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বাংলােদশ াডস এ  টি ং ই উশন 
1. িমকা 

১৯৮৫ সােল বাংলােদশ সরকােরর জাির ত অ ােদশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing 
Institution Ordinance, 37 of 1985)-এর মা েম স াল টি ং াবেরটির (CTL) এবং বাংলােদশ া াডস 
ইনি উশন (BDSI) ক একী ত কের িশ  ম ণালেয়র অধীেন ায় শািসত িত ান িহেসেব বাংলােদশ া াডস এ  
টি ং ইনি উশন (িবএস আই) গ ত হয়। পরবত েত ১৯৯৫ সােল বািণজ  ম ণালেয়র অধীন তৎকালীন িষপ  িবপণন 

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

২. পক  (Vision) 
মান নয়ণ ও মানস ত প  িনি তকরেণ আ জািতক পযােয়র িত ান িহসােব পা র।   

৩. অিভল  (Mission) 
প  ও সবার মান ণয়ন, ণগতমান ও পিরমাপ িনি তকরণ সবাস হেক আ জািতক/আ িলক মানদে  

উ ীতকরণ এবং সবা হীতােদর াথ র া েম জাতীয় ও আ জািতক বািণেজ  সহায়তা।   

৪. ধান কাযাবলী 
 প  ও সবার জাতীয় মান ণয়ন ও কাশ; 
 ওজন ও পিরমাপেকর ে  বাংলােদেশর জাতীয় মান সংর ণ এবং আ জািতক একক (SI) এর তার 

ধারাবািহকতা াপন; 
 িশ  ও িষজাত প  উৎপাদেনর ে  বাংলােদশ া াড অ সরণ বক পরী ণ কায ম পিরচালনার লে  

সেরজিমেন কারখানা পিরদশন এবং ন না সং হ; 
 িনধািরত প িত অ সরণ বক সা িফেকশন মাকস (িসএম) লাইেস  অ েমাদন, নবায়ন, না-ম র, বািতল অথবা 

িগত করা; 
  িবিডএস অ যায়ী প  উৎপাদন, আমদািন, বাজারজাতকরণ এবং স ক ওজন ও পিরমাপ াি  িনি তকরেণর 

লে  মাবাইল কাট ও সািভ া  েমর কায ম পিরচালনা করা;  
 িসএম লাইেসে র আওতা  খা  প , জব প  ও অৈজব পে র এবং অ া  উৎপািদত পে র ভৗত ও রসায়ন 

পরী ণ; 
 ওজন ও পিরমাপক য পািত ক ািলে শন এবং ভিরিফেকশেনর মা েম স কটা িন পণ এবং পে র 

মাড়কজাতকরণ সনদ দান;   
 ােনজেম  িসে ম সা িফেকট দান; 
 িবএস আই’র ন ন আইেনর সােথ সাম  রেখ িবধানমালা ণয়ন; 
 িশ েণর মা েম দ  মানব স দ তির করা।   

৫. কৗশলগত উে স হ  
 প  ও সবার জাতীয় মান (িবিডএস) ণয়ন; 
 মানস ত প  াি  িনি ত করা; 
 স ক ওজন ও পিরমাপ াি র িন য়তা িবধান; এবং 
 আ িলক ও আ জািতক মান ণয়ন।  

৬. িবগত িতন বছেরর অজনস হ  
 বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ই উশন আইন-২০১৮ এবং ওজন ও পিরমাপক মানদ  আইন-২০১৮ জাির 

করা হেয়েছ; 
 িবএস আই’র াশনাল মে ালিজ াবেরটির (এনএমএল)-এর ৬  াবেরটির এবং কিমক াল, ড ও মাইে া 

বােয়ালিজক াল, িসেম , এমএস রড এবং ট টাইল জাতীয় মাট ৩৫  পে র সবেমাট ৪১১  ট  ারািমটার 
বাংলােদশ এ াি িডেটশন বাড থেক এ াি িডেটশন অজন কেরেছ; 

 িবএস আই’র াডা  সা িফেকশন িসে েমর আওতা  ১৪  প  ভারেতর NABCB থেক এ াি িডেটশন 
অজন কেরেছ। িবএস আই থেক ৩৪  িত ােনর অ েল Management System Certificate দান ও 
নবায়ন করা হেয়েছ; 
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  এনািজ ইিফিসেয়  ইলকি ক মটর, ইেলকি ক ফ ান, ইেলকি ক া স, িরি েজেরটর, এয়ারকি শন াব াপন 
করা হেয়েছ; 

