ১৪৪.২৫ �কা� ও ১৫১.৩২ �কা� টাকা এবং তহিবল �বহােরর পর উ� সমেয়র �শেষ যথা�েম ১৩৩.৩০ �কা� টাকা ও 
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১৩৭.২৮ �কা� টাকা নগদ ও �াংক ি�িত থাকেব বেল িহেসব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার সং�হীত তহিবেলর 

পিরমাণ িছল ১২৬.২৭ �কা� টাকা এবং সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িতর পিরমাণ িছল ১২৩.০৪ �কা� টাকা। 

ঘ. ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 
�িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮
1. �য় উ�� আয় ল� টাকা 1801.90 2120.93 ২২৮০.৭৬
2. অবচয় " 0.00 0.00 0.00
3. �বতন ও ভাতািদ " 2841.00 ২৭০৬.৫৭ ২৩২৫.৮৫
4. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) ল� টাকা 4642.90 4827.50 4606.61
5. কম �চারীর সং�া জন ৪৭৭ ৪৭৭ ৪৭৭
6. কম��িত �� সংেযাগ টাকা 973354 1012055 965746  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সং�ার �মাট ��সংেযাগ িছল ৪৬.০৭ �কা� টাকা যা ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০  

�া�িলত অথ �বছেরর বােজেট যথা�েম ৪৮.২৮ ও ৪৬.৪৩ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের কম��িত �মাট 

��সংেযাগ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১০,১২,০৫৫ টাকা ও ৯,৭৩,৩৫৪ টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম��িত ��সংেযােগর 

পিরমাণ িছল ৯,৬৫,৭৪৬ টাকা।  

ঙ. িবিনেয়াগ ও স�য়   

�িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. িবিনেয়াগ ল� টাকা 1384.00 1075.00 322.74

2. সংরি�ত আয় (নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ) " 1881.90 2120.93 2280.76
3. অবচয় " 0.00 0.00 0.00

4. �মাট স�য় (২+৩) ল� টাকা 1881.90 2120.93 2280.76  
 ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ ��ািবত অথ �বছেরর বােজেট সং�ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১০.৭৫ ও ১৩.৮৪ 

�কা� টাকা �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ৩.২৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছের সং�ার �মাট স�য় ২১.২১ �কা� ও ১৮.৮২ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েয়র পিরমাণ 

িছল ২২.৮১ �কা� টাকা। 

চ.  � লধন কাঠােমা 

 ৩০ �ন ২০১৮ তািরেখর িনরীি�ত িহসাব অ�যায়ী ক��পে�র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১১১.০৪ �কা� টাকা এবং 

�কান দীঘ �েময়ািদ দায় না থাকার কারেণ ঋণ ও � লধন অ�পাত ০:১০০। ৩০ �ন ২০১৯ ও ৩০ �ন ২০২০ তািরেখ সং�ার �মাট 

স�দ �ি� �পেয় হেব যথা�েম ১৩২.০৫ �কা� ও ১৪৯.৮৭ �কা� টাকা। 

ছ.  সরকাির �কাষাগাের �দয় 

২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া �মাট ৮.৯৭ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের। প�া� �র ২০১৮-১৯ ও     

২০১৯-২০ অথ �বছের ২০ ল� টাকা লভ�াংশসহ সং�া যথা�েম ১০.৯২ �কা� ও ১১.৯৪ �কা� টাকা কের সরকাির �কাষাগাের জমা 

�দান করেব। 

জ.  জনবল  

  ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবল �া�লন করা হেয়েছ 

৪৭৭ জন কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �বতন ও ভাতািদ বাবদ �েয়র 

�া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ২৭.০৭ �কা� ও ২৮.৪১ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �মাট জনবল িছল ৪৭৭ জন এবং 

�বতন ও ভাতািদ খােত �য় হয় ২৩.২৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ 

�িত� খােত �েয়র ��ে� আিথ �ক িবিধ-িবধান অ�সরণ করেত হেব। 
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�া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৫,৬৭,৪১৫ টাকা ও ৫,৯৫,৫৯৭ টাকা কের। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর 

