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ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

১. �িমকা  

পয �টন নগরী ক�বাজার বাংলােদেশর সবেচেয়  আকষ �ণীয় পয �টন �ক� �যখােন রেয়েছ �িথবীর দীঘ �তম একক স�� 
�সকতসহ �বশ কেয়ক� �নসিগ �ক �ছাট �ছাট �ীপ, পাহাড়, বনা�ল ��িত। তাছাড়া িশ�ায়ন, �িষ উ�য়ন, মৎ� আহরণ ও 
�ি�য়াকরেণর িবশাল �েযাগ রেয়েছ এ �জলায়। এসব িবষয়ািদ িবেবচনা িনেয় ক�বাজারেক আ�জ�ািতক মান স�� পয �টন 
নগরী�ত �পা�েরর লে�� ২০১৬ সােল ১৩ ম �াচ তািরেখ জাতীয় সংসদ ক��ক রা�পিতর স�িতলাভ কের ক�বাজার ও এর 
সি�িহত এলাকার সম�েয় এক� আ�িনক ও আকষ �ণীয় পয �টন নগরী �িত�াকে� উ� অ�েলর �পিরকি�ত উ�য়ন িনি�ত 
করার িনিমে� ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) �িত�া করা হয়। ক�বাজার উ�য়ন ক��প� �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালেয়র 
অধীন এক� �ায়�শািসত �িত�ান। ক�বাজার উ�য়ন ক��প� বাংলােদেশর �ধান পয �টন নগরী। বত�মান উ�য়ন�খী 
বাংলােদশ সরকােরর �ত�� ��েপাষকতায় পিরকি�ত নগরায়ন �ি�য়া �ত অ�সর হে�।    

২. �পক� (Vision) 
 

 আ�িনক ও আকষ �ণীয় পয �টন নগরী �িত�া এবং �পিরকি�ত উ�য়ন িনি�তকরণ।  
 

৩.  অিভল�য্ (Mission) 
ক�বাজাের �মবধ �মান চািহদার আেলােক ও পিরকি�ত নগরায়েনর লে�� ক�বাজার উ�য়ন ক��পে�র আওতাধীন 

এলাকার মহাপিরক�না �ণয়ন, পয �টন িশে�র িবকাশ, অবকাঠােমাগত উ�য়ন, পিরকি�ত  ইমারত িনম �াণ ও উ�য়ন িনয়�েণর 
মা�েম এক� �টকসই আ�জ�ািতক  পয �টন নগরী িহেসেব গেড় �তালা।    

৪.  �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives) 
 মহাপিরক�না �নয়ণ ও বা�বায়ন। 

 আ�িনক, আকষ �ণীয়ও পিরেবশবা�ব পযটন নগরী �িত�াকরণ। 

 �ভৗত অবকাঠােমাগত উ�য়ন, আবাসেনর �েযাগ স�সারণ। 

 পিরকি�ত নগরায়ন ও �িমর �যৗি�ক �বহার িনি�তকরন। 

 
৫.  �ধান কায �াবিল  

 �িমর �যৗি�ক �বহার িনি�ত কের মহাপিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন; 

 মহাপিরক�না (Master Plan) �ণয়েনর িনিমে� �িম জিরপ ও সমী�া,গেবষণা পিরচালনা এবং তদসংি�� সকল 

�কার ত�,উপা� সং�হ ও সংর�ণ; 

 �িমর উপর �য �কান ��িতর অপিরকি�ত উ�য়ন িনয়�ণ এবং আ�িনক ও আকষ �ণীয় পয �টন অ�ল ও নগর পিরক�না 

সং�া� িবিভ� উ�য়ন�লক কায �াবলী �হণ; 

 পয �টন িশে�র িবকাশসহ ক��পে�র আওতাধীন এলাকার �হায়ন ও আবাসন �িবধা স�সারেণর লে�� পয �টনেকি�ক 

আবািসক, বািণিজ�ক, িবেনাদন, িশ� বা এতদস�িক�ত অবকাঠােমা িনম �ােণর জ� �থক �থক এলাকার অব�ান িনধ �ারণ 

ও সংর�ণ িনি�ত করার লে�� ��র�সারী উ�য়ন পিরক�না �হণ ও এর কায �কর বা�বায়ন; 

 �দিশ ও িবেদিশ পয �টকেদর ক�বাজার �জলায় িনরাপদ অব�ান ও যাতায়াত সহজ করার লে�� আ�িনক পয �টন নগরী ও 

অ�েলর জ� �েয়াজনীয় সং�ক সড়ক, মহাসড়ক, �নৗপথ, �রলপথ ও স��পথ িনম �ােণর লে�� সংি�� ক��পে�র সােথ 

আেলাচনা�েম যথাযথ পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়েনর ��ে� সম�য় সাধনসহ নানািবধ কাজ; 