 িবএস আই ক ক লাই, ২০১৬ থেক মাচ, ২০১৯ পয  মাট ৪৭২  (ত ে  আ িলক ও আ জািতক মােনর 
সং া ৩৭৩ ) বাংলােদশ মান (BDS) ণয়ন করা হেয়েছ। এ ছাড়া িব মান আমদািন নীিতমালায় উি ি ত ৫৫  
পে র পরী ণ কাযািদ স  করত: ঐ সকল পে র বাজারজাতকরেণ িবএস আই ছাড়প  দান করেছ; 

 িবএস আই ক ক লাই, ২০১৬ থেক ৩০ মাচ, ২০১৯ পয  সমেয় পে র ণগত মান িনয় ণ সং া  
সা িফেকশন (িসএম) কায ম এবং স ক ওজন ও পিরমাপ িনি তকরেণ মাট ২৮৯০  া মান আদালত ও 
৪২৭৬  সািভ া  অিভযান পিরচালনার মা েম সবেমাট ৭১০৩  মামলা দােয়র করা হেয়েছ। এ সকল মামলায় 
সবেমাট ১২৫৩.৮৫ ল  টাকা জিরমানা আদায়সহ ১৫৩ জনেক িবিভ  ময়ােদ সাজা দান করা হেয়েছ। 

৭.  সং ার KPI (Key Performance Indicator) 

 মান ণয়ন; 
 ােনজেম  িসে ম সা িফেকশন; 
 আ িলক ও আ জািতক মান ণয়ন সভায় অংশ হণ; 
 িসএম লাইেস  দান; 
 মাবাইল কাট ও সািভ া  টীেমর কায ম পিরচালনা; 
 ভৗত পরী ণ- 
        ক)  ইেলি ক িমটার পরী ণ। 
        খ)  িসএম লাইেসে র আওতা  প  পরী ণ। 

 খা  প , জব প  এবং অৈজব পে র রসায়ন পরী ণ; এবং  
 ওজন ও পিরমাপ য পািতর স কতা িন পণ। 
       ক)  বাটখারা; খ) িলটার মজার; গ) ওজন য  

৮. সম া এবং চ ােল স হ  
ািত ািনক স মতা ি , ণীত বাংলােদশ মানেক আ িলক/ আ জািতক পযােয় উ ীতকরণসহ ভা া সাধারেণর াথ 

সংর েণ শতভাগ িব  প  সাম ী াি  িনি ত করা।  

৯. ভিব ৎ পিরক না 
 িবএস আই’র ন ন আইেনর সােথ সাম  রেখ িবধানমালা ণয়ন; 
 িবএস আই-এর াবেরটির েলােক আ িনক ােব উ ীত করা। িবএস আই ধান কাযালেয়র াবেরটির েলার 

অ প চ াম, লনা ও রাজশাহী আ িলক অিফেসর াবেরটির েলােক পযায় েম Accreditation বা 
আ জািতক ী িতর আওতায়া আনা। ১২  জলায় ন ন কের িবএস আই-এর অিফস-কাম- াবেরটির াপন; 

  প  ও সবার জ  বাংলােদশ মান (িবিডএস) ণয়ন। সাক  দেশর মে  বািণজ  সহিজকরেণর লে  িবিভ  
পে র েয়াজনীয় মানস হ আ িলক মান সং া (SARSO) এর মা েম হারেমানাইেজশন করা। িবএস আই 
থেক Management System Certificate কায ম িব ত করা 

 প মান র া, ভজাল রাধ এবং ওজেন কার িপ রােধ জনসেচতনতা িবষয়ক সিমনােরর আেয়াজন; এবং 
  িশ েণর মা েম দ  মানবস দ তির। 

১০. সািবক আয়- য় 
সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজট, ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট এবং ২০১৮-১৯ 
অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ঘাটিত: 

