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ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার  

 
১. িমকা:  

 দেশর সকল নাগিরক ও িশ াথ েক িবেনাদেনর মা েম মহাকাশ িব ান স েক স ক ধারণা ও ত  দান এবং 
মহাকাশ িব ান িশ ায় উ ু  করার লে  িবগত ১৯৯৬ সােল মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ দেশ ােনেটিরয়াম 

িত ার উে াগ হণ করা হয়। িবগত ১৩/০৩/১৯৯৭ তািরেখ অ ি ত জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিম  (একেনক)-
এর সভায় “ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার” শীষক ক  অ েমািদত হয়। িবগত ০৯ ফ য়াির, ২০০০ তািরেখ 
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা “ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার” এর িভি র াপন কেরন। “ব ব  শখ িজ র 
রহমান নেভািথেয়টার” শীষক ক  ৩০ ন, ২০০৪ তািরেখ সমা  হয়। নেভািথেয়টাের ায় ২০ হাজার বগিমটার আয়তেনর ৫ 

তলা উ তা িবিশ  ল ভবনসহ অত া িনক ি েত তির ২৭৫ আসন িবিশ  ােনেটিরয়াম হল, 5D Movie Theatre, 

৩০  এি িবটস িনেয় ১  ালারী 5D Interactive Edutainment Simulator অত া িনক েযাগ িবধা স িলত ১৫০ 
সীেটর অিডেটািরয়াম ও ৫০ সীেটর কনফাের  ম, ১০০  গািড় পািকং এর ব া রেয়েছ। গত ১৮ মাচ ২০১০ তািরেখ ব ব  
শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার আইন-২০১০ মহান জাতীয় সংসেদ পাস হেয়েছ এবং গেজট কােশর মা েম ব ব  শখ 
িজ র রহমান নেভািথেয়টার এক  সংিবিধব  সং া িহসােব ী িত লাভ কের।  

 
২. পক  (Vision):  

মহাকাশ িব ােনর িদগ  উে াচেনর মা েম ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টারেক দেশর িব ান িশ ার 
এক  উৎকষতার কে  পিরণত করা। 
 
৩. অিভল  (Mision):  
  িবেনাদন লক িশ ার মা েম জনমেন িব ান স েক ইিতবাচক ধারণা ািথত করা এবং ােনেটিরয়াম, ি -িড, 
টিলে াপ, িবিভ  সাইি িফক ও িডিজটাল এি িবটস দশনী, মহাকাশ স িকত গেবষণা ইত ািদর মা েম ভিব ত জ েক 

িব ান ও ি  িশ ায় উৎসাহী কের তালা। 
 

৪. কৗশলগত উে  (Strategic Objectives): 

  ১. িব ান ও ি  জনি য়করণ 
 ২. িব ান ও ি  সাের অবকাঠােমা উ য়ন 

 

৫. আবি ক কৗশলগত  উে স হ: 
 

 ১. বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন  
 ২.  কাযপ িত, কমপিরক না ও সবার মােনা য়ন 

৩.  আিথক ও স দ ব াপনার উ য়ন 
৪.  জাতীয় াচার কৗশল ও ত  অিধকার বা বায়ন  
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৬. ধান কাযাবলিলঃ   

 ােনেটিরয়াম দশনী পিরচালনার মা েম জনগণেক িব ান ও মহাকাশ স েক স ক ধারণা দান;  

 িব ােনর িবিভ  িবষয়েক আকষণীয়ভােব সাইি িফক ও িডিজটাল দশনীর মা েম জনগেণর সামেন েল ধরা এবং 
জনগণেক িব ান িশ ায় উৎসাহী কের তালা;  

 মহাকাশ িব ান িশ া স েক গেবষণা করার ে  নেভািথেয়টারেক উৎকষতার কে  পিরণত করা;  

 সােয়ি িফক লাইে ির াপন কের জ ািতিব ান িবষয়ক িবিভ  ত  ও িচ , সামিয়কী, বই- ক সংর ণ ও 
দশেনর ব া করা; 

 জ ািতিব ােনর ন ন ন ন ত  ও িচ  সং হ ও সংর ণ করা এবং া  ত  স েক িনয়িমত সিমনার, 
িসে ািজয়ােমর আেয়াজন কের দেশর জনগণ তথা দেশর ছা  সমাজেক অবিহত করা; 

 নেভািথেয়টােরর যাবতীয় কমকা  স েক প -পি কা, রিডও, টিলিভশন ও অ া  িমিডয়ার মা েম জনগণেক 
অবিহত ও আ  করা এবং িশউর, িলফেলট ও িব াপন কােশর মা েম ল-কেলজসহ িবিভ  িশ া িত ােনর 
সােথ যাগােযাগ নটওয়াক গেড় তালা; এবং 

