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বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 
 

১. ভূমমকা 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড উন্নয়ন ও রেবামূলক অবামিমযিক প্রমিষ্ঠান । রবাদর্ ডে মনযস্ব রকান আয় নাই। েেকাে 

কর্তডক প্রেত্ত রেকামোং অনুোদনে মাধ্যদম রবাদর্ ডে প্রশােমনক ব্যয় মনব ডাহ হদয় থাদক । ইহাে মূল উদ্দশ্য হদে (ক) রেশম চাদেে 

লাভযনক মেক চামেদেে মনকট তুদল ধো (খ) চামেদেে উপযুক্ত প্রমশক্ষি প্রোন কো (গ) প্রামিক চামেদেে আমথ ডক কামেগমে 

েহায়িা প্রোন এবাং (ঘ) রেশম চােদক যনমপ্রয় কদে রিালাে মাধ্যদম এবাং রেশম চাে েম্প্রোেি কম ডকান্ড ব্যাপকভাদব দ্রুি 

মাঠপর্ ডাদয় মবস্তাে ঘটিদয় োমেদ্র মবদমাচন কো।  

২. রূপকল্প (Vision) 

 রেদশ রেশম মশদল্পে েম্প্রোেি ও উন্নয়দনে মাধ্যদম গ্রামীি যনদগাষ্ঠীে োমেদ্র মবদমাচন। 

৩. অমভলক্ষি (Mission) 

 লাগেই প্রযুমক্ত, েক্ষ যনবল ও উন্নি গদবেিাে মাধ্যদম রেশম খাদিে েম্ভাবনাদক পূি ড কাদয লামগদয় রেশম চাে ও রেশম 

মশদল্পে উন্নয়ন। 

৪. কার্ ডাবমল 

• রেশম চাে ও মশদল্পে েম্প্রোেি ও উন্নয়দন েীঘ ডদময়ামে উন্নয়ন পমেকল্পনা গ্রহি; 

• রেশম মশদল্পে ববজ্ঞামনক ও কামেগমে মবেদয় গদবেিা এবাং প্রমশক্ষি প্রোন; 

• উন্নি যাদিে সুস্থ পলুদপাকাে মর্ম উৎপােন ও মবিেি; 

• প্রমশক্ষদিে মাধ্যদম রেশম রেক্টদে েক্ষ যনবল সৃমি কো; 

• অথ ড ও স্থাবে েম্পমত্ত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা মনমিি কো;  

• রেশম মশদল্পে প্রদয়াযনীয় কাঁচামালেহ োং, োোয়মনক দ্রব্যামে, খুচো র্ন্ত্াাংশ ও  আনুেমিক দ্রব্যামে মেল্ক 

মেলাে, উইভাে ও মপ্রন্টােদেে রক ন্যায্যমূল্যে েেবোদহে ব্যবস্থা; 

• রেদশ-মবদেদশ রেশম ও রেশম োমগ্রী যনমপ্রয় ও বাযােযািকেদিে যন্য প্রচাদেে ব্যবস্থা; 

• কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্য উৎপােদনে যন্য মমল স্থাপদনে ব্যবস্থা গ্রহি; 

• তুুঁি ও রেশমকীদটে যাি োংগ্রহ, োংেক্ষি এবাং রেদশে আবহাওয়া উপদর্াগী উচ্চফলনশীল তুুঁি ও 

রেশমকীদটে যাি উদ্ভাবন। 

• রেশম রেক্টদেে যন্য েক্ষ যনশমক্ত সৃমি এবাং উদ্ভামবি প্রযুমক্ত মাঠ পর্ ডাদয় হস্তান্তর। 

৫.  রকৌশলগি উদদ্দশ্যেমূহ  

• রেশম চাে েম্পোেদি েহদর্ামগিা রযােোেকেি; 

• মানব েম্পে উন্নয়ন  

•  প্রযুক্তিগত ও উদ্ভাবনীমূলক গল্যবষণা জ ারদারকরণ। 

৬. োংস্থাে মবগি ৩ বছদেে প্রধান অযডনেমূহ: 

রেশম কার্ ডক্রম একটি কৃমেমভমত্তক মশল্প। গ্রাদমে েমেদ্র যনদগাষ্ঠীে ব্যাপক কম ডোংস্থান সৃমি, োমেদ্র মবদমাচন, গ্রামীি আথ ড-

োমামযক অবস্থাে উন্নয়ন ও মমহলাদেে ক্ষমিায়দন এ মশল্প গুরুত্বপূন ড ভূমমকা পালন কদেদছ। এ লক্ষি অযডদনে যন্য বাাংলাদেশ 

রেশম  উন্নয়ন রবার্ ড মবগি ৩ বছদে  ১৮.৯৭ লক্ষ  তুুঁিচাো উৎপােন ও  মবিেি কদেদছ, ৮১৭ রমেঃ টন রেশম গুটি উৎপােন 

কদেদছ, যাম ডপ্লা ম ব্যাাংদক তুুঁিযাদিে োংখ্যা ৭৩ রথদক ৮৪ টিদি এবং রেশমকীট যাদিে োংখ্যা ১১৪ রথদক  ১১৩ টিদি উন্নীি 

কো েম্ভব হদয়দছ; নতুন ও উচ্চফলনশীল ১৬টি তুুঁিযাি এবাং ২০টি রেশমকীদটে যাি উদ্ভাবন কো েম্ভব হদয়দছ; এছাড়াও 

১০.০২ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম মর্ম (মর্এফএল)  উৎপােন এবাং  রবাদর্ ডে আওিায় ৮ টি মমমনমফদলচাে  রকদেে মাধ্যদম ২.৪৮ রমেঃ 

টন রেশম সুিা উৎপােন সহ  ২২৪৫ যন কৃেকদক রেশম চাে মবেয়ক কামেগমে প্রমশক্ষি প্রোন কো হদয়দছ। 
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০৭. োংস্থাে Key Performance Indicators(KPI)  
কার্ যক্রম ফলাফল ক্তনল্যদ যক্তিকা সংক্তিষ্ট 