                                                            (ল  টাকা) 
িমক 
নং 

িববরণ বােজট 
2020-21 

সংেশািধত বােজট 
2019-20 

অ েমািদত বােজট 
2019-20 

সামিয়ক 
2018-19 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (6) 
১. মাট আয়  12272.00 11555.00 9842.00 8972.61 
২. মাট য় 9799.41 8864.90 8040.10 6944.94 
৩. নাফা/ ঘাটিত 2472.59 2690.10 1801.90 2027.67 
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১১. বােজট পযােলাচনা 
ক. পিরচালন া  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট ই উশন ক ক ১. িস এম 
লাইেস  দান এর সং া উভয় অথবছের ২৩০০, ২. িসএম লাইেস  নবায়ন এর সং া যথা েম ৩০৫০ ও ৩২০০, ৩. 
ইেল িনক িমটার পরী ণ এর সং া যথা েম ৫.৫০ ল  ও ৫.৬০ ল , ৪. ন না পরী ণ (পদাথ) এর সং া যথা েম 
৮8০০ ও ৯০০০,    ৫. ন না পরী ণ (রসায়ন ও খা ) এর সং া যথা েম ২২০০০ ও ২৩০০০, ৬. ওজন ও পিরমাপক য  
ভিরিফেকশন যথা েম ৭.০০ ল  ও ৭.২০ ল , ৭. ােরজ/আ ার াউ  া / া লির ক ািলে শন যথা েম ৩৫৫০ ও 

৩৭০০, ৮. ওজন ও পিরমাপক য  ক ািলে শন এর সং া যথা েম ২২০০ ও ২৩০০, ৯. প  মাড়কজাতকরণ িনব ন 
যথা েম ২০০০ ও ২৫০০, ১০. এমএসিস সা িফেকট দান এর সং া যথা েম ২৪ ও ২৬, ১১. মান ণয়ন এর সং া 
যথা েম ১৮০ ও ১৯০  কের কায ম পিরচালনা করা হেব বেল ল মা া ধায করা হেয়েছ। 

২০১৮-১৯ অথবছের ই উশন এর কায ম িছল ১ .িস এম লাইেস  দান ২৩৩১, ২. িসএম লাইেস  নবায়ন 
৩০৮৯, ৩. ইেল িনক িমটার পরী ণ ৫.৪৮ ল , ৪. ন না পরী ণ (পদাথ) ৮৫০৮, ৫. ন না পরী ণ (রসায়ন ও খা ) 
১৯৬০০, ৬. ওজন ও পিরমাপক য  ভিরিফেকশন ৫.৭৫ ল , ৭. ােরজ/আ ার াউ  া / া লির ক ািলে শন ৩৫১৮, 
৮. ওজন ও পিরমাপক য  ক ািলে শন ১৫৮২, ৯. প  মাড়কজাতকরণ িনব ন ১১৯৪, ১০. এমএসিস সা িফেকট দান ১৮ 
এবং ১১. মান ণয়ন ১৭৩। 

 
খ.  আয় ও য়  

ই উশেনর আেয়র ধান খাত হে  লাইেস  িফ-এমএসিস (ন ন ও নবায়ন) এবং এর সােথ সংি  িবিভ  
ধরেনর লাইেস  হেত িফ। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট আয় 

া লন করা হেয়েছ যথা েম ১১৫.৫৫ কা  ও ১২২.৭২ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৮৯.৭৩ 
কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট েয়র া লন করা হেয়েছ 

যথা েম ৮৮.৬৫ কা  ও ৯৭.৯৯ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছের মাট েয়র পিরমাণ িছল ৬৯.৪৫ কা  টাকা। ২০১৯-২০ 
ও ২০২০-২১ অথবছের য় উ ৃ  আেয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ২৬.৯০ কা  ও ২৪.৭৩ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথবছের য় উ ৃ  আেয়র পিরমাণ িছল ২০.২৮ কা  টাকা। 

 
গ.  তহিবল বাহ  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট তহিবল াি  া লন করা 
হেয়েছ যথা েম ১৭৮.৮৪ কা  ও ১৯১.২৭ কা  টাকা এবং তহিবল বহােরর পর উ  সমেয়র শেষ যথা েম ১৬৬.৫৫ 
কা  টাকা ও ১৭৭.৩৭ কা  টাকা নগদ ও াংক ি িত থাকেব বেল িহেসব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার 

সং হীত তহিবেলর পিরমাণ িছল ১৫৫.৪০ কা  টাকা এবং সমাপনী নগদ ও াংক ি িতর পিরমাণ িছল ১৫১.৯৪ কা  
টাকা। 
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 2472.59 2690.10 ২০২৭.৬৭
2. অবচয় " 0.00 0.00 0.00
3. বতন ও ভাতািদ " 3595.41 ৩২৭৪.৯ ২৪৫৭.২৯
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 6068.00 5965.00 4484.96
5. কমচারীর সং া জন ৪৪০ ৪৬২ ৪৭৭
6. কম িত  সংেযাগ টাকা 1379091 1291126 940243

