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জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ 

১. ভূমিকা 

২০০০ মিস্টাব্দের ২৭ নং আইন বব্দে জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ প্রমতষ্ঠা করা হয়। জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ গৃহায়ন ও গণপূত ৃ

িন্ত্রণােব্দয়র অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশামিত িংস্থা। রাজধানী ঢাকািহ দেব্দশর শহর ও গ্রািাঞ্চব্দে আবািন িিস্যা িিাধান করাই এর 

মূে েক্ষয। এ প্রমতষ্ঠাব্দনর উব্দেশ্য ও কার্কৃ্রি হব্দে-সুষ্ঠ ুপমরকল্পনার িাধ্যব্দি আধুমনক নাগমরক সুব্দর্াগ-সুমবধািহ আবামিক প্লট ও 

ফ্লাট ততমর করা। তাছাড়া দেব্দশর অব্যবহৃত জায়গায় পর্াৃয়ক্রব্দি মবমিন্ন দেমণ/ব্দপশার িানুব্দের জন্য পমরকমল্পতিাব্দব স্বল্প জমিব্দত 

বহুতে মবমশষ্ট আবামিক িবন মনিাৃণপূবকৃ জনগব্দণর বািস্থাব্দনর িিস্যা িিাধান করা। 

২. রূপকল্প (Vision)  

পমরকমল্পত নগর: মনরাপে ও িােয়ী আবািন।  

৩. অমিেক্ষয (Mission)  

সুষ্ঠু পমরকল্পনার িাধ্যব্দি আধুমনক নাগমরক সুব্দর্াগ-সুমবধািহ শহর দেব্দক উপব্দজো পর্নৃ্ত জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃব্দক্ষর মনজস্ব জমিব্দত, 

অমধগ্রহণ কব্দর আবামিক প্লট ও ফ্লাট মনিাৃণ কব্দর মকমি সুমবধায় জনগব্দনর িব্দধ্য বরাে প্রোনপূবকৃ ‘‘িকব্দের জন্য বািস্থান’’ 

িরকাব্দরর দর্ েক্ষয তা পূরব্দণ অবোন রাখা।  

৪. দকৌশেগত উব্দেশ্যিমূহ  

 দটকশই, মনরাপে, িােয়ী আবািব্দনর সুব্দর্াগ িম্প্রিারণ ও পমরকমল্পত নগরায়ন; 

 উদ্ভাবন ও অমিব্দর্াগ প্রমতকাব্দরর িাধ্যব্দি দিবার িান উন্নয়ন; 

 েক্ষতার িাব্দে বামেকৃ কিিৃম্পােন চুমি বািবায়ন; 

 প্রশািমনক িংস্কার, আমেকৃ ব্যবস্থাপনা ও তনমতকতার উন্নয়ন; 

৫. প্রধান কার্ যাবলী 

 আবািন িিস্যা মনরিনকব্দল্প স্বল্প ব্যব্দয় আত্ম িহায়তামূেক নগর গঠন, গ্রািীন গৃহায়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং িরকাব্দরর 

অনুব্দিােন িাব্দপব্দক্ষ এর বািবায়ন।  

 জাতীয় গৃহায়ন নীমতিাো অনুর্ায়ী কার্কৃ্রি গ্রহণ। 

 দুেশৃাগ্রস্থ িমহো, অিহায় ও দুস্থ নাগমরকব্দের জন্য গৃহায়ন কার্কৃ্রি গ্রহণ। 

 িরকার কর্তকৃ কর্তপৃক্ষ’র মনকট ন্যাি বা কর্তপৃক্ষ’র িামেকানাধীন জমির রক্ষনাব্দবক্ষণ এবং উি জমিব্দত বামড়, 

এযাপাটবৃ্দিন্ট/ফ্লাট ও ইিারত মনিাৃণ।  

 গৃহায়ন িংক্রান্ত মবেব্দয় জাতীয় ও আন্তজৃামতক পর্াৃব্দয় গব্দবেনা করা।  

 গৃহায়ন প্রকল্প বািবায়ব্দন দেমশ-মবব্দেমশ উব্দযািাব্দের আকৃষ্ট করা।  

৬. মবগত মতন বছব্দরর প্রধান অজৃনিমূহ 

 ঢাকাস্থ োেিাটিয়া ও মিরপুর এোকায় িরকামর কিকৃতাৃব্দের জন্য র্োক্রব্দি ১৮২টি ও ৩৬০টি আবামিক ফ্লাট এবং 

মেনাজপুব্দর ৭২টি, বগুড়ায় ১৩৫টি, দনায়াখােীর িাইজেীব্দত ৬৪টি এবং র্ব্দশাব্দর ১৪৪টি আবামিক ফ্লাট মনিাৃণ কাজ িিাপ্ত 

ও বরাে প্রাপকব্দের মনকট হিান্তর করা হব্দয়ব্দছ। 

 চট্টগ্রাব্দির রাউজাব্দন চট্টগ্রাি-রাঙ্গািাটি িহািড়ব্দকর পাব্দবৃ ২৬৬টি, চট্টগ্রাি-কাপ্তাই িহািড়ব্দকর পাব্দবৃ ২৩০টি, রাজশাহীর 

দছাটবনগ্রাব্দি ৫৮টি ও নড়াইব্দে ১৭৯টি আবামিক প্লট এবং চট্টগ্রািস্থ হামেশহর হাউমজং এব্দস্টব্দট ২১৬টি ফ্লাট, মনিাৃব্দণর 

কাজ িিাপ্ত হব্দয়ব্দছ, র্া বরাে প্রাপকব্দের কাব্দছ হিান্তর করাও হব্দয়ব্দছ।   

 চাঁপাইনবাবগব্দে ৫৮টি, দনয়াখােীস্থ িাইজেীব্দত ২৩৩টি, রাজশাহীর দতরখামেয়ায় ১৫৩টি, িাোরীপুর দজোর মশবচর 

উপব্দজোয় ৯২৪টি প্লট এবং ঢাকাস্থ োেিাটিয়ায় িরকামর কিকৃতাৃব্দের জন্য ১৫৩টি আবামিক ফ্লাট বরাে কার্কৃ্রি িম্পন্ন 

হব্দয়ব্দছ। 
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 োেিাটিয়ায় ১৩০টি ফ্ল্যাট এবং খুেনা ফুেতোয় ১৮২ টি প্লট উন্নয়ন কাজ গত অে ৃবছব্দর িিাপ্ত হব্দয়ব্দছ।  

 ঢাকাস্থ মিরপুর ৯ নং দিকশব্দন মবমিন্ন আয়তব্দনর ২৬০০টি, ১৫ নং দিকশব্দনর ৬২০টি ও দিাহাম্মেপুরস্থ ‘এফ’ ব্লব্দক 

৯০০টি আবামিক ফ্লাট মনিাৃব্দণর কাজ চেিান আব্দছ। চট্টগ্রািস্থ হামেশহর হাউমজং এব্দষ্টব্দট ৩য় পর্াৃব্দয় ২৬০টি আবামিক 

ফ্লাট মনিাৃব্দণর কাজ শুরু  হব্দয়ব্দছ।  

 দগাপােগব্দে, িাোরীপুর, দিৌেিীবাজার, চাঁপাইনবাবগে, কুমষ্টয়া দজোয় ও চট্টগ্রাি মবিাগাধীন মবমিন্ন উপব্দজোয় 

পমরকমল্পত হাউমজং এব্দস্টট করা হব্দয়ব্দছ । 

৭. সংস্হার Key Performance Indicator (KPI) 

 ভূমি উন্নয়ন/িম্প্রিারণ (প্লট)। 

 আবািব্দনর সুব্দর্াগ (ফ্লাট)। 

৮. িিস্যা ও চযাব্দেেিমূহ 

 িকে দজো ও উপব্দজোব্দত জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ’র মনজস্ব জমি নাই। এ কারব্দণ জমি অমধগ্রহণ কব্দর আবামিক প্রকল্প 

গ্রহণ করব্দত হয়। মকন্তু জনগব্দনর জমি প্রোব্দন অনীহা, ৩গুন ক্ষমতপূরণ মেব্দয় অমধগ্রহণকৃত জমির মূল্য ও িািো ইতযামে 

জমনত কারব্দণ জমি অমধগ্রহণ করা কামিত িিব্দয়র িব্দধ্য িম্ভবপর হয়না ফব্দে কাজ শরু করব্দত মবেম্ব হয়। 

 বতিৃাব্দন জমির োি ও মনিাৃণ িািগ্রীর মূল্য বৃমির কারব্দণ প্রকল্প মূল্য দবব্দড় র্ায় ফব্দে একমেব্দক বরাে গ্রহীতগণ দর্িন 

ক্ষমতগ্রস্থ হয় দতিমন জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষও িিয়িত বরাে প্রাপকব্দের প্লট ও ফ্লাট হিান্তর করব্দত িিে ৃহয় না।  

৯. িমবষ্যত পমরকল্পনা 

 জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ’র অব্যহৃত জায়গায় এবং নতুন জমি অমধগ্রহণ কব্দর পর্াৃয়ক্রব্দি মবমিন্ন দেণী দপশার িানুব্দের জন্য 

পমরকমল্পতিাব্দব বহুতে মবমশষ্ট আবামিক ফ্লাট মবমডং ততমর কব্দর ঢাকািহ িারাব্দেব্দশ মবযিান আবািন িিস্যা িিাধাব্দন 

অবোন রাখা।  

 িম্প্রমত ঢাকাস্থ মিরপুব্দর বমিবািীব্দের জন্য দুই পর্াৃব্দয় স্ব-অোৃয়ব্দন এবং মজওমব অোৃয়ব্দন িাড়ামিমত্তক ১০,০০০টি ফ্লাট 

মনিাৃব্দণর পমরকল্পনা গ্রহণ করা হব্দয়ব্দছ। বতিৃাব্দন বমিবািীব্দের জন্য িাড়া মিমত্তক ৫৩৩টি আবামিক ফ্লাট মনিাৃণ কাজ 

চেিান। দিাহাম্মেপুরস্থ মবহারীব্দের পুনবাৃিব্দনর জন্য বমিোয় ৬,০০০টি ফ্লাট মনিাৃব্দণরও পমরকল্পনা রব্দয়ব্দছ। এছাড়া 

িরকামর কিকৃতাৃব্দের ঢাকা, চট্টগ্রাি ও খুেনা আবামিক ফ্লাট প্রকল্প গ্রহণ করার পমরকল্পনা করা হব্দয়ব্দছ, দর্খাব্দন িব 

ধরব্দনর আধুমনক সুব্দর্াগ-সুমবধা রাখা হব্দব। স্বল্প আব্দয়র িানুব্দের জন্য তবব্দেমশক িাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্পও গ্রহণ করা 

হব্দয়ব্দছ।    

 িরকামর/ব্দবিরকামর অোৃয়ব্দন, কর্তপৃব্দক্ষর স্ব-অোৃয়ব্দন ও মবব্দেমশ অোৃয়ব্দন আধুমনক/উন্নত প্রযুমি ব্যবহার কব্দর নতুন নতুন 

প্রকল্প গ্রহণ ও বািবায়ন করা।  

১০. জাতীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষের ২০২০-২১ অর্ যবছক্ষরর  প্রাক্কললত, ২০১৯-২০ অর্ যবছক্ষরর  িংব্দশামধত  ও ২০১৮-১৯ িািময়ক অর্ যবছক্ষরর  

ম াট আয়, ম াট ব্যয়, ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘাটলত) লনম্নরূপ: 