পিরমাণ িছল ৪,৮৭,৬০০ টাকা।  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

িববরণ 

সং�া . ১ িস এম লাইেস� �দান ২২০০.০০ ২১০০.০০ ২০০০.০০ ১৮৫২.০০

সং�া . ২ িস এম লাইেস� নবায়ন ২৯০০.০০ ২৮০০.০০ ২৭০০.০০ ২৪০৬.০০

সং�া . ৩ ইেল�িনক িমটার পরী�ণ ৬০০০০০.০০ ৭০০০০০.০০ ১০০০০০০.০০ ৭২৪৬০০.০০

সং�া . ৪ ন�না পরী�ণ (পদাথ �) ৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ৮৭০০.০০ ৮৫১৬.০০

সং�া . ৫ ন�না পরী�ণ (রসায়ন ও খা�) ২০৭০০.০০ ১৯৭৫০.০০ ১৯৬৫০.০০ ১৮৮৬৯.০০

সং�া . ৬ ওজন ও পিরমাপক য� �ভিরিফেকশন ৬৮০০০০.০০ ৬৫৫০০০.০০ ৬৫৫০০০.০০ ৫৫৪০৮৬.০০

সং�া . ৭ ��ােরজ/আ�ার�াউ� �া�/�া�লরী  ক�ািলে�শন ৩৪০০.০০ ৩২৫০.০০ ৩২৫০.০০ ৩২৮০.০০

সং�া . ৮ ওজন ও পিরমাপক য� ক�ািলে�শন ২২০০.০০ ২১০০.০০ ২১০০.০০ ১৫২৬.০০

সং�া . ৯ প� �মাড়কজাতকরণ িনব�ন িফ ৭০০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ২৬০.০০

সং�া . ১০ এমএসিস সা� �িফেকট �দান ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১০.০০

সং�া . ১১ মান �ণয়ন ১৮০.০০ ১৭০.০০ ১৭০.০০ ১৬১.০০

সং�া . ১২ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ১৩ লাইেস� িফ - িসএম ( ন�ন ও নবায়ন) ৬০০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫২০০.০০ ৪৭৬৮.০২

লাখ টাকা . ১৪ লাইেস� িফ- এমএসিস (ন�ন ও নবায়ন) ১৫.০০ ১৪.০০ ১৪.০০ ৯.৪৭

লাখ টাকা . ১৫ পরী�ণ িফ (রসায়ন) ১২৬০.০০ ১২০০.০০ ১১৫০.০০ ১০৩০.৬৮

লাখ টাকা . ১৬ পরী�ণ িফ (পদাথ �) ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫৭৫.০০ ৪৮৪.৯২

লাখ টাকা . ১৭ �মে�ালজী সািভ �স িফ ৬৫০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৫৬৬.৩৮

লাখ টাকা . ১৮ �কাশনা িব�য় (মান িব�য়) ১৭.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ২৬.৭০

লাখ টাকা . ১৯ অ�া� ১৪০০.০০ ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ ১২৭২.৭৪

লাখ টাকা . ২০ �মাট পিরচালন রাজ� (১৩+.. ..  ..  .. +১৯) ৯৮৪২.০০ ৯১৮০.০০ ৮৯০৩.০০ ৮১৫৮.৯১

�য় 

লাখ টাকা . ২১ �বতন এবং ভাতা (তফিসল-ক) ২৮৪১.০০ ২৭০৬.৫৭ ২৬৯৬.৩৮ ২৩২৫.৮৫

লাখ টাকা . ২২ কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল,�পনশন এবং �া�ই� ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩০৭.৪৭

লাখ টাকা . ২৩ কম �চারীেদর  ক�াণ তহিবল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৪ িব��ৎ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৬৯.৫৯

লাখ টাকা . ২৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-খ) ৪১৭.০০ ১৩৩.৪০ ১২৪.০০ ১২৫.৪২

