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1 Revenue রাজস্ব
11 Taxes করসমূহ

111 Taxes on income, profits and 

capital gains

আয়, মুনাফা , ও মূলধননর ওপর কর

1111 Payable by individuals বযক্তি কর্তণক দেয়
11111 Payable by individuals বযক্তি কর্তণক দেয়

1111101 Income tax payable by individuals বযক্তি কর্তণক দেয় আয়কর

1111102 Advance income tax payable by 

individuals

বযক্তি কর্তণক দেয় অক্তিম আয়কর

1112 Payable by corporations and 

other enterprises

কনপণানরশন ও অন্যান্য বযবসা প্রক্তর্ষ্ঠান 
কর্তণক দেয়

11121 Payable by corporations and 

other enterprises

কনপণানরশন ও অন্যান্য বযবসা প্রক্তর্ষ্ঠান 
কর্তণক দেয়

1112101 Income tax payable by companies দকাম্পাক্তনসমূহ কর্তণক দেয় আয়কর

1112102 Advance income tax payable by 

companies

দকাম্পাক্তনসমূহ কর্তণক দেয় অক্তিম আয়কর

1113 Other taxes on income, profits, 

and capital gains

আয়, মুনাফা , ও মূলধন বতক্তির ওপর 
অন্যান্য আয়কর

11131 Payable by general government সাধারর্ সরকার কর্তণক দেয়

11132 Unallocable taxes on income, 

profits, and capital gains

আয়, মুনাফা , ও মূলধক্তন মুনাফার উপর 
অবণ্টনন াগ্য কর

112 Taxes on payroll and workforce দবর্ন ও কমণীবাক্তহনীর ওপর কর

113 Taxes on property সম্পক্তির ওপর কর
1131 Recurrent taxes on immovable 

property

অস্থাবর সম্পক্তির ওপর আবর্ণক কর

11311 Taxes on immovable property অস্থাবর সম্পক্তির কর

1131101 Land development tax ভূক্তম উন্নয়ন কর
1132 Recurrent taxes on net wealth ক্তনট সম্পনের ওপর আবর্ণক কর

11321 Recurrent taxes on net wealth ক্তনট সম্পনের ওপর আবর্ণক কর

1132101 Recurrent taxes on net wealth ক্তনট সম্পনের ওপর আবর্ণক কর
1133 Estate, inheritance, and gift taxes স্থাবর সম্পক্তি, উিরাক্তধকার ও োন কর

11331 Estate, inheritance, and gift taxes স্থাবর সম্পক্তি, উিরাক্তধকার ও োন কর

1133101 Gift tax োন কর
1134 Capital levies মূলধন কর
1135 Other recurrent taxes on property সম্পক্তির ওপর অন্যান্য আবর্ণক কর

114 Taxes on goods and services পর্য ও দসবার ওপর কর
1141 General taxes on goods and 

services

সাধারর্ পর্য ও দসবা কর

11411 Value-added taxes (VAT) মূলয সংন াজন কর (মূসক)

1141101 VAT on domestic products and 

services

দেশজ পর্য ও দসবার ওপর মূসক

1141102 Supplementary duty on 

domestically produced commodities

দেশজ উৎপাক্তের্ পনর্যর ওপর সমূ্পরক শুল্ক

1141103 Supplementary duty on domestic 

services

দেশজ দসবার ওপর সমূ্পরক শুল্ক

1141104 VAT on imported commodities আমোক্তন পনর্যর ওপর মূসক

1141105 Supplementary duty on imported 

commodities

আমোক্তন পনর্যর ওপর সমূ্পরক শুল্ক

11412 Sales taxes ক্তবক্রয় কর
11413 Turnover and other general 

taxes on goods and services

পর্য ও দসবার ওপর টানণওভার ও অন্যান্য 
সাধারর্ কর

1141301 Turnover tax টানণওভার টযাক্স
11414 Taxes on financial and capital 

transactions

আক্তথণক ও মূলধন দলননেননর ওপর কর

1141401 Tax on property transfer সম্পক্তি হস্তান্তর কর
1142 Excise আবগ্াক্তর

11421 Excise আবগ্াক্তর

1142101 Narcotics and liquor duty মােক ও মে শুল্ক

1142199 Excise duty আবগ্াক্তর শুল্ক
1143 Profits of fiscal monopolies একনেক্তটয়া আক্তথণক মুনাফা
1144 Taxes on specific services ক্তবনশষ দসবা কর

11441 Taxes on specific services ক্তবনশষ দসবা কর
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1144101 Advertising tax ক্তবজ্ঞাপন কর

1144102 Travel tax ভ্রমর্ কর
1145 Taxes on use of goods and on 

permission to use goods or 

perform activities

পর্য বযবহার ও পর্য বযবহানরর অনুমক্তর্ 
ক্তকংবা কমণ সম্পােননর ওপর কর

11451 Motor vehicle taxes দমাটর ান কর

1145101 Motor vehicle tax দমাটর ান কর

1145102 Road tax সড়ক কর
11452 Business and professional 

licenses

বযবসা-প্রক্তর্ষ্ঠান ও দপশাোর লাইনসন্স

1145201 Real estate licenses ক্তরনয়ল এনেট লাইনসন্স

1145202 Stockbroker licenses েকনরাকার লাইনসন্স

1145203 Pollution taxes েূষর্ কর

1145299 Other business and professional 

licenses

অন্যান্য বযবসা-প্রক্তর্ষ্ঠান ও দপশাোর 
লাইনসন্স

11453 Licenses and permits for 

households

গ্তহস্হাক্তলর জন্য লাইনসন্স ও পারক্তমট

1145301 Radio and television licenses দরক্তিও ও দটক্তলক্তভশন লাইনসন্স

1145399 Other licenses and permits for 

households

গ্তহস্হাক্তলর জন্য অন্যান্য লাইনসন্স ও 
পারক্তমট

11454 Other taxes on use of goods and 

on permission to use goods or 

perform activities not elsewhere 

classified

পর্য বযবহার ও পর্য বযবহানরর অনুমক্তর্ 
ক্তকংবা কমণ সম্পােননর ওপর অন্যান্য কর 
 া অন্যত্র দশক্তর্বি নয়

1146 Other taxes on goods and 

services

পর্য ও দসবার ওপর অন্যান্য কর

115 Taxes on international trade and 

transactions

আন্তজণাক্তর্ক বাক্তর্জয ও দলননেননর ওপর 
কর

1151 Customs and other import duties কােমস ও অন্যান্য আমোক্তন শুল্ক

11511 Customs কােমস

1151101 Customs duty কােমস শুল্ক

1151102 Supplementary duty সমূ্পরক শুল্ক
1152 Taxes on exports রপ্তাক্তন কর

11521 Taxes on exports রপ্তাক্তন কর

1152101 Export duty রপ্তাক্তন শুল্ক
1153 Profits of export or import 

monopolies

একনেক্তটয়া আমোক্তন বা রপ্তাক্তন মুনাফা

1154 Exchange profits মুনাফা ক্তবক্তনময়
1155 Exchange taxes ক্তবক্তনময় কর
1156 Other taxes on international 

trade and transactions

অন্যান্য আন্তজণাক্তর্ক বাক্তর্জয ও দলননেননর 
ওপর কর

11561 Other taxes on international 

trade and transactions

অন্যান্য আন্তজণাক্তর্ক বাক্তর্জয ও দলননেননর 
ওপর কর

1156101 Embarkation fee আনরাহর্ ক্তফ
116 Other taxes অন্যান্য করসমূহ

1161 Payable solely by business বযবসা প্রক্তর্ষ্ঠান কর্তণক এককভানব দেয় কর

1162 Payable by other than business 

or unidentifiable

বযবসা প্রক্তর্ষ্ঠান বযর্ীর্ বা অন্য কর্তণক দেয় 
কর

11621 Stamp duty েযাম্প ক্তিউক্তট

1162101 Stamp duty েযাম্প ক্তিউক্তট

1162102 Duty on impressing documents ছাপ ুি েক্তলনলর ওপর শুল্ক
11622 Surcharge সারোজণ

1162202 IT development surcharge র্থয প্র ুক্তি উন্নয়ন সারেণাজ

1162203 Health development surcharge স্বাস্থয  উন্নয়ন সারেণাজ

1162204 Environment safety surcharge পক্তরনবশ সংরক্ষর্ সারেণাজ
11623 Other taxes অন্যান্য করসমূহ

12 Social contributions সামাক্তজক অবোন
121 Social security contributions সামাক্তজক ক্তনরাপিা অবোন

1211 Employee contributions কমণোরীর অবোন
1212 Employer contributions ক্তননয়াগ্কারীর অবোন
1213 Self-employed or nonemployed 

contributions

স্বক্তননয়াক্তজর্ অথবা অক্তননয়াক্তজনর্র অবোন

1214 Unallocable contributions বরাদ্দহীন অবোন
122 Other social contributions অন্যান্য সামাক্তজক অবোন

1221 Employee contributions কমণোরীর অবোন
1222 Employer contributions ক্তননয়াগ্কারীর অবোন
1223 Imputed contributions আনরাক্তপর্ অবোন
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13 Grants অনুোন
131 From foreign governments ববনেক্তশক সরকার দথনক প্রাপ্ত অনুোন

1311 Current আবর্ণক
13111 Current আবর্ণক

1311101 Food aid খােয সাহা য

1311102 Commodity aid পর্য সাহা য

1311103 Budget support বানজট সহায়র্া

1311104 Debt relief grants ঋর্ মওকুফ অনুোন

1312 Capital মূলধন
13121 Capital মূলধন

1312101 Food aid খােয সাহা য

1312102 Project aid প্রকল্প সাহা য
132 From international organizations আন্তজণাক্তর্ক সংগ্ঠন দথনক প্রাপ্ত অনুোন

1321 Current আবর্ণক
13211 Current আবর্ণক

1321101 Food aid খােয সাহা য

1321102 Commodity aid পর্য সাহা য

1321103 Budget support বানজট সহায়র্া

1321104 Debt relief grants ঋর্ মওকুফ অনুোন
1322 Capital মূলধন

13221 Capital মূলধন

1322101 Food aid খােয সাহা য

1322102 Project aid প্রকল্প সাহা য
133 From other general government 

units

অন্যান্য সাধারর্ সরকাক্তর প্রক্তর্ষ্ঠান দথনক 
প্রাপ্ত অনুোন

1331 Current আবর্ণক
1332 Capital মূলধন

14 Other revenue অন্যান্য রাজস্ব
141 Property income সম্পক্তি আয়

1411 Interest সুে
14111 From nonresidents অক্তনবাসী দথনক প্রাপ্ত অন্যান্য রাজস্ব

14112 From residents other than 

general government

ক্তনবাসী দথনক (সাধারর্ সরকাক্তর প্রক্তর্ষ্ঠান 
বযর্ীর্) প্রাপ্ত রাজস্ব

1411201 Interest on loan to autonomous 

bodies

স্বায়ত্বশাক্তসর্ সংস্থানক প্রেি ঋনর্র সুে

1411202 Interest on loan to government 

employees

সরকাক্তর কমণোরীনক প্রেি ঋনর্র সুে

1411203 Interest on foreign loan on lent পুনক্তবণক্তননয়াগ্কতর্ ববনেক্তশক ঋনর্র সুে

1411204 Interest on STD accounts (from 

residents)

স্বল্প দময়াক্তে জমার সুে (ক্তনবাসী দথনক)

14113 From other general government 

units

অন্যান্য সাধারর্ সরকাক্তর প্রক্তর্ষ্ঠান দথনক 
প্রাপ্ত অন্যান্য রাজস্ব

1411301 Interest on loan to local 

governments

স্থানীয় সরকার প্রক্তর্ষ্ঠানসমূহনক দেয় ঋনর্র 
সুে

1411302 Interest on foreign loan on lent পুনক্তবণক্তননয়াগ্কতর্ ববনেক্তশক ঋনর্র সুে

1411303 Interest on STD accounts (from 

general government units)

স্বল্প দময়াক্তে জমার সুে (সাধারর্ সরকাক্তর 
ইউক্তনট দথনক)

14114 Property service charge সম্পনের সাক্তভণস োজণ

1411401 Interest free loan service charge সুেমুি ঋনর্র সাক্তভণস োজণ
1412 Dividends লভযাংশ

14121 From nonresidents অক্তনবাসী দথনক প্রাপ্ত অন্যান্য রাজস্ব

14122 From residents ক্তনবাসী দথনক প্রাপ্ত

1412201 Dividends (cash) from financial 

institutions

আক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠান দথনক প্রাপ্ত লভযাংশ (নগ্ে)

1412202 Dividends (stock) from  financial 

institutions

আক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠান দথনক প্রাপ্ত লভযাংশ (েক)

1412203 Dividends (cash) from non financial 

institutions

অআক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠান দথনক প্রাপ্ত লভযাংশ 
(নগ্ে)

1412204 Dividends (stock) from non 

financial institutions

অআক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠান দথনক প্রাপ্ত লভযাংশ 
(েক)

1413 Withdrawals from income of 

quasi-corporations

কুয়াক্তস-কনপণানরশননর আয় দথনক প্রর্যাহার

14131 Withdrawals from income of 

quasi-corporations

কুয়াক্তস-কনপণানরশননর আয় দথনক প্রর্যাহার
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1413101 Withdrawals from income of quasi-

corporations

কুয়াক্তস-কনপণানরশননর উদ্বতি আয়

1414 Property income from 

investment income 

disbursements

ক্তবক্তননয়াগ্ আয় বণ্টন হনর্ প্রাপ্ত সম্পক্তি আয়

1415 Rent ভাড়া
14151 Royalty রয়যালক্তট

1415101 Royalty from mines and minerals খক্তন ও খক্তনজদ্রনবযর রয়যালক্তট

1415199 Other royalty অন্যান্য রয়যালক্তট

14152 Lease/rent of non produced 

assets

অনুৎপাক্তের্ সম্পক্তি ইজারা/ভাড়া

1415201 Lease of balu mahal বালুমহাল ইজারা

1415202 Lease of water bodies (jal mahal, 

ponds)

জলমহাল ও পুকুর ইজারা

1416 Reinvested earnings on foreign 

direct investment

প্রর্যক্ষ ক্তবনেক্তশ ক্তবক্তননয়ানগ্র ওপর 
পুনক্তবণক্তননয়াগ্কতর্ আয়

142 Sales of goods and services পর্য ও দসবা ক্তবক্রয়
1421 Sales by market establishments ক্তবপর্নন াগ্য প্রক্তর্ষ্ঠান কর্তণক ক্তবক্রয়

14211 Railway fares and charges দরল ভাড়া ও োজণ

1421101 Passenger fare  াত্রী ভাড়া

1421102 Charges from goods পর্য পক্তরবহর্ ভাড়া

1421198 Traffic receipt accounts (Suspense) ট্রাক্তফক প্রাক্তপ্ত ক্তহসাব (সাসনপন্স)

1421199 Adjustment with total expenditure সবণনমাট বযনয়র সানথ সমন্বয়
14212 Post office sales and services িাক ক্তবভানগ্র ক্তবক্রয় ও দসবা

1421201 Sale of stamp েযাম্প ক্তবক্রয়

1421202 Postage realised in cash নগ্ে আোয়কতর্ িাক মাশুল

1421203 Sale of service stamp সাক্তভণস েযাম্প ক্তবক্রয়

1421204 Charge of money order and postal 

order

মাক্তন অিণার ও দপাোল অিণার োজণ

1421205 Commission কক্তমশন

1421299 Adjustment with Total Expenditure সবণনমাট বযনয়র সানথ সমন্বয়
14213 Rentals ভাড়া

1421301 Rentals - non residential ভাড়া- অনাবাক্তসক

1421302 Rentals- residential ভাড়া- আবাক্তসক

1421303 Tolls on bridges দসরু্র ওপর দটাল

1421304 Tolls on roads সড়নকর ওপর দটাল

1421305 Tolls on ferry দফক্তরর ওপর দটাল

1421306 Seat Rent ক্তসট ভাড়া

1421307 Garage rent গ্যানরজ ভাড়া

1422 Administrative fees প্রশাসক্তনক ক্তফসমূহ
14221 License fees লাইনসন্স ক্তফ

1422101 Firearms trade license fee আনেয়াস্ত্র বযবসা লাইনসন্স ক্তফ

1422102 Firearms license fee আনেয়াস্ত্র লাইনসন্স ক্তফ

1422103 Hotel and restaurant license fee দহানটল ও দরনস্তাোঁরা লাইনসন্স ক্তফ

1422104 Import /export license fee আমোক্তন/ রপ্তাক্তন লাইনসন্স ক্তফ

1422105 Driving license fee গ্াক্তড়োলনা লাইনসন্স ক্তফ

1422106 Drug license fee ড্রাগ্ লাইনসন্স ক্তফ

1422199 Other license fee অন্যান্য লাইনসন্স ক্তফ
14222 Registration fees ক্তনবন্ধন ক্তফসমূহ

1422201 Document registration fee েক্তলল ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422202 Firms and companies registration 

fee

ফামণ ও দকাম্পাক্তন ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422203 Water transport registration fee দনৌ ান ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422204 Non-profit organization registration 

fee

অলাভজনক সংগ্ঠন ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422205 Marriage registration fee ক্তববাহ ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422206 Patent and design registration fee পযানটন্ট ও ক্তিজাইন ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422207 Trademark registration fee দট্রিমাকণ ক্তনবন্ধন ক্তফ

1422209 Motor vehicle registration fee দমাটর ান ক্তনবন্ধন ক্তফ
1422210 Motor vehicle fitness fee দমাটর ান ক্তফটননস ক্তফ
1422211 Route permit fee রুট পারক্তমট ক্তফ
1422212 Online news portal registration fee অনলাইন ক্তনউজ দপাটণাল ক্তনবন্ধন ক্তফ