 স রাইড িস েলটর, ি -িড িভ এবং অ া  অত া িনক য পািত বা সর ােমর মা েম িব ানিভি ক ও 
ানিবকােশ সহায়ক  িবেনাদেনর ব া করা। 

 
৭. িবগত ৩ বছেরর অজ নস হ 

 
 দেশর সকল নাগিরক ও িশ াথ েক িবেনাদেনর মা েম মহাকাশ িব ান স েক স ক ধারণা ও ত  দান এবং 
মহাকাশ িব ান িশ ায় উ ু  করার লে  নেভািথেয়টােরর ািনেটিরয়ােমর িব মান অপেটা মকািনক াল িসে েমর 
আপে েডশন এবং অত া িনক িডিজটাল িসে ম াপনসহ িসনে ানাইেজশেনর মা েম হাইি ড িসে ম াপন করা হেয়েছ। 
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ঐিতহািসক জীবন সং ােমর উপর ৩০ িমিনট  দেঘ র িডিজটাল িফ  িনমাণ করা 
হেয়েছ এবং এর মা েম বাংলােদেশর ইিতহাস ও ঐিতহ  এবং ি সহ অ া  আে ালেন জািতর িপতার অবদান স েক 
দশনাথ গণ ান লাভ করেব। এছাড়া ৩০  সােয়ি িফক ও িডিজটাল এি িবটস, ৫-িড িভ িথেয়টার, াট গম ও াট প 

ার এবং ৫-িড এ েটইনেম  িস েলটর াপন করা হেয়েছ। এক  অনা ািনক িব ান িশ া িত ান িহেসেব দশনাথ েদর 
িবেনাদেনর মা েম িব ান িশ ায় উ ু  করার লে  মহাকাশ িব ান স েক স ক ধারণা ও ত  দান করা হে । 
দশনাথ েদর িবধােথ ই- েকট/কি উটারাইজড েক ং িসে ম চা  করা হেয়েছ। ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার, 
রাজশাহী শাখা াপেনর লে  ভৗত অবকাঠােমা িনমােণর কায ম চলমান রেয়েছ।   

 
 

৮. সম া এবং চ ােল স হ 
 
িবেনাদেনর মা েম িব ান িশ ার ে  ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টারেক আেরা আকষণীয় এবং 

েগাপেযাগী কের গেড় তালা এবং দেশর অনা ািনক িব ান িশ ার ে  নেভািথেয়টারেক Center of 
excellence িহসােব গেড় তালার লে  নেভািথেয়টাের আেরা ন ন ন ন এবং অত া িনক িব ান চচার িবষয় াপন। 
মহাকাশ িব ােনর ে  সারা িবে  িতিনয়ত য নব নব ােনর ভা ার সি ত হে  স েক এেদেশর িশ াথ েদর কােছ 
আকষণীয় ও সহজেবা ভােব উপ াপ নর িনিম  েয়াজনীয় দ  জনবল তির। 
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০৯. উ য়ন কায ম:  
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী গত ৩০.০৪.২০১৪ তািরেখ িব ান ও ি  ম ণালয় পিরদশন 

কেরন। পিরদশনকােল মাননীয় ধানম ী ণ িদক িনেদশনা দান কেরেছন। ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার 
িবভাগীয় পযােয় স সারেণর জ  মাননীয় ধানম ী িনেদশনা দান কেরন। মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা অ যায়ী িবভাগীয় 
পযােয় নেভািথেয়টার াপেনর কায ম ত এিগেয় চলেছ। আশা করা যাে  আগামী ন ২০২৫ সােলর মে  সকল িবভােগ 
নেভািথেয়টার াপন কাজ স  করা স ব হেব।  
 
১০. ভিব ৎ পিরক না 
  ময়ািদ কম পিরক না: ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর আগামী ১(এক) বছেরর অ ািধকার িভি ক 
কমপিরক না: 

  বিরশাল, লনা এবং রং র িবভােগ ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার াপেনর জ  িডিপিপ একেনক ক ক 
অ েমাদন হণ বক কায ম  করা হেব।   

  ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর  ােনেটিরয়ােমর জ  ২  িডিজটাল িফ  য়/ সং হ করা হেব।  

  ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর  জ  ১  রাইড িস েলটর য়/ সং হ করা হেব।  

  ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর অভ ের আ িনকমােনর  Exhibits সং হ করা হেব।  

