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     বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

১. �িমকা 
 ১৯৭২ সােল রা�পিতর ৯৪নং আেদশ এবং একই সােলর ১৫৯ নং সংেশািধত আেদশ বেল বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ 

�া� �িতি�ত হয়। এ িবষেয় পিরবত�েত ১৯৭২ সােল ৩৮ নং অিড ��া�, ১৯৮০ সােল ১১০নং িবল, ১৯৮৩ সােল ১৪নং 

অিড ��া� এবং একই সােলর ৬৪নং অিড ��া� জাির হয়। ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সাহা� ও 

�নব �াসেনর �ব�া করাই এ �াে�র �� উে��। এ উে�ে� �া� স�ি� �য়/িব�য়, িশ� ও বািণিজ�ক কায ��ম 

পিরচালনসহ অ�া� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ কের থােক। বত�মােন �াে�র অধীেন ২১� িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ান 

রেয়েছ। �মাগত �লাকসােনর কারেণ এসব �িত�ােনর কায ��ম ব� রেয়েছ। তেব ০৩ � �িত�ােনর খািল জায়গায় ��স 

ভাড়া এবং িক� �িত�ােনর মে� �শয়ািরং িভি�েত �ডেভলপােরর ম�েম ব�তল ভবন িনম �ােণর কায ��ম হােত �নয়া 

হেয়েছ। এ� �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� �ায়�শািসত সং�া। 

২. �পক� (Vision) 
 ��াহত, �খতাব�া� ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সািব �ক ক�াণ সাধন। 
 

৩. অিভল�� (Mission) 
 ��াহত �ি�েযা�া, �খতাব�া� �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সািব �ক ক�াণ সাধন, বাংলােদশ 

�ি�েযা�া ক�াণ �াে�র আি�থ �ক অব�া �ঢ়করণ, �ািত�ািনক স�মতা �ি�করণ এবং �ি�েযা�ার স�ান ও পরবত� 

�জে�র উ�িশ�ায় সহায়তা �দান। 

৪. �ধান কায �াবলী 
  এক বা একািধক �িবধােভাগীর ক�াণ, �াণ ও �নব �াসেনর জ� নগেদ বা িজিনেষর মা�েম সহায়তা �দান 

করা; 
  এক বা একািধক �িবধােভাগীর ক�ােণর উ�ে� �ক� ও কম ��িচ �হণ ও �ব�াপনার উ�য়ন করা; 

  িশ�া�ম চািলেয় যাওয়ার জ� উপ�� �িবধােভাগীেদর জ� �ি� �দান করা; 
  �াবর ও অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ�ন, র�ণােব�ণ ও সেব �া� �বহার িনি�তকরণ; 
  �িবধােভাগীেদর সাহাে�র জ� সরকােরর �ব � অ�েমাদনসহ �কান িশ�জাত বা বািণিজ�ক �িত�ানস��হর  

উ�য়ন, �িত�া, �ব�াপনা, র�ণােব�ণ এবং িব�য় করা; 
  �াে�র জ� টাকা, জামানত, দিললািদ বা অ� �কান অ�াবর স�ি� �হণ করা; 
  �াে�র টাকা ও তহিবল িবিনেয়াগ করা এবং যখন �েয়াজন বা যথাযথ িবেবিচত হেব তখন িবিনেয়াগ পিরবত�ন 

করা; 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ 

 ��াহত �ি�েযা�া, �খতাব�া� �ি�েযা�া ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর সদ�েদর ক�াণ সাধন; 

 বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র আি�থ �ক অব�া �ঢ়করণ; 

 �ািত�ািনক স�মতা �ি�করণ;  এবং  

 �ি�েযা�ার স�ান ও পরবত� �জে�র উ�িশ�ায় সহায়তা �দান। 
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৬. সং�ার িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ 

 বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া�েক আিথ �কভােব �াবল�ীকরণ, ক�াণ�লক কায ��েমর স�সারণ এবং অধীন 

�িত�ানস�হেক লাভজনক �িত�ােন পিরণত করার লে�� সরকার ক��ক অ�েমািদত ‘‘�া� উ�ার পিরক�না-

