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 বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট  
১. �িমকা 

       বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �দেশ �রশেমর উপর গেবষণা ও দ� জনশি� �তিরর একমা� জাতীয় 

গেবষণা �িত�ান যা রাজশাহী শহের িস� কাম �াক িরসাচ � ইনি��উট নােম ১৯৬২ সােল �িতি�ত হয়। ১৯৭৮ সােল 

বাংলােদশ �রশম �বাড � �িতি�ত হেল এই �িত�ান� বাংলােদশ �রশম �বােড �র আওতাধীেন আেস এবং বাংলােদশ �রশম 

গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট নােম নামকরণ করা হয়। ২০০৩ সােল ২৫নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও 

�িশ�ণ ইনি��উটেক বাংলােদশ �রশম �বােড �র আওতা�� কের �ত� �িত�ান িহেসেব ব� ও পাট ম�ণালয় এর সরাসির 

িনয়�েণ িনেয় আসা হয়। অতঃপর ২০১৩ সােল ১৩নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও 

�িশ�ণ ইনি��উট এবং বাংলােদশ িস� ফাউে�শন-�ক একী�ত কের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � গ�ত হয়। তাছাড়া 

বাংলােদশ িরসাচ � কাউি�ল আইন ২০১২ �মাতােবক বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �িষ ম�ণালেয়র 

আওতায় National Agricultural Research System (NARS) এর সদ��� হেয়েছ। 

 

২. �পপক� (Vsion)  
 লাগসই ��ি� উ�াবেনর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� কের �রশম িশ�েক উে�খেযা� পয �ােয় উ�ীতকরণ।  
 

৩. অিভল�� (Mission) 

      �রশম ��ি� উ�াবেন গিতশীল গেবষণা �িত�ান। 

 

৪. �ধান কায �াবলী 

 �তঁ ও �রশমকীেটর জাম ��াজম সং�হ ও সংর�ণ; 

 উ�ফলনশীল �তঁ ও �রশমকীেটর জাত উ�াবন; 

 মা� ও �তঁপাতার �ণগত মান পরী�ণ এবং �েয়াজনীয় �ি�মান �ব�াপনার মা�েম �তঁপাতার �ণগত মান 
উ�য়ন; 

 �তঁপাতার মান উ�য়ন ও উৎপাদন �ি�র লে�� উ�ত �তঁচাষ ��ি� উ�াবন এবং �তঁগাছ ও �রশমকীেটর �রাগ 
বালাই ও কীট শ� দমন ��ি� উ�াবন; 

 �রশম ��র মান উ�য়ন ও উৎপাদন �ি�র লে�� উ�ত প�পালন ��ি� এবং �ণগত ও মানস�� �রশম �তা 
উৎপাদেনর লে�� �পা� �কা�ন ��ি� উ�াবন। 

 �রশম িশে� দ� জনশি� �ি�র লে�� িবিভ� িবষেয় দীঘ � ও �� �ময়ািদ �কােস � �িশ�ণ �দান। 
 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ 

 �রশম �স�ের ��ি�গত গেবষণা �জারদারকরণ 

 �রশম �স�ের উ�াবনী�লক গেবষণা �জারদারকরণ; 

 মানবস�দ উ�য়ন। 
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০৬. িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ 
 বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �দেশ �রশম ��ি� উ�াবন ও �রশম �স�ের দ� জনশি� �ি�র 

অ�তম �িত�ান। �দেশ �রশম িশে�র িবকােশ কািরগির সহায়তা ও দ� জনশি� �ি�েত এ �িত�ােনর উে�খেযা� 

অবদান রেয়েছ; িবগত িতন বছের জাম ��াজম �াংেক �তঁজােতর সং�া ৭৭ �থেক ৮২ �েত এবং �রশমকীট জােতর সং�া 

১০৬ �থেক ১১২ �েত উ�ীত করা স�ব হেয়েছ। ন�ন ও উ�ফলনশীল ৯ � �তঁজাত এবং ১১ � �রশমকীেটর জাত উ�াবন 

করা স�ব হেয়েছ। বছের �হ�র �িত �তঁপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ �থেক ৪০-৪৭ �মি�ক টেন এবং ১০০ �রাগ�� িডেম 

(িডএফএলএস) �রশম��র উৎপাদন ৬০-৭০ �কিজ �থেক ৭০-৭৫ �কিজেত উ�ীত করা স�ব হেয়েছ। �তঁচােষ সাথী ফসেলর 

চাষ প�িত উ�াবন করা হেয়েছ। ফেল জিমর ব�মাি�ক �বহার ও চাষীেদর বাড়িত আেয়র �েযাগ �ি� হেয়েছ। ি�ংলার 

�িবধাসহ �সচ অবকাঠােমা �াপন করায় �ি�মান স�� পিরমাণগত �তঁপাতা উৎপাদন করা স�ব হেয়েছ। �রনিডটা (১ �কিজ 

ক�চা �রশম �তা উৎপাদেন �য পিরমান �রশম ��র �েয়াজন) ১৮-২০ �থেক ১০-১২ �ত উ�ীত করা স�ব হেয়েছ। ৬৫,২০০ 

�কিজ উ�ত জােতর �তঁ কা�ংস উৎপাদন করা হেয়েছ এবং �রশম �স�ের দ� জনবল �ি�র লে�� এ সমেয়র মে� ৬৮০ 

