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     বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

১. �িমকা 
 ১৯৭২ সােল রা�পিতর ৯৪নং আেদশ এবং একই সােলর ১৫৯ নং সংেশািধত আেদশ বেল বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ 

�া� �িতি�ত হয়। এ িবষেয় পিরবত�েত ১৯৭২ সােল ৩৮ নং অিড ��া�, ১৯৮০ সােল ১১০নং িবল, ১৯৮৩ সােল ১৪নং 

অিড ��া� এবং একই সােলর ৬৪নং অিড ��া� জাির হয়। ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সাহা� ও 

�নব �াসেনর �ব�া করাই এ �াে�র �� উে��। এ উে�ে� �া� স�ি� �য়/িব�য়, িশ� ও বািণিজ�ক কায ��ম 

পিরচালনসহ অ�া� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ কের থােক। বত�মােন �াে�র অধীেন ২১� িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ান 

রেয়েছ। �মাগত �লাকসােনর কারেণ এসব �িত�ােনর কায ��ম ব� রেয়েছ। তেব ০৩ � �িত�ােনর খািল জায়গায় ��স 

ভাড়া এবং িক� �িত�ােনর মে� �শয়ািরং িভি�েত �ডেভলপােরর ম�েম ব�তল ভবন িনম �ােণর কায ��ম হােত �নয়া 

হেয়েছ। এ� �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� �ায়�শািসত সং�া। 

২. �পক� (Vision)  
 ��াহত, �খতাব�া� ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সািব �ক ক�াণ সাধন। 
 

৩. অিভল�� (Mission) 
 ��াহত �ি�েযা�া, �খতাব�া� �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সািব �ক ক�াণ সাধন, বাংলােদশ 

�ি�েযা�া ক�াণ �াে�র আি�থ �ক অব�া �ঢ়করণ, �ািত�ািনক স�মতা �ি�করণ এবং �ি�েযা�ার স�ান ও পরবত� 

�জে�র উ�িশ�ায় সহায়তা �দান। 

৪. �ধান কায �াবিলঃ  
  এক বা একািধক �িবধােভাগীর ক�াণ, �াণ ও �নব �াসেনর জ� নগেদ বা িজিনেষর মা�েম সহায়তা �দান 

করা; 
  এক বা একািধক �িবধােভাগীর ক�ােণর উ�ে� �ক� ও কম ��িচ �হণ ও �ব�াপনার উ�য়ন করা; 

  িশ�া�ম চািলেয় যাওয়ার জ� উপ�� �িবধােভাগীেদর জ� �ি� �দান করা; 
  �াবর ও অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ�ন, র�ণােব�ণ ও সেব �া� �বহার িনি�তকরণ; 
  �িবধােভাগীেদর সাহাে�র জ� সরকােরর �ব � অ�েমাদনসহ �কান িশ�জাত বা বািণিজ�ক �িত�ানস��হর  

উ�য়ন, �িত�া, �ব�াপনা, র�ণােব�ণ এবং িব�য় করা; 
  �াে�র জ� টাকা, জামানত, দিললািদ বা অ� �কান অ�াবর স�ি� �হণ করা; 
  �াে�র টাকা ও তহিবল িবিনেয়াগ করা এবং যখন �েয়াজন বা যথাযথ িবেবিচত হেব তখন িবিনেয়াগ পিরবত�ন 

করা; 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ 

 ��াহত �ি�েযা�া, �খতাব�া� �ি�েযা�া ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর সদ�েদর ক�াণ সাধন; 

 বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র আি�থ �ক অব�া �ঢ়করণ; 

 �ািত�ািনক স�মতা �ি�করণ;  এবং  

 �ি�েযা�ার স�ান ও পরবত� �জে�র উ�িশ�ায় সহায়তা �দান। 
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৬. সং�ার িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ 

 বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া�েক আিথ �কভােব �াবল�ীকরণ, ক�াণ�লক কায ��েমর স�সারণ এবং অধীন 