জকৌিলগত 

উল্যেশ্য এর 

ক্রক্তমক 

পক্তর 

মাল্যপর 

একক 

লক্ষযমা

ত্রা 

প্রকৃত 

অ যন 

লক্ষযমাত্রা প্রকৃত 

অ যন 

মধ্যল্যময়াদী লক্ষযমাত্রা 

20২০-২১ 20২১-2২ 

১ম ৬ মাস 

20২২-২৩ 20২৩-২৪ 20২৪-২৫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

১. জরিম চাষ 

সম্প্রসারল্যণ 

সহল্যর্াক্তগতা 

জ ারদারকরণ 

১.১ তুুঁি চাো উৎপােন ও    

মবিেি 

১ লক্ষ 4.90 4.92 8.20 8.77 9.00 10.00 11.00 

১.২ রোগমুক্ত রেশম মর্ম 

উৎপােন ও মবিেি  

লক্ষ 2.50 2.70 2.70 2.04 3.00 5.00 5.00 

১.৩ রেশম গুটি উৎপােন রম.টন 120 112 123 106.88 125 130 140 

১.৪ মমমনমফদলচাে রকদে রেশম 

সুিা উৎপােন 

রম.টন .81 .90 .90 .72 1.10 1.20 1.25 

১.৫ জরিম বস্ত্র উৎপাদন ক্তমটার 5000 5373 6000 5199 6500 7000 8000 

১.৬ জেক জহাল্ডার সভা আল্যয়া ন সংখ্যা 3 3 5 3 5 6 7 

১.৭ জরিম চাল্যষর  ন্য উঠান 

ববঠক আল্যয়া ন 

সংখ্যা 48 48 48 24 48 48 48 

২. প্রযুমক্তগি 

ও 

উদ্ভাবনীমূলক 

গদবেিা 

রযােোেকেি 

২.১ তুুঁিযাি োংেক্ষি ২ োংখ্যা 83 83 84 84 84 84 84 

২.২  রেশমকীদটে যাি োংেক্ষি    োংখ্যা 113 113 114 114 114 114 114 

২.৩ তুুঁিযাি উদ্ভাবন শিকো 1 1 20% - 20% 20% 20% 

২.৪  রেশমকীট যাি উদ্ভাবন শিকো 1 1 15% - 20% 20% 20% 

২.৫ উন্নি যাদিে তুুঁিকাটিাংে 

উৎপােন 

রম.টন 10.20 10.20 10.40 10.50 12.00 13.00 14.00 

৩. মানব 

েম্পে উন্নয়ন 

৩.১ আমাে বামড় আমাে খামাে 

প্রকদল্পে েেস্য েহ চােী/বেনীদেে 

প্রমশক্ষদিে মাধ্যদম েক্ষ যনবল 

সৃমি 

৩ োংখ্যা 500 500 920 525 1000 1050 1100 

 

০৮. েমস্যা ও চিাদলঞ্জেমূহ 

     বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে প্রধান েমস্যা ও চিাদলঞ্জেমূহ হদে : 

• ব ার্ড ের  ীজাধারসমূহ এ ং গর্ ষণা ও প্রশিক্ষণ বের্ের েম েোর্ের ব্যয়ভার প্রেল্প শিভের হওয়ায় প্রর্য়াজিীয় োর্ েক্রম 

শিরশ শিন্নভার্  পশরচালিা েরর্ে িা পারা; 

• বরিম গুটির সুষ্ঠু শ পণি ব্য স্থার অভা ;  

• আ হাওয়া সশহঞ্চু আরও উন্নে জার্ের বরিম পলু উৎপাদি,  ীজাধারসমূর্হ আধুশিে চাষা াদ পদ্ধশে ও উন্নে র্ন্ত্রপাশের 

সংেট; 

• বরিম চার্ষ সম্পৃক্ত চাশষ/র্রিম মাশলে ও উর্েক্তার্দর স্বল্প সুর্দ প্রর্য়াজিীয় মূলধি প্রাশির সুর্র্ার্গ সীমা দ্ধো।  

 

৯.  ভমবষ্যৎ পমেকল্পনা:  

 

 আগামী ২০২৫-২৬ অর্ য বছল্যরর মল্যধ্য ৪০.৫০ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন, ৩৯.০০ লক্ষ জরাগমুি জরিম ক্তিম 

উৎপাদন, ১৫০০ জমেঃ টন জরিম গুটি উৎপাদন এবং ১২৮.০০ জমেঃ টন জরিম সুতা উৎপাদন করা হল্যব।  াম যপ্লা ম 

ব্যাংল্যক তুঁত াল্যতর সংখ্যা ২০২৪-২৫ অর্ য বছল্যরর মল্যধ্য ৮৬ টিল্যত এবং জরিমকীট  াল্যতর সংখ্যা ১১৬ টিল্যত উন্নীত 

করা; নতন আবহাওয়া সক্তহষ্ণু আরও ৩ টি তুঁত াত এবং ৩ টি জরিমকীল্যটর  াত উদ্ভাবন করা হল্যব। জরিম চাল্যষ 

আগ্রহী ব্যক্তিবল্যগ যর মধ্য জর্ল্যক পর্ যায়ক্রল্যম ১০০০০  নল্যক প্রক্তিক্ষণ প্রদান করা হল্যব। নতনভাল্যব ৭৫,০০০ জলাল্যকর 

কম যসংস্থান সৃক্তষ্ট করা হল্যব। এছাড়াও রা িাহী ও ঠাকুরগাও জরিম কারখানা পূণ যাঙ্গরূল্যপ চালু করা হল্যব। 



 

1324 

 

 

 

১০. োংস্থাে ২০২২-২৩  অথ ডবছদেে প্রাক্কমলি, ২০২১-২২ অথ ডবছদেে োংদশামধি ও অনুদমামেি এবাং ২০২০-২১ 

অথ ডবছদেে রমাট আয়, রমাট ব্যয়, ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘাটমি): 
                                                                                                                                            (লাখ টাকায়) 

ক্রমমক  

নম্বে 
মববেি 

বাদযট  

২০২২-২৩  

োংদশামধি বাদযট 

২০২১-২২ 

অনুদমামেি বাদযট 

২০২১-২২ 

োমময়ক  

২০২০-২১ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. রমাট আয় ৪২৭৫.৫০ ৩৭৫০.০০ ৩৪৬৪.৬৭ ৩৪০২.১৩ 

২. রমাট ব্যয় ৪০৯২.5০ ৩৬৭৭.০০ ৩১৮০.৫০ ৩৩১০.৩৮ 

৩. ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘাটমি)  ১৮৩.০০ ৭৩.০০       ২৮৪.১৭ ৯১.৭৫ 

  