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রমিক  মববরণ বাব্দজট িংব্দশামধত অনুব্দিামেত  িািময়ক 

নম্বর  ২০২০-২১ বাব্দজট বাব্দজট ২০১৮-১৯ 

   ২০১৯-২০ ২০১৯-২০   

1.  দিাট আয়  ১৩১০৬.৫০ ১২৬৬৪.৫০ ১২৮৮১.৫০ ১২৬১০.৫০ 

2.  দিাট ব্যয়  ৬৪৭০.৮৮ ৬৯৫৫.৯৫ ৫৪১৬.৫৯ ৫৩৯৪.৫০ 

3.  ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটমত) ৬৬.৩৬ ৫৭.০৮.৫৫ ৭৪৬৪.৯১ ৭২১৬.০০ 
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১১. বাজেট পর্ যাজ াচনা 

ক. পরিচা ন বৃত্তান্ত 

 োতীয় গৃহায়ন কর্তযপজেি রনকট ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেজটি প্রািজে আবারসক, বারিরেিক ও অন্যান্য 

খাতসহ ম াট ২১৭১.৯৮ একি ের  র্াকজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। উক্ত স জয় আবারসক খাজত ১৬.৫০ একি ের  অরিগ্রহি ও 

৮.১৫ একি ের  বিাদ্দ প্রদাজনি ফজ  বছি ম জে সংস্থাি রনকট আবারসক খাজত ৪১৯.৩৯ একি, বারিরেিক খাজত ৪২.২৪ একি, 

র ল্প কািখানা খাজত ০.৭৯ একি ও অন্যান্য খাজত ১৬৩৭.০৬ একি ের  অবর ষ্ট র্াকজব। ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজটি 

প্রািজে আবারসক, বারিরেিক ও অন্যান্য খাতসহ কর্তযপজেি রনকট ম াট ২১৭১.৪৮ একি ের  র্াকজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। 

উক্ত স জয় আবারসক খাজত ২২.০০ একি ের  অরিগ্রহি ও ২৬.৫০ একি ের  বিাদ্দ প্রদাজনি ফজ  বছি ম জে কর্তযপজেি রনকট 

আবারসক, বারিরেিক, র ল্প কািখানা ও অন্যান্য রহজসজব র্র্াক্রজ  ৪৮৬.৮৯ একি, ৪২.১০ একি, ০.৭৯ একি ও ১৬৩৬.০৬ একি 

ের  অবর ষ্ট র্াকজব। কর্তযপে ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট আবারসক 

ভবন/বারিরেিক স্ট /জদাকান, নদ য া, পাকয ও অন্যান্য খাজত সব যজ াট র্র্াক্রজ  ২,৮১৩০০.০০ ব. র . ও ৩,৪৭,৫০০.০০ ব. র . 

রন যাি কার্ য সম্পন্ন কিজব। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি কর্তযপে কর্তযক আবারসক ভবন/বারিরেিক স্ট /জদাকান খাজত রন যাি রছ  

২,১৪,০০০.০০ ব. র .।  

২০১৮-১৯ অর্ যবছজি কর্তযপে ইোিা ের  হজত ৫৩.৫০ মকাটি টাকা আয় কজি। ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট 

ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট এ খাজত আয় বৃরি মপজয় র্র্াক্রজ  ৫৬.০০ মকাটি ও ৫৭.০০ মকাটি টাকা হজব। ২০১৯-২০ 

অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি ম াট িােস্ব আয় র্র্াক্রজ  ৮৮.১৫ মকাটি ও 

৮৯.৮০ মকাটি টাকায় দাঁড়াজব বজ  অনু ান কিা হজয়জছ।। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি ম াট িােজস্বি পরি াি রছ  ৮৬.১১ মকাটি টাকা। 

 কর্তযপজেি ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট ম াট পরিচা ন ব্যজয়ি 

পরি াি র্র্াক্রজ  ৬৯.৫৬ মকাটি ও ৬৪.৭১ মকাটি টাকা হজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি পরিচা ন ব্যজয়ি 

পরি াি রছ  ৫৩.৯৫ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি 

র্র্াক্রজ  ১৮.৫৯ মকাটি ও ২৫.০৯ মকাটি টাকা পরিচা ন উদ্বৃত্ত র্াকজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি পরিচা ন 

উদ্বৃজত্তি পরি াি রছ  ৩২.১৬ মকাটি টাকা। 

খ. আয়-ব্যয় 

 ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি কর্তযপজেি ম াট আজয়ি পরি াি রছ  ১২৬.১১ মকাটি টাকা র্া ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত 

বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট বৃরি মপজয় র্র্াক্রজ  ১২৬.৬৫ মকাটি ও ১৩১.০৭ টাকায় দাঁড়াজব বজ  প্রাক্ক ন 

কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি কর্তযপজেি ম াট ব্যজয়ি পরি াি রছ  ৫৩.৯৫ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত 

বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট এই ব্যয় ২০১৮-১৯ অর্ যবছজিি তু নায় বৃরি মপজয় র্র্াক্রজ  ৬৯.৫৬ মকাটি ও 

৬৪.৭১ মকাটি টাকা হজব বজ  রহসাব কিা হজয়জছ। ফজ  ব্যয় উদ্বৃত্ত আজয়ি পরি াি ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও 

২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট র্র্াক্রজ  ৫৭.০৯ মকাটি ও ৬৬.৩৬ টাকা হজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ 

অর্ যবছজি ব্যয় উদৃ্বত্ত আজয়ি পরি াি রছ  ৭২.১৬ মকাটি টাকা।  

গ. মুনাফা ও তহরব  প্রবাহ 

 প্রািরেক নগদ, ব্যাংক রস্থরত ও ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়সহ কর্তযপজেি ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ 

অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট র্র্াক্রজ  ৯৫৭.০৯ মকাটি ও ৯১৬.৩৬ মকাটি টাকা তহরবজ ি মর্াগান হজব বজ  রহসাব কিা হজয়জছ। 

২০১৮-১৯ অর্ যবছজি ম াট তহরব  সংগ্রজহি পরি াি রছ  ৯২২.১৬ মকাটি টাকা।  
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 অপিপজে ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট সংস্থা কর্তযক র্র্াক্রজ   

১৩১৮.৮০ মকাটি ও ১৫০০.২৯ মকাটি টাকা তহরব  ব্যবহাজিি প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি তহরব  প্রজয়াজগি  

পরি াি রছ  ১৫০৭.৮৩ মকাটি টাকা। ফজ  ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট 

তহরবজ ি নীট ঘাটরতি পরি াি দাড়াঁজব র্র্াক্রজ  ৩৬১.৭২ মকাটি ও ৫৮৩.৯৩ মকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি তহরবজ ি নীট 

ঘাটরতি পরি াি রছ  ৫৮৫.৬৭ মকাটি টাকা। 

ঘ. মূল্যসংজর্াগ ও উৎপাদন ী তা 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নং ২০২০-২১ 2019-20 ২০১৮-১৯

১. ব্যি উদৃ্বত্ত আি ককাটি টাকা 66.36 57.09 72.16

২. অিচি ককাটি টাকা 0.00 0.00 0.00

৩. কিতন ও ভাতামি ককাটি টাকা 42.59 40.61 39.00

৪. কিাট মূল্যসংজ াগ (১+২+৩) ককাটি টাকা 108.95 97.70 111.16

৫. কি মচারী সংখ্যা েন 564 539 520

৬. কিী প্রমত মূল্যসংজ াগ টাকা 1,931,738 1,812,616 2,137,692
 

 

 ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি ম াট মূল্যসংজর্াগ 

প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ র্র্াক্রজ  ৯৭.৭০ মকাটি ও ১০৮.৯৫ মকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি কর্তযপজেি ম াট মূল্যসংজর্াজগি পরি াি 

রছ  1১১.১৬ মকাটি টাকা। ক ী প্ররত মূল্যসংজর্াগ ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত 

বাজেজট র্র্াক্রজ  ১৮,১২,৬১৬ টাকা ও ১৯,৩১,৭৩৮ টাকা কজি হজব বজ  রহসাব কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি ক ী প্ররত 

মূল্যসংজর্াগ রছ  ২১,৩৭,৬৯২ টাকা। 

ঙ. রবরনজয়াগ ও সঞ্চয় 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নং ২০২০-২১ 2019-20 ২০১৮-১৯

১. মিমনজিাগ ককাটি টাকা 551.90 420.97 559.77

২. সংরমিত আি (নীট মুনাফা িাি লভ্াং ) ককাটি টাকা 54.36 45.09 60.16

৩. অিচি ককাটি টাকা 0.00 0.00 0.00

৪. কিাট সঞ্চি (২+৩) ককাটি টাকা 54.36 45.09 60.16
 

 

  কর্তযপজেি ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট ম াট সঞ্চজয়ি পরি াি 

হজব র্র্াক্রজ  ৪৫.০৯ মকাটি ও ৫৪.৩৬ মকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি সঞ্চজয়ি পরি াি রছ  ৬০.১৬ মকাটি টাকা।  

চ. মূ িন কাঠাজ া 

৩০ জুন ২০১৯ মি. এর িািময়ক মস্থমতপব্দের ওপর মিমত্ত কব্দর প্রস্তুতকৃত ২০১৯-২০ অেবৃছব্দরর িংব্দশামধত বাব্দজট ও 

২০২০-২১ অেবৃছব্দরর প্রাক্কমেত মস্থমতপে অনুর্ায়ী কর্তপৃব্দক্ষর দিাট িম্পব্দের পমরিাণ োঁড়াব্দব র্োক্রব্দি ৫৭৩১.৫৮ দকাটি ও 

৬৩৩৩.৮৭ দকাটি টাকা এবং ঋণ-মূেধন অনুপাত হব্দব ৮ : ৯২ ও ১৬ : ৮৪। ২০১৮-১৯ অেবৃছব্দর ঋণ-মূেধন অনুপাত মছে ৩ : ৯৭ 

এবং দিাট িম্পব্দের পমরিাণ মছে 53৬০.২৮ দকাটি টাকা। 
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ছ. সিকারি মকাোগাজি মদয় 

২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি সিকারি মকাোগাজি ম াট 

ে াি পরি াি দাঁড়াজব র্র্াক্রজ  ১৩২.৫০ মকাটি ও ১৩৪.০০ মকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি সিকারি মকাোগাজি ম াট ে াি 

পরি াি রছ  ১৩৩.০০ মকাটি টাকা। সিকারি মকাোগাজি প্রজদয় অবদান/ ভিাং  বাবদ কর্তযপে ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত 

ও ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত উভয় বাজেজট ১২.০০ মকাটি টাকা সিকারি মকাোগাজি প্রদান কিজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। 

২০১৮-১৯ অর্ যবছজি সংস্থা সিকারি মকাোগাজি প্রজদয় অবদান/ ভিাং  রহজসজব ১২.০০ মকাটি টাকা সিকারি মকাোগাজি প্রদান 

কজি।  

ে. েনব  

 ২০১৮-১৯ অর্ যবছজি োতীয় গৃহায়ন কর্তযপজেি অিীজন েনব  রছ  ম াট ৫২০ েন। ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত ও 

২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট এ সংখ্যা র্র্াক্রজ  ৫৩৯ ও ৫৬৪ েজন দাঁড়াজব বজ  প্রতিা া কিা হজয়জছ। ২০১৮-১৯ 

