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বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদ্ পাদরশন 

১. ভূশিকা 

শল্প ভন্ত্রণারয়েয আওতাধীন ফাাংরায়দ ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প কয় পায়যন (শফশক) The Bangladesh Small and 

Cottage Industries Corporation Act, 1957 (Act No. XVII of 1957 ) এয ভাধ্যয়ভ গঠিত একটি স্বােত্তাশত 

প্রশতষ্ঠান। শফশক দদয় ক্ষুদ্র, কুটিয ও গ্রাভীণ  শয়ল্পয উন্নেন, শযফধ পন ও ম্প্রাযণমূরক কাম প ম্পাদন কয়য আয়ছ। এয রক্ষ্য ও 

উয়েশ্য য়ে- কভ পাংস্থান সৃশি, আেফধ পক কভ পকায়েয ভাধ্যয়ভ দাশযদ্র শফয়ভাচন, দফকাযত্ব দূযীকযণ, আে বফলম্য হ্রা, শল্প উয়যাক্তা 

সৃশি, ক্ষুদ্র ও কুটিয শয়ল্পয য়েয ফাজায উন্নেন ও ম্প্রাযয়ণয ভাধ্যয়ভ অথ পননশতক মৃশি অজপয়ন ােতা কযা।  

প্রধান কাম পারে ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা ও যাজাী শফবায়গ শল্প নগযী স্থায়নয ভাধ্যয়ভ শয়ল্পান্নেন কাম প সুষ্ঠুবায়ফ 

শযচারনাকয়ল্প াংস্থায ৪টি আঞ্চশরক কাম পারে যয়েয়ছ। াশন, শফদ্যযৎ যফযা ও দমাগায়মাগ ব্যফস্থা ম্বশরত এ কর শল্প নগযীয়ত 

ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প স্থায়ন আগ্রী দফযকাশয শল্প উয়যাক্তায়দয শফশক নগদ ও ১০ ফছয দভোয়দ শযয়াধয়মাগ্য দযোশত মূয়ে শল্প 

প্লট ফযাে প্রদান কয়য থায়ক। এছাড়া ক্ষুদ্র, কুটিয ও গ্রাভীণ শয়ল্পয শযফধ পন ও ম্প্রাযণকয়ল্প শল্প উয়যাক্তায়দয ভয়ধ্য যাশয ঋণ 

প্রদায়নয ব্যফস্থা শয়য়ফ শফশক দদয়য দজরামূয় ৬৪টি শল্প ােক দকন্দ্র (শফশক দজরা কাম পারে)/াশব প দকন্দ্র চালু কয়যয়ছ। 

দক্ষ্ জনফর বতরিয জন্য ১৫ টি দক্ষ্তা উন্নেন দকয়ন্দ্রয ভাধ্যয়ভ শফশবন্ন দকায় প প্রশক্ষ্ণ প্রদান কযা য়ে থায়ক। 

২. রূকল্প (Vision) 

প্রবৃশি অজপন, কভ পাংস্থান সৃশি এফাং দাশযদ্র হ্রায়য রয়ক্ষ্য বফশিক প্রশতয়মাশগতাে ক্ষ্ভ, দক্ষ্ ও গশতীর ক্ষুদ্র, কুটিয ও  ভাঝাশয 

শয়ল্পয শফকা।     

৩. অশবরক্ষ্য (Mission) 

 ক্ষুদ্র, কুটিয ও ভাঝাশয শল্পখায়ত উয়যাক্ত উন্নেয়ন দনতৃস্থানীে দালক াংস্থায ভূশভকা ারন।  

 ক্ষুদ্র, কুটিয ও ভাঝাশয শল্পখায়ত উয়যাক্তায়দয জন্য অফকাঠায়ভাগত, আশথ পক, কাশযগশয ও শফণনগত সুয়মাগ-সুশফধা প্রদায়ন 

আদ প শয়য়ফ ভূশভকা ারন।  

 ক্ষুদ্র, কুটিয ও ভাঝাশয শল্প খায়ত ডাটা ব্যাাংক শয়য়ফ ভূশভকা ারন।  

 আন্তজপাশতক ফাজায়যয ায়থ াভঞ্জস্যপূণ প ভান এফাং উন্নত ও আধুশনক নকা অনুযণপূফ পক ক্ষুদ্র, কুটিয ও ভাঝাশয শয়ল্পয 

উৎাদনীরতা বৃশি শনশিত কযা।  

 এএভই শল্প খায়তয উয়যাক্তায়দয জন্য প্রাক-শফশনয়োগ এফাং শফশনয়োগ  যফতী কর প্রকায যাভ প দায়নয রয়ক্ষ্য 

দন্টায-অফ-এশিয়রন্স শয়য়ফ আশফভূ পত ওো। 

৪. দকৌরগত উয়েশ্যমূ 

৪.১ শফশয়কয দকৌরগত উয়েশ্যমূ 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শয়ল্পয দ্রুত শফকা ও উন্নেন। 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প খায়ত উয়যাক্তা ও দক্ষ্ জনশক্ত বতশয। 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্পে শফণয়ন ােতা। 

 ভধু উৎাদন বৃশিয়ত প্রমৄশক্ত ােতা। 

 শল্প য়েয উৎাদন দজাযদাযকযণ ও শযয়ফ াংযক্ষ্ণ। 

 রফণ উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ রফয়ণয ফাজায মূে শস্থশতীরকযণ। 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প স্থায়নয ভাধ্যয়ভ কভ পাংস্থান সৃশি। 

৪.২ আফশশ্যক দকৌরগত উয়েশ্যমূ 

 দক্ষ্তায য়ে ফাশল পক কভ পম্পাদন চুশক্ত ফাস্তফােন শনশিত কযা। 

 কাম পিশত ও দফায ভায়নান্নেন। 

 দক্ষ্তা ও বনশতকতায উন্নেন। 
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 কভ প শযয়ফ উন্নেন।  

 তথ্য অশধকায ও স্বপ্রয়ণাশদত তথ্য প্রকা ফাস্তফােন দজাযদায কযা। 

 আশথ পক ব্যফস্থানায উন্নেন। 

৫. প্রধান কাম পাফরী 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প স্থায়ন শফশনয়োগপূফ প ও শফশনয়োদগাত্তয যাভ প প্রদান। 

 ঋণ ব্যফস্থাকযণ ও শফতযয়ণ ােতাকযণ। 

 স্থােী অফকাঠায়ভা উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ শযয়ফফান্ধফ শল্পাকপ ও শল্পনগযী স্থান। 

 শফশবন্ন দেয়ড প্রশক্ষ্য়ণয ভাধ্যয়ভ দক্ষ্ ভানফম্পদ উন্নেন। 

 দভরা, দশভনায, কভ পারা ও দেতা-শফয়েতায য়েরন আয়োজন। 

 বৃৎ শয়ল্পয খুচযা মন্ত্রাশত উৎাদনকাযী াফ-কণ্ট্রাকটিাং ইউশনট তাশরকাভুশক্তকযণ এফাং বৃৎ শয়ল্পয ায়থ  

 তাশরকাভুক্ত ইউশনয়টয াফ-কণ্ট্রাকটিাং াংয়মাগ স্থান। 

 রফণ উৎাদয়ন রফণ চাশলয়দয উদ্ধুিকযণ। 

 ভধু উৎাদয়ন দভৌ-চাশলয়দয ােতাকযণ। 

৬. শফগত শতন ফছয়যয অজপনমূ 

 ১২১৯৭টি ক্ষুদ্র ও ১৩২৬২টি কুটিি রিল্প স্থারত হয়েয়ে।  

 ১৫১৮০৭ জয়নয কভ পাংস্থান সৃশি। 

 ৪৫,৫৯২ জনয়ক প্রশক্ষ্ণ প্রদান। 

 ৩৮৩৪.৯২ দভশেক টন ভধু উৎাদন। 

 ৪৬.১৭ লক্ষ মমরিক টন লবণ উৎাদন।  

 আয়োরিনযুক্ত লবণ ব্যবহায়িি হাি ১৪% বৃরি ময়েয়ে।  

 রময়িিসিাই রিল্পনগিী, চট্টগ্রাম ও াবনা রবরসক রিল্পনগিী-২ িীর্ ষক দুটি প্রকল্প বাস্তবারেত।  