11.  ার্জট পর্ োর্লাচিা 

ে. পশরচালি বৃত্তান্ত   

 ১.  সম্প্রসারণ েম েসূশচ 

 সম্প্রসারণ েম েসূশিঁর আওোয়  াংলার্দি উন্নয়ি বরিম ব াড ে ের্তেে ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  

প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র র্র্াক্রর্ম ৮.২০ লাখ এ ং ৯.০০ লাখ তুঁে চারা উৎপাদি েরার পশরেল্পিা গ্রহণ েরা হর্য়র্ছ। েন্মর্ে    

ব াড ে ের্তেে ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র র্র্াক্রর্ম ৩.০০ লাখ এ ং ৩.১০ লাখ বরাগ মুক্ত    

তুঁে চারা শ েরণ েরার পশরেল্পিা গ্রহণ েরা হর্য়র্ছ। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র তুঁে চারা উৎপাদি ও শ েরর্ণর পশরমাণ শছল 

র্র্াক্রর্ম ৪.৯২ লাখ এ ং ২.৭০ লাখ। ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র এ েম েসূশচর আওোয় 

বরিমগুটি উৎপাদর্ির লক্ষযমাত্রা র্র্াক্রর্ম ১২৩.০০ এ ং ১৩০.০০ বম. টি শিধ োরণ েরা হর্য়র্ছ। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র বরিমগুটি 

উৎপাদর্ির পশরমাণ শছল ১১২.০০ বম. টি। এই েমসূশচর আওোয় ২০২১-২২ সংর্িাশধে ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র 

র্র্াক্রর্ম ৯২০ এ ং ১০০০ জি কৃষের্ে প্রশিক্ষণ প্রদার্ির পশরেল্পিা গ্রহণ েরা হর্য়র্ছ। এই েমসূশিঁর আওোয় ২০২০-২১ 

অর্ ে ছর্র ৫০০ জি কৃষের্ে প্রশিক্ষণ প্রদাি েরা হর্য়র্ছ।   

  ২. িাস োশর েম েসূশচ     

 িাস োশর েম েসূশচর আওোয় ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র র্র্াক্রর্ম ৮০ বহক্টর ও 

৯০ বহক্টর জশমর্ে ৮০০০.০০ শের্লাগ্রাম ও ৯০০০.০০ শের্লাগ্রাম ের্র বরিম গুটির  ীজ উৎপাদি েরার পশরেল্পিা গ্রহণ েরা 

হর্য়র্ছ। এই েম েসূশচর আওোয় ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র ৭৫০০.০০ শের্লাগ্রাম বরিম গুটির  ীজ উৎপাদি েরা হর্য়র্ছ। এই 

েম েসূশচর আওোয় ২০২১-২২ সংর্িাশধে  ার্জর্ট ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে  ার্জর্ট র্র্াক্রর্ম ২.৭০ লাখ ও ৩.০০ লাখ  

বরাগমুক্ত শডম উৎপাদি েরা হর্   র্ল আিা েরা র্ার্ি। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র বরাগমুক্ত শডম উৎপাদর্ির পশরমাণ শছল ২.৫০ 

লাখ।  

  ৩.  শমশিশির্লচার েম েসূশচ     

 এই েম েসূশচর আওোয় ব াড ে ের্তেে ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ০.৯০ বম. টি. বরিম সুো উৎপাদর্ির লক্ষযমাত্রা 

শিধ োরণ েরা হর্য়র্ছ। ২০২২-২৩ অর্ ে ছর্র বরিম সুো উৎপাদর্ির পশরমাণ প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ ১.০০ বম. টি.। ২০২০-২১ 

অর্ ে ছর্র বরিম সুো উৎপাদর্ির  পশরমাণ শছল ০.৯০ বম. টি.।  

  ৪.  িেিা ও বস া বেে 

২০২১-২২ সংর্িাশধে  অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে  অর্ ে ছর্র িেসা উদ্ভা র্ির বোি পশরেল্পিা গ্রহণ েরা হয় 

িাই। 
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  ৫.  াজারজােেরণ েম েসূশচ 

 এই েম েসূশচর  আওোয় ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র বরিশম োপড় উৎপাদর্ির 

এ ং লক্ষযমাত্রা প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ র্র্াক্রর্ম ৬০০০.০০ বম. টি এ ং ৬৫০০.০০ বম. টি। উশিশখে  ছরদ্বর্য় বরিশম োপড়  

শ ক্রর্য়র লক্ষযমাত্রা প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ র্র্াক্রর্ম ২6০০.০০ লাখ শমটার এ ং ২34০ লাখ শমটার। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র 

বরিশম োপড় উৎপাদর্ির পশরমাণ শছল 5373.০০ বম. টি এ ং শ ক্রর্য়র পশরমাণ শছল 1922 লাখ শমটার। 

 ৬.  গর্ ষণা ও উন্নয়ি েম েসূশচ    

 এই েম েসূশচর  আওোয় ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে  উভয় অর্ ে ছর্র উচ্চ িলিিীল তুঁে 

জাে সংরক্ষণ এর লক্ষযমাত্রা প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ ৮৪ টি। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র উচ্চ িলিিীল তুঁে জাে সংরক্ষণ এর পশরমাণ 

শছল ৮৩ টি। ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩ প্রাক্কশলে উভয় অর্ ে ছর্র উচ্চ িলিিীল বরিম শেট জাে সংরক্ষণ 

এর লক্ষযমাত্রা প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ ১১৪ টি। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র উচ্চ িলিিীল বরিম শেট জাে সংরক্ষণ এর পশরমাণ শছল 

১১৩ টি। ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩ প্রাক্কশলে  অর্ ে ছর্র উচ্চ িলিিীল তুঁে োঠি উৎপাদর্ির লক্ষযমাত্রা 

শিধ োরণ েরা হর্য়র্ছ র্র্াক্রর্ম ১০.৫০ বম. টি এ ং ১২.০০ বম. টি। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র উচ্চ িলিিীল তুঁে োঠি উৎপাদর্ির 

পশরমাণ শছল ১০.৪০ বম. টি। 

খ.  আয়-ব্যয় শহসা  

  াংলার্দি বরিম উন্নয়ি ব াড ে এর জন্য ২০২১-২২ অর্ ে ছর্র সংর্িাশধে ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র সরোর হর্ে 

অনুদাি/মঞ্জুশর শহর্সর্  র্র্াক্রর্ম ৩৭.১০ বোটি ও ৪২.৩৪ বোটি টাো পাওয়া র্ার্   র্ল আিা েরা র্ার্ি। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র 