 স�� �সকেত ক��প� ক��ক িনিদ �� সীমানার মে� িবিধ বিহ� �ত �াপনা িনম �াণ িনয়�ণ বা অপসারণ;  

 অপিরকি�ত, অ�শ�  ও িঘি� বসিত অপসরণ�েম ন�ন আবাসন �ক� �ণয়ন ও বা�বায়ন; 

 িন�িব�, বি�বাসী ও �হহীনেদর আবাসন সম�ার অ�ািধকার িবেবচনায় �রেখ উ�য়ন পিরক�না �হণ ও বা�বায়ন; 
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 আ�িনক ও আকষ �ণীয় পয �টন অ�ল ও নগর পিরক�নার আওতায় িবিভ� নাগিরক �িবধা �তির ও এর ধারাবািহক 

সংর�ণ; 

 পয �া� সং�ক বনায়ন ও স�জ �ব�নী �তিরসহ নানািবধ কাজ।     

৬.  িবগত বছেরর �ধান অজ�নস�হ  
 ইিতমে� ৩৫৬ � �িম �বহার ছাড়প� �দান করা হেয়েছ। 

 ১৫৩ � ন�া অ�েমাদন �দান করা হেয়েছ।  

 ক�বাজার শহের �ি�ন�ন িতন� ভা�য � (�পচ�দা, �ারিফস ও সা�ান) িনম �াণ করা হেয়েছ যা পয �টননগরীর �সৗ��� 

�ি� কেরেছ। 

 এলইিড লাইট �াপেনর মা�েম সড়ক আেলাকায়ন �ক� বা�বায়ন কেরেছ। 

 গত ০৪-০২-২০১৮ তািরখ ক�বাজার উ�য়ন ক��পে�র ২৪০ জনবল স�িলত সাংগঠিনক কাঠােমা �ড়া� অ�েমাদন �ব �ক 

সরকাির আেদশ (িজও) জাির করা হয় এবং ১২-১১-২০১৮ ি�. তািরখ জনবল িনেয়ােগর �িবধান �গেজেট �কািশত হয়।  

জনবল িনেয়ােগর অ�েমাদেনর জ� ইেতামে� �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালেয় ��াব ��রণ করা হেয়েছ।  

 ১.২১ একর জিমেত ‘ক�বাজার উ�য়ন ক��পে�র ব�তল অিফস ভবন িনম �াণ’ �কে�র িডিপিপ গত ১৬-০১-২০১৮ 

তািরখ �ড়া� অ�েমাদন লাভ কের। ভবন িনম �ােণর কাজ চলমান রেয়েছ।  

 পিরকি�ত নগরায়েনর লে�� কউক ক��ক �হীত ‘পয �টন নগরী ক�বাজার �জলার মহাপিরক�না’ শীষ �ক �ক�� 

বত�মােন পিরক�না কিমশেন �ড়া� অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন। 

 ক�বাজার শহেরর �সৗ��� বধ �েনর লে�� ‘ক�বাজার শহর� ঐিতহ�বাহী লালিদিঘ, �গালিদিঘ ও বাজারঘাটা ��র 

�নব �াসনসহ �ভৗত �েযাগ-�িবধার উ�য়ন’ �ক�� �ড়া� অ�েমাদন লাভ কেরেছ।  

 ‘হিলেড �মাড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাস ��া�) সড়ক সং�ারসহ �শ�করণ’ এবং �গ�া পেয়�-�গ�া �মাড়-লাবনী 

সড়ক সং�ারসহ �শ�করণ’ �কে�র িডিপিপ একেনক সভায় উ�াপেনর িনিম� পিরক�না ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ।  

 কউেকর িনজ� বািণিজ�ক ভবন িনম �ােণর জ� কলাতলী� ০.৫৫ একর এবং বািনিজ�ক ভবন িনম �ােণর জ� হিলেড 

�মাড়� ০.০৬ একর জিম কউেকর অ��েল বরা� লাভ কেরেছ।   

৭.  সং�ার key performance Indicator (KPI) 
 মহাপিরক�না �ণয়ন; 

 �িম �বহার ছাড়প�  ও ইমারত নকশা অ�েমাদন; 

 �ট, �াট িনম �াণসহ আবাসেনর �েযাগ �ি�র পিরক�না ও বা�বায়ন;  