�িত�ানস�হেক লাভজনক �িত�ােন পিরণত করার লে�� সরকার ক��ক অ�েমািদত ‘‘�া� উ�ার পিরক�না-

২০১০” বা�বায়েনর জ� �াে�র ত�াবধােন ০৫� �ক� �হণ করা হেয়েছ। ত�ে� ০৩� �কে� �শয়ািরং 

প�িতেত ব�তল ভবন িনম �ােণর �াথিমক কাজ স�� কের ০২� বািণিজ�ক ভবন িনম �াণ �কে�র ০১� (টাওয়ার-

৭১) ০৪� �বইজেম�সহ ২৯ তলা ভবন ও অপর� (জয় বাংলা) ০২� �বইজেম�সহ ১৯ তলা ভবেনর ��ম 

�াকচার স�� এবং িফিনিসং কাজ চলেছ।  

 �াে�র �বাড � অব �াি�জ এর ৬৫তম সভার িস�া� অ�সাের �ি�েযা�ােদর স�ান এবং �জ�েদর উ�তর িশ�া 

লােভ আিথ �ক সহায়তা �দােন �াে�র িনজ� অথ �ায়েন ৪১.০০ �কা� টাকার ফা� �াংেক এফিডআর এর মা�েম 

অিজ�ত �দ �ারা ২০১২ সােল �বিত�ত ‘ব�ব� ছা��ি�’ খােত ২০১৮-১৯ অথ �বছর পয �� সব �েমাট ২৯০2 জন ছা�-

ছা�ীেক �ি� �দান করা হয়। 

 উে��, বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র িনব �াহী কিম�র ৪১তম সভার িস�া� অ�যায়ী �মাগত �লাকসােনর 

কারেণ �াে�র ০২� চা� �িত�ান (িমিম চকেলট িল: ও ই�ান � �কিমক�াল ই�া: িল)-এর অপােরশন ব� কের 

মািসক িভি�েত ভাড়া �দয়া হেয়েছ। 

 

৭. সং�ার Key Performance Indicators (KPI)  

 �ি�েযা�ােদর স�ানী ভাতা �দানসহ ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবার এবং �খতাবধারী 

�ি�েযা�ােদরেক িবিভ� �েযাগ-�িবধা �দান 

 �ি�েযা�ােদর জ� বািণিজ�ক/ আবািসক অবকাঠােমা িনম �াণ, �মরামত ও সং�ণ 

 �ি�েযা�ােদর �নব �াসেনর লে��  চা�  িশ� �িত�ান ও মােক�ট  

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ 
 অিডট আপি� িন�ি�করণ, সাংগঠিনক কাঠােমা হালনাগাদকরণ, যথাসমেয় িরট মামলাসহ িবিভ� মামলা 

িন�ি�করণ এবং �াে�র আয় �ি� করা ক�াণ �াে�র �ধান চ�ােল�। 

৯. ভিব�ৎ পিরক�না 

 ক�াণ �াে�র অধীন খািল জায়গা ভারা �দান/�শয়ািরং প�িতেত চ��ােমর আলমাস িসেনমা হেলর জায়গায় 

মােক�ট/বািণিজ�ক ভবন িনম �াণ;  

 টি� ও �বাড � বাজার� ০৩� জায়গায় মােক�ট/বািণিজ�ক/হালকা িশ� (�যমন-গােম ��স) ভবন িনম �াণ;  

 গজনিব �রােডর ১/৬নং �ট এবং নারায়গে�র ডালপি� ও িনতাইগে�র ০২� �ােনর উপর ব�তল 

বািণিজ�ক/আবািসক ভবন িনম �াণ।  

 �ি�েযা�া টাওয়ার-১ এ িনিম �ত ��াহত �ি�েযা�ােদর জ� �রাগ�ি� িব�ামাগার� িবেশষ� িচিকৎসক ও 

আ�িনক িচিকৎসা সর�ামািদসহ আ�িনকায়ন।  

 ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর িরট মামলাসহ িবিভ� মামলা িন�ি�করণ। 
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 ১০.  সং�ার ২০২০-২১ অথ � বছেরর �া�িলত, ২০১৯-২০অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং     

