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জাতীয় গৃায়ন কর্তৃক্ষ 

১. ভূমভকা 

২০০০ মিস্টাব্দেয ২৭ নং আইন ফব্দর জাতীয় গৃায়ন কর্তৃক্ষ  প্রমতষ্ঠা কযা য়। জাতীয় গৃায়ন কর্তৃক্ষ  গৃায়ন ও গণপূত ৃ

ভন্ত্রণারব্দয়য অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তামত ংস্থা। যাজধানী ঢাকা দদব্দয য ও গ্রাভাঞ্চব্দর আফান ভস্যা ভাধান কযাই এয 

মূর রক্ষয। এ প্রমতষ্ঠাব্দনয উব্দেশ্য ও কামকৃ্রভ ব্দে-সুষ্ঠু মযকল্পনায ভাধ্যব্দভ আধুমনক নাগমযক সুব্দমাগ-সুমফধা আফামক প্লট ও 

ফ্লাট ততময কযা । তাছাড়া দদব্দয অব্যফহৃত জায়গায় মাৃয়ক্রব্দভ মফমবন্ন দেমণ/দায ভানুব্দলয জন্য মযকমল্পতবাব্দফ স্বল্প জমভব্দত 

ফহুতর মফমষ্ট আফামক বফন মনভাৃণপূফকৃ জনগব্দণয ফাস্থাব্দনয ভস্যা ভাধান কযা। 

২. রূকল্প (Vision)  

মযকমল্পত নগয: মনযাদ ও ােয়ী আফান।  

৩. অমবরক্ষয (Mission)  

সুষ্ঠু মযকল্পনায ভাধ্যব্দভ আধুমনক নাগমযক সুব্দমাগ-সুমফধা য দথব্দক উব্দজরা মনৃ্ত জাতীয় গৃায়ন কর্তৃব্দক্ষয মনজস্ব জমভব্দত , 

অমধগ্রণ কব্দয আফামক প্লট ও ফ্লাট মনভাৃণ কব্দয মকমি সুমফধায় জনগব্দনয ভব্দধ্য ফযাে প্রদানপূফকৃ ‘‘কব্দরয জন্য ফাস্থান’’ 

যকাব্দযয দম রক্ষয তা পূযব্দণ অফদান যাখা।  

৪. দকৌরগত উব্দেশ্যমূ  

 দটকই, মনযাদ, ােয়ী আফাব্দনয সুব্দমাগ ম্প্রাযণ ও মযকমল্পত নগযায়ন; 

 উদ্ভাফন ও অমবব্দমাগ প্রমতকাব্দযয ভাধ্যব্দভ দফায ভান উন্নয়ন;  

 দক্ষতায াব্দথ ফামলকৃ কভৃম্পাদন চুমি ফািফায়ন; 

 প্রামনক ংস্কায, আমথকৃ ব্যফস্থানা ও তনমতকতায উন্নয়ন; 

৫. প্রধান কার্ যাবলী 

 আফান ভস্যা মনযনকব্দল্প স্বল্প ব্যব্দয় আত্ম  ায়তামূরক নগয গঠন, গ্রাভীন গৃায়ন প্রকল্প প্রণয়ন এফং যকাব্দযয 

অনুব্দভাদন াব্দব্দক্ষ এয ফািফায়ন।  

 জাতীয় গৃায়ন নীমতভারা অনুমায়ী কামকৃ্রভ গ্রণ। 

 দুদৃাগ্রস্থ ভমরা, অায় ও দুস্থ নাগমযকব্দদয জন্য গৃায়ন কামকৃ্রভ গ্রণ। 

 যকায কর্তকৃ কর্তৃক্ষ ’য মনকট ন্যাি ফা কর্তৃক্ষ ’য ভামরকানাধীন জমভয যক্ষনাব্দফক্ষণ এফং উি জমভব্দত ফামড়, 

এযাাটবৃ্দভন্ট/ফ্লাট ও ইভাযত মনভাৃণ।  

 গৃায়ন ংক্রান্ত মফলব্দয় জাতীয় ও আন্তজাৃমতক মাৃব্দয় গব্দফলনা কযা।  

 গৃায়ন প্রকল্প ফািফায়ব্দন দদম-মফব্দদম উব্দযািাব্দদয আকৃষ্ট কযা।  

৬. মফগত মতন ফছব্দযয প্রধান অজৃনমূ 

 ঢাকাস্থ রারভাটিয়া ও মভযপুয এরাকায় যকাময কভকৃতাৃব্দদয জন্য মথাক্রব্দভ ১৮২টি  ও ৩৬০টি  আফামক  ফ্লাট এফং  

মদনাজপুব্দয ৭২টি, ফগুড়ায় ১৩৫টি, দনায়াখারীয ভাইজদীব্দত ৬৪টি এফং মব্দাব্দয ১৪৪টি আফামক ফ্লাট মনভাৃণ কাজ ভাপ্ত 

ও ফযাে প্রাকব্দদয মনকট িান্তয কযা ব্দয়ব্দছ। 

 চট্টগ্রাব্দভয যাউজাব্দন চট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি ভাড়ব্দকয াব্দবৃ ২৬৬টি, চট্টগ্রাভ-কাপ্তাই ভাড়ব্দকয াব্দবৃ ২৩০টি , যাজাীয 

দছাটফনগ্রাব্দভ ৫৮টি ও নড়াইব্দর ১৭৯টি  আফামক প্লট এফং চট্টগ্রাভস্থ ামরয াউমজং এব্দস্টব্দট ১ভ মাৃব্দয় ১০৮টি  ও ২য় 

মাৃব্দয় ২১৬টি ফ্লাট, মনভাৃব্দণয কাজ ভাপ্ত ব্দয়ব্দছ, মা ফযাে প্রাকব্দদয কাব্দছ িান্তয কযাও ব্দয়ব্দছ।   

 চাঁাইনফাফগব্দে ৫৮টি, দনয়াখারীস্থ ভাইজদীব্দত ২৩৩টি, যাজাীয দতযখামদয়ায় ১৫৩টি, ভাদাযীপুয দজরায মফচয 

উব্দজরায় ৯২৪টি প্লট এফং ঢাকাস্থ রারভাটিয়ায় যকাময কভকৃতাৃব্দদয জন্য ১৫৩টি আফামক ফ্লাট ফযাে কামকৃ্রভ ম্পন্ন 

ব্দয়ব্দছ। 
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 রারভাটিয়ায় ১৩০টি এফং মব্দরট াজারার াউমজং এব্দস্টব্দট ৮৮টি ফ্লাট মনভাৃণ কাজ চরমত অথ ৃফছব্দয ইব্দতাভব্দধ্য ভাপ্ত 

ব্দয়ব্দছ।  

 ঢাকাস্থ মভযপুয ৯ নং দকব্দন মফমবন্ন আয়তব্দনয  ২৬০০ টি, ১৫ নং দকব্দনয ৬২০টি ও  দভাাম্মদপুযস্থ ‘এপ’ ব্লব্দক 

৯০০টি আফামক ফ্লাট মনভাৃব্দণয কাজ চরভান আব্দছ। চট্টগ্রাভস্থ ামরয াউমজং এব্দষ্টব্দট ৩য় মাৃব্দয় ২৬০টি আফামক 

ফ্লাট মনভাৃব্দণয কাজ শুরু  ব্দয়ব্দছ।  

 দগাারগব্দে, ভাদাযীপুয, দভৌরবীফাজায, চাঁাইনফাফগে, কুমষ্টয়া দজরায় ও চট্টগ্রাভ মফবাগাধীন মফমবন্ন উব্দজরায় 

মযকমল্পত াউমজং এব্দস্টট কযা ব্দয়ব্দছ এফং দমখাব্দন প্রায় ২৫০০টি মফমবন্ন আয়তব্দনয প্লট ততময কযা ব্দয়ব্দছ।  

৭. সংস্হার Key Performance Indicator (KPI) 

 ভূমভ উন্নয়ন/ম্প্রাযণ (প্লট)। 

 আফাব্দনয সুব্দমাগ (ফ্লাট)। 

৮. ভস্যা ও চযাব্দরেমূ 

 কর দজরা ও উব্দজরাব্দত জাতীয় গৃায়ন কর্তৃক্ষ ’য মনজস্ব জমভ নাই। এ কাযব্দণ জমভ অমধগ্রণ কব্দয আফামক প্রকল্প 

গ্রণ কযব্দত য়। মকন্তু জনগব্দনয জমভ প্রদাব্দন অনীা,  ৩গুন ক্ষমতপূযণ মদব্দয় অমধগ্রণকৃত জমভয মূল্য ও  ভাভরা ইতযামদ 

জমনত কাযব্দণ জমভ অমধগ্রণ কযা কামিত ভব্দয়য ভব্দধ্য ম্ভফয য়না পব্দর কাজ রু কযব্দত মফরম্ব য়।  

 ফতভৃাব্দন জমভয দাভ ও মনভাৃণ াভগ্রীয মূল্য বৃমিয কাযব্দণ প্রকল্প মূল্য দফব্দড় মায় পব্দর একমদব্দক ফযাে গ্রীতগণ দমভন 

ক্ষমতগ্রস্থ য় দতভমন জাতীয় গৃায়ন কর্তৃক্ষও ভয়ভত ফযাে প্রাকব্দদয প্লট ও ফ্লাট িান্তয কযব্দত ভথ ৃয় না।  

৯. বমফষ্যত মযকল্পনা 

 জাতীয় গৃায়ন কর্তৃক্ষ’য অব্যহৃত জায়গায় এফং নতুন জমভ অমধগ্রণ কব্দয মাৃয়ক্রব্দভ মফমবন্ন দেণী দায ভানুব্দলয জন্য 

মযকমল্পতবাব্দফ ফহুতর মফমষ্ট আফামক ফ্লাট মফমডং ততময কব্দয ঢাকা াযাব্দদব্দ মফযভান আফান ভস্যা ভাধাব্দন 

অফদান যাখা।  

 ম্প্রমত ঢাকাস্থ মভযপুব্দয ফমিফাীব্দদয জন্য দুই মাৃব্দয় স্ব-অথাৃয়ব্দন এফং মজওমফ অথাৃয়ব্দন বাড়ামবমত্তক ১০,০০০টি ফ্লাট 

মনভাৃব্দণয মযকল্পনা গ্রণ কযা ব্দয়ব্দছ।  ফতভৃাব্দন ফমিফাীব্দদয জন্য  বাড়া মবমত্তক ৫৩৩টি আফামক ফ্লাট মনভাৃণ কাজ 

চরভান। দভাাম্মদপুযস্থ মফাযীব্দদয পুনফাৃব্দনয জন্য ফমরায় ৬,০০০টি ফ্লাট মনভাৃব্দণযও মযকল্পনা যব্দয়ব্দছ। এছাড়া 

যকাময কভকৃতাৃব্দদয ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও খুরনা আফামক ফ্লাট প্রকল্প গ্রণ কযায মযকল্পনা কযা ব্দয়ব্দছ, দমখাব্দন ফ 

ধযব্দনয আধুমনক সুব্দমাগ-সুমফধা যাখা ব্দফ। স্বল্প আব্দয়য ভানুব্দলয জন্য তফব্দদমক াায্যপুষ্ট একটি প্রকল্পও গ্রণ কযা 

ব্দয়ব্দছ।    

 যকাময/দফযকাময অথাৃয়ব্দন, কর্তৃব্দক্ষয স্ব-অথাৃয়ব্দন ও মফব্দদম অথাৃয়ব্দন আধুমনক/উন্নত প্রযুমি ব্যফায কব্দয নতুন নতুন 