 ৪৩১২৯ জন শয়ল্পায়যাক্তা শচশিতকযণ। 

 ে উৎাদন ১৬০২৪৯.২১ দকাটি টাকা। 

 ে যপ্তাশন  ৭৫৭০১.০২ দকাটি টাকা। 

 সাভাি চামড়া রিল্পনগিীয়ত রসইটির স্থান।  

 মুশন্সগয়ঞ্জ ঔলধ শয়ল্পয কাচাঁভার দদয় উৎাদয়নয রয়ক্ষ্য একটিব পাভ পাশউটিকযার ইনয়গ্রশডয়েন্ট (এশআই) শল্প াকপ 

স্থান। 

 চাভড়া শল্প কাযখানা গুয়রা াজাশযফাগ এরাকা দথয়ক শযয়ফ ফান্ধফ াবায শল্পনগযীয়ত স্থানান্তয।  

 ইশজশ ও ই- কাম পেভ প্রফতপন। 

৭. সংস্হাি Key Performance Indicator (KPI) 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শয়ল্পয  দ্রুত  শফকা ও উন্নেন। 

 ই-শজশ কাম পেভ প্রফতপন। 

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প খায়ত উয়যাক্তা ও দক্ষ্ জনশক্ত বতশয।  

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প য়েয শফণয়ন ােতা। 

 ভধু উৎাদন বৃশিয়ত প্রমৄশক্ত ােতা। 
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 শল্প য়েয উৎাদন দজাযদাযকযণ ও শযয়ফ াংযক্ষ্ণ।  

 রফণ উৎাদয়নয ভাধ্যয়ভ রফয়ণয ফাজায মূে শস্থশতীরকযণ।  

 ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প স্থায়নয ভাধ্যয়ভ কভ পাংস্থান সৃশি। 

৮. সংস্থাি সমস্যা ও চযায়লঞ্জসমূহ 

 শল্পনগযীমূয়য অফকাঠায়ভা দভযাভয়তয জন্য অপ্রতুর ফায়জট ও জনফয়রয ঘাটশত যয়েয়ছ। 

 শল্পনগযী মূয় গ্যা ও শফদ্যযৎ যফযায় অপ্রতুরতা।  

 এছাড়া মুক্তফাজায অথ পনীশত ও দফযকাশয শল্প প্রশতষ্ঠায়নয উয শফশয়কয যাশয তত্ত্বাফধায়নয সুয়মাগ না থাকা াশফ পক 

কভ পকায়েয ফড় চযায়রঞ্জ।   

৯.  ভরবষ্যৎ রিকল্পনা 

 শফশক অযাক্ট ১৯৫৭, শফশক চাকুশয প্রশফধানভারা ১৯৮৯, আয়োশডয়নয অবাফজশনত দযাগ প্রশতয়যাধ আইন ১৯৮৯ াংয়াধন 

কযা। 

 চাভড়া শল্প কাযখানাগুয়রা শযয়ফফান্ধফ শল্পনগযীয়ত স্থানান্তয কযা। 

 স্ত ও কারু শয়ল্পয উন্নেয়ন কভ পসূশচ গ্রণ, উয়জরা ম পায়ে শল্প ােক দকন্দ্র স্থান, ৪টি  আঞ্চশরক কাম পারয়েয ায়থ নতুন 

৪টি শফবায়গ আযও ৪টি আঞ্চশরক কাম পারে স্থান এফাং প্রশত শফবায়গ শিটিয  আঞ্চশরক প্রশক্ষ্ণ দকন্দ্র স্থান কযায 

শযকল্পনা যয়েয়ছ। 

 তাছাড়া ভানফম্পদ উন্নেয়ন নতুন নতুন উয়যাক্তা সৃশি কয়য তায়দযয়ক শফশবন্ন দেয়ড প্রশক্ষ্ণ শদয়ে দক্ষ্ ভানফম্পয়দ 

শযণত কযা, আইশটি দর স্থান ও শূন্য য়দ দরাক শনয়োগ কযা। এফাং 

 আযএশডশয বুজ াতাভুক্ত ১২টি ও বুজ াতা ফশভু পত ৩০টি প্রকল্প ফাস্তফােয়নয শযকল্পনা যয়েয়ছ। 

১০. ফাাংরায়দ ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প কয় পায়যয়নয ২০১৮-১৯ অথ ষ বেয়িি প্রাক্করলত, ২০১৭-১৮ অথ ষ বেয়িি  সংয়িারধত  ও ২০১৬-১৭ অথ ষ 

বেয়িি  মমাট আে, মমাট ব্যে, ব্যে উদ্বৃত্ত আে/(ঘটিরত) রনম্নরূ: 

(রক্ষ্ টাকাে) 

েশভক  শফফযণ ফায়জট  াংয়াশধত ফায়জট  অনুয়ভাশদত ফায়জট াভশেক 

নম্বয  ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

১. দভাট আে  ২৫৯১৬.০০ ২৪২৯৭.৫৭ ২০৮৪৭.০০ ১৯৫২১.৪৫ 

২.. দভাট ব্যে  ২১৬৩৫.৮৮ ২১১৬৮.৬৪ ২০০৯৮.৯৩ ১৯২৪৬.৪৪ 

৩. ব্যে উদ্বৃত্ত আে/(ঘাটরত) ৪২৮০.১২ ৩১২৮.৯৩ ৭৪৮.০৭ ২৭৫.০১ 

 

১১. ফায়জট ম পয়রাচনা 

ক. শযচারন বৃত্তান্ত 

ফাাংরায়দ ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প কয় পায়যন কতৃপক উয়যাক্তা শচশিতকযণ  াংখ্যা ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয ফায়জয়টয তুরনাে 

২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট  হ্রা দয়ে মথােয়ভ ১২,৫০০ ও ১৩,০০০ 

াংখ্যক য়ফ ফয়র অনুভান কযা য়ে। শয়ল্পায়যাকতা ব্যফস্থানা উন্নেন প্রশক্ষ্ণ ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয ফায়জয়টয তুরনাে ২০১৮-১৯ 

অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট  হ্রা দয়ে মথােয়ভ ৯,০০০  ও ৯,৫০০ াংখ্যক য়ফ ফয়র 

প্রাক্করন কযা য়েয়ছ। দক্ষ্তা উন্নেন প্রশক্ষ্ণাথীয াংখ্যা ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয তুরনাে ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও 

২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট হ্রা দয়ে মথােয়ভ ৫,৫০০ জন ও ৬,০০০ জয়ন দাঁড়ায়ফ ফয়র শাফ কযা য়েয়ছ । াংস্থা 

২০১৭-১৮ অথ পফছয়য দক্ষ্তা উন্নেয়নয জন্য ৬,৮৮৫ জনয়ক প্রশক্ষ্ণ প্রদান কয়য। াংস্থা ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয ফায়জয়ট ৫০৪ াংখ্যক 

প্রয়জক্ট দপ্রাপাইর প্রণেন কয়য মা ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট  হ্রা দয়ে 

মথােয়ভ ৪৪০ াংখ্যক ও ৪৫০ াংখ্যক য়ফ ফয়র প্রাক্করন কযা য়ে। ঋয়ণয ব্যফস্থাকযণ ও ােতাকযণ ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয 
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াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট মথােয়ভ  ৬,৫৬০ াংখ্যক ও ৬,৬০০ াংখ্যক য়ফ ফয়র অনুভান কযা 

য়ে। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য ঋয়ণয ব্যফস্থাকযণ ও ােতাকযণ শছর ৭,৪০৫ াংখ্যক। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য ২,৮৩৩ টি নকা নমুনা 