২০১০” বা�বায়েনর জ� �াে�র ত�াবধােন ০৫� �ক� �হণ করা হেয়েছ। ত�ে� ০৩� �কে� �শয়ািরং 

প�িতেত ব�তল ভবন িনম �ােণর �াথিমক কাজ স�� কের ০২� বািণিজ�ক ভবন িনম �াণ �কে�র ০১� (টাওয়ার-

৭১) ০৪� �বইজেম�সহ ২৯ তলা ভবন ও অপর� (জয় বাংলা) ০২� �বইজেম�সহ ১৯ তলা ভবেনর ��ম 

�াকচার স�� এবং িফিনিসং কাজ চলেছ।  

 �াে�র �বাড � অব �াি�জ এর ৬৫তম সভার িস�া� অ�সাের �ি�েযা�ােদর স�ান এবং �জ�েদর উ�তর িশ�া 

লােভ আিথ �ক সহায়তা �দােন �াে�র িনজ� অথ �ায়েন ৪১.০০ �কা� টাকার ফা� �াংেক এফিডআর এর মা�েম 

অিজ�ত �দ �ারা ২০১২ সােল �বিত�ত ‘ব�ব� ছা��ি�’ খােত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� সব �েমাট ২৯০০ জন ছা�-

ছা�ীেক �ি� �দান করা হয়। 

 উে��, বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র িনব �াহী কিম�র ৪১তম সভার িস�া� অ�যায়ী �মাগত �লাকসােনর 

কারেণ �াে�র ০২� চা� �িত�ান (িমিম চকেলট িল: ও ই�ান � �কিমক�াল ই�া: িল)-এর অপােরশন ব� কের 

মািসক িভি�েত ভাড়া �দয়া হেয়েছ। 

 

৭. সং�ার Key Performance Indicators (KPI)  

 �ি�েযা�ােদর স�ানী ভাতা �দানসহ ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবার এবং �খতাবধারী 

�ি�েযা�ােদরেক িবিভ� �েযাগ-�িবধা �দান 

 �ি�েযা�ােদর জ� বািণিজ�ক/ আবািসক অবকাঠােমা িনম �াণ, �মরামত ও সং�ণ 

 �ি�েযা�ােদর �নব �াসেনর লে��  চা�  িশ� �িত�ান ও মােক�ট  

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ 
 অিডট আপি� িন�ি�করণ, সাংগঠিনক কাঠােমা হালনাগাদকরণ, যথাসমেয় িরট মামলাসহ িবিভ� মামলা 

িন�ি�করণ এবং �াে�র আয় �ি� করা ক�াণ �াে�র �ধান চ�ােল�। 

৯. ভিব�ৎ পিরক�না 

 ক�াণ �াে�র অধীন খািল জায়গা ভারা �দান/�শয়ািরং প�িতেত চ��ােমর আলমাস িসেনমা হেলর জায়গায় 

মােক�ট/বািণিজ�ক ভবন িনম �াণ;  

 টি� ও �বাড � বাজার� ০৩� জায়গায় মােক�ট/বািণিজ�ক/হালকা িশ� (�যমন-গােম ��স) ভবন িনম �াণ;  

 গজনিব �রােডর ১/৬নং �ট এবং নারায়গে�র ডালপি� ও িনতাইগে�র ০২� �ােনর উপর ব�তল 

বািণিজ�ক/আবািসক ভবন িনম �াণ।  

 �ি�েযা�া টাওয়ার-১ এ িনিম �ত ��াহত �ি�েযা�ােদর জ� �রাগ�ি� িব�ামাগার� িবেশষ� িচিকৎসক ও 

আ�িনক িচিকৎসা সর�ামািদসহ আ�িনকায়ন।  

 ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর িরট মামলাসহ িবিভ� মামলা িন�ি�করণ। 
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 ১০.  সং�ার ২০১৯-২০  অথ � বছেরর �া�িলত, ২০১৮-১৯অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং     

২০১৭-১৮  অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) 

�ধান কায �ালয় 
            (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 49022.60 42805.56 ২৮১৮৪.২৩ 26142.05 