প্রকল্প গ্রণ ও ফািফায়ন কযা।  

১০.  জাতীয় গৃহায়ন কর্তযক্ষের ২০১৯-২০ অর্ য বছক্ষরর প্রাক্কললত, ২০১৮-১৯ অর্ য বছক্ষরর  ংব্দামধত  ও ২০১৭-১৮ অর্ য বছক্ষরর  ম াট 

আয়, ম াট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটলত) লনম্নরূ: 

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রমভক  মফফযণ ফাব্দজট ংব্দামধত অনুব্দভামদত  প্রকৃত 

নম্বয  ২০১৯-২০ ফাব্দজট ফাব্দজট ২০১৭-১৮ 

   ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯   

1.  দভাট আয়  ১২৮৮১.৫০ ১২৬১০.৫০ ১২৮৫০.৫০ ১১৯৩৮.৮০ 

2.  দভাট ব্যয়  ৫৪১৬.৫৯ ৫৩৯৪.৫০ ৪৮০৭.১০ ৪৩৮৩.৭৮ 

3.  ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটমত) ৭৪৬৪.৯১ ৭২১৬.০০ ৮০৪৩.৪০ ৭৫৫৫.০২ 
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১১. বাজজট পয যাজাচনা 

ক. পররচান বৃত্তান্ত 

 জাতীয় গৃায়ন  কর্তযপজের রনকট ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজজটর প্রারজে আবারক, বারিরজিক ও অন্যান্য 

খাত মমাট 817.35 মক্টর জরম র্াকজব বজ প্রাক্কন করা জয়জছ। উক্ত মজয় আবারক খাজত 4 5.18 মক্টর জরম অরিগ্রি ও 

20.00 মক্টর জরম বরাদ্দ প্রদাজনর ফজ বছর মলজ ংস্থার রনকট আবারক খাজত ১95.48 মক্টর, বারিরজিক খাজত 1 ৭.66 

মক্টর, রলল্প কারখানা খাজত ০.৩২ মক্টর ও অন্যান্য খাজত ৬65.51 মক্টর জরম অবরলষ্ট র্াকজব। ২০১৯-২০  অর্ যবছজরর প্রাক্করত 

বাজজজটর প্রারজে আবারক, বারিরজিক ও অন্যান্য খাত কর্তযপজের রনকট মমাট 878.97 মক্টর জরম র্াকজব বজ প্রাক্কন করা 

জয়জছ। উক্ত মজয় আবারক খাজত 71.89 মক্টর জরম অরিগ্রি ও 44.50 মক্টর জরম বরাদ্দ প্রদাজনর ফজ বছর মলজ কর্তযপজের 

রনকট আবারক, বারিরজিক, রলল্প কারখানা ও অন্যান্য রজজব যর্াক্রজম 222.87 মক্টর, 22.42 মক্টর, ০.৩২ মক্টর ও ৬92.50 

মক্টর জরম অবরলষ্ট র্াকজব। কর্তযপে ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট 

আবারক ভবন/বারিরজিক স্ট/মদাকান, নদ যমা , পাকয ও অন্যান্য খাজত ব যজমাট যর্াক্রজম ২,১৪,০০০.০০ ব. রম. ও ২,৫৭,০০০.০০  

ব. রম. রনম যাি কায য ম্পন্ন করজব । ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর কর্তযপে  কর্তযক আবারক ভবন/বারিরজিক স্ট/মদাকান খাজত রনম যাি  রছ 

১,৮৩,২৮৮.২৮ ব. রম.। উক্ত মজয় নদ যমা , পাকয ও অন্যান্য খাজত যর্াক্রজম ৩২,৯৮৯.০০ ব. রম., ৩৫০০.০০ ব. রম.ও  ৪৯,৭৯৩.০০ 

ব. রম. রনম যাি কাজ ম্পন্ন করা য়। 

২০১৭-১৮ অর্ যবছজর কর্তযপে ইজারা জরম জত ৫০.০০ মকাটি টাকা আয় কজর। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট 

ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট এ খাজত আয় বৃরি মপজয় যর্াক্রজম ৫৩.৫০ মকাটি ও ৫৫.০০ মকাটি টাকা জব। ২০১৮-১৯ 

অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট  ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট কর্তযপজের মমাট রাজস্ব আয় যর্াক্রজম ৮৬.১১ মকাটি ও 

৮৭.৮২ মকাটি টাকায় দাঁড়াজব বজ অনুমান করা জয়জছ।। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর মমাট রাজজস্বর পররমাি রছ ৮১.৮৯ মকাটি টাকা। 

 কর্তযপজের ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট মমাট পররচান ব্যজয়র 

পররমাি যর্াক্রজম ৫৩.৯৫ মকাটি  ও ৫৪.১৭ মকাটি টাকা  জব বজ প্রাক্কন করা জয়জছ। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর পররচান ব্যজয়র 

পররমাি রছ ৪৩.৮৪ মকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট কর্তযপজের  

যর্াক্রজম ৩২.১৬ মকাটি ও ৩৩.৬৫ মকাটি টাকা পররচান উদ্বৃত্ত র্াকজব  বজ প্রাক্কন করা জয়জছ। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর পররচান 

উদ্বৃজত্তর পররমাি রছ ৩৮.০৫ মকাটি টাকা। 

খ. আয়-ব্যয় 

 ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর কর্তযপজের মমাট আজয়র পররমাি রছ ১১৯.৩৯ মকাটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত 

বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট  বৃরি মপজয়  যর্াক্রজম ১২৬.১১  মকাটি ও ১২৮.৮২ টাকায় দাঁড়াজব  বজ প্রাক্কন 

করা জয়জছ। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর  কর্তযপজের মমাট ব্যজয়র পররমাি রছ ৪৩.৮৪ মকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত 

বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট এই ব্যয় ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর র তুনায় বৃরি মপজয় যর্াক্রজম ৫৩.৯৫ মকাটি ও 

৫৪.১৭ মকাটি টাকা জব বজ রাব করা জয়জছ। ফজ ব্যয় উদ্বৃত্ত আজয়র পররমাি ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও 

২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট যর্াক্রজম ৭২.১৬ মকাটি ও ৭৪.৬৫ টাকা জব  বজ প্রাক্কন করা জয়জছ। ২০১৭-১৮ 

অর্ যবছজর ব্যয় উদ্বৃত্ত আজয়র পররমাি রছ ৭৫.৫৫ মকাটি টাকা।  

গ. মুনাফা ও তরব প্রবা 

 প্রাররেক নগদ, ব্যাংক রস্থরত ও ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় কর্তযপজের ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ 

অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট যর্াক্রজম  ৯২২.১৬ মকাটি ও ৯৭৪.৬৫ মকাটি টাকা তরবজর মযাগান জব  বজ রাব করা জয়জছ। 

২০১৭-১৮ অর্ যবছজর মমাট তরব ংগ্রজর পররমাি রছ ৮২৫.৫৫ মকাটি টাকা।  
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 অপরপজে ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট ংস্থা কর্তযক যর্াক্রজম  

১৬০৪.৫২ মকাটি  ও ২০৮২.০৭ মকাটি টাকা তরব ব্যবাজরর প্রাক্কন করা জয়জছ। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর এর পররমাি রছ 

১৩৮৫.০৯ মকাটি টাকা। ফজ ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট তরবজ র নীট 

ঘাটরতর পররমাি দাড়াঁজব যর্াক্রজম ৬৮২.৩৬ মকাটি ও ১১০৭.৪২ মকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর তরবজ র নীট ঘাটরতর পররমাি 

রছ ৫৫৯.৫৪ মকাটি টাকা। 

ঘ. মূল্যংজযাগ ও উৎপাদনলীতা 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নং 2019-20 ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১. ব্যি উদ্বৃত্ত আি ককাটি টাকা 74.65 72.16 75.55

২. অিচি ককাটি টাকা 0.00 0.00 0.00

৩. কিতন ও ভাতামি ককাটি টাকা 39.07 39.00 32.25

৪. কিাট মূল্যসংজ াগ (১+২+৩) ককাটি টাকা 113.72 111.16 107.80

৫. কি মচারী সংখ্যা েন 520 520 520

৬. কিী প্রমত মূল্যসংজ াগ টাকা 2,186,923 2,137,692 2,073,077
 

 

 ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট কর্তযপজের মমাট মূল্যংজযাগ 

প্রাক্কন করা জয়জছ যর্াক্রজম  ১১১.১৬  মকাটি ও ১১৩.৭২ মকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর কর্তযপজের মমাট মূল্যংজযাজগর 

পররমাি রছ 10৭.৮০ মকাটি টাকা। কমী  প্ররত মূল্যংজযাগ ২০১৮-১৯ অর্ যবছজর র ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর  

প্রাক্করত বাজজজট যর্াক্রজম ২১,৩৭,৬৯২ টাকা ও ২১,৮৬,৯২৩ টাকা কজর জব বজ রাব করা জয়জছ। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর কমী 

প্ররত মূল্যংজযাগ রছ ২০,৭৩,০৭৭ টাকা। 

ঙ. রবরনজয়াগ ও ঞ্চয় 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত  প্রকৃত  

নং 2019-20 ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১. মিমনজিাগ ককাটি টাকা 1114.01 656.46 551.59

২. সংরমিত আি (নীট মুনাফা িাি লভ্াং ) ককাটি টাকা 62.65 60.16 70.05

৩. অিচি ককাটি টাকা 0.00 0.00 0.00

৪. কিাট সঞ্চি (২+৩) ককাটি টাকা 62.65 60.16 70.05
 

 

  কর্তযপজের ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট মমাট ঞ্চজয়র পররমান 

জব যর্াক্রজম ৬০.১৬ মকাটি ও ৬২.৬৫ মকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর ঞ্চজয়র পররমাি রছ ৭০.০৫ মকাটি টাকা।  

চ. মূিন কাঠাজমা 

৩০ জুন ২০১ ৮ মি. এয াভময়ক মস্থমতব্দেয ওয মবমত্ত কব্দয প্র স্তুতকৃত ২০১৮-১৯ অথফৃছব্দযয ংব্দামধত ফাব্দজট ও 

২০১৯-২০ অথফৃছব্দযয প্রাক্কমরত মস্থমতে অনুমায়ী কর্তৃব্দক্ষয দভাট ম্পব্দদয মযভাণ দাঁড়াব্দফ মথাক্রব্দভ ৬০৯১.৪৪ দকাটি ও 

৭২২৬.০৫ দকাটি টাকা এফং ঋণ-মূরধন অনুাত  ব্দফ 1৩ : ৮৭ ও ২৬ : ৭৪। ২০১৭-১৮ অথফৃছব্দয ঋণ-মূরধন অনুাত মছর ৩ : ৯৭ 

এফং দভাট ম্পব্দদয মযভাণ মছর 53৭৮.৬৬ দকাটি টাকা। 
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ছ. রকারর মকাাগাজর মদয় 

২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত বাজজট ও ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট কর্তযপজের রকারর মকাাগাজর জমা 

প্রদাজনর পররমাি দাঁড়াজব যর্াক্রজম ১৩৩.০০ মকাটি ও ১৩৫.০০ মকাটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর রকারর মকাাগাজর মমাট জমার 

পররমাি রছ ১০৫.৫০ মকাটি টাকা। রকারর মকাাগাজর প্রজদয় অবদান/ভিাংল বাবদ কর্তযপে ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত ও 