প্রণেন ও শফতযণ কযা ে। নকা নমুনা প্রণেন ও শফতযণ  ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয তুরনাে ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত  ফায়জট 

ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট হ্রা দয়ে দয়ে মথােয়ভ ২,৫৫০ টি ও ২,৬০০ টি য়ফ ফয়র অনুভান কযা য়ে।  ২০১৮-

১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট মথােয়ভ ১৫.০০ রক্ষ্ ও ১৬.০০ রক্ষ্ দভশেক টন রফন 

উৎাদন কযায রক্ষ্ভাত্রা ধাম প কযা য়েয়ছ। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য শফশক ১৪.৯৩ রক্ষ্ দভশেক টন রফন উৎাদন কয়য। ২০১৮-১৯ 

অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট মথােয়ভ ১১০০.০০ দভশেক টন ও ১২০০.০০ দভশেক টন 

ভধু উৎাদয়নয য়ফ ফয়র প্রাক্করন কযা য়েয়ছ। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য ভধু উৎাদয়নয শযভাণ শছর ১৪২৩.০০ দভশেক টন। শফশক 

এয কুটিয শল্প ােক শফশবন্ন কভ পকাে শযচারনায পয়র দদয় ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য ৬১,৯৭২ জয়নয কভ পাংস্থান ে। ২০১৭-১৮ 

অথ পফছয়যয তুরনাে ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট  এ কভ পাংস্থায়নয াংখ্যা 

হ্রা দয়ে মথােয়ভ ৪৩,০০০ জন ও ৪৪,০০০ জন য়ফ ফয়র অনুভান কযা য়ে। 

কয় পায়যন ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য ১৬৩.৩৪ দকাটি টাকা যকাশয অনুদান এয শফশবন্ন কাম পেভ য়ত দভাট ১৯৫.২১ দকাটি 

টাকা যাজস্ব আে কয়য। ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট মথােয়ভ ২০৮.৪৯ 

দকাটি ও ২১৮.৫৩ দকাটি টাকা যকাশয অনুদান এয শফশবন্ন কাম পেভ য়ত দভাট ২৪২.৯৮ দকাটি ও ২৫৯.১৬ দকাটি টাকা যাজস্ব 

আে য়ফ ফয়র প্রাক্করন কযা য়েয়ছ।  

২০১৭-১৮ অথ পফছয়য াংস্থায শফশবন্ন খায়ত দভাট ১৯২.৪৬ দকাটি টাকা ব্যে ে। এ ব্যে ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয তুরনাে 

২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট বৃশি দয়ে মথােয়ভ ২১১.৬৯ দকাটি ও 

২১৬.৩৬ দকাটি টাকাে দাঁড়ায়ফ ফয়র অনুভান কযা য়েয়ছ। ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত  ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয 

প্রাক্কশরত ফায়জয়ট মথােয়ভ ৩১.২৯ দকাটি ও ৪২.৮০ দকাটি টাকা ব্যে উদ্বৃত্ত আে য়ফ ফয়র প্রাক্করন কযা য়েয়ছ। াংস্থায ২০১৭-১৮ 

অথ পফছয়য ব্যে উদ্বৃত্ত আে শছর ২.৭৫ দকাটি টাকা। 

খ. মুনাপা ও তশফর প্রফা 

প্রাযশিক নগদ ও ব্যাাংক শস্থশত, ব্যে উদ্বৃত্ত আে ও অফচে শফশবন্ন খায়ত ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও  

২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট াংস্থায তশফর াংগ্রয়য প্রাক্করন কযা য়েয়ছ মথােয়ভ ১১০.১৯ দকাটি ও ১৪৪.৫০ দকাটি 

টাকা। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য কয় পায়যয়নয তশফর াংগ্রয়য শযভাণ শছর ৮০.৯৪ দকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত 

ফায়জট ও  ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট স্থােী ম্পশত্তয়ত শফশনয়োগ শফশবন্ন খায়ত তশফর ব্যফায়যয য কতৃপয়ক্ষ্য 

দকান উদ্বৃত্ত তশফর থাকয়ফ না। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যও কতৃপয়ক্ষ্য তশফর প্রয়োগ যফতী দকান উদ্বৃত্ত ফা ঘাটশত তশফর শছর না।  

গ. মূোংয়মাগ ও উৎাদনীরতা 

 

২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট কয় পায়যয়নয দভাট মূোংয়মাগ 

প্রাক্করন কযা য়েয়ছ মথােয়ভ ১৫৫.৪৪ দকাটি ও ১৭৬.৯৬ দকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য াংস্থায দভাট মূোংয়মায়গয শযভাণ 

ক্রমমক মববরণ একক বাজেট সংজলামিত সামমিক

নম্বর 2019-20 2018-19 2017-18

1. পমরচান উদ্বৃত্ত /(ঘাটমত) ককাটি টাকা 42.80 31.29 2.75

2. অবচি ককাটি টাকা 14.83 10.62 5.96

3.  কবতন ও ভাতামি ককাটি টাকা 119.33 113.53 109.16

4.  কমাট মূল্যসংজযাগ (১+২+৩) ককাটি টাকা 176.96 155.44 117.87

5. কমী সংখ্যা 1819 1929 2004

6.  কমী প্রমত মূল্যসংজযাগ টাকা 972842 805806 588174
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শছর ১১৭.৮৭ দকাটি টাকা। কভীপ্রশত মূোংয়মাগ ২০১৮-১৯ অথ পফছয়য য াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০  অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত 

ফায়জয়ট মথােয়ভ ৮,০৫,৮০৬ টাকা  এফাং ৯,৭২,৮৪২ টাকা য়ফ ফয়র শাফ কযা য়েয়ছ। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য  কভী প্রশত 

মূোংয়মাগ শছর ৫,৮৮,১৭৪ টাকা।  

ঘ. শফশনয়োগ ও ঞ্চে 

ক্রমমক মববরণ একক বাজেট সংজলামিত সামমিক

নম্বর 2019-20 বাজেট ২০১৭-১৮

2018-19

১. মবমনজিাগ ককাটি টাকা 25.12 22.89 13.85

২. সংরমিত আি (নীট মুনাফা বাি ভ্াংল) ককাটি টাকা 42.8 31.29 2.75

৩. অবচি ককাটি টাকা 14.83 10.62 5.96

৪. কমাট সঞ্চি (২+৩) ককাটি টাকা 57.63 41.91 8.71
 

 

  কয় পায়যন ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট ঞ্চয়েয প্রাক্করন কযা 

য়েয়ছ মথােয়ভ ৪১.৯১ দকাটি ও ৫৭.৬৩ দকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য ঞ্চয়েয শযভাণ শছর ৮.৭১ দকাটি টাকা। ২০১৭ -১৮ 

অথ পফছয়যয তুরনাে ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট অফচে  এফাং াংযশক্ষ্ত 

আে বৃশিয পয়র দভাট ঞ্চে বৃশি ায়ফ। 

ঙ. মূরধন কাঠায়ভা 

৩০ জুন ২০১ ৮ শি. তাশযয়খয াভশেক শস্থশতয়ত্রয শবশত্তয়ত কয়য প্রস্তুতকৃত ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ও ২০১৯-

২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত শস্থশতত্র অনুমােী দভাট ম্পয়দয শযভাণ দাঁড়ায়ফ মথােয়ভ ২০৮৭.৯৮ দকাটি ও ২১৩৪.৯২ দকাটি টাকা 

এফাং উক্ত ফছয়য ঋণ-মূরধন অনুাত য়ফ মথােয়ভ ৫৬:৪৪ ও ৫৫:৪৫। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য দভাট ম্পয়দয শযভাণ শছর ২০৫৪.৬৮ 

দকাটি টাকা ও ঋণ-মূরধন অনুাত শছর ৫৭:৪৩।  

চ. যকাশয দকালাগায়য অফদান 

  কয় পায়যয়নয যকাশয দকালাগায়য অফদান দকফরভাত্র অন্যান্য য়যাক্ষ্ কয়যয ভয়ধ্য ীভাফি। ২০১৭-১৮ অথ পফছয়য এ 

