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বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
1. িমকা-   
 প , ি য়া এবং দ  জনবল ি র মা েম জাতীয় অথনীিতর উ িত সাধন করার উে ে  আইআরিডিস এবং 
িপআইিপএস নামক সরকাির খােতর অ  ই  উৎপাদনশীলতা খী সং ােক একী ত কের ১৯৬২ সােল পািক ান িশ  
কািরগির সহায়তা ক  িতি ত হয়। াধীনতার পের এর ন ন নামকরণ করা হয় বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  
তথা  Bangladesh Industrial and Technical Assistance Center- BITAC। 

২. ʡপক  (Vision) 
 িশ খাতেক কািরগির সহয়তা দােন উৎ  কে  ʡপা র।  

৩. অিভল  (Mission) 
 িশ খাতেক সহয়তা দােনর লে  িশ েণর মা েম কািরগির দ তা ি , গেবষণা ও উ য়েনর মা েম ি  
উ াবন ও হ া র এবং িনরবি  িশে াৎপাদন িনি ত করার জ  আমদািন িবক  য পািত তির ও মরামত।  

৪. কৗশলগত উে স হ 
 বাজার চািহদার সােথ সাম ণ কািরগির দ তাস  জনবল তির ও কমসং ান; 
 িশ  কারখানার জ  আমদািন িবক  য াংশ তির; 
 সং ার কায ম িবভাগীয় পযােয় স সারণ; 
 গেবষণা ও উ য়েনর মা েম ি  উ াবন ও হ া র; 
 সং ার কায ম সংহতকরণ। 

 
৫. ধান কাযাবিল (Functions) : 

 কািরগির িশ েণর মা েম িশে  িনেয়ািজত/িশ  সংি  ি বেগর দ তার মেনা য়ন; 
 আমদািন িবক  চরা য /য াংশ তির ও মরামেতর মা েম িশ  িত ােনর উৎপাদন কায ম অ াহত রাখা 

ও কায েম গিতশীলতা আনয়ন; 
 িবভাগীয় পযােয় ক  স সােণর জ  ক  ণয়ন ও বা বায়ন; 
 গেবষণার মা েম উ তমােনর প / ি র উ াবন ও হ া র; 
 সিমনার, দলব  আেলাচনা, কাশনা, দশনী, িশ া লক চলি  দশন িতর মা েম সরকাির ও বসরকাির 

সকল উে া াগেণর িবেশষ কের নারী উে া াগেণর মে  িশ খাত সংি  ােনর সার ঘটােনা; 
 পার িরক সহেযািগতা লক স ক াপেনর মা েম দিশ-িবেদিশ সং ার কািরগির সহায়তায় িশ ণ, উ ত 

ি  বহার বক আমদািন িবক  য াংশ তির, য পািত পরী ণ ও াপন ইত ািদ ে  উৎকষ সাধন; 
 সরকাির ও বসরকাির িশ  িত ান ক ক উৎপািদত পে র ণগতমান উ য়ন ও দিশয় ক চামােলর সেবা ম 

বহার িনি তকরেণ িশ ণ ও পরামশ দান; এবং 
 বাজার চািহদা িন পণ বক সাম ণ দ  মশি  তিরর উে াগ হণ।  

   
৬. সা িতক বছরস হ (৩ বছর) ধান অজনস হ  
 িবগত িতন বছের হােত কলেম কািরগির িশ েণ মিহলােদরেক  িদয় িবটােকর কায ম স সারণ বক           

আ -কমসং ান ি  ও দাির  িবেমাচন শীষক ক  ( সপা) এর আওতায় ৪৩২০ জন বকার বক ও ৩২৪০ জন 
বকার ব নারী এবং িনয়িমত ও এসইআইিপ এর আওতায় ৬৯৫৪ জন সহ মাট ১৪৫১৪ জনেক কািরগির িশ ণ 
দান করা হেয়েছ; 

  এেদর ম  থেক আ হী ৫৮২০ জেনর িবিভ  িশ কারখানায় কমসং ান হেয়েছ। িশি ত বক ও ব নারীগণ এর 
অেনেকই িনজ িনজ উে ােগ  ও র িশ  াপন কের াবল ী হেয়েছন; 