 যানজট িনরসেন অবকাঠােমা িনম �াণসহ অ�া� �ভৗত – অবকাঠােমা িনম �াণ ও উ�য়ন।    
 
৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ 

কউক এক� ন�ন �িত�ান। অ� দ�েরর িনজ� জনবল না থাকায় িবিভ� কায ��েমর গিতশীলতা িক�টা �হত হে�। জনবল 
িনেয়াগ কাঠােমা স�িত অ�েমািদত হেয়েছ এবং জনবল িনেয়াগ �ি�য়াধীন রেয়েছ। তাছাড়া জনসেচতনতার অভাব, মা�ার ��ান 
স�েক� ধারণা ও ইমারত িনম �াণ আইন ও িবিধ স�েক� না জানার কারেণ পিরকি�ত নগরায়ন চ�ােল� িহেসেব পিরগিণত হে� ।    

  
৯.  ভিব�ৎ পিরক�না  
 ত� ��ি�র �বহােরর মা�েম দ� ও �িশি�ত জনবল �ি� করা । 

 e-tendering চা�করণ এবং On-line base �সবা �দান । 

 �েত�ক উপেজলায় পিরকি�ত নগরায়ন এবং অপিরকি�ত উ�য়ন িনয়�ণ ও কউেকর �সবা স�েক� অবিহতকরেণর লে�� 

িলফেলট িবতরণ এবং িবলেবাড � �াপন।  
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 ক�বাজার উ�য়ন ক��পে�র ব�তল বািণিজ�ক ভবন িনম �াণ �ক�।  

 পয �টন শহর ক�বাজার শহর� �ক�ীয় ��য়ােরজ ি�টেম� ��া� (এস�িপ) �াপন �ক�। 

 িহলডাউন সািক�ট হাউজ – আনিবক শি� কিমশন পয �� িবক� সড়ক িনম �াণ �ক�। 

 কা�র �দাকান হেত লাইট হাউজ পয �� সংেযাগ সড়ক িনম �াণ �ক�। 

 রহমািনয়া মাদরাসা হেত �জলখানা পয �� সংেযাগ সড়ক �ক�।  

 �সকত �ল চ�র - িবমান ব�র সড়ক উ�য়ন �ক�সহ নানািবধ কাজ।     

 
১০. ক�বাজার উ�য়ন ক��প�  এর ২০১৯ -২০ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত 
এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য় , �য় উ��ৃ আয় / (ঘাটিত) িন��প:      

                                                                                                                                         (ল� টাকায় ) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 

২০১৯ -২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত 
বােজট ২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. �মাট আয় ৬০২৭.২৭ ৫৫৪৮.৩১ - ৭৩৩.৭৬ 

২. �মাট �য় ৩৯২৬.৫৯ ৪৫২৪.৩০ - ৬০৬.৫৪ 

৩.  �য় উ�ৃ� আয় / )ঘাটিত(  ২১০০.৬৮ ১০২৪.০১ - ১২৭.২২ 

 

১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক. পিরচালন ��া� 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� এর আয় –�য় িবে�ষণ কায ��ম ২০১৯-২০ অথ �বছর হেত �� হেয়েছ। ক�বাজার উ�য়ন 
ক��পে�র ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট জিম অিধ�হণ ও বরা� �দওয়ার �কান পিরক�না �নই। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজেট আবািসক খােত ১.৩৪ একর �িম অিধ�হণ করার পিরক�না রেয়েছ। সং�া ২০১৭-১৮ অথ �বছের �কান জিম 
অিধ�হণ ও বরা� �দান কেরিন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট ১৫,১৫০.০০ 
ব.িম আবািসক ভবন এর কাজ স�� করেব।  

ক��পে�র রাজ� আেয়র �ধান উৎসস�েহর মে� জিম ইজারা আয়, �দাকান ও মােক�ট হেত আয়, ��ান িফ ও ভাড়া আয় 
উে�খেযা�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.৬৮ �কা� টাকা। এ রাজ� আয় ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 
�লনায় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ি� �পেয় যথা�েম ৪৩.২২ �কা� ও 
৪৩.২৭ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। �ধানতঃ �বতন ও ভাতািদ, �মরামত ও র�ণােব�ণ এবং অিফস �য় �ি�র 
কারেণ �মাট পিরচালন �য় ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �ি� �পেয় যথা�েম ৪৫.২৪ �কা� ও ৩৯.২৭ �কা� টাকা হেব বেল অ�মান করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট 
পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ৬.০৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সরকাির অ�দান ও অ-পিরচালন আয় সম�েয়র ফেল ক��পে�র নীট উ�ৃে�র পিরমাণ যথা�েম ১০.২৪ �কা� ও ২২.০০ 
�কা� টাকায় দ�ড়ােব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের নীট উ�ৃে�র পিরমাণ িছল ১.২৭ �কা� টাকা।    
খ. �নাফা ও তহিবল �বাহ 