জন �রশমচািষেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

০৭. সং�ার Key Performance Indicator(KPI)  

 সংরি�ত �তঁ ও �রশমকীট জাত; 

 উ�ািবত �তঁ ও �রশমকীট জাত; 

 �রশম �স�ের �িশি�ত জনবল। 

০৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ 

 সম�াস�হ 

 গেবষণা ও �িশ�ণ পিরচালনার জ� উ�য়ন �কে�র উপর িনভ�রতা; 

 জনবেলর অ��লতা ও উ�ািবত ��ি� যথাযথভােব মাঠ পয �ােয় �েয়ােগর অভাব। 

 আ�িনক �াবেরটির �িবধািদর অভাব; 

চ�ােল�স�হ 

  �বি�ক আবহাওয়া পিরবত�েনর সােথ খাপ খাওয়ােনার জ� আরও আবহাওয়া সিহ� �তঁ ও �রশমকীেটর জাত 

উ�াবন; 

 গেবষণাগার ও মাঠ পয �ােয় ই� �াপ �াসকরণ। 

০৯. ভিব�ৎ পিরক�না 
 ৭ম প�বািষ �ক পিরক�না, �পক� ২০২১ এবং এসিডিজ-২০৩০ এর ল��মা�া অ�যায়ী �পক� ২০২১ এর মে� 

জাম ��াজম �াংেক �তঁজােতর সং�া ৭৭ �থেক ৮৪ �েত এবং �রশমকীট জােতর সং�া ১০৬ �থেক ১১৪ �েত উ�ীত 

করা; ন�ন আবহাওয়া সিহ� আরও ৭� �তঁজাত এবং ৮� �রশমকীেটর জাত উ�াবন করা এবং �রশম �স�ের দ� 

জনবল ৬,১৬৬ জন হেত ৭,১২১ জেন উ�ীত করা।  
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১০. সং�ার ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): 
                                                                                                                                            (ল� টাকায়) 

�িমক  
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক  
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ৬৬৩.০০ ৬৯৯.৪২ ৬৯৮.০০ ৬২৪.২৯ 
২. �মাট �য় ৬৩৩.০০ ৬৭৯.৪২ ৬৭২.৯২ ৬০২.২৯ 
৩. �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)        ৩০.০০    ২০.০০     ২৫.০৮   ২২.০০ 

 

১১. বােজট পয �ােলাচনা 

 

ক. পিরচালন ��া� 

 ১. গেবষণা কায ��ম (রাজশাহী)    
            এই কম ��িচর আওতায় বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম 8২ � ও 8৩ � �তঁগােছর মা�-িপ� জাত সংর�েণর পিরক�না �হণ 

কেরেছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ সংখা িছল ৮১ �। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �তঁচারা উৎপাদেনর পিরমাণ িছল 1০,০০০ �। ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এ সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব ১০২০০ � এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ সং�া 

দ�ড়ােব ১২,০০০ �। উ�ফলনশীল �রশমকীেটর জাত উ�াবেনর সং�া ২০১৮-১৯ অথ �বছের িছল ১ �। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ সং�া অপিরবিত�ত থাকেব বেল িহসােব করা হেয়েছ। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের �রশম ব� উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৫০০.০০ িমটার। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-

২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �রশম ব� উৎপাদেনর পিরমাণ  যথা�েম ৫০০.০০ িমটার এবং ৫১০.০০ িমটার দ�ড়ােব বেল 

িহসাব করা হেয়েছ।    

  
২.  গেবষণা কায ��ম ( আ�িলক �ক�, চ�েঘানা)  
          এই কম ��িচর আওতায় বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ১২ এবং ১৩ � �তঁগােছর মা�-িপ� জাত সংর�েণর পিরক�না �হণ কেরেছ 

। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ও এ সংখা িছল ১১ �। উ�ফলনশীল �রশমকীেটর জাত উ�াবেনর সং�া ২০১৮-১৯ অথ �বছের িছল ১ �। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ সংখা অপিরবিত�ত থাকেব বেল িহেসব 

করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের বীজ�� উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ১০০০০.০০ �। ২০১৯-২০  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট  

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট বীজ�� উৎপাদেনর পিরমাণ  �ি� �পেয় দ�ড়ােব ১০৫০০ �। 
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৩.   জাম ��াজম র�ণােব�ণ �ক�, সােকায়া, প�গড়  

      এই কম ��িচর আওতায় বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট 

ও   ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  যথা�েম ১২ � এবং ১৩ � �তঁগােছর মা�-িপ� জাত সংর�েণর পিরক�না �হণ 

কেরেছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ সংখা িছল ১৩ �। উ�ফলনশীল �রশমকীেটর জাত উ�াবেনর সং�া ২০১৮-১৯ অথ �বছের িছল ১ 

�। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও  ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ সংখা অপিরবিত�ত থাকেব বেল 

িহেসব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের প�পালন জিমর পিরমাণ িছল ৪.৩৪ একর। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট 

ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট প�পালন জিমর পিরমাণ �েব �র �ায় একই রকম থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের বীজিডম উৎপাদেণর পিরমাণ িছল ৫৬০০ �। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট বীজিডম উৎপাদেণর পিরমাণ �ি� �পেয়  দ�ড়ােব ৬০০০ �।  