লাখ টাকা . ২৬ জবালািন (�প�ল,�াস ও িসএনিজ ইত�ািদ ) ৪০.০০ ৩৮.০০ ২২.০০ ২০.৩৩

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৮ �টিলেফান ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ৮.৯২

লাখ টাকা . ২৯ �চার ও িব�াপন ১৫০.০০ ১০০.০০ ৮০.০০ ৩৭.৯২

লাখ টাকা . ৩০ অিফস ভাড়া ১০.০০ ১০.০০ ২০.০০ ৪.২৬

লাখ টাকা . ৩১ �দ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩২ �িশ�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ অ�া� (তফিসল-গ) ৪১২০.১০ ৩৬০৯.১০ ৩৬৯৭.৬০ ২৯৭৮.৩৯

লাখ টাকা . ৩৪ �মাট পিরচালন �য় (২১+ ... ... +৩৩) ৮০৪০.১০ ৭০৫৯.০৭ ৭১০১.৯৮ ৫৮৭৮.১৫

লাখ টাকা . ৩৫ পিরচালন উ�ত আয় / ঘাটিত (২০-৩৪) ১৮০১.৯০ ২১২০.৯৩ ১৮০১.০২ ২২৮০.৭৬

 ৬৭১  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

�া�ি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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ৬০০০.০০  ৫৫০০.০০  ৫২০০.০০  ৪৭৬৮.০২. 

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  ১৭.০০  ১৬.০০  ১৪.০০  ২৬.৭০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ৩৮২৫.০০  ৩৬৬৪.০০  ৩৬৮৯.০০  ৩৩৬৪.১৯. 

১২ �মাট আয়  ৯৮৪২.০০  ৯১৮০.০০  ৮৯০৩.০০  ৮১৫৮.৯১. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৮৪১.০০  ২৭০৬.৫৭  ২৬৯৬.৩৮  ২৩২৫.৮৫. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৩৫০.০০  ৩৫০.০০  ৩৫০.০০  ৩০৭.৪৭. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৪১৭.০০  ১৩৩.৪০  ১২৪.০০  ১২৫.৪২. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ০.০০  ০.০০  ৩০.০০  ০.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৪০.০০  ৩৮.০০  ২২.০০  ২০.৩৩. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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�া�  ৪৩৯২.১০  ৩৮৩১.১০  ৩৮৭৯.৬০  ৩০৯৯.০৮. 

২৪ �মাট �য়  ৮০৪০.১০  ৭০৫৯.০৭  ৭১০১.৯৮  ৫৮৭৮.১৫. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৬৮৫৫৫৫.৫৬  ১৪৭৯৮৮৮.৮৯  ১১৭০০১৩.১৮  ১২৩২৩১৬.৫৬. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ১৮০১.৯০  ২১২০.৯৩  ১৮০১.০২  ২২৮০.৭৬. 

 ৬৭২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

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  ১২,৩০৪.৩৫ ১৩,৩৩০.২৮  ১০,৩৪৬.৩৩ ১২,৩৩৬.৯০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ২,১২০.৯৩ ১,৮০১.৯০  ২,২৮০.৭৬ ১,৮০১.০২ . 

৩ অবচয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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  ১৪,৪২৫.২৮ ১৫,১৩২.১৮  ১২,৬২৭.০৯ ১৪,১৩৭.৯২ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ৭৪.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ২০.০০ ২০.০০  ০.০০ ২০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,০৭৫.০০ ১,৩৮৪.০০  ৩২২.৭৪ ৯৭৫.০০ . 

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  ১৩,৩৩০.২৮ ১৩,৭২৮.১৮  ১২,৩০৪.৩৫ ১৩,০৬৮.৯২ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১৪,৪২৫.২৮ ১৫,১৩২.১৮  ১২,৬২৭.০৯ ১৪,১৩৭.৯২ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

 ৬৭৩  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৬৭৪.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১১১০৩.৭৪ ১১১০৩.৭৪ ১১১০৩.৭৪. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৯২২.৮৩ ২১২০.৯৩ ০.০০. 