 িবগত ৩ (িতন) বছের দেশর সরকাির ও বসরকাির িশ  িত ােনর জ  ায় ৫৭ কা  টাকার আমদািন িবক  
য াংশ তির কের আ মািনক ২২৮ কা  টাকা সম ে র বেদিশক া সা য় করা হেয়েছ। ধান কাযালেয়র চ ের 
ল ইনি উট ভবন এর ৮ম তলার িনমােণর কাজ স  করা হেয়েছ; এবং 

 ন ন এবং েগাপেযাগী িবটাক আইন ণয়ন করা হেয়েছ যা ম ীসভায় ড়া  অ েমাদন লাভ কেরেছ এবং জাতীয় 
সংসেদ উপ ািপত হওয়ার জ  ি য়াধীন রেয়েছ। 
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৭. চ ােল স হ: 

 মবধমান ও পিরবতনশীল উ ত ি র চািহদা রেণর িনিমে  রাতন অবকাঠােমা ও ি  পিরবতন বক 
আ িনকায়ন, দেশর বকার বসমাজেক লাইট ইি িনয়ািরংসহ বাজার চািহদা অ যায়ী িশ ণ দান কের দ  
জনবেল পা রকরণ; 

 অভ রীণ ও আ জািতক বাজােরর চািহদা যায়ী যথাযথ িশ ণ মিডউল ণয়ন, িশ েকর দ তার মেনা য়ন, চ থ 
িশ  িব বেক সামেন রেখ রাব , ই ারেনট অব িথংকস ইত ািদ িবষেয় দ তা স  িশ ক তির এবং এসব 
িবষেয় কম ম জনবল তির করা ও দশ াপী িবটােকর কায ম স সারণ। 

৮. ভিব ৎ পিরক না:  

 “হােতকলেম কািরগির িশ েণ িমহলােদরেক  িদেয় িবটােকর কায ম স সারণ বক আ -কমসং ান ি  ও 
দাির  িবেমাচন শীষক ক ” ( সপা ফজ-২)-এর মা েম ১৪,০৭৬ জন বকার বক ও ব নারীেক িশ ণ দান; 

 িবটাকেক শি শালীকরেণর লে  সইপ কে র আওতায় ায় ১২৪ কা  টাকা (১৫ িমিলয়ন ডলার) েয় ‘ িনং 
কমে ’ ভবনসহ িবটােকর সকল কে র জ  মিশন ল ও আ ষাি ক য পািত সং হ করা; 

 বিরশাল, রং র, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভােগ িবটােকর ৪  ন ন ক  িনমাণ ক  (িবটাক-বরিসম ক  ক ) 
এর িডিপিপ ণয়ন,অ েমাদন ও বা বায়ন। ৩ কা  ৫০ ল  টাকা েয় “ ি  উ য়েন গেবষণা” শীষক ক  হণ;  

 আ িনক ও উ ত ি র মিশনাির সং হ কের েকৗশলী ও কািরগরগণেক আ িনক ি েত িশি ত করা; এবং 

 িশ ণ কায ম স সারণ ও আ িনকায়েনর মা েম ৪০,০০০ (চি শ হাজার) দ  কািরগির জনবল তির। 
 
9. সািবক আয়- য়:  
সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজট, ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট এবং ২০১8-১৯ 
অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ ঘাটিত:         

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

িববরণ বােজট 
2020-21 

সংেশািধত বােজট 
2019-20 

অ েমািদত  বােজট 
2019-20 

সামিয়ক 
2018-19 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় 9078.00 ৮৪৭৮.০০ 8478.00 ৭৯৬০.০০ 
২. মাট য় 12446.00 ১১৮৯০.৫০ 11878.50 ৭১৫১.০০ 
৩. য় উ ৃ  আয়/ ঘাটিত -3368.00 -৩৪১২.৫০ -3400.50 ৮০৯.০০ 

 

10. বােজট পযােলাচনা 

খ.পিরচালন া  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট িবটােকর সরকাির অ দান 
যথা েম ৬২.৫৮ কা  ও 68.28 কা  টাকাসহ মাট আয় ৮৪.৭৮ কা  ও 90.78 কা  টাকা হেব বেল া লন করা 
হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সরকাির অ দান ৫৭.৪০ কা  টাকাসহ মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৭৯.৬০ কা  টাকা। ২০১৯-
২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ১১৮.৯১ 
কা  ও 124.46 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট েয়র পিরমাণ িছল ৭১.৫১ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 