২. �মাট �য় 49278.76 43194.25 ২৮২০৪.৫২ 27439.66 

৩. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) -256.16 -388.69 (২০.২৯) -1297.61 

11. �ধান কায �ালেয়র বােজট পয �ােলাচনা 

 ক. আয় ও �য়  

 �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র �ধান কায �ালেয়র আেয়র খােতর মে� সরকাির অ�দান, �া� �দ ও �া� ভাড়া উে�খ 
�যা�। প� ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সাহা�ােথ � �া� সরকার হেত অ�দান �পেয় থােক। �ধান কায �ালেয়র �মাট �েয়র 
অেধ �কই �লতঃ �বতন ভাতা খােত �য়। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��াহত ও শহীদ পিরবােরর সাহা� িহসােব সরকার ক��ক �দ� 
অ�দান িছল ২৫২.১৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের এ অ�দান যথা�েম 
৪০১.৬৮ �কা� এবং ৪৬১.৫০ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট আেয়র পিরমাণ িছল 
২৬১.৪২ �কা� টাকা যা ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �ি� �পেয় যথা�েম ৪২৮.৫১ �কা� ও 
490.23  �কা� টাকা হেব বেল আশা করা যাে�। �েয়র উে�খেযা� খাতস�হ হে� �বতন ও ভাতািদ, �মরামত ও 
র�ণােব�ণ , �ালািন খােত �য়, রা�ীয় স�ানী ভাতা, ভ��িক ও �দ �য় ইত�ািদ। সং�া রা�ীয় স�ানী ভাতার স�ণ �টাই 
সরকাির অ�দান িহেসেব �পেয় থােক। সং�ার ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট �েয়র পিরমাণ িছল ২৭৪.৪০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ 
সংেশািধত অথ �বছের ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৩১.৯৪ �কা� ও 
৪৯২.৭৯ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �য় পরবত� ঘাটিতর পিরমাণ িছল ১২.৯8 �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ 
সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �য় পরবত� ঘাটিতর পিরমাণ যথা�েম ৩.৮৯ �কা� এবং ২.৫৬ 
�কা� টাকা দ�ড়ােব বেল �া�লন করা হেয়েছ।  

  খ. তহিবল �বাহ   

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের �াে�র �মাট ২২.৪৩ �কা� টাকা তহিবল সং�হ হয়। এর িবপরীেত �ায়ী স�েদ িবিনেয়াগ, 

সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িতসহ �মাট ২০.৪০ �কা� টাকার তহিবেলর �েয়াগ হয় এবং তহিবল উ�ৃে�র  পিরমাণ িছল 2.02 

�কা� টাকা । ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের  এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর  ৫.০১ ও ৫.৩৫ �কা� টাকার তহিবল 

সং�হ হেব এবং এর িবপিরেত ৪.৫১ �কা� টাকা  এবং ৪.৯৭ তহিবল �েয়ােগর ফেল  যথা�েম ০.৫০ �কা� টাকা এবং ০.৩৮ 

�কা� টাকা উ�ৃ� তহিবল থাকেব।  

 গ. �লধন কাঠােমা  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের  �াে�র �ধান কায �ালেয়র �মাট স�দ িছল ২৪৮.৬৩ �কা� টাকা। এ স�েদর ৯৩% ঋণ এবং 

৭% �লধন �ারা �যাগান হেয়েছ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ 

দ�ড়ােব যথা�েম ২৪৮.২৪ �কা� ও ২৪৯.৬৮ �কা� টাকা এবং ঋণ ও �লধেনর  অ�পাত হেব  যথা�েম ৯৪:০৬ এবং ৯৫:০৫ । 
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ঘ. জনবল 

         বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র িনব �াহী কিম�র ৪১ তম সভার িস�া� অ�যায়ী �মাগত �লাকসােনর কারেণ 

�াে�র ০২ � চা� �িত�ান (িমিম চকেলট িলঃ এবং ই�ান � �কিমক�াল ই�াঃ িলঃ) এর অপােরশন ব� কের মািসক িভি�েত 