14223 Service fees দসবা ক্তফসমূহ

1422301 Fees for the lost items হারাননা পর্য ক্তফ

1422302 National Identification card fee জার্ীয় পক্তরেয়পত্র ক্তফ

1422303 Police clearance fee পুক্তলশ ক্তিয়ানরন্স ক্তফ
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1422304 Lighthouse and shipping services 

fee

লাইট হাউজ ও দনৌপক্তরবহর্ দসবা ক্তফ

1422305 Admiralty suite fee এযািক্তমরালক্তট সুযট ক্তফ

1422306 Copyright fee কক্তপরাইট ক্তফ

1422307 Tuition fee ক্তটউশন ক্তফ

1422308 Fee for access for information র্নথয অক্তভগ্মন ক্তফ

1422309 Insurance fee ক্তবমা ক্তফ

1422310 Visa fee ক্তভসা ক্তফ

1422311 Passport fee পাসনপাটণ ক্তফ

1422312 Transfer fee হস্তান্তর ক্তফ

1422313 Inspection fee পক্তরেশণন ক্তফ

1422314 Fees levied under guest control 

ordinance

অক্তর্ক্তথ ক্তনয়ন্ত্রর্-অক্তিণন্যানন্সর আওর্ায় ধা ণ 
ক্তফ

1422315 Navigation fee দনৌেলােল ক্তফ

1422316 Pre-shipment inspection fee প্রাক-জাহাক্তজকরর্ পক্তরেশণন ক্তফ

1422317 Road development fee সড়ক উন্নয়ন ক্তফ

1422318 Survey fee জক্তরপ ক্তফ

1422319 Envirmental clearance fee পক্তরনবশগ্র্ ছাড়পত্র ক্তফ

1422320 Mutation fee নামজাক্তর ও জমাখাক্তরজ ক্তফ

1422321 Seed certification fee বীজপ্রর্যায়ন ক্তফ

1422322 Quarantine certification fee সংগ্ক্তননরাধক সনে ক্তফ

1422323 Court fee দকাটণ ক্তফ

1422324 Audit fee ক্তনরীক্ষা ক্তফ

1422325 Engineering service fee প্রনকৌশল দসবা ক্তফ

1422326 Examination fee পরীক্ষা ক্তফ

1422327 Fire service fee অক্তেক্তনবণাপর্ দসবা ক্তফ

1422328 Tender document fee েরপত্র েক্তলল ক্তফ

1422329 Testing fee দটক্তেং ক্তফ

1422330 Health and family planning services 

fee

স্বাস্থয ও পক্তরবার পক্তরকল্পনা দসবা ক্তফ

1422331 Consular fee কনসুলার ক্তফ

1422332 NOC Fee এনওক্তস ক্তফ

1422333 Anchorage Fee বসকর্ায়ন ক্তফ

1422334 Cutting Fee ক্তবভাজন ক্তফ

1422335 Renewal fee নবায়ন ক্তফ
14224 Charges োজণসমূহ

1422401 Survey and settlement charge সানভণ ও দসনটলনমন্ট োজণ

1422402 Charge for document copying েক্তলল নকল োজণ

1422403 Electricity charge ক্তবদ্যযৎ োজণ

1422404 Water and sewerage charge পাক্তন ও পয়ঃক্তনষ্কাশন বযবস্থা োজণ

1422405 Service Charge সাক্তভণস োজণ

1422406 Surcharge on online news portal 

registration

অনলাইন ক্তনউজ দপাটণাল ক্তনবন্ধননর 
উপর সারোজণ

1423 Incidental sales by nonmarket 

establishments

অক্তবপর্নন াগ্য প্রক্তর্ষ্ঠাননর সম্ভাবয ক্তবক্রয়

14231 Sale of traded food stuff দলননেনকতর্ খােযদ্রবয ক্তবক্রয়

1423101 Sale of rice োল ক্তবক্রয়

1423102 Sale of wheat গ্ম ক্তবক্রয়

1423103 Sale of edible oil দভাজয দর্ল ক্তবক্রয়

1423104 Sale of corn ভূট্টা ক্তবক্রয়

1423105 Sale of other food stuff অন্যান্য খােযদ্রবয ক্তবক্রয়

1423106 Receipt from food subsidy খােয ভররু্ক্তক হনর্ প্রাক্তপ্ত

1423199 Adjustment with Total Expenditure সবণনমাট বযনয়র সানথ সমন্বয়
14232 Other incidental sales by non- 

market establishments

অক্তবপর্নন াগ্য প্রক্তর্ষ্ঠাননর সম্ভাবয অন্যান্য 
ক্তবক্রয়

1423201 Admission fee ভক্তর্ণ ক্তফ

1423202 Fee for commercial broadcasting 

services ( sales of advertising 

times)

বাক্তর্ক্তজযক সম্প্রোর দসবা ক্তফ (ক্তবজ্ঞাপন সময় 
ক্তবক্তক্র বাবে)

1423203 Receipt incurred from convicted 

prisoners

কনয়ক্তেনের শ্রনমর ক্তবক্তনমনয় প্রাক্তপ্ত

1423204 Fee for using government vehicle সরকাক্তর  ানবাহন বযবহার ক্তফ

1423205 Hospital bed charge হাসপার্ানলর ক্তবছানার োজণ

1423206 Security services charge ক্তনরাপিা দসবা োজণ

1423207 UN peacekeeping services charge জাক্তর্সংঘ শাক্তন্তরক্ষা দসবা োজণ

1423208 Fee for uniform ইউক্তনফমণ ক্তফ

1423209 User fee ইউজার ক্তফ
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1423210 Charge on vehicle repair in govt. 

workshop

সরকাক্তর কারখানায়  ানবাহন দমরামর্ োজণ

1423211 Irrigation fee দসে ক্তফ

1423212 Sale of agricultural products কতক্তষপর্য  ক্তবক্রয়

1423213 Sale of fish and fish products মৎস্য ও মৎস্যজার্ দ্রবয ক্তবক্রয়

1423214 Sale of livestock প্রাক্তর্সম্পে ক্তবক্রয়

1423215 Sale of poultry হাোঁস-মুরক্তগ্ ক্তবক্রয়

1423216 Sale of arms and ammunitions অস্ত্র ও দগ্ালাবারুে ক্তবক্রয়

1423217 Sale of books and publications বই ও প্রকাশনা ক্তবক্রয়

1423218 Sale of dairy products দ্যগ্ধজার্ দ্রবয ক্তবক্রয়

1423219 Sale of products produced in jail কারাগ্ানর উৎপাক্তের্ দ্রবয ক্তবক্রয়

1423220 Sale of judicial stamps জুক্তিক্তসয়াল েযাম্প ক্তবক্রয়

1423221 Sale of medicines and vaccines ঔষধ ও প্রক্তর্নষধক ক্তবক্রয়

1423222 Sale of hydrogen gas হাইনড্রানজন গ্যাস ক্তবক্রয়

1423223 Sale of meteorological data আবহাওয়া উপাি ক্তবক্রয়

1423224 Sale of tickets of zoo ক্তেক্তড়য়াখানার ক্তটক্তকট ক্তবক্রয়

1423225 Sale of paper and stationery কাগ্জ ও দেশনাক্তর ক্তবক্রয়

1423226 Sale of used paper and stationery বযবহৃর্ কাগ্জ ও দেশনাক্তর ক্তবক্রয়

1423227 Sale of plants and seedlings উক্তিজ্জ ও োরা ক্তবক্রয়

1423228 Sale of rations দরশন ক্তবক্রয়

1423229 Sale of timber ক্তটম্বার ক্তবক্রয়

1423230 Artificial insemination charge কতক্তত্রম প্রজনন োজণ

1423231 Ambulance charge এযামু্বনলন্স োজণ

1423232 Day care charge ক্তেবা ত্ন দসবা োজণ

1423233 Pathology charge পযাথলক্তজ োজণ

1423234 Radiological examination charge দরক্তিওলক্তজনকল পরীক্ষা োজণ

1423235 sale of cartidge paper কাক্তটণজ দপপার ক্তবক্রয়

1423236 Sale of corrugated sheets দেউক্তটন ক্তবক্রয়

1423237 Sale of blanket কম্বল ক্তবক্রয়

1423246 Lease of abandoned property পক্তরর্যি সম্পক্তি ইজারা

1423247 Lease of estates ভূ-সম্পক্তি ইজারা

1423248 Lease of hats and bazars হাটবাজার ইজারা

1423249 Lease of tea garden ো বাগ্ান ইজারা

1423250 Lease of acquired properties অক্তজণর্ সম্পক্তি ইজারা

1423251 Sale of news/information সংবাে/র্থয ক্তবক্রয়
1424 Imputed sales of goods and 

services

পর্য ও দসবার আনরাক্তপর্ ক্তবক্রয়

143 Fines, penalties, and forfeits জক্তরমানা , েণ্ড ও বানজয়াপ্তকরর্
1431 Fines, penalties, and forfeits জক্তরমানা , েণ্ড ও বানজয়াপ্তকরর্

14311 Fines, penalties, and forfeits জক্তরমানা , েণ্ড ও বানজয়াপ্তকরর্

1431101 Fines জক্তরমানা

1431102 Penalties েণ্ড

1431103 Forfeiture বানজয়াপ্তকরর্

1431104 Sale of confiscated items বানজয়াপ্ত দ্রবয ক্তবক্রয়

1431105 Forfeit Election deposit বানজয়াপ্ত ক্তনবণােক্তন জামানর্
144 Transfers not elsewhere 

classified

স্থানান্তর  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

1441 Current transfers not elsewhere 

classified

আবর্ণক স্থানান্তর  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

14411 Subsidies ভররু্ক্তক

1441101 Receipt from food subsidy খােয ভররু্ক্তক হনর্ প্রাক্তপ্ত
14412 Other current transfers not 

elsewhere classified

অন্যান্য আবর্ণক স্থানান্তর  া অন্যত্র 
দশ্রক্তর্বি নয়

1441201 Gifts/ donations /subscriptions from 

non government residents

দবসরকাক্তর ক্তনবাসী দথনক প্রাপ্ত উপহার/ 
োন/োোঁো

1441202 Recovery of over payment from 

prior years

পূবণবর্ণী অথণবছনরর অক্তর্ক্তরি গ্তহীর্ অথণ 
দফরর্

1441203 Premium on treasury bond issuance দট্রজাক্তর বন্ি ইসুযনর্ ক্তপ্রক্তময়াম বাবে বযয়

1441204 Municipal tax payable by 

government employee living in govt 

accommodation

সরকাক্তর আবাসনন বসবাসকারী সরকাক্তর 
কমণোরী কর্তণক দেয় দপৌরকর

1441205 Leave salary contribution ছুক্তটর দবর্ন বাবে োোঁো

1441206 Pension and gratuity contribution অবসর ভার্া ও আনুনর্াক্তষক বাবে োোঁো

1441207 Gain/loss in currency exchange rate মুদ্রা ক্তবক্তনময় হানরর পক্তরবর্ণনজক্তনর্ 
লাভ/ক্ষক্তর্

1441299 Other receipts অন্যান্য আোয়
1442 Capital transfers not elsewhere 

classified

মূলধন স্থানান্তর  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়
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145 Premiums, fees, and claims 

related to nonlife insurance and 

standardized guarantee schemes

অজীবনক্তবমা ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম 
সম্পক্তকণর্ ক্তপ্রক্তময়াম , ক্তফ ও োক্তব

1451 Premiums, fees, and current 

claims

ক্তপ্রক্তময়াম , ক্তফ, ও েলক্তর্ োক্তব

14511 Premiums ক্তপ্রক্তময়াম
14512 Fees for standardized guarantee 

schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর জন্য ক্তফ

14513 Current claims েলক্তর্ োক্তব
1452 Capital claims মূলধন োক্তব

2 Capital Receipts মূলধন প্রাক্তপ্ত
21 Sale of non financial assets অআক্তথণক সম্পে ক্তবক্রয়

211 Sale of fixed assets স্থায়ী সম্পে ক্তবক্রয়
2111 Buildings and structures ভবন ও স্হাপনাসমূহ

21111 Residential buildings আবাক্তসক ভবনসমূহ

2111101 Residential buildings আবাক্তসক ভবন
21112 Non residential buildings অনাবাক্তসক ভবনসমূহ

2111201 Non residential buildings অনাবাক্তসক ভবন
21113 Other structures অন্যান্য স্থাপনা

2111301 Monuments স্মতক্তর্নসৌধ

2111302 Roads & highways সড়ক ও মহাসড়ক

2111303 Bridges দসরু্

2111304 Rural roads িামীর্ সড়ক

2111305 Culverts কালভাটণ

2111306 Irrigation structures দসে কাঠানমা

2111307 Drainage structures ক্তনকাশ (drainage) কাঠানমা

2111308 Sinking of tube well নলকূপ স্থাপন

2111309 Sanitation & water supply স্বাস্থয ক্তবধান (sanitation) ও পাক্তন 
সরবরাহ

2111310 Excavation of archaeological sites 

and monuments

স্মতক্তর্নসৌধ ও প্রত্নর্াক্তিক স্থানসমূহ খনন

2111311 Railway installations দরলওনয় স্থাপনা

2111312 Telecommunication দটক্তলন াগ্ান াগ্

2111313 Lines and wires লাইন ও র্ার

2111314 Mast and aerials খুোঁক্তট ও এক্তরয়াল

2111315 Small capital works স্বল্প মূলধক্তন কাজ
21114 Land improvements ভূক্তম উন্নয়ন

2112 Machinery and equipment  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে
21121 Transport equipment পক্তরবহর্ সরঞ্জামাক্তে

2112101 Motor vehicle দমাটর ান

2112102 Water vehicle জল ান

2112103 Aircraft আকাশ ান

2112104 Rolling stock দরাক্তলং েক
21122 Machinery and equipment other 

than transport equipment

পক্তরবহর্  ন্ত্রপাক্তর্ ছাড়া অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ 
ও সরঞ্জাম

2112201 Sale of information, computer,and 

telecommunications (ICT) 

equipments

র্থয দ াগ্ান াগ্ প্র ুক্তি সরঞ্জামাক্তে ক্তবক্রয়

2112202 Computers and accessories কক্তম্পউটার ও আনুষক্তিক

2112203 Radio equipments দবর্ার সরঞ্জামাক্তে

2112204 Telecommunication equipments দটক্তলন াগ্ান াগ্ সরঞ্জামাক্তে

2112205 Sale of information, computer,and 

telecommunications equipment

র্থয, কক্তম্পউটার, ও দটক্তলন াগ্ান াগ্ 
সরঞ্জাম ক্তবক্রয়

21123 Machinery and equipment not 

elsewhere classified

 ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জাম  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

2112301 Ballot box বযালট বাক্স

2112302 Camera and accessories কযানমরা ও আনুষক্তিক

2112303 Electrical equipments ববদ্যযক্তর্ক সরঞ্জামাক্তে

2112304 Engineering equipments প্রনকৌশল সরঞ্জামাক্তে

2112305 Fire fighting equipments অক্তেক্তনবণাপক সরঞ্জামাক্তে

2112306 Laboratory equipments গ্নবষর্াগ্ার সরঞ্জামাক্তে

2112307 Meteorological equipment আবহাওয়া সম্পক্তকণর্ সরঞ্জামাক্তে

2112308 Mobile instrument দমাবাইল  ন্ত্র

2112309 Office equipment অক্তফস সরঞ্জামাক্তে

2112310 Tents and equipment র্াোঁবু ও সরঞ্জাম

2112311 Teaching and learning materials ক্তশক্ষা ও ক্তশক্ষর্ উপকরর্

2112312 Solar electric panels দসৌরক্তবদ্যযৎ পযাননল
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2112313 Furniture আসবাবপত্র
2113 Other fixed assets অন্যান্য স্থায়ী সম্পে

21131 Cultivated biological resources োষকতর্ বজব সম্পে

2113101 Animal resources yielding repeat 

products

প্রাক্তর্সম্পে উৎপন্নকারী আবর্ণক পর্য

2113102 Tree, crop, and plant resources 

yielding repeat products

বতক্ষ, শস্য ও উক্তিজ্জসম্পে উৎপন্নকারী 
আবর্ণক পর্য

21132 Intellectual property products দমধাসম্পক্তি পর্য

2113201 Research and development গ্নবষর্া ও উন্নয়ন

2113202 Mineral exploration and evaluation খক্তনজ অনুসন্ধান ও মূলযায়ন
21133 Computer software and 

databases

কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার ও িযাটানবজ

2113301 Computer software কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার

2113302 Databases িযাটানবজ
21134 Entertainment, literary, and 

artistic originals

দমৌক্তলক ক্তবননােন , সাক্তহর্য, ও বশক্তল্পক স্বত্ব

21135 Other Intellectual and property 

products

অন্যান্য দমধা সম্পক্তি পর্য

21136 Costs of ownership transfer on 

nonproduced assets other than 

land

ভূক্তম বযর্ীর্ অউৎপাক্তের্ সম্পনের ওপর 
মাক্তলকানা স্থানান্তর খরে

2114 Weapons systems উইপন ক্তসনেম
21141 Weapons systems উইপন ক্তসনেম

2114101 Military hardware সামক্তরক  ন্ত্রপাক্তর্ (hardware)
212 Sale of inventories র্াক্তলকাভুি মালামাল (inventories) 

ক্তবক্রয়
2121 Materials and supplies উপকরর্ ও সরবরাহ
2122 Work in progress েলমান কাজ
2123 Finished goods বর্ক্তর পর্য
2124 Goods for resale পুনণক্তবক্রয় সামিী

21241 Food stuff খােয দ্রবয

2124101 Sale of rice োল ক্তবক্রয়

2124102 Sale of wheat গ্ম ক্তবক্রয়

2124103 Sale of edible oil দভাজয দর্ল ক্তবক্রয়

2124104 Sale of corn ভূট্টা ক্তবক্রয়

2124105 Sale of other foods অন্যান্য খােযদ্রবয ক্তবক্রয়
2125 Sale of military inventories র্াক্তলকাভুি সামক্তরক মালামাল 

(inventories) ক্তবক্রয়
213 Sale of valuables মূলযবান দ্রবয ক্তবক্রয়

2131 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে
21311 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