২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত উভয় বাজজজট ১২.০০ মকাটি টাকা রকারর মকাাগাজর প্রদান করজব  বজ প্রাক্কন করা জয়জছ। 

২০১৭-১৮ অর্ যবছজর ংস্থা রকারর মকাাগাজর প্রজদয় অবদান/ভিাংল রজজব ৫.৫০ মকাটি টাকা রকারর মকাাগাজর প্রদান কজর।  

জ. জনব 

 ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর জাতীয় গৃায়ন কর্তযপজের অিীজন জনব রছ মমাট ৫২০ জন। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত  ও 

২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত উভয় বাজজজট এ ংখ্যা ৫২০ জজনই র্াকজব। ২০১৭-১৮ অর্ যবছজর মমাট মবতন ও ভাতারদর পররমাি 

রছ ৩২.২৫ মকাটি টাকা এবং কমী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদর পররমাি রছ ৬,২০,২৪০ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজরর ংজলারিত 

বাজজজট মমাট মবতন ও ভাতারদর পররমাি ৩৯.০০ মকাটি টাকা এবং কমী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদ র পররমাি  ৭,৪৯,৮০৮ টাকা 

এবং ২০১৯-২০ অর্ যবছজরর প্রাক্করত বাজজজট মমাট মবতন ও ভাতারদ র পররমাি ৩৯.০৭ মকাটি টাকা এবং কমী প্ররত গড় মবতন ও 

ভাতারদর পররমাি দাঁড়াজব ৭,৫১,৩৬৩ টাকা।  

 

প্রমতটি খাব্দত ব্যব্দয়য দক্ষব্দে আমথকৃ মফমধ-মফধান অনুযণ কযব্দত ব্দফ। 

 

 



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

জিমর পিরমাণ: �ারি�ক জিমর পিরমাণ 

�হ�র . ১ আবািসক ১৯৫.৪৮ ১৭০.৩০ ১৭০.৩০ ১৬৬.২৮

�হ�র . ২ বািণিজ�ক ১৭.৬৬ ৯.৬২ ৯.৬২ ৭.৭৭

�হ�র . ৩ িশ�কারখানা ০.৩২ ০.৩২ ০.৩২ ০.৩২

�হ�র . ৪ অ�া� ৬৬৫.৫১ ৬৩৭.১১ ৬৩৭.১১ ৬২৪.২০

�িম অিধ�হণ 

�হ�র . ৫ আবািসক ৭১.৮৯ ৪৫.১৮ ৪৫.১৮ ৫৮.৮৯

�হ�র . ৬ বািণিজ�ক ৭.৪০ ৯.০৪ ৯.০৪ ৭.১৭

�হ�র . ৭ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�হ�র . ৮ অ�া� ৩৫.৬৩ ৩৬.১৫ ৩৬.১৫ ২৩.১৬

�িম বরা� ইজারা 

�হ�র . ৯ আবািসক ৪৪.৫০ ২০.০০ ২০.০০ ৩৯.৯৪

�হ�র . ১০ বািণিজ�ক ২.৬৪ ১.০০ ১.০০ ১.৭৪

�হ�র . ১১ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�হ�র . ১২ অ�া� ৮.৬৪ ৭.৭৫ ৭.৭৫ ৭.৬৬

% . ১৩ বরা�েযা� জিমর শতকরা হার ৫.৬১ ৩.১৭ ৩.১৭ ৫.৫৬

বৎসর �শেষ জিমর পিরমাণ 

�হ�র . ১৪ আবািসক ২২২.৮৭ ১৯৫.৪৮ ১৯৫.৪৮ ১৮৫.২৩

�হ�র . ১৫ বািণিজ�ক ২২.৪২ ১৭.৬৬ ১৭.৬৬ ১৩.২০

�হ�র . ১৬ িশ� কারখানা ০.৩২ ০.৩২ ০.৩২ ০.৩২

�হ�র . ১৭ অ�া� ৬৯২.৫০ ৬৬৫.৫১ ৬৬৫.৫১ ৬৩৯.৭০

িনম �াণ কায ��ম 

ব. িম. . ১৮ আবািসক ভবন/বািণিজ�ক �ল/�দাকান ২২০০০০.০০ ১৭০০০০.০০ ১৮৩২৮৮.২৮ ১৮৩২৮৮.২৮

ব. িম. . ১৯ �স�/কালভাট � ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২০ নদ �মা ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ৩২৯৮৯.০০ ৩২৯৮৯.০০

ব. িম. . ২১ সড়ক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২২ িমলনায়তন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৩ মসিজদ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৪ পাক� ৭০০০.০০ ৬০০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৫০০.০০

ব. িম. . ২৫ �িম উনণয়ন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৬ অ�া� ১৫০০০.০০ ২৩০০০.০০ ৪৯৭৯৩.০০ ৪৯৭৯৩.০০

ভাড়ােযা� স�ি� 

সং�া . ২৭ বািণিজ�ক �ল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৮ বািণিজ�ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ভাড়া �দান 

সং�া . ২৯ বািণিজ�ক �ল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ৩০ বািণিজ�ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�াহক ক��ক �ভাগ দখল হার 

% . ৩১ বািণিজ�ক �ল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৩২ বািণিজ�ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ১৭৮  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

রাজ� 

লাখ টাকা . ৩৩ পির�য় িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৪ ইজারা জিমর আয় ৫৫০০.০০ ৫৩৫০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০

লাখ টাকা . ৩৫ �হ�র �িত ইজারা আয় ৯৮.৬০ ১৮৬.০৯ ১৭৩.৯১ ১০১.৩৪

% . ৩৬ - �মাট রাজে�র শতাংশ ৬২.৬৩ ৬২.১৩ ৬০.৬০ ৬১.০৬

লাখ টাকা . ৩৭ �দাকান ও মােক�ট ৬.০০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০

% . ৩৮ - �মাট রাজে�র শতাংশ ০.০৭ ০.০৬ ০.০৭ ০.০৭

লাখ টাকা . ৩৯ �লান ইত�ািদর জ� িফ ৫.৫০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০

লাখ টাকা . ৪০ ভাড়া বাবদ আয় ১১০.০০ ১০৫.০০ ১০১.০০ ১০০.০০

% . ৪১ - �মাট রাজে�র শতাংশ ১.২৫ ১.২২ ১.২২ ১.২২

লাখ টাকা . ৪২ হায়ার চাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৩ �াউ� �র� ৩০.০০ ২৬.০০ ২৬.০০ ২৬.০০

লাখ টাকা . ৪৪ অ�া� আয় (তফিসল-ক) ৩১৩০.০০ ৩১১৯.০০ ৩১১৩.০০ ৩০৫২.৩০

লাখ টাকা . ৪৫ �মাট পিরচালন রাজ� ৮৭৮১.৫০ ৮৬১০.৫০ ৮২৫০.৫০ ৮১৮৮.৮০

�য় 

লাখ টাকা . ৪৬ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-খ) ২৯৫৭.৫৯ ২৯৯৯.৫০ ২৭৪১.৫০ ২৫৪০.২৫

% . ৪৭ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ৫৪.৬০ ৫৫.৬০ ৫৭.০৩ ৫৭.৯৫

লাখ টাকা . ৪৮ কম �চারী ক�াণ ও �িবধািদ (তফিসল-গ) ১১৫.০০ ৬৫.০০ ৯৩.০০ ৪.২৫

% . ৪৯ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ২.১২ ১.২০ ১.৯৩ ০.১০

লাখ টাকা . ৫০ খাজনা, ভাড়া ও কর ৮৫.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৭৪.০০

লাখ টাকা . ৫১ িব��ৎ ১৫০.০০ ১৪০.০০ ১৩০.০০ ১১৫.০০

লাখ টাকা . ৫২ �মণ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৮.০০ ২৪.৪৩

লাখ টাকা . ৫৩ ডাক, �টিলেফান,ই�ারেনট,ফ�া� ইত�ািদ ১২.০০ ১১.০০ ১০.৬০ ৯.৫০

লাখ টাকা . ৫৪ জবালািন �য় ৮২.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬৪.৭৩

লাখ টাকা . ৫৫ �চার ও িব�াপন ৭.০০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৪.০০

লাখ টাকা . ৫৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ঘ) ৪২৩.৫০ ৪৫২.৫০ ৩৩৪.৫০ ৪৭৫.৪৭

লাখ টাকা . ৫৭ �িশ�ণ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৫.৫০

লাখ টাকা . ৫৮ অিফস �য় (তফিসল-ঙ) ৭.০০ ৬.০০ ৩.৫০ ২.০০

% . ৫৯ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ০.১৩ ০.১১ ০.০৭ ০.০৫

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

লাখ টাকা . ৬১ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬২ অ�া� �য় (তফিসল-চ) ১৫২৭.৫০ ১৫০৪.০০ ১২৯৪.৫০ ১০৬৪.৬৫

লাখ টাকা . ৬৩ �মাট পিরচালন �য় ৫৪১৬.৫৯ ৫৩৯৪.৫০ ৪৮০৭.১০ ৪৩৮৩.৭৮

% . ৬৪ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ৬১.৬৮ ৬২.৬৫ ৫৮.২৬ ৫৩.৫৩

লাখ টাকা . ৬৫ পিরচালন উ��/(ঘাটিত) ৩৩৬৪.৯১ ৩২১৬.০০ ৩৪৪৩.৪০ ৩৮০৫.০২

লাখ টাকা . ৬৬ অ-পিরচালন আয় (�দ+অ�দান) ৪১০০.০০ ৪০০০.০০ ৪৬০০.০০ ৩৭৫০.০০

লাখ টাকা . ৬৭ নীট উ�ৃ�/(ঘাটিত) (৬৫+৬৬) ৭৪৬৪.৯১ ৭২১৬.০০ ৮০৪৩.৪০ ৭৫৫৫.০২

 ১৭৯  
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২০১৯-২০ 

জাতীয় �হায়ন 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  ০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ২০০০.০০  ২০০০.০০  ১৯০০.০০  ১৯০০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ৩৩৬৪.৯১  ৩২১৬.০০  ৩৪৪৩.৪০  ৩৮০৫.০২. 

৯ �া� �দ  ২১০০.০০  ২০০০.০০  ২৭০০.০০  ১৮৫০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ১১০.০০  ১০৫.০০  ১০১.০০  ১০০.০০. 

১১ অ�া�  ৫৩০৬.৫৯  ৫২৮৯.৫০  ৪৭০৬.১০  ৪২৮৩.৭৮. 

১২ �মাট আয়  ১২৮৮১.৫০  ১২৬১০.৫০  ১২৮৫০.৫০  ১১৯৩৮.৮০. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৯৫৭.৫৯  ২৯৯৯.৫০  ২৭৪১.৫০  ২৫৪০.২৫. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১১৫.০০  ৬৫.০০  ৯৩.০০  ৪.২৫. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৪২৩.৫০  ৪৫২.৫০  ৩৩৪.৫০  ৪৭৫.৪৭. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ১৫.০০  ১৫.০০  ১৫.০০  ৬.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১০৪.০০  ১০২.০০  ৭০.০০  ৮২.৭৩. 

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�া�  ১৮০১.৫০  ১৭৬০.৫০  ১৫৫৩.১০  ১২৭৫.০৮. 