ভাড়া �দয়া হেয়েছ। �স পিরে�ি�েত ইউিনটস�েহর জনবেলর �বতন ও ভাতািদ �দান কায �ালয় হেত �দয়া হে�। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের �ধান কায �ালেয় �মাট ৩২৬ জনবেলর িবপরীেত �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ১৪.৬২ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯  

সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট ২৯৩ জনবেলর িবপরীেত �মাট �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ দ�ড়ােব 

যথা�েম 19.61 �কা� ও 20.85 �কা� টাকা । ২০১৭-১৮ অথ �বছের জন�িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল 

4,48,368 টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতা যথা�েম 

6,69,160 টাকা  ও 7,11,621 টাকায় দ�ড়ােব বেল �া�লন করা হেয়েছ। 

 



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ০.০০  ০.০০  ৫৬৩.২৩  ০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ৪৬১৪৯.৮৭  ৪০১৬৭.৭৪  ২৬০৬৬.৩৪  ২৫২১৩.৩৩. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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  ১৫৮৬.০০  ১৫৮৬.২৮  ১৪২০.৬৬  ৭৯৪.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ১২৬১.৭৩  ১০২৬.৫৪  ১১০.০০  ১০৬.২০. 

১১ অ�া�  ২৫.০০  ২৫.০০  ২৪.০০  ২৮.৫২. 

১২ �মাট আয়  ৪৯০২২.৬০  ৪২৮০৫.৫৬  ২৮১৮৪.২৩  ২৬১৪২.০৫. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২১২৪.২৪  ২০৩৪.৮১  ১২২৪.৩৪  ১৬৩৯.৭৪. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১৮১.০৯  ১৪৬.১১  ১৬৩.৯৮  ১৫৪.৬৪. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১৬.৪৫  ১৫.৯০  ১২.০০  ১৪.৮৩. 

১৬ অবচয়  ৬.৩০  ৬.৩০  ৭.০০  ৬.৩১. 

১৭ �িশ�ণ  ৫.৫০  ৫.০০  ২.৮০  ২.৫০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৪.২৫  ১৩.৫০  ১৪.৫০  ১২.৯১. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৫১৯.৪৯  ৫৫৭.৯৫  ১.৮০  ৩৫৯.৩৫. 

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

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ৫০০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ১০.০০  ১০.০০  ৮.০০  ৮.৫০. 

২৩ অ�া�  ৪৬৪০১.৪৪  ৪০৪০৪.৬৮  ২৬২৭০.১০  ২৫২৪০.৮৮. 

২৪ �মাট �য়  ৪৯২৭৮.৭৬  ৪৩১৯৪.২৫  ২৮২০৪.৫২  ২৭৪৩৯.৬৬. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৬৮১৫২৭৬.৪৫  ১৪৭৩৮৬৫১.৮৮  ১৭৪০৫২৫৯.২৬  ৮৪১৪৪৬৬.২৬. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ০.০০  ০.০০  ১১৫২.৫০  ০.০০. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) -২৫৬.১৬ -৩৮৮.৬৯ -২০.২৯ -১২৯৭.৬১. 

 ২২৯  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

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  ৫৩৩.২০ ৩৮৪.৮১  ১,৯২২.৩৩ ১,৬৭৫.৫৪ . 

২ �য় উ�ৃ� আয় -৩৮৮.৬৯-২৫৬.১৬  ৮৪.০৬-২০.২৯ . 

৩ অবচয়  ৬.৩০ ৬.৩০  ৬.৩১ ৭.০০ . 

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  ৩৫০.০০ ৪০০.০০  ২৩০.২৪ 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  ৫০০.৮১ ৫৩৪.৯৫  ২,২৪২.৯৪ ১,৬৬২.২৫ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০ ০.০০  ১,৫০১.০৬ ০.০০ . 

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

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৬.০০ ১৪৬.৪০  ৬.২৩ ১৬৪.৪০ . 

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  ৩৮৪.৮১ ৩৫০.৫০  ৫৩৩.২০ ১,৮৪২.৬৯ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৪৫০.৮১ ৪৯৬.৯০  ২,০৪০.৪৯ ২,০০৭.০৯ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৫০.০০ ৩৮.০৫  ২০২.৪৫-৩৪৪.৮৪ . 