2131101 Museum artifacts, paintings, 

archives, and films

 াদ্যঘর ক্তশল্পকমণ, দপইক্তন্টং, আকণাইভ ও 
েলক্তিত্র

214 Sale of nonproduced assets অউৎপাক্তের্ সম্পে ক্তবক্রয়
2141 Land ভূক্তম

21411 Land ভূক্তম

2141101 Sale/disposal of land জক্তম ক্তবক্রয়/ক্তনষ্পক্তি
2142 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে

21421 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে
2143 Other naturally occurring assets প্রাকতক্তর্কভানব উৎপন্ন অন্যান্য সম্পে

21431 Non cultivated biological 

resources

অোষকতর্ বজব সম্পে

2143101 Animal resources yielding repeat 

products

প্রাক্তর্সম্পে উৎপন্নকারী আবর্ণক পর্য

2143102 Tree, crop, and plant resources 

yielding repeat products

বতক্ষ, শস্য ও উক্তিজ্জসম্পে উৎপন্নকারী 
আবর্ণক পর্য

21432 Water resources পাক্তন সম্পে
21433 Other natural resources অন্যান্য প্রাকতক্তর্ক সম্পে

2143301 Radio spectra দরক্তিও দেক্ট্রা

2143302 Natural resources not elsewhere 

classified

প্রাকতক্তর্ক সম্পে  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

2144 Intangible nonproduced assets অপক্তরমাপন াগ্য অউৎপাক্তের্ সম্পে

21441 Contracts, leases, and license েুক্তি, ইজারা ও লাইনসন্স

2144101 Marketable operating leases ক্তবপর্নন াগ্য ইজারা পক্তরোলনা

2144102 Permits to use natural resources প্রাকতক্তর্ক সম্পে বযবহানরর অনুমক্তর্পত্র
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2144103 Permits to undertake specific 

activities

ক্তনক্তেণষ্ট কা ণক্রম িহনর্র অনুমক্তর্পত্র

2144104 Entitlement to future goods and 

services on an exclusive basis

এককভানব ভক্তবষ্যনর্ পর্য ও পক্তরনসবা 
প্রাক্তপ্তর অক্তধকারপত্র

21442 Goodwill and marketing assets সুনাম ও ক্তবপর্ন সম্পে
3 Recurrent Expenditure আবর্ণক বযয়

31 Compensation of employees কমণোরীনের প্রক্তর্োন (Compensation)

311 Wages and salaries মজুক্তর ও দবর্ন

3111 Wages and salaries in cash নগ্ে মজুক্তর ও দবর্ন
31111 Officers' pay অক্তফসারনের দবর্ন

3111101 Basic pay (Officer) মূল দবর্ন (অক্তফসার)

3111102 Personal pay বযক্তিগ্র্ দবর্ন

3111103 Special pay ক্তবনশষ দবর্ন

3111104 Command pay কমান্ি দপ

3111105 Qualification pay দকায়াক্তলক্তফনকশন দপ

3111106 Appointment pay ক্তন ুক্তি দবর্ন

3111107 Flying pay উড্ডয়ন দবর্ন

3111108 SSG pay এসএসক্তজ দবর্ন

3111109 Disturbance pay উপদ্রব (disturbance) দপ

3111110 Leave encashment pay (Officer) ছুক্তট নগ্োয়ন দবর্ন (অক্তফসার)

3111199 Other pay অন্যান্য দবর্ন
31112 Staff's pay কমণোরীনের দবর্ন

3111201 Basic pay (Employee) মূল দবর্ন (কমণোরী)

3111202 Personal pay বযক্তিগ্র্  দবর্ন

3111203 Qualification pay দকায়াক্তলক্তফনকশন দপ

3111204 Appointment pay ক্তন ুক্তি দবর্ন

3111205 Flying pay উড্ডয়ন দবর্ন

3111206 SSG pay এসএসক্তজ দবর্ন

3111207 Good conduct pay সোেরর্ দবর্ন

3111208 Worthyness pay ওয়াক্তেণননস দপ

3111209 Leave encashment pay (Employee) ছুক্তট নগ্োয়ন দবর্ন (কমণোরী)

31113 Allowances ভার্াক্তে

3111301 Charge allowance োক্তয়ত্ব ভার্া

3111302 Conveyance allowance  ার্ায়ার্ ভার্া

3111303 Daily/ Subsistence allowance বেক্তনক/ দখারাক্তক ভার্া

3111304 Dearness allowance মহাঘণ ভার্া

3111305 Deputation allowance দপ্রষর্ ভার্া

3111306 Education allowance ক্তশক্ষা ভার্া

3111307 Foreign allowance ববনেক্তশক ভার্া

3111308 Hazardous job allowance ঝুোঁক্তক ভার্া

3111309 Hill allowance পাহাক্তড় ভার্া

3111310 Housing rent allowance বাক্তড় ভাড়া ভার্া

3111311 Medical allowance ক্তেক্তকৎসা ভার্া

3111312 Mobile/cellphone allowance দমাবাইল/দসলনফান ভার্া

3111313 Residential telephone encashment 

allowance

আবাক্তসক দটক্তলনফান নগ্োয়ন ভার্া

3111314 Tiffin allowance ক্তটক্তফন ভার্া

3111315 Uniform allowance দপাশাক ভার্া

3111316 Washing allowance দধালাই ভার্া

3111317 Defence services allowance প্রক্তর্রক্ষা সাক্তভণস ভার্া

3111318 Batsman allowance বযাটসমযান ভার্া

3111319 Haircut allowance েুলকাটা ভার্া

3111320 Ration allowance দরশন ভার্া

3111321 Internee/Apprenticeship allowance ইন্টণাক্তন/ক্তশক্ষানক্তবশ ভার্া

3111322 Retainer allowance ক্তরনটইনার ভার্া

3111323 Chawki allowance দেৌক্তক ভার্া

3111324 Compensatory allowance ক্ষক্তর্পূরর্ ভার্া

3111325 Festival allowance উৎসব ভার্া

3111326 Fixed travel allowance ভ্রমর্ ভার্া

3111327 Overtime allowance অক্তধকাল ভার্া

3111328 Rest and recreation allowance শ্রাক্তন্ত ও ক্তবননােন ভার্া

3111329 Training allowance প্রক্তশক্ষর্ ভার্া

3111330 Allowances for chief, headman and 

karbaries

ক্তেফ, দহিমযান ও কারবাক্তরনের ভার্া

3111331 Refreshment allowance আপযায়ন ভার্া

3111332 Honorarium allowance সম্মানী ভার্া

3111333 Domestic aid allowance গ্তহ-সহায়র্া ভার্া
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3111334 Medal allowance পেক ভার্া

3111335 Bangla new year allowance বাংলা নববষণ ভার্া

3111336 Sumptuary allowance ক্তনয়ামক ভার্া

3111337 Disturbance allowance উপদ্রব (disturbance) ভার্া

3111338 Other allowances অন্যান্য ভার্া

3111339 Cook allowance পােক ভার্া

3111340 Security allowances ক্তনরাপিা ভার্া

3111341 Judicial allowance ক্তবোক্তরক ভার্া

3111342 Transport allowance পক্তরবহন ভার্া

3111343 Haor/island/char allowance হাওড়/দ্বীপ/ের ভার্া

3111344 Subsistence allowance 

(Suspension)

দখারাক্তক ভার্া (সাসনপনশন)

3111345 Running allowance (Railway) রাক্তনং ভার্া (দরলওনয়)
3112 Wages and salaries in kind অনগ্ে মজুক্তর ও দবর্ন

312 Employer's social contributions ক্তননয়াগ্কারীর সামাক্তজক অবোন

3121 Imputed  employer's social 

contributions

ক্তননয়াগ্কারীর আনরাক্তপর্ সামাক্তজক অবোন

3122 Actual  employer's  social 

contributions

ক্তননয়াগ্কারীর প্রকতর্ সামাক্তজক অবোন

32 Use of goods and services পর্য ও দসবার বযবহার
321 Administrative expenses প্রশাসক্তনক বযয়

3211 Administrative expenses প্রশাসক্তনক বযয়
32111 Administrative Expenses প্রশাসক্তনক বযয়

3211101 Awards and rewards পুরিার

3211102 Cleaning and washing items পক্তরষ্কার পক্তরচ্ছন্নর্া সামিী

3211103 Compensation ক্ষক্তর্পূরর্

3211104 Contingent Staff আনুষক্তিক কমণোক্তর/ প্রক্তর্ষ্ঠান

3211105 Delegation expenses প্রক্তর্ক্তনক্তধ বযয়

3211106 Entertainment expenses আপযায়ন বযয়

3211107 Transport hiring  ানবাহন বযবহার (েুক্তিক্তভক্তিক)

3211108 Mobile/cell phone দমাবাইল/ দসল দফান

3211109 Consolidated pay to non-

government employees

সাকুলয দবর্ন (সরকাক্তর কমণোরী বযর্ীর্)

3211110 Legal expenses আইন সংক্রান্ত বযয়

3211111 Seminar/Conference expenses দসক্তমনার/কনফানরন্স বযয়

3211112 Subscriptions োোঁো

3211113 Electricity ক্তবদ্যযৎ

3211114 Utility service charge উপন াগ্ দসবা (Utility service) োজণ

3211115 Water পাক্তন

3211116 Courier কুক্তরয়ার

3211117 Internet/Fax/Telex ইন্টারননট/ ফযাক্স/ দটনলক্স

3211118 Mail bags দমইল বযাগ্

3211119 Postage িাক

3211120 Telephone দটক্তলনফান

3211121 Rent of machine and equipment দমক্তশন ও সরঞ্জামাক্তের ভাড়া

3211122 Rent of residential building আবাক্তসক ভবন ভাড়া

3211123 Rent of other assets অন্যান্য সম্পনের ভাড়া

3211124 Rent of satellite/frequency স্যানটলাইট/ক্তিনকানয়ক্তন্স ভাড়া

3211125 Advertising expenses প্রোর ও ক্তবজ্ঞাপন বযয়

3211126 Audio- video/film production অক্তিও-ক্তভক্তিও/েলক্তিত্র ক্তনমণার্

3211127 Books & periodicals বইপত্র ও সামক্তয়কী

3211128 Publications প্রকাশনা

3211129 Rent of office building rental অক্তফস ভবন ভাড়া

3211130 Conveyance expenditure  ার্ায়ার্ বযয়

3211131 Outsourcing আউটনসাক্তসণং

3211132 Heating charge ক্তহক্তটং  োজণ

3211133 Rent of venue দভনুয ভাড়া

3211134 Labor (irregular) wages শ্রক্তমক (অক্তনয়ক্তমর্) মজুক্তর

3211135 Recruitment test ক্তননয়াগ্ পরীক্ষা

3211136 News/information collection সংবাে/র্থয সংিহ
322 Fees, charges and commissions ক্তফ, োজণ ও কক্তমশন

3221 Fees, charges and commissions ক্তফ, োজণ ও কক্তমশন

32211 Fees, charges and commissions ক্তফ, োজণ ও কক্তমশন

3221101 Audit/ study fee ক্তনরীক্ষা/সমীক্ষা ক্তফ

3221102 License fee লাইনসন্স ক্তফ
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3221103 Pre-shipment inspection fee প্রাক-জাহাক্তজকরর্ পক্তরেশণন ক্তফ

3221104 Registration fee ক্তনবন্ধন ক্তফ

3221105 Testing fee দটক্তেং ক্তফ

3221106 Transport charge পক্তরবহর্ বযয়

3221107 Copying charge অনুক্তলক্তপ বযয়

3221108 Bank charge বযাংক োজণ

3221109 Management charges বযবস্থাপনা বযয়

3221110 Commission কক্তমশন

3221111 Navigation fee দনৌেলােল ক্তফ

3221112 Examination fee পরীক্ষা ক্তফ

3221113 Maritime Charge সামুক্তদ্রক (Maritime) োজণ

3221114 Port charges বন্দর োজণ

3221115 Railway charges দরলওনয় োজণ

3221116 Plan/structure approval fee নকশা/অবকাঠানমা অনুনমােন ক্তফ

3221117 Tolls on bridges/roads দসরু্/সড়নকর ওপর দটাল

3221118 fitness fee ক্তফটননস ক্তফ
3221119 Route permit fee রুট পারক্তমট ক্তফ

323 Training প্রক্তশক্ষর্
3231 Training প্রক্তশক্ষর্

32311 Foreign training ববনেক্তশক প্রক্তশক্ষর্
32312 Domestic training অভযন্তরীর্ প্রক্তশক্ষর্

3231202 Advance for Domestic training অভযন্তরীর্ প্রক্তশক্ষনর্র জন্য অক্তিম
32313 Training প্রক্তশক্ষর্

3231301 Training প্রক্তশক্ষর্

3231302 Advance for training প্রক্তশক্ষনর্র জন্য অক্তিম
324 Travel and transport ভ্রমর্ ও পক্তরবহর্

3241 Domestic travel and transfer অভযন্তরীর্  ভ্রমর্ ও বেক্তল
32411 Domestic travel and transfer অভযন্তরীর্ ভ্রমর্ ও বেক্তল

3241101 Domestic travel expenses অভযন্তরীর্ ভ্রমর্ বযয়

3241102 Domestic transfer expenses অভযন্তরীর্ বেক্তল বযয়

3241103 Advance for domestic travel অভযন্তরীর্ ভ্রমনর্র জন্য অক্তিম
3242 Foreign travel and transfer ববনেক্তশক ভ্রমর্ ও বেক্তল

32421 Foreign travel and transfer ববনেক্তশক ভ্রমর্ ও বেক্তল

3242101 Foreign travel expenses ববনেক্তশক ভ্রমর্ বযয়

3242102 Foreign transfer expenses ববনেক্তশক বেক্তল বযয়

3242103 Advance for foreign travel ববনেক্তশক ভ্রমনর্র অক্তিম
3243 Petrol, oil and lubricants দপনট্রাল , ওনয়ল ও লুক্তরনকন্ট

32431 Petrol, oil and lubricants দপনট্রাল , ওনয়ল ও লুক্তরনকন্ট

3243101 Petrol, oil and lubricants দপনট্রাল, ওনয়ল ও লুক্তরনকন্ট

3243102 Gas and  fuel গ্যাস  ও জ্বালাক্তন
3244 Travel and Transfer ভ্রমর্ ও বেক্তল

32441 Travel and Transfer ভ্রমর্ ও বেক্তল

3244101 Travel Expense ভ্রমর্ বযয়

3244102 Transfer Expense বেক্তল বযয়

3244103 Advance for travel ভ্রমনর্র জন্য অক্তিম
325 Supplies, materials and general 

expenses

সরবরাহ, উপকরর্ ও সাধারর্ বযয়

3251 Agriculture supplies কতক্তষজ সরবরাহ
32511 Agriculture supplies কতক্তষজ সরবরাহ

3251101 Animal husbandry প্রাক্তর্পালন

3251102 Animal vaccines and medicines প্রাক্তর্ক্তটকা ও ঔষধ

3251103 Milk and dairy products দ্যধ ও দ্যগ্ধজার্ দ্রবযাক্তে

3251104 Demonstration farming প্রেশণন খামার

3251105 Fertilizer সার

3251106 Fish & animal feed মৎস্য ও প্রার্ী খােয

3251107 Insecticide কীটনাশক

3251108 Poultry হাোঁস-মুরক্তগ্

3251109 Seeds and plants বীজ ও োরা
3252 Medical and surgical supplies ক্তেক্তকৎসা ও শলয ক্তেক্তকৎসা সরঞ্জামাক্তে 

সরবরাহ
32521 Medical and surgical supplies ক্তেক্তকৎসা ও শলয ক্তেক্তকৎসা সরঞ্জামাক্তে 

সরবরাহ
3252101 Bedding ক্তবছানাপত্র

3252102 Birth control supplies জন্মক্তননরাধক সামিী

3252103 IUD and Norplant (Clinical family 

planning

আই.ইউ.ক্তি ও নরপ্লান্ট

3252104 Dietary supplements পথয

3252105 Medical and surgical supplies ক্তেক্তকৎসা ও শলয ক্তেক্তকৎসা সরঞ্জামাক্তে 
সরবরাহ

3252106 Oxygen supplies অক্তক্সনজন সরবরাহ
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3252108 Sanitation materials স্বাস্থযক্তবধান  (sanitation) সামিী

3252109  Medicines and vaccines ঔষধ ও প্রক্তর্নষধক
3253 Public order and safety supplies জনশতঙ্খলা ও ক্তনরাপিা সামিী সরবরাহ

32531 Public order and safety supplies জনশতঙ্খলা ও ক্তনরাপিা সামিী সরবরাহ

3253101 Arms and ammunitions অস্ত্র ও দগ্ালাবারুে

3253102 Security materials ক্তনরাপিা সামিী

3253103 Hiring of security services ক্তনরাপিা দসবা ( ভাড়ার ক্তভক্তিনর্ )

3254 Food supplies খােয সরবরাহ
32541 Food supplies খােয সরবরাহ

3254101 Fish & fish products মৎস্য ও মৎস্যজার্ দ্রবয

3254102 Foodstuffs খােযদ্রবয

3254103 Rations দরশন

3254104 Subsistence rations দখারাক্তক দরশন

3254105 Food freight charge খােয পক্তরবহর্ বযয়

3254106 Food handling Charges খােয খালাস বযয়

3254107 Gunny bags েনটর বস্তা
3255 Printing and stationery মুদ্রর্ ও মক্তনহাক্তর

32551 Printing and stationery মুদ্রর্ ও মক্তনহাক্তর

3255101 Computer consumables কক্তম্পউটার সামিী

3255102 Printing and binding মুদ্রর্ ও বাোঁধাই

3255103 Passport books পাসনপাটণ বই

3255104 Stamps and seals েযাম্প ও ক্তসল

3255105 Other stationery অন্যান্য মক্তনহাক্তর

3255106 Map মযাপ
3256 General supplies and materials সাধারর্ সরবরাহ ও কাোঁোমাল সামিী

32561 General supplies and materials সাধারর্ সরবরাহ ও কাোঁোমাল সামিী

3256102 Chemicals রাসায়ক্তনক

3256103 Consumable items বযবহা ণ সামক্তি

3256105 Raw materials and spare parts কাোঁোমাল ও খুেরা  ন্ত্রাংশ

3256106 Uniforms দপাশাক

3256107 Sports materials ক্রীড়া সামিী

3256108 Consumable stores (Railway) ভাণ্ডারজার্ বযবহা ণ সামক্তি (দরলওনয়)

3256109 Consumable stores (Railway-

suspense)