অর্ যবছজি ম াট মবতন ও ভাতারদি পরি াি রছ  ৩৯.০০ মকাটি টাকা এবং ক ী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদি পরি াি রছ  

৭,৪৯,৯০৪ টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেজট ম াট মবতন ও ভাতারদি পরি াি ৪০.৬১ মকাটি টাকা এবং ক ী প্ররত 

গড় মবতন ও ভাতারদি পরি াি ৭,৫৩,৫১৬ টাকা। ২০২০-২১ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট ম াট মবতন ও ভাতারদি পরি াি ৪২.৫৯ 

মকাটি টাকা এবং ক ী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদি পরি াি দাঁড়াজব ৭,৫৫,২০৯ টাকা।  

 

প্রমতটি খাব্দত ব্যব্দয়র দক্ষব্দে আমেকৃ মবমধ-মবধান অনুিরণ করব্দত হব্দব। 

 

 



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

জিমর পিরমাণ: �ারি�ক জিমর পিরমাণ 

একর . ১ আবািসক ৪৯১.৩৯ ৪৮৩.০৪ ৪৮৩.০৪ ৪২০.৮২

একর . ২ বািণিজ�ক ৪২.২৪ ৪৩.৬৪ ৪৩.৬৪ ২৩.৭৭

একর . ৩ িশ�কারখানা ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯

একর . ৪ অ�া� (রা�া, নদ �মা, পাক�, �ল, মসিজদ ইত�ািদ) ১৬৩৭.০৬ ১৬৪৪.৫১ ১৬৪৪.৫১ ১৫৭৪.৩৩

�িম অিধ�হণ 

একর . ৫ আবািসক ২২.০০ ১৬.৫০ ১৭৭.৬৪ ১১১.৬৪

একর . ৬ বািণিজ�ক ২.৫০ ০.০০ ১৮.২৮ ২২.৩৪

একর . ৭ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ৮ অ�া� (রা�া, নদ �মা, পাক�, �ল, মসিজদ ইত�ািদ ) ৮.৫০ ০.০০ ৮৮.০৪ ৮৯.৩৩

�িম বরা� ইজারা 

একর . ৯ আবািসক ২৬.৫০ ৮.১৫ ১০৯.৯৬ ৪৯.৪২

একর . ১০ বািণিজ�ক ২.৬৪ ১.৪০ ৬.৫২ ২.৪৭

একর . ১১ িশ� কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১২ অ�া� (রা�া, নদ �মা, পাক�, �ল, মসিজদ ইত�ািদ ) ৯.৫০ ৭.৪৫ ২১.৩৫ ১৯.১৫

% . ১৩ বরা�েযা� জিমর শতকরা হার ১.৭৫ ০.৭৮ ৫.৬১ ৩.১৭

বৎসর �শেষ জিমর পিরমাণ 

একর . ১৪ আবািসক ৪৮৬.৮৯ ৪৯১.৩৯ ৫৫০.৭২ ৪৮৩.০৪

একর . ১৫ বািণিজ�ক ৪২.১০ ৪২.২৪ ৫৫.৪০ ৪৩.৬৪

একর . ১৬ িশ� কারখানা ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯

একর . ১৭ অ�া� (রা�া, নদ �মা, পাক�, �ল, মসিজদ ইত�ািদ ) ১৬৩৬.০৬ ১৬৩৭.০৬ ১৭১১.২০ ১৬৪৪.৫১

িনম �াণ কায ��ম 

ব. িম. . ১৮ আবািসক ভবন/বািণিজ�ক �ল/�দাকান ৩০০০০০.০০ ২৪০০০০.০০ ২২০০০০.০০ ১৭০০০০.০০

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

ব. িম. . ২০ নদ �মা ২০০০০.০০ ২০২০০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০

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� ৭৫০০.০০ ৫১০০.০০ ৭০০০.০০ ৬০০০.০০

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

ব. িম. . ২৬ অ�া� (রা�া ও অ�া� ) ২০০০০.০০ ১৬০০০.০০ ১৫০০০.০০ ২৩০০০.০০

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

 ২১০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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 ৫৭০০.০০ ৫৬০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৩৫০.০০

লাখ টাকা . ৩৫ একর �িত ইজারা আয় ১৪৭.৫২ ৩২৯.৪১ ৩৯.৯০ ৭৫.৩১

% . ৩৬ - �মাট রাজে�র শতাংশ ৬৩.৪৮ ৬৩.৫৩ ৬২.৬৩ ৬২.১৩

লাখ টাকা . ৩৭ �দাকান ও মােক�ট ৬.৫০ ৫.৫০ ৬.০০ ৫.৫০

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

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

লাখ টাকা . ৪০ ভাড়া বাবদ আয় ১১০.০০ ১০৫.০০ ১১০.০০ ১০৫.০০

% . ৪১ - �মাট রাজে�র শতাংশ ১.২৩ ১.১৯ ১.২৫ ১.২২

লাখ টাকা . ৪২ হায়ার চাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

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

লাখ টাকা . ৪৪ অ�া� আয় (তফিসল-ক) ৩১২৮.০০ ৩০৭৩.০০ ৩১৩০.০০ ৩১১৯.০০

লাখ টাকা . ৪৫ �মাট পিরচালন রাজ� ৮৯৭৯.৫০ ৮৮১৪.৫০ ৮৭৮১.৫০ ৮৬১০.৫০

�য় 

লাখ টাকা . ৪৬ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-খ) ৩২৩৮.২৩ ৩০৯১.২৫ ২৯৫৭.৫৯ ২৯৯৯.৫০

% . ৪৭ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ৫০.০৪ ৪৪.৪৪ ৫৪.৬০ ৫৫.৬০

লাখ টাকা . ৪৮ কম�চারী ক�াণ ও �িবধািদ (তফিসল-গ) ১৮০.৫০ ১৫৮.৫০ ১১৫.০০ ৬৫.০০

% . ৪৯ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ২.৭৯ ২.২৮ ২.১২ ১.২০

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

লাখ টাকা . ৫১ িব��ৎ ১৫৫.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৪০.০০

লাখ টাকা . ৫২ �মণ ৪৫.০০ ৪৭.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০

লাখ টাকা . ৫৩ ডাক, �টিলেফান,ই�ারেনট,ফ�া� ইত�ািদ ১৩.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০

লাখ টাকা . ৫৪ জবালািন �য় ১০০.০০ ১১০.০০ ৮২.০০ ৮০.০০

লাখ টাকা . ৫৫ �চার ও িব�াপন ০.০০ ০.০০ ৭.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ঘ) ৫১৫.০০ ৯৭৯.৫০ ৪২৩.৫০ ৪৫২.৫০

লাখ টাকা . ৫৭ �িশ�ণ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৮ অিফস �য় (তফিসল-ঙ) ১৫.০০ ১৫.০০ ৭.০০ ৬.০০

% . ৫৯ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ০.২৩ ০.২২ ০.১৩ ০.১১

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) ২১২৪.১৫ ২৩১২.৭০ ১৫২৭.৫০ ১৫২৫.৫০

লাখ টাকা . ৬৩ �মাট পিরচালন �য় ৬৪৭০.৮৮ ৬৯৫৫.৯৫ ৫৪১৬.৫৯ ৫৩৯৪.৫০

% . ৬৪ - �মাট পিরচালন �েয়র শতাংশ ৭২.০৬ ৭৮.৯১ ৬১.৬৮ ৬২.৬৫

লাখ টাকা . ৬৫ পিরচালন উ��/(ঘাটিত) ২৫০৮.৬২ ১৮৫৮.৫৫ ৩৩৬৪.৯১ ৩২১৬.০০

লাখ টাকা . ৬৬ অ-পিরচালন আয় (�দ+অ�দান) ৪১২৭.০০ ৩৮৫০.০০ ৪১০০.০০ ৪০০০.০০

লাখ টাকা . ৬৭ নীট উ�ৃ�/(ঘাটিত) (৬৫+৬৬) ৬৬৩৫.৬২ ৫৭০৮.৫৫ ৭৪৬৪.৯১ ৭২১৬.০০

 ২১১  



 

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

২০২০-২১ 

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  ১৮৭৭.০০  ১৭০০.০০  ২০০০.০০  ২০০০.০০. 

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  ২৫০৮.৬২  ১৮৫৮.৫৫  ৩৩৬৪.৯১  ৩২১৬.০০. 

৯ �া� �দ  ২২৫০.০০  ২১৫০.০০  ২১০০.০০  ২০০০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ১১০.০০  ১০৫.০০  ১১০.০০  ১০৫.০০. 

১১ অ�া�  ৬৩৬০.৮৮  ৬৮৫০.৯৫  ৫৩০৬.৫৯  ৫২৮৯.৫০. 

১২ �মাট আয়  ১৩১০৬.৫০  ১২৬৬৪.৫০  ১২৮৮১.৫০  ১২৬১০.৫০. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৩২৩৮.২৩  ৩০৯১.২৫  ২৯৫৭.৫৯  ২৯৯৯.৫০. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১৮০.৫০  ১৫৮.৫০  ১১৫.০০  ৬৫.০০. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৫১৫.০০  ৯৭৯.৫০  ৪২৩.৫০  ৪৫২.৫০. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ১০০.০০  ১১০.০০  ১৫.০০  ৬৫.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১২৫.০০  ১৩৩.০০  ১০৪.০০  ১০২.০০. 

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�া�  ২৩১২.১৫  ২৪৮৩.৭০  ১৮০১.৫০  ১৭১০.৫০. 

২৪ �মাট �য়  ৬৪৭০.৮৮  ৬৯৫৫.৯৫  ৫৪১৬.৫৯  ৫৩৯৪.৫০. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১১৪৭৩১৯.১৫  ১২৯০৫২৮.৭৬  ১০৪১৬৫১.৯২  ১০৩৭৪০৩.৮৫. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৬৬৩৫.৬২  ৫৭০৮.৫৫  ৭৪৬৪.৯১  ৭২১৬.০০. 

 ২১২  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

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  ৯০,০০০.০০ ৮৫,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০ ৯০,০০০.০০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৫,৭০৮.৫৫ ৬,৬৩৫.৬২  ৭,২১৬.০০ ৭,৪৬৪.৯১ . 

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  ৯৫,৭০৮.৫৫ ৯১,৬৩৫.৬২  ৯২,২১৬.০০ ৯৭,৪৬৪.৯১ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ৩,৫৫০.০০ ৩,৬০০.০০  ৩,৬০০.০০ ৩,৬০০.০০ . 

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  ১,২০০.০০ ১,২০০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮৮৯.৯৩ ১,১৩০.০০  ১৮৫.০০ ৭৪৫.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪১,২০৬.৫৫ ৫৪,০৫৯.৫৫  ৫৫,৭৯১.৫৩ ১১০,৬৫৬.৩৯ . 

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

২১ অ�া�  ৩৪.০০ ৩৯.০০  ৬.০০ ৬.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১৩১,৮৮০.৪৮ ১৫০,০২৮.৫৫  ১৫০,৭৮২.৫৩ ২০৮,২০৭.৩৯ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৩৬,১৭১.৯৩-৫৮,৩৯২.৯৩ -৫৮,৫৬৬.৫৩-১১০,৭৪২.৪৮ . 

 ২১৩  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ২১৪.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৫১২২৬২.৬৩ ৫১২২৬২.৬৩ ৫১২২৬২.৬৩. 

২ সংরি�ত তহিবল ১৯২৯৭.৮৪ ১২৬৬২.২২ ৬৯৫৩.৬৭. 