সরোর হর্ে  মঞ্জুশর শহসার্  ব ার্ড ের প্রাি আশর্ েে অনুদার্ির পশরমাণ শছল ৩৩.70 বোটি টাো।    

 ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র ব ার্ড ের সরোশর অনুদাি ও অন্যান্য খাে হর্ে বমাট 

আর্য়র পশরমাণ হর্  র্র্াক্রর্ম ৩৭.৫০ বোটি ও ৪২.৭৫ বোটি টাো। ির্ল রাজস্ব ব্যয় পর েী ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র 

ও ২০২২-২৩ প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র পশরচালি উদ্বৃর্ত্তর পশরমাণ দাঁড়ার্  র্র্াক্রর্ম ০.৭৩ বোটি টাো এ ং ১.৮৩ বোটি টাো। 

২০২০-২১ অর্ ে ছর্র পশরচালি উদ্বৃর্ত্তর পশরমাণ শছল ০.৯2 বোটি টাো।  

গ. প্রাক্কশলে মুিািা ও েহশ ল প্র াহ 

 ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র প্রারশিে িগদ ও ব্যাংে শস্থশেসহ বমাট সংগৃহীে েহশ র্লর পশরমাণ শছল ১৭.৩৭ বোটি টাো। 

২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩ প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র এই েহশ র্লর পশরমাণ র্র্াক্রর্ম ১৩.৯1 বোটি ও ১৫.০1 

বোটি টাো হর্   র্ল প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ। এর শ পরীর্ে স্থাশয় সম্পর্দ শ শির্য়াগ, দীর্ ের্ময়াশদ ঋণ পশরর্িাধ ও অন্যান্য খার্ে 

উশিশখে সমর্য় শ শির্য়ার্গর পর ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে  অর্ ে ছর্র  েহশ র্লর বোি র্াটশে 

র্াের্ িা। ২০২০-২১অর্ ে ছর্র সংস্থার েহশ র্ল বোি  র্াটশে শছল িা।    

র্. মূলধি োঠার্মা 

 ২০২১ সার্লর ৩০ বি জুি  োশরর্খ ব ার্ড ের বমাট সম্পর্দর পশরমাণ শছল ৬৫৩.৪9 বোটি টাো এর মর্ে ৭% ঋণ  ও  

৯৩% মূলধি দ্বারা বর্াগাি বদওয়া হয়। ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র বমাট সম্পর্দর 

পশরমাণ র্র্াক্রর্ম ৬৫৩.৮2 ও ৬৫৫.২৪ বোটি টাো এ ং ঋণ ও মূলধর্ির অনুপাে উভয় অর্ ে ছর্র ৭:৯৩ হর্  মর্ম ে  র্ল 

প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ।   

ঙ. সরোশর বোষাগার্র বদয়  

     াংলার্দি বরিম উন্নয়ি ব াড ে অ- াশণশজযে উন্নয়ি ও বস ামূলে োর্য্েক্রম পশরচালিা ের্র র্ার্ে এ ং সরোশর অনুদাি দ্বারা 

ব াড ে এর ব্যয় শমটার্িা হয়। ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ও ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে অর্ ে ছর্র রাষ্ট্রীয় বোষাগার্র র্র্াক্রর্ম 

০.৯০ বোটি  ও ০.৯৪ বোটি টাো জমা প্রদাি েরর্  মর্ম ে প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র রাষ্ট্রীয় বোষাগার্র জমা 

প্রদার্ির পশরমাণ শছল ০.৭২ বোটি টাো ।   
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চ. জি ল োঠার্মা 

 ব ার্ড ে ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র বমাট ১৮০ জি েম েচারী চাকুরীরে শছল। ২০২১-২২ সংর্িাশধে অর্ ে ছর্র ৫৩১ জি 

অনুর্মাশদে জি র্লর শ পরীর্ে প্রেযাশিে জি র্লর সংখ্যা ১৬৯ জি হর্  মর্ম ে প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ। ২০২২-২৩  প্রাক্কশলে 

অর্ ে ছর্র অনুর্মাশদে ৫৩১ টি পর্দর শ পরীর্ে প্রেযাশিে সংখ্যা ১৪৫ জি হর্   র্ল প্রাক্কলি েরা র্ার্ি। ২০২০-২১ অর্ ে ছর্র 

েমী প্রশে গড় ব েি ও ভাোশদর পশরমাণ শছল ৮৬৬৮২৮.০০ টাো র্া বৃশদ্ধ বপর্য় ২০২১-২২ সংর্িাশধে ও ২০২২-২৩  

প্রাক্কশলে  অর্ ে ছর্র র্র্াক্রর্ম ৯৪৬৭৪৬.০০ এ ং ১০৫৮২৭৬.০০ টাো হর্  মর্ম ে প্রাক্কলি েরা হর্য়র্ছ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশেটি খার্ে ব্যর্য়র বক্ষর্ত্র আশর্ েে শ শধ-শ ধাি অনুসরণ েরর্ে হর্ । 



২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

সাময়য়ক 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশায়িত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
য়ববেণ 

প্রিান কার্ ডালয় 

সম্প্রসােণ কম ডসূয়ি 

লাখ সাংখ্যা . ১ তুঁত িাো উৎপােন ৯.০০ ৮.২০ ৫.৯০ ৪.৯২ 

লাখ সাংখ্যা . ২ তুঁত িাো য়বতেণ ৩.১০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৭০ 

% . ৩ - উৎপােদনে হাে ৩৪.৪৪ ৩৬.৫৯ ৫০.৮৫ ৫৪.৮৮ 

রহক্টে . ৪ তুঁত িাদেে েয়মে পয়েমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

রম.টন . ৫ রেশমগুটি উৎপােন ১৩০.০০ ১২৩.০০ ১৩৫.০০ ১১২.০০ 

সাংখ্যা . ৬ কৃেকদেে প্রয়শক্ষণ ১০০০.০০ ৯২০.০০ ৮৮৫.০০ ৫০০.০০ 

নাস ডােী কম ডসূয়ি 

রহক্টে . ৭ তুঁত িাদেে েয়মে পয়েমাণ ৯০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ 