অথবছের য় উ ৃ  ঘাটিতর ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৩৪.১৩ কা  ও ৩3.৬8 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথবছের য় উ ৃ  আেয়র পিরমাণ িছল ৮.০৯ কা  টাকা। 

গ. তহিবল বাহ 

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট তহিবল াি  া লন করা 
হেয়েছ যথা েম ১২.৭৪ কা  ও 13.07 কা  টাকা এবং তহিবল বহােরর পর অথবছেরর শেষ যথা েম ৬.৭৫ কা  ও 
6.52 কা  টাকা নগদ ও াংক ি িত থাকেব বেল িহেসব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার সং হীত তহিবেলর 
পিরমাণ িছল ৮.০৯ কা  টাকা এবং সমাপনী নগদ ও াংক ি িতর পিরমাণ িছল ৬.৮৭ কা  টাকা। 
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ঘ. সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 

িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. য় উ  আয় ল  টাকা -3368.00 -3412.50 809.00
2. অবচয় " 4000.00 4000.00 0.00
3. বতন ও ভাতািদ " 3530.25 3501.50 3259.00
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 4162.25 4089.00 4068.00
5. কমচারীর সং া জন ৬৬৮ ৬৬৮ ৫৮৫
6. কম িত  সংেযাগ টাকা 623091 612126 695385

 ২০১৮-১৯ অথবছেরসং ার মাট সংেযাগ িছল ৪০.৬৮ কা  টাকা যা ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ 
া িলত অথবছের যথা েম ৪০.৮৯ ও 41.62 কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত মাট 

সংেযাগ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৬,১২,১২৬ টাকা ও ৬,23,091 টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত 
সংেযােগর পিরমাণ িছল ৬,৯৫,৩৮৫ টাকা।  

ঙ. িবিনেয়াগ ও স য় 

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 655.00 599.50 122.09
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " -3368.00 -3412.50 809.00
3. অবচয় " 4000.00 4000.00 0.00
4. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 632.00 587.50 809.00

 ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ ািবত অথবছেরর বােজেট সং ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৬.০০ ও 
৬.৫৫ কা  টাকা া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ১.২২ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট স য় ৫.৮৮ কা  ও 6.32 কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট 
স েয়র পিরমাণ িছল ৮.০৯ কা  টাকা। 
চ.  জনবল  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট সং ার জনবল া লন 
করা হেয়েছ ৬৬৮ জন কের। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট বতন ও ভাতািদ 
বাবদ েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ৩৫.০১ কা  ও ৩৫.৩০ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট জনবল 
িছল ৫৮৫ জন এবং বতন ও ভাতািদ খােত য় হয় ৩২.৫৯ কা  টাকা।  

 
 

িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব। 
 



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

আয় 

লাখ টাকা . ১ িনজ� আয় ২২৫০.০০ ২২২০.০০ ২২২০.০০ ২২২০.০০

লাখ টাকা . ২ সরকাির অ�দান ৬৮২৮.০০ ৬২৫৮.০০ ৬২৫৮.০০ ৫৭৪০.০০

লাখ টাকা . ৩ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ �মাট আয় (১+২+৩) ৯০৭৮.০০ ৮৪৭৮.০০ ৮৪৭৮.০০ ৭৯৬০.০০

�য় 

লাখ টাকা . ৫ �বতন ভাতািদ ৩৫৩০.২৫ ৩৫০১.৫০ ৩৫০১.৫০ ৩২৫৯.০০

লাখ টাকা . ৬ সরবরাহ �সবা ২৭৭২.৭৫ ২৪৫৯.০০ ২৪৬৭.০০ ২০৯৫.০০

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ অ�া� ২১৪৩.০০ ১৯৩০.০০ ১৯১০.০০ ১৭৯৭.০০

লাখ টাকা . ৯ পিরচালন �য়(৫+.. .. .. +৮) ১২৪৪৬.০০ ১১৮৯০.৫০ ১১৮৭৮.৫০ ৭১৫১.০০

লাখ টাকা . ১০ �য় উ�ৃ� আয়(৪-৯) -৩৩৬৮.০০ -৩৪১২.৫০ -৩৪০০.৫০ ৮০৯.০০

 ৭৭৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� 

�া�ি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  ৬৮২৮.০০  ৬২৫৮.০০  ৬২৫৮.০০  ৫৭৪০.০০. 