২০১৮-১৯  অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) 

�ধান কায �ালয় 
           (ল� টাকায়) 

�িমক  

ন�র 

িববরণ বােজট 

২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 

সামিয়ক 

২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. �মাট আয় 49939.51 49458.89 49022.60 43520.06 

২. �মাট �য় 49714.70 48899.44 49278.76 43423.90 

৩. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) 224.81 559.45 -256.16 96.16 

 

11. �ধান কায �ালেয়র বােজট পয �ােলাচনা 

 ক. আয় ও �য়  

 �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র �ধান কায �ালেয়র আেয়র খােতর মে� সরকাির অ�দান, �া� �দ ও �া� ভাড়া উে�খ 
�যা�। প� ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সাহা�ােথ � �া� সরকার হেত অ�দান �পেয় থােক। �ধান কায �ালেয়র �মাট �েয়র 
অেধ �কই �লতঃ �বতন ভাতা খােত �য়। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ��াহত ও শহীদ পিরবােরর সাহা� িহসােব সরকার ক��ক �দ� 
অ�দান িছল 401.66 �কা� টাকা। ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের এ অ�দান যথা�েম 
458.86 �কা� এবং 466.02 �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট আেয়র পিরমাণ িছল 
435.20 �কা� টাকা যা ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ �া�িলত বােজেট তা �ি� �পেয় যথা�েম 49৪.৫৯ �কা� 
ও 499.39 �কা� টাকা হেব বেল আশা করা যাে�। �েয়র উে�খেযা� খাতস�হ হে� �বতন ও ভাতািদ, �মরামত ও 
র�ণােব�ণ , �ালািন খােত �য়, রা�ীয় স�ানী ভাতা, ভ��িক ও �দ �য় ইত�ািদ। সং�া রা�ীয় স�ানী ভাতার স�ণ �টাই 
সরকাির অ�দান িহেসেব �পেয় থােক। সং�ার ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট �েয়র পিরমাণ িছল 434.24 �কা� টাকা। ২০১৯-২০ 
সংেশািধত অথ �বছের ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 488.99 �কা� ও 
497.15 �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার �য় পরবত� উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.৯৬ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ 
সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �য় পরবত� উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ যথা�েম ৫.৫৯  �কা� এবং ২.২৫ 
�কা� টাকা দ�ড়ােব বেল �া�লন করা হেয়েছ।  

  খ. তহিবল �বাহ   

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের �াে�র �মাট ৮.৬৫ �কা� টাকা তহিবল সং�হ হয়। এর িবপরীেত �ায়ী স�েদ িবিনেয়াগ, 

সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িতসহ (৮৫.৯৬ �কা� টাকা) �মাট ৮৫.৫৭ �কা� টাকার তহিবেলর �েয়াগ হয় । ২০১৯-২০ 

সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছেরর  ৯১.৬১ ও ৮৯.৩৩ �কা� টাকার তহিবল সং�হ হেব এবং এর 

িবপিরেত ৯০.১০ �কা� টাকা  এবং ৮৮.৭৭ �কা� টাকা তহিবল �েয়ােগর ফেল  যথা�েম ১.৫০ �কা� টাকা এবং ০.৫৫ �কা� 

টাকা উ�ৃ� তহিবল থাকেব।  

 গ. �লধন কাঠােমা  

       ২০১৮-১৯ অথ �বছের  �াে�র �ধান কায �ালেয়র �মাট স�দ িছল ৩৪৮.৯৮ �কা� টাকা। এ স�েদর ৯৪% ঋণ এবং ৬% 

�লধন �ারা �যাগান হেয়েছ। ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ �া�িলত বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব 

যথা�েম ৩৫৪.০৭ �কা� ও ৩৫৫.৮২ �কা� টাকা এবং ঋণ ও �লধেনর  অ�পাত হেব  যথা�েম ৯৩:০৭ এবং ৯২:০৮ । 
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ঘ. জনবল 

         বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �াে�র িনব �াহী কিম�র ৪১ তম সভার িস�া� অ�যায়ী �মাগত �লাকসােনর কারেণ 

�াে�র ০২ � চা� �িত�ান (িমিম চকেলট িলঃ এবং ই�ান � �কিমক�াল ই�াঃ িলঃ) এর অপােরশন ব� কের মািসক িভি�েত 

ভাড়া �দয়া হেয়েছ। �স পিরে�ি�েত ইউিনটস�েহর জনবেলর �বতন ও ভাতািদ �দান কায �ালয় হেত �দয়া হে�। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের �ধান কায �ালেয় �মাট ৩১৭ জনবেলর িবপরীেত �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ২৩.৩৮ �কা� টাকা। ২০১৯-২০  

সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ �া�িলত বােজেট ২৯৩ জনবেলর িবপরীেত �মাট �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ দ�ড়ােব 

যথা�েম ১৭.৯১ �কা� ও ১৮.৯৯ �কা� টাকা । ২০১৮-১৯ অথ �বছের জন�িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৭,৩৭,৫৫৫ 

টাকা। ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতা যথা�েম ৬,১১,১৫৪ টাকা  

ও ৬,৪৮,২৮৩ টাকায় দ�ড়ােব বেল �া�লন করা হেয়েছ। 

 



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

�া�ি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  ৪৬৬০২.০৭  ৪৫৮৮৫.৫৬  ৪৬১৪৯.৮৭  ৪০১৬৬.৩৯. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ১৫২০.০০  ১৭৫৫.৮৯  ১৫৮৬.০০  ১৯৪২.৮২. 

১০ �া� ভাড়া  ১৭৯২.৪৪  ১৭৯২.৪৪  ১২৬১.৭৩  ১৩৮৫.৮৭. 

১১ অ�া�  ২৫.০০  ২৫.০০  ২৫.০০  ২৪.৯৮. 

১২ �মাট আয়  ৪৯৯৩৯.৫১  ৪৯৪৫৮.৮৯  ৪৯০২২.৬০  ৪৩৫২০.০৬. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২০২০.২৫  ১৯২৯.৯৪  ২১২৪.২৪  ২৩২৬.০৫. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১৭৮.০৮  ১৬০.৬০  ১৮১.০৯  ১৭৬.২৭. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১৬.০০  ২০.০০  ১৬.৪৫  ১২.৫১. 

১৬ অবচয়  ৫.৫০  ৫.৫০  ৬.৩০  ৫.৫০. 

১৭ �িশ�ণ  ১০.০০  ৯.৫০  ৫.৫০  ৯.২৩. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৫.০০  ১৪.৭০  ১৪.২৫  ১৩.৪৪. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৫৭৮.৮৯  ৫৬৬.৩৪  ৫১৯.৪৯  ৪৯৪.৬৭. 

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  ১০.০০  ৯.১০  ১০.০০  ৮.৫০. 

২৩ অ�া�  ৪৬৮৮০.৯৮  ৪৬১৮৩.৭৬  ৪৬৪০১.৪৪  ৪০৩৭৭.৭৩. 

২৪ �মাট �য়  ৪৯৭১৪.৭০  ৪৮৮৯৯.৪৪  ৪৯২৭৮.৭৬  ৪৩৪২৩.৯০. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৬৯৬৪০৬১.৪৩  ১৬৬৮৬১২২.৮৭  ১৬৮১৫২৭৬.৪৫  ১৩৬৯৫৭০৯.৭৮. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ২২৪.৮১  ৫৫৯.৪৫ -২৫৬.১৬  ৯৬.১৬. 

 ২৬১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

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  ৮,৫৯৫.৭৫ ৮,৭০২.৩০  ৫৩৩.২০ ৩৮৪.৮১ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৫৫৯.৪৫ ২২৪.৮১  ৯৬.১৬-২৫৬.১৬ . 

৩ অবচয়  ৫.৫০ ৫.৫০  ৫.৫০ ৬.৩০ . 

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  ২৩০.২৩ ৪০০.০০ . 

