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বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদ্ পাদরশন 

১. ভূশিকা 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাাংলায়েি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কয়্ পায়রিন (শবশিক) The Bangladesh Small and Cottage 

Industries Corporation Act, 1957 (Act No. XVII of ) এর মাধ্যয়ম গঠিত একটি স্বােত্তিাশিত প্রশতষ্ঠান। শবশিক দেয়ি 

ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিয়ল্পর উন্নেন, ্শরবধ পন ও িম্প্রিারণমূলক কার্ প িম্পােন কয়র আিয়ে। এর লক্ষ্য ও উয়েশ্য হয়ে- কম পিাংস্থান 

সৃশি, আেবধ পক কম পকায়ের মাধ্যয়ম োশরদ্র শবয়মাচন, দবকারত্ব দূরীকরণ, আে ববষম্য হ্রাি, শিল্প উয়যাক্তা সৃশি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিয়ল্পর 

্য়ের বাজার উন্নেন ও িম্প্রিারয়ণর মাধ্যয়ম অর্ পননশতক িমৃশি অজপয়ন িহােতা করা। 

 

প্রধান কার্ পালেিহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজিাহী শবভায়গ শিল্পনগরী স্থা্য়নর মাধ্যয়ম শিয়ল্পান্নেন কার্ প সুষ্ঠুভায়ব ্শরচালনাকয়ল্প 

িাংস্থার ৪টি আঞ্চশলক কার্ পালে রয়েয়ে। ্াশন, শবদ্যযৎ িরবরাহ ও দর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা িম্বশলত এ িকল শিল্প নগরীয়ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 

স্থা্য়ন আগ্রহী দবিরকাশর শিল্প উয়যাক্তায়ের শবশিক নগে ও ১০ বের দমোয়ে ্শরয়িাধয়র্াগ্য দরোশত মূয়ে শিল্প প্লট বরাে প্রোন 

কয়র র্ায়ক। এোড়া ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিয়ল্পর ্শরবধ পন ও িম্প্রিারণকয়ল্প শিল্প উয়যাক্তায়ের ময়ধ্য িরািশর ঋণ প্রোয়নর ব্যবস্থা 

শহয়িয়ব শবশিক দেয়ির দজলািমূয়হ ৬৪টি শিল্প িহােক দকন্দ্র (শবশিক দজলা কার্ পালে)/িাশভ পি দকন্দ্র চালু কয়রয়ে। েক্ষ্ জনবল বত  র 

জন্য ১৫ টি েক্ষ্তা উন্নেন দকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম শবশভন্ন দকায়ি প প্রশিক্ষ্ণ প্রোন করা হয়ে র্ায়ক। 

 

২. রূ্কল্প (Vision) 

শিল্প িমৃি উন্নত বাাংলায়েি গঠয়ন ্শরয়বিবান্ধব শিল্পােন।     
 

৩. অশভলক্ষ্য (Mission) 

ববশিক প্রশিদ াশিিায় সক্ষি শশদল্পর শবকাশ, েক্ষ িানবসম্পে বিশর, কি পসাংস্থান সৃশি ও োশরদ্র শনরসন। 
 

৪. দকৌিলগত উয়েশ্যিমূহ (Strategic Objectives) : 

শবশিয়কর দকৌিলগত উয়েশ্যিমূহ 

 ্শরয়বিবান্ধব মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিয়ল্পর দ্রুত শবকাি ও উন্নেন ; 

 মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খায়ত উয়যাক্তা ও েক্ষ্ জনিশক্ত বতশর ; 

 মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প্ে শব্ণয়ন িহােতা ; 

 আধুশনক প্রযুশক্ত িহােতার মাধ্যয়ম লবণ উৎ্ােন বৃশি ও লবয়ণর বাজার মূে শস্থশতিীলকরণ ; 

 শিল্প ্য়ের উৎ্ােন দজারোরকরণ ও ্শরয়বি িাংরক্ষ্ণ; 

 ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থা্য়নর মাধ্যয়ম কম পিাংস্থান সৃশি ; 

 শিল্পপ্লয়টর িতভাগ ব্যবহার শনশিতকরণ। 

 

আবশশ্যক দকৌিলগত উয়েশ্যিমূহ 

 োপ্তশরক কম পকায়ে স্বেতা বৃশি ও জবাবশেশহতা শনশিতকরণ ; 

 কম পিম্পােয়ন গশতিীলতা আনেন ও দিবার মান বৃশি ; 

 আশর্ পক ও িম্পে ব্যবস্থা্নার উন্নেন।  

৫. প্রধান কার্ পাবলী Functions)  

 মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থা্য়ন শবশনয়োগপূব প ও শবশনয়োয়গাত্তর দিবা প্রোন ; 

 ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও শবতরয়ণ িহােতাকরণ ; 

 স্থােী অবকাঠায়মা উন্নেয়নর মাধ্যয়ম ্শরয়বিবান্ধব শিল্প্াকপ ও শিল্পনগরী স্থা্ন ; 

 যুয়গা্য়র্াগী প্রশিক্ষ্য়ণর মাধ্যয়ম েক্ষ্ মানবিম্পে উন্নেন ; 

 দমলা, দিশমনার, কম পিালা ও দেতা-শবয়েতার িয়েলন আয়োজন ; 

 বৃহৎ শিয়ল্পর খুচরা র্ন্ত্র্াশত উৎ্ােনকারী িাব-কণ্ট্রাকটিাং ইউশনট তাশলকাভুশক্তকরণ এবাং বৃহৎ শিয়ল্পর িায়র্  

       তাশলকাভুক্ত ইউশনয়টর িাব-কণ্ট্রাকটিাং িাংয়র্াগ স্থা্ন ; 

 উন্নত ্িশত ও প্রযুশক্ত শনভ পর লবণ উৎ্ােয়ন লবণ চাশষয়ের উদ্ধুিকরণ ; 

 শিল্পপ্লয়টর িতভাগ ব্যবহার শনশিতকরয়ণর লয়ক্ষ্য খাশল/অব্যবহৃত প্লট বরায়ের লয়ক্ষ্য শবজ্ঞা্ন ্শিকাে প্রকাি, প্লট  

        বরাে কশমটির িভা আয়োজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লয়টর বরাে বাশতলকরণ ও িম্ভাবনামে উয়যাক্তার অনুকূয়ল প্লট বরােকরণ।  
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৬. শবগত শতন বেয়রর অজপনিমূহ 

 ১৬৪         , ১০২৯৪      ও ১৩৩৪৯                      ।  

 ১,৬৯,৯৫০ জয়নর কম পিাংস্থান সৃশি। 

 ৪৬,৪৪৯ জনয়ক প্রশিক্ষ্ণ প্রোন। 

 ৪২৮৪.০৯ দমশিক টন মধু উৎ্ােন। 

 ৪০.৫৭          টন  বণ      ন।  

              ন   ,       ও   বন   ব       ন         ণ              ব  ব    ।  

 ৪৩৬১৮ জন শিয়ল্পায়যাক্তা শচশিতকরণ। 

 ্ে উৎ্ােন ১৫৫৬৬৯.৩০ দকাটি টাকা। 

 ্ে রপ্তাশন ৭৪৯২৭.৯৩ দকাটি টাকা। 

                ন                ন।  

 ঔষধ শিয়ল্পর কাচাঁমাল দেয়ি উৎ্ােয়নর লয়ক্ষ্য একটিভ ফাম পাশিউটিকযাল ইনয়গ্রশিয়েন্ট (এশ্আই) শিল্প ্াকপ স্থা্ন। 