�য় উ�ৃ� আয়, অবচয় ইত�ািদর মা�েম ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট ২১.২১ �কা� টাকা 
তহিবল সং�হ হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। উ� বছরাে�  �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ বাবদ  ৮.৯৬ �কা� টাকা তহিবল 
�বহােরর পর ১২.২৫ �কা� টাকা তহিবেলর নীট উ�ৃ� থাকেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট 
১০.৪৩�কা� টাকা তহিবেলর িবপরীেত ৭.৬৬ �কা� টাকা তহিবল �বহােরর পর ২.৭৭ �কা� টাকা নীট উ�ৃ� থাকেব বেল অ�মান 
করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের নীট উ�ৃ�  তহিবেলর পিরমাণ িছল ০.৬৯ �কা� টাকা।  
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ঙ. �লধন কাঠােমা  

৩০ �ন ২০১৮ ি�. এর ি�িতপে�র ওপর িভি� কের ��ত�ত ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর �া�িলত ি�িতপ� অ�যায়ী �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১২.৬৩ �কা� টাকা ও ৩৩.৬৪ �কা� টাকা এবং 

উভয় অথ �বছের ঋণ-�লধন অ�পাত হেব ০ : ১০০। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ঋণ-�লধন অ�পাত িছল ০ : ১০০ এবং �মাট স�েদর 

পিরমাণ িছল ২.৩৯ �কা� টাকা।    

চ. জনবল  

২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট জনবল িছল ৩৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

�া�িলত উভয় বােজেট এ সং�া �ি� �পেয়  যথা�েম ৫২ জন ও ১১৪ জেন  দ�ড়ােব বেল অ�মান করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কম� �িত বািষ �ক গড় 

�বতন ও ভাতািদ �ি� �পেয় যথা�েম ২,০৩,১৭৩ টাকা ও ২,৯৬,২৫৪ টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের 

কম� �িত বািষ �ক গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ১,৬৩,৬১৮ টাকা।  

 

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

 



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ারি�ক জিমর পিরমাণ 

একর . ১ আবািসক ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ২ বািণিজ�ক ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ৩ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ৪ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০

�িম অিধ�হণ 

একর . ৫ আবািসক ০.০০ ১.৩৪ ০.০০

একর . ৬ আবািসক ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ৭ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ৮ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০

�িম বরা� ইজারা 

একর . ৯ আবািসক ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১০ বািণিজ�ক ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১১ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১২ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ১৩ বরা�েযা� জিমর শতকরা হার ০ ০.০০ ০ ০

বৎসর �শেষ জিমর পিরমাণ 

একর . ১৪ আবািসক ০.০০ ১.৩৪ ০.০০

একর . ১৫ বািণিজ�ক ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১৬ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১৭ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০

িনম �াণ কায ��ম 

ব.িম. . ১৮ আবািসক ভবন ১৫১৫০.০০ ১৫১৫০.০০ ০.০০

ব.িম. . ১৯ বািণিজ�ক  �ল/ �দাকান ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২০ �স� ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২১ নদ �মা ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২২ িমলনায়তন ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২৩ মসিজদ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২৪ পাক� ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২৫ রা�া ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২৬ �িম উনণয়ন ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২৭ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০

ভাড়ােযা� স�ি� 

সং�া . ২৮ বািণিজ�ক �ল ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ২৯ বািণিজ�ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০

ভাড়া �দান 

সং�া . ৩০ বািণিজ�ক �ল ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব.িম. . ৩১ বািণিজ�ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০

�াহক ক��ক �ভাগ দখল হার 

% . ৩২ বািণিজ�ক �ল ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৩৩ বািণিজ�ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ২০৯  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

রাজ� আয় 

লাখ টাকা . ৩৪ পির�য় ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৫ আবািসক জিম ইজারা ও পলট হেত আয় ৪৩০২.২৭ ৪৩০২.২৭ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৬ - একর �িত আবািসক ইজারা জিমর আয় ০ ০ ০ ০

% . ৩৭ - �মাট রাজ� আেয়র হার ৯৯.৪২ ৯৯.৫৪ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৮ �দাকান ও মােক�ট ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৩৯ - �মাট রাজ� আেয়র হার ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪০ প�ান ইত�ািদর জ� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪১ ভাড়া বাবদ আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৪২ - �মাট রাজ� আেয়র হার ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৩ হায়ার চাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৪ �াউ�  �র� ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৫ িসিডউল, ফরম ইত�ািদ িব�য় হেত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৬ ওয়াসা িবল, �পৗরসভার �হাি�ং �া� পিরেশাধ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৭ �� ও অ�া� ��ািদ িনলাম িব�য় হেত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৮ অ�া� আয় (তফিসল-ক) ২৫.০০ ২০.০০ ৬৮.০৯

লাখ টাকা . ৪৯ �মাট রাজ� ( ৩৪+৩৫+ ... ... ... ... +৪৮) ৪৩২৭.২৭ ৪৩২২.২৭ ৬৮.০৯

 ২১০  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�য় 

লাখ টাকা . ৫০ জিম �য় খরচ ০.০০ ১১০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫১ জিম উনণয়ন খরচ ৩১০২.৩৭ ২৯৪৬.২০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫২ �বতন ও ভাতািদ ২৯২.৫১ ৪৫.৬৫ ১৮.০৪