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  ৯,১৬০.৭০ ৮,৯৩২.৬১  ৮৬৫.০৯ ৫৩৪.৯৫ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০ ০.০০ -৪০.৬৮ ০.০০ . 

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

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৫৮.০০ ১১৮.৪০  ২.২২ ১৪৬.৪০ . 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৫০.০০ ৫০.০০  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  ৮,৭০২.৩০ ৮,৭০৯.০৬  ৮,৫৯৫.৭৫ ৩৫০.৫০ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৯,০১০.৩০ ৮,৮৭৭.৪৬  ৮,৫৫৭.২৯ ৪৯৬.৯০ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ১৫০.৪০ ৫৫.১৫ -৭,৬৯২.২০ ৩৮.০৫ . 

 ২৬২  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ২৬৩.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ২৫৫৪.৪৭ ২৩২৯.৬৬ ১৭৭০.২১. 

৩ ই��ই� ২৭০৪.৪৭ ২৪৭৯.৬৬ ১৯২০.২১. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৭৪৬৭.১৮ ৭৫১৭.১৮ ৭৫৬৭.১৮. 

৫ চলিত দায় ২৫৪১০.৫৪ ২৫৪১০.৫৪ ২৫৪১০.৫৪. 

৬ �মাট দায় ৩২৮৭৭.৭২ ৩২৯২৭.৭২ ৩২৯৭৭.৭২. 

৭ �মাট তহিবল ৩৫৫৮২.১৯ ৩৫৪০৭.৩৮ ৩৪৮৯৭.৯৩. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৯২ : ৮ ৯৩ : ৭ ৯৪:৬. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৩৮ : ১ ১.৩৮ : ১ ১.৩৭ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৪০ : ১ ১.৩৯ : ১ ১.৩৭ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৭০৬.৮০ ৫৮৮.৪০ ৩৩০.৪০. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৩০৯.৫৩ ৩০৪.০৩ ২৯৮.৫৩. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৩৯৭.২৭ ২৮৪.৩৭ ৩১.৮৭. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ৩৫১৮৪.৯২ ৩৫১২৩.০১ ৩৪৮৬৬.০৬. 

১৬ �মাট স�দ ৩৫৫৮২.১৯ ৩৫৪০৭.৩৮ ৩৪৮৯৭.৯৩. 

 ২৬৩  



 

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 �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 264.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৭৭৬,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১৯  ১২  ১৩  ১৯  ১২  ১৩  ২০  ১২  ১০৬.৫২  ১২৪.৩৬  ২৩০.৮৮. 

২  ৯৮৫,২২২ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৫৫  ৪০  ৪৫  ৫৫  ৪০  ৪৫  ৫৫  ৪০  ২০৪.৫৪  ২৩৮.৮১  ৪৪৩.৩৫. 

৩  ৬৪৮,৯০০ কম �চারী (��ড ১০)  ৩৫  ২৬  ৩০  ৩৫  ২৬  ৩০  ৩৫  ২৬  ৮৯.৮১  ১০৪.৮৬  ১৯৪.৬৭. 

৪  ৯৮৭,৩৮৬ উপ-�মাট (১+২+৩)  ১০৯  ৭৮  ৮৮  ১০৯  ৭৮  ৮৮  ১১০  ৭৮  ৪০০.৮৭  ৪৬৮.০৩  ৮৬৮.৯০. 

৫  ৫১৯,৯৫৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৫৮  ৪১  ৪৫  ৫৮  ৪১  ৪৫  ৫৮  ৪১  ১০৭.৯৪  ১২৬.০৪  ২৩৩.৯৮. 

৬  ৪৯৭,৮৬৯ দ� �িমক  ০  ১৮০  ১৬০  ০  ১৮১  ১৬০  ০  ১৯৮  ৩৪৩.৯৪  ৪৫২.৬৫  ৭৯৬.৫৯. 

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

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

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

১০  ৫০২,৭১৭ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৫৮  ২২১  ২০৫  ৫৮  ২২২  ২০৫  ৫৮  ২৩৯  ৪৫১.৮৮  ৫৭৮.৬৯  ১,০৩০.৫৭. 