 ২০১৮-১৯ অথবছেরর সং ার মাট সংেযাগ িছল ৪৪.৮৫ কা  টাকা যা ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট ও  
২০২০-২১  া িলত অথবছেরর বােজেট যথা েম ৫৯.৬৫ ও ৬০.৬৮ কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের 
কম িত মাট সংেযাগ া লন করা হেয়েছ যথা েম ১২,৯১,১২৬ টাকা ও ১৩,৭৯,০৯১ টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের 
কম িত সংেযােগর পিরমাণ িছল ৯,৪০,২৪৩ টাকা।  
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ঙ. িবিনেয়াগ ও স য়   

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 1370.00 1209.00 346.00
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " 2453.59 2670.10 2027.67
3. অবচয় " 0.00 0.00 0.00
4. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 2453.59 2670.10 2027.67

 ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ ািবত অথবছেরর বােজেট সং ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১২.০৯ ও 
১৩.৭০ কা  টাকা া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ৩.৪৬ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট স য় ২৬.৭০ কা  ও ২৪.৫৪ কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট 
স েয়র পিরমাণ িছল ২০.২৮ কা  টাকা। 
 
চ.  লধন কাঠােমা 
 ৩০ ন ২০১৯ তািরেখর সামিয়ক িহসাব অ যায়ী ক পে র মাট স েদর পিরমাণ িছল ২১২.০৫ কা  টাকা এবং 
কান দীঘেময়ািদ দায় না থাকার কারেণ ঋণ ও লধন অ পাত ০:১০০। ৩০ ন ২০২০ ও ৩০ ন ২০২১ তািরেখ সং ার মাট 

স দ ি  পেয় হেব যথা েম ২৩৮.৭৫ কা  ও ২৬৩.২৭ কা  টাকা। 
 
ছ.  সরকাির কাষাগাের দয় 

২০১৮-১৯ অথবছের সং া মাট ৯.০৩ কা  টাকা সরকাির কাষাগাের জমা দান কের। প া ের ২০১৯-২০ ও     
২০২০-২১ অথবছের ২০ ল  টাকা লভ াংশসহ সং া যথা েম ১১.৯৪ কা  ও ১২.৯৫ কা  টাকা কের সরকাির কাষাগাের 
জমা দান করেব। 
 
জ.  জনবল  
  ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার জনবল া লন করা হেয়েছ 
যথা েম ৪৬২ ও ৪৪০ জন কের। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট বতন ও 
ভাতািদ বাবদ েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ৩২.৭৫ কা  ও ৩৫.৯৫ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট 
জনবল িছল ৪৭৭ জন এবং বতন ও ভাতািদ খােত য় হয় ২৪.৫৭ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার 
কম িত গড় বতন ও ভাতািদ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৭,০৮,৮৫৩ টাকা ও ৮,১৭,১৩৯ টাকা কের। ২০১৮-১৯ অথবছের 
কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৫,১৫,১৫৫ টাকা।  
 

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



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

িববরণ 

সং�া . ১ িস এম লাইেস� �দান ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ২২০০.০০ ২৩৩১.০০

সং�া . ২ িস এম লাইেস� নবায়ন ৩২০০.০০ ৩০৫০.০০ ২৯০০.০০ ৩০৮৯.০০

সং�া . ৩ ইেল�িনক িমটার পরী�ণ ৫৬০০০০.০০ ৫৫০০০০.০০ ৬০০০০০.০০ ৫৪৮৯০০.০০

সং�া . ৪ ন�না পরী�ণ (পদাথ �) ৯০০০.০০ ৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ৮৫০৮.০০

সং�া . ৫ ন�না পরী�ণ (রসায়ন ও খা�) ২৩০০০.০০ ২২০০০.০০ ২০৭০০.০০ ১৯৬০০.০০

সং�া . ৬ ওজন ও পিরমাপক য� �ভিরিফেকশন ৭২০০০০.০০ ৭০০০০০.০০ ৬৮০০০০.০০ ৫৭৪৯৩৫.০০

সং�া . ৭ ��ােরজ/আ�ার�াউ� �া�/�া�লরী  ক�ািলে�শন ৩৭০০.০০ ৩৫৫০.০০ ৩৪০০.০০ ৩৫১৮.০০

সং�া . ৮ ওজন ও পিরমাপক য� ক�ািলে�শন ২৩০০.০০ ২২০০.০০ ২২০০.০০ ১৫৮২.০০

সং�া . ৯ প� �মাড়কজাতকরণ িনব�ন িফ ২৫০০.০০ ২০০০.০০ ৭০০.০০ ১১৯৪.০০

সং�া . ১০ এমএসিস সা� �িফেকট �দান ২৬.০০ ২৪.০০ ১৮.০০ ১৮.০০

সং�া . ১১ মান �ণয়ন ১৯০.০০ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ১৭৩.০০