% . ৫৩ - �মাট �েয়র হার ৭.৪৫ ১.০১ ০ ২.৯৭

লাখ টাকা . ৫৪ কম �চারী ক�াণ ও �িবধািদ (তফিসল-খ) ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৫৫ - �মাট �েয়র হার ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৬ ভাড়া, �রট ও কর (তফিসল-গ) ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৭ িব��ৎ ৯.০০ ৫.০০ ২.৬৩

লাখ টাকা . ৫৮ �মণ ১২.০০ ২৫.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৯ ডাক, �টিলেফান ইত�ািদ ৫.০০ ৩.০০ ১.২৭

লাখ টাকা . ৬০ জবালািন �য় ২০.০০ ১৩.৫০ ৬.৩৪

লাখ টাকা . ৬১ �চার ও িব�াপন ৪০.০০ ৩৫.০০ ১৭.৫৪

লাখ টাকা . ৬২ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ঘ) ১৬.৯৫ ১০.৫০ ১.৮০

লাখ টাকা . ৬৩ �িশ�ণ ৫.০০ ২.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬৪ অিফস �য় (তফিসল-ঙ) ৪০৩.৫৪ ৩২০.০৭ ৫৪৩.৭২

% . ৬৫ -  �মাট �েয়র হার ১০.২৮ ৭.০৭ ০ ৮৯.৬৪

লাখ টাকা . ৬৬ �দ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬৭ অবচয় ২০.২২ ১৮.৩৮ ১৫.১৯

লাখ টাকা . ৬৮ অ�া� �য় (তফিসল-চ) ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬৯ �মাট পিরচালন �য় () ৩৯২৬.৫৯ ৪৫২৪.৩০ ৬০৬.৫৩

% . ৭০ - �মাট পিরচালন আেয়র হার ৯০.৭৪ ১০৪.৬৭ ০ ৮৯০.৭৮

লাখ টাকা . ৭১ পিরচালন উ��/ (ঘাটিত) (৪৯-৬৯ ) ৪০০.৬৮ -২০২.০৩ -৫৩৮.৪৪

লাখ টাকা . ৭২ সরকাির অ�দান ১৭০০.০০ ১২২৫.০০ ৬৬৪.৫০

লাখ টাকা . ৭৩ অ-পিরচালন আয় (তফিসল-ছ) ০.০০ ১.০৪ ১.১৭

লাখ টাকা . ৭৪ নীট উ��/ (ঘাটিত) ( ৭১+৭২+৭৩) ২১০০.৬৮ ১০২৪.০১ ১২৭.২৩

 ২১১  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

�া�ি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. 

২ সরকাির  অ�দান  ১৭০০.০০  ১২২৫.০০  ৬৬৪.৫০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৫ �রিজে�শন ও বািষ �ক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ২৫.০০  ২০.০০  ৬৮.০৯. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ০.০০  ১.০৪  ১.১৭. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ৪৩০২.২৭  ৪৩০২.২৭  ০.০০. 

১২ �মাট আয়  ৬০২৭.২৭  ৫৫৪৮.৩১  ৭৩৩.৭৬. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৯২.৫১  ৪৫.৬৫  ১৮.০৪. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১৬.৯৫  ১০.৫০  ১.৮০. 

১৬ অবচয়  ২০.২২  ১৮.৩৮  ১৫.১৯. 

১৭ �িশ�ণ  ৫.০০  ২.০০  ০.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৫.০০  ১২.০০  ০.০০. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ৮০.০০  ৭৬.০০  ০.০৮. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া�  ৩৪৯৬.৯১  ৪৩৫৯.৭৭  ৫৭১.৪৩. 

২৪ �মাট �য়  ৩৯২৬.৫৯  ৪৫২৪.৩০  ৬০৬.৫৪. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৩৪৪৪৩৭৭.১৯  ৮৭০০৫৭৬.৯২  ০.০০  ১৭৮৩৯৪১.১৮. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ২১০০.৬৮  ১০২৪.০১  ০.০০  ১২৭.২২. 

 ২১২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

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  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ১,০২৪.০১ ২,১০০.৬৮  ১২৭.২৩. 

৩ অবচয়  ১৮.৩৮ ২০.২২  ১৫.১৯. 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

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

১১ অ�া�  ১.০৪ ০.০০  ১.১৭. 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১,০৪৩.৪৩ ২,১২০.৯০  ১৪৩.৫৯. 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭৬৬.১৬ ৮৯৬.০০  ৭৪.৯৯. 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৭৬৬.১৬ ৮৯৬.০০  ৭৪.৯৯. 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ২৭৭.২৭ ১,২২৪.৯০  ৬৮.৬০. 