 চামড়া শিল্প কারখানা গুয়লা হাজাশরবাগ এলাকা দর্য়ক ্শরয়বি বান্ধব িাভার শিল্পনগরীয়ত স্থানান্তর। 

 ইশজশ্ ও ই- কার্ পেম প্রবতপন। 

 

৭.        Key Performance Indicator (KPI) 

 ক্ষুদ্র ও কুটির শিয়ল্পর  দ্রুত  শবকাি ও উন্নেন। 

 ইশজশ্ কার্ পেম প্রবতপন। 

 ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খায়ত উয়যাক্তা ও েক্ষ্ জনিশক্ত বতশর। 

 ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ্য়ের শব্ণয়ন িহােতা। 

 মধু উৎ্ােন বৃশিয়ত প্রযুশক্ত িহােতা। 

 শিল্প ্য়ের উৎ্ােন দজারোরকরণ ও ্শরয়বি িাংরক্ষ্ণ। 

 লবণ উৎ্ােয়নর মাধ্যয়ম লবয়ণর বাজার মূে শস্থশতিীলকরণ। 

 ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থা্য়নর মাধ্যয়ম কম পিাংস্থান সৃশি। 

৮.            ও           

শবশিয়কর প্রাশতষ্ঠাশনক িক্ষ্মতা অজপন, মানবিম্পে উন্নেন, দিবা িহােতা দকন্দ্র স্থা্ন, শনধ পাশরত িময়ের ময়ধ্য উন্নেন প্রকল্প 

বাস্তবােন, শিল্প প্লয়টর িতভাগ ব্যবহার শনশিতকরণ, নতুন নতুন শিল্পনগরী/শিল্প্াকপ স্থা্য়ন ভূশম অশধগ্রহণ, শিইটিশ্ ্শরচালনার 

জন্য দকাম্পাশন গঠন, শিল্পনগরীিমূয়হর অবকাঠায়মা িাংস্কার এবাং গ্যাি ও শবদ্যযৎ িরবরাহ অব্যাহত রাখা। এোড়া নকিা দকন্দ্র ও 

শস্কটির আধুশনকােন, শতন ্াবতপয দজলাে শবযমান বন্ধ প্রশিক্ষ্ণ ও শবেে দকন্দ্র চালুকরণ িাশব পক কম পকায়ের বড় চযায়লঞ্জ। 

৯.    ব        ন  

শবশিক অযাক্ট ১৯৫৭, শবশিক চাকুশর প্রশবধানমালা ১৯৮৯, আয়োশিয়নর অভাবজশনত দরাগ প্রশতয়রাধ আইন ১৯৮৯ িাংয়িাধন; ঢাকা 

চামড়া শিল্পনগরী-২, শবশিক দকশমকযাল ইোশিোল ্াকপ, শবশিক প্লাশিক শিল্পনগরী, শবশিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, শবশিক ববদ্যযশতক ্ে 

উৎ্ােন ও হালকা প্রয়কৌিল শিল্পনগরী এবাং শিরাজগঞ্জ শিল্প্াকপিহ ্শরয়বিবান্ধব নতুন নতুন শিল্প্াকপ স্থা্ন। তাোড়া চামড়া 

শিল্পনগরীর শিইটিশ্ ্শরচালনার জন্য দকাম্পাশন গঠন, শবযমান ৪টি আঞ্চশলক কার্ পালয়ের িায়র্ নতুন ৪টি শবভায়গ আরও ৪টি 

আঞ্চশলক কার্ পালে স্থা্ন, প্রয়তযক শবভায়গ নকিা দকন্দ্র ও শস্কটির আঞ্চশলক প্রশিক্ষ্ণ দকন্দ্র স্থা্ন, আইশিটি দিল স্থা্ন ও শূন্য ্য়ে 

দলাক শনয়োগ, হস্ত ও     শিয়ল্পর উন্নেয়ন কম পসূশচ গ্রহণ, মানবিম্পে উন্নেয়ন িময়ো্য়র্াগী প্রশিক্ষ্ণ শেয়ে নতুন নতুন উয়যাক্তা সৃশি 

কয়র েক্ষ্ মানবিম্পয়ে ্শরণত করা ও  শতন ্াবতপয দজলাে শবযমান বন্ধ/আাংশিক বন্ধ প্রশিক্ষ্ণ ও শবেে দকন্দ্র চালুর ব্যবস্থা করার 

্শরকল্পনা রয়েয়ে। 
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১০. বাাংলায়েি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কয়্ পায়রিয়নর ২০২০-২১ অ   ব           , ২০১৯-২০ অ   ব                ও ২০১৮-১৯ অ   

ব         ট আ ,    ট   ,         আ /(    )  ন   : 

                                                                                                                                  (লাখ টাকাে) 

েশমক  শববরণ বাদেট সাংদশাশিি বাদেট অনুদিাশেি বাদেট সািশয়ক 

নম্বর  ২০২০-২১ ২০১9-20 ২০১9-20  ২০১8-19  

1. মিাট আয়  34114.60 27595.20 25916.00 21272.84 

2. মিাট ব্যয়  2৬০৫৪.৫১ 25৮৭৯.০৮ 21635.88 19987.17 

3.                  ) ৮০৬০.০৯ 1৭১৬.১২ 4280.12 1285.67 

 

১১. বায়জট ্র্ পয়লাচনা 

ক. ্শরচালন বৃত্তান্ত 

বাাংলায়েি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কয়্ পায়রিন কর্তপক উয়যাক্তা শচশিতকরণ িাংখ্যা ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর বায়জয়টর তুলনাে 

২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট হ্রাি দ্য়ে উভে বায়জয়ট ১৩,০০০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল 

অনুমান করা হয়ে। শিয়ল্পায়যাকতা ব্যবস্থা্না উন্নেন প্রশিক্ষ্ণ ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর বায়জয়টর তুলনাে ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর 

িাংয়িাশধত ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট হ্রাি দ্য়ে উভে বায়জয়ট ৯,৫০০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। 

েক্ষ্তা উন্নেন প্রশিক্ষ্ণার্ীর িাংখ্যা ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত 

বায়জয়ট হ্রাি দ্য়ে উভে বায়জয়ট ৬,০০০ জয়ন োঁড়ায়ব বয়ল শহিাব করা হয়েয়ে। িাংস্থা ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র েক্ষ্তা উন্নেয়নর জন্য 

৭,০১৯ জনয়ক প্রশিক্ষ্ণ প্রোন কয়র। িাংস্থা ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর বায়জয়ট ৪৫৫ িাংখ্যক প্রয়জক্ট দপ্রাফাইল প্রণেন কয়র র্া ২০১৯-২০ 

অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট হ্রাি দ্য়ে র্র্ােয়ম ৪৫০ িাংখ্যক ও ৪৭০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল 

প্রাক্কলন করা হয়ে। ঋয়ণর ব্যবস্থাকরণ ও িহােতাকরণ ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত 

বায়জয়ট র্র্ােয়ম ৬,৬০০ িাংখ্যক ও ৬,৬৫০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র ঋয়ণর ব্যবস্থাকরণ ও 

িহােতাকরণ শেল ৬,৮১৮ িাংখ্যক। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র ২,৯৩৯ টি নকিা নমুনা প্রণেন ও শবতরণ করা হে। নকিা নমুনা প্রণেন ও 

শবতরণ ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট হ্রাি দ্য়ে 

র্র্ােয়ম ২,৬০০ টি ও ২,৬৫০ টি হয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জয়ট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর 

প্রাক্কশলত এই উভে বায়জয়ট ১৫.৫০ লক্ষ্ দমশিক টন লবন উৎ্ােন করার লক্ষ্মািা ধার্ প করা হয়েয়ে। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র শবশিক 