 
৪.  �িশ�ণ কম ��িচ  ( রাজশাহী)     

  এই কম ��িচর আওতায় বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট দীঘ �েময়ািদ �কােস � ৪০ জন কের চািষেক �িশ�ণ �দােনর পিরক�না �হণ কেরেছ। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের ��েময়ািদ �কােস � �রশম চািষ �িশ�ণাথ�র সং�া িছল ২৩৫ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ সংখা �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৩৫ � এবং ২৪০ �।  

  
৫.  �রশম গেবষণা স�সারণ কায ��ম 

 �রশম গেবষণা স�সারণ কায ��েমর আওতায় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট িফ� �ায়াল এর সং�া ধায � করা হেয়েছ ৪ �। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরও এ সং�া িছল ৪ �।  

খ.  পিরচালন আয়-�য় িহসাব 
বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উটেক ২০১৮-১৯ অথ �বছের রাজ� খােত সরকাির অ�দান িহসােব ৬.১৯ 

�কা� টাকা �দান করা হয়। অ�া� উৎস �থেক �া� আয়সহ উ� অথ �বছের সং�ার �মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৬.২৪ �কা� 

টাকা। িবএসআর�আইেক ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট রাজ� খােত সরকাির অ�দান বাবদ ৬.৯২ �কা� টাকা �দান 

করেব। ফেল অ�া� উৎস �থেক �া� আয়সহ সং�ার সংেশািধত অথ �বছের �মাট আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব ৬.৯৯ �কা� টাকা। 

২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের সরকােরর রাজ� খাত হেত ৬.৫৬ �কা� টাকা সরকাির অ�দান এবং অ�া� উৎস হেত �া� 

আয়সহ �মাট আয় হেব ৬.৬৩ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 

�বতন ভাতািদ ও অ�া� খােত �মাট �য় হেব যথা�েম ৬.৭৯ �কা� ও ৬.৩৩ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �য় উ�� আয় হেব যথা�েম ০.২০ �কা� এবং ০.৩০ �কা�  

টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �বতনভাতািদ ও অ�া� খােত �মাট ৬.০২ �কা� টাকা �য়  পরবত� উ�� আেয়র পিরমাণ িছল ০.২২ 

�কা� টাকা।                  
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গ.  �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ 
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�হীত (সরকােরর উ�য়ন বরা�সহ) তহিবেলর পিরমাণ িছল ১৪.৮২ �কা� টাকা। ২০১৯-২০  

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট তহিবেলর পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম ১৪.২৬ �কা� 

এবং ১৫.৩২ �কা� টাকা। উি�িখত তহিবেলর িবপরীেত �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ ও অ�া� খােত তহিবল �েয়াগ 

করার পর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �কান উ�ৃ� তহিবল থাকেব না। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরও সং�িহত তহিবল হেত িবিভ� খােত �য় পরবত� �কান উ�ৃ� তহিবল িছল না।  

ঘ. �লধন কাঠােমা 
 ২০১৯, ৩০�শ �ন সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৯৩.৫০ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট 

ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব  যথা�েম ১০৪.২৫ ও ১১৫.৯৮ �কা� টাকা 

এবং ঋণ ও �লধেনর অ�পাত হেব যথা�েম ২:৯৮ এবং ১:৯৯।   

 ঙ. সরকাির �কাষাগাের �দয়  
 বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট অ-বািণিজ�ক, উ�য়ন ও �সবা�লক  কা���ম পিরচালনা কের এবং 

সরকাির অ�দান �ারা এর �য় িমটান হয় িবধায় লভ�াংশ বাবদ �কান অথ � সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের না। ২০১৯-২০  

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ভ�াট, আয়কর ও অ�া� খােত রা�ীয় �কাষাগাের 

জমা �দান করেব যথা�েম ০.৩০ �কা� ও ০.৩৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের উ� খােত সরকাির  �কাষাগাের জমার 

পিরমাণ িছল ০.৩৩ �কা� টাকা।  

 

চ.  জনবল  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট এর ১২৭ জন অ�েমািদত জনবেলর িবপরীেত 

কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৫৯ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কম��িত বািষ �ক গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৫,২৪,২৭১.০০ 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ 

দ�ড়ােব যথা�েম ৫,০৪,১৪৩.০০ টাকা এবং  ৫,৭১,৫৬৯.০০ টাকা।    

 

 

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



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

গেবষণা কায ��ম (রাজশাহী) 

সং�া . ১ �তগােছর মা�-িপ� জাত সংর�ণ ৮৩.০০ ৮২.০০ ৮২.০০ ৮১.০০

সং�া . ২ �রশমকীেটর মা�-িপ� জাত সংর�ণ ১১৩.০০ ১১২.০০ ১১২.০০ ১১১.০০

সং�া . ৩ উ�ফলনশীল �তজাত উ�াবন ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০

�হ�র . ৪ �তঁচাষ ২৬.০০ ২৬.০০ ২৬.০০ ২৬.০০

সং�া . ৫ �তঁচারা  উৎপাদন ১২০০০.০০ ১০২০০.০০ ১০২০০.০০ ১০০০০.০০

�কিজ . ৬ ��কা�ং  উৎপাদন ১০৪০০.০০ ১০২০০.০০ ১০২০০.০০ ১০০০০.০০

সং�া . ৭ উ�ফলনশীল �রশমকীেটর জাত উ�াবন ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০