খায়ত যকাশয দকালাগায়য দভাট অফদায়নয শযভাণ শছর ২.৪০ দকাটি টাকা। এ অফদায়নয শযভাণ ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত 

ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট বৃশি দয়ে মথােয়ভ ২.৭০  দকাটি ও ২.৯০ দকাটি টাকাে দাঁড়ায়ফ ফয়র প্রাক্করন 

কযা য়েয়ছ। 

ছ. জনফর 

২০১৭-১৮ অথ পফছয়য কয় পায়যয়নয অধীয়ন দভাট জনফর শছর ২,০০৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও 

২০১৯-২০ অথ পফছয়যয প্রাক্কশরত ফায়জয়ট াংস্থাে মথােয়ভ ১,৯২৯ ও ১,৮১৯  জনফর থাকয়ফ ফয়র অনুভান কযা য়ে। কভী  প্রশত 

ফাশল পক গড় দফতন ও বাতাশদ ২০১৭-১৮ অথ পফছয়যয তুরনাে ২০১৮-১৯ অথ পফছয়যয াংয়াশধত ফায়জট ও ২০১৯-২০ অথ পফছয়যয 

প্রাক্কশরত ফায়জয়ট বৃশি দয়ে  মথােয়ভ ৫,৮৮,৫৪০ টাকা ও ৬,৫৬,০২০ টাকা য়ফ ফয়র প্রাক্করন কযা য়েয়ছ। াংস্থাে ২০১৭-১৮ 

অথ পফছয়য কভী প্রশত ফাশল পক গড় দফতন ও বাতাশদয শযভাণ শছর ৫,৪৪,৭২২ টাকা। 

 

প্রশতটি খায়ত ব্যয়েয দক্ষ্য়ত্র আশথ পক শফশধ-শফধান অনুযণ কযয়ত য়ফ। 
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িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� 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  ২১৮৫৩.২০  ২০৮৪৯.২১  ১৭৪৩১.০০  ১৬৩৩৩.৭২. 

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  ১৭৫.০০  ১৩৯.৩৬  ১৪৫.০০  ১৩৫.৮৭. 

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

৭ �কাশনা িব�য়  ৭০.০০  ৫৫.০০  ৬৫.০০  ৫৬.১১. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ১২১৮.২০  ১২২৫.৯০  ১২০০.০০  ১০৫০.৪০. 

১০ �া� ভাড়া  ২০০.০০  ১৭৫.০০  ২১৬.০০  ১৭৩.১০. 

১১ অ�া�  ২৩৯৯.৬০  ১৮৫৩.১০  ১৭৯০.০০  ১৭৭২.২৫. 

১২ �মাট আয়  ২৫৯১৬.০০  ২৪২৯৭.৫৭  ২০৮৪৭.০০  ১৯৫২১.৪৫. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ১১৭৮৮.০১  ১১২০৭.৯৩  ১১৬৫৭.১৯  ১০৭৯১.৫৯. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৪৮১৫.০০  ৫০৪৯.৪৬  ৪৫১৩.৮৫  ৫০৬৫.৯৪. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৯৭০.০০  ১১৫৯.০০  ৮১৬.০০  ৮১৭.৮৭. 

১৬ অবচয়  ১৪৮৩.০০  ১০৬১.৬০  ৮০১.৮৯  ৫৯৫.৬০. 

১৭ �িশ�ণ  ৪০০.০০  ৪৩০.০০  ৪৫০.০০  ২৮৬.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৮২.৮২  ৯০.০০  ৬০.০০  ৫৩.৬৮. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৩৫.০০  ৩৫.০০  ২২.০০  ২১.৯৭. 

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�া�  ২০৬২.০৫  ২১৩৫.৬৫  ১৭৭৮.০০  ১৬১৩.৭৯. 

২৪ �মাট �য়  ২১৬৩৫.৮৮  ২১১৬৮.৬৪  ২০০৯৮.৯৩  ১৯২৪৬.৪৪. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১১৮৯৪৩৮.১৫  ১০৯৭৩৮৯.৩২  ১০০২৯৪০.৬২  ৯৬০৪০১.২০. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৪২৮০.১২  ৩১২৮.৯৩  ৭৪৮.০৭  ২৭৫.০১. 

 ৩৭৬  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� 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  ৬,১৭৭.৭৭ ৭,৮২৩.০৯  ৬,০২৭.৯৯ ৫,২৩৪.৭০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৩,১২৮.৯৩ ৪,২৮০.১২  ২৭৫.০১ ৭৪৮.০৭ . 

৩ অবচয়  ১,০৬১.৬০ ১,৪৮৩.০০  ৫৯৫.৬০ ৮০১.৮৯ . 

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 �ি�  ৯৫.০০ ৯৪.৫৫  ৯৫.৮০ ৯৫.৩৭ . 

১১ অ�া�  ৫৫৬.০০ ৭৬৯.২০  ১,১০০.০০ ৭২০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১১,০১৯.৩০ ১৪,৪৪৯.৯৬  ৮,০৯৪.৪০ ৭,৬০০.০৩ . 

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  ২,২৮৯.১৭ ২,৫১১.৫০  ১,৩৮৪.৫০ ১,৪২১.০০ . 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  ৪০০.০০ ২৫০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ৩২.০৪ ৩৫.০০  ৩০.০১ ৩১.০৩ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ৭,৮২৩.০৯ ১১,০২৪.৪৬  ৬,১৭৭.৭৭ ৫,৪৭৫.০০ . 

২১ অ�া�  ৪২৫.০০ ৪২৯.০০  ১০২.১২ ৪২৩.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১১,০১৯.৩০ ১৪,৪৪৯.৯৬  ৮,০৯৪.৪০ ৭,৬০০.০৩ . 

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

 ৩৭৭  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩৭৮.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৯২৯৩০.৯৩ ৯২৯৩০.৯৩ ৯২৯৩০.৯৩. 

২ সংরি�ত তহিবল ২৭৬৭.৮২ -১৫১২.৩০ -৪৬৪১.২৩. 

৩ ই��ই� ৯৫৬৯৮.৭৫ ৯১৪১৮.৬৩ ৮৮২৮৯.৭০. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১১১৩৪০.৭৯ ১১১৭৯০.৭৯ ১১২২৪০.৭৯. 

৫ চলিত দায় ৬৪৫২.৫০ ৫৫৮৮.৭৫ ৪৯৩৭.৭৫. 

৬ �মাট দায় ১১৭৭৯৩.২৯ ১১৭৩৭৯.৫৪ ১১৭১৭৮.৫৪. 

৭ �মাট তহিবল ২১৩৪৯২.০৪ ২০৮৭৯৮.১৭ ২০৫৪৬৮.২৪. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫৫ : ৪৫ ৫৬ : ৪৪ ৫৭:৪৩. 

৯ চলিত অ�পাত ২.৫১ : ১ ২.২৪ : ১ ২.১২ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৩৩.০৯ : ১ ৩৭.৩৬ : ১ ২.১১ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৭৪৬৮২.৭৮ ৭২১৭১.২৮ ৬৯৮৮২.১১. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৮৪৮৮.১৮ ৭০০৫.১৮ ৫৯৪৩.৫৮. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৬৬১৯৪.৬০ ৬৫১৬৬.১০ ৬৩৯৩৮.৫৩. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১৩১০৮৫.৪৬ ১৩১০৮৫.৪৬ ১৩১০৮৫.৪৬. 

১৫ চলিত স�দ ১৬২১১.৯৮ ১২৫৪৬.৬১ ১০৪৪৪.২৫. 

১৬ �মাট স�দ ২১৩৪৯২.০৪ ২০৮৭৯৮.১৭ ২০৫৪৬৮.২৪. 

 ৩৭৮  



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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩৭৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ১.৮৫  ১.৮৫  ১.৭৬  ১.৬৯. 