২৪ �মাট �য়  ৫৪১৬.৫৯  ৫৩৯৪.৫০  ৪৮০৭.১০  ৪৩৮৩.৭৮. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১০৪১৬৫১.৯২  ১০৩৭৪০৩.৮৫  ৯২৪৪৪২.৩১  ৮৪৩০৩৪.৬২. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৭৪৬৪.৯১  ৭২১৬.০০  ৮০৪৩.৪০  ৭৫৫৫.০২. 

 ১৮০  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

জাতীয় �হায়ন 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  ৮৫,০০০.০০ ৯০,০০০.০০  ৭৫,০০০.০০ ৮০,০০০.০০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৭,২১৬.০০ ৭,৪৬৪.৯১  ৭,৫৫৫.০২ ৮,০৪৩.৪০ . 

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  ৯২,২১৬.০০ ৯৭,৪৬৪.৯১  ৮২,৫৫৫.০২ ৮৮,০৪৩.৪০ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ৩,৬০০.০০ ৩,৬০০.০০  ২,৮০০.০০ ৩,৫০০.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,২০০.০০ ১,২০০.০০  ৫৫০.০০ ১,২০০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৮৫.০০ ৭৪৫.০০  ৮৮.০০ ২৮০.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৫,৪৬১.০০ ১১০,৬৫৬.৩৯  ৫৫,০৭১.০০ ৬১,০৮৩.৭২ . 

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  ৯০,০০০.০০ ৯২,০০০.০০  ৮০,০০০.০০ ৮৫,০০০.০০ . 

২১ অ�া�  ৬.০০ ৬.০০  ০.০০ ৬.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১৬০,৪৫২.০০ ২০৮,২০৭.৩৯  ১৩৮,৫০৯.০০ ১৫১,০৬৯.৭২ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৬৮,২৩৬.০০-১১০,৭৪২.৪৮ -৫৫,৯৫৩.৯৮-৬৩,০২৬.৩২ . 

 ১৮১  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১৮২.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৫১৩২০০.০০ ৫১৩২০০.০০ ৫১৩২০০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ২২২৩৫.৯৩ ১৪৭৭১.০২ ৭৫৫৫.০২. 

৩ ই��ই� ৫৩৫৪৩৫.৯৩ ৫২৭৯৭১.০২ ৫২০৭৫৫.০২. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ১৮৬৪৮৯.৮১ ৮০৫৪৭.৩৩ ১৭১১১.৩৩. 

৬ �মাট দায় ১৮৬৪৮৯.৮১ ৮০৫৪৭.৩৩ ১৭১১১.৩৩. 

৭ �মাট তহিবল ৭২১৯২৫.৭৪ ৬০৮৫১৮.৩৫ ৫৩৭৮৬৬.৩৫. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ২৬ : ৭৪ ১৩ : ৮৭ ৩:৯৭. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৩৫ : ১ ০.৭৭ : ১ ৩.৩৫ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৪.১৮ : ১ ৮.২১ : ১ ৩.৩৫ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৬৬৯০১.০০ ৩৬৬১৫৬.০০ ৩৬৫৯৭১.০০. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ১৫৫.৯৯ ১৫৫.৯৯ ১৫৫.৯৯. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৩৬৬৭৪৫.০১ ৩৬৬০০০.০১ ৩৬৫৮১৫.০১. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ২৯০৭৬৮.৭৩ ১৮০১১২.৩৪ ১১৪৬৫১.৩৪. 

১৫ চলিত স�দ ৬৪৪১২.০০ ৬২৪০৬.০০ ৫৭৪০০.০০. 

১৬ �মাট স�দ ৭২১৯২৫.৭৪ ৬০৮৫১৮.৩৫ ৫৩৭৮৬৬.৩৫. 

 ১৮২  



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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১৮৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ৯০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৮০,০০০.০০  ৭৫,০০০.০০. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৯০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৮০,০০০.০০  ৭৫,০০০.০০. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৭,৪৬৪.৯১  ৭,২১৬.০০  ৮,০৪৩.৪০  ৭,৫৫৫.০২. 

�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)  ৯৭,৪৬৪.৯১  ৯২,২১৬.০০  ৮৮,০৪৩.৪০  ৮২,৫৫৫.০২. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৯৭,৪৬৪.৯১  ৯২,২১৬.০০  ৮৮,০৪৩.৪০  ৮২,৫৫৫.০২. 

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

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৯৭,৪৬৪.৯১  ৯২,২১৬.০০  ৮৮,০৪৩.৪০  ৮২,৫৫৫.০২. 

 ১৮৩  



 

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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১৮৩.০০ 

(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  ৭৪৫.০০  ১৮৫.০০  ২৮০.০০  ৮৮.০০. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ১১০,৬৫৬.৩৯  ৬৫,৪৬১.০০  ৬১,০৮৩.৭২  ৫৫,০৭১.০০. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ৩,৬০০.০০  ৩,৬০০.০০  ৩,৫০০.০০  ২,৮০০.০০. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,২০০.০০  ১,২০০.০০  ১,২০০.০০  ৫৫০.০০. 

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

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৬.০০  ৬.০০  ৬.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১১৬,২০৭.৩৯  ৭০,৪৫২.০০  ৬৬,০৬৯.৭২  ৫৮,৫০৯.০০. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৯২,০০০.০০  ৯০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৮০,০০০.০০. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৯২,০০০.০০  ৯০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৮০,০০০.০০. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২০৮,২০৭.৩৯  ১৬০,৪৫২.০০  ১৫১,০৬৯.৭২  ১৩৮,৫০৯.০০. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ২,০০০.০০  ৫,০০০.০০  ৫,০০০.০০  ৫,০০০.০০. 

 ১৮৪  



 

বােজট 
িববরণ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ৮,৭০০.০০  ৭,২০০.০০ ৮,৫০০.০০  ৪,৫০০.০০. 

ি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  ৩,৬০০.০০  ২,৮০০.০০ ৩,৬০০.০০  ৩,৫০০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১,২০০.০০  ৫৫০.০০ ১,২০০.০০  ১,২০০.০০. 

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  ১৩,৫০০.০০  ১০,৫৫০.০০ ১৩,৩০০.০০  ৯,২০০.০০. 

 ১৮৫  



 

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 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 186.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ৩,২৩৬,৮৪২ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৩  ১৯  ১৯  ২৩  ১৯  ১৯  ২৩  ১৯  ৩২৫.০০  ২৯০.০০  ৬১৫.০০. 

২  ১,৩৩৭,২০৯ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৪৫  ৪৩  ৪৩  ৪৫  ৪৩  ৪৩  ৪৫  ৪৩  ৩০০.০০  ২৭৫.০০  ৫৭৫.০০. 

৩  ৮৬৫,৩৮৫ কম �চারী (��ড ১০)  ৯৪  ৭৮  ৭৮  ৯৪  ৭৮  ৭৮  ৯৪  ৭৮  ৩৫৫.০০  ৩২০.০০  ৬৭৫.০০. 

৪  ১,৩৩২,১৪৩ উপ-�মাট (১+২+৩)  ১৬২  ১৪০  ১৪০  ১৬২  ১৪০  ১৪০  ১৬২  ১৪০  ৯৮০.০০  ৮৮৫.০০  ১,৮৬৫.০০. 

৫  ৫৯৪,০৭১ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩৬৭  ১৮৪  ১৮৪  ৩৬৭  ১৮৪  ১৮৪  ৩৬৭  ১৮৪  ৫৮০.০০  ৫১৩.০৯  ১,০৯৩.০৯. 

৬  ৪৭৪,৫৮৬ দ� �িমক  ০  ১৮১  ১৮১  ০  ১৮১  ১৮১  ০  ১৮১  ৪৭০.০০  ৩৮৯.০০  ৮৫৯.০০. 

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  ৬০০,০০০ অিনয়িমত �িমক  ০  ১৫  ১৫  ০  ১৫  ১৫  ০  ১৫  ৫০.০০  ৪০.০০  ৯০.০০. 

১০  ৫৩৪,৮১৯ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৩৬৭  ৩৬৫  ৩৬৫  ৩৬৭  ৩৬৫  ৩৬৫  ৩৬৭  ৩৬৫  ১,০৫০.০০  ৯০২.০৯  ১,৯৫২.০৯. 

১১  ৭৫১,৩৬৩ �মাট (৪+৯+১০)  ৫২৯  ৫২০  ৫২০  ৫২৯  ৫২০  ৫২০  ৫২৯  ৫২০  ২,০৮০.০০  ১,৮২৭.০৯  ৩,৯০৭.০৯. 

 ১৮৬  



 

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 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 187.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৩৩০.০০  ৩০০.০০  ৬৩০.০০  ৩২০.০০  ২৭০.০০  ৫৯০.০০ ৩৩১৫৭৮৯  ৩১০৫২৬৩  ২৮৯৪৭৩৭  ২৯৫.০০  ২৫৫.০০  ৫৫০.০০

 ২৯৫.০০  ২৭০.০০  ৫৬৫.০০  ২৭৫.০০  ২৫০.০০  ৫২৫.০০ ১৩১৩৯৫৩  ১২২০৯৩০  ১১১৬২৭৯  ২৫৫.০০  ২২৫.০০  ৪৮০.০০

 ৩৬০.০০  ৩২০.০০  ৬৮০.০০  ৩৫৫.০০  ৩২৫.০০  ৬৮০.০০ ৮৭১৭৯৫  ৮৭১৭৯৫  ৭৮২০৫১  ৩১৫.০০  ২৯৫.০০  ৬১০.০০

 ৯৮৫.০০  ৮৯০.০০  ১,৮৭৫.০০  ৯৫০.০০  ৮৪৫.০০  ১,৭৯৫.০০ ১৩৩৯২৮৬  ১২৮২১৪৩  ১১৭১৪২৯  ৮৬৫.০০  ৭৭৫.০০  ১,৬৪০.০০

 ৬০০.০০  ৫২৪.০০  ১,১২৪.০০  ৫৮৫.০০  ৫৩০.০০  ১,১১৫.০০ ৬১০৮৭০  ৬০৫৯৭৮  ৫৪৬১৯৬  ৫১৫.০০  ৪৯০.০০  ১,০০৫.০০

 ৪৫৫.০০  ৩৬০.০০  ৮১৫.০০  ৩৫০.০০  ২২৫.০০  ৫৭৫.০০ ৪৫০২৭৬  ৩১৭৬৮০  ২৯৮৭৫৭  ৩১৫.৭৫  ২২৫.০০  ৫৪০.৭৫

 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

 ৫০.০০  ৩৫.০০  ৮৫.০০  ২৪.৫০  ১৫.০০  ৩৯.৫০ ৫৬৬৬৬৭  ২৬৩৩৩৩  ২৬৩৩৩৩  ২৪.৫০  ১৫.০০  ৩৯.৫০

 ১,০৫৫.০০  ৮৮৪.০০  ১,৯৩৯.০০  ৯৩৫.০০  ৭৫৫.০০  ১,৬৯০.০০ ৫৩১২৩৩  ৪৬৩০১৪  ৪২৩৪৯৩  ৮৩০.৭৫  ৭১৫.০০  ১,৫৪৫.৭৫

 ২,০৯০.০০  ১,৮০৯.০০  ৩,৮৯৯.০০  ১,৯০৯.৫০  ১,৬১৫.০০  ৩,৫২৪.৫০ ৭৪৯৮০৮  ৬৭৭৭৮৮  ৬২০২৪০  ১,৭২০.২৫  ১,৫০৫.০০  ৩,২২৫.২৫

 ১৮৭  



তফিসল -‘ক’

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

 িমউিনিস�াল কি�িবউশন

1. ঢাকা িস� কেপ �ােরশন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

2. চ��াম িস� কেপ �ােরশন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. �লনা িস� কেপ �ােরশন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

4. রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

5. িসেলট িস� কেপ �ােরশন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

6. বিরশাল িস� কেপ �ােরশন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

উপ-�মাট ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ক��পে�র আয়স�হ

7. ফরম ও তফিসল িব�য় (�াট ও �ট বরাে�র 

আেবদনপ�) ... 25.00 24.00 23.00 19.50

8. �া�ফার ও কনভারসন িফ ... 2765.00 2760.00 2750.00 2725.00

9. অ�া� িফস�হ (নামজাির, ব�ক, �নঃিনম �াণ 

ইত�ািদ) ... 275.00 270.00 275.00 250.00

10. জিরমানা ও দ� ... 0.00 0.00 0.00 0.00

11. পািন ও পয়ঃ�ণালী ... 1.00 1.00 1.00 1.00

12. �ট�ার  ও অ�া� দিলল প� িব�য় ... 1.00 1.00 1.00 0.75

13. �ব�ত ��ািদ ও ��াপ ইত�ািদ িব�য় ... 1.50 1.50 1.50 0.45

14. �াস ও �ালািন ... 8.00 8.00 8.00 8.00

15. সরকাির/ক��পে�র যানবাহন �বহার বাবদ 

আয় ... 1.50 1.50 1.50 1.50

16. খাজনা ও িবিবধ কর ... 10.00 10.00 10.00 9.25

17. আমেমা�ার নামা িফ ... 32.00 32.00 32.00 29.00

18. অ�া� স�দ িব�য় ... 1.50 1.50 1.50 0.35

19. লাইেস�/নবায়ন িফ ... 8.50 8.50 8.50 7.50

20. িবিবধ (�� �ে� বািড় িব�য় ইত�ািদ) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

উপ-�মাট ... 3130.00 3119.00 3113.00 3052.30

সব �েমাট ... 3130.00 3119.00 3113.00 3052.30

জাতীয় �হায়ন ক��প�

অ�া� আয়

188



তফিসল -‘খ’

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

1. 3111101 কম �চারীেদর �বতন (�ড ০১-১০) ... 812.35 770.00 770.00 725.00

2. 3111201 কম �চারীেদর �বতন (��ড ১১-২০) ... 801.80 760.00 760.00 710.00

3. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা ... 746.94 708.00 708.00 645.00

4. 3111328 �াি� িবেনাদন ভাতা ... 30.00 26.00 26.00 13.00

5. 3111325 উৎসব ভাতা ... 275.00 270.00 270.00 255.00

6. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... 33.00 32.00 32.00 25.00

7. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... 85.00 85.00 85.00 84.00

8. 3111314 �িফন ভাতা ... 11.00 11.00 11.00 10.00

9. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... 14.00 14.00 14.00 13.75

10. 3111306 িশ�া ভাতা ... 29.00 29.00 29.00 28.00

11. 3111301 দািয়� ভাতা ... 2.00 2.00 2.00 1.00

12. �� নগদায়ন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 3111316 �ধালাই ভাতা ... 2.50 2.50 2.50 2.50

14. 3111327 অিধকাল �য় ... 30.00 30.00 22.00 20.00

15.

3911111 সাধারন �থাক বরা� (বেকয়া �বতন ভাতা 

(�ইপ, �য়াড �ক� )) ... 75.00 250.00 0.00 0.00

*১৬ 3111338 অ�া� ভাতা ... 10.00 10.00 10.00 8.00

�মাট ... 2957.59 2999.50 2741.50 2540.25

তফিসল-‘গ’

( ল� টাকায় )

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

*1 ��াচার ... 2.00 2.00 2.00 0.00

2. 3211106 আ�ায়ন �য় ... 0.00 0.00 2.00 1.50

3. �� নগদায়ন (লা��া�) ... 25.00 20.00 2.00 0.00

4. 3421501 

৩৪২১৫০৬

িজিপএফ/িসিপএফ কি�িবউশন ... 30.00 30.00 30.00 0.00

5.

৩৭৩১১০১  

৩৭৩১১০৩

আ�েতািষক ও �পনশন (অবসর ভাতা) ... 50.00 5.00 50.00 0.00

6. �গাি� িবমা ি�িময়াম ... 2.00 2.00 2.00 0.00

7. 3771102 ক�াণ ও িবেনাদন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

8. 3256106 �পাশাক পির�দ ... 2.50 2.50 2.50 2.25

9. 3257206 স�ািন 3.50 3.50 2.50 0.50

�মাট ... 115.00 65.00 93.00 4.25

জাতীয় �হায়ন ক��প�

�বতন ও ভাতািদ

*সরকাির িবিধ-িবধান অ�সরণ কের �য় করেত হেব

কম �চারী ক�াণ ও �িবধািদ

*সরকাির িবিধ-িবধান অ�সরণ কের �য় করেত হেব
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তফিসল -‘ঘ’

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

1. 3258101 যানবাহন �মরামত (�া�, �টােকন, িফটেনস সহ) ... 35.00 45.00 27.00 26.00

2. 3258104 অিফস সর�াম ও �চরা য� পািত ... 3.00 3.00 3.00 0.25

3. 3258107 ভবন ও �াপনা �মরামত ... 350.00 400.00 300.00 365.00

4. 3258102 অিফস আসবাবপ� ... 3.50 2.50 2.50 0.50

5. 3258103 কি�উটার ও য�াংশ (এে�সিরজ) ... 2.00 2.00 2.00 1.50

6. সমা� �কে�র অসমা� কাজ 30.00 0.00 0.00 0.00

7. চ��াম �কব�ধাম হাউিজং ��েটর ��ন ও 

রা�া �মরামত ... 0.00 0.00 0.00 82.22

�মাট ... 423.50 452.50 334.50 475.47

তফিসল -‘ঙ’

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

1. ��ণ ও �লখ সাম�ী ... 5.00 4.00 2.00 2.00

2. 3211127 �� ক ও সামিয়কী ... 2.00 2.00 1.50 0.00

 �মাট ... 7.00 6.00 3.50 2.00

জাতীয় �হায়ন ক��প�

�মরামত ও র�ণােব�ণ �য়

অিফস �য়
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তফিসল -‘চ’

( ল� টাকায় )

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

1. 3211104 আ�ষি�ক �িত�ান (ওয়াক�চাজ�/ 

মা�ারেরাল/ভাউচার কম �চারীেদর �বতন) ... 949.50 900.00 780.00 685.00

2. 3211131 আউট �সািস �ং কােজর জ� �বতন 10.00 10.00 0.00 0.00

3. 3821103 �পৗর কর ... 110.00 110.00 110.00 95.00

4. 3211115 পািন ... 94.00 94.00 94.00 82.00

5. 3243102 �াস ও �ালািন ... 22.00 22.00 22.00 18.00

6. িনরাপ�া �হরী/আনছার ... 110.00 100.00 85.00 79.00

7. 3211110 আইন সং�া�  �য় ... 71.00 71.00 71.00 62.00

8. 3255101 কি�উটার ও ফেটাকিপ সাম�ী (�টানার) ... 12.00 10.00 8.00 7.00

9. 3257301 অ��ান/উৎসবািদ ... 10.00 10.00 2.00 2.00

10. 3222105 ��শনাির সাম�ী ... 30.00 28.00 22.00 20.15

11. ইমারত ও নকশা অ�েমাদন ... 3.00 15.00 3.00 0.00

12. অন�েমািদত বািড় ঘর উে�দ অিভযান ... 15.00 15.00 15.00 9.00

13. 3257301 উৎসব উপলে� ইমারত আেলাক স�াকরণ ... 5.00 5.00 1.50 1.00

14. 3211112 চ�দা ও অ�দান ... 1.00 1.00 1.00 0.00

15. 3221101 অিডট িফ ... 9.00 9.00 9.00 4.50

16. 3257101 পরামশ �ক িফ ... 3.00 3.00 3.00 0.00

17. জামানত �ফরৎ ... 0.00 0.00 10.00 0.00

18. �ক� স�া�তা যাচাই ... 10.00 10.00 10.00 0.00

19. �াবর স�ি�র �রকড � সং�হ/িডমােক�শন ... 10.00 20.00 0.00 0.00

20. 3257105 ইেনােভশন ... 8.00 8.00 0.00 0.00

21. 3211106 আ�ায়ন ... 5.00 5.00 3.00 0.00

22. আ�ষি�ক �য় ... 10.00 8.00 0.00 0.00

23. 3231101 বিহঃবাংলােদশ �িশ�ণ ... 30.00 50.00 45.00 0.00

24. িনেয়াগ পরী�া সং�া� �য় ... 0.00 0.00 0.00 0.00

�মাট ... 1527.50 1504.00 1294.50 1064.65

জাতীয় �হায়ন ক��প�

অ�া� �য়

*সরকাির িবিধ-িবধান অ�সরণ কের �য় করেত হেব
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তফিসল-‘ছ’

( ল� টাকায় )

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

1. দালান/ইমারত এর পিরবত�ন ও পিরবধ �ন ... 100.00 50.00 50.00 0.00

2. কি�উটার স� টওয়ার/�নটওয়ািক�ং ... 30.00 30.00 50.00 10.00

3. কম �চারীেদর জ� বাস�ান িনম �াণ (কম ��চী) ... 500.00 10.00 100.00 0.00

4. আসবাবপ�, অিফস য�পািত ও সর�াম �য় ... 10.00 15.00 10.00 8.00

5. যানবাহন �য় ... 95.00 70.00 70.00 70.00

6. কি�উটার ও ইেল�িনক সাম�ী �য় ... 10.00 10.00 0.00 0.00

�মাট ... 745.00 185.00 280.00 88.00

তফিসল-‘জ’

(ল� টাকায় )

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

1. �হ িনম �াণ অি�ম ... 2.00 2.00 2.00 0.00

2. সাইেকল/�মাটর সাইেকল/�মাটরকার অি�ম ... 2.00 2.00 2.00 0.00

3. কি�উটার অি�ম ... 2.00 2.00 2.00 0.00

�মাট ... 6.00 6.00 6.00 0.00

জাতীয় �হায়ন ক��প�

*পিরচালন �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ

অ�া� খােতর িবিনেয়াগ

*সরকাির িবিধ-িবধান অ�সরণ কের �য় করেত হেব
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তফিসল-ঝ

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

(ক) চলিত �ক�স�হ

1. �মাহা�দ�র� ‘‘এফ’’ �েকর নীচ তলায় কার-

পািক�ংসহ ১৬-তলা িবিশ� ১5 � ভবেন 900� 

আবািসক �াট িনম �াণ �ক� ... 17985.66 4000.00 10000.00 8000.00

2. ঢাকার িমর�র ১৫নং �সকশেন সরকারী/ আধাসরকারী 

কম �কত�ােদর জে� ‘জয়নগর’ ৫২০ � আবািসক �াট 

িনম �াণ �ক� ... 9675.59 3700.00 10000.00 10000.00

3. িসেলেটর �নামগে� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক �ট 

উ�য়ন �ক� ... 223.78 645.00 645.00 700.00

4. ক�বাজার সরকাির জিমেত আবািসক ভবন িনম �াণ ... 0.00 5493.00 1500.00 2000.00

5. িঝনাইদহ �জলার সদর উপেজলায় সাইট এ� সািভ�েসস 

আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 515.00 250.00 500.00 5.00

6. �গাপালগ� �জলায় �� ও ম�ম আেয়র �লাকেদর জ� 

সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক �ট উ�য়ন �ক� (২য় 

পয �ায়) ... 0.00 0.00 2.00 5.00

7. িদনাজ�র �জলার সদর উপেজলায় সাইট এ� সািভ�েসস 

আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 0.00 5.00 303.25 700.00

8. ঢাকা� লালমা�য়া িনউ কেলানীেত সরকাির 

কম �কত�ােদর জে� ১৩২� (সংেশািধত১৫৩) আবািসক 

�াট িনম �াণ ... 0.00 7020.00 1500.00 4000.00

9. িমর�র� ৯ নং �সকশেন ম�ম আেয়র �লাকেদর জ� 

১০৪০ � আবািসক �াট (��নগর আবািসক �ক�) 