ভাণ্ডারজার্ বযবহা ণ সামক্তি (দরলওনয়-
সাসনপন্স)

3257 Professional services, 

honorariums and special 

expenses

দপশাগ্র্ দসবা, সম্মানী ও ক্তবনশষ বযয়

32571 Professional services দপশাগ্র্ দসবা

3257101 Consultancy কনসালনটক্তন্স

3257102 Intelligence দগ্ানয়ন্দা

3257103 Research গ্নবষর্া

3257104 Survey জক্তরপ

3257105 Innovation উিাবন

3257106 Integrity শুিাোর
32572 Honorarium and special 

expenses

সম্মানী ও ক্তবনশষ বযয়

3257201 Remuneration to public 

representative

জনপ্রক্তর্ক্তনক্তধগ্নর্র পাক্তরনর্াক্তষক

3257202 Constituency allowance ক্তনবণােক্তন এলাকা ভার্া

3257203 Contract allowance েুক্তি ভার্া

3257204 Operation allowance for electoral 

area office

ক্তনবণােক্তন এলাকার অক্তফস পক্তরোলনা ভার্া

3257205 Telephone allowance for public 

representatives

জনপ্রক্তর্ক্তনক্তধগ্নর্র দটক্তলনফান ভার্া

3257206 Honorarium সম্মানী
32573 Special expenses ক্তবনশষ বযয়

3257301 Ceremonies/Festivals অনুষ্ঠান/ উৎসবাক্তে

3257302 Medical expenditure ক্তেক্তকৎসা বযয়

3257303 Operations contingency অপানরশন কক্তন্টনজক্তন্স

3257304 Gardening বাগ্ান পক্তরে ণা

3257305 Investigation র্েন্ত
3258 Repairs and maintenance দমরামর্ ও সংরক্ষর্

32581 Repairs and maintenance দমরামর্ ও সংরক্ষর্

3258101 Motor vehicle দমাটর ান

3258102 Furniture আসবাবপত্র
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3258103 Computer কক্তম্পউটার

3258104 Office equipment অক্তফস সরঞ্জামাক্তে

3258105 Other Machineries and equipment অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে

3258106 Residential buildings আবাক্তসক ভবন

3258107 Non-residential buildings অনাবাক্তসক ভবন

3258108 Other buildings & structures অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

3258109 Meteorological equipment আবহাওয়া সম্পক্তকণর্ সরঞ্জামাক্তে

3258110 Roads & highways সড়ক ও মহাসড়ক

3258111 Bridges দসরু্

3258112 Rural roads িামীর্ সড়ক

3258113 Culverts কালভাটণ

3258114 Irrigation & drainage structures দসে ও ক্তনকাশ (drainage) কাঠানমা

3258115 Sanitation & water supply স্বাস্থয ক্তবধান (sanitation) ও পাক্তন 
সরবরাহ

3258116 Signal/wireless equipment ক্তসগ্নাল/ ওয়ারনলস সরঞ্জামাক্তে

3258117 Lines and wares লাইন ও র্ার

3258118 Mast and aerials খুোঁক্তট ও এক্তরয়াল

3258119 Electrical installations ববদ্যযক্তর্ক স্থাপনা

3258120 Rolling stock দরাক্তলং েক

3258121 Railway installations দরলওনয় স্থাপনা

3258123 Aircraft আকাশ ান

3258124 Pillar maintenance ক্তপলার রক্ষর্ানবক্ষর্

3258125 Military hardware সামক্তরক  ন্ত্রপাক্তর্ (hardware)

3258126 Telecommunications equipments দটক্তলন াগ্ান াগ্ সরঞ্জামাক্তে

3258127 Fittings & fixtures ক্তফক্তটং ও ক্তফক্সার

3258128 Water vehicle জল ান

3258129 Engineering and other equipments প্রনকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাক্তে

3258130 Under water vehicles িুনবাজাহাজ

3258131 Medical and surgical equipment ক্তেক্তকৎসা ও শলয ক্তেক্তকৎসা সরঞ্জামাক্তে

3258132 Gas line maintenance গ্যাস লাইন রক্ষর্ানবক্ষর্

3258133 Tarmac/Runway টযারমাক/রানওনয়

3258134 Mechineries & equipment  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে

3258135 Shed ছাউক্তন

3258136 Play/Training Ground দখলা/প্রক্তশক্ষর্ মাঠ

3258137 Embankment বাোঁধ

3258138 Sluice gate সু্লইস দগ্ট

3258139 Pump house পাম্প হাউস

3258140 Transport maintenance expense দমাটর ান রক্ষর্ানবক্ষর্ বযয়

3258141 Interior decoration অভযন্তরীর্ দশাভাবধণন

3258142 Dredging maintenance দড্রক্তজং রক্ষর্ানবক্ষর্

3258143 Software and database 

maintenance

সফট্ওয়যার ও িযাটানবজ রক্ষর্ানবক্ষর্

এ 3258144 Website maintenance ওনয়বসাইট রক্ষর্ানবক্ষর্
33 Consumption of fixed capital স্থায়ী মূলধন দভাগ্
34 Interest সুে

341 To nonresidents অক্তনবাসীনেরনক দেয় সুে
3411 Interest on foreign loan ববনেক্তশক ঋনর্র ওপর সুে

34111 Interest on foreign loan ববনেক্তশক ঋনর্র ওপর সুে

3411101 Interest on foreign loan ববনেক্তশক ঋনর্র ওপর সুে
342 To residents other than general 

government

ক্তনবাসীনেরনক দেয় সুে (সাধারর্ সরকাক্তর 
প্রক্তর্ষ্ঠান বযর্ীর্)

3421 Interest on domestic loan অভযন্তরীর্ ঋনর্র ওপর সুে
34211 Treasury bond interest দট্রজাক্তর বনন্ির ওপর সুে

3421101 Treasury bond (one year) এক বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421102 Treasury bond (two years) দ্যই বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421103 Treasury bond (three years) ক্তর্ন বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421104 Treasury bond (four years) োর বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421105 Treasury bond (five years) পাোঁে বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421106 Treasury bond (six years) ছয় বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421107 Treasury bond (seven years) সার্ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421108 Treasury bond (nine years) নয় বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421109 Treasury bond (ten Years) েশ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421110 Treasury bond (eleven years) এগ্ার বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421111 Treasury bond (twelve years) বার বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421112 Treasury bond (fifteen years) পননর বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421113 Treasury bond (twenty years) কুক্তড় বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421114 Treasury bond (twenty five years) পোঁক্তেশ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421115 Block loan against ad-hoc treasury 

bill

এিহক দট্রজাক্তর ক্তবনলর ক্তবপরীনর্ দথাক ঋর্
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3421116 Special treasury bond ক্তবনশষ দট্রজাক্তর বন্ি

3421117 Treasury bond (eight years) আট বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

3421118 Treasury bond (thirteen years) দর্র বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি
34212 Floating loan interest ঋনর্র অক্তনক্তেণষ্ট সুে

3421201 Ways and means উপায় উপকরর্ (ways and means)

3421202 Overdraft interest অক্তর্-হুক্তন্ি (overdraft) সুে

3421203 Treasury bill (twenty-eight days) ২৮ ক্তেন দময়াক্তে দট্রজাক্তর ক্তবল

3421204 Treasury bill (ninety-one days) ৯১ ক্তেন দময়াক্তে দট্রজাক্তর ক্তবল

3421205 Treasury bill (one hundred eighty 

two days)

১৮২ ক্তেন দময়াক্তে দট্রজাক্তর ক্তবল

3421206 Treasury bill (three hundred sixty-

four days)

৩৬৪ ক্তেন দময়াক্তে দট্রজাক্তর ক্তবল

3421207 Interest on floating rate treasury 

bond

দলাক্তটং দরট দট্রজাক্তর বনন্ির ওপর সুে

34213 Promissory notes and other 

notes

প্রক্তমজক্তর দনাট ও অন্যান্য দনাট

3421301 Promissory note (IDA) প্রক্তমজক্তর দনাট (আই.ক্তি.এ)

3421302 Promissory note (IBRD) প্রক্তমজক্তর দনাট (আই.ক্তব.আর.ক্তি)

3421303 Cash credit accommodation নগ্ে অক্তিম সংস্থান

3421304 Other promissory note অন্যান্য প্রক্তমজক্তর দনাট
34214 Interest on national savings জার্ীয় সঞ্চয়পনত্রর ওপর সুে

3421401 Bonus saving certificate দবানাস সঞ্চয়পত্র

3421402 Bangladesh saving certificate বাংলানেশ সঞ্চয়পত্র

3421403 Family savings certificates পাক্তরবাক্তরক সঞ্চয়পত্র

3421404 Defence savings certificate প্রক্তর্রক্ষা সঞ্চয়পত্র

3421405 Savings certificates with six months 

profit

ছয় মাস অন্তর মুনাফাক্তভক্তিক সঞ্চয়পত্র

3421406 Savings certificates with three 

months profit

ক্তর্ন মাস অন্তর মুনাফাক্তভক্তিক সঞ্চয়পত্র

3421407 Three years saving certificate ক্তর্ন বছর দময়াক্তে সঞ্চয়পত্র

3421408 Three years deposit savings 

certificate

ক্তর্ন বছর দময়াক্তে জামানর্ সঞ্চয়পত্র

3421409 Five years savings certificate পাোঁে বছর দময়াক্তে সঞ্চয়পত্র

3421410 Deposit of pension saving certificate দপনশনার সঞ্চয়পনত্রর জামানর্

3421411 Postal saving bank-ordinary deposit িাকঘর সঞ্চয় বযাংক-সাধারর্ জামানর্

3421412 Postal fixed and term deposit িাকঘর সঞ্চয় বযাংক-স্থায়ী ও দময়াক্তে 
জামানর্

3421413 Postal bonus deposit িাকঘর দবানাস জামানর্

3421414 Postal cash card deposit িাকঘর কযাশ কািণ জামানর্

3421415 Postal life insurance and annuity িাকঘর জীবনক্তবমা ও অযানুক্তয়ক্তট

3421416 Prize bond প্রাইজ বন্ি

3421417 Wage earner's development bond ওনয়জ আনণার'স দিনভলপনমন্ট বন্ি

3421418 Three years national investment 

bond

ক্তর্ন বছর দময়াক্তে জার্ীয় ক্তবক্তননয়াগ্ বন্ি

3421419 US dollar premium bond ইউ.এস িলার ক্তপ্রক্তময়াম বন্ি

3421420 US dollar investment bond ইউ.এস িলার ক্তবক্তননয়াগ্ বন্ি

3421421 Bonus Saving Certificate দবানাস সঞ্চয়পত্র
34215 Interest on provident fund ভক্তবষ্য র্হক্তবনলর ওপর সুে

3421501 General provident fund (civil) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (ক্তসক্তভল)

3421502 General provident fund (defence) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (প্রক্তর্রক্ষা)

3421503 General provident fund (railway) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (দরলওনয়)

3421504 General provident fund (postal) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (িাক ক্তবভাগ্)

3421505 General provident fund (T & T) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (ক্তট এন্ি ক্তট)

3421506 Contributory provident fund কক্তন্ট্রক্তবউটাক্তর ভক্তবষ্য র্হক্তবল
34216 Other interest অন্যান্য সুে

3421601 Food account খােয ক্তহসাব

3421602 Loan management expenses ঋর্ বযবস্থাপনা বযয়
34217 Floating Rate Treasury Bonds 

(three years)

দলাক্তটং দরট দট্রজাক্তর বন্ি (ক্তর্ন বছর 
দময়াক্তে)

3421701 Floating Rate Treasury Bonds 

(three years)

দলাক্তটং দরট দট্রজাক্তর বন্ি (ক্তর্ন বছর দময়াক্তে)

343 Interest to other general 

government units

অন্যান্য সাধারর্ সরকাক্তর প্রক্তর্ষ্ঠাননক দেয় 
সুে

35 Subsidies ভররু্ক্তক
351 To public corporations সরকাক্তর কনপণানরশননক দেয় ভররু্ক্তক
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3511 Public nonfinancial corporations 

subsidies

অআক্তথণক সরকাক্তর কনপণানরশননক দেয় 
ভররু্ক্তক

35111 Primary production subsidy প্রাথক্তমক উৎপােনন দেয় ভররু্ক্তক

3511101 Agriculture subsidy কতক্তষ ভররু্ক্তক

3511102 Fertilizer subsidy সার ভররু্ক্তক

3511103 Food subsidy খােয ভররু্ক্তক

3511104 Fuel subsidy জ্বালাক্তন ভররু্ক্তক
35112 Export subsidy রপ্তাক্তন ভররু্ক্তক

3511201 General export subsidy সাধারর্ রপ্তাক্তন ভররু্ক্তক

3511202 Jute goods export subsidy পাটজার্ দ্রবয রপ্তাক্তন ভররু্ক্তক
35113 Other subsidies অন্যান্য ভররু্ক্তক

3511301 Hajj flights subsidy হজ লাইট বাবে ভররু্ক্তক

3511302 Inland water transport subsidy অভযন্তরীর্ দনৌ পক্তরবহর্ ভররু্ক্তক

3511303 Electrification subsidy ক্তবদ্যযৎ ভররু্ক্তক

3511304 Other subsidies অন্যান্য ভররু্ক্তক
3512 To financial public corporations সরকাক্তর আক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠাননক দেয় ভররু্ক্তক

35121 Subsidy on loan/interest of loan ঋর্/ঋনর্র সুনের ওপর ভররু্ক্তক

3512101 Agriculture loan কতক্তষ ঋর্

3512102 Subsidy to group insurance দ ৌথক্তবমা ভররু্ক্তক

3512103 Subsidy to Interest on house 

building loan to Government 

employees

সরকাক্তর কমণোরীনের গ্তহক্তনমণার্ ঋনর্র 
সুনের ওপর ভররু্ক্তক

352 To private enterprises দবসরকাক্তর প্রক্তর্ষ্ঠাননক দেয় ভররু্ক্তক

3521 Private nonfinancial enterprises দবসরকাক্তর অআক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠাননক দেয় 
ভররু্ক্তক

35211 Primary production subsidy প্রাথক্তমক উৎপােনন দেয় ভররু্ক্তক

3521101 Agriculture subsidy কতক্তষ ভররু্ক্তক

3521102 Fertilizer subsidy সার ভররু্ক্তক

3521103 Food subsidy খােয ভররু্ক্তক

3521104 Fuel subsidy জ্বালাক্তন ভররু্ক্তক
35212 Export subsidy রপ্তাক্তন ভররু্ক্তক

3521201 General export subsidy সাধারর্ রপ্তাক্তন ভররু্ক্তক

3521202 Jute goods export subsidy পাটজার্দ্রবয রপ্তাক্তন ভররু্ক্তক
35213 Other subsidies অন্যান্য ভররু্ক্তক

3521301 Hajj flights subsidy হজ লাইট বাবে ভররু্ক্তক

3521302 Inland water transport subsidy অভযন্তরীর্ দনৌ পক্তরবহর্ ভররু্ক্তক

3521303 Electrification subsidy ক্তবদ্যযৎ ভররু্ক্তক
3522 Private financial enterprises দবসরকাক্তর আক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠান

3523 To other sectors অন্যান্য খার্

36 Grants অনুোন
361 To foreign governments ববক্তেক্তশক সরকারনক দেয় অনুোন

3611 Current আবর্ণক
3612 Capital মূলধন

362 To international organizations আন্তজণাক্তর্ক সংগ্ঠননক দেয় অনুোন

3621 Current আবর্ণক
3622 Capital মূলধন

363 Grants to other general 

government units

অন্যান্য সাধারর্ সরকাক্তর প্রক্তর্ষ্ঠাননক দেয় 
অনুোন

3631 Current grants আবর্ণক অনুোন
36311 General Grant সাধারর্ অনুোন

3631101 Salary support দবর্ন বাবে সহায়র্া

3631102 Allowance support ভার্াক্তে বাবে সহায়র্া

3631103 Goods and service support পর্য ও দসবা বাবে সহায়র্া

3631104 Pension and retirement benefit 

support

দপনশন ও অবসর সুক্তবধা সহায়র্া

3631105 Honourarium Grant সম্মানী বাবে সহায়র্া

3631106 Revolving fund grant ঘূর্ণায়মান র্হক্তবল অনুোন

3631107 Special grant ক্তবনশষ অনুোন

3631108 Research grant গ্নবষর্া অনুোন

3631199 Other grant অন্যান্য অনুোন
3632 Capital grants মূলধন অনুোন

36321 Capital grants মূলধন অনুোন

3632101 Project grant প্রকল্প অনুোন

3632102 Machinery grant  ন্ত্রপাক্তর্ অনুোন

3632103 Vehicle grant  ানবাহন  বাবে অনুোন
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3632104 Grant for building and structure ভবন ও স্থাপনা ক্তনমণার্ অনুোন

3632105 ICT grant র্থয দ াগ্ান াগ্ প্র ুক্তি অনুোন

3632106 Other capital grant অন্যান্য মূলধন অনুোন
37 Social benefits সামাক্তজক সুক্তবধাক্তে

371 Social security benefits সামাক্তজক ক্তনরাপিা সুক্তবধাক্তে
3711 Social security benefits in cash নগ্ে সামাক্তজক ক্তনরাপিা সুক্তবধাক্তে