সং�া . ৮ প�পালন (�রাগ�� িডম) ১২৫০০.০০ ১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ১১৫০০.০০

সং�া . ৯ বীজ �� উৎপাদন ২৬৫০০.০০ ২৬০০০.০০ ২৬০০০.০০ ২৫৫০০.০০

সং�া . ১০ বীজ িডম উৎপাদন ১২৫০০.০০ ১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ১১৫০০.০০

�কিজ . ১১ ক�চা �রশম উৎপাদন ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৮.০০ ৩৭.০০

লািছ . ১২ �ান িস� উৎপাদন ৪৩৬০.০০ ৪৩৫০.০০ ৪৩৫০.০০ ৪৩৫০.০০

িমটার . ১৩ �রশম ব� উৎপাদন ৫১০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০

 গেবষণা কায ��ম (আ�িলক �ক�, চ�-�ঘাণা) 

সং�া . ১৪ �তঁগােছর মা�-িপ� জাত সংর�ণ ১৩.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০

সং�া . ১৫ �রশমকীেটর মা�-িপ� জাত সংর�ণ ৩০.০০ ২৯.০০ ২৯.০০ ২৯.০০

�হ�র . ১৬ �তঁচাষ ২০.০০ ১৯.০০ ১৯.০০ ১৯.০০

সং�া . ১৭ উ�ফলনশীল �রশমকীেটর জাত উ�বান ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০

সং�া . ১৮ প�পালন (�রাগম� িডম) ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৫০০.০০

সং�া . ১৯ বীজ�� উৎপাদন ১০৫০০.০০ ১০৫০০.০০ ১০৫০০.০০ ১০০০০.০০

সং�া . ২০ বীজ িডম উৎপাদন ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২২০০.০০

জাম �পাজম র�ণােব�ণ �ক�, সােকায়া, প�গড় 

সং�া . ২১ �তঁগােছর মা�-িপ� জাত সংর�ণ ১৩.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১৩.০০

সং�া . ২২ �রশমকীেটর  মা�-িপ� জাত সংর�ণ ৫৪.০০ ৫৩.০০ ৫৩.০০ ৫২.০০

একর . ২৩ �তঁচাষ ৪.৩৪ ৪.৩৪ ৪.৩৪ ৪.৩৪

সং�া . ২৪ উ�ফলনশীল �রশমকীেটর জাত উ�াবন ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০

একর . ২৫ প�পালন জিমর পিরমাণ ৪.৩৪ ৪.৩৪ ৪.৩৪ ৪.৩৪

�কিজ . ২৬ বীজ�� উৎপাদন ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০

�কিজ . ২৭ বীজ িডম উৎপাদন ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৫৬০০.০০

�িশ�ণ কায ��ম (রাজশাহী) 

সং�া . ২৮ দীঘ �েময়ািদ �কােস � �িশ�ণ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০

সং�া . ২৯ ��েময়ািদ �কােস � মাঠকম�েদর �িশ�ণ ৬০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০

সং�া . ৩০ �দেময়ািদ �কােস � �রশম চাষীেদর �িশ�ণ ২৪০.০০ ২৩৫.০০ ২১০.০০ ২৩৫.০০

�িশ�ণ কায ��ম (আ�িলক �ক�, চ�-�ঘানা) 

সং�া . ৩১ ��েময়ািদ �কােস � মাঠকম�েদর �িশ�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৩২ ��েময়াদিদ �কােস � �রশম চাষীেদর �িশ�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�রশম গেবষণা স�সারণ কায ��ম 

সং�া . ৩৩ িফ� �ায়াল /�ডেমা�ে�শন ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০

সং�া . ৩৪ উ�ফলনশীল �তঁচারা উৎপাদন ও সরবরাহ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৩৫ উ�ফলনশীল �তঁকা�ংস সরবরাহ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৩৬ উ�ফলনশীল �রশমকীেটর িডম উৎপাদন ও সরবরাহ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৩৭ �রমশচাষী  �িশ�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ৭৪৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

রাজ� 

লাখ টাকা . ৩৮ �তঁচারা িব�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৯ �রাগ� িডম িব�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪০ �রশম �তা িব�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪১ সরকাির অ�দান ৬৫৬.০০ ৬৯২.০০ ৬৯২.০০ ৬১৯.২৯

% . ৪২ - �মাট রাজে�র হার ৯৮.৯৪ ৯৮.৯৪ ৯৯.১৪ ৯৯.২০

লাখ টাকা . ৪৩ িবেদিশ অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৪ সরকাির ঋণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৫ �া�  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৬ �সবা/সািভ�স ��দান হেত �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৭ অ�া� ৭.০০ ৭.৪২ ৬.০০ ৫.০০