  অনা ািনক িব ান িশ ায় উ ু করেণর লে  আগামী ১(এক) বছের নেভািথেয়টােরর দশক সং া ২ .৫০ ল   ( ই 
ল  প াশ হাজার) জেন উ ীতকরণ করা হেব।  

 সবকােলর সবে  বাঙালী জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান-এর শাহাদাৎ বািষকী উপল   আগ  মাস াপী 
িবিভ   ল- কেলেজর ছা ছা ীেদরেক িবআর িস বােসর মা েম িবনা ভাড়ায় নেভািথেয়টাের আনা নয়া  করা হেব 
এবং িবনা  নেভািথেয়টােরর দশনী দখােনা হেব।  

 মাননীয় ধানম ীর িনেদেশ িবিভ  িশ া িত ােনর ছা ছা ীেদরেক নেভািথেয়টােরর দশনী উপেভাগ করার জ  
িবআর িসর বােসর মা েম িবনা ে  আনা নওয়া করা হেব।  

 ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর কায ম িবিভ  টিলিভশেন  চােরর জ  বাংলােদশ চলি   কাশনা 
অিধদ েরর মা েম এক  িভিডও ত িচ  িনমাণ করা হেয়েছ এবং তা িনয়িমত চার করা হেব। এছাড়া িবিভ  
িব াপন, িলফেলট, ািশয়র এর মা েম নেভািথেয়টােরর কায ম চার করা হেব।  

 
ম  ময়ািদকমপিরক না:  

 রাজশাহী ,  বিরশাল, লনা ,  রং র, িসেলট , চ াম ও ময়মনিসহ িবভােগ নেভািথেয়টার িনমাণ কে র 
কাজ ি য়াধীন আেছ। ২০২০ হেত ২০২৫ সােলর মে  এসকল কে র কাজ সমা  হেব বেল  আশা 
করা   

 িবে র সােথ তাল িমিলেয় আ িনক ি  বহার কের  আগামী ২০২১ সােলর মে  ঢাকা  ব ব  শখ িজ র 
রহমান নেভািথেয়টারেক আেরা আ িনকায়ন করার লে  “ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার আ িনকায়ন 
শীষক” এক  ক  হণ করা হেব। আশা করা যাে   আগামী ন ২০২৫ সােলর মে   উ  কে র কাজ স  
করা স ব হেব।   

• ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর অভ ের আরও ন ন ন ন Exhibits াপেনর জ  কম িচ ণয়ন 
করা হে ।  

• মাননীয় ধানম ীর িনেদশ েম ব ব  সামিরক জা ঘর িনমাণ কে র আওতায় ব ব  শখ িজ র রহমান 
নেভািথেয়টােরর ব পাে র ফ কা জায়গায় এক  িশ পাক (নেভা পাক) িনমাণ কাজ চলেছ। 
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দীঘ ময়ািদ কমপিরক না:  

 দেশর হ র  জলা স েহ ব ব   শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার াপন :  

সরকােরর পক  বা বায়েনর লে   দেশর সকল নাগিরক তথা ছা  সমাজেক িব ান মন  িহেসেব গেড় তালার 
জ   আগামী ২০৩০ সােলর মে   টা াইল, ফিরদ র, নায়াখালী,  িম া, ক বাজার , প য়াখালী, যেশার , ি য়া, 
পাবনা, ব ড়া ও িদনাজ র  জলায়  ব ব   শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার াপেনর জ  ক  হন করা হেব 
এবং আশাকরা যাে  আগামী ২০৪১ সােলর মে  উ  ক িলর কাজ স  করা স ব হেব। 

অ া  কায ম:  

 নেভািথেয়টােরর িডিজটাল িনরাপ া ব া জারদার করার লে  ১  আচওেয়, হ া  মটাল িডেট র, িমরর িডেট র 
এবং িবিভ  ােন িসিস ক ােমরা াপন করা হেয়েছ। িনরাপ া ব া জারদার করায় এখােন আগত সকল িনর 
মা ষ সা  বাধ করেছন।  

 ব ব  শখ িজ র রহমান ন ভািথেয়টােরর কমকতা/ কমচারীেদর বছের ৬০ জনঘ া িশ ণ দান করা হে । 
এছাড়া সরকাির অ া  িশ ণ কে র মা েমও কমকতা-কমচারীেদরেক িশ ণ দান করা হে । িশ ণ হণ 
করায় কমকতা-কমচারীেদর কােজর ণগত মােনর উ িত সািধত হেয়েছ।  

 ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টাের ওয়াইফাই  নটওয়াক াপন করা হেয়েছ। ফেল আগত দশনাথ গণ এর 
ফল ভাগ করেছন।  