১৮.২৪ লক্ষ্ দমশিক টন লবন উৎ্ােন কয়র। ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট 

র্র্ােয়ম ১২০০.০০ দমশিক টন ও ১২৫০.০০ দমশিক টন মধু উৎ্ােয়নর হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র মধু 

উৎ্ােয়নর ্শরমাণ শেল ১৮০৫.৬৮ দমশিক টন। শবশিক এর কুটির শিল্প িহােক শবশভন্ন কম পকাে ্শরচালনার ফয়ল দেয়ি ২০১৮-১৯ 

অর্ পবেয়র ৬৪,৫১৫ জয়নর কম পিাংস্থান হে। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ 

অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট এ কম পিাংস্থায়নর িাংখ্যা হ্রাি দ্য়ে র্র্ােয়ম ৫০,৫০০ জন ও ৫০,৬০০ জন হয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। 

কয়্ পায়রিন ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র ১৭৯.৩১ দকাটি টাকা িরকাশর অনুোনিহ এর শবশভন্ন কার্ পেম হয়ত দমাট ২১২.৭৩ দকাটি 

টাকা রাজস্ব আে কয়র। ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট র্র্ােয়ম ২৩৩.৫৩ 

দকাটি ও ২৯৬.১৫ দকাটি টাকা িরকাশর অনুোনিহ এর শবশভন্ন কার্ পেম হয়ত দমাট ২৭৫.৯৫ দকাটি ও ৩৪১.১৫ দকাটি টাকা রাজস্ব আে 

হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে।  
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২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র িাংস্থার শবশভন্ন খায়ত দমাট ১৯৯.৮৭ দকাটি টাকা ব্যে হে। এ ব্যে ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর তুলনাে  

২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম ২৫৮.৭৯ দকাটি ও ২৬০.৫৫ 

দকাটি টাকাে োঁড়ায়ব বয়ল অনুমান করা হয়েয়ে। ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট 

র্র্ােয়ম ১৭.১৬ দকাটি ও ৮০.৬০ দকাটি টাকা ব্যে উদ্বৃত্ত আে হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। িাংস্থার ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র ব্যে উদ্বৃত্ত 

আে শেল ১২.৮৬ দকাটি টাকা। 

খ. মুনাফা ও তহশবল প্রবাহ 

প্রারশম্ভক নগে ও ব্যাাংক শস্থশত, ব্যে উদ্বৃত্ত আে ও অবচেিহ শবশভন্ন খায়ত ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও  

২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট িাংস্থার তহশবল িাংগ্রয়হর প্রাক্কলন করা হয়েয়ে র্র্ােয়ম ১২৪.৮১ দকাটি ও ১৯১.৫০ দকাটি 

টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র কয়্ পায়রিয়নর তহশবল িাংগ্রয়হর ্শরমাণ শেল ১১৪.৫২ দকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত 

বায়জট ও  ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট স্থােী িম্পশত্তয়ত শবশনয়োগিহ শবশভন্ন খায়ত তহশবল ব্যবহায়রর ্র কর্তপ্ য়ক্ষ্র 

উদ্বৃত্ত তহশবল র্াকয়ব র্র্ােয়ম ৮.৩৪ দকাটি টাকা ও ২৫.৬৭ দকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র কর্তপ্ য়ক্ষ্র তহশবল প্রয়োগ ্রবতী 

দকান উদ্বৃত্ত বা ঘাটশত তহশবল শেল না। 

গ. মূেিাংয়র্াগ ও উৎ্ােনিীলতা 

 

২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট কয়্ পায়রিয়নর দমাট মূেিাংয়র্াগ 

প্রাক্কলন করা হয়েয়ে র্র্ােয়ম ১৫০.১৭ দকাটি ও ২৪২.৩৩ দকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র িাংস্থার দমাট মূেিাংয়র্ায়গর ্শরমাণ 

শেল ১৪২.৩৫ দকাটি টাকা। কমীপ্রশত মূেিাংয়র্াগ ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট 

র্র্ােয়ম ৬৩৬৩১৪.০০ টাকা এবাং ১০২৬৮২২.০০ টাকা হয়ব বয়ল শহিাব করা হয়েয়ে। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র কমী প্রশত মূেিাংয়র্াগ 

শেল ৭৩৭৯৪৭.০০ টাকা।  

ঘ. শবশনয়োগ ও িঞ্চে 

ক্র িক  িিরণ একক ি জে সংজ   ি স ি  ক

নম্বর 2020-2১ ি জে 2018-19

2019-20

১.  ি নজ  গ কক টি   ক 95.16 32.52 21.63

২. সংর ি     (নী  মুন ফ  ি দ লভ্ ং ) কক টি   ক 80.60 ১৭.১৬ ১২.৮৬

৩. অিচ কক টি   ক ২৭.৩৫ ১৩.৪১ ৮.৮৪

৪. কি   সঞ্চ  (২+৩) কক টি   ক 107.95 30.57 21.70
 

  কয়্ পায়রিন ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট িঞ্চয়ের প্রাক্কলন করা 

হয়েয়ে র্র্ােয়ম ৩০.৫৭ দকাটি ও ১০৭.৯৫ দকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র িঞ্চয়ের ্শরমাণ শেল ২১.৭০ দকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ 

অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট অবচে এবাং িাংরশক্ষ্ত আে 

বৃশির ফয়ল দমাট িঞ্চে বৃশি ্ায়ব। 

ক্র িক  িিরণ একক ি জে সংজ   ি স ি  ক

নম্বর 2020-21 2019-20 2018-19

1. প রচ লন     /(     ) কক টি   ক 80.60 17.16 12.86

2. অিচ কক টি   ক 27.35 13.41 8.84

3.  কি ন ও ভ    দ কক টি   ক 134.38 119.60 120.65

4.  কি   মূল্যসংজ  গ (১+২+৩) কক টি   ক 242.33 150.17 142.35

5. কিী সংখ্য 2360 2360 1929

6.  কিী প্র   মূল্যসংজ  গ   ক 1026822 636314 737947
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ঙ. মূলধন কাঠায়মা 

৩০ জুন ২০১৯ শি. তাশরয়খর িামশেক শস্থশত্য়ির শভশত্তয়ত কয়র প্রস্তুতকৃত ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত শস্থশত্ি অনুর্ােী দমাট িম্পয়ের ্শরমাণ োঁড়ায়ব র্র্ােয়ম ২২৯০.২১ দকাটি ও ২৩৭৫.১১ দকাটি টাকা এবাং উক্ত 

বেয়র ঋণ-মূলধন অনু্াত হয়ব র্র্ােয়ম ৫১:৪৯ ও ৫০:৫০। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র দমাট িম্পয়ের ্শরমাণ শেল ২২৬৯.০১ দকাটি টাকা 

ও ঋণ-মূলধন অনু্াত শেল ৫২:৪৮।  

চ. িরকাশর দকাষাগায়র অবোন 

  কয়্ পায়রিয়নর িরকাশর দকাষাগায়র অবোন দকবলমাি অন্যান্য ্য়রাক্ষ্ কয়রর ময়ধ্য িীমাবি। ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র এ খায়ত 

িরকাশর দকাষাগায়র দমাট অবোয়নর ্শরমাণ শেল ২.৪৫ দকাটি টাকা। এ অবোয়নর ্শরমাণ ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও 

২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত এই উভে বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে ৩.১০ দকাটি টাকাে োঁড়ায়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। 