3712 Social security benefits in kind অনগ্ে সামাক্তজক ক্তনরাপিা সুক্তবধাক্তে

372 Social assistance benefits সামাক্তজক সহায়র্া সুক্তবধাক্তে
3721 Social assistance benefits in 

cash

নগ্ে সামাক্তজক সহায়র্া সুক্তবধাক্তে

37211 Social assistance benefits in 

cash

নগ্ে সামাক্তজক সহায়র্া সুক্তবধাক্তে

3721101 Relief work (cash) ত্রার্ কা ণ (নগ্ে)

3721102 Welfare Grants কলযার্ অনুোন

3721103 Burial grant োফন বাবে অনুোন

3721105 Grant for medical treatment ক্তেক্তকৎসা অনুোন

3721106 Old age pension বয়িনের অবসর ভার্া

3721107 Pension for meritorious and 

praiseworthy deeds

প্রশংসান াগ্য ও কতক্তর্ত্বপূর্ণ কানজর জন্য 
অবসর ভার্া

3721108 Grants (Cash) অনুোন (নগ্ে)

3721109 Child food ক্তশশু খােয

3721110 Cattle food দগ্া-খােয
3722 Social assistance benefits in kind অনগ্ে সামাক্তজক সহায়র্া সুক্তবধাক্তে

37221 Social assistance benefits in kind অনগ্ে সামাক্তজক সহায়র্া সুক্তবধাক্তে

3722101 Relief work (rice) ত্রার্ কা ণ (োল)

3722102 Relief work (wheat) ত্রার্ কা ণ (গ্ম)

3722103 Corrugated sheets দেউক্তটন

3722104 Blanket কম্বল

3722105 School feeding িুল ক্তফক্তিং
373 Employment-related social 

benefits

োকক্তর সম্পকণীয় সামাক্তজক সুক্তবধাক্তে

3731 Employment-related social 

benefits in cash

োকক্তর সম্পকণীয় নগ্ে সামাক্তজক সুক্তবধাক্তে

37311 Employment-related social 

benefits in cash

োকক্তর সম্পকণীয় নগ্ে সামাক্তজক সুক্তবধাক্তে

3731101 Gratuity আনুনর্াক্তষক

3731102 Pension (commutation) অবসর ভার্া (কক্তমউনটশন)

3731103 Pension অবসর ভার্া

3731104 Medical allowance to pensioners অবসর ভার্ানভাগ্ীনের ক্তেক্তকৎসা সুক্তবধা

3731105 Dearness allowance to pensioners অবসর ভার্ানভাগ্ীনের মহাঘণ ভার্া

3731106 Festival allowance to pensioners অবসর ভার্ানভাগ্ীনের উৎসব ভার্া

3731107 Ration allowance to pensioners অবসর ভার্ানভাগ্ীনের দরশন ভার্া

3731108 Bangla new year allowance to 

pensioner

অবসর ভার্ানভাগ্ীনের বাংলা নববষণ ভার্া

3731109 Retirement allowance for 

praiseworthy deeds

প্রশংসাসূেক কানজর জন্য অবসর ভার্া

3731110 Medal allowance for pensioners দপনশনারনের জন্য পেক ভার্া

3731111 Child allowance for pensioners দপনশনারনের জন্য ক্তশশু ভার্া
3732 Employment-related social 

benefits in kind

োকক্তর সম্পকণীয় অনগ্ে সামাক্তজক সুক্তবধাক্তে

38 Other expenses অন্যান্য বযয়
381 Property expense other than 

interest

সুে বযর্ীর্ সম্পক্তি বযয়

3811 Dividends লভযাংশ
38111 To nonresidents অক্তনবাসীনেরনক দেয় লভযাংশ
38112 To residents ক্তনবাসীনেরনক দেয় লভযাংশ

3812 Withdrawals from income of 

quasi-corporations

কুয়াক্তস-কনপণানরশননর আয় দথনক প্রর্যাহার

3813 Property expense for investment 

income disbursements

ক্তবক্তননয়াগ্ আয় বণ্টননর জন্য সম্পক্তি বযয়

3814 Rent ভাড়া
3815 Reinvested earnings on foreign 

direct investment

প্রর্যক্ষ ক্তবনেক্তশ ক্তবক্তননয়ানগ্র ওপর 
পুনক্তবণক্তননয়াগ্কতর্ আয়
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(Level-3)
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382 Transfers not elsewhere 

classified

স্থানান্তর  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

3821 Current transfers not elsewhere 

classified

আবর্ণক স্থানান্তর  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

38211 Other miscellaneous expenditure অন্যান্য ক্তবক্তবধ বযয়

3821101 Customs duty কােমস শুল্ক

3821102 Land development tax ভূক্তম উন্নয়ন কর

3821103 Municipal rates and taxes দপৌর কর

3821104 Value added tax মূলয সংন াজন কর

3821105 Compensation in lieu of duty draw 

back

ক্তিউক্তট ড্রবযাক এর পক্তরবনর্ণ ক্ষক্তর্পূরর্

3821106 Payment as per court 

decree/judgement/order

আোলনর্র ক্তিক্তক্র/রায়/আনেশ অনু ায়ী 
অথণ পক্তরনশাধ

3821107 Book grant বই-পুস্তক বাবে মঞু্জক্তর

3821108 Religious grant ধমণীয় উনদ্দনে মঞু্জক্তর

3821109 Electricity grant ক্তবদ্যযৎ মঞু্জক্তর

3821110 Sporting event ক্রীড়া মঞু্জক্তর

3821111 Seed and horticulture বীজ ও উেযান

3821112 Training grant প্রক্তশক্ষর্ মঞু্জক্তর

3821113 Donation/Gift উপহার

3821114 Discretionary grant দস্বচ্ছাধীন মঞু্জক্তর

3821115 Cultural grant সাংিতক্তর্ক মঞু্জক্তর

3821116 Insurance ক্তবমা

3821117 Stipend/scholarship বতক্তি/দমধাবতক্তি

3821118 Funaral expeness অনন্তযক্তষ্টক্তক্রয়া বাবে বযয়

3821119 Fuel expense জ্বালাক্তন বযয়

3821120 Badding ক্তবছানাপত্র

3821121 Water grant পাক্তন মঞু্জক্তর

3821122 Equity reinvestment সমমূলধন (Equity) পুনক্তবণক্তননয়াগ্

3821123 Support to Bank for rehabilitation of 

sick Industries

রুে ক্তশল্প পুনবণাসনন বযাংক দক দেয় সহায়র্া

3821124 Write off of loans advances ঋর্ ও অক্তিম মওকুফ

3821125 Income tax আয়কর

3821126 Grants for alternative income ক্তবকল্প আনয়র জন্য মঞু্জক্তর

3821127 Grants for rehabilitation পুনবণাসন সহায়র্া

3821199 Transfer, Adjustment and Others 

(Capital)

স্থানান্তর, সমন্বয় ও অন্যান্য (মূলধন)

3822 Capital transfers not elsewhere 

classified

মূলধন স্থানান্তর  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

3823 Current transfers for projects প্রকনল্পর আবর্ণক স্থানান্তর

38231 Recurrent expenditure for 

projects

প্রকল্প আবর্ণক বযয়

3823101 Recurrent expenditure for projects প্রকল্প আবর্ণক বযয়
3824 Incentives প্রনর্ােনা

38241 Primary production incentive প্রাথক্তমক উৎপােনন দেয় প্রনর্ােনা
38242 Export incentives রপ্তাক্তন প্রনর্ােনা

3824201 General export incentive সাধারর্ রপ্তাক্তন প্রনর্ােনা

3824202 Jute goods export incentive পাটজার্ দ্রবয রপ্তাক্তন প্রনর্ােনা
38243 Other incentives অন্যান্য প্রনর্ােনা

3824301 Remittance incentive দরক্তমটযান্স প্রনর্ােনা
383 Premiums, fees, and claims 

related to nonlife insurance and 

standardized guarantee schemes

অজীবনক্তবমা ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম 
সম্পক্তকণর্ ক্তপ্রক্তময়াম , ক্তফ ও োক্তব

3831 Premiums, fees, and current 

claims

ক্তপ্রক্তময়াম , ক্তফ, ও েলক্তর্ োক্তব

38311 Premiums ক্তপ্রক্তময়াম
38312 Fees for standardized guarantee 

schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর জন্য ক্তফ

38313 Current claims েলক্তর্ োক্তব

3831301 Refund of foreign currency on basis 

of claim

োবীর ক্তভক্তিনর্ ববনেক্তশক মুদ্রা দফরর্

39 Reserve সংরক্তক্ষর্
391 Reserve সংরক্তক্ষর্

3911 Reserve সংরক্তক্ষর্
39111 Reserve সংরক্তক্ষর্

3911111 General block allocation সাধারর্ দথাক বরাদ্দ

3911112 Unexpected expenditure অপ্রর্যাক্তশর্ বযয়
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4 Capital Expenditure মূলধন বযয়
41 Non financial assets অআক্তথণক সম্পে

411 Fixed assets স্থায়ী সম্পে
4111 Buildings and structures ভবন ও স্থাপনাসমূহ

41111 Dwellings বসবাসরর্ স্হাপনা

4111101 Residential buildings আবাক্তসক ভবন
41112 buildings other than dewllings বসবাস বযর্ীর্ ক্তভন্ন ভবন

4111201 Non-residential buildings অনাবাক্তসক ভবন
41113 Other structures অন্যান্য স্থাপনা

4111301 Monuments স্মতক্তর্নসৌধ

4111302 Roads & highways সড়ক ও মহাসড়ক

4111303 Bridges দসরু্

4111304 Rural roads িামীর্ সড়ক

4111305 Culverts কালভাটণ

4111306 Irrigation structures দসে কাঠানমা

4111307 Drainage structures ক্তনকাশ (drainage) কাঠানমা

4111308 Sinking of tube well নলকূপ স্থাপন

4111309 Sanitation & water supply স্বাস্থয ক্তবধান (sanitation) ও পাক্তন 
সরবরাহ

4111310 Excavation খনন

4111311 Railway installations দরলওনয় স্থাপনা

4111312 Telecommunication installation দটক্তলন াগ্ান াগ্ স্থাপনা

4111313 Lines and wires লাইন ও র্ার

4111314 Mast and aerials খুোঁক্তট ও এক্তরয়াল

4111315 Small capital works স্বল্প মূলধক্তন কাজ

4111316 Gas line গ্যাস লাইন

4111317 Other buildings & structures অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

4111318 Tarmac/Runway টযারমাক/রানওনয়

4111319 Shed ছাউক্তন

4111320 Play/Training Ground দখলা/প্রক্তশক্ষর্ মাঠ

4111321 Embankment বাোঁধ

4111322 Sluice gate সু্লইস দগ্ট

4111323 Pump house পাম্প হাউস

4111324 Pillar Construction ক্তপলার রক্ষর্ানবক্ষর্

4111325 Interior decoration অভযন্তরীর্ দশাভাবধণন
41114 Land improvements ভূক্তম উন্নয়ন

4111401 Landscaping লযান্িনিক্তপং
4112 Machinery and equipment  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে

41121 Transport equipment পক্তরবহর্ সরঞ্জামাক্তে

4112101 Motor vehicle দমাটর ান

4112102 Water vehicle জল ান

4112103 Aircraft আকাশ ান

4112104 Rolling stock দরাক্তলং েক

4112105 Under water vehicle িুনবাজাহাজ
41122 Machinery and equipment other 

than transport equipment

পক্তরবহর্  ন্ত্রপাক্তর্ ছাড়া অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ 
ও সরঞ্জাম

4112201 ICT equipments র্থয দ াগ্ান াগ্ প্র ুক্তি সরঞ্জামাক্তে

4112202 Computers and accessories কক্তম্পউটার ও আনুষক্তিক

4112203 Radio equipments দবর্ার সরঞ্জামাক্তে

4112204 Telecommunication equipments দটক্তলন াগ্ান াগ্ সরঞ্জামাক্তে
41123 Machinery and equipment not 

elsewhere classified

 ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জাম  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

4112301 Ballot box বযালট বাক্স

4112302 Camera and accessories কযানমরা ও আনুষক্তিক

4112303 Electrical equipment ববদ্যযক্তর্ক সরঞ্জামাক্তে

4112304 Engineering and other equipments প্রনকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাক্তে

4112305 Firefighting equipment অক্তেক্তনবণাপক সরঞ্জামাক্তে

4112306 Laboratory equipment গ্নবষর্াগ্ার সরঞ্জামাক্তে

4112307 Meteorological equipment আবহাওয়া সম্পক্তকণর্ সরঞ্জামাক্তে

4112308 Military hardware সামক্তরক  ন্ত্রপাক্তর্ (hardware)

4112309 Mobile instrument দমাবাইল  ন্ত্র

4112310 Office equipment অক্তফস সরঞ্জামাক্তে

4112311 Tents and other equipments র্াবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম

4112312 Teaching and learning materials ক্তশক্ষা ও ক্তশক্ষর্ উপকরর্

4112313 Solar electric panels দসৌরক্তবদ্যযর্ পযাননল

4112314 Furniture আসবাবপত্র

4112315 Medical Machinery ক্তেক্তকৎসা  ন্ত্রপাক্তর্

4112316 Other Machineries and equipment অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে
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4112317 Cultural equipment সাংিতক্তর্ক উপকরর্

4112318 Electrical installations ববদ্যযক্তর্ক স্থাপনা
4113 Other fixed assets অন্যান্য স্থায়ী সম্পে

41131 Cultivated biological resources োষকতর্ বজব সম্পে

4113101 Animal resources yielding repeat 

products

প্রাক্তর্সম্পে উৎপন্নকারী আবর্ণক পর্য

4113102 Tree, crop, and plant resources 

yielding repeat products

বতক্ষ, শস্য ও উক্তিজ্জসম্পে উৎপন্নকারী 
আবর্ণক পর্য

41132 Intellectual property products দমধাসম্পক্তি পর্য

4113201 Research and development গ্নবষর্া ও উন্নয়ন

4113202 Mineral exploration and evaluation খক্তনজ অনুসন্ধান ও মূলযায়ন
41133 Computer software and 

databases

কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার ও িযাটানবজ

4113301 Computer software কক্তম্পউটার সফট্ ওয়যার

4113302 Databases িযাটানবজ

4113303 Website development ওনয়বসাইট দিনভলপনমন্ট
41134 Entertainment, literary, and 

artistic originals

দমৌক্তলক ক্তবননােন , সাক্তহর্য, ও বশক্তল্পক স্বত্ব

41135 Other intellectual and property 

products

অন্যান্য দমধা সম্পক্তি পর্য

41136 Costs of ownership transfer on 

nonproduced assets other than 

land

ভূক্তম বযর্ীর্ অউৎপাক্তের্ সম্পনের ওপর 
মাক্তলকানা স্থানান্তর খরে

41137 Antiquities, monuments, 

archaeological and historical 

sites/building

পুরাকীক্তর্ণ , স্মতক্তর্নসৌধ , প্রত্নর্াক্তিক ও 
ঐক্তর্হাক্তসক স্থান/ভবন

4113701 Antiquities পুরাকীক্তর্ণ

4113702 Monuments স্মতক্তর্নসৌধ

4113703 Archaeological sites/buildings প্রত্নর্াক্তিক স্থান/ভবন

4113704 Historical sites/buildings ঐক্তর্হাক্তসক স্থান/ভবন
4114 Weapons systems উইপন ক্তসনেম

41141 Weapons Systems উইপন ক্তসনেম

4114101 Military Vehicles সামক্তরক  ান

4114102 Other equipment অন্যান্য সরঞ্জাম
412 Inventories র্াক্তলকাভুি মালামাল (Inventories)

4121 Materials and supplies উপকরর্ ও সরবরাহ
41211 Public order and safety supplies জনশতঙ্খলা ও ক্তনরাপিা সামিী সরবরাহ

4121101 Security materials ক্তনরাপিা সামিী

41212 Spare parts and other stock খুেরা  ন্ত্রাংশ ও অন্যান্য েক

4121201 Mechanical spare parts দমকাক্তনকযাল খুেরা  ন্ত্রাংশ

4121202 Electrical spare parts ইনলকক্তট্রকযাল খুেরা  ন্ত্রাংশ
4122 Work in progress েলমান কাজ
4123 Finished goods বর্ক্তর পর্য
4124 Goods for resale পুনণক্তবক্রয় সামিী

41241 Food stuff খােয দ্রবয

4124101 Purchase of rice োল ক্রয়

4124102 Purchase of wheat গ্ম ক্রয়

4124103 Purchase of edible oil দভাজয দর্ল ক্রয়

4124104 Purchase of corn ভূট্টা ক্রয়

4124105 Purchase of other foods অন্যান্য খােযদ্রবয ক্রয়
4125 Military inventories র্াক্তলকাভুি সামক্তরক মালামাল (Military 

inventories)
41251 Military inventories র্াক্তলকাভুি সামক্তরক মালামাল (Military 

inventories)
4125101 Inventories র্াক্তলকাভুি মালামাল (Inventories)

4126 Relief Inventories র্াক্তলকাভুি ত্রার্ সামিী
41261 Relief Inventories র্াক্তলকাভুি ত্রার্ সামিী

4126101 Corrugated sheets দেউক্তটন

4126102 Blanket কম্বল

4126103 School feeding িুল ক্তফক্তিং
413 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

4131 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে
41311 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

4131101 Museum artifacts, paintings, 

archives and films

 াদ্যঘর ক্তশল্পকমণ, দপইক্তন্টং, আকণাইভ ও 
েলক্তিত্র

414 Nonproduced assets অউৎপাক্তের্ সম্পে
4141 Land ভূক্তম



Type

(Level-1)
Category (Level-2)

Sub- Category 

(Level-3)

Item

(Level-4)

Sub-Item 

(Level-5)