 িবধা বি ত িশ  ও িবেশষ িশ েদর জ  ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টােরর ােনেটিরয়াম দশনী 
িবনা ে  দশেনর ব া করা হেয়েছ। ফেল তারা িবেনাদেনর মা েম িব ান এবং িব ােনর অজানা রহ  স েক 
জানেত পারেছ।  

 মাননীয় ধানম ীর িনেদেশ িবিভ  িশ া িত ােনর ছা ছা ীেদরেক নেভািথেয়টােরর দশনী উপেভাগ করার জ  
িবআর িসর বােসর মা েম িবনা ে  আনা নওয়া করা হয়।  

 

১১. সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত, ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত এবং ২০১৮-১৯ অথবছেরর 
মাট আয়, মাট য়, নীট নাফা/ ঘাটিত: 

(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) 
1.  মাট আয় ৯২৫.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৬২৮.৪৮ 
2.  মাট য় ৯২৫.০০ ৯০০.০০ ৬৯৪.৫৭ ৬২৮.৪৮ 
3.  নীট নাফা/ (ঘাটিত) ০.০০ ০.০০ ২০৫.৪৩ ০.০০ 
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11. বােজট পযােলাচনা 

 ক. আয় ও য়  

 ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার ধান কাযালেয়র আেয়র খােতর মে  সরকাির অ দান, া  দ ও া  
ভাড়া উে খ যা । ২০১৮-১৯ অথবছের সরকার হেত া  অ দান এর পিরমাণ িছল ৫.১৩ কা   টাকা। ২০১৯-২০ 
অথবছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট সরকার হেত া  অ দােনর পিরমাণ 

া লন করা হেয়েছ ৬.৫০ কা  টাকা । ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার সরকাির অ দানসহ মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৬.২৮ 
কা  টাকা । ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সরকার হেত া  

অ দানসহ মাট আেয়র পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৯.০০ কা  টাকা এবং ৯.২৫ কা  টাকা। মাট আেয়র 
িবপরীেত উি িখত অথবছের সং ার মাট েয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৯.০০ কা  টাকা এবং ৯.২৫ কা  
টাকা। য় পরবত  উি িখত বছর েয় সং ার কান উ ৃ  আয় থাকেব না।       

  খ. তহিবল বাহ   
 ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার ৩.১২ কা  টাকা তহিবল সং হ হয়। এর িবপরীেত ায়ী স েদ ০.৮৯ কা  টাকা 
িবিনেয়াগ পরবত  সমাপনী নগদ ও াংক ি িত িছল ৩.৪৭ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট এবং 
২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট ৩.৪৭ ও ২.৭৫ কা  টাকার তহিবল সং হ হেব এবং এর িবপিরেত ২.২১ কা  টাকা  
এবং ২.৪৪ কা  টাকা তহিবল েয়ােগর ফেল  বছর েয়  ১.২৬ কা  টাকা এবং ০.৩১ কা  টাকা  তহিবল উ ৃ   থাকেব ।  

গ. জনবল 

         ২০১৮-১৯ অথবছের সং ায় অ েমািদত ৬৩ জনবেলর িবপরীেত ৪৬ জন কমরত িছল এবং এ জনবেলর িবপরীেত 
বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ২.৩০ কা  টাকা । ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত 

বােজেট ৬৩  জনবেলর িবপরীেত মাট বতন ও ভাতািদর পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম ২.৩৮ কা  ও ২.৪৮ কা  টাকা । 
২০১৮-১৯ অথবছের জন িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল 4,৯৯,১৭৪ টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও 
২০২০-২১ অথবছেরর া িলত অথবছের কম িত গড় বতন ও ভাতা যথা েম ৩,৭৮,৩১৭.০০ টাকা  ও ৩,৯৪,০৩২.০০ 
টাকায় দ ড়ােব বেল া লন করা হেয়েছ। 

   ঘ. সরকাির কাষাগাের দয় 

 সং া ২০১৮-১৯ অথবছের িবিভ  খােত সরকাির কাষাগাের ০.৪৩ কা  টাকা দান কের। ২০১৯-২০ অথবছেরর 
সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সরকাির কাষাগাের দােনর পিরমাণ যথা েম ০.২৩ কা  
টাকা ও ০.৩২ কা  টাকা হেব বেল া লন করা হেয়েছ।  

 

 

 

 

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



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

পিরচালন ��া� 

লাখ . ১ পলােনেটািরয়াম দশ �নাথ�র সং�া ১.৪৫ ১.৪০ ১.৫৫ ১.৮০

লাখ . ২ ৫-িড �িভ িথেয়টার দশ �ণাথ�র সং�া ০.৮০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৫৫