১১  ৬৪৮,২৮৩ �মাট (৪+৯+১০)  ১৬৭  ২৯৯  ২৯৩  ১৬৭  ৩০০  ২৯৩  ১৬৮  ৩১৭  ৮৫২.৭৫  ১,০৪৬.৭২  ১,৮৯৯.৪৭. 

 ২৬৪  



 

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 �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 265.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা) ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ১০৭.৮০  ১২৪.২৫  ২৩২.০৫  ১০৮.৩২  ১২৪.৫৩  ২৩২.৮৫ ১৭৮৫০০০  ১৭৯১১৫৪  ২০২৮৪১৭  ১২৩.৮৫  ১১৯.৫৬  ২৪৩.৪১

 ২০১.০০  ২৩১.৬৭  ৪৩২.৬৭  ২০৮.০০  ২৩৯.১২  ৪৪৭.১২ ৯৬১৪৮৯  ৯৯৩৬০০  ১২১১০০০  ২৪৬.৪৭  ২৩৭.৯৩  ৪৮৪.৪০

 ৭৯.৪৬  ৯১.৫৮  ১৭১.০৪  ৯১.৩৩  ১০৫.০০  ১৯৬.৩৩ ৫৭০১৩৩  ৬৫৪৪৩৩  ৭৭৯৬৫৪  ১০৩.১৪  ৯৯.৫৭  ২০২.৭১

 ৩৮৮.২৬  ৪৪৭.৫০  ৮৩৫.৭৬  ৪০৭.৬৫  ৪৬৮.৬৫  ৮৭৬.৩০ ৯৪৯৭২৭  ৯৯৫৭৯৫  ১১৯২৯৭৪  ৪৭৩.৪৬  ৪৫৭.০৬  ৯৩০.৫২

 ৯৬.৩২  ১১১.০২  ২০৭.৩৪  ১০৯.৭৬  ১২৬.১৭  ২৩৫.৯৩ ৪৬০৭৫৬  ৫২৪২৮৯  ৫৯৮৯০২  ১২৪.৯৪  ১২০.৬১  ২৪৫.৫৫

 ৩২৭.৫৬  ৪২০.০২  ৭৪৭.৫৮  ৩৯৮.৫৪  ৫৭৪.২৮  ৯৭২.৮২ ৪৬৭২৩৮  ৬০৮০১৩  ৫৮৬৮৫৯  ৩৬৫.৩৮  ৭৯৬.৬০  ১,১৬১.৯৮

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

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

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

 ৪২৩.৮৮  ৫৩১.০৪  ৯৫৪.৯২  ৫০৮.৩০  ৭০০.৪৫  ১,২০৮.৭৫ ৪৬৫৮১৫  ৫৮৯৬৩৪  ৫৮৮৯২৫  ৪৯০.৩২  ৯১৭.২১  ১,৪০৭.৫৩

 ৮১২.১৪  ৯৭৮.৫৪  ১,৭৯০.৬৮  ৯১৫.৯৫  ১,১৬৯.১০  ২,০৮৫.০৫ ৬১১১৫৪  ৭১১৬২১  ৭৩৭৫৫৫  ৯৬৩.৭৮  ১,৩৭৪.২৭  ২,৩৩৮.০৫

 ২৬৫  



তফিসল  'ক'

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

নং কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩১১১৩২৭ অিধকাল য় ৩৪.০৮            ৩২.৪৬            ২৫.৬০          ২৮.৮২           

2. ৩৮২১১১৬ ই ুের ৮০.৩৫           ৭৬.৯২            ৮৫.৬৭         ৬৩.২৫           

3. ৩২১১১২৫ িব াপন ২.০০              ২.০০              ২.০০            ১.৬৪

4. ৩২২১১০১ অিডট  িফ ০.৪৮              ০.৪২              ০.৪৫            ০.৪৪              

5. ৩২৫৭৩০১ উৎসব  খরচ ০.৩০              ০.৩০              ০.৩০           ০.৩০             

6. ৩৮২১১১৩ অ দান ০.১০              ০.১০              ০.২০            ০.১০

7. ৩১১১৩৩১ আ ায়ন য় ১০.৫০            ১০.০০            ১০.৫০          ৫.৯৯             

8. ৩২১১১১৩ ব িতক  খরচ ২৩.০০            ২২.৮৯            ২৪.৫০          ১৮.৬৩           

9. ৩২১১১১০ িফ এবং  আইন  খরচ ২৫.০০            ২৫.০০            ২০.০০          ১৪.৮৩           