লাখ 

য়কিঃগ্ািঃ 
. ৮ রেশমগুটিে বীে উৎপােন ৯০০০.০০ ৮০০০.০০ ৫৮০০.০০ ৭৫০০.০০ 

% . ৯ - রমাট উৎপােদনে শতকো হাে ০ ০ ০ ০ 

লাখ সাংখ্যা . ১০ রোগমুক্ত গুটি য়র্ম উৎপােন ৩.০০ ২.৭০ ৩.০০ ২.৫০ 

য়ক. গ্া. . ১১ বায়ণয়েিক য়িয়িদত রেশম গুটি উৎপােন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ সাংখ্যা . ১২ ততঁ িাো উৎপােন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

য়ময়নয়িদলিাে কম ডসূয়ি 

রম.টন . ১৩ রেশম সুতা উৎপােন ১.০০ ০.৯০ ১.০০ ০.৯০ 

য়ক. গ্া. . ১৪ রেশম সুতা য়বক্রয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

% . ১৫ - উৎপােদনে শতকো হাে ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

নকশা এবাং রসবা রকন্দ্র 

স্ত্রীণ . ১৬ নতন নকশা উদ্ভাবন (স্ক্রীণ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 বলক . ১৭ নতন নকশা উদ্ভাবন (ব্লক) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

রমাট . ১৮ নতন নকশা উদ্ভাবন (দমাট) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

বাোেোতকেণ কম ডসূয়ি 

রম.টন . ১৯ রেশমী কাপড় উৎপােন ৬৫০০.০০ ৬০০০.০০ ৫১০০.০০ ৫৩৭৩.০০ 

লাখ য়মটাে . ২০ রেশমী কাপড় য়বক্রয় ২৬০০.০০ ২৩৪০.০০ ২০০০.০০ ১৯২২.০০ 

% . ২১ উৎপােন য়বক্রয় হাে ৪০.০০ ৩৯.০০ ৩৯.২২ ৩৫.৭৭ 

গদবেণা ও উন্নয়ন কম ডসূয়ি 

সাংখ্যা . ২২ উচ্চ িলনশীল তুঁতোত সাংেক্ষণ ৮৪.০০ ৮৪.০০ ৮৩.০০ ৮৩.০০ 

সাংখ্যা . ২৩ উচ্চ িলনশীল রেশম কীট োত সাংেক্ষণ ১১৪.০০ ১১৪.০০ ১১৩.০০ ১১৩.০০ 

% . ২৪ উচ্চ িলনশীল তুঁত োত উদ্ভাবন ২০.০০ ২০.০০ ১.০০ ১.০০ 

% . ২৫ উচ্চ িলনশীল রেশম কীট োত উদ্ভাবন ২০.০০ ৬.০০ ১.০০ ১.০০ 

রম.টন . ২৬ উচ্চ িলনশীল  তুঁতকাঠি উৎপােন ১২.০০ ১০.৫০ ১২.০০ ১০.৪০ 

সাংখ্যা . ২৭ রমাট (২২+...+২৫) ২৩৮.০০ ২২৪.০০ ১৯৮.০০ ১৯৮.০০ 

 ১৩২৭  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

সাময়য়ক 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশায়িত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
য়ববেণ 

প্রিান কার্ ডালয় 

োেস্ব 

লাখ টাকা . ২৮ তুঁত িাো য়বক্রয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাকা . ২৯ - িাো প্রয়ত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৩০ রোগমুক্ত য়র্ম য়বক্রয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাকা . ৩১ -রোগ মুক্ত য়র্ম প্রয়ত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৩২ রেশম সুতা য়বক্রয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাকা . ৩৩ -য়মটাে প্রয়ত োেস্ব আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৩৪ রমাট য়বক্রয়  (২৮+৩০+৩২) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৩৫ সেকায়ে অনুোন ৪২৩৪.৫০ ৩৭১০.০০ ৩৩৮৭.৫০ ৩৩৬৯.৫৮ 

% . ৩৬ - রমাট োেদস্বে হাে ৯৯.০৪ ৯৮.৯৩ ৯৭.৭৭ ৯৯.০৪ 

লাখ টাকা . ৩৭ য়বদেয়শ অনুোন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৩৮ সেকায়ে ঋণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৩৯ আোয়দর্াগ্য সুে ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৪০ রসবা প্রোন বাবে য়ি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৪১ অন্যান্য ৪১.০০ ৪০.০০ ৭৭.১৭ ৩২.৫২ 

লাখ টাকা . ৪২ রমাট পয়েিালন োেস্ব (তিয়সল-ক) (৩৪+..+৪১) ৪২৭৫.৫০ ৩৭৫০.০০ ৩৪৬৪.৬৭ ৩৪০২.১০ 

ব্যয় 

লাখ টাকা . ৪৩ রেশমগুটি বীে উৎপােন ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাকা . ৪৪ -প্রয়ত রেশমগুটিদত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৪৫ য়বয়ায়োং এপলায়নদসস ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৪৬ সম্প্রসােণ িতডয়ক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৪৭ রবতন এবাং  িাতায়ে (তিয়সল-খ) ১৫৩৪.৫০ ১৬০০.০০ ১৫১৫.৫০ ১৫৬০.২৯ 

% . ৪৮ - রমাট আদয়ে হাে ৩৫.৮৯ ৪২.৬৭ ৪৩.৭৪ ৪৫.৮৬ 

লাখ টাকা . ৪৯ প্রয়িদর্ন্ট িান্ড গ্িাচুইটি ৫৬৫.০০ ৮৫৫.০০ ৭৮৫.০০ ৭৭০.৬৩ 

% . ৫০ - রমাট আদয়ে হাে ১৩.২১ ২২.৮০ ২২.৬৬ ২২.৬৫ 

লাখ টাকা . ৫১ অন্যান্য প্রশাসয়নক ব্যয় (তিয়সল-গ) ১৯৫৮.০০ ১১৮৭.০০ ৮৪৫.০০ ৯৪৭.০৩ 

% . ৫২ - রমাট আদয়ে হাে ৪৫.৮০ ৩১.৬৫ ২৪.৩৯ ২৭.৮৪ 

লাখ টাকা . ৫৩ অবিয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ৫৪ অন্যান্য ব্যয় (তিয়সল-ঘ) ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩২.৪০ 

লাখ টাকা . ৫৫ রমাট পয়েিালন ব্যয় (৪৩+.....+৫৪) ৪০৯২.৫০ ৩৬৭৭.০০ ৩১৮০.৫০ ৩৩১০.৩৫ 

% . ৫৬ - রমাট আদয়ে হাে ৯৫.৭২ ৯৮.০৫ ৯১.৮০ ৯৭.৩০ 

লাখ টাকা . ৫৭ পয়েিালন উদ্বৃি/(ঘাটয়ত) (৪২-৫৫) ১৮৩.০০ ৭৩.০০ ২৮৪.১৭ ৯১.৭৫ 

 ১৩২৮  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

বিিরণ িাজেট িাজেট সংজ াবিত িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  রর ম উন্নয়ন রিার্ ড 

প্রাক্কবলত আয় ও ব্যয় 

প্রিান কার্ ডালয় 

(লাখ টাকায়) 

অনুজমাবেত সামবয়ক 

আয় 

১ ইউবনটসমূহ হজত রলবি সংগ্রহ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২ সরকাবর  অনুোন  ৪২৩৪.৫০  ৩৭১০.০০  ৩৩৮৭.৫০  ৩৩৬৯.৫৮ . 