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  ২২৫০.০০  ২২২০.০০  ২২২০.০০  ২২২০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১২ �মাট আয়  ৯০৭৮.০০  ৮৪৭৮.০০  ৮৪৭৮.০০  ৭৯৬০.০০. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৩৫৩০.২৫  ৩৫০১.৫০  ৩৫০১.৫০  ৩২৫৯.০০. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ২১০০.০০  ১৯০০.০০  ১৯০০.০০  ১৭৫০.০০. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৫২১.০০  ৪৮৯.০০  ৪৮৯.০০  ৪৩৩.০০. 

১৬ অবচয়  ৪০০০.০০  ৪০০০.০০  ৪০০০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৭৭.০০  ৬৭.০০  ৬৯.০০  ৬৪.০০. 

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�া�  ২২১৭.৭৫  ১৯৩৩.০০  ১৯১৯.০০  ১৬৪৫.০০. 

২৪ �মাট �য়  ১২৪৪৬.০০  ১১৮৯০.৫০  ১১৮৭৮.৫০  ৭১৫১.০০. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) -৩৩৬৮.০০ -৩৪১২.৫০ -৩৪০০.৫০  ৮০৯.০০. 

 ৭৭৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৬৮৬.৯১ ৬৭৪.৯১  ০.০০ ১,০৬১.৮৮ . 

২ �য় উ�ৃ� আয় -৩,৪১২.৫০-৩,৩৬৮.০০  ৮০৯.০০-৩,৪০০.৫০ . 

৩ অবচয়  ৪,০০০.০০ ৪,০০০.০০  ০.০০ ৪,০০০.০০ . 

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  ১,২৭৪.৪১ ১,৩০৬.৯১  ৮০৯.০০ ১,৬৬১.৩৮ . 

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  ৫৯৯.৫০ ৬৫৫.০০  ১২২.০৯ ৫৯৯.৫০ . 

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  ৬৭৪.৯১ ৬৫১.৯১  ৬৮৬.৯১ ১,০৬১.৮৮ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১,২৭৪.৪১ ১,৩০৬.৯১  ৮০৯.০০ ১,৬৬১.৩৮ . 

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

 ৭৮০  



তফিসল-ক

(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক   

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩১১১১০১ কমচারীেদর বতন ( ড ১-১০) ৫৩৫.০০ ৫৩৫.০০ ৫৩৫.০০ ৫০০.০০
2. ৩১১১২০১ কমচারীেদর বতন ( ড ১১-২০) ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১২৫.০০
৩. মাট ১৭৩৫.০০ ১৭৩৫.০০ ১৭৩৫.০০ ১৬২৫.০০

তফিসল-খ

(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক   

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩১১১৩০১ দািয়  ভাতা ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.০০
2. ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ২১.০০ ২১.০০ ২১.০০ ১৯.০০
3. ৩১১১৩০৬ িশ া সহায়ক ভাতা ৩৯.০০ ৩৯.০০ ৩৯.০০ ৩৭.০০
4. ৩১১৩০৮ িঁক ভাতা ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০
5. ৩১১১৩১০ বািড় ভাড়া ভাতা ৯২০.০০ ৯২০.০০ ৯২০.০০ ৮৭০.০০
6. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ১৭০.০০ ১৬০.০০ ১৬০.০০ ১৫০.০০
7. ৩১১১৩১২ মাবাইল/ সলেফান ভাতা ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০
8. ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৪.০০
9. ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.০০
10. ৩১১১৩২১ ই ািণ/ িশ ানিবশ ভাতা ১৩.০০ ১৩.০০ ১৩.০০ ১২.০০
11. ৩১১১৩২২ িরেটইনার ভাতা (িচিকৎসা সং া  য়) ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.০০
12. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ৩৪৬.৫০ ৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ২৯০.০০
13. ৩১১১৩২৭ অিতির  কােজর ভাতা ১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ১৩৫.০০
১৪. ৩১১১৩২৮ াি  িবেনাদন ভাতা ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৬.০০
১৫. ৩১১১৩৩১ আ ায়ন/ য় িনয়ামক ভাতা ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ২.০০
16. ৩১১১৩৩২ স ানী ভাতা ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০ ০.০০
17. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা ৪৭.২৫ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩২.০০
18. ৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০
19. ৮১৭২৫০৩ কমচারী ক াণ তহিবল ০.০০ ০.০০ ৩.০০ ০.০০
20. ৮১৭২৫০৪ কমচারী যৗথ বীমা তহিবল ০.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০
২১. মাট ১৭৯৫.২৫ ১৭৬৬.৫০ ১৭৬৬.৫০ ১৬৩৪.০০

বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)

বতন 

ভাতািদ 
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তফিসল -গ
প  ও সবা বাবদ য় (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক   

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ ( শাসিনক য়) ৬৩.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৭০.০০

2. ৩২১১১০৭ হায়ািরং চাজ ( শাসিনক য়) ৭৩.৫০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৮৪.০০

3. ৩২১১১১০ আইন সং া  য় ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

4. ৩২১১১১৩ িব ৎ ( শাসিনক য়) ১২৬.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ১০০.০০

5. ৩২১১১১৫ পািন ( শাসিনক য়) ৩৪.৬৫ ৩৩.০০ ৩৩.০০ ৩১.০০

6. ৩২১১১১৭ ই ারেনট য় ১০.৫০ ১০.০০ ১০.০০ ৫.০০

7. ৩২১১১১৯ ডাক ( শাসিনক য়) ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.০০

8. ৩২১১১২০ টিলেফান ( শাসিনক য়) ৮.৪০ ৮.০০ ৮.০০ ৬.০০

9. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন য় ২০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০

10. ৩২১১১৩০ যাতায়াত য় ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০

11. ৩২১১১০৯ িমক ম ির ১২.৬০ ১২.০০ ১২.০০ ০.০০

12. ৩২২১১০৪ িনব ন/ বীমা িফ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.৫০ ০.০০

13. ৩২২১১০৫ টি ং িফ ৪.৫০ ৪.০০ ৪.০০ ০.০০

14. ৩২৩১২০১ িশ ণ ( দেশ ও িবেদেশ) ৩০৩.১০ ১৭০.০০ ১৭০.০০ ১৫০.০০

15. ৩২৪১১০১ মণ য় ও বদলী ৪৮.০০ ৪৭.০০ ৪৭.০০ ৪০.০০

16. ৩২৪৩১০১ প ল, ওেয়ল এ  ি েক ২২.০০ ১৭.০০ ১৯.০০ ১৭.০০

17. ৩২৪৩১০২ াস ও ালািন (ক াি ন ও িশ  ইত ািদ) ৫৫.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৭.০০

18. ৩২৫৩১০৩ িনরাপ া সবা ২০.০০ ১৯.০০ ১৯.০০ ৫০.০০

19. ৩২৫৫১০৪ শনাির, া  ও িসল ৬৫.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৫০.০০

20. ৩২৫৬১০৫ কাচ মাল ও চরা য াংশ ১২০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ৮৮৫.০০

২১. ৩২৫৬১০৬ ইউিনফম ( পাশাক) ২৮.০০ ২৭.০০ ২৭.০০ ২৬.০০

২২. ৩২৫৬১০৩ গেবষণা ৭০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০

২৩. ৩২৫৭১০৫ উ াবন ২৪.০০ ২১.০০ ২১.০০ ২০.০০

২৪. ৩২৫৭৩০১ অ ান/উৎসবািদ/সাং িতক ২৩.০০ ৩২.০০ ৪৮.০০ ২০.০০

২৫. ৩২৫৮১০১ মাটর যানবাহন ( মরামত ও সংর ণ) ১২.৫০ ১২.০০ ১২.০০ ৯.০০

২৬. ৩২৫৮১০৩ কি উটার ও অিফস সর াম ৭.৫০ ৭.০০ ৭.০০ ৬.০০

২৭. ৩২৫৮১০৫ য পািত ও সর ামািদ ২১.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৮.০০