Details

(Level-6)
Description (English) বর্ণনা

41411 Land ভূক্তম

4141101 Acquisition/purchase of land ভূক্তম অক্তধিহর্/ক্রয়

4141102 Not Use েয়া কনর বযবহার করনবন না
4142 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে

41421 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে
4143 Other naturally occurring assets প্রাকতক্তর্কভানব উৎপন্ন অন্যান্য সম্পে

41431 Noncultivated biological 

resources

অোষকতর্ বজব সম্পে

4143101 Animal resources yielding repeat 

products

প্রাক্তর্সম্পে উৎপন্নকারী আবর্ণক পর্য

4143102 Tree, crop, and plant resources 

yielding repeat products

বতক্ষ, শস্য ও উক্তিজ্জসম্পে উৎপন্নকারী 
আবর্ণক পর্য

41432 Water resources পাক্তন সম্পে
41433 Other natural resources অন্যান্য প্রাকতক্তর্ক সম্পে

4143301 Radio spectra দরক্তিও দেক্ট্রা

4143302 Natural resources not elsewhere 

classified

প্রাকতক্তর্ক সম্পে  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

4144 Intangible nonproduced assets অপক্তরমাপন াগ্য অউৎপাক্তের্ সম্পে

41441 Contracts, leases, and license েুক্তি, ইজারা ও লাইনসন্স

4144101 Marketable operating leases ক্তবপর্নন াগ্য ইজারা পক্তরোলনা

4144102 Permits to use natural resources প্রাকতক্তর্ক সম্পে বযবহানরর অনুমক্তর্পত্র

4144103 Permits to undertake specific 

activities

ক্তনক্তেণষ্ট কা ণক্রম িহনর্র অনুমক্তর্পত্র

4144104 Entitlement to future goods and 

services on an exclusive basis

এককভানব ভক্তবষ্যনর্ পর্য ও পক্তরনসবা 
প্রাক্তপ্তর অক্তধকারপত্র

41442 Goodwill and marketing assets সুনাম ও ক্তবপর্ন সম্পে
42 Capital expenditure for project প্রকল্প মূলধন বযয়

421 Capital expenditure for project প্রকল্প মূলধন বযয়
4211 Capital expenditure for project প্রকল্প মূলধন বযয়

42111 Capital expenditure for project প্রকল্প মূলধন বযয়

4211101 Capital expenditure for project প্রকল্প মূলধন বযয়
49 Reserve সংরক্তক্ষর্

491 Reserve সংরক্তক্ষর্
4911 Reserve সংরক্তক্ষর্

49111 Reserve সংরক্তক্ষর্

4911111 Capital block allocation মূলধন দথাক বরাদ্দ

4911112 Physical contigency expense সম্ভাবয দভৌর্ বযয়

4911113 Price contigency expense সম্ভাবয মূলয বাবে বযয়
5 Holding Gains/Losses ক্তস্হর্ লাভ/ ক্ষক্তর্

51 Assets সম্পে
511 Non financial assets অআক্তথণক সম্পে

5111 Fixed assets স্থায়ী সম্পে
51111 Buildings and structures ভবন ও স্থাপনাসমূহ

5111101 Residential buildings আবাক্তসক ভবন

5111102 Non-residential buildings অনাবাক্তসক ভবন

5111103 Other structures অন্যান্য স্থাপনা

5111104 Land improvements ভূক্তম উন্নয়ন
51112 Machinery and equipment  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে

5111201 Transport equipment পক্তরবহর্ সরঞ্জামাক্তে

5111202 Machinery and equipment other 

than transport equipment

পক্তরবহর্  ন্ত্রপাক্তর্ ছাড়া অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ ও 
সরঞ্জাম

5111203 Machinery and equipment not 

elsewhere classified

 ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জাম  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

51113 Other fixed assets অন্যান্য স্থায়ী সম্পে

5111301 Cultivated biological resources োষকতর্ বজব সম্পে

5111302 Intellectual property products দমধাসম্পক্তি পর্য

5111303 Computer software and databases কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার ও িযাটানবজ

5111304 Entertainment, literary, and artistic 

originals

দমৌক্তলক ক্তবননােন, সাক্তহর্য, ও বশক্তল্পক স্বত্ব

5111305 Other intellectual and property 

products

অন্যান্য দমধা সম্পক্তি পর্য

5111306 Costs of ownership transfer on 

nonproduced assets other than land

ভূক্তম বযর্ীর্ অউৎপাক্তের্ সম্পনের ওপর 
মাক্তলকানা স্থানান্তর খরে

51114 Weapons systems উইপন ক্তসনেম

5111401 Weapons systems উইপন ক্তসনেম
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5112 Inventories র্াক্তলকাভুি মালামাল (Inventories)

51121 Materials and supplies উপকরর্ ও সরবরাহ
51122 Work in progress েলমান কাজ
51123 Finished goods বর্ক্তর পর্য
51124 Goods for resale পুনণক্তবক্রয় সামিী

5112401 Food stuff খােয দ্রবয
51125 Military inventories র্াক্তলকাভুি সামক্তরক মালামাল (Military 

inventories)
5113 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

51131 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

5113101 Valuables মূলযবান দ্রবয
5114 Nonproduced assets অউৎপাক্তের্ সম্পে

51141 Land ভূক্তম

5114101 Land ভূক্তম
51142 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে

5114201 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে
51143 Other naturally occurring assets প্রাকতক্তর্কভানব উৎপন্ন অন্যান্য সম্পে

5114301 Noncultivated biological resources অোষকতর্ বজব সম্পে

5114302 Water resources পাক্তন সম্পে

5114303 Other natural resources অন্যান্য প্রাকতক্তর্ক সম্পে
51144 Intangible nonproduced assets অপক্তরমাপন াগ্য অউৎপাক্তের্ সম্পে

5114401 Contracts, leases, and license েুক্তি, ইজারা ও লাইনসন্স

5114402 Goodwill and marketing assets সুনাম ও ক্তবপর্ন সম্পে
512 Financial assets আক্তথণক সম্পে

5121 Domestic financial assets দেশজ আক্তথণক সম্পে
51211 Monetary gold and Special 

Drawing Rights (SDRs)

মক্তনটাক্তর দগ্াল্ড ও এসক্তিআর

5121101 Monetary gold মক্তনটাক্তর দগ্াল্ড

5121102 Special drawing rights দেশাল ড্রইং রাইট
51212 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্

5121201 Bangladesh bank deposit বাংলানেশ বযাংনক জমা
51213 Advances অক্তিম

5121301 Advances অক্তিম
51214 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

51215 Loans ঋর্

5121501 Loan to government employees সরকাক্তর কমণোরীনের ঋর্

5121502 Loan to autonomous bodies স্বায়ত্বশাক্তসর্ সংস্থানক প্রেি ঋর্

5121503 Loan to Consolidated Fund সং ুি র্হক্তবনল দেয় ঋর্

51216 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

5121601 Equity সমমূলধন (Equity)

5121602 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট
51217 Insurance, pension, and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

5121701 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

5121702 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

5121703 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট

5121704 Claims of pension fund on pension 

manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

5121705 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম িানকর 
বযবস্থাপত্র

51218 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

5121801 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস

5121802 Employee stock options কমণোরী েক অপশন
51219 Other accounts receivable অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব

5121901 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম

5121902 Miscellaneous other accounts 

receivable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব

5122 Foreign financial assets ববনেক্তশক আক্তথণক সম্পে
51222 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
51223 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)
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51224 Loans ঋর্
51225 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

5122501 Equity সমমূলধন (Equity)

5122502 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট
51226 Insurance, pension, and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

5122601 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

5122602 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা এবং বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

5122603 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট

5122604 Claims of pension fund on pension 

manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

5122605 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম িানকর 
বযবস্থাপত্র

51227 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

5122701 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
51228 Other accounts receivable 

(Other accounts payable)

অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব (অন্যান্য প্রনেয় 
ক্তহসাব)

52 Liabilities োয়
521 Domestic liabilities অভযন্তরীর্ োয়

5211 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
52111 National savings জার্ীয় সঞ্চয়
52112 Deposits (Interest bearing) জামানর্ (সুে ুি)
52113 Deposits (Not Interest bearing) জামানর্ (সুেক্তবহীন)

5212 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

52121 Treasury bills দট্রজাক্তর ক্তবল
52122 Treasury bonds দট্রজাক্তর বণ্ড

5213 Loans ঋর্
52131 Ways and means উপায় উপকরর্ (ways and means)

52132 Borrowing from Public Account প্রজার্নন্ত্রর সরকাক্তর ক্তহসাব দথনক গ্তহীর্ ঋর্

52133 Bank Loans বযাংক দথনক গ্তহীর্ ঋর্
5214 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

52141 Equity সমমূলধন (Equity)

52142 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

5215 Insurance, pension and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

52151 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

52152 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

52153 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
52154 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

52155 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

52156 Claims of provident funds প্রক্তভনিন্ট ফান্ি বাবে োক্তব
5216 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

52161 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
52162 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

5217 Other accounts payable অন্যান্য প্রনেয় ক্তহসাব
52171 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
52172 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

52173 Other suspense accounts অন্যান্য সাসনপন্স অযাকাউন্ট
522 Foreign liabilities ববনেক্তশক োয়

5221 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
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5222 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

5223 Loans ঋর্
52231 External loans ববনেক্তশক ঋর্

5224 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

52241 Equity সমমূলধন (Equity)
52242 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

5225 Insurance, pension and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

52251 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

52252 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

52253 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
52254 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

52255 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

5226 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

52261 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
52262 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

5227 Other accounts payable অন্যান্য প্রনেয় ক্তহসাব
52271 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
52272 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

6 Volume Changes ভক্তলয়ুযম দেনঞ্জজ
61 Assets সম্পে

611 Non financial assets অআক্তথণক সম্পে
6111 Fixed assets স্থায়ী সম্পে

61111 Buildings and structures ভবন ও স্থাপনাসমূহ

6111101 Residential buildings আবাক্তসক ভবন

6111102 Non-residential buildings অনাবাক্তসক ভবন

6111103 Other structures অন্যান্য স্থাপনা

6111104 Land improvements ভূক্তম উন্নয়ন
61112 Machinery and equipment  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে

6111201 Transport equipment পক্তরবহর্ সরঞ্জামাক্তে

6111202 Machinery and equipment other 

than transport equipment

পক্তরবহর্  ন্ত্রপাক্তর্ ছাড়া অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ ও 
সরঞ্জাম

6111203 Machinery and equipment not 

elsewhere classified

 ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জাম  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

61113 Other fixed assets অন্যান্য স্থায়ী সম্পে

6111301 Cultivated biological resources োষকতর্ বজব সম্পে

6111302 Intellectual property products দমধাসম্পক্তি পর্য

6111303 Computer software and databases কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার ও িযাটানবজ

6111304 Entertainment, literary, and artistic 

originals

দমৌক্তলক ক্তবননােন, সাক্তহর্য, ও বশক্তল্পক স্বত্ব

6111305 Other intellectual and property 

products

অন্যান্য দমধা সম্পক্তি পর্য

6111306 Costs of ownership transfer on 

nonproduced assets other than land

ভূক্তম বযর্ীর্ অউৎপাক্তের্ সম্পনের ওপর 
মাক্তলকানা স্থানান্তর খরে

61114 Weapons systems উইপন ক্তসনেম

6111401 Weapons systems উইপন ক্তসনেম
6112 Acquisition of inventories র্াক্তলকাভুি মালামাল অক্তধিহর্

61121 Materials and supplies উপকরর্ ও সরবরাহ
61122 Work in progress েলমান কাজ
61123 Finished goods বর্ক্তর পর্য
61124 Goods for resale পুনক্তবণক্রয় সামিী

6112401 Food stuff খােয দ্রবয
61125 Military inventories র্াক্তলকাভুি সামক্তরক মালামাল (Military 

inventories)
6113 Acquisition of Valuables মূলযবান দ্রবয অক্তধিহর্

61131 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

6113101 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে
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6114 Acquisition of nonproduced 

assets

অউৎপাক্তের্ সম্পে অক্তধিহর্

61141 Land ভূক্তম

6114101 Land ভূক্তম
61142 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে

6114201 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে
61143 Other naturally occurring assets প্রাকতক্তর্কভানব উৎপন্ন অন্যান্য সম্পে

6114301 Noncultivated biological resources অোষকতর্ বজব সম্পে

6114302 Water resources পাক্তন সম্পে

6114303 Other natural resources অন্যান্য প্রাকতক্তর্ক সম্পে
61144 Intangible nonproduced assets অপক্তরমাপন াগ্য অউৎপাক্তের্ সম্পে

6114401 Contracts, leases, and license েুক্তি, ইজারা ও লাইনসন্স

6114402 Goodwill and marketing assets সুনাম ও ক্তবপর্ন সম্পে
612 Financial assets আক্তথণক সম্পে

6121 Domestic financial assets দেশজ আক্তথণক সম্পে
61211 Monetary gold and Special 

Drawing Rights (SDRs)

মক্তনটাক্তর দগ্াল্ড ও এসক্তিআর

6121101 Monetary gold মক্তনটাক্তর দগ্াল্ড

6121102 Special drawing rights দেশাল ড্রইং রাইট
61212 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্

6121201 Bangladesh bank deposit বাংলানেশ বযাংনক জমা
61213 Advances অক্তিম

6121301 Advances অক্তিম
61214 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

61215 Loans ঋর্

6121501 Loan to government employees সরকাক্তর কমণোরীনের ঋর্

6121502 Loan to autonomous bodies স্বায়ত্বশাক্তসর্ সংস্থানক প্রেি ঋর্

6121503 Loan to Consolidated Fund সং ুি র্হক্তবনল দেয় ঋর্
61216 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

6121601 Equity সমমূলধন (Equity)

6121602 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট
61217 Insurance, pension, and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

6121701 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

6121702 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

6121703 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট

6121704 Claims of pension fund on pension 

manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

6121705 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম িানকর 
বযবস্থাপত্র

61218 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

6121801 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস

6121802 Employee stock options কমণোরী েক অপশন
61219 Other accounts receivable অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব

6121901 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম

6121902 Miscellaneous other accounts 

receivable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব

6122 Foreign financial assets ববনেক্তশক আক্তথণক সম্পে
61221 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্

6122101 Bank deposit বযাংক জামানর্
61222 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

61223 Loans ঋর্
61224 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

6122401 Equity সমমূলধন (Equity)

6122402 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট
61225 Insurance, pension, and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম
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6122501 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

6122502 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

6122503 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট

6122504 Claims of pension fund on pension 

manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

6122505 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম িানকর 
বযবস্থাপত্র

61226 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

6122601 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস

6122602 Employee stock options কমণোরী েক অপশন
61227 Other accounts receivable অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব

6122701 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম

6122702 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

62 Liabilities োয়
621 Domestic liabilities অভযন্তরীর্ োয়

6211 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
62111 National savings জার্ীয় সঞ্চয়

6211101 Saving certificates সঞ্চয়পত্র

6211102 Postal savings িাকঘর সঞ্চয়

6211103 Savings Bonds সঞ্চর বন্ি
62112 Deposits (Interest bearing) জামানর্ (সুে ুি)

6211201 Contributory provident fund কক্তন্ট্রক্তবউটাক্তর ভক্তবষ্য র্হক্তবল

6211202 State provident fund রাষ্ট্রীয় ভক্তবষ্য র্হক্তবল
62113 Deposits (Not Interest bearing) জামানর্ (সুেক্তবহীন)

6211301 Departmental and judicial deposit ক্তবভাগ্ীয় ও ক্তবোর ক্তবভাগ্ীয় জামানর্

6211302 Renewal, reserve and depreciation নবায়ন, সক্তঞ্চক্তর্ ও অবেয়

6211303 Deposit against supplies and work সরবরাহ ও কানজর ক্তবপরীনর্ জামানর্

6211304 Food and commodity aid deposit খােয ও পর্য সাহা য জামানর্

6211305 Other deposits অন্যান্য জামানর্
6212 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

62121 Treasury bills দট্রজাক্তর ক্তবল

6212101 Treasury bills দট্রজাক্তর ক্তবল
62122 Treasury bonds দট্রজাক্তর বণ্ড

6212201 Treasury bonds দট্রজাক্তর বণ্ড

6213 Loans ঋর্
62131 Ways and means উপায়  উপকরর্ (ways and means)

6213101 Ways and means উপায় উপকরর্ (ways and means)
62132 Borrowing from Public Account প্রজার্নন্ত্রর সরকাক্তর ক্তহসাব দথনক গ্তহীর্ ঋর্

6213201 Borrowing from Public Account প্রজার্নন্ত্রর সরকাক্তর ক্তহসাব দথনক গ্তহীর্ ঋর্

62133 Bank loans বযাংক ঋর্

6213301 Bank loans বযাংক ঋর্
6214 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

62141 Equity সমমূলধন (Equity)
62142 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

6215 Insurance, pension and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

62151 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

62152 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

62153 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
62154 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

62155 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র
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6216 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

62161 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
62162 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

6217 Other accounts payable অন্যান্য প্রনেয় ক্তহসাব
62171 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
62172 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