 ২১৩  



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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২১৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ০.০০  ১৭.৬৭  ৫৩.৪১. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ০.০০  ১৭.৬৭  ৫৩.৪১. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২,১০০.৬৮  ১,০২৪.০১  ১২৭.২৩. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ২০.২২  ১৮.৩৮  ১৫.১৯. 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.৩০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ২,১২০.৯০  ১,০৬০.০৬  ১৯৬.১৩. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২,১২০.৯০  ১,০৬০.০৬  ১৯৬.১৩. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ২,১২০.৯০  ১,০৬০.০৬  ১৯৬.১৩. 

 ২১৫  



 

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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২১৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৮৯৬.০০  ৭৬৬.১৬  ৭৪.৯৯. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ১০২.৯৫. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৮৯৬.০০  ৭৬৬.১৬  ১৭৭.৯৪. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০  ১৭.৬৭. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ০.০০  ০.০০  ১৭.৬৭. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৮৯৬.০০  ৭৬৬.১৬  ১৯৫.৬১. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ০.০০ -১৭.৬৭ -৩৫.৭৪. 

 ২১৬  



 

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 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 218.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৪০১,৫০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৯  ২  ২  ৯  ২  ২  ১  ১  ১৭.৭৬  ১০.২৭  ২৮.০৩. 

২  ৬৬০,৯২৩ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৩২  ১৩  ১৩  ৩২  ০  ০  ০  ০  ৫৯.২১  ২৬.৭১  ৮৫.৯২. 

৩  ৩৭০,৬২৫ কম �চারী (��ড ১০)  ২৬  ৭  ১৬  ২৬  ০  ০  ০  ০  ৩৭.৫৮  ২১.৭২  ৫৯.৩০. 

৪  ৫৫৮,৮৭১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৬৭  ২২  ৩১  ৬৭  ২  ২  ১  ১  ১১৪.৫৫  ৫৮.৭০  ১৭৩.২৫. 

৫  ২৪০,২৭৮ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৭৩  ১৮  ১৮  ৭৩  ০  ০  ০  ০  ২৫.৩৭  ১৭.৮৮  ৪৩.২৫. 

৬  ১৪০,৪০০ দ� �িমক  ০  ১০  ১০  ০  ১৫  ১৫  ০  ৮  ১৪.০৪  ০.০০  ১৪.০৪. 

৭  ১২৪,৮০০ আধা-দ� �িমক  ০  ১৫  ১৫  ০  ২০  ২০  ০  ১৩  ১৮.৭২  ০.০০  ১৮.৭২. 

৮  ১২৪,৮০০ অদ� �িমক  ০  ১০  ১০  ০  ১৫  ১৫  ০  ১২  ১২.৪৮  ০.০০  ১২.৪৮. 

৯  ২৫৩,৩০০ অিনয়িমত �িমক  ১০০  ২৫  ৩০  ১০০  ০  ০  ০  ০  ৬৪.৮০  ১১.১৯  ৭৫.৯৯. 

১০  ১৬৬,৯৬২ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৭৩  ৫৩  ৫৩  ৭৩  ৫০  ৫০  ০  ৩৩  ৭০.৬১  ১৭.৮৮  ৮৮.৪৯. 

১১  ২৯৬,২৫৪ �মাট (৪+৯+১০)  ২৪০  ১০০  ১১৪  ২৪০  ৫২  ৫২  ১  ৩৪  ২৪৯.৯৬  ৮৭.৭৭  ৩৩৭.৭৩. 

 ২১৮  



 

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 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 219.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৩৩.৮২  ১১.৮৩  ৪৫.৬৫  ২২৮২৫০০  ১৮০৪০০০  ১০.২৫  ৭.৭৯  ১৮.০৪

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৩৩.৮২  ১১.৮৩  ৪৫.৬৫  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ২২৮২৫০০  ০  ১৮০৪০০০  ১০.২৫  ৭.৭৯  ১৮.০৪

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ১৭.৮২  ০.০০  ১৭.৮২  ১১৮৮০০  ১২৪২৫০  ৯.৯৪  ০.০০  ৯.৯৪

 ২১.৩৪  ০.০০  ২১.৩৪  ১০৬৭০০  ১১০৩৮৫  ১৪.৩৫  ০.০০  ১৪.৩৫

 ২০.৮৪  ০.০০  ২০.৮৪  ১৩৮৯৩৩  ১১০৮৩৩  ১৩.৩০  ০.০০  ১৩.৩০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৬০.০০  ০.০০  ৬০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ১২০০০০  ০  ১১৩৯০৯  ৩৭.৫৯  ০.০০  ৩৭.৫৯

 ৯৩.৮২  ১১.৮৩  ১০৫.৬৫  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ২০৩১৭৩  ০  ১৬৩৬১৮  ৪৭.৮৪  ৭.৭৯  ৫৫.৬৩

 ২১৯  



�িমক 

ন�র

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. অ�া� �াি� ... ২৫.০০ ২০.০০ ০.০০

...