ে. জনবল 

২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র কয়্ পায়রিয়নর অধীয়ন দমাট জনবল শেল ১৯২৯ জন। ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত এই উভে বায়জয়ট িাংস্থাে ২৩৬০ জনবল র্াকয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। কমী প্রশত বাশষ পক গড় দবতন ও 

ভাতাশে ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০১৯-২০ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে 

র্র্ােয়ম ৫,০৬,৭৭২.০০ টাকা ও ৫,৬৯,৪০৩.০০ টাকা হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। িাংস্থাে ২০১৮-১৯ অর্ পবেয়র কমী প্রশত বাশষ পক 

গড় দবতন ও ভাতাশের ্শরমাণ শেল ৬,২৫,৪৭৬.০০ টাকা। 

 

প্রশতটি খায়ত ব্যয়ের দক্ষ্য়ি আশর্ পক শবশধ-শবধান অনুিরণ করয়ত হয়ব। 



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমাণ 

সং�া . ১ িশে�াে�া�া িচি�তকরণ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ১৪৬০০.০০

সং�া . ২ িশে�াে�া�া �ব�াপনা উ�য়ন �িশ�ণ ৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ১০৬০০.০০

সং�া . ৩ দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৭০১৯.০০

সং�া . ৪ �েজ� ��াফাইল �ণয়ন ৪৭০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫৫.০০

সং�া . ৫ �ক� ��াব �ণয়ন ও ��ায়ন ৭৫২০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫৯০.০০

সং�া . ৬ ঋণ �ব�াকরণ ও সহায়তাকরণ ৬৬৫০.০০ ৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ৬৮১৮.০০

সং�া . ৭ উে�া�ার িনজ� িবিনেয়ােগ িশ� �াপন ২৮৫০.০০ ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ২৯৫৪.০০

সং�া . ৮ �ক� িনবি�করণ ২২০০.০০ ২১০০.০০ ২১০০.০০ ২৩৩৭.০০

সং�া . ৯ নকশা ন�না �ণয়ন ও িবতরণ ২৬৫০.০০ ২৬০০.০০ ২৬০০.০০ ২৯৩৯.০০

সং�া . ১০ কািরগির ত� সং�হ ও িবতরণ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১৪২.০০

সং�া . ১১ ঋণ িবতরণ�ত �কে�র বা�বায়ন তদারিককরণ ৭০০০.০০ ৬৮২০.০০ ৭০০০.০০ ৮৫৯৪.০০

সং�া . ১২ ঋণ আদােয়র জ� িশ� ইউিনট পিরদশ �ন ২১৫০০.০০ ২১৩৪০.০০ ২২০০০.০০ ২৪২০৫.০০

সং�া . ১৩ সাব-�স�র �ািড �ণয়ন ও �কাশ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫২.০০

সং�া . ১৪ িবপণন সমী�া ও স�া�তা �িতেবদন �ণয়ন ৪৩০.০০ ৪০০.০০ ৩৭০.০০ ৪১৬.০০

সং�া . ১৫ �মলা আেয়াজন ও অংশ�হণ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ১১৭.০০

সং�া . ১৬ ��তা-িবে�তা সে�লন ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০

সং�া . ১৭ িশ� জান �াল ও ডাইের�ির �ণয়ন ও �কাশ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৩.০০

সং�া . ১৮ �সিমনার ও ওয়াক�শপ আেয়াজন ৭.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১০.০০

সং�া . ১৯ সাব-কন�াক�ং ইউিনট তািলকা��করণ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৩২.০০ ৩২.০০

সং�া . ২০ সাব-ক�াক�ং সংেযাগ �াপন ৫৫.০০ ৫০.০০ ৫৫.০০ ৫৩.০০

লাখ টাকা . ২১ সাব-ক�াক�ংেয়র মা�েম বাজারজাতকরেণর �ব�া ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৭২০.০০

লাখ �ম. টন . ২২ লবণ উৎপাদন ১৫.৫০ ১৫.৫০ ১৬.০০ ১৮.২৪

 �ম. টন . ২৩ ম� উৎপাদন ১২৫০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১৮০৫.৬৮

সং�া . ২৪ কম�সং�ান ৫০৬০০.০০ ৫০৫০০.০০ ৪৪০০০.০০ ৬৪৫১৫.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ২৫ সরকাির অ�দান (রাজ�)/ভ��িক ২৯৬১৪.৬০ ২৩৩৫২.৬০ ২১৮৫৩.২০ ১৭৯৩০.৪৯

% . ২৬ - �মাট রাজ� আেয়র হার ৮৬.৮১ ৮৪.৬৩ ৮৪.৩২ ৮৪.২৯

লাখ টাকা . ২৭ উনণয়ন �ক� হেত �লিভ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ২৮ - �মাট রাজ� আেয়র হার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ আয় (তফিসল-চ) ১৫১৭.৩০ ১৩৫৮.২৫ ১২১৮.২০ ১১১৪.৯০

% . ৩০ - �মাট রাজ� আেয়র হার ৪.৪৫ ৪.৯২ ৪.৭০ ৫.২৪

 লাখ টাকা . ৩১ ভাড়া আয় ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৭৪.১০

% . ৩২ - �মাট রাজ� আেয়র হার ০.৫৯ ০.৭২ ০.৭৭ ০.৮২

লাখ টাকা . ৩৩ অ�া� আয় (তফিসল-ছ) ২৭৮২.৭০ ২৬৮৪.৩৫ ২৬৪৪.৬০ ২০৫৩.৩৫

লাখ টাকা . ৩৪ �মাট রাজ� আয় ৩৪১১৪.৬০ ২৭৫৯৫.২০ ২৫৯১৬.০০ ২১২৭২.৮৪

 ৪৬৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�য় 

লাখ টাকা . ৩৫ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ঙ) ১৩২৬৭.৯২ ১১৭৮৯.৮১ ১১৭৮৮.০১ ১০৮৯২.৪৪

% . ৩৬ - �মাট �েয়র হার ৫০.৯২ ৪৫.৫৬ ৫৪.৪৮ ৫৪.৫০

লাখ টাকা . ৩৭ কম�চারী ক�াণ ও �িবধািদ (তফিসল-ক) ৪১৪০.৭১ ৭১৯৭.৮০ ৪৮৫০.০০ ৪৯৭২.২৩

% . ৩৮ - �মাট �েয়র হার ১৫.৮৯ ২৭.৮১ ২২.৪২ ২৪.৮৮

লাখ টাকা . ৩৯ �মণ ও যাতায়াত ১৯০.০০ ১৯০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০

% . ৪০ - �মাট �েয়র হার ০.৭৩ ০.৭৩ ০.৬৯ ০.৭৫

লাখ টাকা . ৪১ খাজনা, কর ইত�ািদ ৩১০.০০ ৩১০.০০ ২০০.০০ ২৪৫.০০

% . ৪২ - �মাট �েয়র হার ১.১৯ ১.২০ ০.৯২ ১.২৩

লাখ টাকা . ৪৩ িব��ৎ ১৯৫.০০ ১৯০.০০ ১৮৫.০০ ১৬০.০০

% . ৪৪ - �মাট �েয়র হার ০.৭৫ ০.৭৩ ০.৮৬ ০.৮০

লাখ টাকা . ৪৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-খ) ২৬০৮.৫০ ১৫৪৩.৫০ ৯৭০.০০ ৮৩৪.০০