6217201 Cheques and bills suspense 

account

দেক ও ক্তবনলর সাসনপন্স অযাকাউন্ট

6217202 Letter of credit ঋর্পত্র (Letter of credit)

6217203 Taka and coinage টাকা ও মুদ্রা

6217204 Gas accounts for government 

employees living in government 

accommodations

সরকাক্তর আবাসনন বসবাসকারী সরকাক্তর 
কমণোরীনের গ্যাস ক্তহসাব

6217205 Welfare fund কলযার্ র্হক্তবল
62173 Other suspense accounts অন্যান্য সাসনপন্স অযাকাউন্ট

6217301 Departmental suspense accounts ক্তবভাগ্ীয় সাসনপন্স অযাকাউন্ট

6217302 Departmental challan remittance ক্তবভাগ্ীয় োলান দরক্তমনটন্স

6217303 Departmental cheques remittance ক্তবভাগ্ীয় দেক দরক্তমনটন্স

6217304 Intra department transfers আন্তঃক্তবভাগ্ স্থানান্তর

6217305 Cash and bank remittance কযাশ ও বযাংক দরক্তমনটন্স

6217306 Exchange accounts in between 

CGA and CGDF

ক্তস.ক্তজ.এ ও ক্তস.ক্তজ.ক্তি.এফ অযাকাউনন্টর 
মনধয এক্সনেঞ্জ অযাকাউন্ট

6217307 Exchange accounts between CGA 

and railway accounts

ক্তস.ক্তজ.এ ও দরলওনয় অযাকাউনন্টর মনধয 
এক্সনেঞ্জ অযাকাউন্ট

622 Foreign liabilities ববনেক্তশক োয়
6221 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
6222 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

6223 Loans ঋর্
62231 External loans ববনেক্তশক ঋর্

6223101 External loans ববনেক্তশক ঋর্

6223102 Transactions with IMF আইএমএফ এর সনি দলননেন
6224 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

62241 Equity সমমূলধন (Equity)
62242 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

6225 Insurance, pension and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

62251 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

62252 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

62253 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
62254 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

62255 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

6226 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

62261 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
62262 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

6227 Other accounts payable অন্যান্য প্রনেয় ক্তহসাব
62271 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
62272 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

7 Assets সম্পে
71 Assets সম্পে

711 Fixed assets স্থায়ী সম্পে
7111 Buildings and structures ভবন ও স্থাপনাসমূহ

71111 Residential buildings আবাক্তসক ভবনসমূহ

7111101 Residential buildings আবাক্তসক ভবন
71112 Non-residential buildings অনাবাক্তসক ভবনসমূহ

7111201 Non-residential buildings অনাবাক্তসক ভবন
71113 Other structures অন্যান্য স্থাপনা
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7111301 Monuments স্মতক্তর্নসৌধ

7111302 Roads & highways সড়ক ও মহাসড়ক

7111303 Bridges দসরু্

7111304 Rural roads িামীর্ সড়ক

7111305 Culverts কালভাটণ

7111306 Irrigation structures দসে কাঠানমা

7111307 Drainage structures ক্তনকাশ (drainage) কাঠানমা

7111308 Sinking of tube well নলকূপ স্থাপন

7111309 Sanitation & water supply স্বাস্থয ক্তবধান (sanitation) ও পাক্তন 
সরবরাহ

7111310 Excavation of religious sites and 

monuments

স্মতক্তর্নসৌধ ও ধমণীয় স্থানসমূহ খনন

7111311 Railway installations দরলওনয় স্থাপনা

7111312 Telecommunication দটক্তলন াগ্ান াগ্

7111313 Lines and wires লাইন ও র্ার

7111314 Mast and aerials খুোঁক্তট ও এক্তরয়াল

7111315 Small capital works স্বল্প মূলধক্তন কাজ

7111316 Gas line গ্যাস লাইন

7111317 Other buildings & structures অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

7111318 Tarmac/Runway টযারমাক/রানওনয়
71114 Land improvements ভূক্তম উন্নয়ন

7112 Machinery and equipment  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে
71121 Transport equipment পক্তরবহর্ সরঞ্জামাক্তে

7112101 Motor vehicle দমাটর ান

7112102 Water vehicle জল ান

7112103 Aircraft আকাশ ান

7112104 Rolling stock দরাক্তলং েক

7112105 Under water vehicle িুনবাজাহাজ
71122 Machinery and equipment other 

than transport equipment

পক্তরবহর্  ন্ত্রপাক্তর্ ছাড়া অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ 
ও সরঞ্জাম

7112201 ICT equipments র্থয দ াগ্ান াগ্ প্র ুক্তি সরঞ্জামাক্তে

7112202 Computers and accessories কক্তম্পউটার ও আনুষক্তিক

7112203 Radio equipments দবর্ার সরঞ্জামাক্তে

7112204 Telecommunication equipments দটক্তলন াগ্ান াগ্ সরঞ্জামাক্তে

7112205 Information, computer, and 

telecommunications (ICT) 

equipment

র্থয দ াগ্ান াগ্ প্র ুক্তি সরঞ্জামাক্তে

71123 Machinery and equipment not 

elsewhere classified

 ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জাম  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

7112301 Ballot box বযালট বাক্স

7112302 Camera and accessories কযানমরা ও আনুষক্তিক

7112303 Electrical equipment ববদ্যযক্তর্ক সরঞ্জামাক্তে

7112304 Engineering and other equipments প্রনকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাক্তে

7112305 Fire fighting equipment অক্তেক্তনবণাপক সরঞ্জামাক্তে

7112306 Laboratory equipment গ্নবষর্াগ্ার সরঞ্জামাক্তে

7112307 Meteorological equipment আবহাওয়া সম্পক্তকণর্ সরঞ্জামাক্তে

7112308 Military hardware সামক্তরক  ন্ত্রপাক্তর্ (hardware)

7112309 Mobile instrument দমাবাইল  ন্ত্র

7112310 Office equipment অক্তফস সরঞ্জামাক্তে

7112311 Tents and other equipments র্াবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম

7112312 Teaching and learning materials ক্তশক্ষা ও ক্তশক্ষর্ উপকরর্

7112313 Solar electric panels দসৌরক্তবদ্যযৎ পযাননল

7112314 Furniture আসবাবপত্র

7112315 Medical Machinery ক্তেক্তকৎসা  ন্ত্রপাক্তর্

7112316 Other Machineries and equipment অন্যান্য  ন্ত্রপাক্তর্ ও সরঞ্জামাক্তে

7112317 Cultural equipment সাংিতক্তর্ক উপকরর্
7113 Other fixed assets অন্যান্য স্থায়ী সম্পে

71131 Cultivated biological resources োষকতর্ বজব সম্পে

7113101 Animal resources yielding repeat 

products

প্রাক্তর্সম্পে উৎপন্নকারী আবর্ণক পর্য

7113102 Tree, crop, and plant resources 

yielding repeat products

বতক্ষ, শস্য ও উক্তিজ্জসম্পে উৎপন্নকারী 
আবর্ণক পর্য

71132 Intellectual property products দমধাসম্পক্তি পর্য

7113201 Research and development গ্নবষর্া ও উন্নয়ন

7113202 Mineral exploration and evaluation খক্তনজ অনুসন্ধান ও মূলযায়ন
71133 Computer software and 

databases

কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার ও িযাটানবজ
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7113301 Computer software কক্তম্পউটার সফট্ওয়যার

7113302 Databases িযাটানবজ
71134 Entertainment, literary, and 

artistic originals

দমৌক্তলক ক্তবননােন , সাক্তহর্য, ও বশক্তল্পক স্বত্ব

71135 Other intellectual and property 

products

অন্যান্য দমধাসম্পক্তি পর্য

71136 Costs of ownership transfer on 

nonproduced assets other than 

land

ভূক্তম বযর্ীর্ অউৎপাক্তের্ সম্পনের ওপর 
মাক্তলকানা স্থানান্তর খরে

7114 Weapons systems উইপন ক্তসনেম
712 inventories র্াক্তলকাভুি মালামাল (Inventories)

7121 Materials and supplies উপকরর্ ও সরবরাহ
7122 Work in progress েলমান কাজ
7123 Finished goods বর্ক্তর পর্য
7124 Goods for resale পুনণক্তবক্রয় সামিী

71241 Food stuff খােয দ্রবয

7124101 Purchase of rice োল ক্রয়

7124102 Purchase of wheat গ্ম ক্রয়

7124103 Purchase of edible oil দভাজয দর্ল ক্রয়

7124104 Purchase of corn ভূট্টা ক্রয়

7124105 Purchase of other foods অন্যান্য খােযদ্রবয ক্রয়
7125 Military inventories র্াক্তলকাভুি সামক্তরক মালামাল (Military 

inventories)
713 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

7131 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে
71311 Valuables মূলযবান দ্রবযাক্তে

7131101 Museum artifacts, paintings, 

archives and films

 াদ্যঘর ক্তশল্পকমণ, দপইক্তন্টং, আকণাইভ ও 
েলক্তিত্র

714 Nonproduced assets অউৎপাক্তের্ সম্পে
7141 Land ভূক্তম

71411 Land ভূক্তম

7141101 Acquisition/purchase of land ভূক্তম অক্তধিহর্/ক্রয়
7142 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে

71421 Mineral and energy resources খক্তনজ ও জ্বালাক্তন সম্পে
7143 Other naturally occurring assets প্রাকতক্তর্কভানব উৎপন্ন অন্যান্য সম্পে

71431 Noncultivated biological 

resources

অোষকতর্ বজব সম্পে

7143101 Animal resources yielding repeat 

products

প্রাক্তর্সম্পে উৎপন্নকারী আবর্ণক পর্য

7143102 Tree, crop, and plant resources 

yielding repeat products

বতক্ষ, শস্য ও উক্তিজ্জসম্পে উৎপন্নকারী 
আবর্ণক পর্য

71432 Water resources পাক্তন সম্পে
71433 Other natural resources অন্যান্য প্রাকতক্তর্ক সম্পে

7143301 Radio spectra দরক্তিও দেক্ট্রা

7143302 Natural resources not elsewhere 

classified

প্রাকতক্তর্ক সম্পে  া অন্যত্র দশ্রক্তর্বি নয়

7144 Intangible nonproduced assets অপক্তরমাপন াগ্য অউৎপাক্তের্ সম্পে

71441 Contracts, leases, and license েুক্তি, ইজারা ও লাইনসন্স

7144101 Marketable operating leases ক্তবপর্নন াগ্য ইজারা পক্তরোলনা

7144102 Permits to use natural resources প্রাকতক্তর্ক সম্পে বযবহানরর অনুমক্তর্পত্র

7144103 Permits to undertake specific 

activities

ক্তনক্তেণষ্ট কা ণক্রম িহনর্র অনুমক্তর্পত্র

7144104 Entitlement to future goods and 

services on an exclusive basis

ভক্তবষ্যনর্ এককভানব পর্য ও পক্তরনসবা 
প্রাক্তপ্তর অক্তধকারপত্র

71442 Goodwill and marketing assets সুনাম ও ক্তবপর্ন সম্পে
72 Financial assets আক্তথণক সম্পে

721 Domestic financial assets দেশজ আক্তথণক সম্পে
7211 Monetary gold and Special 

Drawing Rights (SDRs)

মক্তনটাক্তর দগ্াল্ড ও এসক্তিআর

72111 Monetary gold মক্তনটাক্তর দগ্াল্ড
72112 Special drawing rights দেশাল ড্রইং রাইট

7212 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
72121 Treasury single account দট্রজাক্তর ক্তসনিল অযাকাউন্ট

7212101 Bangladesh bank deposit বাংলানেশ বযাংনক জমা
72122 Non TSA account নন ক্তট.এস.এ. অযাকাউন্ট

7212201 Bank deposit বযাংক জামানর্
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72123 Cash in hand কযাশ ইন হ্যান্ি

7212301 Cash in hand কযাশ ইন হ্যান্ি

7212302 Bank deposit (Non TSA) বযাংনক জমা (নন ক্তট.এস.এ.)
72124 Cash in transit কযাশ ইন ট্রানক্তজট

7212401 Sonali bank deposit দসানালী বযাংনক জমা
7213 Advances অক্তিম

72131 Advances অক্তিম

7213101 Drawing and disbursement officer's 

advance

আয়ন বযয়ন কমণকর্ণার অক্তিম

7213102 Advance against TA on transfer বেক্তলজক্তনর্ ভ্রমর্ বযনয়র অক্তিম

7213103 Advances holders/Imprest holders এযািভান্স দহাল্ডার/ইমনপ্রে দহাল্ডার

7213104 Advance from special account ক্তবনশষ অযাকাউন্ট দথনক অক্তিম

7213105 Advance pay on transfer 

(repayable)

বেক্তলজক্তনর্ দবর্ন অক্তিম 
(পুন:পক্তরনশাধন াগ্য)

7214 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

7215 Loans ঋর্
72151 Loan to government employees সরকাক্তর কমণোরীনের ঋর্

7215101 House building loan গ্তহক্তনমণার্ ঋর্

7215102 Computer loan কক্তম্পউটার ঋর্

7215103 Interest free loan সুেমুি ঋর্

7215104 Motor car loan দমাটরগ্াক্তড় ঋর্

7215105 Motor cycle loan দমাটর সাইনকল ঋর্

7215106 Bicycle loan বাইসাইনকল ঋর্
72152 Loan to autonomous bodies স্বায়ত্বশাক্তসর্ সংস্থানক প্রেি ঋর্

7215201 Loan to autonomous bodies স্বায়ত্বশাক্তসর্ সংস্থানক প্রেি ঋর্

7215202 Development loan উন্নয়ন ঋর্

7215203 Operating loan পক্তরোলন ঋর্

7215204 Interest free loan সুেমুি ঋর্

7215205 On lent foreign loan ববনেক্তশক ঋনর্র ক্তভক্তিনর্ দেয় ঋর্

7215206 Co-operative loan সমবায় ঋর্

7215207 Agriculture loan কতক্তষ ঋর্

7215208 Special Loan ক্তবনশষ ঋর্
72153 Loan to Consolidated Fund সং ুি র্হক্তবনল দেয় ঋর্

7215301 Loan to Consolidated Fund সং ুি র্হক্তবনল দেয় ঋর্
7216 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

72161 Equity সমমূলধন (Equity)

7216101 Share capital দশয়ার মূলধন

7216102 Equity of international financial 

institutions

আন্তজণাক্তর্ক আক্তথণক প্রক্তর্ষ্ঠাননর সমমূলধন

72162 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

7217 Insurance, pension, and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

72171 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

72172 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

72173 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
72174 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

72175 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

7218 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

72181 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
72182 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

7219 Other accounts receivable অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব
72191 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
72192 Miscellaneous other accounts 

receivable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব

7219201 Bangladesh bank - security services বাংলানেশ বযাংক-ক্তনরাপিা দসবা

7219202 advance payments to suppliers সরবরাহকারীনক প্রেি অক্তিম

7219203 Forest department advance বন ক্তবভানগ্র অক্তিম
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7219204 Railway advance দরলওনয় ক্তবভানগ্র অক্তিম

7219205 Reimbursable project aid পুনভণরর্ন াগ্য প্রকল্প সাহা য

7219206 Reimbursable project aid through 

special account

ক্তবনশষ ক্তহসানবর মাধযনম পুনভণরর্ন াগ্য 
প্রকল্প সাহা য

7219207 DPA (Cash) through Bangladesh 

Bank

ক্তিক্তপএ (কযাশ) বাংলানেশ বযাংনকর মাধযনম

722 Foreign financial assets ববনেক্তশক আক্তথণক সম্পে
7221 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্

72211 Currency and deposit মুদ্রা ও আমানর্

7221101 Bank deposit বযাংক জামানর্

7222 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

7223 Loans ঋর্
7224 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

72241 Equity সমমূলধন (Equity)
72242 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

7224201 IMF Contributions আইএমএফ কক্তন্ট্রক্তবউশন

7224202 Promissory notes - extended quota অিীকারপূর্ণ দনাট (প্রক্তমজক্তর দনাট) বক্তধণর্ 
দকাটা

7225 Insurance, pension, and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

72251 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

72252 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

72253 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
72254 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

72255 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

7226 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

72261 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
72262 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

7227 Other accounts receivable অন্যান্য গ্তহীর্বয ক্তহসাব
72271 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
72272 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

8 Liabilities োয়
81 Domestic liabilities অভযন্তরীর্ োয়

811 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
8111 National saving certificates জার্ীয় সঞ্চয়পত্রসমূহ

81111 Saving certificates সঞ্চয়পত্রসমূহ

8111101 Bonus saving certificate দবানাস সঞ্চয়পত্র

8111102 Bangladesh saving certificate 

(three years)

বাংলানেশ সঞ্চয়পত্র (ক্তর্ন বছর)

8111103 Family savings certificates পাক্তরবাক্তরক সঞ্চয়পত্র

8111104 Defence savings certificate প্রক্তর্রক্ষা সঞ্চয়পত্র

8111105 Savings certificates with six months 

profit

ছয় মাস অন্তর মুনাফাক্তভক্তিক সঞ্চয়পত্র

8111106 Savings certificates with three 

months profit

ক্তর্ন মাস অন্তর মুনাফাক্তভক্তিক সঞ্চয়পত্র

8111107 Ten years Bangladesh savings 

certificate

েশ বছর দময়াক্তে বাংলানেশ সঞ্চয়পত্র

8111108 Three years deposit savings 

certificate

ক্তর্ন বছর দময়াক্তে জামানর্ সঞ্চয়পত্র

8111109 Deposit of pension saving certificate দপনশনার সঞ্চয়পনত্রর জামানর্

8111110 Five years deposit savings 

certificate

পাোঁে বছর দময়াক্তে জামানর্ সঞ্চয়পত্র

8111111 Bangladesh saving certificate (five 

year)

বাংলানেশ সঞ্চয়পত্র (পাোঁে বছর)

8111112 Jamanat saving certificate জামানর্ সঞ্চয়পত্র
81112 Postal savings িাকঘর সঞ্চয়সমূহ

8111201 Postal savings bank ordinary 

deposit

িাকঘর সঞ্চয় বযাংক-সাধারর্ জামানর্
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8111202 Postal fixed and term deposit িাকঘর সঞ্চয় বযাংক-স্থায়ী ও দময়াক্তে 
জামানর্