িনম �াণ �ক� ... 0.00 15000.00 10000.00 15000.00

10. চ��াম �জলার িমরসরাই উপেজলার িকসমত 

জাফরাবাদ �মৗজায় িনম �াণ ও ম�ম আেয়র �লাকেদর 

জ� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক ও বািণিজ�ক �ট 

উ�য়ন �ক� ... 305.00 100.00 325.65 600.00

11. চ��াম� হািলশহর হাউিজং এে�েটর িজ �েক 

আবািসক �াট িনম �াণ �ক� (৩য় পয �ায়) ... 6678.26 4173.00 2000.00 2000.00

12. ঢাকা� লালমা�য়া িনউকেলানী এলাকায় �নব �াসেনর 

লে�� ১২০ � আবািসক �াট িনম �াণ �ক� ... 0.00 2259.00 500.00 1000.00

13. প�য়াখালী �জলার গলািচপা উপেজলায় ব�ব� উপ-

শহর কাম আবািসক এলাকা উ�য়ন কাজ ... 0.00 0.00 2.00 5.00

14. চ��ােমর রাউজান উপেজলায় সাইট এ� সািভ�েসস 

আবািসক �ট (২য় পয �ায়) (িপংক িস�-১) ... 0.00 145.00 116.10 200.00

15. ঝালকাঠী �জলার নলিছ� উপেজলায় �ব �চর দপদিপয়া 

�মৗজায় �� ও ম�ম আেয়র �লাকেদর জ� সাইট এ� 

সািভ�েসস আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 500.00 380.00 800.00 5.00

16. �শর�র �জলার �বদ� উপেজলায় �� ও ম�ম আেয়র 

�লাকেদর জ� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক �ট 

উ�য়ন �ক� ... 1000.00 200.00 600.00 5.00

*অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�েদ িবিনেয়াগ (�-অথ �ায়েন) 

জাতীয় �হায়ন ক��প�
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তফিসল-ঝ

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

17. চ��াম িফেরাজশাহ ও হািলশহর হাউিজং এে�ট ১০-

তলা িবিশ� আবািসক �াট িনম �াণ ... 6638.06 2370.00 1000.00 500.00

18. রাজশাহী �জলার �তরখািদয়ায় সাইট এ� সািভ�েসস 

আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 0.00 500.00 700.00 575.00

19. যেশার হাউিজং এে�েট এনএইচএ বািণিজ�ক কমে�� 

িনম �াণ ... 5562.14 1700.00 3000.00 1000.00

20. হিবগ� �জলার সদর উপেজলায় �� ও ম�ম আেয়র 

�লাকেদর জ� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক �ট 

উ�য়ন �ক� ... 1416.46 500.00 500.00 5.00

21. ঠা�রগাও �জলার িসংগীয়া �মৗজায় �� ও ম�ম 

আেয়র �লাকেদর জ� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক 

�ট উ�য়ন �ক� ... 0.00 0.00 600.00 300.00

22. ঢাকার িমর�র� ৯ নং �সকশেন ১৫ � ১৪ তলা িবিশ�  

আবিসক �াট িনম �াণ �ক� (২য় পয �ায়) ... 18000.00 10000.00 5000.00 7500.00

23. ঢাকার লালমা�য়া হাউিজং এে�েট জাতীয় �হায়ন 

ক��পে�র িনজ� কম �চারীেদর িনকট িব�েয়র জ� 

৫৪� (সংেশািধত ৭২ �) আবািসক �াট িনম �াণ ... 1000.00 100.00 1000.00 5.00

24. ঢাকার লালমা�য়া হাউিজং এে�েট সরকারী 

কম �কত�ােদর জ� ৭২� (সংেশািধত ৮৮ �) আবািসক 

�াট িনম �াণ �ক� ... 2000.00 700.00 1500.00 0.00

25. ঢাকা� লালমা�য়ায় কিমউিন� �স�ার কাম অিফস 

��স িনম �াণ �ক� ... 1481.00 1572.00 600.00 0.00

26. ঢাকার িমর�র-১৬ �সকশেন সরকাির, আধা-সরকাির ও 

�ায়�শািসত �িত�ােণর কম �কত�ােদর িনকট িব�েয়র 

জ� আবািসক �াট িনম �াণ �ক� ... 21952.12 50.00 2000.00 0.00

27. মাদারী�র �জলার িশবচর উপেজলায় দাদাভাই উপশহর 

কমািশ �য়াল ও আবািসক  �জান উ�য়ন �ক� ... 0.00 300.00 300.00

28. মাদারী�র �জলার িশবচর উপেজলায় "ব�ব� �শখ 

�িজ�র রহমান উপশহর" উ�য়ন সমী�া �ক� ... 0.00 0.00 0.00 0.00

29. �নায়াখালী �জলার �সানা�ের �� ও ম�ম আেয়র 

�লাকেদর জ� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক �ট 

উ�য়ন �ক� ... 1822.00 10.00 100.00 0.00

30. �নায়াখালী �জলার মাইজদীেত (�রলওেয় ��শন সংল�) 

�� ও ম�ম আেয়র �লাকেদর জ� সাইট এ� 

সািভ�েসস আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 53.72 536.00 389.72 0.00

31. মাদারী�র �জলার িশবচর উপেজলায় দাদাভাই উপশহর 

আবািসক �জান উ�য়ন �ক� (৩য় পয �ায়) ... 983.13 0.00 2500.00 0.00

32. ঢাকার ধানমি� ও �মাহা�দ�র� িবিভ� পিরত�� 

বাড়ীেত আবািসক �াট িনম �াণ �ক� (�হায়ন ধানমি� ) ... 5540.00 350.00 3000.00 0.00

*অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�েদ িবিনেয়াগ (�-অথ �ায়েন) 

জাতীয় �হায়ন ক��প�
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তফিসল-ঝ

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9

33. চ��াম� হািলশহর হাউিজং এে�েটর িজ �েক 

আবািসক �াট িনম �াণ �ক� (৪থ � পয �ায়) ... 1500.00 400.00 0.00 0.00

34. ঢাকার িমর�র� �সকশন - ১১ এ  বি�বাসীেদর জ� 

ভাড়ািভি�ক ৫৩৩ � আবািসক �াট িনম �াণ �ক� ... 4000.00 2500.00 100.00 0.00

35. �ি�য়া হাউিজং এে�েট সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক 

�ট উ�য়ন �ক� (৪থ � পয �ায়) ... 0.00 0.00 ০.০০ 451.00

36. �লনা �জলার �লতলা উপেজলায় সাইট এ� সািভ�েসস 

আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 0.00 3.00 0.00 500.00

37. প�য়াখালী �জলার বাউফল উপেজলায় �� ও ম�ম 

আেয়র �লাকেদর জ� সাইট এ� সািভ�েসস আবািসক 

�ট (১৮২ �) উ�য়ন �ক� ... 824.47 400.00 0.00 5.00

38. বিরশাল �জলার সদর উপেজলায় (জা�য়া �মৗজায়) �� 

ও ম�ম আেয়র �লাকেদর জ� সাইট এ� সািভ�েসস 

আবািসক �ট উ�য়ন �ক� ... 0.00 0.00 0.00 5.00

39. চ��াম� হািলশহর হাউিজং এে�েটর এ �েক 

অত�া�িনক এনএইচএ মাি�-পারপাস  টাওআর িনম �াণ 

�ক� ... 1000.00 100.00 0.00 0.00

�মাট (ক) চলিত �ক�স�হ 110656.39 65461.00 61083.72 55071.00

* কেপ �ােরশন/সং�ার িনজ� অথ �ায়েন অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়ােগর ��ে� সরকােরর যথাযথ অ�েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে� সংি�� খােত বােজেট 

বরা��ত অথ � �য় করা �যেত পাের।

জাতীয় �হায়ন ক��প�

*অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�েদ িবিনেয়াগ (�-অথ �ায়েন) 

195



(রক্ষ টাকায়)

ননজস্ব অথ থ অন্যান্য 

(ব্াাংক/ 

যফযা ঋণ 

ডাউনপপভন্ট 

ইতযানদ)

বফ

দদ

ন

ক

মু

দ্রা

স্থানীয়মুদ্রা দভাট দভননানয/ম

ন্ত্রানত 

ইতযানদ ব্য়

অন্যান্য 

ব্য়

বফ

দদ

ন

ক

মু

দ্রা

স্থানীয় মুদ্রা দভাট দভননানয/ম

ন্ত্রানত 

ইতযানদ ব্য়

অন্যান্য 

ব্য়

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. দভাাম্মদপুযস্থ ‘‘এপ’’ ব্লপকয নীচ তরায় কায-ানকথাং ১৬-

তরা নফনষ্ট ১5 টি বফপন 900টি আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 

অনুপভানদত জুরাই ০৬ - 

জুন ১৯ 50031.10 0.00 0.00 50031.10 50031.10 0.00 0.00 0.00 30290.80 30290.80 0.00 0.00

2. ঢাকায নভযপুয ১৫নাং দকপন যকাযী/ আধাযকাযী 

কভ থকতথাপদয জপন্য ‘জয়নগয’ ৫২০ টি আফানক ফ্লাট ননভ থাণ 

প্রকল্প 

অনুপভানদত জুরাই ১১ - 

জুন ১৯

34730.14 0.00 0.00 34730.14 34730.14 0.00 0.00 0.00 21457.55 21457.55 0.00 0.00

3. নপরপটয সুনাভগপে াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন 

প্রকল্প

অনুপভানদত জুরাই ১২-

নডপ: ১৮ 1838.16 0.00 0.00 1838.16 1838.16 0.00 0.00 0.00 1213.10 1213.10 0.00 0.00

4. কক্সফাজায যকানয জনভপত আফানক বফন ননভ থাণ অনুপভানদত জুরাই ১২ - 

জুন ১৯ 16003.43 0.00 0.00 16003.43 16003.43 0.00 0.00 0.00 9795.59 9795.59 0.00 0.00

5. নঝনাইদ দজরায দয উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ 

আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুপভানদত দপে: ১২ -

নডপ: ১৮ 2414.27 0.00 0.00 2414.27 2414.27 0.00 0.00 0.00 2525.00 2525.00 0.00 0.00

6. দগাারগে দজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট 

এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ম থায়)

অনুপভানদত  দভ ১৩- জুন 

১৯ 2054.75 0.00 0.00 2054.75 2054.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. নদনাজপুয দজরায দয উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ 

আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুপভানদত জুরাই ১৩-

জুন ২০ 1003.25 0.00 0.00 1003.25 1003.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00

8. ঢাকাস্থ রারভাটিয়া ননউ কপরানীপত যকানয কভ থকতথাপদয 

জপন্য ১৩২টি (াংপানধত১৫৩) আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত নপব: ১৪-