লাখ . ৩ রাইড িস�েলটর দশ �ণাথ�র সং�া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ . ৪ িডিজটাল এবং সােয়ি�িফক �দশ �নীর দশ �ণাথ�র 
সং�া 

০.২০ ০.১৫ ০.১৫ ০. ৯

লাখ . ৫ ৫-িড ই�ােরি�ভ িস�েলটর দশ �ণাথ�র সং�া ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ১.১২

সং�া . ৬ ওেপেনস ��স ২.০০ ২.০০ ২.০০ ২.০০

সং�া . ৭ অিডেটািরয়াম ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০

সং�া . ৮ কনফাের� �ম ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০

পিরচালন আয় 

লাখ টাকা . ৯ �েকট িব�য় (তফিসল-ক) ২১৮.০০ ২০৫.০০ ২০৫.০০ ৯৬.১৯

লাখ টাকা . ১০ ভাড়া বাবদ (তফিসল-খ) ৫৬.০০ ৪৪.০০ ৪৪.০০ ১৮.৮৬

লাখ টাকা . ১১ �মাট পিরচালন আয় (৯+১০) ২৭৪.০০ ২৪৯.০০ ২৪৯.০০ ১১৫.০৫

লাখ টাকা . ১২ অ�া�/ অপিরচালন আয় (তফিসল-গ) ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৮১

লাখ টাকা . ১৩ সরকাির অ�দান ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৫১২.৬২

লাখ টাকা . ১৪ �মাট আয় (১১+১২+১৩) ৯২৫.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৬২৮.৪৮

�য় 

লাখ টাকা . ১৫ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ঘ) ২৫৯.৪৫ ২৫৩.২০ ২৬৪.৩৭ ২৩৩.১৪

লাখ টাকা . ১৬ প� ও �সবা বাবদ সহায়তা (তফিসল-ঙ) ৪৩৬.৩০ ৩৮৪.৩০ ৪৩০.২০ ২৮৪.৯০

লাখ টাকা . ১৭ �িভেড� ফা�,�া�ই� এবং �পনশন ১০.০০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৮ অ�া� �য় ২১৯.২৫ ২৩৭.৫০ ০.০০ ১১০.৪৪

লাখ টাকা . ১৯ �মাট �য় (১৫+১৬+ ... ... +১৮) ৯২৫.০০ ৯০০.০০ ৬৯৪.৫৭ ৬২৮.৪৮

লাখ টাকা . ২০ �য় উ�� আয়/ ঘাটিত (১৪-১৯) ০.০০ ০.০০ ২০৫.৪৩ ০.০০

 ৭৯০  



 

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

২০২০-২১ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আয় 

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

২ সরকাির  অ�দান  ৬৫০.০০  ৬৫০.০০  ৬৫০.০০  ৬১৫.৯৮. 

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  ২১৮.০০  ২০৫.০০  ২০৫.০০  ৯৬.১৯. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ৫৬.০০  ৪৪.০০  ৪৪.০০  ১৮.৮৬. 

১১ অ�া�  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ০.৮১. 

১২ �মাট আয়  ৯২৫.০০  ৯০০.০০  ৯০০.০০  ৭৩১.৮৪. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৫৯.৪৫  ২৫৩.২০  ২৫৮.৩৭  ২৩৩.১৪. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১০.০০  ২৫.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৯৩.৫০  ৮৩.৫০  ৮৬.৫০  ৪৩.২১. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ৫০.০০  ৫০.০০  ৫০.০০  ১৫.০৩. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১০.৫০  ৫.৫০  ৯.৫০  ৬.২২. 

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�া�  ৫০১.৫৫  ৪৮২.৮০  ৪৯৫.৬৩  ৩৩০.৮৮. 

২৪ �মাট �য়  ৯২৫.০০  ৯০০.০০  ৯০০.০০  ৬২৮.৪৮. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৪৬৮২৫৩.৯৭  ১৪২৮৫৭১.৪৩  ১৪২৮৫৭১.৪৩  ১৩৬৬২৬০.৮৭. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১০৩.৩৬. 

 ৭৯১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

��ত অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৩৪৭.৪৫ ২৭৫.০০  ৩১১.৭২ ৩৪৭.৪৫ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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  ৩৪৭.৪৫ ২৭৫.০০  ৩১১.৭২ ৩৪৭.৪৫ . 