সং�া . ১২ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ১৩ লাইেস� িফ - িসএম ( ন�ন ও নবায়ন) ৮০০০.০০ ৭৫০০.০০ ৬০০০.০০ ৬৫১৮.০৩

লাখ টাকা . ১৪ লাইেস� িফ- এমএসিস (ন�ন ও নবায়ন) ২০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৩.০৬

লাখ টাকা . ১৫ পরী�ণ িফ (রসায়ন) ১৩৮০.০০ ১৩২০.০০ ১২৬০.০০ ১৩৪০.৭৫

লাখ টাকা . ১৬ পরী�ণ িফ (পদাথ �) ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৩৫.৩৭

লাখ টাকা . ১৭ �মে�ালজী সািভ�স িফ ৭৫০.০০ ৭০০.০০ ৬৫০.০০ ৬৩৮.১৬

লাখ টাকা . ১৮ �কাশনা িব�য় (মান িব�য়) ২২.০০ ২০.০০ ১৭.০০ ২৭.২৪

লাখ টাকা . ১৯ অ�া� ১৬০০.০০ ১৫০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২০ �মাট পিরচালন রাজ� (১৩+.. ..  ..  .. +১৯) ১২২৭২.০০ ১১৫৫৫.০০ ৯৮৪২.০০ ৮৯৭২.৬১

�য় 

লাখ টাকা . ২১ �বতন এবং ভাতা (তফিসল-ক) ৩৫৯৫.৪১ ৩২৭৪.৯০ ২৮৪১.০০ ২৪৫৭.২৯

লাখ টাকা . ২২ কম�চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল,�পনশন এবং �া�ই� ৪২০.০০ ৪০০.০০ ৩৫০.০০ ৩১৫.৪৮

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

লাখ টাকা . ২৪ িব��ৎ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৫৭.৪২

লাখ টাকা . ২৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-খ) ১৭৯.০০ ১৭৫.০০ ৪১৭.০০ ১০০.৫২

লাখ টাকা . ২৬ জবালািন (�প�ল,�াস ও িসএনিজ ইত�ািদ ) ৩৫.০০ ৩০.০০ ৪০.০০ ২৫.০৮

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৮ �টিলেফান ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ৭.৩৩

লাখ টাকা . ২৯ �চার ও িব�াপন ২০০.০০ ১৮০.০০ ১৫০.০০ ৮৯.৩৪

লাখ টাকা . ৩০ অিফস ভাড়া ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৩.৩৬

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

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

লাখ টাকা . ৩৩ অ�া� (তফিসল-গ) ৫২৪৬.০০ ৪৬৮২.০০ ৪১২০.১০ ৩৮৮৯.১২

লাখ টাকা . ৩৪ �মাট পিরচালন �য় (২১+ ... ... +৩৩) ৯৭৯৯.৪১ ৮৮৬৪.৯০ ৮০৪০.১০ ৬৯৪৪.৯৪

লাখ টাকা . ৩৫ পিরচালন উ�ত আয় / ঘাটিত (২০-৩৪) ২৪৭২.৫৯ ২৬৯০.১০ ১৮০১.৯০ ২০২৭.৬৭
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২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
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�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

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

২ সরকাির  অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ১০৬৫০.০০  ১০০৩৫.০০  ৬০০০.০০  ৮৯৪৫.৩৭. 

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  ২২.০০  ২০.০০  ১৭.০০  ২৭.২৪. 

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�া�  ১৬০০.০০  ১৫০০.০০  ৩৮২৫.০০  ০.০০. 

১২ �মাট আয়  ১২২৭২.০০  ১১৫৫৫.০০  ৯৮৪২.০০  ৮৯৭২.৬১. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৩৫৯৫.৪১  ৩২৭৪.৯০  ২৮৪১.০০  ২৪৫৭.২৯. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৪২০.০০  ৪০০.০০  ৩৫০.০০  ৩১৫.৪৮. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১৭৯.০০  ১৭৫.০০  ৪১৭.০০  ১০০.৫২. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৩৫.০০  ৩০.০০  ৪০.০০  ২৫.০৮. 

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�া�  ৫৫৭০.০০  ৪৯৮৫.০০  ৪৩৯২.১০  ৪০৪৬.৫৭. 

২৪ �মাট �য়  ৯৭৯৯.৪১  ৮৮৬৪.৯০  ৮০৪০.১০  ৬৯৪৪.৯৪. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ২২২৭১৩৮.৬৪  ১৯১৮৮০৯.৫২  ১৬৮৫৫৫৫.৫৬  ১৪৫৫৯৬২.২৬. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ২৪৭২.৫৯  ২৬৯০.১০  ১৮০১.৯০  ২০২৭.৬৭. 