৩ ই��ই� ৫৩১৫৬০.৪৭ ৫২৪৯২৪.৮৫ ৫১৯২১৬.৩০. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ১০১৮২৬.১৯ ৪৮২৩৩.২৬ ১৬৮১১.৩৩. 

৬ �মাট দায় ১০১৮২৬.১৯ ৪৮২৩৩.২৬ ১৬৮১১.৩৩. 

৭ �মাট তহিবল ৬৩৩৩৮৬.৬৬ ৫৭৩১৫৮.১১ ৫৩৬০২৭.৬৩. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৬ : ৮৪ ৮ : ৯২ ৩:৯৭. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৩৭ : ১ ২.৭৯ : ১ ৮.৩০ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৭.০২ : ১ ১৩.৪২ : ১ ৮.৩০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৭৭৬৪৬.৬৮ ৩৭৬৫১৬.৬৮ ৩৭৫৬২৬.৭৫. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ১৪৬.০৪ ১৪৬.০৪ ১৪৬.০৪. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৩৭৭৫০০.৬৪ ৩৭৬৩৭০.৬৪ ৩৭৫৪৮০.৭১. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১১৬৩১৩.০২ ৬২২৫৩.৪৭ ২১০৪৬.৯২. 

১৫ চলিত স�দ ১৩৯৫৭৩.০০ ১৩৪৫৩৪.০০ ১৩৯৫০০.০০. 

১৬ �মাট স�দ ৬৩৩৩৮৬.৬৬ ৫৭৩১৫৮.১১ ৫৩৬০২৭.৬৩. 

 ২১৪  



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

২০২০-২১ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২১৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৬,৬৩৫.৬২  ৫,৭০৮.৫৫  ৭,৪৬৪.৯১  ৭,২১৬.০০. 

�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)  ৯১,৬৩৫.৬২  ৯৫,৭০৮.৫৫  ৯৭,৪৬৪.৯১  ৯২,২১৬.০০. 

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)  ৯১,৬৩৫.৬২  ৯৫,৭০৮.৫৫  ৯৭,৪৬৪.৯১  ৯২,২১৬.০০. 

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)  ৯১,৬৩৫.৬২  ৯৫,৭০৮.৫৫  ৯৭,৪৬৪.৯১  ৯২,২১৬.০০. 

 ২১৫  



 

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

২০২০-২১ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২১৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�ধান কায �ালয় 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ১,১৩০.০০  ৮৮৯.৯৩  ৭৪৫.০০  ১৮৫.০০. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৫৪,০৫৯.৫৫  ৪১,২০৬.৫৫  ১১০,৬৫৬.৩৯  ৫৫,৭৯১.৫৩. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ৩,৬০০.০০  ৩,৫৫০.০০  ৩,৬০০.০০  ৩,৬০০.০০. 

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

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

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৩৯.০০  ৩৪.০০  ৬.০০  ৬.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৬০,০২৮.৫৫  ৪৬,৮৮০.৪৮  ১১৬,২০৭.৩৯  ৬০,৭৮২.৫৩. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১৫০,০২৮.৫৫  ১৩১,৮৮০.৪৮  ২০৮,২০৭.৩৯  ১৫০,৭৮২.৫৩. 

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

 ২১৬  



 

বােজট 
িববরণ 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

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  ৮,৬০০.০০  ৮,৫০০.০০ ৮,৫০০.০০  ৮,৭০০.০০. 

ি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  ৩,৬০০.০০ ৩,৫৫০.০০  ৩,৬০০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১,২০০.০০  ১,২০০.০০ 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  ১৩,৪০০.০০  ১৩,৩০০.০০ ১৩,২৫০.০০  ১৩,৫০০.০০. 

 ২১৭  



 

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� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 218.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ৩,৬০২,৬৩২ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৩  ১৯  ১৯  ২৩  ১৯  ১৯  ২৩  ১৯  ৩৬০.০০  ৩২৪.৫০  ৬৮৪.৫০. 

২  ১,২২৪,৪৩৪ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৪৫  ৫৩  ৫৩  ৪৫  ৫৩  ৫৩  ৪৫  ৪৩  ৩৪৫.০০  ৩০৩.৯৫  ৬৪৮.৯৫. 

৩  ৭৮৯,৩১৮ কম �চারী (��ড ১০)  ৯৪  ৭৮  ৮৮  ৯৪  ৭৮  ৭৮  ৯৪  ৭৮  ৩৭২.৭৫  ৩২১.৮৫  ৬৯৪.৬০. 

৪  ১,২৬৭,৫৩১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ১৬২  ১৫০  ১৬০  ১৬২  ১৫০  ১৫০  ১৬২  ১৪০  ১,০৭৭.৭৫  ৯৫০.৩০  ২,০২৮.০৫. 

৫  ৫১৮,৫৯১ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩৬৭  ২২০  ২২০  ৩৬৭  ১৮৪  ২০৫  ৩৬৭  ১৮৪  ৬৫০.০০  ৪৯০.৯০  ১,১৪০.৯০. 

৬  ৫৭৭,৮৩৩ দ� �িমক  ০  ১৭৪  ১৭৪  ০  ১৭৪  ১৭৪  ০  ১৮১  ৫৮০.২৯  ৪২৫.১৪  ১,০০৫.৪৩. 

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  ৮৫০,০০০ অিনয়িমত �িমক  ০  ১০  ১০  ০  ১০  ১০  ০  ১৫  ৫৩.০০  ৩২.০০  ৮৫.০০. 

১০  ৫৪৪,৭৫৪ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৩৬৭  ৩৯৪  ৩৯৪  ৩৬৭  ৩৫৮  ৩৭৯  ৩৬৭  ৩৬৫  ১,২৩০.২৯  ৯১৬.০৪  ২,১৪৬.৩৩. 

১১  ৭৫৫,২০৯ �মাট (৪+৯+১০)  ৫২৯  ৫৫৪  ৫৬৪  ৫২৯  ৫১৮  ৫৩৯  ৫২৯  ৫২০  ২,৩৬১.০৪  ১,৮৯৮.৩৪  ৪,২৫৯.৩৮. 

 ২১৮  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

জাতীয় �হায়ন ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 219.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৩৪১.২৫  ৩০৪.৫০  ৬৪৫.৭৫  ৩২৫.০০  ২৯০.০০  ৬১৫.০০ ৩৩৯৮৬৮৪  ৩২৩৬৮৪২  ৩৩১৫৭৮৯  ৩৩০.০০  ৩০০.০০  ৬৩০.০০

 ৩২০.০০  ২৯০.০০  ৬১০.০০  ৩০০.০০  ২৭৫.০০  ৫৭৫.০০ ১১৫০৯৪৩  ১৩৩৭২০৯  ১৩১৩৯৫৩  ২৯৫.০০  ২৭০.০০  ৫৬৫.০০

 ৩৭২.৭৫  ৩৩৬.০০  ৭০৮.৭৫  ৩৫৫.০০  ৩২০.০০  ৬৭৫.০০ ৯০৮৬৫৪  ৮৬৫৩৮৫  ৮৭১৭৯৫  ৩৬০.০০  ৩২০.০০  ৬৮০.০০

 ১,০৩৪.০০  ৯৩০.৫০  ১,৯৬৪.৫০  ৯৮০.০০  ৮৮৫.০০  ১,৮৬৫.০০ ১৩০৯৬৬৭  ১৩৩২১৪৩  ১৩৩৯২৮৬  ৯৮৫.০০  ৮৯০.০০  ১,৮৭৫.০০

 ৬১০.০০  ৫৩৮.৭৫  ১,১৪৮.৭৫  ৫৮০.০০  ৫১৩.০৯  ১,০৯৩.০৯ ৫৬০৩৬৬  ৫৯৪০৭১  ৬১১১৪১  ৬০০.০০  ৫২৪.৫০  ১,১২৪.৫০

 ৪৬২.০০  ৩৯৬.২০  ৮৫৮.২০  ৪৭০.০০  ৩৮৯.০০  ৮৫৯.০০ ৪৯৩২১৮  ৪৭৪৫৮৬  ৪৫০২৭৬  ৪৫৫.০০  ৩৬০.০০  ৮১৫.০০

 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

 ৫০.০০  ৪০.০০  ৯০.০০  ৫০.০০  ৪০.০০  ৯০.০০ ৯০০০০০  ৬০০০০০  ৫৬৬৬৬৭  ৫০.০০  ৩৫.০০  ৮৫.০০

 ১,০৭২.০০  ৯৩৪.৯৫  ২,০০৬.৯৫  ১,০৫০.০০  ৯০২.০৯  ১,৯৫২.০৯ ৫২৯৫৩৮  ৫৩৪৮১৯  ৫৩১৩৭০  ১,০৫৫.০০  ৮৮৪.৫০  ১,৯৩৯.৫০

 ২,১৫৬.০০  ১,৯০৫.৪৫  ৪,০৬১.৪৫  ২,০৮০.০০  ১,৮২৭.০৯  ৩,৯০৭.০৯ ৭৫৩৫১৬  ৭৫১৩৬৩  ৭৪৯৯০৪  ২,০৯০.০০  ১,৮০৯.৫০  ৩,৮৯৯.৫০

 ২১৯  



তফসিল -‘ক’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

 সিউসৈসিপ্যাল কসিসিউ ৈ

1. ঢাকা সিটি কজ্ থাজর ৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

2. চট্টগ্রাি সিটি কজ্ থাজর ৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. খুলৈা সিটি কজ্ থাজর ৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

4. রাে াহী সিটি কজ্ থাজর ৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

5. সিজলট সিটি কজ্ থাজর ৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

6. িসর াল সিটি কজ্ থাজর ৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

উ্-কিাট ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কর্তথ্ জক্ষর আয়িমূহ

7. ফরি ও তফসিল সিক্রয় (ফ্লাট ও প্লট িরাজের 

আজিিৈ্ত্র) ... 10.00 5.00 25.00 24.00

8. ট্রান্সফার ও কৈভারিৈ সফ ... 2775.00 2750.00 2765.00 2760.00

9. অন্যান্য সফিমূহ (ৈািোসর , িন্ধক, পুৈঃসৈি থাণ 

ইতযাসি) ... 275.00 260.00 275.00 270.00

10. েসরিাৈা ও িন্ড ... 0.00 0.00 0.00 0.00

11. ্াসৈ ও ্য়ঃপ্রণালী ... 1.00 1.00 1.00 1.00

12. কটন্ডার  ও অন্যান্য িসলল ্ত্র সিক্রয় ... 1.00 1.00 1.00 1.00

13. ব্যিহৃত দ্রব্যাসি ও স্ক্র্যা্ ইতযাসি সিক্রয় ... 1.50 1.50 1.50 1.50

14. গ্যাি ও জ্বালাসৈ ... 8.00 8.00 8.00 8.00

15. িরকাসর/কর্তথ্ জক্ষর যাৈিাহৈ ব্যিহার িািি 

আয় ... 1.50 1.50 1.50 1.50

16. স্বল্প মূজে িাসি িরাে ... 10.00 8.50 10.00 10.00

17. আিজিাক্তার ৈািা সফ ... 35.00 30.00 32.00 32.00

18. অন্যান্য িম্পি সিক্রয় ... 1.50 1.50 1.50 1.50

19. লাইজিন্স/ৈিায়ৈ সফ ... 8.50 5.00 8.50 8.50

উ্-কিাট ... 3128.00 3073.00 3130.00 3119.00

িি থজিাট ... 3128.00 3073.00 3130.00 3119.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

অন্যান্য আয়
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তফসিল -‘খ’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