% . ৪৬ - �মাট �েয়র হার ১০.০১ ৫.৯৬ ৪.৪৮ ৪.১৭

লাখ টাকা . ৪৭ ডাক ও �টিলেফান ৪৮.০০ ৪৮.০০ ৪৪.০০ ৪৩.০০

লাখ টাকা . ৪৮ পিরবহণ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯৫.০০

% . ৪৯ - �মাট �েয়র হার ০.৩৮ ০.৩৯ ০.৪৬ ০.৪৮

লাখ টাকা . ৫০ অবচয় ২৭৩৫.১৩ ১৩৪০.৫৫ ১৪৮৩.০০ ৮৮৩.৮৫

লাখ টাকা . ৫১ অ�া� অিফস �য় (তফিসল-গ) ২৪৫৯.২৫ ৩১৬৯.৪২ ১৮৬৫.৮৭ ১৭১১.৬৫

% . ৫২ - �মাট �েয়র হার ৯.৪৪ ১২.২৫ ৮.৬২ ৮.৫৬

লাখ টাকা . ৫৩ �মাট �য় ২৬০৫৪.৫১ ২৫৮৭৯.০৮ ২১৬৩৫.৮৮ ১৯৯৮৭.১৭

% . ৫৪ - �মাট �েয়র হার ৭৬.৩৭ ৯৩.৭৮ ৮৩.৪৮ ৯৩.৯৬

লাখ টাকা . ৫৫ �য় উ�ৃ� আয়(৩৪-৫৩) ৮০৬০.০৯ ১৭১৬.১২ ৪২৮০.১২ ১২৮৫.৬৭

% . ৫৬ - �মাট রাজ� আেয়র হার ২৩.৬৩ ৬.২২ ১৬.৫২ ৬.০৪

 ৪৬৯  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�ি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  ২৯৬১৪.৬০  ২৩৩৫২.৬০  ২১৮৫৩.২০  ১৭৯৩০.৪৯. 

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  ১৮৬.০০  ১৮০.০০  ১৭৫.০০  ১৬০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ৭৫.০০  ৭০.০০  ৭০.০০  ৬৫.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ১৫১৭.৩০  ১৩৫৮.২৫  ১২১৮.২০  ১১১৪.৯০. 

১০ �া� ভাড়া  ২০০.০০  ২০০.০০  ২০০.০০  ১৭৪.১০. 

১১ অ�া�  ২৫২১.৭০  ২৪৩৪.৩৫  ২৩৯৯.৬০  ১৮২৮.৩৫. 

১২ �মাট আয়  ৩৪১১৪.৬০  ২৭৫৯৫.২০  ২৫৯১৬.০০  ২১২৭২.৮৪. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ১৩২৬৭.৯২  ১১৭৮৯.৮১  ১১৭৮৮.০১  ১০৮৯২.৪৪. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৪০৯৫.৭১  ৭১৫৭.৮০  ৪৮১৫.০০  ৪৯৫০.২৬. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ২৬০৮.৫০  ১৫৪৩.৫০  ৯৭০.০০  ৮৩৪.০০. 

১৬ অবচয়  ২৭৩৫.১৩  ১৩৪০.৫৫  ১৪৮৩.০০  ৮৮৩.৮৫. 

১৭ �িশ�ণ  ৫০০.০০  ৫০০.০০  ৪০০.০০  ৩২০.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৮৭.০০  ৮৭.০০  ৮২.৮২  ৭০.০০. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৪৫.০০  ৪০.০০  ৩৫.০০  ২১.৯৭. 

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�া�  ২৭১৫.২৫  ৩৪২০.৪২  ২০৬২.০৫  ২০১৪.৬৫. 

২৪ �মাট �য়  ২৬০৫৪.৫১  ২৫৮৭৯.০৮  ২১৬৩৫.৮৮  ১৯৯৮৭.১৭. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১১০৪০০৪.৬৬  ১০৯৬৫৭১.১৯  ১১৮৯৪৩৮.১৫  ১০৩৬১৪১.৫২. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৮০৬০.০৯  ১৭১৬.১২  ৪২৮০.১২  ১২৮৫.৬৭. 

 ৪৭০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

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  ৮,৫৬৯.৬৬ ৭,৪৭৩.৮৬  ৮,০২৮.৩৯ ৭,৮২৩.০৯ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ১,৭১৬.১২ ৮,০৬০.০৯  ১,২৮৫.৬৭ ৪,২৮০.১২ . 

৩ অবচয়  ১,৩৪০.৫৫ ২,৭৩৫.১৩  ৮৮৩.৮৫ ১,৪৮৩.০০ . 

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 �ি�  ৯৬.২০ ৯৮.৩৫  ৯১.০০ ৯৪.৫৫ . 

১১ অ�া�  ৭৫৮.০০ ৭৮২.২০  ১,১৬২.৬৫ ৭৬৯.২০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১২,৪৮০.৫৩ ১৯,১৪৯.৬৩  ১১,৪৫১.৫৬ ১৪,৪৪৯.৯৬ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

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

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩,২৫১.৫০ ৯,৫১৫.৮০  ২,১৬৩.০০ ২,৫১১.৫০ . 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ৩৬.০০ ৩৭.০০  ৩২.৯০ ৩৫.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ৭,৪৭৩.৮৬ ৬,১৪৬.২১  ৮,৫৬৯.৬৬ ১১,০২৪.৪৬ . 

২১ অ�া�  ৪৩৫.০০ ৪৩৪.০০  ২৩৬.০০ ৪২৯.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১১,৬৪৬.৩৬ ১৬,৫৮৩.০১  ১১,৪৫১.৫৬ ১৪,৪৪৯.৯৬ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৮৩৪.১৭ ২,৫৬৬.৬২  ০.০০ ০.০০ . 

 ৪৭১  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৪৭২.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১১০৮৬১.৪২ ১১০৮৬১.৪২ ১১০৮৬১.৪২. 

২ সংরি�ত তহিবল ৮৬২২.৪৫ ৫৬২.৩৬ -১১৫৩.৭৬. 

৩ ই��ই� ১১৯৪৮৩.৮৭ ১১১৪২৩.৭৮ ১০৯৭০৭.৬৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১১১৩৪০.৭৯ ১১১৭৯০.৭৯ ১১২২৪০.৭৯. 

৫ চলিত দায় ৬৬৮৬.৮২ ৫৮০৬.২৭ ৪৯৫২.০৭. 

৬ �মাট দায় ১১৮০২৭.৬১ ১১৭৫৯৭.০৬ ১১৭১৯২.৮৬. 

৭ �মাট তহিবল ২৩৭৫১১.৪৮ ২২৯০২০.৮৪ ২২৬৯০০.৫২. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫০ : ৫০ ৫১ : ৪৯ ৫২:৪৮. 

৯ চলিত অ�পাত ২.৩০ : ১ ২.৩৬ : ১ ২.৭২ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৩৫.৫২ : ১ ৩৯.৪৪ : ১ ২.৭২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৮৩৭০৬.১৫ ৭৪১৯০.৩৫ ৭০৯৩৮.৮৫. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৮৭০২.৮২ ৫৯৬৭.৬৯ ৪৬২৭.১৪. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৭৫০০৩.৩৩ ৬৮২২২.৬৬ ৬৬৩১১.৭১. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১৪৭০৯৬.১৬ ১৪৭০৯৬.১৬ ১৪৭০৯৬.১৬. 

১৫ চলিত স�দ ১৫৪১১.৯৯ ১৩৭০২.০২ ১৩৪৯২.৬৫. 

১৬ �মাট স�দ ২৩৭৫১১.৪৮ ২২৯০২০.৮৪ ২২৬৯০০.৫২. 

 ৪৭২  



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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৪৭৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ১.৯৭  ১.৮৩  ১.৮৫  ১.৮৭. 