২ �াংক ি�িত  ৭,৮২১.২৪  ৬,১৭৫.৯২  ৫,২৩২.৯৪  ৬,০২৬.৩০. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৭,৮২৩.০৯  ৬,১৭৭.৭৭  ৫,২৩৪.৭০  ৬,০২৭.৯৯. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৪,২৮০.১২  ৩,১২৮.৯৩  ৭৪৮.০৭  ২৭৫.০১. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১,৪৮৩.০০  ১,০৬১.৬০  ৮০১.৮৯  ৫৯৫.৬০. 

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 �ি�  ৯৪.৫৫  ৯৫.০০  ৯৫.৩৭  ৯৫.৮০. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৭৬৯.২০  ৫৫৬.০০  ৭২০.০০  ১,১০০.০০. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১৪,৪৪৯.৯৬  ১১,০১৯.৩০  ৭,৬০০.০৩  ৮,০৯৪.৪০. 

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 �ি�  ৩৫.০০  ৩২.০৪  ৩১.০৩  ৩০.০১. 

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)  ৩৫.০০  ৩২.০৪  ৩১.০৩  ৩০.০১. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ১৪,৪১৪.৯৬  ১০,৯৮৭.২৬  ৭,৫৬৯.০০  ৮,০৬৪.৩৯. 

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)  ১৪,৪১৪.৯৬  ১০,৯৮৭.২৬  ৭,৫৬৯.০০  ৮,০৬৪.৩৯. 

 ৩৭৯  



 

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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩৭৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪৫০.০০  ৪৫০.০০  ২৫০.০০  ৪০০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ২,৫১১.৫০  ২,২৮৯.১৭  ১,৪২১.০০  ১,৩৮৪.৫০. 

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)  ৪২৯.০০  ৪২৫.০০  ৪২৩.০০  ১০২.১২. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৩,৩৯০.৫০  ৩,১৬৪.১৭  ২,০৯৪.০০  ১,৮৮৬.৬২. 

৪২ সমাপনী নগদ  ১.৯৩  ১.৮৫  ১.৭৩  ১.৮৫. 

৪৩ �াংক ি�িত  ১১,০২২.৫৩  ৭,৮২১.২৪  ৫,৪৭৩.২৭  ৬,১৭৫.৯২. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১১,০২৪.৪৬  ৭,৮২৩.০৯  ৫,৪৭৫.০০  ৬,১৭৭.৭৭. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১৪,৪১৪.৯৬  ১০,৯৮৭.২৬  ৭,৫৬৯.০০  ৮,০৬৪.৩৯. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ৩,২০১.৩৭  ১,৬৪৫.৩২  ২৪০.৩০  ১৪৯.৭৮. 

 ৩৮০  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� 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  ০.০০ 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  ০.০০ 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  ২৯০.০০  ২৪০.০০ ২৭০.০০  ২৫৫.০০. 

�মাট ১৪  ২৯০.০০  ২৪০.০০ ২৭০.০০  ২৫৫.০০. 

 ৩৮১  



 

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 �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 382.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৪৩৬,৮২৮ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১২৯  ১১৬  ১১৬  ১২৯  ১১৬  ১১৬  ১২৯  ১১০  ৮২২.১৭  ৮৪৪.৫৫  ১,৬৬৬.৭২. 

২  ৭৯৪,০৫৭ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৬২৫  ৩৮৬  ৩৮৬  ৬২৫  ৩৮৬  ৩৮৬  ৬২৫  ৩৯১  ১,৬৯৭.৬৩  ১,৩৬৭.৪৩  ৩,০৬৫.০৬. 

৩  ৭১৬,৫৩৩ কম �চারী (��ড ১০)  ২০২  ২১০  ২১০  ২০২  ২১০  ২১০  ২০২  ১৯৮  ৭৪৩.৫৭  ৭৬১.১৫  ১,৫০৪.৭২. 

৪  ৮৭৫,৯১৩ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৯৫৬  ৭১২  ৭১২  ৯৫৬  ৭১২  ৭১২  ৯৫৬  ৬৯৯  ৩,২৬৩.৩৭  ২,৯৭৩.১৩  ৬,২৩৬.৫০. 

৫  ৫০১,৪৯১ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১,৪৫৪  ১,১০৭  ১,১০৭  ১,৪৫৪  ১,১০৭  ১,১০৭  ১,৪৫৪  ১,১৯৮  ৩,০৬৭.৬২  ২,৪৮৩.৮৯  ৫,৫৫১.৫১. 

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  ১১০  ১১০  ০  ১০৭  ১৪৫.০০  ০.০০  ১৪৫.০০. 

১০  ৫০১,৪৯১ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১,৪৫৪  ১,১০৭  ১,১০৭  ১,৪৫৪  ১,১০৭  ১,১০৭  ১,৪৫৪  ১,১৯৮  ৩,০৬৭.৬২  ২,৪৮৩.৮৯  ৫,৫৫১.৫১. 

১১  ৬৫৬,০২০ �মাট (৪+৯+১০)  ২,৪১০  ১,৮১৯  ১,৮১৯  ২,৪১০  ১,৯২৯  ১,৯২৯  ২,৪১০  ২,০০৪  ৬,৪৭৫.৯৯  ৫,৪৫৭.০২  ১১,৯৩৩.০১. 

 ৩৮২  



 

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 �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 383.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৭৮৮.৩০  ৫৫৬.২৩  ১,৩৪৪.৫৩  ৬৭৬.৬৩  ৫৪১.২৩  ১,২১৭.৮৬ ১১৫৯০৭৮  ১১০৭১৪৫  ১০৬৮৭৫৫  ৬৫৫.৬৩  ৫২০.০০  ১,১৭৫.৬৩

 ১,৬১৪.৮৭  ১,৩৭১.১২  ২,৯৮৫.৯৯  ১,৯১৩.৪৯  ১,৪০২.৮৭  ৩,৩১৬.৩৬ ৭৭৩৫৭৩  ৮৪৮১৭৪  ৭৭১২৮৬  ১,৬৩৬.৭৩  ১,৩৭৯.০০  ৩,০১৫.৭৩

 ৭০৪.৭৯  ৫৭৩.৫৯  ১,২৭৮.৩৮  ৯৫৭.৮৮  ৭৪৭.১৫  ১,৭০৫.০৩ ৬০৮৭৫২  ৮৬১১২৬  ৮৪০০৪৫  ৯৪২.৭৪  ৭২০.৫৫  ১,৬৬৩.২৯

 ৩,১০৭.৯৬  ২,৫০০.৯৪  ৫,৬০৮.৯০  ৩,৫৪৮.০০  ২,৬৯১.২৫  ৬,২৩৯.২৫ ৭৮৭৭৬৭  ৮৯২৫৯৭  ৮৩৭৫৭৫  ৩,২৩৫.১০  ২,৬১৯.৫৫  ৫,৮৫৪.৬৫

 ২,৯২১.৫৪  ২,৬৭৭.৪৯  ৫,৫৯৯.০৩  ৩,১১৪.০০  ২,৩০৩.৯৪  ৫,৪১৭.৯৪ ৫০৫৭৮৪  ৪৫২২৪৯  ৪১২০৯৮  ২,৮১৯.৯০  ২,১১৭.০৪  ৪,৯৩৬.৯৪

 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

 ১৪৫.০০  ০.০০  ১৪৫.০০  ০.০০  ১৩৮.০০  ১৩৮.০০ ১৩১৮১৮  ১২৮৯৭২  ১১৬৪৮৬  ১২৪.৬৪  ০.০০  ১২৪.৬৪

 ২,৯২১.৫৪  ২,৬৭৭.৪৯  ৫,৫৯৯.০৩  ৩,১১৪.০০  ২,৩০৩.৯৪  ৫,৪১৭.৯৪ ৫০৫৭৮৪  ৪৫২২৪৯  ৪১২০৯৮  ২,৮১৯.৯০  ২,১১৭.০৪  ৪,৯৩৬.৯৪