 ৭৬৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

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  ১৫,১৯৩.৫৮ ১৬,৬৫৪.৬৮  ১৩,৫১১.৯১ ১৩,৩৩০.২৮ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ২,৬৯০.১০ ২,৪৭২.৫৯  ২,০২৭.৬৭ ১,৮০১.৯০ . 

৩ অবচয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১৭,৮৮৩.৬৮ ১৯,১২৭.২৭  ১৫,৫৩৯.৫৮ ১৫,১৩২.১৮ . 

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  ২০.০০ ২০.০০  ০.০০ ২০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,২০৯.০০ ১,৩৭০.০০  ৩৪৬.০০ ১,৩৮৪.০০ . 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ১৬,৬৫৪.৬৮ ১৭,৭৩৭.২৭  ১৫,১৯৩.৫৮ ১৩,৭২৮.১৮ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১৭,৮৮৩.৬৮ ১৯,১২৭.২৭  ১৫,৫৩৯.৫৮ ১৫,১৩২.১৮ . 

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

 ৭৬৫  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৭৬৬.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১১১০৩.৭৪ ১১১০৩.৭৪ ১১১০৩.৭৪. 

২ সংরি�ত তহিবল ১৫২৬৩.৫৬ ১২৭৯০.৯৭ ১০১০০.৮৭. 

৩ ই��ই� ২৬৩৬৭.৩০ ২৩৮৯৪.৭১ ২১২০৪.৬১. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় -৪০.০০ -২০.০০ ০.০০. 

৬ �মাট দায় -৪০.০০ -২০.০০ ০.০০. 

৭ �মাট তহিবল ২৬৩২৭.৩০ ২৩৮৭৪.৭১ ২১২০৪.৬১. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

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

৯ চলিত অ�পাত -৫৫৫.১৬ : ১ -১০৫৬.১৯ : ১ ০.০০ : ১. 

১০ �িরত স�দ অ�পাত -৬৫৮.১৮ : ১ -১১৯৩.৭৪ : ১ ০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৪১২১.০০ ২৭৫১.০০ ১৫৪২.০০. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৪১২১.০০ ২৭৫১.০০ ১৫৪২.০০. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ২২২০৬.৩০ ২১১২৩.৭১ ১৯৬৬২.৬১. 

১৬ �মাট স�দ ২৬৩২৭.৩০ ২৩৮৭৪.৭১ ২১২০৪.৬১. 

 ৭৬৬  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

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  ১,২০০.০০  ৮৪৪.৭৮ ১,১০০.০০  ১,১০০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ৭৫.০০  ৫৮.৬৫ ৭৪.০০  ৭৪.০০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ১,২৯৫.০০  ৯০৩.৪৩ ১,১৯৪.০০  ১,১৯৪.০০. 

 ৭৬৭  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 768.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ৩,৭০০,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১০  ১০  ১০  ১০  ২৪  ২৪  ১০  ১০  ১৭০.০০  ২০০.০০  ৩৭০.০০. 

২  ১,২২০,৪৭২ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১৫৬  ১২৭  ১২৭  ১৫৬  ১৫১  ১৫১  ১৫৬  ১৩০  ৭৫০.০০  ৮০০.০০  ১,৫৫০.০০. 

৩  ৪৩৮,২১৪ কম �চারী (��ড ১০)  ২০০  ১৪৫  ১৪৫  ২০০  ১২৫  ১২৫  ২০০  ১০২  ৩০০.০০  ৩৩৫.৪১  ৬৩৫.৪১. 

৪  ৯০৬,১৭৪ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৩৬৬  ২৮২  ২৮২  ৩৬৬  ৩০০  ৩০০  ৩৬৬  ২৪২  ১,২২০.০০  ১,৩৩৫.৪১  ২,৫৫৫.৪১. 

৫  ৩৬৭,০৮৯ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২৪১  ১৫৮  ১৫৮  ২৪১  ১৬২  ১৬২  ২৪১  ১৫৯  ২৮০.০০  ৩০০.০০  ৫৮০.০০. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ২৭  ০  ০  ২৭  ০  ০  ২৯  ১০০.০০  ১১০.০০  ২১০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ৭৪  ০  ০  ৭৪  ০  ০  ৪৭  ১২০.০০  ১৩০.০০  ২৫০.০০. 