10. ৩২৫৬১০৬ পাশাক পির দ ৩.৫০             ৩.৭৮             ২.৩০           ২.৫২             

11. ৩২১১১২৭ খবেরর  কাগজ  ও  াগািজন ০.৫০              ০.৫০              ০.৫০            ০.৫০             

12. ৩২২১১০৯ অিফস  পিরচালন  খরচ ৪.০০              ৩.৮০             ৫.৩৫           ৫.৩২             

13. মিনহাির  ও ণ ২৯.৩৫            ২৮.৯২            ১৮.৩০          ১৮.৯০           

14. ৩২১১১১৯ ডাক ও েকট ০.৮০              ০.৭২              ০.২৫            ০.৪৭              

15. ৩২১১১২০ টিলেফান ১.৮০              ১.৭০              ৩.৩০           ১.৬৪             

16. ৩৮২১১০২ কর, খাজনা ও  ভাড়া ২.০০              ২.০০              ১.৫০            ৫৭.০০           

17. ৩২৪১১০১ মণ খরচ ১০.৩০            ১০.০৪            ৫.৩০           ২.৫৩             

18. ৩২১১১৩০ যাতায়াত  খরচ ১০.০০            ১০.৮৮            ৯.৫০            ১০.৪৩           

19. ৩২১১১১৫ ওয়াসা িবল খরচ ২.৭০              ২.৫০              ৩.২৫           ৩.৩৬            

20. ৩২৫৭২০৬ স ানী ৪.২০              ৩.৮০             ৫.৫০            ৩.৪৭             

21. ৩২১১১০৭ কমচারীেদর  পিরবহন খরচ ২২.৮০            ২২.৬০            ২২.৫০          ২০.৮১           

22. ৩২১১১৩১ কি উটার সবা দান খরচ ২.২০              ২.০০              ২.০০            ১.৮২             

23. ৩২১১০৩ পৗর  কর ৮.৯৫              ৩৪.৮৭            ২.৮০            ৫.০০             

24. ৩৭২১১০২ রা ীয় স ানী ভাতা ৪৬,৬০২.০৭     ৪৫,৮৮৫.৫৬     ৪৬,১৪৯.৮৭   ৪০,১৬৬.৩৯    

মাট  ৪৬,৮৮০.৯৮    ৪৬,১৮৩.৭৬    ৪৬,৪০১.৪৪      ৪০,৪৩৪.১৬    

বাংলােদশ ি েযা া ক াণ া  
ধান কাযালয়

                   (ল    টাকায়)
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তফিসল-খ
(লাখ টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজটঅ েমািদত বােজট ত
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ধান কাযালয়:  ল বতন 
১. 3111101 কমচারীেদর বতন ( ড ১-১০) ১৮৯.০২        ১৮০.০২        ২০৪.৬০      ২২০.৭৫        

২. 3111201 কমচারীেদর বতন ( ড ১১-২০) ৩১৯.৭৯        ৩০৪.৫৬        ৩১২.৮১      ৩৭৭.৬৫       

৩. 3111310 বািড় ভাড়া ২৭৯.৮৪        ২৬১.৭৮        ২৮৪.৫৭      ২৭৩.৬১       

৪. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ২৩.৫২          ২৩.৫২          ২০.০৯        ২৩.০৯         

৫. 3111302 যাতায়াত ভাতা ২.৩০            ২.৩০            ২.৩৫          ২.২১            

৬. 3111316 ধালাই ভাতা ১.১৮            ১.১৮            ১.১০          ১.০১            

৭. অ া  ভাতা (আ ায়ন, িফন ইত ািদ) ২৬.২৫          ২৬.২৪          ২৭.৫১        ২৯.৩২         