নডপ: ১৮ 15268.47 0.00 0.00 15268.47 15268.47 0.00 0.00 0.00 8107.07 8107.07 0.00 0.00

9. নভযপুযস্থ ৯ নাং দকপন ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য ১০৪০ 

টি আফানক ফ্লাট (স্বপ্ননগয আফানক প্রকল্প) ননভ থাণ প্রকল্প 

 

অনুপভানদত ভাচ থ ১৫-জুন 

১৯
66970.53 0.00 0.00 66970.53 66970.53 0.00 0.00 0.00 41413.60 41413.60 0.00 0.00

10. চট্টগ্রাভ দজরায নভযযাই উপজরায নকভত জাপযাফাদ 

দভৌজায় ননভ থাণ ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড 

ানব থপ আফানক ও ফানণনজযক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুপভানদত এনপ্রর ১৫-

নডপ: ১৮

4237.21 0.00 0.00 4237.21 4237.21 0.00 0.00 0.00 3861.60 3861.60 0.00 0.00

11. চট্টগ্রাভস্থ ানরয াউনজাং এপেপটয নজ ব্লপক আফানক ফ্লাট 

ননভ থাণ প্রকল্প (৩য় ম থায়)  

অনুপভানদত এনপ্রর ১৫ - 

জুন ২০ 13798.26 0.00 0.00 13798.26 13798.26 0.00 0.00 0.00 2938.00 2938.00 0.00 0.00

12. ঢাকাস্থ রারভাটিয়া ননউকপরানী এরাকায় পুনফ থাপনয রপক্ষয 

১২০ টি আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত জুন ১১-নডপ: 

১৬ 6058.44 0.00 0.00 6058.44 6058.44 0.00 0.00 0.00 3801.50 3801.50 0.00 0.00

জাতীয় গৃায়ন কর্তথক্ষ

২০১৯-২০ অথ থফছপযয ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূনচ (াংস্থায ননজস্ব তনফর)

২০১7-১8 ার ম থন্ত ক্রভপুনেত ব্য়ক্রনভক 

নম্বয

প্রকপল্পয নাভ অনুপভাদপনয

 ম থায়

ফাস্তফায়ন কার প্রকল্প অথ থায়পনয উৎ প্রকপল্পয অনুপভানদত ব্য়
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(রক্ষ টাকায়)

বফপদনক মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রা দভাট বফপদনক মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রা দভাট বফপদনক মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রা দভাট

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. দভাাম্মদপুযস্থ ‘‘এপ’’ ব্লপকয নীচ তরায় কায-ানকথাং ১৬-তরা নফনষ্ট ১5 

টি বফপন 900টি আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 10000.00 10000.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 17985.66 17985.66

2. ঢাকায নভযপুয ১৫নাং দকপন যকাযী/ আধাযকাযী কভ থকতথাপদয জপন্য 

‘জয়নগয’ ৫২০ টি আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 

0.00 10000.00 10000.00 0.00 3700.00 3700.00 0.00 9675.59 9675.59

3. নপরপটয সুনাভগপে াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

0.00 645.00 645.00 0.00 645.00 645.00 0.00 223.78 223.78

4. কক্সফাজায যকানয জনভপত আফানক বফন ননভ থাণ

0.00 1500.00 1500.00 0.00 5493.00 5493.00 0.00 0.00 0.00

5. নঝনাইদ দজরায দয উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন 

প্রকল্প 0.00 500.00 500.00 0.00 250.00 250.00 0.00 515.00 515.00

6. দগাারগে দজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ 

আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ম থায়) 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. নদনাজপুয দজরায দয উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন 

প্রকল্প 0.00 303.25 303.25 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00

8. ঢাকাস্থ রারভাটিয়া ননউ কপরানীপত যকানয কভ থকতথাপদয জপন্য ১৩২টি 

(াংপানধত১৫৩) আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 1500.00 1500.00 0.00 7020.00 7020.00 0.00 0.00 0.00

9. নভযপুযস্থ ৯ নাং দকপন ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য ১০৪০ টি আফানক 

ফ্লাট (স্বপ্ননগয আফানক প্রকল্প) ননভ থাণ প্রকল্প 

 

0.00 10000.00 10000.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00

10. চট্টগ্রাভ দজরায নভযযাই উপজরায নকভত জাপযাফাদ দভৌজায় ননভ থাণ ও 

ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক ও ফানণনজযক প্লট 

উন্নয়ন প্রকল্প 0.00 325.65 325.65 0.00 100.00 100.00 0.00 305.00 305.00

11. চট্টগ্রাভস্থ ানরয াউনজাং এপেপটয নজ ব্লপক আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 

(৩য় ম থায়)  0.00 2000.00 2000.00 0.00 4173.00 4173.00 0.00 6678.26 6678.26

12. ঢাকাস্থ রারভাটিয়া ননউকপরানী এরাকায় পুনফ থাপনয রপক্ষয ১২০ টি আফানক 

ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 500.00 500.00 0.00 2259.00 2259.00 0.00 0.00 0.00

ক্রনভক 

নম্বয

প্রকপল্পয নাভ

জাতীয় গৃায়ন কর্তথক্ষ

২০১৯-২০ অথ থফছপযয ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূনচ (াংস্থায ননজস্ব তনফর)

২০১8-১9 াপরয অনুপভানদত ব্য় ২০১8-১9 াপরয াংপানধত ব্য় ২০১৮-১৯ াপরয প্রাক্কনরত ব্য়
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(রক্ষ টাকায়)

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. টুয়াখারী দজরায গরানচা উপজরায় ফঙ্গফন্ধু উ-য কাভ 

আফানক এরাকা উন্নয়ন কাজ

অনুপভানদত  জুরাই ১৫- 

নডপ: ১৮ 1308.84 0.00 0.00 1308.84 1308.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. চট্টগ্রাপভয যাউজান উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক 

প্লট (২য় ম থায়) (নাংক নটি-১)

অনুপভানদত  জুরাই ১৫ - 

জুন ১৯ 683.72 0.00 0.00 683.72 683.72 0.00 0.00 0.00 556.78 556.78 0.00 0.00

15. ঝারকাঠী দজরায নরনছটি উপজরায় পূফ থচয দদনয়া দভৌজায় 

স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ 

আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুপভানদত নডপ: ১২-

নডপ: ১৮

1431.00 0.00 0.00 1431.00 1431.00 0.00 0.00 0.00 1060.30 1060.30 0.00 0.00

16. দযপুয দজরায শ্রীফদী উপজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য 

দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত দপব্রু: ১৬-জুন 

১৯ 1207.48 0.00 0.00 1207.48 1207.48 0.00 0.00 0.00 716.40 716.40 0.00 0.00

17. চট্টগ্রাভ নপপযাজা ও ানরয াউনজাং এপেট ১০-তরা 

নফনষ্ট আফানক ফ্লাট ননভ থাণ

অনুপভানদত নডপ: ১৩-

জুন ২০ 9158.00 0.00 0.00 9158.00 9158.00 0.00 0.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00

18. যাজাী দজরায দতযখানদয়ায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক 

প্লট উন্নয়ন

অনুপভানদত জুরাই ১৬ - 

জুন ১৯ 1818.29 0.00 0.00 1818.29 1818.29 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.00

19. মপায াউনজাং এপেপট এনএইচএ ফানণনজযক কভপপ্লক্স ননভ থাণ অনুপভানদত দভ ১৩-জুন 

১৮ 7996.37 0.00 0.00 7996.37 7996.37 0.00 0.00 0.00 734.82 734.82 0.00 0.00

20. নফগে দজরায দয উপজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয 

জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত জুরাই ১৬ - 

জুন ১৯ 1916.46 0.00 0.00 1916.46 1916.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21. ঠাকুযগাও দজরায নাংগীয়া দভৌজায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য 

দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুপভানদত জুরাই ১৬- 

জুন ১৯ 1351.59 0.00 0.00 1351.59 1351.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22. ঢাকায নভযপুযস্থ ৯ নাং দকপন ১৫ টি ১৪ তরা নফনষ্ট  

আফনক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প (২য় ম থায়) 

অনুপভানদত জানু: ১৭ - 

জুন ২০ 93920.88 0.00 0.00 93920.88 93920.88 0.00 0.00 0.00 3170.20 3170.20 0.00 0.00

23. ঢাকায রারভাটিয়া াউনজাং এপেপট জাতীয় গৃায়ন কর্তথপক্ষয 

ননজস্ব কভ থচাযীপদয ননকট নফক্রপয়য জন্য ৫৪টি (াংপানধত ৭২ 

টি) আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত জানু: ১৭ - 

জুন ১৯

3811.20 0.00 0.00 3811.20 3811.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24. ঢাকায রারভাটিয়া াউনজাং এপেপট যকাযী কভ থকতথাপদয জন্য 

৭২টি (াংপানধত ৮৮ টি) আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত জানু: ১৭ - 

জুন ১৯ 5253.50 0.00 0.00 5253.50 5253.50 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00

25. ঢাকাস্থ রারভাটিয়ায় কনভউননটি দন্টায কাভ অনপ দে 

ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত নপবম্বয ১৪-

জুন ১৮ 2171.99 0.00 0.00 2171.99 2171.99 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

26. ঢাকায নভযপুয-১৬ দকপন যকানয, আধা-যকানয ও 

স্বায়ত্বানত প্রনতষ্ঠাপণয কভ থকতথাপদয ননকট নফক্রপয়য জন্য 

আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত জানু: ১৭ - 

নডপ: ১৯)

54625.51 0.00 0.00 54625.51 54625.51 0.00 0.00 0.00 4.31 4.31 0.00 0.00

27. ভাদাযীপুয দজরায নফচয উপজরায় দাদাবাই উয 

কভান থয়ার ও আফানক  দজান উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত এনপ্রর ১৭- 

জুন ১৯ 3001.82 0.00 0.00 3001.82 3001.82 0.00 0.00 0.00 2398.84 2398.84 0.00 0.00

জাতীয় গৃায়ন কর্তথক্ষ

২০১৯-২০ অথ থফছপযয ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূনচ (াংস্থায ননজস্ব তনফর)
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(রক্ষ টাকায়)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

13. টুয়াখারী দজরায গরানচা উপজরায় ফঙ্গফন্ধু উ-য কাভ আফানক 

এরাকা উন্নয়ন কাজ 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. চট্টগ্রাপভয যাউজান উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট (২য় ম থায়) 

(নাংক নটি-১) 0.00 116.10 116.10 0.00 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00

15. ঝারকাঠী দজরায নরনছটি উপজরায় পূফ থচয দদনয়া দভৌজায় স্বল্প ও ভধ্যভ 

আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

0.00 800.00 800.00 0.00 380.00 380.00 0.00 500.00 500.00

16. দযপুয দজরায শ্রীফদী উপজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট 

এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 0.00 600.00 600.00 0.00 200.00 200.00 0.00 1000.00 1000.00

17. চট্টগ্রাভ নপপযাজা ও ানরয াউনজাং এপেট ১০-তরা নফনষ্ট আফানক 

ফ্লাট ননভ থাণ

 

0.00 1000.00 1000.00 0.00 2370.00 2370.00 0.00 6638.06 6638.06

18. যাজাী দজরায দতযখানদয়ায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন

দভয়াদকার: 0.00 700.00 700.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

19. মপায াউনজাং এপেপট এনএইচএ ফানণনজযক কভপপ্লক্স ননভ থাণ 

0.00 3000.00 3000.00 0.00 1700.00 1700.00 0.00 5562.14 5562.14

20. নফগে দজরায দয উপজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট 

এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 1416.46 1416.46

21. ঠাকুযগাও দজরায নাংগীয়া দভৌজায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট 

এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22. ঢাকায নভযপুযস্থ ৯ নাং দকপন ১৫ টি ১৪ তরা নফনষ্ট  আফনক ফ্লাট ননভ থাণ 

প্রকল্প (২য় ম থায়) 0.00 5000.00 5000.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 18000.00 18000.00

23. ঢাকায রারভাটিয়া াউনজাং এপেপট জাতীয় গৃায়ন কর্তথপক্ষয ননজস্ব 

কভ থচাযীপদয ননকট নফক্রপয়য জন্য ৫৪টি (াংপানধত ৭২ টি) আফানক ফ্লাট 

ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1000.00 1000.00

24. ঢাকায রারভাটিয়া াউনজাং এপেপট যকাযী কভ থকতথাপদয জন্য ৭২টি 

(াংপানধত ৮৮ টি) আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 1500.00 1500.00 0.00 700.00 700.00 0.00 2000.00 2000.00

25. ঢাকাস্থ রারভাটিয়ায় কনভউননটি দন্টায কাভ অনপ দে ননভ থাণ প্রকল্প 

(এনপ্রর, ২০১৭- জুন,২০২০) 0.00 600.00 600.00 0.00 1572.00 1572.00 0.00 1481.00 1481.00

26. ঢাকায নভযপুয-১৬ দকপন যকানয, আধা-যকানয ও স্বায়ত্বানত 

প্রনতষ্ঠাপণয কভ থকতথাপদয ননকট নফক্রপয়য জন্য আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

0.00 2000.00 2000.00 0.00 50.00 50.00 0.00 21952.12 21952.12

27. ভাদাযীপুয দজরায নফচয উপজরায় দাদাবাই উয কভান থয়ার ও 

আফানক  দজান উন্নয়ন প্রকল্প 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00

জাতীয় গৃায়ন কর্তথক্ষ

২০১৯-২০ অথ থফছপযয ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূনচ (াংস্থায ননজস্ব তনফর)
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(রক্ষ টাকায়)

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28. ভাদাযীপুয দজরায নফচয উপজরায় "ফঙ্গফন্ধু দখ মুনজবুয 

যভান উয" উন্নয়ন ভীক্ষা প্রকল্প

অনুপভানদত জুরাই ১৭ - 

দপে: ১৭ 65.70 0.00 0.00 65.70 65.70 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00

29. দনায়াখারী দজরায দানাপুপয স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয 

জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত জানু: ১৭ -

জুন ১৯ 2264.69 0.00 0.00 2264.69 2264.69 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00

30. দনায়াখারী দজরায ভাইজদীপত (দযরওপয় দেন াংরগ্ন) স্বল্প ও 

ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক 

প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত জুরাই ১৭ - 

জুন ১৯

589.72 0.00 0.00 589.72 589.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31. ভাদাযীপুয দজরায নফচয উপজরায় দাদাবাই উয 

আফানক দজান উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ম থায়)

অনুপভানদত অপটা: ১৭ -

জুন ১৯ 3483.13 0.00 0.00 3483.13 3483.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. ঢাকায ধানভনন্ড ও দভাাম্মদপুযস্থ নফনবন্ন নযতযক্ত ফাড়ীপত 

আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প( গৃায়ন ধানভনন্ড )

অনুপভানদত জুন ১৮-জুন 

২০ 22413.71 0.00 0.00 22413.71 22413.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. চট্টগ্রাভস্থ ানরয াউনজাং এপেপটয নজ ব্লপক আফানক ফ্লাট 

ননভ থাণ প্রকল্প (৪থ থ ম থায়)

অনুপভানদত অপটা: ১৭ - 

জুন ২০ 19707.78 0.00 0.00 19707.78 19707.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34. ঢাকায নভযপুযস্থ দকন - ১১ এ  ফনস্তফাীপদয জন্য 

বাড়ানবনিক ৫৩৩ টি আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত অপটা: ১৭- 

নডপ: ২০ 11775.51 0.00 0.00 11775.51 11775.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35. কুষ্টিয়া হাউষ্ট িং এস্টেস্টে সাইে এন্ড সাষ্টভ িস্টসস আবাষ্টসক প্লে 

উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্ ি পর্ িায়) 

অনুপভানদত জুরাই ১৫-

জুন ১৯ 3103.62 0.00 0.00 3103.62 3103.62 0.00 0.00 0.00 2519.98 2519.98 0.00 0.00

36. খুরনা দজরায ফুরতরা উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ 

আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুপভানদত জুরাই ১৩ - 

নডপ: ১৮ 2815.10 0.00 0.00 2815.10 2815.10 0.00 0.00 0.00 2772.60 2772.60 0.00 0.00

37. টুয়াখারী দজরায ফাউপর উপজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য 

দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট (১৮২ টি) 

উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত জানু: ১৪ -

নডপ: ১৮

841.54 0.00 0.00 841.54 841.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38. ফনযার দজরায দয উপজরায় (জাগুয়া দভৌজায়) স্বল্প ও 

ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক 

প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

অনুপভানদত জুরাই ১৫ - 

জুন ২০

1722.00 0.00 0.00 1722.00 1722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39. চট্টগ্রাভস্থ ানরয াউনজাং এপেপটয এ ব্লপক অতযাধুননক 

এনএইচএ ভানি-াযা  টাওআয ননভ থাণ প্রকল্প

অনুপভানদত জুরাই ১৮ - 

জুন ২০) 22299.57 0.00 0.00 22299.57 22299.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

দভাট 495146.73 0.00 0.00 495146.73 495146.73 0.00 0.00 0.00 139822.04 139822.04 0.00 0.00

২০১৯-২০ অথ থফছপযয ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূনচ (াংস্থায ননজস্ব তনফর)

জাতীয় গৃায়ন কর্তথক্ষ
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(রক্ষ টাকায়)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

28. ভাদাযীপুয দজরায নফচয উপজরায় "ফঙ্গফন্ধু দখ মুনজবুয যভান উয" 

উন্নয়ন ভীক্ষা প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29. দনায়াখারী দজরায দানাপুপয স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য াইট এন্ড 

ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প 0.00 100.00 100.00 0.00 10.00 10.00 0.00 1822.00 1822.00

30. দনায়াখারী দজরায ভাইজদীপত (দযরওপয় দেন াংরগ্ন) স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য 

দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

0.00 389.72 389.72 0.00 536.00 536.00 0.00 53.72 53.72

31. ভাদাযীপুয দজরায নফচয উপজরায় দাদাবাই উয আফানক দজান 

উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ম থায়) 0.00 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.13 983.13

32. ঢাকায ধানভনন্ড ও দভাাম্মদপুযস্থ নফনবন্ন নযতযক্ত ফাড়ীপত আফানক ফ্লাট 

ননভ থাণ প্রকল্প( গৃায়ন ধানভনন্ড ) 0.00 3000.00 3000.00 0.00 350.00 350.00 0.00 5540.00 5540.00

33. চট্টগ্রাভস্থ ানরয াউনজাং এপেপটয নজ ব্লপক আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 

(৪থ থ ম থায়) 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 1500.00 1500.00

34. ঢাকায নভযপুযস্থ দকন - ১১ এ  ফনস্তফাীপদয জন্য বাড়ানবনিক ৫৩৩ টি 

আফানক ফ্লাট ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 100.00 100.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 4000.00 4000.00

35. কুষ্টিয়া হাউষ্ট িং এস্টেস্টে সাইে এন্ড সাষ্টভ িস্টসস আবাষ্টসক প্লে উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্ ি

পর্ িায়) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36. খুরনা দজরায ফুরতরা উপজরায় াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন 

প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

37. টুয়াখারী দজরায ফাউপর উপজরায় স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য দরাকপদয জন্য 

াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট (১৮২ টি) উন্নয়ন প্রকল্প

0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 824.47 824.47

38. ফনযার দজরায দয উপজরায় (জাগুয়া দভৌজায়) স্বল্প ও ভধ্যভ আপয়য 

দরাকপদয জন্য াইট এন্ড ানব থপ আফানক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39. চট্টগ্রাভস্থ ানরয াউনজাং এপেপটয এ ব্লপক অতযাধুননক এনএইচএ ভানি-

াযা  টাওআয ননভ থাণ প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1000.00 1000.00

দভাট 0.00 61083.72 61083.72 0.00 65461.00 65461.00 0.00 110656.39 110656.39

২০১৯-২০ অথ থফছপযয ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূনচ (াংস্থায ননজস্ব তনফর)

জাতীয় গৃায়ন কর্তথক্ষ
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(লক্ষ টাকায়)

 ম াট

(বৈদেশিক মূদ্রা)

প্রকল্প সাহায্য

(টাকাাংি)

ম াট  বৈদেশিক মূদ্রা টাকাাংি

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

1. স্বল্প আদয়র  ানুদের  জন্য উন্নত জীৈন ব্যৈস্থা প্রকল্প অনুদ াশেত 30425.00    24490.০০ (শৈশ্ব 

ব্যাাংক)

5000.00 ৪২০০.০০ (আরশএ) ৪২০০.০০ 

(আরশএ)

(এশপ্রল ২০১৬ -  ার্ চ ২০২০)   ৫৯৩৫.০০ (শজওশৈ)  (৮০০.০০) 

(শজওশৈ)

2. জাতীয় গৃহায়ন কর্তচক্ষ এর অধীন্স্স্থ ১৯৬০ এর 

েিদক ৈাস্তৈাশয়ত হাউশজাং এদেটসমূদহর 

অৈকাঠাদ া উন্নয়ন ও পুনৈ চাসন প্রকল্প

অনুদ াশেত 5000.00 0.00 3500.00 0.00 0.00

(জানুয়াশর ২০১৮ - জুন ২০১৯)

ম াট 35425.00 8500.00 

২০১৯-২০ অর্ চৈছদরর ৈাশে চক উন্নয়ন ক চসূশর্ (শৈশনদয়াগ)

জাতীয় গৃহায়ন কর্তচক্ষ

২০১৯-২০ অর্ চৈছদরর ৈাশে চক উন্নয়ন ক চসূশর্দত ৈরাদ্দপ্রকদল্পর

মকাড

ক্রশ ক

নাং

প্রকদল্পর না 

(ৈাস্তৈায়ন কাল)

 অনুদ ােদনর

র্ চায়

 ন্তব্যম াট প্রাক্কশলত ব্যয়
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(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ�েমািদত সামিয়ক 

ন�র �কাড ২০19-20 বােজট বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9 ২০১8-১9
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. দীঘ �েময়ািদ
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. দীঘ �েময়ািদ
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

(ল� টাকায়)
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ ৩০.০৬.১8 বােজট সংেশািধত আদায়

ন�র �কাড পয �� বেকয়া ২০১৯-২০ বােজট ২০১7-১8

২০১8-১9
দীঘ �েময়ািদ 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

জাতীয় �হায়ন ক��প�

(কেপ �ােরশন হেত �া� িহসাব অ�যায়ী )

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী

(��জাির ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল অিধশাখা হেত �া� )

দীঘ �েময়ািদ ঋণ ও �াংক দায় িববরণী
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