৩ ই��ই� ১৫০২৬.৫৭ ১৩২২৪.৬৭ ১১১০৩.৭৪. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় -৪০.০০ -২০.০০ ০.০০. 

৬ �মাট দায় -৪০.০০ -২০.০০ ০.০০. 

৭ �মাট তহিবল ১৪৯৮৬.৫৭ ১৩২০৪.৬৭ ১১১০৩.৭৪. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ০ : ১০০ ০ : ১০০ ০:১০০. 

৯ চলিত অ�পাত -৩০১.৫১ : ১ -৫৮৩.১৩ : ১ ০.০০ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত -৩৭৪.৬৬ : ১ -৬৬০.২৩ : ১ ০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ২৯২৬.০০ ১৫৪২.০০ ৪৬৭.০০. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ২৯২৬.০০ ১৫৪২.০০ ৪৬৭.০০. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ১২০৬০.৫৭ ১১৬৬২.৬৭ ১০৬৩৬.৭৪. 

১৬ �মাট স�দ ১৪৯৮৬.৫৭ ১৩২০৪.৬৭ ১১১০৩.৭৪. 

 ৬৭৪  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

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  ১,১০০.০০  ৮৪৪.৭৮ ১,০০০.০০  ১,১০০.০০. 

ি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  ৭৪.০০  ৫১.৯৮ ৭২.০০  ৭৪.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ২০.০০  ০.০০ ২০.০০  ২০.০০. 

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  ১,১৯৪.০০  ৮৯৬.৭৬ ১,০৯২.০০  ১,১৯৪.০০. 

 ৬৭৫  



 

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 ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 676.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ৩,৫০০,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১০  ১০  ১০  ১০  ২৪  ১০  ১০  ১০  ১৬০.০০  ১৯০.০০  ৩৫০.০০. 

২  ১,০০০,৭৬৯ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১৫৬  ১৩০  ১৩০  ১৩০  ১৫১  ১৩০  ১৫৬  ১৩০  ৬০০.০০  ৭০১.০০  ১,৩০১.০০. 

৩  ৪৩১,৩৭৩ কম �চারী (��ড ১০)  ২০০  ১০২  ১০২  ১০২  ১২৫  ১০২  ২০০  ১০২  ১৬০.০০  ২৮০.০০  ৪৪০.০০. 

৪  ৮৬৪,০৫০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৩৬৬  ২৪২  ২৪২  ২৪২  ৩০০  ২৪২  ৩৬৬  ২৪২  ৯২০.০০  ১,১৭১.০০  ২,০৯১.০০. 

৫  ৪১৫,০৯৪ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২৪১  ১৫৯  ১৫৯  ১৫৯  ১৬২  ১৫৯  ২৩৫  ১৫৯  ২৫০.০০  ৪১০.০০  ৬৬০.০০. 

৬  ৩১০,৩৪৫ দ� �িমক  ০  ২৯  ২৯  ২৯  ২৯  ২৯  ০  ২৯  ৯০.০০  ০.০০  ৯০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ৪৭  ৪৭  ৪৭  ৪২  ৪৭  ০  ৪৭  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  ৩১৯,১৪৯ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২৪১  ২৩৫  ২৩৫  ২৩৫  ২৩৩  ২৩৫  ২৩৫  ২৩৫  ৩৪০.০০  ৪১০.০০  ৭৫০.০০. 

১১  ৫৯৫,৫৯৭ �মাট (৪+৯+১০)  ৬০৭  ৪৭৭  ৪৭৭  ৪৭৭  ৫৩৩  ৪৭৭  ৬০১  ৪৭৭  ১,২৬০.০০  ১,৫৮১.০০  ২,৮৪১.০০. 