1. 3111101 কি থচারীজির কিতৈ (গ্রড ০১-১০) ... 872.00 830.50 812.35 770.00

2. 3111201 কি থচারীজির কিতৈ (কগ্রড ১১-২০) ... 850.23 809.75 801.80 760.00

3. 3111310 িাসি ভািা ভাতা ... 880.00 820.00 746.94 708.00

4. 3111328 শ্রাসি সিজৈািৈ ভাতা ... 30.00 40.00 30.00 26.00

5. 3111325 উৎিি ভাতা ... 275.00 275.00 275.00 270.00

6. 3111335 িাংলা ৈিির্ থ ভাতা ... 33.00 32.50 33.00 32.00

7. 3111311 সচসকৎিা ভাতা ... 95.00 90.00 85.00 85.00

8. 3111314 টিসফৈ ভাতা ... 12.00 11.00 11.00 11.00

9. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... 17.00 15.00 14.00 14.00

10. 3111306 স ক্ষা ভাতা ... 32.00 31.50 29.00 29.00

11. 3111301 িাসয়ত্ব ভাতা ... 4.50 4.00 2.00 2.00

12. 3111312  কিািাইল/কিলজফাৈ ভাতা ... 4.50 4.00 0.00 0.00

13. 3111316 কিালাই ভাতা ... 3.00 2.50 2.50 2.50

14. 3111327 অসিকাল ব্যয় ... 40.00 40.00 30.00 30.00

15. 3111313 কটসলজফাৈ ৈগিায়ৈ ... 3.00 2.50 0.00 0.00

16. 3111331 আপ্যায়ৈ ভাতা ... 2.00 1.00 0.00 0.00

17. 3258140 িটরযৈ রক্ষণাজিক্ষণ ব্যয় ... 25.00 20.00 0.00 0.00

18. 3911111 িািারৈ কর্াক িরাে (িজকয়া কিতৈ ভাতা 

(ডুই্, কুয়াড প্রকল্প )) ... 50.00 52.00 75.00 250.00

১৯. 3111338 অন্যান্য ভাতা (প্রকল্প, কাসরগসর ভাতা) ... 10.00 10.00 10.00 10.00

কিাট ... 3238.23 3091.25 2957.59 2999.50

তফসিল -‘গ’

( লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

*1. শুদ্ধাচার ... 8.00 5.00 2.00 2.00

2. ছুটি ৈগিায়ৈ (লাম্পগ্রান্ট) ... 35.00 25.00 25.00 20.00

3. 3421501 

৩৪২১৫০৬

সেস্এফ/সিস্এফ কসিসিউ ৈ ... 35.00 32.00 30.00 30.00

4.  ৩৭৩১১০১ 

৩৭৩১১০৩

আনুজতাসর্ক ও ক্ৈ ৈ (অিির ভাতা) ... 85.00 80.00 50.00 5.00

5. কগাসি সিিা সপ্রসিয়াি ... 3.00 3.00 2.00 2.00

6. 3771102 কোণ ও সিজৈািৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

7. 3256106 ক্া াক ্সরচ্ছি ... 2.50 3.50 2.50 2.50

8. 3257206 িন্মাসৈ ... 12.00 10.00 3.50 3.50

কিাট ... 180.50 158.50 115.00 65.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

কিতৈ ও ভাতাসি

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি

কি থচারী কোণ ও সুসিিাসি

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি
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তফসিল -‘ঘ’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

1. 3258101 যাৈিাহৈ কিরািত (ট্রাক্স, কটাজকৈ, সফটজৈি 

িহ) ... 50.00 65.00 35.00 45.00

2. 3258104 অসফি িরঞ্জাি ও খুচরা যন্ত্র্াসত ... 6.00 6.00 3.00 3.00

3. 3258107 ভিৈ ও স্থা্ৈা কিরািত ... 400.00 500.00 350.00 400.00

4. 3258102 অসফি আিিাি্ত্র কিরািত ... 5.00 4.50 3.50 2.50

5. 3258103 কসম্পউটার ও যন্ত্রাং  (এজক্সিসরে) ... 4.00 4.00 2.00 2.00

6. িিাপ্ত প্রকজল্পর অিিাপ্ত কাে 0.00 0.00 30.00 0.00

7. িীিাৈা প্রাচীর (উজচ্ছিকৃত েসির) ... 50.00 400.00 0.00 0.00

কিাট ... 515.00 979.50 423.50 452.50

তফসিল -‘ঙ’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

1. মুদ্রণ ও কলখ িািগ্রী ... 10.00 10.00 5.00 4.00

2. 3211127 পুস্ত•ক ও িািসয়কী ... 5.00 5.00 2.00 2.00

 কিাট ... 15.00 15.00 7.00 6.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষণ ব্যয়

অসফি ব্যয়
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তফসিল -‘চ’

( লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

1. 3211104 আনুর্সিক প্রসতিাৈ (ওয়াকথচােথ/ 

িাস্টারজরাল /ভাউচার কি থচারীজির ব্যয়) ... 1021.15 970.20 949.50 900.00

2. 3211131 আউট কিাসি থং কাজের ব্যয় 17.00 15.00 10.00 10.00

3. 3821103 ক্ৌর কর ... 125.00 120.00 110.00 110.00

4. 3211115 ্াসৈ ... 100.00 96.00 94.00 94.00

5. 3243102 গ্যাি ও জ্বালাসৈ ... 25.00 23.00 22.00 22.00

6. সৈরা্ত্তা প্রহরী/আৈছার ... 160.00 150.00 110.00 100.00

7. 3211110 আইৈ িংক্রাি• ব্যয় ... 125.00 120.00 71.00 71.00

8. 3255101 কসম্পউটার ও ফজটাকস্ িািগ্রী (কটাৈার) ... 12.00 15.00 12.00 10.00

9. 3257301 অনুিাৈ/উৎিিাসি ... 15.00 20.00 15.00 15.00

10. মুসেি ির্ থ 40.00 35.00 0.00 0.00

11. 3222105 কস্ট ৈাসর িািগ্রী ... 32.00 32.00 30.00 28.00

12. ইিারত ও ৈক া অনুজিািৈ ... 5.00 5.00 3.00 15.00

13. অৈনুজিাসিত িাসি ঘর উজচ্ছি অসভযাৈ ... 20.00 220.00 15.00 15.00

14. 3211112 চাঁিা ও অনুিাৈ ... 2.00 1.50 1.00 1.00

15. 3221101 অসডট সফ ... 15.00 35.00 9.00 9.00

16. 3257101 ্রাি থক সফ ... 10.00 50.00 3.00 3.00

17. োিাৈত কফরৎ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

18. প্রকল্প িম্ভাব্যতা যাচাই ... 200.00 25.00 10.00 10.00

19. স্থাির িম্পসত্তর করকড থ িংগ্রহ/সডিাজকথ ৈ ... 20.00 130.00 10.00 20.00

20. 3257105 ইজৈাজভ ৈ ... 10.00 10.00 8.00 8.00

21. 3211106 আপ্যায়ৈ ব্যয় ... 10.00 10.00 5.00 5.00

22. আনুর্সিক ব্যয় ... 20.00 20.00 10.00 8.00

23. প্রস ক্ষণ (অভযিরীণ) 50.00 50.00 0.00 15.00

24. 3231101 িসহঃিাংলাজি  প্রস ক্ষণ ... 50.00 60.00 30.00 50.00

25. সৈজয়াগ ্রীক্ষা িংক্রাি ব্যয় ... 0.00 60.00 0.00 0.00

26. প্রচার ও সিজ্ঞা্ৈ ... 40.00 40.00 0.00 6.50

কিাট ... 2124.15 2312.70 1527.50 1525.50

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

অন্যান্য ব্যয়

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি
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তফসিল -‘ছ’

( লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

1. িালাৈ/ইিারত এর ্সরিতথৈ ও ্সরিি থৈ ... 300.00 500.00 100.00 50.00

2. কসম্পউটার িফ টওয়ার/কৈটওয়াসকথং ... 60.00 50.00 30.00 30.00

3. কি থচারীজির েন্য িািস্থাৈ সৈি থাণ (কি থসূচী) ... 500.00 100.00 500.00 10.00

4. আিিাি্ত্র, অসফি যন্ত্র্াসত ও িরঞ্জাি ক্রয় 20.00 65.00 10.00 15.00

5. যাৈিাহৈ ক্রয় ... 60.00 100.00 95.00 70.00

6. কসম্পউটার ও ইজলক্ট্রসৈক িািগ্রী ক্রয় ... 90.00 15.00 10.00 10.00

7. বরিশাল জেলাি রুপাতলী এস্টেস্টে  ভূরি 

উন্নয়ন, প্লে সৃেন এবং আনুষরিক কার্ যারি ... ১০০.০০ ৪৭.৫ ০.০০ 0.00

8. চট্টগ্রাি রিিসিাই জসানাপাহাস্টে রবদ্যুতায়ন ০.০০ ১২.৪৩ ০.০০

কিাট ... 1130.00 889.93 745.00 185.00

তফসিল -‘ে’

(লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

1. গৃহ সৈি থাণ অসগ্রি ... 35.00 30.00 2.00 2.00

2. িাইজকল/কিাটর িাইজকল/কিাটরকার অসগ্রি ... 2.00 2.00 2.00 2.00

3. কসম্পউটার অসগ্রি ... 2.00 2.00 2.00 2.00

কিাট ... 39.00 34.00 6.00 6.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

*্সরচালৈ স্থাির িম্পসত্তজত সিসৈজয়াগ

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি

অন্যান্য খাজতর সিসৈজয়াগ
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তফসিল -ঝ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০২০-২১ িাজেট িাজেট ২০১8-19

২০১9-20 ২০১9-20

চলসত প্রকল্পিমূহ

1. কিাহাম্মিপুরস্থ ‘‘এফ’’ ব্লজকর ৈীচ তলায় কার-

্াসকথংিহ ১৬-তলা সিস ষ্ট ১5 টি ভিজৈ 900টি 

আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প ... ৫০০০.০০ ১৫০০.০০ ১৭৯৮৫.৬৬ 3133.23

2. ঢাকার সিরপুর ১৫ৈং কিক জৈ িরকারী/ 

আিািরকারী কি থকতথাজির েজন্য ‘েয়ৈগর’ ৫২০ টি 

আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প ... ৩৫০০.০০ ৯০০.০০ ৯৬৭৫.৫৯ 3265.52

3. সিজলজটর সুৈািগজঞ্জ িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক 

প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ২৭৯.৫৫ ২২৪.০০ ২২৩.৭৮ 140.31

4. কক্সিাোর িরকাসর েসিজত আিাসিক ভিৈ সৈি থাণ ... ০.০০ ৬১৫.৩১ ০.০০ 5482.86

5. সঝৈাইিহ কেলার িির উ্জেলায় িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ৩৫০.০০ ২২৫.০০ ৫১৫.০০ 0.00

6. ঢাকাস্থ লালিাটিয়া সৈউ কজলাৈীজত িরকাসর 

কি থকতথাজির েজন্য ১৩২টি (িংজ াসিত১৫৩) 

আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ ... ০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ 3136.13

7. সিরপুরস্থ ৯ ৈং কিক জৈ িধ্যি আজয়র কলাকজির 

েন্য ১০৪০ টি আিাসিক ফ্লাট (স্বপ্নৈগর আিাসিক 

প্রকল্প) সৈি থাণ প্রকল্প ... ৪০৯২.০০ ১২৪০২.৩৫ ০.০০ 3707.95

8. চট্টগ্রাি কেলার সিরিরাই উ্জেলার সকিিত 

োফরািাি কিৌোয় সৈি থাণ ও িধ্যি আজয়র কলাকজির 

েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক ও িাসণসেযক প্লট 

উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ৩৭১.৮৬ ৩.৭৫ ৩০৫.০০ 0.00

9. চট্টগ্রািস্থ হাসল হর হাউসেং এজস্টজটর সে ব্লজক 

আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প (৩য় ্য থায়) ... ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৬৬৭৮.২৬ 4701.00