২ �াংক ি�িত  ৭,৪৭১.৮৯  ৮,৫৬৭.৮৩  ৭,৮২১.২৪  ৮,০২৬.৫২. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৭,৪৭৩.৮৬  ৮,৫৬৯.৬৬  ৭,৮২৩.০৯  ৮,০২৮.৩৯. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৮,০৬০.০৯  ১,৭১৬.১২  ৪,২৮০.১২  ১,২৮৫.৬৭. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ২,৭৩৫.১৩  ১,৩৪০.৫৫  ১,৪৮৩.০০  ৮৮৩.৮৫. 

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 �ি�  ৯৮.৩৫  ৯৬.২০  ৯৪.৫৫  ৯১.০০. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৭৮২.২০  ৭৫৮.০০  ৭৬৯.২০  ১,১৬২.৬৫. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১৯,১৪৯.৬৩  ১২,৪৮০.৫৩  ১৪,৪৪৯.৯৬  ১১,৪৫১.৫৬. 

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 �ি�  ৩৭.০০  ৩৬.০০  ৩৫.০০  ৩২.৯০. 

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)  ৩৭.০০  ৩৬.০০  ৩৫.০০  ৩২.৯০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ১৯,১১২.৬৩  ১২,৪৪৪.৫৩  ১৪,৪১৪.৯৬  ১১,৪১৮.৬৬. 

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)  ১৯,১১২.৬৩  ১২,৪৪৪.৫৩  ১৪,৪১৪.৯৬  ১১,৪১৮.৬৬. 

 ৪৭৩  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৪৭৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪৫০.০০  ৪৫০.০০  ৪৫০.০০  ৪৫০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৯,৫১৫.৮০  ৩,২৫১.৬০  ২,৫১১.৫০  ২,১৬৩.০০. 

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

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৪৩৪.০০  ৪৩৫.০০  ৪২৯.০০  ২৩৬.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১০,৩৯৯.৮০  ৪,১৩৬.৬০  ৩,৩৯০.৫০  ২,৮৪৯.০০. 

৪২ সমাপনী নগদ  ২.০০  ১.৯৭  ১.৯৩  ১.৮৩. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৬,১৪৪.২১  ৭,৪৭১.৮৯  ১১,০২২.৫৩  ৮,৫৬৭.৮৩. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৬,১৪৬.২১  ৭,৪৭৩.৮৬  ১১,০২৪.৪৬  ৮,৫৬৯.৬৬. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১৬,৫৪৬.০১  ১১,৬১০.৪৬  ১৪,৪১৪.৯৬  ১১,৪১৮.৬৬. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -১,৩২৭.৬৫ -১,০৯৫.৮০  ৩,২০১.৩৭  ৫৪১.২৭. 

 ৪৭৪  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

ি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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৩১০.০০  ২৪৫.০০ ৩১০.০০  ২৯০.০০. 

�মাট ১৪  ৩১০.০০  ২৪৫.০০ ৩১০.০০  ২৯০.০০. 

 ৪৭৫  



 

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 �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 476.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৩৯২,০১৮ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১২৯  ১১০  ১১০  ১২৯  ১১০  ১১০  ১২৯  ১১৬  ৮৭৪.৯৯  ৬৫৬.২৩  ১,৫৩১.২২. 

২  ৭২২,৮৫১ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৬২৫  ৪৯১  ৪৯১  ৬২৫  ৪৯১  ৪৯১  ৬২৫  ৩৮৬  ২,০৭৮.০৮  ১,৪৭১.১২  ৩,৫৪৯.২০. 

৩  ৬৪৫,৪৫৯ কম �চারী (��ড ১০)  ২০২  ২৭০  ২৭০  ২০২  ২৭০  ২৭০  ২০২  ২১০  ৯৪৪.৯৯  ৭৯৭.৭৫  ১,৭৪২.৭৪. 

৪  ৭৮৩,৩৭১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৯৫৬  ৮৭১  ৮৭১  ৯৫৬  ৮৭১  ৮৭১  ৯৫৬  ৭১২  ৩,৮৯৮.০৬  ২,৯২৫.১০  ৬,৮২৩.১৬. 

৫  ৪৭০,৭৬৪ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১,৪৫৪  ১,৩৬৯  ১,৩৬৯  ১,৪৫৪  ১,৩৬৯  ১,৩৬৯  ১,৪৫৪  ১,১০৭  ৩,৪২২.৮৬  ৩,০২১.৯০  ৬,৪৪৪.৭৬. 

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

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

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

৯  ১৪১,৬৬৭ অিনয়িমত �িমক  ০  ১২০  ১২০  ০  ১২০  ১২০  ০  ১১০  ১৭০.০০  ০.০০  ১৭০.০০. 

১০  ৪৭০,৭৬৪ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১,৪৫৪  ১,৩৬৯  ১,৩৬৯  ১,৪৫৪  ১,৩৬৯  ১,৩৬৯  ১,৪৫৪  ১,১০৭  ৩,৪২২.৮৬  ৩,০২১.৯০  ৬,৪৪৪.৭৬. 

১১  ৫৬৯,৪০৩ �মাট (৪+৯+১০)  ২,৪১০  ২,৩৬০  ২,৩৬০  ২,৪১০  ২,৩৬০  ২,৩৬০  ২,৪১০  ১,৯২৯  ৭,৪৯০.৯২  ৫,৯৪৭.০০  ১৩,৪৩৭.৯২. 

 ৪৭৬  



 

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 �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 477.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৭৯৮.৩০  ৫৫৬.২৩  ১,৩৫৪.৫৩  ৮২২.১৭  ৮৪৪.৫৫  ১,৬৬৬.৭২ ১২৩১৩৯১  ১৪৩৬৮২৮  ১০৭৯৩১০  ৭২২.০০  ৫৩০.০০  ১,২৫২.০০

 ১,৭৮৮.৬৮  ১,৩৭১.১২  ৩,১৫৯.৮০  ১,৬৯৭.৬৩  ১,৩৬৭.৪৩  ৩,০৬৫.০৬ ৬৪৩৫৪৪  ৭৯৪০৫৭  ৮৬১৭৫৪  ১,৯৩৩.৯৭  ১,৩৯২.৪০  ৩,৩২৬.৩৭

 ৮০৪.৭৯  ৬৯৭.৭৫  ১,৫০২.৫৪  ৭৪৩.৫৭  ৭৬১.১৫  ১,৫০৪.৭২ ৫৫৬৪৯৬  ৭১৬৫৩৩  ৯২০০০০  ১,০৫২.০০  ৮৮০.০০  ১,৯৩২.০০

 ৩,৩৯১.৭৭  ২,৬২৫.১০  ৬,০১৬.৮৭  ৩,২৬৩.৩৭  ২,৯৭৩.১৩  ৬,২৩৬.৫০ ৬৯০৮০০  ৮৭৫৯১৩  ৯১৪৩৭৮  ৩,৭০৭.৯৭  ২,৮০২.৪০  ৬,৫১০.৩৭

 ৩,০৯৫.৪৪  ২,৬৭৭.৫০  ৫,৭৭২.৯৪  ৩,০৬৭.৬২  ২,৪৮৩.৮৯  ৫,৫৫১.৫১ ৪২১৬৯০  ৫০১৪৯১  ৪৮৮২৬৩  ৩,২৮৮.০৩  ২,১১৭.০৪  ৫,৪০৫.০৭

 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

 ১৭০.০০  ০.০০  ১৭০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৪৫.০০  ০.০০  ১৪৫.০০ ০  ০  ১৩৬৩৬৪  ১৫০.০০  ০.০০  ১৫০.০০

 ৩,২৬৫.৪৪  ২,৬৭৭.৫০  ৫,৯৪২.৯৪  ৩,০৬৭.৬২  ২,৪৮৩.৮৯  ৫,৫৫১.৫১ ৪৩৪১০৮  ৫০১৪৯১  ৪৮৮২৬৩  ৩,২৮৮.০৩  ২,১১৭.০৪  ৫,৪০৫.০৭

 ৬,৬৫৭.২১  ৫,৩০২.৬০  ১১,৯৫৯.৮১  ৬,৪৭৫.৯৯  ৫,৪৫৭.০২  ১১,৯৩৩.০১ ৫০৬৭৭২  ৬৫৬০২০  ৬২৫৪৭৬  ৭,১৪৬.০০  ৪,৯১৯.৪৪  ১২,০৬৫.৪৪

 ৪৭৭  



 

তফসিল-ক

ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড
সিিরণ

  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

১. 3731103 ছুটি নগিোিন (অিির ভোতো) ... 600.00 600.00 1000.00 968.00

২. 3731101 সিসিএফ ... 609.83 540.38 633.09 502.39

৩. 3731101 কিন ন ও গ্রোচ্যুইটি ... 2885.88 6017.42 3181.91 3479.87

৪. 3256107 কল্যোণ ও সিজনোিন, কেলোধুলো, 

নোটক ও সিলোি ...