 ৬৭৬  



 

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 ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 677.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ১৮৭.০০  ১৭৩.৫৭  ৩৬০.৫৭  ১৩৯.০০  ২০০.০০  ৩৩৯.০০ ৩৬০৫৭০০  ৩৩৯০০০০  ২৬২০০০০  ১৪৩.০০  ১১৯.০০  ২৬২.০০

 ৫৮০.০০  ৫০০.০০  ১,০৮০.০০  ৫৭০.০০  ৪৭০.০০  ১,০৪০.০০ ৮৩০৭৬৯  ৬৬৬৬৬৭  ৭৪৪৯৬২  ৫৩১.০০  ৪৩৭.৪৫  ৯৬৮.৪৫

 ২৯০.০০  ২৫৫.০০  ৫৪৫.০০  ২৭০.০০  ২০৭.৩৮  ৪৭৭.৩৮ ৫৩৪৩১৪  ২৩৮৬৯০  ৪২১৯৬১  ২৩৬.০০  ১৯৪.৪০  ৪৩০.৪০

 ১,০৫৭.০০  ৯২৮.৫৭  ১,৯৮৫.৫৭  ৯৭৯.০০  ৮৭৭.৩৮  ১,৮৫৬.৩৮ ৮২০৪৮৩  ৫০৭২০৮  ৬৮৬৩০২  ৯১০.০০  ৭৫০.৮৫  ১,৬৬০.৮৫

 ২৬০.০০  ৩৮১.০০  ৬৪১.০০  ৪০০.০০  ৩৫০.০০  ৭৫০.০০ ৪০৩১৪৫  ৩১১২০৩  ৩৭১০৬৯  ৩২০.০০  ২৭০.০০  ৫৯০.০০

 ৮০.০০  ০.০০  ৮০.০০  ৯০.০০  ০.০০  ৯০.০০ ২৭৫৮৬২  ০  ২৫৮৬২১  ৭৫.০০  ০.০০  ৭৫.০০

 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

 ৩৪০.০০  ৩৮১.০০  ৭২১.০০  ৪৯০.০০  ৩৫০.০০  ৮৪০.০০ ৩০৬৮০৯  ৩৪৮৫৪৮  ২৮২৯৭৯  ৩৯৫.০০  ২৭০.০০  ৬৬৫.০০

 ১,৩৯৭.০০  ১,৩০৯.৫৭  ২,৭০৬.৫৭  ১,৪৬৯.০০  ১,২২৭.৩৮  ২,৬৯৬.৩৮ ৫৬৭৪১৫  ৪৪৪২১৪  ৪৮৭৬০০  ১,৩০৫.০০  ১,০২০.৮৫  ২,৩২৫.৮৫

 ৬৭৭  



তফিসল-ক

(ল�  টাকায়)

�িমক  অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড 2019-20 2018-19 2018-19 2017-18