10. ঢাকাস্থ লালিাটিয়া সৈউকজলাৈী এলাকায় পুৈি থািজৈর 

লজক্ষয ১২০ টি আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ 744.13

11. চট্টগ্রাজির রাউোৈ উ্জেলায় িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট (২য় ্য থায়) (স্ংক সিটি-১) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ 144.44

12. ঝালকাঠী কেলার ৈলসছটি উ্জেলায় পূি থচর 

ি্িস্য়া কিৌোয় স্বল্প ও িধ্যি আজয়র কলাকজির 

েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ৬৩০.০০ ২২৫.০০ ৫০০.০০ 0.00

13. ক রপুর কেলার শ্রীিিী উ্জেলায় স্বল্প ও িধ্যি 

আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক 

প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ১০০০.০০ ৩.৭৫ ১০০০.০০ 0.00

14. চট্টগ্রাি সফজরাে াহ ও হাসল হর হাউসেং এজস্টট ১০-

তলা সিস ষ্ট আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ ... ১২০০.০০ ৯৭৫.০০ ৬৬৩৮.০৬ 1475.00

15. রাে াহী কেলার কতরখাসিয়ায় িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ 197.00

16. যজ ার হাউসেং এজস্টজট এৈএইচএ িাসণসেযক 

কিজপ্লক্স সৈি থাণ ... ৩০০০.০০ ৮০০.০০ ৫৫৬২.১৪ 570.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

*অন্যান্য িীঘ থজিয়াসি িম্পজি সিসৈজয়াগ (স্ব-অর্ থায়জৈ ) 
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তফসিল -ঝ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িংজ াসিত অনুজিাসিত

ৈম্বর ককাড িাজেট িাজেট

২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-19

17. হসিগঞ্জ কেলার িির উ্জেলায় স্বল্প ও িধ্যি আজয়র 

কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক প্লট 

উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ৫০০.০০ ১০০.০০ ১৪১৬.৪৬ 878.44

18. ঢাকার সিরপুরস্থ ৯ ৈং কিক জৈ ১৫ টি ১৪ তলা 

সিস ষ্ট  আিসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প (২য় ্য থায়) ... ১৫০০০.০০ ১০০০০.০০ ১৮০০০.০০ 13538.64

19. ঢাকার লালিাটিয়া হাউসেং এজস্টজট োতীয় গৃহায়ৈ 

কর্তথ্ জক্ষর সৈেস্ব কি থচারীজির সৈকট সিক্রজয়র েন্য 

৫৪টি (িংজ াসিত ৭২ টি) আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ ... ১০০০.০০ ৮০০.০০ ১০০০.০০ 325.00

20. ঢাকার লালিাটিয়া হাউসেং এজস্টজট িরকারী 

কি থকতথাজির েন্য ৭২টি (িংজ াসিত ৮৮ টি) 

আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প ... ৩০০০.০০ ১০০০.০০ ২০০০.০০ 85.96

21. ঢাকাস্থ লালিাটিয়ায় কসিউসৈটি কিন্টার কাি অসফি 

কেি সৈি থাণ প্রকল্প ... ০.০০ ৬০০.০০ ১৪৮১.০০ 446.74

22. ঢাকার সিরপুর-১৬ কিক জৈ িরকাসর, আিা-িরকাসর 

ও স্বায়ত্ব াসিত প্রসতিাজণর কি থকতথাজির সৈকট 

সিক্রজয়র েন্য আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প ... ২০০০.০০ ১০০.০০ ২১৯৫২.১২ 50.00

23. িািারীপুর কেলার স িচর উ্জেলায় িািাভাই 

উ্ হর কিাস থয়াল ও আিাসিক  কোৈ উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ০.০০ ৬২৪.৩৯ ০.০০ 505.90

24. কৈায়াখালী কেলার কিাৈাপুজর স্বল্প ও িধ্যি আজয়র 

কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক প্লট 

উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ২.০০ ১.০০ ১৮২২.০০ 0.00

25. কৈায়াখালী কেলার িাইেিীজত (করলওজয় কস্ট ৈ 

িংলগ্ন) স্বল্প ও িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট 

এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... ৩৬৪.৭২ ২২৫.০০ ৫৩.৭২ 0.00

26. িািারীপুর কেলার স িচর উ্জেলায় িািাভাই 

উ্ হর আিাসিক কোৈ উন্নয়ৈ প্রকল্প (৩য় ্য থায়) ... ১০০০.০০ ১৬৫০.০০ ৯৮৩.১৩ 2475.70

27. ঢাকার িাৈিসন্ড ও কিাহাম্মিপুরস্থ সিসভন্ন ্সরতযক্ত 

িািীজত আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প (গৃহায়ৈ িাৈিসন্ড 

) ... ২০০০.০০ ২০০.০০ ৫৫৪০.০০ 8169.81

28. চট্টগ্রািস্থ হাসল হর হাউসেং এজস্টজটর সে ব্লজক 

আিাসিক ফ্লাট সৈি থাণ প্রকল্প (৪র্ থ ্য থায়) ... 1500.00 900.00 1500.00 587.00

29. ঢাকার সিরপুরস্থ কিক ৈ - ১১ এ  িসস্তিািীজির 

েন্য ভািাসভসত্তক ৫৩৩ টি আিাসিক ফ্লাট 

সৈি থাণ প্রকল্প ... 5000.00 2000.00 4000.00 1930.77

30. কুসষ্টয়া হাউসেং এজস্টজট িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প (৪র্ থ ্য থায়) ... 5.00 5.00 0.00 0.00

31. ্টুয়াখালী কেলার িাউফল উ্জেলায় স্বল্প ও 

িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট (১৮২ টি) উন্নয়ৈ প্রকল্প ... 0.00 0.00 824.47 0.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

*অন্যান্য িীঘ থজিয়াসি িম্পজি সিসৈজয়াগ (স্ব-অর্ থায়জৈ ) 

িাজেট িািসয়ক 
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তফসিল -ঝ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িংজ াসিত অনুজিাসিত

ৈম্বর ককাড িাজেট িাজেট

২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-19

32. িসর াল কেলার িির উ্জেলায় (োগুয়া 

কিৌোয়) স্বল্প ও িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য 

িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... 0.00 0.00 0.00 0.00

33. চট্টগ্রািস্থ হাসল হর হাউসেং এজস্টজটর এ ব্লজক 

অতযাধুসৈক এৈএইচএ িাসি-্ার্াি  টাওআর 

সৈি থাণ প্রকল্প ... 1400.00 200.00 1000.00 100.00

34. স্জরােপুর কেলার িিয় উ্জেলায় স্বল্প ও 

িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প ... 64.42 1907.00 0.00 0.00

35. সিরপুর ১৫ ৈং কিক জৈ-14 তলা সিস ষ্ট 1250 

িগ থফুট আয়তজৈর 100 টি ফ্লযাট সৈি থাৈ প্রকল্প ... 100.00 500.00 0.00 0.00

36. ঢাকার কিাহাম্মিপুরস্থ আিাি এসভসৈউ (গৃহায়ৈ 

কৈকচা্া) ও িাত িিসেি করাড (গৃহায়ৈ 

কিালৈচাঁ্া) এর সড টাই্ কজলাৈীজত সিক্রজয়র 

েন্য আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাৈ প্রকল্প ... 100.00 10.00 0.00 0.00

37. ঢাকার কিাহাম্মিপুরস্থ িা িাসি ও শ্যািসলজত 

সিক্রজয়র েন্য আিাসিক কাি িাসৈসেযক ভিৈ 

সৈি থাৈ প্রকল্প ... 100.00 10.00 0.00 0.00

কিাট চলসত প্রকল্পিমূহ 54059.55 41206.55 110656.39 55791.53

* কজ্ থাজর ৈ/িংস্থার সৈেস্ব অর্ থায়জৈ অন্যান্য িীঘ থজিয়াসি িম্পসত্তজত সিসৈজয়াজগর কক্ষজত্র িরকাজরর যর্াযর্ অনুজিািৈ এিং সৈয়ি-ৈীসত ্ালৈ িাজ্জক্ষ িংসিষ্ট 

খাজত িাজেজট িরােকৃত অর্ থ ব্যয় করা কযজত ্াজর।

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

*অন্যান্য িীঘ থজিয়াসি িম্পজি সিসৈজয়াগ (স্ব-অর্ থায়জৈ ) 

িাজেট িািসয়ক 
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(লক্ষ টাকায়)

অনুম াদমের বাস্তবায়ে

 পর্ যায় কাল নেজস্ব অর্ য অন্যান্য 

(ব্াাংক/ 

সরবরাহ ঋণ 

ডাউেমপম ন্ট 

ইত্যানদ)

বব

দদ

নি

ক

মু

দ্রা

স্থােীয়মুদ্রা দ াট দ নিোনর/

র্ন্ত্রপানত্ 

ইত্যানদ 

ব্য়

অ

ন্যা

ন্য

 

ব্

য়

বব

দদ

নি

ক

মু

দ্রা

স্থােীয় মুদ্রা দ াট দ নিোনর/

র্ন্ত্রপানত্ 

ইত্যানদ 

ব্য়

অ

ন্যা

ন্য

 

ব্

য়

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. দ াহাম্মদপুরস্থ ‘‘এফ’’ ব্লমক সীন ত্ আময়র দলাকমদর নেকট 

নবক্রময়র জন্য ৯০০টি (সাংমিানিত্) আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ০৬-

জুে 21

50031.10 0.00 0.00 50031.10 50031.10 0.00 0.00 0.00 33416.53 33416.53 0.00 0.00

2. ঢাকার ন রপুর ১৫োং দসকিমে সরকারী/ আিাসরকারী 

ক যকত্যামদর জমন্য ‘জয়েগর’ ৫২০ টি আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ 

প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ১১- 

দসমে: ২১

37668.61 0.00 0.00 37668.61 37668.61 0.00 0.00 0.00 24723.33 24723.33 0.00 0.00

3. নসমলমটর সুো গমে সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে 

প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ১২-

নডমস: ১৯ 1838.16 0.00 0.00 1838.16 1838.16 0.00 0.00 0.00 1334.55 1334.55 0.00 0.00

4. কক্সবাজার সরকানর জন মত্ আবানসক ভবে নে যাণ অনুম ানদত্ জুলাই ১২- 

জুে ২০ 16003.43 0.00 0.00 16003.43 16003.43 0.00 0.00 0.00 15255.16 15255.16 0.00 0.00

5. নিোইদহ দজলার সদর উপমজলায় সাইট এন্ড সানভ যমসস 

আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ দসমে: ১২ -

জুে ২০ 2514.27 0.00 0.00 2414.27 2414.27 0.00 0.00 0.00 2525.00 2525.00 0.00 0.00

6. ঢাকাস্থ লাল াটিয়া নেউ কমলােীমত্ সরকানর ক যকত্যামদর জমন্য 

১৩২টি (সাংমিানিত্ ১৫৩) আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ েমভ: ১৪-

জুে,২০ 15268.47 0.00 0.00 15268.47 15268.47 0.00 0.00 0.00 11243.20 11243.20 0.00 0.00