৮. ভিব  তহিবেল অ দান           ৫০.৮৮           ৩৯.৪৪          ৫১.৭৪          ৩৬.৮৭

৯. ৩৭৩১১০১ া ই ৮৪.৮০          ৮০.৭৬          ৮৬.২৩       ৯২.৯৩         

১০.  নগদায়ন ৪২.৪০          ৪০.৪০          ৪৩.১২        ৪৬.৪৭          

১১. 3111325 উৎসব ভাতা ৮২.৯০          ৮২.৯০          ৭৮.১১        ৭২.১৬          

উপেমাট: ১,১০২.৮৮     ১,০৪৩.১০     ১,১১২.২৩     ১,১৭৬.০৭     
ব  িত ান:

১. 3111101 কমচারীেদর বতন ( ড ১-১০) ৯৮.২৩ ১০১.২০ ৮৪.৭৮ ৯০.৫০

২. 3111201 কমচারীেদর বতন ( ড ১১-২০) ২৪৫.৭১ ২২৬.৩৬ ৩১৩.৭৬ ৩০৪.৮৮

৩. 3111310 বািড় ভাড়া ১৮৯.১৭ ১৬৯.০৮ ২১৯.২০ ১৮৭.৮৮

৪. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ৩২.৪০ ৩২.৫৮ ৩৭.২৬ ৩৫.৬৪

৫. 3111302 যাতায়াত ভাতা ৫.০০ ৫.০০ ৪.০৫ ৬.৫০

৬. 3111316 ধালাই ভাতা ২.৫০ ২.৫০ ২.৩৫ ২.২৩

৭. ৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা (আ ায়ন, িফন ইত ািদ ৩৪৬.৬০ ৩৪৩.০১ ২৭১.১৮ ৫২২.৩০

৮. ভিব  তহিবেল অ দান ৩২.৩৬ ৩০.৮২ ৩৫.৭২ ৩৪.৬০

৯. ৩৭৩১১০১ া ই ৫৭.৩২ ৫৪.৫৯ ৮৯.৯২ ৬০.৫১

১০.  নগদায়ন ২৮.৬৬ ২৭.৩০ ৪৪.৯৬ ২০.১৭

১১. 3111325 উৎসব ভাতা ৫৭.৫০ ৫৫.০০ ৮৯.৯২ ৬১.০৪

উপেমাট: ১০৯৫.৪৫ ১০৪৭.৪৪ ১১৯৩.১০ ১৩২৬.২৫

সবেমাট: ২১৯৮.৩৩ ২০৯০.৫৪ ২৩০৫.৩৩ ২৫০২.৩২

ধান কাযালয়
বাংলােদশ ি েযা া ক াণ া  
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িমক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজটঅ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )

ক.  আসল ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. বেদিশক ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)
ক.  আসল ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪ ২০৯৬.৯৪
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল ৮০২৫.৪৫ ৮০২৫.৪৫ ৮০৯০.১৮ ৮০২৫.৪৫
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. সরকাির ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)
ক.  আসল ৮০২৫.৪৫ ৮০২৫.৪৫ ৮০৯০.১৮ ৮০২৫.৪৫
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. াংক ঋণ (পিরেশািধত ) 
1. দীঘ ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২.   ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬. াংক ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)
১.  দীঘ ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২.   ময়ািদ
ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
খ.  দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
মাট ২০২৪৪.৭৮ ২০২৪৪.৭৮ ২০৩৭৪.২৪ ২০২৪৪.৭৮

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী (লাখ টাকায়)

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

নং েদয় ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী 5,341.13         

১. আসল ... -                  0.000

২. দ ... 2,531.99         3,255.41       0.000

মাট: 5,341.13         2,531.99         3,255.41       -                 

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

(কেপােরশন হইেত া  িহসাব অ যায়ী)

                   (ল   টাকায়)

বাংলােদশ ি েযা া ক াণ া  
দীেঘময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী
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