১. 3111101 কম �চারীেদর �বতন (��ড-১-১০) 1050.00 1000.00 1000.00 919.51

২. 3111201 কম �চারীেদর �বতন (��ড-১১-২০) 420.00 380.00 425.00 318.24

৩. 3111310 বািড় ভাড়া 693.00 660.00 660.00 545.33

৪. 3111325 উৎসব ভাতা 252.00 240.00 240.00 208.09

৫. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা 25.20 24.00 24.00 20.61

৬. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 82.10 78.00 82.00 75.82

৭. 3111316 �ধালাই ভাতা 0.84 0.80 0.80 0.59

৮. 3111331 আ�ায়ন ভাতা 0.12 0.11 0.11 0.11

৯. 3111314 �িফন ভাতা 5.25 5.00 5.00 3.72

১০. 3111302 যাতায়ত ভাতা 7.35 7.00 6.50 5.53

১১. 3111327 অিতির� কােজর /অিধকাল �য় 7.88 7.50 8.00 5.86

১২. 3111306 িশ�া সহায়ক ভাতা 23.10 22.00 18.00 18.61

১৩. 3111312 �মাবাইল �ফান ভাতা 0.16 0.16 0.08 0.07

১৪. 3211104 কি�েজি�/�দিনক িভি�ক ভাতা 115.50 110.00 75.00 74.01

১৫. 311328 �াি� ও িচ�িবেনাদন ভাতা 65.00 65.00 50.00 44.03

১৬.  �� নগদায়ন 105.00 100.00 100.00 83.27

১৭. 3111313 গািড় র�ণােব�ণ ভাতা 3.00 3.00 1.89 2.45

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

�বতন ও ভাতািদ

678

১৭. 3111313 গািড় র�ণােব�ণ ভাতা 3.00 3.00 1.89 2.45

১৮. �মিডেকল িফ 4.00 4.00 0.00 0.00

১৯.  �মাট (১+....+১৮) 2841.90 2706.57 2696.38 2325.85

তফিসল -খ

�মরামত ও র�ণােব�ণ (ল�  টাকায়)

�িমক  অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড 2019-20 2018-19 2018-19 2017-18

১. 3258101 যানবাহন 20.00 18.00 12.00 11.96

২. 3258102 আসবাবপ� 5.00 5.00 3.00 0.00

৩. 3258-103,104 কি�উটার ও অিফস সর�াম 2.00 2.00 2.00 0.00

৪.  সফটওয়ার র�ণােব�ণ 55.00 3.40 2.00 0.15

৫. 3258134 য�পািত ও সর�াম 35.00 35.00 35.00 44.09

৬. 3258107 ভবন 300.00 70.00 70.00 69.22

৭.  �মাট (১+...+6) 417.00 133.40 124.00 125.42

678



তফিসল -গ
 (ল�  টাকায়)

�িমক  অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক
ন�র �কাড 2019-20 2018-19 2018-19 2017-18
১. 3241101 �মণ �য় (�দশ/িবেদশ) 80.00 80.00 80.00 53.01
২. 3211119 ডাক 1.60 1.60 1.60 0.94
৩. 3221104 �রিজে�শন িফ 2.00 2.00 0.00 0.00
৪. 3211115 পািন (পয়: ও িন�াশনসহ) 20.00 20.00 18.00 16.92
৫. 3221108 িবমা ও �াংক চাজ� 22.00 22.00 20.00 19.28
৬. 3221110 কিমশন/�দ 1.50 1.50 1.00 0.97
৭. 3255102 ��ণ ও ব�ধাই 35.00 25.00 20.00 6.52
৮. 3255105 ��শনাির 50.00 45.00 45.00 21.86
৯. 3211127 বইপ� ও সামিয়কী 5.00 5.00 5.00 3.83
১০.  �সিমনার ও �িশ�ণ 35.00 30.00 30.00 12.95
১১.  আ�ায়ন �য় 12.00 12.00 10.00 8.95
১২. 3256101 রাসায়িনক ��ািদ ও �াসওয়�ার �য় 85.00 65.00 50.00 27.01
১৩.  �বসরকাির আয় �থেক ব�ন -  
১৪. ক. �পনশন তহিবল  650.00 600.00 680.00 469.89
১৫. খ. ক�াণ তহিবল এবং 75.00 70.00 120.00 52.49
১৬. গ. �িঁক �েনাদনা �দান 2800.00 2400.00 2400.00 2100.76
১৭. 3211110 আইন সং�া� �য় 10.00 10.00 10.00 6.75
১৮. 3111332 স�ানী ভাতা/িফ 30.00 26.00 26.00 21.18
১৯.  আ�জ�ািতক �িত�ােন চ�দা 13.00 17.00 23.00 15.60
২০. 3821103 �পৗরকর 6.00 6.00 6.00 2.24
২১.  �িম কর 8.00 8.00 7.00 7.09
২২.  পিরবহন �য় (�ফ বাস) 35.00 34.00 34.00 31.05