45.00 40.00 35.00 21.97

কিোট ... 4140.71 7197.80 4850.00 4972.23

তফসিল-ে

ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড সিিরণ
  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

1. 3258107 অসফি ভিন ... 400.00 350.00 300.00 200.00

2. 3258101 কিোটর যোনিোহন ... 55.00 50.00 50.00 40.00

3. 3258126 কটসলজযোগোজযোগ িরঞ্জোি ... 2.50 2.50 2.50 2.00

4. 3258105 যন্ত্রিোসত ও িরঞ্জোিোসি ... 90.00 85.00 80.00 50.00

5. 3258112 করোড, কেন, কোলভোট থ ও িাঁি কিরোিত... 2000.00 1000.00 500.00 500.00

6. 3258103  কসিউটোর ও অসফি িরঞ্জোি ... 10.00 10.00 6.50 6.00

7. 3258119 বিদ্যুসতক িরঞ্জোি ... 6.00 6.00 6.00 6.00

8. 3258124 অন্যোন্য (সলফট ও সিএনসে 

কনভোজেথ ন) রক্ষণোজিক্ষণ

... 45.00 40.00 25.00 30.00

কিোট ... 2608.50 1543.50 970.00 834.00

িোংলোজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি থোজর ন

কি থচোরী কল্যোণ ও সুসিিোসি (লক্ষ টোকোি)

কিরোিত ও রক্ষণোজিক্ষণ (লক্ষ টোকোি)

 478



 

ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড
সিিরণ

  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

1. 3255104 মুদ্রণ ও কলে িোিগ্রী ... 115.00 110.00 100.00 90.00

2. 3257302 সচসকৎিো ককজের ব্যি ... 20.00 18.00 15.00 15.00

3. 3211127 িই ও ফরি ... 7.00 7.00 6.00 6.00

4. 3211128 প্রকো নো 0.00 50.00 0.00 0.00

5. 3111330 িম্মোনী ভোতো ... 30.00 30.00 26.00 25.00

6. 3256106 কিো োক-িসরচ্ছি ... 25.00 25.00 20.00 20.00

7. 3211125 প্রচোর ও সিজ্ঞোিন ... 30.00 30.00 20.00 25.00

8. 3255105 কি থচোরীজির টিসফন েরচ ... 4.00 4.00 1.55 1.55

9. 3211110 আইন েরচ ... 90.00 85.00 85.00 70.00

10. 3221101 সনরীক্ষো সফ ... 14.00 14.00 12.00 10.00

11. 3211127 িংিোিিত্র ও িোিসিকী ... 8.00 8.00 8.00 7.00

12. 3111327 গোসি চোলকজির অসিকোল ব্যি ... 55.00 55.00 50.00 53.00

13. 3821116 কগোষ্ঠী সিিো ... 90.00 90.00 90.00 70.00

14. 3821116 সিিো (যোনিোহন) ... 60.00 50.00 50.00 40.00

15. 3821116 ব্যোংক চোেথ ... 60.00 60.00 50.00 40.00

16. 3257301 কিলো ও প্রি থনী: ক. স্থোনীি ... 150.00 952.65 65.00 65.00

17. 3257301           ে. বিজিস ক ... 100.00 120.00 45.00 45.00

18. 3255105 সিজি ী সিজ ষজ্ঞজির েন্য স্থোনীি েরচ ... 0.25 0.25 0.25 0.25

19. 3211106 িজুসর (বিসনক িজুরীসভসিক) ... 170.00 170.00 145.00 150.00

20. 3255105 অন্যোন্য আনুষসিক ব্যি ... 25.00 25.00 16.00 23.45

21. 3211111 কুটির স জল্পর িোসষ থক কিসিনোর ... 35.00 30.00 30.00 15.00

22. 3821112 প্রস ক্ষণ ও উজযোক্তো উন্নিন ব্যি ... 500.00 500.00 400.00 320.00

23. 3243101 কিট্রল, িসিল ও লুসিকুোন্ট ... 75.00 75.00 70.82 60.00

24. 3243102 গ্যোি ও জ্বোলোসন ... 12.00 12.00 12.00 10.00

25. 3211115 িোসন ... 25.00 25.00 20.00 20.00

26. 3255105 করস্ট হোউে ব্যি ... 5.00 5.00 2.50 2.50

27. 3211106 আপ্যোিন ব্যি ... 92.00 87.52 12.00 12.00

28. 3221104 গোসি সনিন্ধন ও নিোিন ... 20.00 20.00 20.00 20.00

29. 3821112 প্রস ক্ষণ দ্রজব্যর উৎিোিন ব্যি ... 100.00 100.00 80.00 75.65

30. 3211101 কোরুস ল্পী পুরস্কোর প্রসতজযোসগতো ব্যি ... 6.00 6.00 6.50 5.00

31. 3255105 অসফি স্থোনোন্তর ব্যি ... 5.00 5.00 2.25 2.25

32. 4112205 আইসিটি ... 323.00 222.00 222.00 235.00

33. 3257103 গজিষণো ব্যি ... 50.00 20.00 25.00 20.00

34. 3211129 অসফি ভোিো িোিি ব্যি ... 158.00 158.00 158.00 158.00

কিোট ... 2459.25 3169.42 1865.87 1711.65

অন্যোন্য অসফি ব্যি (লক্ষ টোকোি)

* িরকোসর সিসি-সিিোন অনুিরণ পূি থক ব্যি করজত হজি।

তফসিল-গ

িোংলোজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি থোজর ন
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* স্থোিী িসরচোলন িিসিজত সিসনজিোগ

ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড সিিরণ
  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