লাখ টাকা . ৪৮ �মাট আয় (৩৮+....+৪৭) ৬৬৩.০০ ৬৯৯.৪২ ৬৯৮.০০ ৬২৪.২৯

�য় 

লাখ টাকা . ৪৯ �বতন ও ভাতািদ(তফিসল-ক) ২৭৩.৯৭ ২৭৬.৫৪ ৩০৮.১০ ২৯১.১৩

লাখ টাকা . ৫০ ভিব�ৎ তহিবল,��া�ই�, িবমা ইত�ািদ ৪৯.০০ ১১১.০০ ৯৬.৭৯ ৮৯.৪০

লাখ টাকা . ৫১ �মরামত ও সংর�ণ (তফিসল-খ) ৬২.০০ ৪৮.০০ ৪০.০০ ৩২.৫০

লাখ টাকা . ৫২ িব��ং ও পািন ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৩.২০

লাখ টাকা . ৫৩ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৪ �িশ�ণ ৬.৫০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৫০

লাখ টাকা . ৫৫ িসএনিজ, �প�ল ওেয়ল এবং �ি�েক� ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৫.৪৭

লাখ টাকা . ৫৬ বীজ �রশম�� উংপাদন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৭ সাধারণ ভ��িক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৮ িরয়ািরং এ�াপলােয়� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৯ খাজনা ও কর ৯.৬৩ ৯.৬৩ ৬.২৮ ৬.৩৬

লাখ টাকা . ৬০ �দ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬১ অ�া� (তফিসল-গ) ১৮৫.৪০ ১৮৬.৭৫ ১৭৪.২৫ ১৩৮.৭৩

লাখ টাকা . ৬২ �মাট পিরচালন �য় (৪৯+...+৬১) ৬৩৩.০০ ৬৭৯.৪২ ৬৭২.৯২ ৬০২.২৯

% . ৬৩ - �মাট আেয়র হার ৯০৪২.৮৬ ৯১৫৬.৬০ ১১২১৫.৩৩ ১২০৪৫.৮০

লাখ টাকা . ৬৪ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) (৪৮-৬২) ৩০.০০ ২০.০০ ২৫.০৮ ২২.০০

 ৭৪৫  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

�া�ি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  ৬৫৬.০০  ৬৯২.০০  ৬৯৪.৭১  ৬১৯.২৯. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ৭.০০  ৭.৪২  ৬.০০  ৫.০০. 

১২ �মাট আয়  ৬৬৩.০০  ৬৯৯.৪২  ৭০০.৭১  ৬২৪.২৯. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৭৩.৯৭  ২৭৬.৫৪  ২৯১.৫০  ২৯১.১৩. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৪৯.০০  ১১১.০০  ১১০.১৮  ৮৯.৪০. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৬২.০০  ৪৮.০০  ৪০.০০  ৩২.৫০. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ৬.৫০  ৬.০০  ৬.০০  ৫.৫০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৬.৫০  ৬.৫০  ৬.৫০  ৫.৪৭. 

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�া�  ২৩৫.০৩  ২৩১.৩৮  ২৪০.৫৩  ১৭৮.২৯. 

২৪ �মাট �য়  ৬৩৩.০০  ৬৭৯.৪২  ৬৯৪.৭১  ৬০২.২৯. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১২৪১১৭৬.৪৭  ১২১৩২৫০.০০  ১২৪০৫৫৩.৫৭  ১০২০৮৩০.৫১. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৩০.০০  ২০.০০  ৬.০০  ২২.০০. 

 ৭৪৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

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  ৩৫০.৫০ ৩৬০.০০  ২৬০.৩০ ৩৭০.৫০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ২০.০০ ৩০.০০  ২২.০০ ২৫.০৮ . 

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  ১,০৫৫.৩৯ ১,১৪২.৩৪  ১,১৯৯.৭৯ ১,১৪২.৩৪ . 

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  ১,৪২৫.৮৯ ১,৫৩২.৩৪  ১,৪৮২.০৯ ১,৫৩৭.৯২ . 

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  ২৯৯.৩০ ৩২৯.৩৪  ২৭২.১৮ ৩২৯.৩৪ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০০.৭০ ১১৮.২৯  ৩১৭.০১ ১১৮.২৯ . 

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  ৩৬০.০০ ৩৭০.৫০  ৩৬০.৪০ ৩৮০.৫০ . 

২১ অ�া�  ৬৬৫.৮৯ ৭১৪.৭১  ৫৩২.৫০ ৭০৯.৭৯ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১,৪২৫.৮৯ ১,৫৩২.৮৪  ১,৪৮২.০৯ ১,৫৩৭.৯২ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০-০.৫০  ০.০০ ০.০০ . 

 ৭৪৭  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৭৪৮.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১১৩৮৭.৮৮ ১০২৪৫.৫৪ ৯১৯০.১৫. 

২ সংরি�ত তহিবল ৫০.০০ ২০.০০ ০.০০. 

৩ ই��ই� ১১৪৩৭.৮৮ ১০২৬৫.৫৪ ৯১৯০.১৫. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ১৬০.৪২ ১৫৯.৯২ ১৫৯.৯২. 

৬ �মাট দায় ১৬০.৪২ ১৫৯.৯২ ১৫৯.৯২. 

৭ �মাট তহিবল ১১৫৯৮.৩০ ১০৪২৫.৪৬ ৯৩৫০.০৭. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১ : ৯৯ ২ : ৯৮ ২:৯৮. 