8111203 Postal bonus deposit িাকঘর দবানাস জামানর্

8111204 Postal cash card deposit িাকঘর কযাশ কািণ জামানর্

8111205 Postal life insurance and annuity িাকঘর জীবনক্তবমা ও অযানুক্তয়ক্তট

8111206 Post e-pay deposit দপাে ই-দপ জমা

8111207 EMTS Receipts ইএমক্তটএস জমা
81113 Saving bonds সঞ্চয় বন্িসমূহ

8111301 Prize bond প্রাইজ বন্ি

8111302 Wage earner's development bond ওনয়জ আনণার'স দিনভলপনমন্ট বন্ি

8111303 Three years national investment 

bond

ক্তর্ন বছর দময়াক্তে জার্ীয় ক্তবক্তননয়াগ্ বন্ি

8111304 US dollar premium bond ইউ.এস িলার ক্তপ্রক্তময়াম বন্ি

8111305 US dollar investment bond ইউ.এস িলার ক্তবক্তননয়াগ্ বন্ি
8112 Deposits (interest bearing) জামানর্ (সুে ুি)

81121 Contribution to contributory 

provident fund

কক্তন্ট্রক্তবউশন টু কক্তন্ট্রক্তবউটক্তর প্রক্তভনিন্ি 
ফান্ি

8112101 Contribution to contributory 

provident fund

কক্তন্ট্রক্তবউশন টু কক্তন্ট্রক্তবউটক্তর প্রক্তভনিন্ি ফান্ি

81122 Contribution to state provident 

fund

কক্তন্ট্রক্তবউশন টু দেট প্রক্তভনিন্ট ফান্ি

8112201 General provident fund (Civil) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (ক্তসক্তভল)

8112202 General provident fund (defence) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (প্রক্তর্রক্ষা)

8112203 General provident fund (Railway) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (দরলওনয়)

8112204 General provident fund (Postal) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (িাক ক্তবভাগ্)

8112205 General provident fund (T&T) সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল (ক্তট এন্ি ক্তট)
8113 Deposits (non interest bearing) জামানর্ (সুেক্তবহীন)

81131 Departmental and judicial 

deposit

ক্তবভাগ্ীয় ও ক্তবোর ক্তবভাগ্ীয় জামানর্

8113101 General deposit সাধারর্ জমা

8113102 Pension deposit দপনশন জমা

8113103 Civil court deposit দেওয়াক্তন আোলনর্র জমা

8113104 Criminal court deposit দফৌজোক্তর আোলনর্র জমা

8113105 Customs and value added tax 

deposit

শুল্ক ও মূলয সংন াজন কর জমা

8113106 Ship's captain deposit জাহানজর কযানেননর জমা

8113107 Rent controller's deposit দরন্ট কনন্ট্রালানরর জমা

8113108 Local rate deposit স্থানীয় হানর জমা

8113109 Departmental deposit ক্তবভাগ্ীয় জমা

8113110 Local fund deposit স্থানীয় র্হক্তবল জমা

8113111 Deposit on Account of Alcohol and 

Narcotics

মে ও মােক ক্তহসানব জমা

81132 Renewal, reserve and 

depreciation

নবায়ন , সক্তঞ্চক্তর্ ও অবেয়

8113201 Depreciation reserve অবেয় সক্তঞ্চক্তর্ (Depreciation 
reserve)

8113202 Renewal reserve নবায়ন সক্তঞ্চক্তর্ (Renewal reserve)
81133 Deposit against supplies and 

work

সরবরাহ ও কানজর ক্তবপরীনর্ জামানর্

8113301 Contractor's security deposit ক্তঠকাোনরর ক্তনরাপিা জমা

8113302 Land acquisition deposit ভূক্তম অক্তধিহর্ বাবে জমা

8113303 Liquidated damage ক্তলকুযইনিনটি িযানমজ

8113304 Deposit work কানজর জন্য জমা
81134 Food and commodity aid deposit খােয ও পর্য সাহা য বাবে জমা

8113401 Food aid deposit খােয সাহা য জমা

8113402 Debt relief grant deposit ঋর্ মওকুফ অনুোন জমা

8113403 Commodity aid deposit পর্য সাহা য জমা
81135 Other deposits অন্যান্য জামানর্

8113501 Election deposit ক্তনবণােক্তন জমা

8113502 Cashier's security deposit দকাষাধযনক্ষর ক্তসক্তকউক্তরক্তট জমা

8113503 Cultural heritage fund সাংিতক্তর্ক ঐক্তর্হ্য র্হক্তবল

8113504 General provident fund - unclaimed 

deposit

সাধারর্ ভক্তবষ্য র্হক্তবল - োক্তবোরহীন জমা

8113505 Pre liberation war assets and 

liabilities

প্রাক মুক্তি ুি সম্পে ও োয়

8113506 Prize money deposits প্রাইজ মাক্তন ক্তিনপাক্তজট

8113507 Zakat deposit  াকার্ বাবে জমা
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8113508 Deposit against lease of vested 

properties

অক্তপণর্ সম্পক্তি ইজারার ক্তবপরীনর্ জমা

8113509 Personal ledger account deposit বযক্তিগ্র্ দলজার অযাকাউন্ট
812 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

8121 Treasury bills দট্রজাক্তর ক্তবলসমূহ
81211 Treasury bills দট্রজাক্তর ক্তবলসমূহ

8121101 Treasury bill (twenty-eight days) দট্রজাক্তর ক্তবল (২৮ ক্তেন দময়াক্তে)

8121102 Treasury bill (ninety-one days) দট্রজাক্তর ক্তবল (৯১ ক্তেন দময়াক্তে)

8121103 Treasury bill (one hundred eighty 

two days)

দট্রজাক্তর ক্তবল (১৮২ ক্তেন দময়াক্তে)

8121104 Treasury bill (three hundred sixty-

four days)

দট্রজাক্তর ক্তবল (৩৬৪ ক্তেন দময়াক্তে)

8121105 Treasury bill দট্রজাক্তর ক্তবল

8121106 Promissory note প্রক্তমজক্তর দনাট

8121107 Cash credit accommodation নগ্ে অক্তিম সংস্থান
8122 Treasury bonds দট্রজাক্তর বন্িসমূহ

81221 Treasury bonds দট্রজাক্তর বন্িসমূহ

8122101 Treasury bond (one year) দট্রজাক্তর বন্ি (এক বছর দময়াক্তে)

8122102 Treasury bond (two years) দট্রজাক্তর বন্ি (দ্যই বছর দময়াক্তে)

8122103 Treasury bond (three years) ক্তর্ন বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122104 Treasury bond (four years) োর বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122105 Treasury bond (five years) পাোঁে বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122106 Treasury bond (six years) ছয় বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122107 Treasury bond (seven years) সার্ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122108 Treasury bond (eight years) আট বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122109 Treasury bond (nine years) নয় বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122110 Treasury bond (ten Years) েশ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122111 Treasury bond (eleven years) এগ্ার বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122112 Treasury bond (thirteen years) দর্র বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122113 Treasury bond (fifteen years) পননর বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122114 Treasury bond (twenty years) ক্তবশ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122115 Treasury bond (twenty-five years) পোঁক্তেশ বছর দময়াক্তে দট্রজাক্তর বন্ি

8122116 Block loan against ad-hoc treasury 

bill

এিহক দট্রজাক্তর ক্তবনলর ক্তবপরীনর্ দথাক ঋর্

8122117 Special treasury bond ক্তবনশষ দট্রজাক্তর বন্ি
81222 Floating Rate Treasury Bonds দলাক্তটং দরট দট্রজাক্তর বন্ি

8122201 Floating Rate Treasury Bonds 

(three years)

দলাক্তটং দরট দট্রজাক্তর বন্ি (ক্তর্ন বছর দময়াক্তে)

813 Loans ঋর্
8131 Ways and means উপায় উপকরর্ (ways and means)

81311 Ways and means উপায় উপকরর্ (ways and means)

8131101 Ways and means advance উপায় উপকরর্ (ways and means) 
অক্তিম

8131102 Overdraft current ওভারড্রাফ্ট কানরন্ট
81312 Borrowing from PAC প্রজার্নন্ত্রর সরকাক্তর ক্তহসাব দথনক গ্তহীর্ ঋর্

8131201 Borrowing from PAC প্রজার্নন্ত্রর সরকাক্তর ক্তহসাব দথনক গ্তহীর্ ঋর্

81313 Borrowing from Bank বযাংক দথনক গ্তহীর্ ঋর্

8131301 Borrowing from Bank বযাংক দথনক গ্তহীর্ ঋর্
81314 Borrowing from Central 

Government

দকন্দ্রীয় সরকার দথনক গ্তহীর্ ঋর্

8131401 Borrowing from Central Government দকন্দ্রীয় সরকার দথনক গ্তহীর্ ঋর্

814 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

8141 Equity সমমূলধন (Equity)
8142 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

815 Insurance, pension and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

8151 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

8152 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

8153 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
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8154 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

8155 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

816 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

8161 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
8162 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

817 Other accounts payable অন্যান্য দেয় ক্তহসাব
8171 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
8172 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

81721 Cheques and bills suspense 

account

দেক ও ক্তবনলর সাসনপন্স অযাকাউন্ট

8172101 Pre audit cheques civil প্রাক ক্তনরীক্ষা দেক- ক্তসক্তভল

8172102 Pre audit cheques railway প্রাক ক্তনরীক্ষা দেক- দরলওনয়

8172103 Chief accounts officer's cheques প্রধান ক্তহসাবরক্ষর্ কমণকর্ণার দেক

8172104 Divisional controller of accounts 

cheques

ক্তবভাগ্ীয় ক্তহসাব ক্তনয়ন্ত্রনকর দেক

8172105 District accounts officer's cheques দজলা ক্তহসাবরক্ষর্ কমণকর্ণার দেক

8172106 Jatio sangsad cheques জার্ীয় সংসে দেক

8172107 Electronic fund Transfer ইনলকট্রক্তনক ফান্ি ট্রান্সফার

8172108 Bills payable প্রনেয় ক্তবল

8172109 Bank Pay Order বযাংক দপ-অিণার
81722 Letter of credit ঋর্পত্র (Letter of credit)

8172201 Letter of credit - unclear 

transactions

ঋর্পত্র- অক্তনষ্পন্ন দলননেন

81723 Taka and coinage টাকা ও মুদ্রা

8172301 'One taka' note 'এক টাকা' দনাট

8172302 'Two taka' note 'দ্যই টাকা' দনাট

8172303 Coinage মুদ্রা
81724 Gas accounts for government 

employees living in government 

accommodations

সরকাক্তর আবাসনন বসবাসকারী সরকাক্তর 
কমণোরীনের গ্যাস ক্তহসাব

8172401 Titas gas bill ক্তর্র্াস গ্যাস ক্তবল

8172402 Bakhrabad gas bill বাখরাবাে গ্যাস ক্তবল

8172403 Jalalabad gas bill জালালাবাে গ্যাস ক্তবল

8172404 Karnaphuli gas bill কর্ণফুলী গ্যাস ক্তবল

8172405 West zone gas bill পক্তিম অঞ্চল গ্যাস ক্তবল
81725 Welfare funds কলযার্ র্হক্তবল

8172501 Welfare fund কলযার্ র্হক্তবল

8172502 Relief fund ত্রার্ র্হক্তবল

8172503 Employee benevolent fund কমণোরী কলযার্ র্হক্তবল

8172504 Employee group insurance fund কমণোরী দ ৌথক্তবমা র্হক্তবল
81726 Electricity accounts for 

government employees living in 

government accommodations

সরকাক্তর আবাসনন বসবাসকারী সরকাক্তর 
কমণোরীনের ক্তবদ্যযৎ ক্তহসাব

8172601 Electricity bill ক্তবদ্যযৎ ক্তবল
81727 Recoveries on demand োক্তবর দপ্রক্তক্ষনর্ আোয়

8172701 Mutual fund loan ক্তমউেুয়াল ফান্ি দলান

8172702 Welfare trust fund কলযার্ ট্রাে র্হক্তবল

8172703 Mutual fund contribution ক্তমউেুয়াল ফান্ি োোঁো

8172704 Club contribution িাব োোঁো
8173 Other suspense accounts অন্যান্য সাসনপন্স অযাকাউন্ট

81731 Departmental suspense accounts ক্তবভাগ্ীয় সাসনপন্স অযাকাউন্ট

8173101 Suspense accounts সাসনপন্স অযাকাউন্ট

8173102 Uncleared bank transactions অক্তনষ্পন্ন বযাংক দলননেন

8173103 Government of Myanmar ক্তময়ানমার সরকার

8173104 Government of India ভারর্ সরকার

8173105 Government of Pakistan পাক্তকস্তান সরকার
81732 Challan remittance োলান দরক্তমনটন্স

8173201 Departmental challan remittance ক্তবভাগ্ীয় োলান দরক্তমনটন্স

8173202 Other challan remittance অন্যান্য োলান দরক্তমনটন্স
81733 Departmental cheques remittance ক্তবভাগ্ীয় দেক দরক্তমনটন্স

8173301 Departmental cheques remittance ক্তবভাগ্ীয় দেক দরক্তমনটন্স
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8173302 Departmental EFT Remittance ক্তবভাগ্ীয় ইএফক্তট দরক্তমনটন্স
81734 Intra department transfers আন্তঃক্তবভাগ্ স্থানান্তর

8173401 Intra department transfers আন্তঃক্তবভাগ্ স্থানান্তর
81735 Cash and bank remittance কযাশ ও বযাংক দরক্তমনটন্স

8173501 Foreign mission remittance (in 

word)

ববনেক্তশক ক্তমশননর দরক্তমনটন্স (ইন ওয়ািণ)

8173502 Foreign money order ববনেক্তশক মাক্তন অিণার

8173503 Internal money order অভযন্তরীর্ মাক্তন অিণার

8173504 Cash remittance between treasuries দট্রজাক্তরসমূনহর মনধয কযাশ দরক্তমনটন্স

8173505 Foreign mission remittance (out 

word)

ববনেক্তশক ক্তমশননর দরক্তমনটন্স (আউট ওয়ািণ)

81736 Exchange accounts in between 

CGA and CGDF

ক্তস.ক্তজ.এ ও ক্তস.ক্তজ.ক্তি.এফ অযাকাউনন্টর 
মনধয এক্সনেঞ্জ অযাকাউন্ট

8173601 Challan remittance (ARMY) োলান দরক্তমনটন্স (আক্তমণ)

8173602 Cheque remittance (ARMY) দেক দরক্তমনটন্স (আক্তমণ)

8173603 Items adjustable by (CGA) সমন্বয়ন াগ্য আইনটম (ক্তস.ক্তজ.এ)

8173604 Items adjustable by (FC-1 pay) সমন্বয়ন াগ্য আইনটম (এফক্তস-১ দপ)

8173605 EFT remittance  ইএফক্তট দরক্তমনটন্স
81737 Exchange accounts between 

CGA and railway accounts

ক্তস.ক্তজ.এ ও দরলওনয় অযাকাউনন্টর মনধয 
এক্সনেঞ্জ অযাকাউন্ট

8173701 Railway-cash adjustment দরলওনয়-নগ্ে সমন্বয়

8173702 Railway-accounts adjustment দরলওনয়-ক্তহসাব সমন্বয়
82 Foreign liabilities ববনেক্তশক োয়

821 Currency and deposit মুদ্রা ও জামানর্
822 Debt securities দেনা অথণপত্র (Debt securities)

823 Loans ঋর্
8231 External loans ববনেক্তশক ঋর্

82311 External loans ববনেক্তশক ঋর্

8231101 Foreign loan ববনেক্তশক ঋর্

8231102 Non-ADP Project  Loan বাক্তষণক উন্নয়ন কমণসূক্তে বক্তহভূণর্ প্রকল্প ঋর্

8231103 Special support/credit for 

development

ক্তবনশষ উন্নয়ন সহায়র্া/ঋর্

82312 Transactions with IMF আইএমএফ এর সনি দলননেন

8231201 Devaluation of taka - promissory 

notes

টাকার অবমূলযায়ন - অিীকারপূর্ণ দনাট

8231202 IMF contributions আইএমএফ কক্তন্ট্রক্তবউশন

8231203 Promissory notes - extended quota অিীকারপূর্ণ দনাট (প্রক্তমজক্তর দনাট) বক্তধণর্ 
দকাটা

8231204 Promissory notes - foreign 

exchange payments

অিীকারপূর্ণ দনাট (প্রক্তমজক্তর দনাট) ববনেক্তশক 
মুদ্রা পক্তরনশাধ

824 Equity and investment fund 

shares

সমমূলধন (Equity) ও ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল 
দশয়ার

8241 Equity সমমূলধন (Equity)
8242 Investment fund shares or units ক্তবক্তননয়াগ্ র্হক্তবল দশয়ার বা ইউক্তনট

825 Insurance, pension and 

standardized guarantee schemes

ক্তবমা, দপনশন ও প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিম

8251 Non life insurance technical 

reserves

অজীবনক্তবমা প্র ুক্তিগ্র্ মজুর্

8252 Life insurance and annuity 

entitlements

জীবনক্তবমা ও বাক্তষণক এনটাইনটলনমন্ট

8253 Pension entitlements দপনশন এনটাইনটলনমন্ট
8254 Claims of pension fund on 

pension manager

দপনশন মযাননজানরর ওপর দপনশন 
র্হক্তবনলর োক্তব

8255 Provisions for calls under 

standardized guarantee schemes

প্রক্তমর্ গ্যারাক্তন্ট ক্তিনমর অধীন ক্তনলাম 
িানকর বযবস্থাপত্র

826 Financial derivatives and 

employee stock options

ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস এন্ি এমপ্লক্তয় 
েক অপশন

8261 Financial derivatives ক্তফন্যাক্তন্সয়াল দিক্তরনভক্তটভস
8262 Employee stock options কমণোরী েক অপশন

827 Other accounts payable অন্যান্য প্রনেয় ক্তহসাব
8271 Trade credit and advances দট্রি দক্রক্তিট ও অক্তিম
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8272 Miscellaneous other accounts 

payable

ক্তবক্তবধ অন্যান্য দেয় ক্তহসাব

9 Net Assets/Equity ক্তনট সম্পে/সমমূলধন
92 Financial assets আক্তথণক সম্পে
93 Liabilities োয়
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