7. ন রপুরস্থ ৯ োং দসকিমে  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য ১০৪০ টি 

আবানসক ফ্ল্যাট (স্বপ্নেগর আবানসক প্রকল্প) নে যাণ প্রকল্প 

অনুম ানদত্  ার্ য ১৫-

দসমে: ২০
69891.57 0.00 0.00 66970.53 66970.53 0.00 0.00 0.00 45108.47 45108.47 0.00 0.00

8. র্ট্টগ্রা  দজলার ন রসরাই উপমজলার নকস ত্ জাফরাবাদ 

দ ৌজায় নে যাণ ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড 

সানভ যমসস আবানসক ও বানণনজযক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ এনপ্রল ১৫-

জুে ২০

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

9. র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এমেমটর নজ ব্লমক আবানসক ফ্ল্যাট 

নে যাণ প্রকল্প (৩য় পর্ যায়)

অনুম ানদত্ এনপ্রল ১৫- 

জুে ২০ 13798.26 0.00 0.00 13798.26 13798.26 0.00 0.00 0.00 7639.42 7639.42 0.00 0.00

10. ঢাকাস্থ লাল াটিয়া নেউকমলােী এলাকায় পুেব যাসমের লমক্ষয ১২০ 

টি আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুে ১১-জুে 

১৯

6058.44 0.00 0.00 6058.44 6058.44 0.00 0.00 0.00 3801.50 3801.50 0.00 0.00

11. র্ট্টগ্রাম র রাউজাে উপমজলায় সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক 

প্লট (২য় পর্ যায়) (নপাংক নসটি-১)

অনুম ানদত্  জুলাই ১৫- 

জুে 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

12. িালকাঠী দজলার েলনিটি উপমজলায় পূব যর্র দপদনপয়া দ ৌজায় 

স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস 

আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই/১৫- 

জুে/২০

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

জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপক্ষ

২০২০-২১ অর্ যবিমরর বানষ যক উন্নয়ে ক যসূনর্ (সাংস্থার নেজস্ব ত্হনবল )

ক্রন ক 

েম্বর

প্রকমল্পর ো প্রকল্প অর্ যায়মের উৎস প্রকমল্পর অনুম ানদত্ ব্য় ২০১8-১9 সাল পর্ যন্ত ক্র পুনেত্ ব্য়

228



(লক্ষ টাকায়)

ববমদনিক মুদ্রা স্থােীয় মুদ্রা দ াট ববমদনিক মুদ্রা স্থােীয় মুদ্রা দ াট ববমদনিক মুদ্রা স্থােীয় মুদ্রা দ াট

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. দ াহাম্মদপুরস্থ ‘‘এফ’’ ব্লমক সীন ত্ আময়র দলাকমদর নেকট নবক্রময়র জন্য ৯০০টি 

(সাংমিানিত্) আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প।

0.00 17985.66 17985.66 0.00 1500.00 1500.00 0.00 5000.00 5000.00

2. ঢাকার ন রপুর ১৫োং দসকিমে সরকারী/ আিাসরকারী ক যকত্যামদর জমন্য 

‘জয়েগর’ ৫২০ টি আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

0.00 9675.59 9675.59 0.00 900.00 900.00 0.00 3500.00 3500.00

3. নসমলমটর সুো গমে সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 223.78 223.78 0.00 224.00 224.00 0.00 279.55 279.55

4. কক্সবাজার সরকানর জন মত্ আবানসক ভবে নে যাণ

0.00 0.00 0.00 0.00 615.31 615.31 0.00 0.00 0.00

5. নিোইদহ দজলার সদর উপমজলায় সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 515.00 515.00 0.00 225.00 225.00 0.00 350.00 350.00

6. ঢাকাস্থ লাল াটিয়া নেউ কমলােীমত্ সরকানর ক যকত্যামদর জমন্য ১৩২টি (সাংমিানিত্ 

১৫৩) আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

7. ন রপুরস্থ ৯ োং দসকিমে  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য ১০৪০ টি আবানসক ফ্ল্যাট 

(স্বপ্নেগর আবানসক প্রকল্প) নে যাণ প্রকল্প
0.00 0.00 0.00 0.00 12402.35 12402.35 0.00 4092.00 4092.00

8. র্ট্টগ্রা  দজলার ন রসরাই উপমজলার নকস ত্ জাফরাবাদ দ ৌজায় নে যাণ ও  ধ্য  

আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক ও বানণনজযক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 305.00 305.00 0.00 3.75 3.75 0.00 371.86 371.86

9. র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এমেমটর নজ ব্লমক আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প (৩য় 

পর্ যায়) 0.00 6678.26 6678.26 0.00 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00

10. ঢাকাস্থ লাল াটিয়া নেউকমলােী এলাকায় পুেব যাসমের লমক্ষয ১২০ টি আবানসক ফ্ল্যাট 

নে যাণ প্রকল্প

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. র্ট্টগ্রাম র রাউজাে উপমজলায় সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট (২য় পর্ যায়) 

(নপাংক নসটি-১) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12. িালকাঠী দজলার েলনিটি উপমজলায় পূব যর্র দপদনপয়া দ ৌজায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র 

দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 500.00 500.00 0.00 225.00 225.00 0.00 630.00 630.00

জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপক্ষ

২০২০-২১ অর্ যবিমরর বানষ যক উন্নয়ে ক যসূনর্ (সাংস্থার নেজস্ব ত্হনবল )

ক্রন ক 

েম্বর

প্রকমল্পর ো ২০১9-20 সামলর অনুম ানদত্ ব্য় ২০১9-20 সামলর সাংমিানিত্ ব্য় ২০20-21 সামলর প্রাক্কনলত্ ব্য়
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(লক্ষ টাকায়)

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. দিরপুর দজলার শ্রীবদী উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর 

জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ দফব্রু: ১৬-

জুে ২০

1207.48 0.00 0.00 1207.48 1207.48 0.00 0.00 0.00 716.40 716.40 0.00 0.00

14. র্ট্টগ্রা  নফমরাজিাহ ও হানলিহর হাউনজাং এমেট ১০-ত্লা 

নবনিষ্ট আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ

অনুম ানদত্ নডমস: ১৩-

জুে ২০ 9158.00 0.00 0.00 9158.00 9158.00 0.00 0.00 0.00 1627.00 1627.00 0.00 0.00

15. রাজিাহী দজলার দত্রখানদয়ায় সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ে

অনুম ানদত্ জুলাই ১৬ - 

জুে ২০ 1818.29 0.00 0.00 1818.29 1818.29 0.00 0.00 0.00 276.00 276.00 0.00 0.00

16. র্মিার হাউনজাং এমেমট এেএইর্এ বানণনজযক ক মপ্লক্স নে যাণ অনুম ানদত্ এনপ্রল ১৬- 

জুে ২০ 7996.37 0.00 0.00 7996.37 7996.37 0.00 0.00 0.00 1304.82 1304.82 0.00 0.00

17. হনবগে দজলার সদর উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর 

জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ১৬- 

জুে ২০

1916.46 0.00 0.00 1916.46 1916.46 0.00 0.00 0.00 878.44 878.44 0.00 0.00

18. ঢাকার ন রপুরস্থ ৯ োং দসকিমে ১৫ টি ১৪ ত্লা নবনিষ্ট  আবনসক 

ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প (২য় পর্ যায়)

অনুম ানদত্ জানু: ১৭- 

জুে ২০

93920.88 0.00 0.00 93920.88 93920.88 0.00 0.00 0.00 16720.31 16720.31 0.00 0.00

19. ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এমেমট জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপমক্ষর 

নেজস্ব ক যর্ারীমদর নেকট নবক্রময়র জন্য ৫৪টি  আবানসক ফ্ল্যাট 

নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ জানু: ১৭- 

নডমস: ২১

3811.20 0.00 0.00 3811.20 3811.20 0.00 0.00 0.00 324.99 324.99 0.00 0.00

20. ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এমেমট সরকারী ক যকত্যামদর জন্য 

৭২টি (সাংমিানিত্ ৮৮ টি) আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ জানু: ১৭- 

জুে ২০ 5253.50 0.00 0.00 5253.50 5253.50 0.00 0.00 0.00 90.40 90.40 0.00 0.00

21. ঢাকাস্থ লাল াটিয়ায় কন উনেটি দসন্টার কা  অনফস দেস 

নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ এনপ্রল ১৭- 

জুে ২০ 2171.99 0.00 0.00 2171.99 2171.99 0.00 0.00 0.00 644.75 644.75 0.00 0.00

22. ঢাকার ন রপুর-১৬ োং দসকিমে স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর 

নেকট নবক্রময়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প (১  

সাংমিানিত্)

অনুম ানদত্ জানু: ১৭ - 

জুে ২০

54625.51 0.00 0.00 54625.51 54625.51 0.00 0.00 0.00 43.98 43.98 0.00 0.00

23.  াদারীপুর দজলার নিবর্র উপমজলায় দাদাভাই উপিহর 

ক ানি যয়াল ও আবানসক  দজাে উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ এনপ্রল ১৭- 

জুে ২০ 3529.13 0.00 0.00 3529.13 3529.13 0.00 0.00 0.00 2904.74 2904.74 0.00 0.00

24. দোয়াখালী দজলার দসাোপুমর স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর 

জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ জানু: ১৭ - 

জুে ২১ 2264.69 0.00 0.00 2264.69 2264.69 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00

25. দোয়াখালী দজলার  াইজদীমত্ (দরলওময় দেিে সাংলগ্ন) স্বল্প ও 

 ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট 

উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ১৭ - 

জুে ২০

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

26.  াদারীপুর দজলার নিবর্র উপমজলায় দাদাভাই উপিহর 

আবানসক দজাে উন্নয়ে প্রকল্প (৩য় পর্ যায়)

অনুম ানদত্ অমটা: ১৭ - 

জুে ২১ 3483.13 0.00 0.00 3483.13 3483.13 0.00 0.00 0.00 2475.70 2475.70 0.00 0.00

জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপক্ষ

২০২০-২১ অর্ যবিমরর বানষ যক উন্নয়ে ক যসূনর্ (সাংস্থার নেজস্ব ত্হনবল )
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(লক্ষ টাকায়)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

13. দিরপুর দজলার শ্রীবদী উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড 

সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 1000.00 1000.00 0.00 3.75 3.75 0.00 1000.00 1000.00

14. র্ট্টগ্রা  নফমরাজিাহ ও হানলিহর হাউনজাং এমেট ১০-ত্লা নবনিষ্ট আবানসক ফ্ল্যাট 

নে যাণ 0.00 6638.06 6638.06 0.00 975.00 975.00 0.00 1200.00 1200.00

15. রাজিাহী দজলার দত্রখানদয়ায় সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

16. র্মিার হাউনজাং এমেমট এেএইর্এ বানণনজযক ক মপ্লক্স নে যাণ

0.00 5562.14 5562.14 0.00 800.00 800.00 0.00 3000.00 3000.00

17. হনবগে দজলার সদর উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড 

সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 1416.46 1416.46 0.00 100.00 100.00 0.00 500.00 500.00

18. ঢাকার ন রপুরস্থ ৯ োং দসকিমে ১৫ টি ১৪ ত্লা নবনিষ্ট  আবনসক ফ্ল্যাট নে যাণ 

প্রকল্প (২য় পর্ যায়) 

0.00 18000.00 18000.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 15000.00 15000.00

19. ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এমেমট জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপমক্ষর নেজস্ব ক যর্ারীমদর 