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  ৬৫৮,২২৮ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২৪১  ২৫৯  ১৫৮  ২৪১  ২৬৩  ১৬২  ২৪১  ২৩৫  ৫০০.০০  ৫৪০.০০  ১,০৪০.০০. 

১১  ৮১৭,১৩৯ �মাট (৪+৯+১০)  ৬০৭  ৫৪১  ৪৪০  ৬০৭  ৫৬৩  ৪৬২  ৬০৭  ৪৭৭  ১,৭২০.০০  ১,৮৭৫.৪১  ৩,৫৯৫.৪১. 

 ৭৬৮  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 769.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

 ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ২০০.০০  ২২০.০০  ৪২০.০০  ১৬০.০০  ১৯০.০০  ৩৫০.০০ ১৭৫০০০০  ৩৫০০০০০  ২৮৩০০০০  ১৪৩.০০  ১৪০.০০  ২৮৩.০০
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তফিসল-ক
(ল   টাকায়)

িমক  অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 20২০-2১ 2019-20 2019-20 2018-19

১. 3111101 কমচারীেদর বতন ( ড-১-১০) 1325.00 1250.00 1050.00 951.05

২. 3111201 কমচারীেদর বতন ( ড-১১-২০) 450.00 420.00 420.00 337.30

৩. 3111310 বািড় ভাড়া 900.00 800.00 693.00 599.97

৪. 3111325 উৎসব ভাতা 280.00 260.00 252.00 216.79

৫. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 32.00 30.00 25.20 21.60

৬. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 94.50 90.00 82.10 74.47

৭. 3111316 ধালাই ভাতা 1.37 1.30 0.84 0.67

৮. 3111331 আ ায়ন ভাতা 0.42 0.40 0.12 0.10

৯. 3111314 িফন ভাতা 5.51 5.25 5.25 3.99

১০. 3111302 যাতায়ত ভাতা 7.72 7.35 7.35 5.95

১১. 3111327 অিতির  কােজর /অিধকাল য় 11.00 10.00 7.88 7.38

১২. 3111306 িশ া সহায়ক ভাতা 27.30 26.00 23.10 20.29

১৩. 3111312 মাবাইল ফান ভাতা 0.21 0.20 0.16 0.16

বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ই উশন

বতন ও ভাতািদ
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১৩. 3111312 মাবাইল ফান ভাতা 0.21 0.20 0.16 0.16

১৪. 3211104 কি েজি / দিনক িভি ক ভাতা 235.00 200.00 115.50 103.81

১৫. 311328 াি  ও িচ িবেনাদন ভাতা 65.00 65.00 65.00 64.69

১৬.   নগদায়ন 150.00 100.00 105.00 43.40

১৭. 3111313 গািড় র ণােব ণ ভাতা 3.68 3.50 3.00 2.75

১৮. মিডেকল িফ 4.20 4.00 4.00 2.92

১৯. দািয়  ভাতা 0.50 0.40 0.00 0.00

২০. পাচক ভাতা 2.00 1.50 0.00 0.00

 মাট (১+....+২০) 3595.41 3274.90 2859.50 2457.29
তফিসল -খ

মরামত ও র ণােব ণ (ল   টাকায়)
িমক  অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড 20২০-2১ 2019-20 2019-20 2018-19

১. 3258101 যানবাহন 25.00 22.00 20.00 16.82

২. 3258102 আসবাবপ 5.00 5.00 5.00 3.93

৩. 3258-103,104 কি উটার ও অিফস সর াম 4.00 3.00 2.00 0.00

৪.  সফটওয়ার র ণােব ণ 10.00 10.00 55.00 3.07

৫. 3258134 য পািত ও সর াম 35.00 35.00 35.00 35.86

৬. 3258107 ভবন (আবািসক ও অনাবািসক) 100.00 100.00 300.00 40.84

৭.  মাট (১+...+6) 179.00 175.00 417.00 100.52
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তফিসল -গ
 (ল   টাকায়)