৩ বিজেব ক অনুোন  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ লাইজসন্স বি, কর ইতযাবে  ১.০০  ১.০০  ০.০০  ০.০৩ . 

৫ ররবেজে ন ও িাবষ ডক বি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৬ রসিার েন্য প্রাপ্য বি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ প্রকা না বিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ ব্যিসাবয়ক মুনািা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ প্রাপ্য সুে  ৫.০০  ৬.০০  ০.০০  ৬.২৫ . 

১০ প্রাপ্য িাড়া  ৫.০০  ৪.০০  ০.০০  ১.৭৯ . 

১১ অন্যান্য  ৩০.০০  ২৯.০০  ৭৭.১৭  ২৪.৪৮ . 

১২ রমাট আয়  ৪২৭৫.৫০  ৩৭৫০.০০  ৩৪৬৪.৬৭  ৩৪০২.১৩ . 

ব্যয় 

১৩ রিতন ও িাতাবে  ১৫৩৪.৫০  ১৬০০.০০  ১৫১৫.৫০  ১৫৬০.২৯ . 

১৪ কম ডচারীজের িবিষ্য তহবিল/জেন ন িান্ড  ৫৬৫.০০  ৮৫৫.০০  ৭৮৫.০০  ৭৭০.৬৩ . 

১৫ রমরামত ও রক্ষণাজিক্ষণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৬ অিচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৭ প্রব ক্ষণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৮ বসএনবে, রেট্রল, অকজটন , লুবিজকণ্ট ও অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ সমাে কল্যাণ ব্যয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ উেজেষ্টা বনজয়াজের েন্য ব্যয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ ির্তডবক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ েবরজ াবিতব্য সুে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ অন্যান্য  ১৯৯৩.০০  ১২২২.০০  ৮৮০.০০  ৯৭৯.৪৬ . 

২৪ রমাট ব্যয়  ৪০৯২.৫০  ৩৬৭৭.০০  ৩১৮০.৫০  ৩৩১০.৩৮ . 

২৫ মাথাবেছু ব্যয় (সুে ব্যতীত ) (টাকা)  ২৮২২৪১৩.৭৯  ২১৭৫৭৩৯.৬৪  ২১২০৩৩৩.৩৩  ১৮৩৯১০০.০০ . 

২৬ রহর্ অবিস ও ইউবনজটর ব্যয় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৭ ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটবত)  ১৮৩.০০  ৭৩.০০  ২৮৪.১৭  ৯১.৭৫ . 

 ১৩২৯  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

বাদেট সাংদশাধিত বাদেট বাদেট 
ধববেণ 

২০২২-২৩ প্রাক্কধলত মুনাফা ও তহধবল প্রবাহ 

প্রিান কার্ ডালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামধয়ক অনুদমাধেত 

তহধবদলে উৎস 

১ প্রােধিক  নগে ও ব্াাংক  ধিধত  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ১,৬৪৫.৬৯  ৯৪৪.০০ . 

২ ব্য় উদ্বৃত্ত আয়  ৭৩.০০  ১৮৩.০০  ৯১.৭৫  ২৮৪.১৭ . 

৩ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ অন্যান্য (নগে ব্তীত)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৫ প্রাপ্য নতুন মূলিন  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩,৩৮৭.৫০ . 

৬ প্রাপ্য ঋণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ িায়ী পধেচালন সম্পধত্ত ধবক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ অন্যান্য িায়ী সম্পধত্ত ধবক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ ব্াাংক  ওভােড্রাফট বৃধি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ পাওনাোেসহ অন্যান্য চলধত োয় বৃধি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৭৭.১৭ . 

১২ রমাট তহধবল সাংগ্রহ  ১,৩৯০.৭৮  ১,৫০০.৭৮  ১,৭৩৭.৪৪  ৪,৬৯২.৮৪ . 

তহধবদলে প্রদয়াগ 

১৩ আয়কে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ পূব ডবতী বৎসদেে সমন্বয়  ০.০০  ০.০০  ৩২৭.৯১  ০.০০ . 

১৫ সেকাধে রকাষাগাদে প্রদেয় অবোন/লভ্াাংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৬ িায়ী পধেচালন সম্পধত্তদত ধবধনদয়াগ  ৩৩.০০  ১৪২.০০  ৫৯.২৩  ২৮৪.১৭ . 

১৭ অন্যান্য িায়ী সম্পধত্তদত ধবধনদয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৮ েীর্ ডদময়াধে ঋণ পধেদশাি  ৪০.০০  ৪১.০০  ৩২.৫২  ৭৭.১৭ . 

১৯ মজুেসহ অন্যান্য চলধত সম্পে বৃধি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ সমাপনী নগে ও ব্াাংক ধিধত  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ৯৪৪.০০ . 

২১ অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩,৩৮৭.৫০ . 

২২ রমাট তহধবল প্রদয়াগ  ১,৩৯০.৭৮  ১,৫০০.৭৮  ১,৭৩৭.৪৪  ৪,৬৯২.৮৪ . 

২৩ নীট তহধবল বৃধি/(র্াটধত)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

 ১৩৩০  



 

প্রধান কার্ যালয় 

২০২৩ ২০২২ ২০২১ 

বিিরণ        িাজেট           

৩০ জুন 
৩০ জুন 

     সংজ াবধত       

৩০ জুন 

২০২৩ 

িাংলাজে  রর ম উন্নয়ন রিার্ য 

প্রাক্কবলত বিবতপত্র  জুন  

 ১,৩৩১.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামবয়ক 

মূলধন ও োয় 

১ মূলধন ৬০৬৯০.৭০ ৬০৬৯০.৭০ ৬০৬৯০.৭০ . 