২৮. ৩২৫৮১০৮ অ া  ভবন ও াপনা ৪৮০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪০০.০০

২৯. ৩২২১১০১ অিডট িফ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০

৩০. আপদকালীন ফা ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০

31. মাট ২৭৭২.৭৫ ২৪৫৯.০০ ২৪৬৭.০০ ২০৯৫.০০

বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)
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তফিসল-ঘ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক   
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩৪২১৫০৬ কি িবউটির ভিব  তহিবল ৮০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৬৫০.০০
2. ৩৭৩১১০১ আ েতািষক ১৩০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১০০.০০
3. ৩৮২১১০২ িম উ য়ন কর ৮.০০ ১০.০০ ১০.০০ ২৫.০০
4. ৩৮২১১১০ ীড়া ম ির ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ১১.০০
5. ৩৮২১১১৫ উৎসব ও অ ান ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ১১.০০
6. িজব বষ ১৫.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০
৭. মাট ২১৪৩.০০ ১৯৩০.০০ ১৯১০.০০ ১৭৯৭.০০

                           তফিসল -ঙ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক   
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৪১১২২০২ কি উটার ও আ ষাংিগক ১৪.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০
2. ৪১১২৩০৩ ব িতক সর ামািদ ২২.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৫.০০
3. ৪১১২৩০৪ েকৗশল এবং অ া  সর ামািদ ৪২০.০০ ৩৮৫.৫০ ৩৮৫.৫০ ৭০০.০০
4. ৪১১২৩১০ অিফস সর ামািদ ২২.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৯.০০
5. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ  য় ২৩.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১২.০০
6. 4112101 মাটরযান য় ১২০.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৮০.০০
7. ৪১১২২০১ ত  যাগােযাগ ি  সর ামািদ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৩২.০০ ৩২.০০
৮. মাট ৬৫৫.০০ ৫৯৯.৫০ ৫৯৯.৫০ ১২২.০৯

* কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে  সরকােরর 
 যথাযথ অ েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যেত পাের।

বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)

লধন য়

অ া  য়
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কে র িমক কে র নাম অ েমাদেনর

 কাড ন র পযায় মাট ক  

( বঃ া) সাহা  মাট বঃ া টাকাংশ  
  (টাকাংশ)  

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২৪০৫৮৯০০ ১ হােত কলেম কািরগির িশ ণ অ েমািদত 7196.64 - 0.00  -  

মিহলােদরেক  িদেয়  
িবটােকর কায ম স সারণ

বক আ কমসং ান ি  ও  

দাির  িবেমাচন (৩য় সংেশািধত) 

লাই' ০৯ হেত ন' ১৯
২২৪০৫৭২০০ ২ িবটােকর কায ম শি শালী  অ েমািদত 8194.35  2715.00  -  

করার জ  টি ং িবধাসহ  

ল ই উট াপন (১ম সংেশািধত)

জা '১৬ হেত ন'২০  

২২৪২৪০৬০০ ৩ িবটাক চ াম, লনা ও অ েমািদত ৭৪৫৯.৭৮ ৪৩০০.৪৯ -

ব ড়া কে  নারী হাে ল
াপন শীষক ক
লাই'১৮ হেত ন'২১

৪ হােত কলেম কািরগির িশ ণ অন েমািদত ১১২৩২.৮১ ২৭৭১.৩২
মিহলােদরেক  িদেয়

িবটােকর কায ম স সারণ
বক আ কমসং ান ি  ও 

দাির  িবেমাচন ফইজ-২     

লাই' ১৯ হেত ন' ২৪
৫ বিরশাল, রং র, িসেলট ও অন েমািদত 60000.00 60000.00

ময়মনিসংহ িবভােগ িবটােকর
৪  ন ন ক  িনমান ক
(িবটাক-বরিসম ক  ক )

লাই' ১৯ হেত ন' ২৪
৬ িবটাক শি শালীকরণ অন েমািদত 18000.00 18000.00

শীষক ক  
লাই' ১৯ হেত ন' ২৪

মাট (১+...+৬) 112083.58  87786.81  -  
 

বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)
2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)

 

ম2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন  

কম চীেত বরা

মাট া িলত য়

(ল  টাকায়)

784