৯ চলিত অ�পাত ১০.৭৫ : ১ ৬.২৪ : ১ ২.০২ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৭২.৩০ : ১ ৬৫.১৯ : ১ ২.০২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৯৫১.৮৮ ৬২২.৫৪ ৩২৩.২৪. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ১৬৩.৩১ ১৬৩.৩১ ১৬৩.৩১. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৭৮৮.৫৭ ৪৫৯.২৩ ১৫৯.৯৩. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৯০৮৫.৮৯ ৮৯৬৭.৬০ ৮৮৬৬.৯০. 

১৫ চলিত স�দ ১৭২৩.৮৪ ৯৯৮.৬৩ ৩২৩.২৪. 

১৬ �মাট স�দ ১১৫৯৮.৩০ ১০৪২৫.৪৬ ৯৩৫০.০৭. 

 ৭৪৮  



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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৭৪৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০৫  ০.১০  ০.০৫  ০.০৫ . 

২ �াংক ি�িত  ৩৭০.৪৫  ৩৫০.৪০  ৩৭০.৪৫  ২৬০.২৫ . 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৩৭০.৫০  ৩৫০.৫০  ৩৭০.৫০  ২৬০.৩০ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৩০.০০  ২০.০০  ০.০০  ২২.০০ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৪০০.৫০  ৩৭০.৫০  ৩৭০.৫০  ২৮২.৩০ . 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ২৬.৫০  ০.০০  ২০.৫০ . 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

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

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ২৬.৫০  ০.০০  ২০.৫০ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৪০০.৫০  ৩৪৪.০০  ৩৭০.৫০  ২৬১.৮০ . 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ১,১৪২.৩৪  ১,০৫৫.৩৯  ১,১৪২.৩৪  ১,১৯৯.৭৯ . 

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)  ৭.০০  ৭.৪২  ৬.০০  ৫.০০ . 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ১,৫৪৯.৮৪  ১,৪০৬.৮১  ১,৫১৮.৮৪  ১,৪৬৬.৫৯ . 

 ৭৪৯  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৭৪৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৩২৯.৩৪  ২৯৯.৩০  ৩২৯.৩৪  ২৭২.১৮ . 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ১১৮.২৯  ১০০.৭০  ১১৮.২৯  ৩১৭.০১ . 

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)  ৭১৪.৭১  ৬৬৫.৮৯  ৭২৩.৭৯  ৫৩২.৫০ . 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১,১৬২.৩৪  ১,০৬৫.৮৯  ১,১৭১.৪২  ১,১২১.৬৯ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০৭  ০.০৪  ০.০৭  ০.০৪ . 

৪৩ �াংক ি�িত  ৩৮০.৫০  ৩৬০.০০  ৩৭৯.৪৩  ৩৬০.৪০ . 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৩৮০.৫৭  ৩৬০.০৪  ৩৭৯.৫০  ৩৬০.৪৪ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১,৫৪২.৯১  ১,৪২৫.৯৩  ১,৫৫০.৯২  ১,৪৮২.১৩ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ১০.০৭  ৯.৫৪  ৯.০০  ১০০.১৪ . 

 ৭৫০  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

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  ২৫.০০  ২১.০০ ২০.০০  ২৫.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ৫.০০  ৭.০০ ৪.০০  ৫.০০. 

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  ৬.০০  ৫.০০ ৬.০০  ৬.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ৩৬.০০  ৩৩.০০ ৩০.০০  ৩৬.০০. 

 ৭৫১  



 

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 �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 752.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৯৯৫,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৪  ১  ১  ৪  ১  ১  ৪  ১  ৯.১৮  ১০.৭৭  ১৯.৯৫. 

২  ৮৫৭,১০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৩৪  ১০  ১০  ৩৪  ১০  ১০  ৩৪  ১০  ৪৫.৯১  ৩৯.৮০  ৮৫.৭১. 

৩  ১,০৫৯,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ২৪  ৪  ৪  ২৪  ৭  ৭  ২৪  ৮  ২২.৯২  ১৯.৪৪  ৪২.৩৬. 

৪  ৯৮৬,৮০০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৬২  ১৫  ১৫  ৬২  ১৮  ১৮  ৬২  ১৯  ৭৮.০১  ৭০.০১  ১৪৮.০২. 

৫  ৩৯৮,৫৫৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৬৫  ৩৬  ৩৬  ৬৫  ৩৮  ৩৮  ৬৫  ৪০  ৭১.০০  ৭২.৪৮  ১৪৩.৪৮. 

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

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

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

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

১০  ৩৯৮,৫৫৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৬৫  ৩৬  ৩৬  ৬৫  ৩৮  ৩৮  ৬৫  ৪০  ৭১.০০  ৭২.৪৮  ১৪৩.৪৮. 

১১  ৫৭১,৫৬৯ �মাট (৪+৯+১০)  ১২৭  ৫১  ৫১  ১২৭  ৫৬  ৫৬  ১২৭  ৫৯  ১৪৯.০১  ১৪২.৪৯  ২৯১.৫০. 