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

অ�া� �য়

679

২২.  পিরবহন �য় (�ফ বাস) 35.00 34.00 34.00 31.05
২৩.  পরী�েণর জ� নগেদ ন�না �য় 2.00 2.00 2.00 0.60
২৪.  �মাবাইল �কাট � পিরচালনা �য় 14.00 12.00 12.00 10.93
২৫.  অ� �ােব �টি�ং িফ 0.00 0.00 0.00 0.00
২৬. 3257301 অ��ান ও উৎসবািদ 25.00 20.00 15.00 9.78
২৭.  এ�াে�িডেটশন ও ক�ািলে�শন সং�া� 60.00 60.00 40.00 15.99
২৮. 3257101 কনসালেটি� িফ 5.00 5.00 5.00 0.00
২৯. 3256106 ইউিনফম � (িলভািরজ) 2.00 3.00 2.00 0.65
৩০. 3221112 পরী�ার িফ সং�া� �য় 5.00 0.00 0.00 52.22
৩১. 3221101 অিডট িফ 5.00 0.00 5.00 0.00
৩২.  �মলা 5.00 10.00 10.00 1.90
৩৩.  ��াচার 5.00 5.00 10.00 0.00
৩৪.  �টি�ং/ন�না পরী�ণ 5.00 5.00 5.00 0.00
৩৫. পির�ার পির��তা 6.00 2.00 0.00 0.00
৩৬.  অ�া� 5.00 5.00 5.00 7.03
৩৭.  �মাট (১+....+৩৬) 4120.10 3609.10 3697.60 2978.39

679



তফিসল-ঘ

(ল�  টাকায়)

�িমক  অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড 2019-20 2018-19 2018-19 2017-18

১. 4111201 আবািসক ও অনাবািসক ভবন িনম �াণ 300.00 275.00 140.00 50.90 

২. 4141101 �িম �য় (�িম �য় ও অিধ�হণ) 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩. 4112101 মটরযান 200.00 90.00 200.00 91.95 

৪. 4112306 �াবেরটির য�পািত সামি� �য়   600.00 600.00 600.00 160.31 

৫. িলফট �াপন 150.00 0.00 0.00 0.00 

৬. 4112-202;310  কি�উটার ও আ�ষি�ক এবং অিফস সর�াম 64.00 50.00 5.00 12.28 

৭. 4113301 কি�উটার সফটওয়�ার 10.00 10.00 0.00 0.00 

৮. 4112314 আসবাবপ� 50.00 40.00 20.00 6.29 

৯. 4112303 �ব��িতক সর�াম 10.00 10.00 10.00 1.01 

১০.  অ�া� 0.00 0.00 0.00 0.00 

১১.  �মাট  (১+.....+১০) 1384.00 1075.00 975.00 322.74

*কেপ �ােরশন/সং�ার িনজ� অথ �ায়েন পিরচালন �ায়ী ও অ�া� �ায়ী স�দ িকংবা �কে� িবিনেয়ােগর ��ে� সরকােরর

যথাযথ অ�েমাদন এবং িনয়মনীিত পালন সােপে� সংি�� খােত বােজেট বরা��ত অথ � �য় করা �যেত পাের।

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

িবিনেয়াগ তফিসল

680

 

680



  

�কে�র �িমক �কে�র নাম অ�েমাদেনর

 �কাড ন�র পয �ায় �মাট �ক� 

(�বঃ ��া) সাহা� �মাট �বঃ ��া টাকাংশ  

  (টাকাংশ)  

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২৪০৫৮৭০০ ১ চ��াম ও �লনায় িবএস�আই অ�েমািদত 23306.62 - 4375.00  4375.00  

আ�িলক অিফস �াপন  

ও আ�িনকীকরণ

(�লাই' ১৫ হেত �ন' ১৯)  

২২৪০৫৯৪০০ ২ িবএস�আই স�সারণ ও অ�েমািদত 5144.50      

শি�শালীকরণ (৫ �জলা)  

(৩য় সংেশািধত)

�লাই'১১ হেত �ন'১৯  

     

�মাট (১+২) 28451.12  4375.00  4375.00  
 

20১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (িবিনেয়াগ)

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন

 

ম��২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন  

কম ��চীেত বরা�

�মাট �া�িলত �য়

(ল� টাকায়)

681