২ সংরবিত তহবিল ২৫৬.০০ ৭৩.০০ ০.০০ . 

৩ ইক্যুইটি ৬০৯৪৬.৭০ ৬০৭৬৩.৭০ ৬০৬৯০.৭০ . 

৪ েীর্ যজময়াবে োয় ৪৫৭৭.০০ ৪৬১৮.০০ ৪৬৫৮.০০ . 

৫ চলবত োয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ . 

৬ রমাট োয় ৪৫৭৭.০০ ৪৬১৮.০০ ৪৬৫৮.০০ . 

৭ রমাট তহবিল ৬৫৫২৩.৭০ ৬৫৩৮১.৭০ ৬৫৩৪৮.৭০ . 

মূলধন কাঠাজমা ও বলক্যইবর্টি অনুপাত 

৮ ঋণ মূলধন অনুপাত ৭ : ৯৩ ৭ : ৯৩ ৭:৯৩ . 

৯ চলবত অনুপাত ০.০০ : ১ ০.০০ : ১ ০.০০ : ১ . 

১০ তিবরত সম্পে অনুপাত ০ : ১ ০ : ১ ০ : ১ . 

সম্পবওসমূহ 

১১ ব্যিসা পবরচালনার িাির সম্পবি ৬১৮০২.০৭ ৬১৬৬০.০৭ ৬১৬২৭.০৭ . 

১২ িাে : ক্রমপুবিত অিচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ . 

১৩ নীট িাির সম্পবি ৬১৮০২.০৭ ৬১৬৬০.০৭ ৬১৬২৭.০৭ . 

১৪ অন্যান্য িাির সম্পবি ০.০০ ০.০০ ০.০০ . 

১৫ চলবত সম্পে ৩৭২১.৬৩ ৩৭২১.৬৩ ৩৭২১.৬৩ . 

১৬ রমাট সম্পে ৬৫৫২৩.৭০ ৬৫৩৮১.৭০ ৬৫৩৪৮.৭০ . 

 ১৩৩১  



 

বাজেট 
বববরণ 

বাাংলাজেশ ররশম উন্নয়ন রবার্ ড 

সরকারর ককাষাগারর কেয়  ২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

সাংজশাবিত  বাজেট বাজেট 

(লাখ টাকায়) 

অনুজমাবেত সামবয়ক 

আমোবন শুল্ক ১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আমোবনর উপর ববক্রয় কর ২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আমোবনর অনুমবত বি ৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রজয়র উপর আবগাবর শুল্ক/ভ্যাট ৪  ৩৭.০০  ২৭.০০  ৩৫.০০  ৩৫.০০ . 

ববক্রয় কর ৫  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরকাবর ঋজণর সুে ৬  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরকাবর রকাষাগাজর প্রজেয় অবোন/লভ্যাাংশ ৮  ৪১.০০  ৩০.০০  ৪০.০০  ৪০.০০ . 

রপ্তাবন কর ৯  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সড়ক বনম ডাণ কর ১০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

লাইজসন্স বি ১১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

উনণয়ন বি ১২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

অন্যান্য ১৩  ১৬.০০  ১৫.০০  ১৫.০০  ১৫.০০ . 

রমাট ১৪  ৯৪.০০  ৭২.০০  ৯০.০০  ৯০.০০ . 

 ১৩৩২  



 

সংশ োধিত বোশেট 

কর্মীর সংখ্যো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অনুম োদিত  

পি 
বততর্মোন  

সংখ্যো 

কর্মীর শ্রেধি 

 
বোশেট 

প্রতযোধ ত  

সংখ্যো 

অনুম োদিত 

পি 

বততর্মোন  

সংখ্যো 

প্রতযোধ ত  

সংখ্যো 

বততর্মোন  

সংখ্যো 

অনুম োদিত 

পি 

বোশেট 

মূল 

 শ্রবতন 

কর্মী প্রধত 

 গড় (টোকো)  

শ্রর্মোট শ্রবতন 

ও 

১২ ১৩ 

বোংলোশে  শ্রর র্ম উন্নয়ন শ্রবোর্ ত 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

কর্মীর ধববরি 

প্রিোন কোর্ তোলয় 

 1,333.00 

ভোতোধে 

ভোতোধে 

সোর্মধয়ক 

১ 
 ১,২০০,০০০  কর্ম তচোরী (শের্ ১-৫)  ১০  ৭  ৭  ১০  ৭  ৭  ১০  ৭  ৬০.০০  ২৪.০০  ৮৪.০০ . 

২ 
 ১,১১৫,৭৮৯  কর্ম তচোরী (শের্ ৬-৯)  ৭৪  ১৯  ১৯  ৭৪  ২০  ২০  ৭৪  ৯  ১৩২.০০  ৮০.০০  ২১২.০০ . 

৩ 
 ১,১২৩,৫৫৮  কর্ম তচোরী (শের্ ১০)  ৪৩৯  ১০৪  ১০৪  ৪৩৯  ১২২  ১২২  ৪৩৯  ১১৩  ৬৩৩.০০  ৫৩৫.৫০  ১,১৬৮.৫০ . 

৪ 
 ১,১২৬,৫৩৮  উপ-শ্রর্মোট (১+২+৩)  ৫২৩  ১৩০  ১৩০  ৫২৩  ১৪৯  ১৪৯  ৫২৩  ১২৯  ৮২৫.০০  ৬৩৯.৫০  ১,৪৬৪.৫০ . 

৫ 
 ৪৬৬,৬৬৭  কর্ম তচোরী(শের্ ১১-২০)  ৫৮  ১৫  ১৫  ৫৮  ২০  ২০  ৫৮  ৫১  ৪৫.০০  ২৫.০০  ৭০.০০ . 

৬ 
 ০  েক্ষ েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ 
 ০  আিো-েক্ষ েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ 
 ০  অেক্ষ েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ 
 ০  অধনয়ধর্মত েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ 
 ৪৬৬,৬৬৭  উপ-শ্রর্মোট (৫+...+৮)  ৫৮  ১৫  ১৫  ৫৮  ২০  ২০  ৫৮  ৫১  ৪৫.০০  ২৫.০০  ৭০.০০ . 

১১ 
 ১,০৫৮,২৭৬  শ্রর্মোট (৪+৯+১০)  ৫৮১  ১৪৫  ১৪৫  ৫৮১  ১৬৯  ১৬৯  ৫৮১  ১৮০  ৮৭০.০০  ৬৬৪.৫০  ১,৫৩৪.৫০ . 