 ২৩০  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ২৩১.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ৯৮৮.৫৩ ১২৪৪.৬৯ ১৬৩৩.৩৮. 

৩ ই��ই� ১১৩৮.৫৩ ১৩৯৪.৬৯ ১৭৮৩.৩৮. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৮০৮৬.৯৫ ৭৬৮৬.৯৫ ৭৩৩৬.৯৫. 

৫ চলিত দায় ১৫৭৪২.৪১ ১৫৭৪২.৪১ ১৫৭৪২.৪১. 

৬ �মাট দায় ২৩৮২৯.৩৬ ২৩৪২৯.৩৬ ২৩০৭৯.৩৬. 

৭ �মাট তহিবল ২৪৯৬৭.৮৯ ২৪৮২৪.০৫ ২৪৮৬২.৭৪. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৯৫ : ৫ ৯৪ : ৬ ৯৩:৭. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৫৭ : ১ ১.৫৭ : ১ ১.৫৮ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৫৯ : ১ ১.৫৮ : ১ ১.৫৮ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৫৪০.৫৮ ৩৯৪.১৮ ৩২৮.১৮. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৩০৫.৬২ ২৯৯.৩২ ২৯৩.০২. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ২৩৪.৯৬ ৯৪.৮৬ ৩৫.১৬. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ২৪৭৩২.৯৩ ২৪৭২৯.১৯ ২৪৮২৭.৫৮. 

১৬ �মাট স�দ ২৪৯৬৭.৮৯ ২৪৮২৪.০৫ ২৪৮৬২.৭৪. 

 ২৩১  



 

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 �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 232.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৭৯১,১৫৪ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১৯  ১২  ১৩  ১৯  ১২  ১৩  ২০  ১২  ১০৮.৩২  ১২৪.৫৩  ২৩২.৮৫. 

২  ৯৯৩,৬০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৫৫  ৪০  ৪৫  ৫৫  ৪০  ৪৫  ৫৫  ৪০  ২০৮.০০  ২৩৯.১২  ৪৪৭.১২. 

৩  ৬৫৪,৪৩৩ কম �চারী (��ড ১০)  ৩৫  ২৬  ৩০  ৩৫  ২৬  ৩০  ৩৫  ২৬  ৯১.৩৩  ১০৫.০০  ১৯৬.৩৩. 

৪  ৯৯৫,৭৯৫ উপ-�মাট (১+২+৩)  ১০৯  ৭৮  ৮৮  ১০৯  ৭৮  ৮৮  ১১০  ৭৮  ৪০৭.৬৫  ৪৬৮.৬৫  ৮৭৬.৩০. 

৫  ৫২৪,২৮৯ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৫৮  ৪১  ৪৫  ৫৮  ৪১  ৪৫  ৫৮  ৪১  ১০৯.৭৬  ১২৬.১৭  ২৩৫.৯৩. 

৬  ৬০৮,০১৩ দ� �িমক  ০  ১৮০  ১৬০  ০  ১৮০  ১৬০  ০  ২০৭  ৩৯৮.৫৪  ৫৭৪.২৮  ৯৭২.৮২. 

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  ৫৮৯,৬৩৪ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৫৮  ২২১  ২০৫  ৫৮  ২২১  ২০৫  ৫৮  ২৪৮  ৫০৮.৩০  ৭০০.৪৫  ১,২০৮.৭৫. 

১১  ৭১১,৬২১ �মাট (৪+৯+১০)  ১৬৭  ২৯৯  ২৯৩  ১৬৭  ২৯৯  ২৯৩  ১৬৮  ৩২৬  ৯১৫.৯৫  ১,১৬৯.১০  ২,০৮৫.০৫. 