িমক  অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 20২০-2১ 2019-20 2019-20 2018-19
১. 3241101 মণ য় ( দশ/িবেদশ) 100.00 70.00 80.00 58.47
২. 3211119 ডাক 7.00 6.00 1.60 2.31
৩. 3221104 রিজে শন িফ 4.00 4.00 2.00 0.00
৪. 3211115 পািন (পয়: ও িন াশনসহ) 26.00 25.00 20.00 19.97
৫. 3221108 িবমা ও াংক চাজ 25.00 24.00 22.00 18.05
৬. 3221110 কিমশন/ দ 2.00 2.00 1.50 0.85
৭. 3255102 ণ ও ব ধাই 40.00 40.00 35.00 23.95
৮. 3255105 শনাির 100.00 70.00 50.00 29.78
৯. 3211127 বইপ  ও সামিয়কী 5.00 5.00 5.00 1.51
১০.  সিমনার ও িশ ণ 60.00 35.00 35.00 10.88
১১.  আ ায়ন য় 20.00 15.00 12.00 12.98
১২. 3256101 রাসায়িনক ািদ ও াসওয় ার য় 120.00 85.00 85.00 42.43
১৩.  বসরকাির আয় থেক ব ন -  
১৪. ক. পনশন তহিবল  700.00 650.00 650.00 599.10
১৫. খ. ক াণ তহিবল এবং 80.00 75.00 75.00 70.00

বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ই উশন

অ া  য়
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১৫. খ. ক াণ তহিবল এবং 80.00 75.00 75.00 70.00
১৬. গ. িঁক েনাদনা দান 3500.00 3200.00 2800.00 2400.00
১৭. 3211110 আইন সং া  য় 20.00 15.00 10.00 5.31
১৮. 3111332 স ানী ভাতা/িফ 45.00 40.00 30.00 19.85
১৯.  আ জািতক িত ােন চ দা 30.00 26.00 13.00 16.18
২০. 3821103 পৗরকর 30.00 25.00 6.00 5.69
২১.  িম কর 14.00 12.00 8.00 3.46
২২.  পিরবহন য় ( ফ বাস) 50.00 35.00 35.00 30.64
২৩.  পরী েণর জ  নগেদ ন না য় 5.00 5.00 2.00 2.27
২৪.  মাবাইল কাট পিরচালনা য় 30.00 25.00 14.00 12.03
২৫.  অ  ােব টি ং িফ 0.00 0.00 0.00 0.00
২৬. 3257301 অ ান ও উৎসবািদ 50.00 45.00 25.00 18.96
২৭.  এ াে িডেটশন ও ক ািলে শন সং া 60.00 60.00 60.00 44.41
২৮. 3257101 কনসালেটি  িফ 10.00 5.00 5.00 1.43
২৯. 3256106 ইউিনফম (িলভািরজ) 8.00 7.00 2.00 0.90
৩০. 3221112 পরী ার িফ সং া  য় 50.00 30.00 5.00 0.00
৩১. 3221101 অিডট িফ 5.00 5.00 5.00 0.00
৩২.  মলা 15.00 10.00 5.00 7.11
৩৩.  াচার 10.00 8.00 5.00 2.87
৩৪.  টি ং/ন না পরী ণ 5.00 5.00 5.00 2.27
৩৫. পির ার পির তা 10.00 8.00 6.00 0.91
৩৬.  অ া 5.00 5.00 5.00 4.16
৩৭. ক াণ য়/িসএসআর 5.00 5.00 0.00 0.00
38. আপদকালীন তহিবল 10.00 10.00 0.00 0.00
39.  মাট (১+....+৩8) 5246.00 4682.00 4120.10 3889.12
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তফিসল-ঘ
(ল   টাকায়)

িমক  অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 20২০-2১ 2019-20 2019-20 2018-19

১. 4111201 আবািসক ও অনাবািসক ভবন িনমাণ 300.00 300.00 300.00 136.00 

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

৩. 4112101 মটরযান 250.00 100.00 200.00 0.00 

৪. 4112306 াবেরটির য পািত সামি  য়   600.00 600.00 600.00 165.50 

৫. িলফট াপন 80.00 70.00 150.00 0.00 

৬. 4112-202;310  কি উটার ও আ ষি ক এবং অিফস সর াম 65.00 64.00 64.00 2.30 

৭. 4113301 কি উটার সফটওয় ার 10.00 10.00 10.00 0.00 

৮. 4112314 আসবাবপ 50.00 50.00 50.00 37.80 

৯. 4112303 ব িতক সর াম 15.00 15.00 10.00 4.40 

১০.  মাট  (১+.....+৯) 1370.00 1209.00 1384.00 346.00

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

বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ই উশন

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

 

772



  

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

২২৪০৫৮৭০০ ১ চ াম ও লনায় িবএস আই অ েমািদত 28291.00 - 5000.00    

আ িলক অিফস াপন  
ও আ িনকীকরণ
( লাই' ১৫ হেত ন' 21) (িনজ  তহিবল  

2200.00)

মাট = 28291.00  5000.00    
 

2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)
বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ই উশন

 

ম২০20-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন  

কম চীেত বরা

মাট া িলত য়

(ল  টাকায়)
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