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  ২২১.৫০ ২৪৪.২৫  ৮৯.২০ ২০৫.৪৩ . 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ০.০০ ০.০০  ৩৪৭.৪৫ ০.০০ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ২২১.৫০ ২৪৪.২৫  ৪৩৬.৬৫ ২০৫.৪৩ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ১২৫.৯৫ ৩০.৭৫ -১২৪.৯৩ ১৪২.০২ . 

 ৭৯২  



 

বােজট 
িববরণ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

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  ১২.০০  ১১.৬৬ ১০.০০  ১২.০০. 

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  ২০.০০  ৩১.১৪ ১৩.০০  ১৫.০০. 

�মাট ১৪  ৩২.০০  ৪২.৮০ ২৩.০০  ২৭.০০. 

 ৭৯৩  



 

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 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 794.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,১১৯,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২  ১  ২  ২  ১  ২  ২  ১  ৯.১৮  ১৩.২০  ২২.৩৮. 

২  ৫৪০,২০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১০  ৬  ১০  ১০  ৬  ১০  ১০  ৬  ২৮.৪০  ২৫.৬২  ৫৪.০২. 

৩  ১৮৫,১২৫ কম �চারী (��ড ১০)  ৮  ২  ৮  ৮  ২  ৮  ৮  ২  ৭.৪৫  ৭.৩৬  ১৪.৮১. 

৪  ৪৫৬,০৫০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২০  ৯  ২০  ২০  ৯  ২০  ২০  ৯  ৪৫.০৩  ৪৬.১৮  ৯১.২১. 

৫  ৩৬৫,১৮৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৪৩  ৩৭  ৪৩  ৪৩  ৩৭  ৪৩  ৪৩  ৩৭  ৭৮.৭৫  ৭৮.২৮  ১৫৭.০৩. 

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

১০  ৩৬৫,১৮৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪৩  ৩৭  ৪৩  ৪৩  ৩৭  ৪৩  ৪৩  ৩৭  ৭৮.৭৫  ৭৮.২৮  ১৫৭.০৩. 

১১  ৩৯৪,০৩২ �মাট (৪+৯+১০)  ৬৩  ৪৬  ৬৩  ৬৩  ৪৬  ৬৩  ৬৩  ৪৬  ১২৩.৭৮  ১২৪.৪৬  ২৪৮.২৪. 

 ৭৯৪  



 

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 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 795.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৯.২০  ১৩.২০  ২২.৪০  ৯.৭৩  ১৩.৯৮  ২৩.৭১ ১১২০০০০  ১১৮৫৫০০  ২২৩৬০০০  ৯.১৭  ১৩.১৯  ২২.৩৬

 ২৮.০০  ২৪.৪০  ৫২.৪০  ২৮.০০  ২১.৮০  ৪৯.৮০ ৫২৪০০০  ৪৯৮০০০  ৭৮৩১৬৭  ২৬.৪২  ২০.৫৭  ৪৬.৯৯

 ৭.১০  ৬.৮৮  ১৩.৯৮  ৭.১৫  ৫.৮০  ১২.৯৫ ১৭৪৭৫০  ১৬১৮৭৫  ৮০২০০০  ৯.৫৭  ৬.৪৭  ১৬.০৪

 ৪৪.৩০  ৪৪.৪৮  ৮৮.৭৮  ৪৪.৮৮  ৪১.৫৮  ৮৬.৪৬ ৪৪৩৯০০  ৪৩২৩০০  ৯৪৮৭৭৮  ৪৫.১৬  ৪০.২৩  ৮৫.৩৯

 ৭৫.০০  ৭৪.৫৬  ১৪৯.৫৬  ৭৬.০০  ৬৯.৫৫  ১৪৫.৫৫ ৩৪৭৮১৪  ৩৩৮৪৮৮  ৩৮৯৮১১  ৭৬.৮০  ৬৭.৪৩  ১৪৪.২৩

 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

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

 ৭৫.০০  ৭৪.৫৬  ১৪৯.৫৬  ৭৬.০০  ৬৯.৫৫  ১৪৫.৫৫ ৩৪৭৮১৪  ৩৩৮৪৮৮  ৩৮৯৮১১  ৭৬.৮০  ৬৭.৪৩  ১৪৪.২৩

 ১১৯.৩০  ১১৯.০৪  ২৩৮.৩৪  ১২০.৮৮  ১১১.১৩  ২৩২.০১ ৩৭৮৩১৭  ৩৬৮২৭০  ৪৯৯১৭৪  ১২১.৯৬  ১০৭.৬৬  ২২৯.৬২

 ৭৯৫  



তফিসল -ক
(ল  টাকায়)