 ২৩২  



 

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 �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 233.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১০৯.৬৩  ১২০.৫১  ২৩০.১৪  ৯৮.০৮  ১১৮.৪৫  ২১৬.৫৩ ১৭৭০৩০৮  ১৯৬৮৪৫৫  ১৬৪৩৭৫০  ৯২.২২  ১০৫.০৩  ১৯৭.২৫

 ২০৪.৪০  ২২৪.৬৯  ৪২৯.০৯  ১৮৮.৩৪  ২২৭.৪৭  ৪১৫.৮১ ৯৫৩৫৩৩  ১০৩৯৫২৫  ৯৮১৩৭৫  ১৮৩.৫৩  ২০৯.০২  ৩৯২.৫৫

 ৮০.৮০  ৮৮.৮২  ১৬৯.৬২  ৮২.৭০  ৯৯.৮৮  ১৮২.৫৮ ৫৬৫৪০০  ৬৭৬২২২  ৬৩১৮০৮  ৭৬.৮০  ৮৭.৪৭  ১৬৪.২৭

 ৩৯৪.৮৩  ৪৩৪.০২  ৮২৮.৮৫  ৩৬৯.১২  ৪৪৫.৮০  ৮১৪.৯২ ৯৪১৮৭৫  ১০৪৪৭৬৯  ৯৬৬৭৫৬  ৩৫২.৫৫  ৪০১.৫২  ৭৫৪.০৭

 ৯৭.৯৪  ১০৭.৬৭  ২০৫.৬১  ৯৯.৩৯  ১২০.০৬  ২১৯.৪৫ ৪৫৬৯১১  ৪৫৭১৮৮  ৪৮৫৩৯০  ৯৩.০৪  ১০৫.৯৭  ১৯৯.০১

 ৩৭৯.৫৬  ৫৪৬.৬২  ৯২৬.১৮  ৭৮.৯৬  ১১৮.৬৯  ১৯৭.৬৫ ৫৭৮৮৬৩  ৫৪৯০২৮  ২৪৫৭০০  ২২৫.৬০  ২৮৩.০০  ৫০৮.৬০

 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

 ৪৭৭.৫০  ৬৫৪.২৯  ১,১৩১.৭৯  ১৭৮.৩৫  ২৩৮.৭৫  ৪১৭.১০ ৫৫২০৯৩  ৪৯৬৫৪৮  ২৮৫৩২৭  ৩১৮.৬৪  ৩৮৮.৯৭  ৭০৭.৬১

 ৮৭২.৩৩  ১,০৮৮.৩১  ১,৯৬০.৬৪  ৫৪৭.৪৭  ৬৮৪.৫৫  ১,২৩২.০২ ৬৬৯১৬০  ৭৬০৫০৬  ৪৪৮৩৬৮  ৬৭১.১৯  ৭৯০.৪৯  ১,৪৬১.৬৮

 ২৩৩  



তফিসল  'ক'

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

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় ২৫.৬০               ২৪.৩৮                   ২০.০০                    ২০.৭৬                

2. ৩৮২১১১৬ ই�ুের� ৮৫.৬৭               ৮৩.৫০                  ৫৬.৩০                   ৭৬.৮৯                

3. ৩২১১১২৫ িব�াপন ২.০০                 ১.১০                     ২.৫০                      ০.৩০

4. ৩২২১১০১ অিডট  িফ ০.৪৫                 ০.৪০                     ০.৪৫                      ০.৪০                   

5. ৩২৫৭৩০১ উৎসব  খরচ ০.৩০                 ০.৩০                     ০.৩৬                     ০.৩০                  

6. ৩৮২১১১৩ অ�দান ০.২০                 ০.১৮                     ০.১০                      ০.১৮

7. ৩১১১৩৩১ আ�ায়ন �য় ১০.৫০               ৯.২৪                     ১০.০০                    ৬.১০                  

8. ৩২১১১১৩ �ব��িতক  খরচ ২৪.৫০               ২৩.৩৬                  ২০.০০                    ১৭.৬৮                

9. ৩২১১১১০ িফ এবং  আইন  খরচ ২০.০০               ১৭.৬০                   ২০.০০                    ২.৯৫                  

10. ৩২৫৬১০৬ �পাশাক পির�দ ২.৩০                 ২.০০                     ১.৯০                      ১.৮৪                   

11. ৩২১১১২৭ খবেরর  কাগজ  ও  �াগািজন ০.৫০                 ০.৪৬                     ০.৬০                     ০.৫৭                  