...

...

�মাট ... ২৫.০০ ২০.০০ ০.০০

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. �েদয় ভিব� তহিবল অবদান ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. আ�েতািষক ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. �পনশন তহিবল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. �াি� িবেনাদন ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. পািন কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. �পৗর কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. �িম উ�য়ন কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. গািড়র �টােকন, কর, িবমা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. 3258101 �মাটরযান ... ৮.০০ ২.৫০ ০.০০

২. 3258102 আসবাবপ� ... ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

৩. 3258103 কি�উটার ও অিফস সর�াম ৬.০০ ১.০০ ০.০০

৪. 3258105 অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ ১.২০ ৬.০০ ০.০০

৫. 3258126 �টিলেযাগােযাগ সর�াম ০.২৫ ০.৫০ ০.০০

৬. 3258128 জলযান ১.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ... ১৬.৯৫ ১০.৫০ ০.০০

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

অ�া� আয় 

কম �চারী ক�াণ ও �িবধািদ  

ভাড়া, �রট ও কর 

�মরামত ও র�ণােব�ণ 

220



�িমক 

ন�র

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. 3211102 পির�ার পির��তা ... ১০.০০ ১৫.০০ ০.০০

২. 3211106 আ�ায়ন খরচ ... ১৫.০০ ১০.০০ ০.০০

৩. 3211107 হায়ািরং চাজ� ৪৫.০০ ৬০.০০ ০.০০

৪. 3211109 �িমক ম�ির �য় ৪৫.২৪ ৬০.০০ ০.০০

৫. 3211110 আইন সং�া� খরচ ... ১২.০০ ২.০০ ০.০০

৬. 3211111 �সিমনার ও কনফাের� ... ৩০.০০ ২৪.০০ ০.০০

৭. 3211117 ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� ... ১.০০ ০.৩৮ ০.০০

৮. 3211127 বইপ� ও সামিয়কী ... ২.৫০ ০.৫০ ০.০০

৯. 3211129 অিফস ভবন ভাড়া ... ১৩.৮০ ১৩.৮০ ০.০০

১০. 3211131 আউটেসািস �ং ০.০০ ০.০০ ০.০০

১১. 3221101 অিডট িফ ... ১.০০ ০.৬০ ০.০০

১২. 3221104 িনব�ন িফ ৯.০০ ১.৫০ ০.০০

১৩. 3221108 �াংক চাজ� ... ০.৩০ ০.০০ ০.০০

১৪. 3221106  পে�র ভাড়া ও পিরবহন �য় ... ১৫.০০ ১.৫০ ০.০০

১৫. 3221107  অ�িলিপ �য় ৬.০০ ২.৫০ ০.০০

১৬. 3241102 অভ��রীণ বদলী �য় ২.০০ ১.০০ ০.০০

১৭. 3253103 িনরাপ�া �সবা সং�হ ৫.০৪ ৫.০৪ ০.০০

১৮. 3255101 কি�উটার সাম�ী ০.৯০ ১.০০ ০.০০

১৯. 3255102 ��ণ ও বাধাই ... ৫.০০ ২.০০ ০.০০

২০. 3255104 ��া� ও িসল ৪.৫০ ২.৫০ ০.০০

২১. 3255105 অ�া� মিনহাির ৬৫.৭৬ ১৫.০০ ০.০০

২২. 3256101 সাধারণ �সবা সরবরাহ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৩. 3256106 �পাশাক ... ০.৫০ ০.২৫ ০.০০

২৪. 3257101 কনসালেটি� ৮০.০০ ৭৬.০০ ০.০০

২৫. 3257104 জিরপ ... ১২.০০ ৫.০০ ০.০০

২৬. 3257301 অ��ান/উৎসবািদ ২০.০০ ২০.০০ ০.০০

২৭. 3257304 বাগান পিরচয �া ২.০০ ০.৫০ ০.০০

�মাট ... ৪০৩.৫৪ ৩২০.০৭ ০.০০

�িমক 

ন�র

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. িবিবধ অিফস কন�নেজি� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

অিফস �য় 

*সরকাির িবিধ-িবধান �িতপালন সােপে� খরচ করেত হেব।

অ�া� �য় 
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�িমক 

ন�র

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. এফ,িড,আর, এর উপর �াংক �দ ... ০.০০ ১.০৪ ০.০০

...