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

১. মহাকাশ িবষয়ক দশনী ১৬০.০০ ১৫৫.০০ ১৫৫.০০ ৯৬.১৯
২. ৫-িড িভ িথেয়টার ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৭.২০
৩. রাইড িস েলটর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
৪. িডিজটাল এ  সােয়ি িফক এি িবট ৮.০০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৪.৩৪
৫. ৫-িড ই ােরি ভ িস েলটর ১০.০০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৫.৬৩

২১৮.০০ ২০৫.০০ ২০৫.০০ ১৩৩.৩৬

তফিসল -খ 
(ল  টাকায়)

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

১. ওেপন স 46.00 39.00 39.00 16.02
২. অিডেটিরয়াম 5.00 3.00 3.00 0.30
৩. কনফাের  ম 5.00 2.00 2.00 2.54

56.00 44.00 44.00 18.86

তফিসল -গ
(ল  টাকায়)

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

১. দ 0.00 0.00 0.00 0.00
২. িসিডউল িব য় 0.00 0.00 0.00 0.00
৩. কার পািকং 0.80 0.80 0.80 0.66
৪. অেকেজা মালামাল িব য় 0.00 0.00 0.00 0.00
৫. যাতায়াত ভাড়া আদায় 0.20 0.20 0.20 0.15

1.00 1.00 1.00 0.81

ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার
েকট িব য় হেত আয়

মাট    

মাট    

মাট    

অ া /অপিরচালন আয়

ভাড়া বাবদ আয়
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তফিসল -ঘ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

বতন বাবদ সহায়তা
1. ৩১১১১০১ অিফসারেদর বতন ৫০.৩০ ৪৭.৭০ ৪৭.৭০ ৪৫.১৭
2. ৩১১১২০১ কমচারীেদর বতন ৮৫.৫০ ৮১.০০ ৮১.০২ ৭৬.৮০

উপেমাট- বতন বাবদ সহায়তা ১৩৫.৮০ ১২৮.৭০ ১২৮.৭২ ১২১.৯৭
ভাতািদ

3. ৩১১১৩০১ দািয়  ভাতা ১.০০ ০.২০ ১.০০ ০.১৪
4. ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.৩০
5. ৩১১১৩০৬ িশ া ভাতা ৩.০০ ৩.১০ ৩.০০ ২.৮০
6. ৩১১১৩১০ বািড়ভাড়া ভাতা ৭৪.০০ ৭০.২০ ৭০.২০ ৬৬.৩৫
7. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৮.৫০ ৮.৭০ ৮.৫০ ৮.২৮
8. ৩১১১৩১২ মাবাইল/ সলেফান ভাতা ০.১৮ ০.১৮ ০.৬০ ০.৪৯
9. ৩১১১৩১২ আবািসক টিলেফান নগদায়ন ভাতা ০.৪২ ০.৩৪ ০.০০ ০.০০
10. ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৯০
11. ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা ০.১৫ ০.১৩ ০.১৫ ০.১০
12. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ২২.৭০ ২১.৫০ ২১.৫০ ১৯.০২
13. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৬.৫০ ৫.৫০ ৬.৫০ ৪.৯৮
14. ৩১১১৩২৮ াি  ও িবেনাদন ভাতা ১.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ০.৪৩
15. ৩১১১৩৩১ আ ায়ন ভাতা ০.২০ ০.১৫ ০.২০ ০.১১
16. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ১.৯০
17. ৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা ১.০০ ১.০০ ৫.০০ ৪.৩৭

উপেমাট- ভাতািদ বাবদ সহায়তা ১২৩.৬৫ ১২৪.৫০ ১২৯.৬৫ ১১১.১৭
২৫৯.৪৫ ২৫৩.২০ ২৫৮.৩৭ ২৩৩.১৪মাট    

বতন ও ভাতািদ
ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার 
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তফিসল -ঙ
(ল  টাকায়)

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

 প  ও সবা বাবদ সহায়তা
১. ৩২১১১০৬ আ ায়ন য় ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০
২. ৩২১১১১১ সিমনার এবং কনফাের ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ০.০০
৩. ৩২১১১১৩ িব ৎ ৭৩.০০ ৭০.০০ ৭২.০০ ৬৪.৮৯
৪. ৩২১১১১৫ পািন ৬.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ২৬.৮৩
৫. ৩২১১১১৭ ই ারেনট/ ফ া / টেল ১.৩০ ১.২০ ১.২০ ১.২০
৬. ৩২১১১২০ টিলেফান খরচ ১.৫০ ১.০০ ১.৫০ ০.৫২
৭. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন য় ২১.০০ ২০.০০ ২১.০০ ৭.৪৬
৮. ৩২১১১৩১ আউটেসািসং ৪.০০ ৩.১০ ০.০০ ০.০০
৯. ৩২১১১৩৪ িমক (অিনয়িমত) ম রী ৯৫.০০ ৬৫.০০ ৯০.০০ ০.০০
১০. ৩২১১১৩৫ িনেয়াগ পরী া ২.০০ ৩.০০ ০.০০ ০.০০