 ৭৫২  



 

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 �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 753.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৮.৯৩  ৯.৮৬  ১৮.৭৯  ৯.১৮  ১০.৭৭  ১৯.৯৫ ১৮৭৯০০০  ১৯৯৫০০০  ১৮১৪০০০  ৮.৫৮  ৯.৫৬  ১৮.১৪

 ৪৩.৭১  ৩৪.৬৯  ৭৮.৪০  ৪৫.৯১  ৩৯.৮০  ৮৫.৭১ ৭৮৪০০০  ৮৫৭১০০  ৮৩৭৬০০  ৪৬.৭৮  ৩৬.৯৮  ৮৩.৭৬

 ২৫.২৩  ২০.৮১  ৪৬.০৪  ২২.৯২  ১৯.৪৪  ৪২.৩৬ ৬৫৭৭১৪  ৬০৫১৪৩  ৬৮৪৭৫০  ২৯.৭০  ২৫.০৮  ৫৪.৭৮

 ৭৭.৮৭  ৬৫.৩৬  ১৪৩.২৩  ৭৮.০১  ৭০.০১  ১৪৮.০২ ৭৯৫৭২২  ৮২২৩৩৩  ৮২৪৬৩২  ৮৫.০৬  ৭১.৬২  ১৫৬.৬৮

 ৭১.৭৯  ৬৭.৩০  ১৩৯.০৯  ৭১.০০  ৭২.৪৮  ১৪৩.৪৮ ৩৬৬০২৬  ৩৭৭৫৭৯  ৩৮১৬০০  ৭৭.৭৩  ৭৪.৯১  ১৫২.৬৪

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

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

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

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

 ৭১.৭৯  ৬৭.৩০  ১৩৯.০৯  ৭১.০০  ৭২.৪৮  ১৪৩.৪৮ ৩৬৬০২৬  ৩৭৭৫৭৯  ৩৮১৬০০  ৭৭.৭৩  ৭৪.৯১  ১৫২.৬৪

 ১৪৯.৬৬  ১৩২.৬৬  ২৮২.৩২  ১৪৯.০১  ১৪২.৪৯  ২৯১.৫০ ৫০৪১৪৩  ৫২০৫৩৬  ৫২৪২৭১  ১৬২.৭৯  ১৪৬.৫৩  ৩০৯.৩২

 ৭৫৩  



�িমকন

�র

অথৈনিতক 

�কাড

 িববরণ   বােজট     

২০20-২1

 সংেশািধত  বােজট 

২০19-20

  অ�েমািদত  বােজট 

২০19-20

 সামিয়ক   

২০১8-19

1. ৩১১১১০১ �ল �বতন (অিফসার) ৭০.০০                     66.00                       80.00             76.28 

2. ৩১১১২০১ �ল �বতন (কম �চারী) ৯০.০০                      80.00                       90.00              96.44 

১৬০.০০                   146.00                    170.00           172.72 

3. ৩১১১৩০১ দািয়�  ভাতা ৬.০০                        4.50                         3.00               3.50 

4. ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ১.২০                        1.30                          1.40                1.18 

5. ৩১১১৩০৬ িশ�া  ভাতা ৩.০০                        3.00                         3.50               2.35 

6. ৩১১১৩০৯ পাহািড় ভাতা ০.১১                         0.11                          0.11                   -   

7. ৩১১১৩১০ বািড়ভাড়া ৬২.৫০                      65.00                       67.50             66.17 

8. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৯.২০                      10.08                       10.08              10.49 

9. ৩১১১১৩১২ �মাবাইল/ �সল �ফান ভাতা ০.১৮                        0.16                         0.18                0.16 

10. ৩১১১৩১৩ আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা ০.০০                            -                               -                     -   

11. ৩১১১৩১৪ �িফন ভাতা ০.৮৭                       0.86                         0.90                0.90 

12. ৩১১১৩১৫ �পাশাক ভাতা ০.৮৫                        0.85                          1.00                0.70 

13. ৩১১১৩১৬ �ধালাই ভাতা ০.১৫                        0.15                         0.15                0.12 

14. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ২৩.২৫                      23.00                       25.00             23.51 

15. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৩.০০                        2.50                         3.00                1.50 

16. ৩১১১৩২৮ �াি� ও িবেনাদন ভাতা ০.০০                      10.65                       12.50                   -   

17. ৩১১১৩৩১ আ�ায়ন ভাতা ০.০৮                        0.08                         0.08                0.08 

18. ৩১১১৩৩২ স�ািন ভাতা ৫.০০                        4.00                         3.00               3.00 

19. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ২.৩৮                        2.20                         2.50               2.30 

20. ৩১১১৩৩৮ অ�া� ভাতা ৪.২০                        2.10                         4.20                2.45 

১২১.৯৭                   130.54                    138.10            118.41 

২৭৩.৯৭                  276.54                    308.10           291.13 

1. ৩৪২১৫০৬ কি�িবউটরী ভিব� তহিবল ১৩.৫০                      13.00                       13.50              13.50 

2. ৩৬৩১১০৪ আ�েতািষক ৩৫.০০                      97.00                      83.29              75.00 

3. ৩৮২১১১৬ িবমা ১.০০                        1.00                             -                  0.90 

৪৯.০০                    111.00                     96.79             89.40 

৩২২.৯৭ 387.54                 404.89                   380.53         

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, রাজশাহী

১. উপেমাট

ভাতািদ

২. উপেমাট

সব �েমাট �বতন-ভাতা (১+২)

(লাখ টাকায়)

�বতন

�বতন ও ভাতািদ

�িভেড� ফা�, ��া�ই� সং�া�

অ�া� (তফিসল-ক)  

সব �েমাট (১+২+৩)