1. 4111201 অসফি ভিন ... 600.00 645.00 450.00 400.00

2. 3632103 কিোটর যোনিোহন ... 200.00 310.00 260.00 352.00

3. 4112304 যন্ত্রিোসত ও অন্যোন্য িরঞ্জোি ... 350.00 300.00 565.00 200.00

4. 4112202 কসিউটোর ও যন্ত্রোং ... 300.00 200.00 100.00 100.00

5. 4112314 আিিোিিত্র ... 510.00 75.00 75.00 60.00

6. 4111312 কটসলজযোগোজযোগ িরঞ্জোি ... 2.00 1.50 1.50 1.00

7. 4112303 বিদ্যুসতক িরঞ্জোি ... 70.00 65.00 60.00 50.00

8. 4111304 িল্লী িডক ও কোলভোট থ ... 7483.80 1635.00 1000.00 1000.00

9. 4111301 স্মৃসতজিৌি/ভোস্কয থ সনি থোণ ... 0.00 20.00 0.00 0.00

কিোট ... 9515.80 3251.50 2511.50 2163.00

তফসিল-ঙ

ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড
সিিরণ

  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

1. 3111101 কি থচোরীজির কিতন (কগ্রড: ০২-১০) ... 3898.06 3391.77 3263.37 3107.97

2. 3111201 কিচোরীজির কিতন (কগ্রড: ১১-২০) ... 3422.86 3095.44 3067.62 2920.03

3. 3111306 স ক্ষো িহোিক ভোতো ... 160.00 159.28 158.28 158.28

4. 3111301 যোতোিোত ভোতো ... 47.42 47.42 47.42 23.00

5. 3111311 সচসকৎিো ভোতো ... 390.60 362.25 402.66 327.42

6. 3111310 িোসি ভোিো ভোতো ... 3660.46 3243.61 3102.40 2983.68

7. 3111325 উৎিি ভোতো ... 1220.15 1081.20 1371.51 1004.92

8. 3111335 িোংলো নিিষ থ ভোতো ... 122.02 108.12 105.53 100.47

9. 3111331 আপ্যোিন ভোতো ... 0.60 0.60 0.58 0.58

10. 3111309 িোহোসি ভোতো ... 62.00 60.00 51.12 51.12

11. 3111316 কিোলোই ভোতো ... 8.00 8.00 7.07 7.07

12. 3111314 টিসফন ভোতো ... 32.85 29.22 26.57 33.60

13. 3257205 কিোিোইল ভোতো ... 8.40 8.40 1.98 2.00

14. 3111338 কডোজিসস্টক এইড এলোউন্স ... 0.60 0.60 0.00 0.40

15. 3111301 িোসিত্ব ভোতো ... 0.90 0.90 0.90 0.90

16. 3111313 সিজ ষ ভোতো (প্রোসিকোরভূক্ত 

কি থকতথোজির গোসি রক্ষণোজিক্ষণ 

ব্যি)

... 23.00 23.00 21.00 21.00

17. 3111328 শ্রোসন্ত ও সিজনোিন ভোতো ... 210.00 170.00 160.00 150.00

কিোট ... 13267.92 11789.81 11788.01 10892.44

* কজি থোজর ন/িংস্থোর সনেস্ব অর্ থোিজন িসরচোলনোর স্থোিী ও অন্যোন্য স্থোিী িিি সকংিো প্রকজল্প সিসনজিোজগর কক্ষজত্র  িরকোজরর যর্োযর্ 

অনুজিোিন এিং সনিি-নীসত িোলন িোজিজক্ষ িংসিষ্ট েোজত িোজেজট িরোদ্দকৃত অর্ থ ব্যি করো কযজত িোজর।

িোংলোজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি থোজর ন

(লক্ষ টোকোি)কিতন ও ভোতোসি

িোংলোজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি থোজর ন

তফসিল-ঘ

(লক্ষ টোকোি)
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ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড
সিিরণ

  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

1. েসির সকসির সুি ... 55.00 49.00 50.00 49.00

2. িোসভ থি চোজেথর সুি ... 109.00 110.00 110.00 105.00

3. ভূসি উন্নিন কজরর সুি ... 20.00 19.00 18.00 18.00

4. িোসনর চোজেথর সুি ... 11.00 10.00 10.00 10.00

5. ব্যোংক সুি ... 1300.00 1150.00 1011.00 915.90

6. গৃহ সনি থোণ ঋজণর সুি ... 12.00 11.00 10.00 9.00

7. কিোটর িোইজকল ঋজণর সুি ... 9.00 8.00 8.00 7.00

8. ইসি ফোন্ড (এিপ্লিজিন্ট কিনোজিোজলন্ট ফোন্ড)... 1.30 1.25 1.20 1.00

কিোট ... 1517.30 1358.25 1218.20 1114.90

তফসিল-ছ

 (লক্ষ টোকোি)

ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড
সিিরণ

  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

1. িই ও ফরি ... 75.00 70.00 70.00 65.00

2. সলে অি ল্যোন্ড সফ আিোি ... 70.00 65.00 60.00 60.00

3. করোড কোটিং চোেথ আিোি ... 2.60 2.50 2.50 2.50

4. টংগী কিিো ককজের আি ... 64.00 62.00 60.00 58.00

5. িোসলকোনো িসরিতথন সফ আিোি ... 420.00 400.00 200.00 148.00

6. িোসনর লোইন িংজযোগ সফ আিোি ...
0.35 0.32 0.30 0.30

7. িোসনর সিল আিোি ... 56.00 56.00 54.80 54.80

8. িধু সিক্রি আি ... 8.00 8.00 7.00 7.00

9. নিোিন সফ আিোি ... 26.00 25.00 25.00 25.00

10. ল্যোন্ড ট্রুোক্স আিোি ... 160.00 155.00 150.00 135.00

11. ল্যোন্ড সপ্রসিিোি আিোি ... 600.00 600.00 600.00 500.00

12. কিলো েোজত আি ... 40.00 36.00 35.00 35.00

13. প্রস ক্ষণ েোজত/উজযোক্তো উন্নিন েোজত আি...
65.00 60.00 60.00 60.00

14. প্রস ক্ষণ িোিগ্রী সিক্রি িোিোি আি ... 12.00 11.00 10.00 10.00

15. িোসভ থে চোেথ ... 972.75 932.53 1100.00 702.75

16. কল-আউট প্লুোন সফ আিোি ... 11.00 11.00 10.00 10.00

17. সিসিি আি ... 200.00 190.00 200.00 180.00

কিোট ... 2782.70 2684.35 2644.60 2053.35

(লক্ষ টোকোি)

অন্যোন্য আি

সুি েোজত আি

িোংলোজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি থোজর ন

তফসিল-চ
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ক্রসিক 

নং

অর্ থননসতক 

ককোড সিিরণ
  িোজেট   

২০২০-২১
িংজ োসিত িোজেট অনুজিোসিত িোজেট

িোিসিক 

২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

১. বিজিস ক ঋণ (িসরজ োসিতব্য)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বিজিস ক ঋণ (িজকিো)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. িরকোসর ঋণ (িসরজ োসিতব্য)

ক. আিল ... 450.00 450.00 450.00 450.00

ে. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. িরকোসর ঋণ (িজকিো)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যোংক ঋণ (িসরজ োসিতব্য)

১.  িীঘ থজিিোসি

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজিিোসি

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যোংক ঋণ (িজকিো)

১.  িীঘ থজিিোসি:

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজিিোসি

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

ে. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

কিোট ... 450.00 450.00 450.00 450.00

(লক্ষ টোকোি)

ক্রসিক 

নং
সিিরণ

৩০.০৬.১9 

িয থন্ত প্রজিি

   িোজেট 

২০20-21

 িংজ োসিত 

২০১9-20

  আিোি    

২০১8-19

িীঘ থজিিোসি ঋজণর সিিরণী 2207.32

১. আিল ... 0.00 1474.18 1403.99 438.00

২. সুি ... 0.00 877.80 0.00 0.00

কিোট ... 2207.32 2351.98 1403.99 438.00

িীঘ থজিিোসি ঋজণর সিিরণী

(কট্রেোসর ও ঋণ ব্যিস্থোিনো অনুসিভোগ, সড এি এল অসি োেো হজত প্রোপ্ত )

িোংলোজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি থোজর ন

িীঘ থজিিোসি ঋণ ও ব্যোংক িোি সিিরণী

(লক্ষ টোকোি)

(কজি থোজর ন হইজত প্রোপ্ত সহিোি অনুযোিী)
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