১১. ৩২৩১১০১ িশ ণ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ১৫.০৩
১২. ৩২৪৩১০১ পে াল অেয়ল ও ি ক া ৫.৫০ ২.০০ ৫.০০ ৩.১৫
১৩. ৩২৪৩১০২ াস /িসএনিজ ৫.০০ ৪.০০ ৪.৫০ ৩.০৭
১৪. ৩২৪৪১০১ মণ য় ২.০০ ১.৫০ ০.০০ ০.০০
১৫. ৩২৫৫১০২ ণ ও বাধ ই ৪.৫০ ৪.০০ ৬.০০ ০.১৬
১৬. ৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহাির সাম ী ৫.০০ ৪.০০ ৬.০০ ২.৭৪
১৭. ৩২৫৭১০৫ উ াবনী য় ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ৩.৪০
১৮. ৩২৫৭২০৬ স ানী / পিরেতািষক ১৩.০০ ১৩.০০ ১৩.০০ ১১.১২
১৯. ৩২৫৭৩০১ অ ান/উৎসবািদ ৩০.০০ ৩০.০০ ০.০০ ০.০০
২০. ৩২৫৮১০১ মাটর যানবাহন ২.৫০ ২.৫০ ৩.৫০ ২.৩৬
২১. ৩২৫৮১০৩ কি উটার ও অিফস সর াম ১.০০ ১.০০ ৩.০০ ০.৮৪
২২. ৩২৫৮১০৫ য পািত ও সর াম ( দশনী য পািত, ই/এম) ৯০.০ ৮০.০০ ৮০.০ ৪০.০১
২৩. ৩২৫৮১০৮ অ া  ভবন ও াপনা ১.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০
২৪. ৩২৫৮১৪০ মাটরযান র ণােব ণ ভাতা ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০
২৫. ৩৮২১১০১ কা মস /ভ াট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২৬. ৩৯১১১১২ অ ত ািশত য় ০.০০ ০.০০ ৯.০০ ৯৬.১২

উপেমাট (খ) ৪৩৬.৩০ ৩৮৪.৩০ ৪১০.২০ ২৮৪.৯০

ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার 

প  ও সবা বাবদ সহায়তা
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তফিসল -চ
(ল  টাকায়)

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

১. ৩৪২১৫০৬ সাধারণ ভিব  তহিবল 10.00 25.00 0.00 0.00
উপেমাট ১০.০০ ২৫.০০ ০.০০ ০.০০

তফিসল -ছ
(ল  টাকায়)

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

১. ৩৪২১৫০৬ পৗরকর 25.00 16.00 26.00 21.24
উপেমাট ২৫.০০ ১৬.০০ ২৬.০০ ২১.২৪

তফিসল -জ
(ল  টাকায়)

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

১. ৪১১২১০১ মাটরযান য় 0.00 50.00 100.00 0.00
২. ৪১১১২০১ অ া  ভবন ও অবকাঠােমা ( রাল তির) 0.00 0.00 0.00 69.93
৩. ৪১১২২০২ কি উটার ও আ সাংিগক 6.00 3.00 6.00 4.42
৪. ৪১১২৩১০ অিফস সর ামািদ 142.25 120.50 13.43 10.14

৫. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ  য় 6.00 3.00 6.00 4.71

৬. ৪১৩১১০১ িফ  য় 40.00 45.00 80.00 0.00

194.25 221.50 205.43 89.20মাট    

লধন য় (িবেশষ অ দান)

পনশন ও অবসর িবধা সহায়তা

অ া  অ দান
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                                                                                        ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)

                                                                                            সং া : ব ব  শখ িজ র রহমান নেভািথেয়টার

কে র কাড িমক নং কে র নাম অ েমাদেনর       মাট াকিলত য় ২০২০-২১ অথ বছেরর বািষক উ য়ন কম িচেত বরা ম
(বা বায়ন কাল) পযায় মাট ( ব: :) ক  সাহা মাট ব:  টাকাংশ

(টাকাংশ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২৪০১৯৮০০ ১ ব ব  শখ িজ র রহমান অনেমািদত 22203.00 7225.00 0.00
নেভািথেয়টার, রাজশাহী াপন -7915.00
শীষক ক  ( লাই,২০১৭ - 

ন,২০২০)
22203.00 7225.00 0.00
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