 ৬,১৭৪.৫০  ৫,১৭৮.৪৩  ১১,৩৫২.৯৩  ৬,৬৬২.০০  ৫,১৩৩.১৯  ১১,৭৯৫.১৯ ৫৮৮৫৪০  ৫৮৮৫৮২  ৫৪৪৭২২  ৬,১৭৯.৬৪  ৪,৭৩৬.৫৯  ১০,৯১৬.২৩

 ৩৮৩  



তপসর-ক

ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. 3731103 ছুটি নগদািন (অফয বাতা) ... 1000.00 968.91 600.00 999.97

2. 3731101 সসএপ ... 633.09 602.95 608.04 605.50

3. 3731101 কনন ও গ্রাচ্যুইটি ... 3181.91 3477.60 3305.81 3460.47

4. 3256107 কল্যাণ ও সফজনাদন, কেরাধুরা, নাটক ও 

সভরাদ ... 35.00 35.00 22.00 21.97

কভাট ... 4850.00 5084.46 4535.85 5087.91

তপসর-ে

ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. 3258107 অসপ বফন ... 300.00 300.00 200.00 208.10

2. 3258101 কভাটয মানফান ... 50.00 50.00 35.00 27.71

3. 3258126 কটসরজমাগাজমাগ যঞ্জাভ ... 2.50 2.00 1.00 0.49

4. 3258105 মন্ত্রাসত ও যঞ্জাভাসদ ... 80.00 70.00 45.00 43.94

5. 3258112 কযাড, কেন, কারবাট থ ও ফাঁধ কভযাভত ... 500.00 700.00 500.00 511.00

6. 3258103  কসিউটায ও অসপ যঞ্জাভ ... 6.50 6.00 5.00 3.76

7. 3258119 বফদ্যুসতক যঞ্জাভ ... 6.00 6.00 5.00 3.10

8. 3258124 অন্যান্য (সরপট াসব থসং ও সএনসজ 

কনবাযন) যক্ষণাজফক্ষণ ... 25.00 25.00 25.00 19.77

কভাট ... 970.00 1159.00 816.00 817.87

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয সল্প কজ থাজযন

কভ থচাযী কল্যাণ ও সুসফধাসদ (রক্ষ টাকাি)

কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (রক্ষ টাকাি)
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ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. 3255104 মুদ্রণ ও করে াভগ্রী ... 100.00 100.00 85.00 59.20

2. 3257302 সচসকৎা ককজেয ব্যি ... 15.00 15.00 11.00 10.97

3. 3211127 ফই ও পযভ ... 6.00 5.00 4.00 2.00

4. 3111330 ম্মানী বাতা ... 26.00 25.00 22.00 22.15

5. 3256106 কাাক-সযচ্ছদ ... 20.00 20.00 16.00 15.31

6. 3211125 প্রচায ও সফজ্ঞান ... 20.00 100.00 20.00 16.53

7. 3255105 কভ থচাযীজদয টিসপন েযচ ... 1.55 1.55 2.00 1.55

8. 3211110 আইন েযচ ... 85.00 78.25 65.00 50.09

9. 3221101 সনযীক্ষা সপ ... 12.00 10.00 8.00 18.19

10. 3211127 ংফাদত্র ও াভসিকী ... 8.00 8.00 8.00 6.78

11. 3111327 গাসি চারকজদয অসধকার ব্যি ... 50.00 50.00 45.00 36.96

12. 3821116 কগাষ্ঠী সফভা ... 90.00 90.00 85.00 85.00

13. 3821116 সফভা (মানফান) ... 50.00 60.00 20.00 20.71

14. 3821116 ব্যাংক চাজথ ... 50.00 54.00 40.00 39.29

15. 3257301 কভরা ও প্রদ থনী: ক. স্থানীি ... 65.00 65.00 65.00 63.60

16. 3257301                      ে . বফজদসক ... 45.00 45.00 10.00 10.25

17. 3255105 সফজদী সফজলজ্ঞজদয জন্য স্থানীি েযচ ... 0.25 0.25 0.25 0.25

18. 3211106 ভজুসয (বদসনক ভজুযীসবসিক) ... 145.00 145.00 138.00 124.64

19. 3255105 আনুলসিক ব্যি ... 16.00 15.00 15.00 89.82

20. 3211111 কুটিয সজল্পয ফাসল থক কসভনায ... 30.00 30.00 15.00 8.10

21. 3821112 প্রসক্ষণ ও উজযাক্তা উন্নিন ব্যি ... 400.00 430.00 450.00 286.00

22. 3255104 কট্রর, ভসফর ও লুসিকুান্ট ... 70.82 78.00 52.00 46.68

23. ৩২৪৩১০১ গ্যা ও জ্বারাসন ... 12.00 12.00 8.00 7.00

24. ৩২১১১১৫ াসন ... 20.00 20.00 0.00 14.00

25. 3255105 কযস্ট াউজ ব্যি ... 2.50 5.00 5.00 2.10

26. 3211106 আপ্যািন ব্যি ... 12.00 12.00 11.00 8.32

27. 3221104 গাসি সনফন্ধন ও নফািন ... 20.00 20.00 20.00 18.63

28. 3821112 প্রসক্ষণ দ্রজব্যয উৎাদন ব্যি ... 80.00 80.00 50.00 49.91

29. 3211101 কারুসল্পী পুযস্কায প্রসতজমাসগতা ব্যি ... 6.50 6.00 5.00 2.96

30. 3255105 অসপ স্থানান্তয ব্যি ... 2.25 2.60 2.75 2.10

31. 4112205 আইসটি ... 222.00 217.00 120.00 99.86

32. 3257103 গজফলণা ব্যি ... 25.00 25.00 20.00 74.83

33. 3211129 অসপ বািা ফাফদ ব্যি ... 158.00 158.00 158.00 123.36

কভাট ... 1865.87 1982.65 1576.00 1417.14

তপসর-গ

*অন্যান্য অসপ ব্যি ( রক্ষ টাকাি)

* যকাসয সফসধ-সফধান অনুযণ পূফ থক ব্যি কযজত জফ।

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয সল্প কজ থাজযন
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ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. 4111201 অসপ বফন সনভ থাণ ... 450.00 500.00 300.00 200.00

2. 3632103 কভাটয মানফান ক্রি ... 260.00 352.00 250.00 250.00

3. 4112304 মন্ত্রাসত ও অন্যান্য যঞ্জাভ ... 565.00 200.00 200.50 54.00

4. 4112202 কসিউটায ... 100.00 110.00 80.00 60.00

5. 4112314 আফাফত্র ... 75.00 70.00 60.00 40.00

6. 4111312 কটসরজমাগাজমাগ যঞ্জাভ ... 1.50 1.50 0.50 0.50

7. 4112303 বফদ্যুসতক যঞ্জাভ ... 60.00 55.67 30.00 30.00

8. 4111304 সি িক ও কারবাট থ ... 1000.00 1000.00 500.00 750.00

9. 4112312 ফই, প্রকানী ও জযী ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কভাট ... 2511.50 2289.17 1421.00 1384.50

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয সল্প কজ থাজযন

তপসর-ঘ

*স্থািী সযচারন িসিজত সফসনজিাগ ( রক্ষ টাকাি)

* কজ থাজযন/ংস্থায সনজস্ব অথ থািজন সযচারনায স্থািী ও অন্যান্য স্থািী িদ সকংফা প্রকজল্প সফসনজিাজগয কক্ষজত্র  যকাজযয মথামথ 

অনুজভাদন এফং সনিভ-নীসত ারন াজজক্ষ ংসিষ্ট োজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যি কযা কমজত াজয।

386



তপসর-ঙ

ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. 3111101 কভ থচাযীজদয কফতন (কগ্রড: ০২-১০) ... 3263.37 3107.97 3548.00 3075.00