12. ৩২২১১০৯ অিফস  পিরচালন  খরচ ৫.৩৫                 ৪.৮৪                     ৬.০০                     ৬.৮২                  

13. মিনহাির  ও ��ণ ১৮.৩০               ১৭.৪০                    ১৩.০০                    ১৩.২১                 

14. ৩২১১১১৯ ডাক ও �েকট ০.২৫                 ০.২০                     ০.৪০                      ০.২২                  

15. ৩২১১১২০ �টিলেফান ৩.৩০                ৩.২০                     ৩.০০                     ১.৯৩                  

16. ৩৮২১১০২ কর, খাজনা ও  ভাড়া ১.৫০                 ১.২০                     ১.৭০                      ০.৭৬                  

17. ৩২৪১১০১ �মণ খরচ ৫.৩০                 ৪.৭০                     ৫.০০                      ২.৭৮                  

18. ৩২১১১৩০ যাতায়াত  খরচ ৯.৫০                 ৯.০০                     ৬.৬৫                     ৬.৯২                  

19. ৩২১১১১৫ ওয়াসা িবল খরচ ৩.২৫                 ২.৯৮                     ৩.৫০                     ২.৭০                   

20. ৩২৫৭২০৬ স�ানী ৫.৫০                 ৫.১০                     ৫.৫০                      ৪.৭৭                   

21. ৩২১১১০৭ কম �চারীেদর  পিরবহন খরচ ২২.৫০               ২১.৩০                   ২২.০০                    ২০.৭৫                 

22. ৩২১১১৩১ কি�উটার �সবা�দান খরচ ২.০০                 ১.৭০                     ২.০০                      ১.৬৩                  

23. ৩২১১০৩ �পৗর  কর ২.৮০                 ২.৮০                     ২.৮০                     ২.৬০                  

24. ৩৭২১১০২ রা�ীয় স�ানী ভাতা ৪৬,১৪৯.৮৭         ৪০,১৬৭.৭৪             ২৬,০৬৬.৩৪            ২৫,০৪৭.৮২          

�মাট  ৪৬,৪০১.৪৪        ৪০,৪০৪.৬৮            ২৬,২৭০.১০            ২৫,২৪০.৮৮         

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

�ধান কায �ালয়

                   (ল�   টাকায়)
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�িমক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক
ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮
1. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�)

ক.  আসল ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. �বেদিশক ঋণ (�ম�ি��ত বেকয়া)
ক.  আসল ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত�)
ক.  আসল ৮০২৫.৪৫ ৮০২৫.৪৫ ৮০৯০.১৮ ৮০২৫.৪৫
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. সরকাির ঋণ (�ম�ি��ত বেকয়া)
ক.  আসল ৮০২৫.৪৫ ৮০২৫.৪৫ ৮০৯০.১৮ ৮০২৫.৪৫
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. �াংক ঋণ (পিরেশািধত�) 
1. দীঘ � �ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২.  �� �ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬. �াংক ঋণ (�ম�ি��ত বেকয়া)
১.  দীঘ � �ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২.  �� �ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ২০২৪৪.৭৮ ২০২৪৪.৭৮ ২০৩৭৪.২৪ ২০২৪৪.৭৮

(কেপ �ােরশন হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী (ল�  টাকায়)

�িমক   িববরণ ৩০/০৬/১৮ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

ন�র পয �� বেকয়া ২০১৯-২০ ২০1৭-১৮ ২০1৬-১৭

1. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত�) ৪২৬২.১০

ক.  আসল ০. ০. ০. ০.

খ.  �দ ০.০০ ২১.২১ ২১.০০ ০.০০

২. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�)

ক.  আসল ০. ০. ০.

খ.  �দ ০.০০ ১০৮৫.৭৫ ১০৭৫.০০ ০.০০

�মাট ৪২৬২.১০ ১১০৬.১৬ ১০৯৬. ০.

(স�দ ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত �া�)

                   (ল�  টাকায়)

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 
দীেঘ �ময়ািদ ঋণ ও �াংক দায় িববরণী
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