নেকট নবক্রময়র জন্য ৫৪টি  আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

0.00 1000.00 1000.00 0.00 800.00 800.00 0.00 1000.00 1000.00

20. ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এমেমট সরকারী ক যকত্যামদর জন্য ৭২টি (সাংমিানিত্ 

৮৮ টি) আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প 0.00 2000.00 2000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 3000.00 3000.00

21. ঢাকাস্থ লাল াটিয়ায় কন উনেটি দসন্টার কা  অনফস দেস নে যাণ প্রকল্প

0.00 1481.00 1481.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00

22. ঢাকার ন রপুর-১৬ োং দসকিমে স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর নেকট নবক্রময়র 

জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প (১  সাংমিানিত্)

0.00 21952.12 21952.12 0.00 100.00 100.00 0.00 2000.00 2000.00

23.  াদারীপুর দজলার নিবর্র উপমজলায় দাদাভাই উপিহর ক ানি যয়াল ও আবানসক  

দজাে উন্নয়ে প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 624.39 624.39 0.00 0.00 0.00

24. দোয়াখালী দজলার দসাোপুমর স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড 

সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প 0.00 1822.00 1822.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00

25. দোয়াখালী দজলার  াইজদীমত্ (দরলওময় দেিে সাংলগ্ন) স্বল্প ও  ধ্য  আময়র 

দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 53.72 53.72 0.00 225.00 225.00 0.00 364.72 364.72

26.  াদারীপুর দজলার নিবর্র উপমজলায় দাদাভাই উপিহর আবানসক দজাে উন্নয়ে 

প্রকল্প (৩য় পর্ যায়) 0.00 983.13 983.13 0.00 1650.00 1650.00 0.00 1000.00 1000.00

জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপক্ষ

২০২০-২১ অর্ যবিমরর বানষ যক উন্নয়ে ক যসূনর্ (সাংস্থার নেজস্ব ত্হনবল )
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(লক্ষ টাকায়)

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27. ঢাকার িাে নন্ড ও দ াহাম্মদপুরস্থ নবনভন্ন পনরত্যক্ত বাড়ীমত্ 

আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প ( গৃহায়ে িাে নন্ড)

অনুম ানদত্ জুে ১৮-জুে 

২০ 22413.71 0.00 0.00 22413.71 22413.71 0.00 0.00 0.00 8169.09 8169.09 0.00 0.00

28. র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এমেমটর নজ ব্লমক আবানসক ফ্ল্যাট 

নে যাণ প্রকল্প (৪র্ য পর্ যায়)

অনুম ানদত্ অমটা: ১৭ - 

জুে ২০ 19707.78 0.00 0.00 19707.78 19707.78 0.00 0.00 0.00 587.00 587.00 0.00 0.00

29. ঢাকার ন রপুরস্থ দসকিে - ১১ এ  বনস্তবাসীমদর জন্য 

ভাড়ানভনিক ৫৩৩ টি আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ অমটা: ১৭- 

জুে ২১ 11775.51 0.00 0.00 11775.51 11775.51 0.00 0.00 0.00 1924.00 1924.00 0.00 0.00

30. কুষ্টিয়া হাউষ্ট িং এস্টেস্টে সাইে এন্ড সাষ্টভ িস্টসস আবাষ্টসক প্লে 

উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্ ি পর্ িায়)

অনুম ানদত্ জুলাই ১৫-

জুে ২০ 3103.62 0.00 0.00 3103.62 3103.62 0.00 0.00 0.00 2519.98 2519.98 0.00 0.00

31. পটুয়াখালী দজলার বাউফল উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র 

দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট (১৮২ টি) 

উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ জানু: ১৪ - 

নডমস: ১৮

1224.74 0.00 0.00 841.54 841.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. বনরিাল দজলার সদর উপমজলায় (জাগুয়া দ ৌজায়) স্বল্প ও  ধ্য  

আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে 

প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ১৫ - 

জুে 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

33. র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এমেমটর এ ব্লমক অত্যাধুনেক 

এেএইর্এ  ানি-পারপাস  টাওআর নে যাণ প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই ১৮ - 

জুে ২০ 22299.57 0.00 0.00 22299.57 22299.57 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00

34. নপমরাজপুর দজলার সদয় উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র 

দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

অনুম ানদত্ দ  19- জুে 

21

1971.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35. ন রপুর ১৫ োং দসকিমে-14 ত্লা নবনিষ্ট 1250 বগ যফুট 

আয়ত্মের 100 টি ফ্ল্যাট নে যাে প্রকল্প

অনুম ানদত্ জুলাই 11-

দসমে 20 4552.82 0.00 0.00 4552.82 4552.82 0.00 0.00 0.00 3835.05 3835.05 0.00 0.00

36. ঢাকার দ াহাম্মদপুরস্থ আসাদ এনভনেউ ( গৃহায়ে কেকর্াপা) ও 

সাত্  সনজদ দরাড (  গৃহায়ে দদালের্াঁপা) এর নড টাইপ 

কমলােীমত্ নবক্রময়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নে যাে প্রকল্প

অেনুম ানদত্ দ  ২০- 

নডমস: ২৪

47678.00 0.00 0.00 47678.00 47678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37. ঢাকার দ াহাম্মদপুরস্থ বািবানড় ও শ্যা নলমত্ নবক্রময়র জন্য 

আবানসক কা  বানেনজযক ভবে নে যাে প্রকল্প

অেনুম ানদত্ এনপ্রল ২০- 

নডমস: ২৫
24388.00 0.00 0.00 24388.00 24388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

দ াট 572007.76 0.00 0.00 566632.10 566632.10 0.00 0.00 0.00 195671.49 195671.49 0.00 0.00

২০২০-২১ অর্ যবিমরর বানষ যক উন্নয়ে ক যসূনর্ (সাংস্থার নেজস্ব ত্হনবল )

জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপক্ষ
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(লক্ষ টাকায়)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

27. ঢাকার িাে নন্ড ও দ াহাম্মদপুরস্থ নবনভন্ন পনরত্যক্ত বাড়ীমত্ আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ 

প্রকল্প ( গৃহায়ে িাে নন্ড) 0.00 5540.00 5540.00 0.00 200.00 200.00 0.00 2000.00 2000.00

28. র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এমেমটর নজ ব্লমক আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প (৪র্ য 

পর্ যায়) 0.00 1500.00 1500.00 0.00 900.00 900.00 0.00 1500.00 1500.00

29. ঢাকার ন রপুরস্থ দসকিে - ১১ এ  বনস্তবাসীমদর জন্য ভাড়ানভনিক ৫৩৩ টি 

আবানসক ফ্ল্যাট নে যাণ প্রকল্প 0.00 4000.00 4000.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 5000.00 5000.00

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

পর্ িায়) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00

31. পটুয়াখালী দজলার বাউফল উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট 

এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট (১৮২ টি) উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 824.47 824.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. বনরিাল দজলার সদর উপমজলায় (জাগুয়া দ ৌজায়) স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর 

জন্য সাইট এন্ড সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33. র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এমেমটর এ ব্লমক অত্যাধুনেক এেএইর্এ  ানি-

পারপাস  টাওআর নে যাণ প্রকল্প 0.00 1000.00 1000.00 0.00 200.00 200.00 0.00 1400.00 1400.00

34. নপমরাজপুর দজলার সদয় উপমজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আময়র দলাকমদর জন্য সাইট এন্ড 

সানভ যমসস আবানসক প্লট উন্নয়ে প্রকল্প

0.00 0.00 0.00 0.00 1907.00 1907.00 0.00 64.42 64.42

35. ন রপুর ১৫ োং দসকিমে-14 ত্লা নবনিষ্ট 1250 বগ যফুট আয়ত্মের 100 টি ফ্ল্যাট 

নে যাে প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 100.00 100.00

36. ঢাকার দ াহাম্মদপুরস্থ আসাদ এনভনেউ ( গৃহায়ে কেকর্াপা) ও সাত্  সনজদ দরাড ( 

 গৃহায়ে দদালের্াঁপা) এর নড টাইপ কমলােীমত্ নবক্রময়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নে যাে 

প্রকল্প। 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 100.00 100.00

37. ঢাকার দ াহাম্মদপুরস্থ বািবানড় ও শ্যা নলমত্ নবক্রময়র জন্য আবানসক কা  

বানেনজযক ভবে নে যাে প্রকল্প
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 100.00 100.00

দ াট 0.00 110656.39 110656.39 0.00 41206.55 41206.55 0.00 54059.55 54059.55

২০২০-২১ অর্ যবিমরর বানষ যক উন্নয়ে ক যসূনর্ (সাংস্থার নেজস্ব ত্হনবল )

জাত্ীয় গৃহায়ে কর্তযপক্ষ
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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 ৪99০.০০ (আরশিএ) ৪990.০০ 

(আরশিএ)

[এশপ্রল ,২০১৬-  ার্ চ,২০২১ (সাংদিাশিত)]   ৫৯৩৫.০০ (শজওশৈ)  (1০.০০) 

(শজওশৈ)

2. জাতীয় গৃহায়ন কর্তচিক্ষ এর অিীন্স্স্থ ১৯৬০ এর 

েিদক ৈাস্তৈাশয়ত হাউশজাং এদেটসমূদহর 

অৈকাঠাদ া উন্নয়ন ও পুনৈ চাসন প্রকল্প

অনুদ াশেত 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(জানুয়াশর ২০১৮ - জুন ২০১৯)

ম াট 35425.00 5000.00 

জাতীয় গৃহায়ন কর্তচিক্ষ

২০20-২1 অর্ চৈছদরর ৈাশে চক উন্নয়ন ক চসূশর্ (শৈশনদয়াগ)

প্রকদল্পর

মকাড

ক্রশ ক

নাং

প্রকদল্পর না 

(ৈাস্তৈায়ন কাল)

 অনুদ ােদনর

ির্ চায়

ম াট প্রাক্কশলত ব্যয় ২০20-২1 অর্ চৈছদরর ৈাশে চক উন্নয়ন ক চসূশর্দত ৈরাদ্দ  ন্তব্য
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(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি অনুজিামিি সািময়ক 

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

২০১9-20 ২০১9-20

১. বিজিম ক ঋণ (পমরজ ামিিব্য)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বিজিম ক ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকামর ঋণ (পমরজ ামিিব্য)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. সরকামর ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (পমরজ ামিিব্য)

১. িীর্ থজিয়ামি

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বল্পজিয়ামি:

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া)

১. িীর্ থজিয়ামি

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বল্পজিয়ামি

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

     কিাট ... 0.00 0.00 0.00 0.00

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ ৩০.০৬.১৯ িাজেট সংজ ামিি আিায়

ৈম্বর ককাড পর্ থন্ত িজকয়া ২০২০-২১ িাজেট ২০১৮-১৯

২০১৯-২০

িীর্ থজিয়ামি ঋজণর মিিরণী ... 0.00 0.00 0.00 0.00

১. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কিাট ... 0.00 0.00 0.00 0.00

(কেোমর ও ঋণ ব্যিস্থাপৈা অনুমিভাগ, মডএসএল অমি াখা হজি প্রাপ্ত )

োিীয় গৃহায়ৈ কর্তথপক্ষ

িীর্ থজিয়ামি ঋণ ও ব্যাংক িায় মিিরণী

(কজপ থাজর ৈ হজি প্রাপ্ত মহসাি অনুর্ায়ী )

িীর্ থজিয়ামি ঋজণর মিিরণী
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