                       ৩. উপেমাট
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অ া  (তফিসল-গ)  (লাখ টাকা )

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

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

১. ৩২১১১০৬ আ ায়ন য় 5.00 4.00                       3.70                        3.50              

২. ৩২১১১১০ আইন সং া  য় 7.00 4.00                       7.00                        0.07               

৩. 3211111 সিমনার ও কনফাের  য় 5.00 4.00                       2.00                        2.00              

৪. ৩২১১১১৩ িব ৎ 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. 3211119 ডাক ও তার 0.20 0.15                       0.15                        0.12               

৬. 3211120 টিলেফান/ টিল াম/ টিলি ার 9.00 8.00                       7.00                        4.76              

৭. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন য় 5.00 4.00                       4.00                        2.39              

৮. 3211127 বইপ  প  ও সামিয়কী  য়  2.50 2.00                       2.00                        1.80               

৯. 3221101 িনরী া িফ 0.50 0.50                       0.50                        -                

১০. ৩২২১১০৬ পিরবহণ য় 4.00 3.00                      2.00                        2.00              

১১. 3221108 িবমা/ াংক চাজ 0.10 0.10                       0.10                        0.10               

১২. ৩২৩১৩০১ িশ ণ 0.00 0.00 0.00 0.00

১৩. ৩২৪৩১০১ পে াল, ওেয়ল ও ি েক  0.00 0.00 0.00 0.00

১৪. ৩২৪৪১০১ মণ য় 40.00 35.00                    35.00                      28.36           

১৫. ৩২৫১১০৫ সার য় 10.00 10.00                     7.00                        5.00              

১৬. ৩২৫১১০৭ িকট নাশক 6.50 5.00                       4.00                        4.00               

১৭. ৩২৫৫১০১ কি উটার সাম ী 6.00 5.00                       5.00                        4.00               

১৮. 3255102 ণ ও বাধাই 6.00 5.00                       4.80                        4.00               

19. ৩২৫৫১০৪ া  ও িসল 6.00          5.00                       5.00                        5.00              

20. ৩২৫৬১০২ রাসায়িনক 10.00         8.00                       7.00                        7.00               

21. ৩২৫৭১০৩ গেবষণা 80.00         75.00                     75.00                      62.35            

22. ৩২৫৭৩০১ অ ান/ উৎসবািদ 5.00           4.00                       3.00                        2.28              

23. ৩৮২১১০২ িম উ য়ন কর 0.00 0.00 0.00 0.00

24. ৩৮২১১০৩ পৗর কর 0.00 0.00 0.00 0.00

25. েযাগ ব াপনা 6.00          5.00                       0.00 0.00

185.40 186.75 174.25 138.73

অ া  (তফিসল-খ)  

1. ৩২৫৮১০১ মাটরযান ৪.০০                        4.00                          4.00                2.50 

2. ৩২৫৮১০২ আসবাবপ ২.৫০                        2.00                         2.00                1.00 

3. ৩২৫৮১০৩ কি উটার ৫.০০                        3.00                         3.00                2.50 

4. ৩২৫৮১১০৫ অ া  য পািত ও সর ামািদ ৩.৫০                        3.00                         2.00                1.50 

5. ৩২৫৮১০৮ অ া  ভবন ও াপনা ৪০.০০                      30.00                       25.00              20.00 

6. ৩২৫৮১১৫ া  িবধান ও পািন সরবরাহ 7.00 6.00                      5.00                        5.00              
৬২.০০                     48.00                      41.00            32.50 

লধন বাবদ সহায়তা 

1. ৪১১২৩১০ অিফস সর ামািদ ( লধন অ দান)  20.00         13.00                     12.00                      12.00             

2. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ  ( লধন অ দান)  10.00         7.00                       6.00                        5.00              

30.00 20.00 18.00 17.00

বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ই উট, রাজশাহী

মাট

মরামত ও সংর ণ

মাট 

মাট 
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বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইি উট, রাজশাহী

দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশাধ ( বদিশক, সরকাির, াংক ও অ া  দায় পিরেশাধ )

                    (লাখ টাকায় )

িমক েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

নং ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১. বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত  )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বেদিশক ঋণ (বেকয়া ) -                         -                          -                

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত  ) -                         -                          -                

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. সরকাির ঋণ (বেকয়া )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. াংক ঋণ (পিরেশািধত  ) -                         -                          -                

১. দীঘেময়ািদ 

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. েময়ািদ 

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. াংক ঋণ (বেকয়া )

১. দীঘেময়ািদ 

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. েময়ািদ 

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

মাট 0.00 0.00 0.00 0.00

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইি উট, রাজশাহী

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী (লাখ টাকায়)

িমক িববরণ ৩০-০৬-১9 পয বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

নং েদয় ২০২০-২১ 2019-20 2018-19

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী 0.00 0.00 0.00 0.00

১. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

২. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

মাট 0.00 0.00 0.00 0.00

( জাির ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া  )
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িমক 

ন র ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১

১.
রশম ি  উ য়ন, িব ার ও দ  জনশি  ি র মা েম উৎপাদনশীলতা ি করণ 

শীষক ক ।
374.59 840.00 1527.34

মাট = 374.59 840.00 1527.34

ত য় বরা  (ল  টাকায়)
কে র নাম
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