2. 3111201 কভচাযীজদয কফতন (কগ্রড: ১১-২০) ... 3067.62 2921.54 3114.00 2980.00

3. 3111306 সক্ষা বাতা ... 158.28 158.28 160.00 130.22

4. 3111301 মাতািাত বাতা ... 47.42 47.42 17.64 34.05

5. 3111311 সচসকৎা বাতা ... 402.66 378.54 341.46 341.46

6. 3111310 ফাসি বািা বাতা ... 3102.40 2983.68 3132.00 2850.00

7. 3111325 উৎফ বাতা ... 1371.51 1222.03 1013.33 998.94

8. 3111335 ফাংরা নফফল থ বাতা ... 105.53 122.22 101.50 99.89

9. 3111331 আপ্যািন বাতা ... 0.58 0.58 0.58 0.58

10. 3111309 াাসি বাতা ... 51.12 51.12 58.60 58.60

11. 3111316 কধারাই বাতা ... 7.07 7.07 7.00 7.02

12. 3111314 টিসপন বাতা ... 26.57 33.60 33.60 40.95

13. 3111312 কভাফাইর বাতা ... 1.98 1.98 0.58 0.58

14. 3111333 কডাজভসস্টক এইড এরাউন্স ... 0.00 0.00 0.00 0.00

15. 3111301 দাসিত্ব বাতা ... 0.90 0.90 0.90 0.30

16. 3111313 সফজল বাতা (প্রাসধকাযভূক্ত কভ থকতথাজদয 

গাসি যক্ষণাজফক্ষণ ব্যি) ... 21.00 21.00 21.00 21.00

17. 3111328 শ্রাসন্ত ও সফজনাদন বাতা ... 160.00 150.00 107.00 153.00

কভাট ... 11788.01 11207.93 11657.19 10791.59

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয সল্প কজ থাজযন

কফতন ও বাতাসদ (রক্ষ টাকাি)
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ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. জসভয সকসিয সুদ ... 50.00 35.00 153.00 64.67

2. াসব থ চাজজথয সুদ ... 110.00 50.00 61.00 56.10

3. ভূসভ উন্নিন কজযয সুদ ... 18.00 10.00 6.00 9.14

4. াসনয চাজজথয সুদ ... 10.00 10.00 9.00 8.92

5. ব্যাংক সুদ ... 1011.00 1099.90 950.00 890.57

6. গৃ সনভ থাণ ঋজণয সুদ ... 10.00 10.00 10.00 10.00

7. কভাটয াইজকর ঋজণয সুদ ... 8.00 10.00 10.00 10.00

8. ইসফ পান্ড (এভপ্লিজভন্ট কফনাজবাজরন্ট পান্ড) ... 1.20 1.00 1.00 1.00

কভাট ... 1218.20 1225.90 1200.00 1050.40

তপসর-ছ

 (রক্ষ টাকাি)

ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

1. ফই ও পযভ ... 70.00 55.00 65.00 56.11

2. সরজ অফ ল্যান্ড সপ আদাি ... 60.00 35.00 34.00 31.19

3. কযাড কাটিং চাজথ আদাি ... 2.50 2.00 2.00 1.88

4. টংগী কফা ককজেয আি ... 60.00 6.00 5.00 5.00

5. ভাসরকানা সযফতথন সপ আদাি ... 200.00 105.30 100.00 220.60

6. াসনয রাইন ংজমাগ সপ আদাি ... 0.30 0.25 0.30 0.24

7. াসনয সফর আদাি ... 54.80 46.00 46.00 43.54

8. ভধু সফক্রি আি ... 7.00 6.55 8.00 5.95

9. নফািন সপ আদাি ... 25.00 20.00 18.00 16.51

10. ল্যান্ড ট্রুাক্স আদাি ... 150.00 119.36 127.00 119.36

11. ল্যান্ড সপ্রসভিাভ আদাি ... 600.00 400.00 701.20 437.35

12. কভরা োজত আি ... 35.00 23.00 22.00 20.00

13. প্রসক্ষণ োজত/উজযাক্তা উন্নিন োজত আি ...

60.00 60.00 90.00 80.00

14. প্রসক্ষণ াভগ্রী সফক্রি ফাফাদ আি ... 10.00 10.00 10.50 8.31

15. াসব থজ চাজথ ... 1100.00 950.00 512.00 616.75

16. কর-আউট প্লুান সপ আদাি ... 10.00 9.00 9.00 7.79

17. সফসফধ আি ... 200.00 200.00 250.00 293.66

কভাট ... 2644.60 2047.46 2000.00 1964.24

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয সল্প কজ থাজযন

তপসর-চ

সুদ োজত আি (রক্ষ টাকাি)

অন্যান্য আি
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রক্ষ টাকায়

ক্রমভক ককাড নং প্রকল্পেয নাভ নুল্পভাদল্পনয

নং  (ফাস্তফায়নকার) ম যায় কভাট প্রকে াায্য  কভাট  বফল্পদমক মুদ্রা টাকাং

(বফল্পদমক মুদ্রা) (টাকাং)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ক) চরমত প্রকে

1. ৮৩৩০ চাভড়া মে নগযী,ঢাকা (৪থ য ংল্পামধত)  নুল্পভামদত 98326.00 0.00

(জানুয়াময ২০০৩- জুন ২০২০) (-) (-)

2. ৮৪০০ যাকটিব পাভ যামউটিকযার আনল্পেমডল্পয়ন্ট (এমঅআ) 

মোকয (৩য় ংল্পামধত)

নুল্পভামদত 38100.00 0.00

 (জানুয়াময ২০০৮- জুন ২০২০) (-) (-)

3. ৭২৮০ কগাারগঞ্জ মফমক মে নগযী ম্প্রাযণ (৩য় ংল্পামধত) নুল্পভামদত 10300.00 0.00

(জুরাআ ২০১০ -জুন ২০২০) (-) (-)

4. ৭৩৭০ মফমক মেনগযী, কুভাযখারী, কুমিয়া (২য় ংল্পামধত) ননুল্পভামদত 6700.00 0.00

(জুরাআ ২০১০-জুন ২০২১) (-) (-)

5. ৭৩৮০ মফমক মে াকয, মযাজগঞ্জ (৩য় ংল্পামধত) মূর নুল্পভামদত 79934.00 0.00

(জুরাআ ২০১০-জুন ২০২১) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

6. ৭২৫০ ফ যজনীন অল্পয়ামডনযুক্ত রফণ বতযী কাম যক্রল্পভয ভাধ্যল্পভ  

অল্পয়ামডন ঘাটমত পূযণ (৩য় ম যায়) ২য় ংল্পামধত)

নুল্পভামদত 7814.00 2720.00

(জুরাআ ২০১১-মডল্পম্বয ২০১৮)  (-) (-)

7. ৭৫৪০ মফমক  মে নগযী,ফযগুনা( ২য় ংল্পামধত) মূর নুল্পভামদত 1819.00 0.00

(জুরাআ ২০১১-মডল্পম্বয ২০২০) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

8. ৫০১২ অধুমনক প্রযুমক্ত প্রল্পয়াল্পগয ভাধ্যল্পভ কভৌচাল উন্নয়ন (১ভ 

ংল্পামধত)

নুল্পভামদত 1100.00 0.00

(জুরাআ ২০১২-জুন ২০১৯) (-) (-)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয মেট কল্প যাল্পযন

২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচী (মফমনল্পয়াগ)

কভাট প্রাক্কমরত ব্যয় ভন্তব্য২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচীল্পত ফযাদ্দ

0.00

5000.00

0.00

3000.00

300.00

1.00

9675.00

0.00 0.00

0.00

858.00

0.00
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রক্ষ টাকায়

ক্রমভক ককাড নং প্রকল্পেয নাভ নুল্পভাদল্পনয

নং  (ফাস্তফায়নকার) ম যায় কভাট প্রকে াায্য  কভাট  বফল্পদমক মুদ্রা টাকাং

(বফল্পদমক মুদ্রা) (টাকাং)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. ৫০১৩ মফমক মেনগযী, শ্রীভঙ্গর (২য়  ংল্পামধত) নুল্পভামদত 4914.00 0.00

(জুরাআ ২০১২-জুন ২০১৯) (-) (-)