�মাট ... ০.০০ ১.০৪ ০.০০

�িমক 

ন�র

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. 3111201 কম �চারীেদর �বতন ... ২০৪.৭৩ ৩৩.৮২ ০.০০

২. 3111301 দািয়� ভাতা ০.২০ ০.১০ ০.০০

৩. 3111306 িশ�া  ভাতা ... ০.১৪ ০.১২ ০.০০

৪. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা ... ৪৫.০৬ ৪.৮৪ ০.০০

৫. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... ১০.৩৭ ০.৩৩ ০.০০

৬. 3111312 �মাবাইল ভাতা ... ০.২৯ ০.৪৮ ০.০০

৭. 3111313 �টিলেফান ভাতা নগদায়ন ০.২৩ ০.১৪ ০.০০

৮. 3111314 �িফন ভাতা ০.৫২ ০.০০ ০.০০

৯. 3111325 উৎসব ভাতা ১৪.৯০ ১.৯৮ ০.০০

১০. 3111331 আ�ায়ন ভাতা ... ০.০৯ ০.০৮ ০.০০

১১. 3111332 স�ািন ... ৮.০০ ৩.০০ ০.০০

১২. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... ১.৪৯ ০.২৫ ০.০০

১৩. 3111338 অ�া� ভাতা ... ৬.৫০ ০.৫১ ০.০০

�মাট ... ২৯২.৫১ ৪৫.৬৫ ০.০০

�িমক 

ন�র

অথ �ৈনিতক 

�কাড

িববরণ বােজট সংেশািধত 

বােজট

অ�েমািদত 

বােজট

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯

১. 4111301 �িতেসৗধ ... ৪৫০.০০ ৩৯৩.০০ ০.০০

২. 4111201 অ�া� ভবন ও �ভৗত অবকাঠােমা ০.০০ ৬৩.৬৬ ০.০০

৩. 4112101 �মাটরযান ... ৮৪.১৫ ১৫.০০ ০.০০

৪. 4112202 কি�উটার ও আ�্সি�ক ১৮.০০ ৮.০০ ০.০০

৫. 4112303 �ব��িতক সর�ামািদ ১৫.০০ ১.০০ ০.০০

৬. 4112314 আসবাবপ� ... ১৮.৫০ ৫.৫০ ০.০০

৭. 4112316 অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ ... ৩১০.৩৫ ২৮০.০০ ০.০০

�মাট ... ৮৯৬.০০ ৭৬৬.১৬ ০.০০

*পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ 

ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

অপিরচালন আয় 

�বতন ও ভাতািদ
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(ল� টাকায়)

অ�েমাদেনর  বা�বায়ন ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� �মপি��ত �য়

পয �ায় কাল িনজ� অ�া� (�াংক/ �বেদিশক �ানীয়  �মাট �মিশনাির/ অ�া� �বেদিশক �ানীয়  �মাট �মিশনাির/

�িমক �কে�র নাম (অথ � অথ � /সরবরাহ ঋণ,  ��া  ��া য�পািত �য়  ��া ��া য�পািত অ�া�

ন�র বছর) ডাউনেপেম� ইত�ািদ ইত�ািদ �য়

 ইত�ািদ) ৮=৬+৭  �য় ১৩=১১+১২  �য়

১ ২ ৩ 4 5 6 7 ৮=৯+১০ 9 10 11 12 ১৩=১৪+১৫ 14 15

1.
ক�বাজার �জলার সদর উপেজলায় ক�বাজার 

উ�য়ন ক��প� আবািসক �াট উ�য়ন �ক�-০১
অ�েমািদত

জা�' ২০১৯ 

হেত �ন' 

২০২১

72.00 11817.12 0.00 11889.12 11889.12 235.00 11654.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

�মাট : 72.00 11817.12 0.00 11889.12 11889.12 235.00 11654.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ক�বাজার উ�য়ন ক��প�
২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (সং�ার িনজ� তহিবল)

�কে�র অ�েমািদত �য়�ক� অথ �ায়েনর উৎস
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�িমক �কে�র নাম �বেদিশক �ানীয়  �মাট �বেদিশক �ানীয়  �মাট �বেদিশক �ানীয়  �মাট

ন�র  ��া ��া  ��া ��া   ��া    ��া

১ 16 17 ১৮=১৬+১৭ 19 20 ২১=১৯+২০ 22 23 ২৪=২২+২৩

1.
ক�বাজার �জলার সদর উপেজলায় ক�বাজার উ�য়ন 

ক��প� আবািসক �াট উ�য়ন �ক�-০১
0.00 4046.20 4046.20 0.00 4046.20 4046.20 0.00 3102.37 3102.37

�মাট : 0.00 4046.20 4046.20 0.00 4046.20 4046.20 0.00 3102.37 3102.37

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (সং�ার িনজ� তহিবল)

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর অ�েমািদত �য় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত �য় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত �য়

ক�বাজার উ�য়ন ক��প�
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