10. ৫০১৫ মফমক মেনগযী, ববযফ (১ভ ংল্পামধত) মূর নুল্পভামদত 8695.00

(জুরাআ ২০১২-জুন ২০২০) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-)

11. ৫০২২  মফমক মেনগযী, ঝারকাঠি  (১ভ ংল্পামধত) নুল্পভামদত 1678.00 0.00

 (জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯) (-) (-)

12. ৫০২৬  যাজাী মফমক মেনগযী-২ (১ভ ংল্পামধত) মূর নুল্পভামদত 15750.00 0.00

(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০২১) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

13. ৫০২৪ ধাভযাআ মফমক মেনগযী ম্প্রাযণ (১ভ ংল্পামধত) নুল্পভামদত 3748.00 0.00

 (জানু: ২০১৫-মডল্প: ২০১৯) (-) (-)

14. ৫০২৭  মফমক মেনগযী, চুয়াডাঙ্গা (১ভ ংল্পামধত) নুল্পভামদত 4280.00 0.00

(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০২০) (-) (-)

15. ৫০০৩ মফমল্পকয ৪টি বনপুণ্য মফকা ককল্পেয পুনঃমনভ যাণ ও 

অধুমনকায়ন (১ভ ংল্পামধত)

নুল্পভামদত 2493.00 0.00

(জানুঃ ২০১৫-মডল্পম্বয ২০১৯) (-) (-)

16. ৫০০১ কতজগাঁও-এ মফমল্পকয ফহুতর মফমি বফন মনভ যাণ 

(অন্তঃখাত)

মূর নুল্পভামদত 9354.00 0.00

 (জুরাআ ২০১৫-জুন ২০২০) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

0.00

ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয মেট কল্প যাল্পযন

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

কভাট প্রাক্কমরত ব্যয় ২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচীল্পত ফযাদ্দ ভন্তব্য

1477.00

1200.00

0.00

1500.00

0.00

2000.00

600.00

500.00

২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচী (মফমনল্পয়াগ)
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রক্ষ টাকায়

ক্রমভক ককাড নং প্রকল্পেয নাভ নুল্পভাদল্পনয

নং  (ফাস্তফায়নকার) ম যায় কভাট প্রকে াায্য  কভাট  বফল্পদমক মুদ্রা টাকাং

(বফল্পদমক মুদ্রা) (টাকাং)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. ৫০০০ মফমক মে াকয, টাঙ্গাআর (১ভ ংল্পাধন) মূর নুল্পভামদত 33075.00 0.00

(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০২০) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

18. ৫০০২ মফমক প্লামিক মেনগযী  (১ভ ংল্পাধন) ) মূর নুল্পভামদত 62522.00 0.00

(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০২১ ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

19. ৫০০৯ নযমংদী মফমক মেনগযী ম্প্রাযণ (১ভ ংল্পাধন) মূর নুল্পভামদত 10250.00 0.00

(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০২১) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

20. ৫০৩১ মফমক মুদ্রণ মেনগযী নুল্পভামদত 13870.00 0.00

(জানুঃ ১৬-মডল্পম্বয ২০১৯) (-) (-)

21. ৫০৩৬ মফমক বফদ্যযমতক ণ্য উৎাদন 

ও ারকা প্রল্পকৌর মেনগযী (১ভ ংল্পাধন)

মূর নুল্পভামদত 31518.00 0.00

(জুরাআ ১৬-জুন-২০২২) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

22. ৫০৩৫ মফমক মে নগযী , যাউজান মূর নুল্পভামদত 7984.00 0.00

(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০১৯) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

কভাট প্রাক্কমরত ব্যয়

ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয মেট কল্প যাল্পযন

২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচী (মফমনল্পয়াগ)

0.00 0.00

0.00 0.00

২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচীল্পত ফযাদ্দ

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

1000.00

2050.00

1000.00

2050.00

2131.00

2000.00

ভন্তব্য

391



রক্ষ টাকায়

ক্রমভক ককাড নং প্রকল্পেয নাভ নুল্পভাদল্পনয

নং  (ফাস্তফায়নকার) ম যায় কভাট প্রকে াায্য  কভাট  বফল্পদমক মুদ্রা টাকাং

(বফল্পদমক মুদ্রা) (টাকাং)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. ৫০৩৪ ভাদাযীপুয মফমক মেনগযী ম্প্রাযণ (১ভ ংল্পাধন) মূর নুল্পভামদত 6060.00 0.00

(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

24. ৫০৩৭ তযমি মল্পেয উন্নয়ন (২য় ম যায়) নুল্পভামদত 1104.00 0.00

(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০১৯) (-) (-)

25. ৫০৩৮ ফমযার মফমক মেনগযীয নুন্নত এরাকা উন্নয়ন এফং 

উন্নত এরাকায ফকাঠাল্পভা কভযাভত ও পুণঃমনভ যাণ

নুল্পভামদত 5220.00 0.00

(জানুয়াময ২০১৭-মডল্পম্বয ২০১৯) (-) (-)

26. মফমক ককমভকযার আন্ডমিয়ার াকয, মুমিগঞ্জ (১ভ 

ংল্পাধন)

মূর নুল্পভামদত 161573.00 0.00

(জুরাআ ২০১৮ ল্পত জুন ২০২২) ংল্পামধত 

ননুল্পভামদত

(-) (-)

27. ৫০২৫  কামযগময ায়তা প্রকে:

Poverty Reduction through Inclusive & 

Sustainable Market (PRISM) 

নুল্পভামদত 32490.00 30000.00

(Jan. 2015 - Dec. 2024) (-) (-)

ফ যল্পভাট : ২৭টি 660671.00 32720.00

(-) (-)

50987.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

200.00

500.00

0.004945.00

0.00

8000.00

0.00

0.00 0.00

1000.00

0.00

কভাট প্রাক্কমরত ব্যয় ২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচীল্পত ফযাদ্দ ভন্তব্য

ফাংরাল্পদ ক্ষুদ্র ও কুটিয মেট কল্প যাল্পযন

২০১৯-২০ থ যফছল্পযয ফামল যক উন্নয়ন কভ যসূচী (মফমনল্পয়াগ)
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ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ   ফাজজট ংজাসধত অনুজভাসদত াভসিক

 নং ককাড ২০১৯-২০ ফাজজট ফাজজট ২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. বফজদসক ঋণ (সযজাসধতব্য)

ক. আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বফজদসক ঋণ (ফজকিা)

ক. আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. যকাসয ঋণ (সযজাসধতব্য)

ক. আর ... 450.00 450.00 250.00 400.00

ে. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. যকাসয ঋণ (ফজকিা)

ক. আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (সযজাসধতব্য)

১.  দীঘ থজভিাসদ

ক. আর 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজভিাসদ

ক. আর 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (ফজকিা)

১.  দীঘ থজভিাসদ:

ক. আর 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজভিাসদ

ক. আর 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুদ 0.00 0.00 0.00 0.00

কভাট ... 450.00 450.00 250.00 400.00

( রক্ষ টাকাি)

ক্রসভক অথ থননসতক সফফযণ ৩০.০৬.১৮   ফাজজট ংজাসধত আদাি

 নং ককাড ম থন্ত ফজকিা ২০১৯-২০ 20১৮-১৯ ২০১৭-১৮

দীঘ থজভিাসদ ঋজণয সফফযণী 2336.57 1674.83 1658.25 300.00

১. আর ... ... 1289.11 1276.35 300.00

২. সুদ ... ... 385.72 381.90 0.00

কভাট ... 2336.57 1674.83 1658.25 300.00

দীঘ থজভিাসদ ঋণ ও ব্যাংক দাি সফফযণী

(রক্ষ টাকাি)

(কজ থাজযন ইজত প্রাপ্ত সাফ অনুমািী)

দীঘ থজভিাসদ ঋজণয সফফযণী

(কট্রজাসয ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুসফবাগ, সড এ এর অসধাো জত প্রাপ্ত )

ফাংরাজদ ক্ষুদ্র ও কুটিয সল্প কজ থাজযন
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