 ১৩৩৩  



 

বাজেট সংজ াধিত বাজেট 

ববতন ও  (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

মূল  

ববতন  

ব াট  ববতন ও  ক ী  

প্রধত গড় 

(টাকা) 

মূল 

 ববতন 

ব াট ববতন 

ও   
ক ী  

প্রধত গড় 

(টাকা) 

মূল 

 ববতন 

ব াট ববতন ও  

বাংলাজে  বে   উন্নয়ন ববার্ ড 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

ক ীে ধববেণ 

প্রিান কার্ ডালয় 

 1,334.00 

ক ী প্রধত 

 গড় (টাকা)  ভাতাধে 
ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

অনুজ াধেত সা ধয়ক 

 ৫৭.০০  ২২.০০  ৭৯.০০  ৬০.০০  ২৮.০০  ৮৮.০০  ১১২৮৫৭১   ১২৫৭১৪৩   ৯৭১৪২৯   ৫০.০০  ১৮.০০  ৬৮.০০ 

 ১১০.০০  ৭০.০০  ১৮০.০০  ১১৬.০০  ৮৭.০০  ২০৩.০০  ৯০০০০০   ২২৫৫৫৫৬   ১৮১১১১১   ৯৮.০০  ৬৫.০০  ১৬৩.০০ 

 ৭৬১.০০  ৫১৬.০০  ১,২৭৭.০০  ৬৮৯.০০  ৪২৫.৫০  ১,১১৪.৫০  ১০৪৬৭২১   ১০৭১৬৩৫   ১১২২৩৮১   ৭৮৭.১৯  ৪৮১.১০  ১,২৬৮.২৯ 

 ৯২৮.০০  ৬০৮.০০  ১,৫৩৬.০০  ৮৬৫.০০  ৫৪০.৫০  ১,৪০৫.৫০  ১০৩০৮৭২   ১১৭১২৫০   ১১৬২২৪০   ৯৩৫.১৯  ৫৬৪.১০  ১,৪৯৯.২৯ 

 ৪২.০০  ২২.০০  ৬৪.০০  ৭৫.০০  ৩৫.০০  ১১০.০০  ৩২০০০০   ৩৬৬৬৬৭   ১১৯৬০৮   ৪০.০০  ২১.০০  ৬১.০০ 

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

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

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

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

 ৪২.০০  ২২.০০  ৬৪.০০  ৭৫.০০  ৩৫.০০  ১১০.০০  ৩২০০০০   ৩৬৬৬৬৭   ১১৯৬০৮   ৪০.০০  ২১.০০  ৬১.০০ 

 ৯৭০.০০  ৬৩০.০০  ১,৬০০.০০  ৯৪০.০০  ৫৭৫.৫০  ১,৫১৫.৫০  ৯৪৬৭৪৬   ১০১০৩৩৩   ৮৬৬৮২৮   ৯৭৫.১৯  ৫৮৫.১০  ১,৫৬০.২৯ 

 ১৩৩৪  



২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 
বিিরণ 

িাজেট  িাজেট সংজ াবিত  িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  রর ম উন্নয়ন রিার্ ড 

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 

 ১,৩৩৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অনুজমাবেত সামবয়ক 

প্রিান কার্ ডালয় 

নগোজনর উৎস 

১ প্রারবিক নগে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২ ব্াংক বিবত  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ৯৪৪.০০  ১,৬৪৫.৬৯ . 

৩ ব্াংক (ওভারড্রাফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ রমাট প্রারবিক নগোন (লাইন ১+২+৩)  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ৯৪৪.০০  ১,৬৪৫.৬৯ . 

৫ কর ও সুেপূি ড নীট মুনাফা/(জলাকসান)  ১৮৩.০০  ৭৩.০০  ২৮৪.১৭  ৯১.৭৫ . 

রর্াগ : নগোজনর  রূপান্তজরর খাতসমূহ 

৬ অিচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ এ্যাজমারটাইজে ন ও অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ সম্পে বিক্রজয় রলাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ মজুে হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ রেনাোর হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অন্যান্য চলবত সম্পে হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১২ পাওনাোর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৩ ঋজণর সুে বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ আয়কর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ অন্যান্য চলবত োয় বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৬ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৭ রমাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১,৫০০.৭৮  ১,৩৯০.৭৮  ১,২২৮.১৭  ১,৭৩৭.৪৪ . 

িাে : নগোজনর রূপান্তজরর খাতসমূহ 

১৮ সম্পে বিক্রজয় মুনাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ রেনাোর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ মজুে বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ অন্যান্য চলবত সম্পে বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ পাওনাোর হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ অন্যান্য চলবত োয় হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৪ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ রমাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৬ প্রতযক্ষ পবরচালনা হজত নগে প্রিাহ (১৭-২৫)  ১,৫০০.৭৮  ১,৩৯০.৭৮  ১,২২৮.১৭  ১,৭৩৭.৪৪ . 

২৭ মূলিন/ অনুোন প্রাবি  ৪,২৩৪.৫০  ৩,৭১০.০০  ৩,৩৮৭.৫০  ৩,৩৬৯.৫৮ . 

২৮ েীর্ ডজময়াবে ঋণ প্রাবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৯ পবরচালনা িায়ী সম্পে বিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩০ অন্যান্য সম্পে বিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩১ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ৭৭.১৭  ৩২.৫২ . 

৩২ রমাট নগে তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৫,৭৩৫.২৮  ৫,১০০.৭৮  ৪,৬৯২.৮৪  ৫,১৩৯.৫৪ . 

 ১৩৩৫  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 
বিিরণ 

িাজেট  িাজেট সংজ াবিত  িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  রর ম উন্নয়ন রিার্ ড 

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 

 ১,৩৩৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অনুজমাবেত সামবয়ক 

প্রিান কার্ ডালয় 

নগে তহবিজলর প্রজয়াগ 

৩৩ েীর্ ডজময়াবে ঋণ পবরজ াি  ৪১.০০  ৪০.০০  ৭৭.১৭  ৩২.৫২ . 

৩৪ িাির সম্পজে বিবনজয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৫ অন্যান্য সম্পজে বিবনজয়াগ  ১৪২.০০  ৩৩.০০  ২৮৪.১৭  ৫৯.২৩ . 

৩৬ সুে পবরজ াি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৭ আয়কর প্রোন  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৮ সরকাবর রকাষাগাজর প্রজেয় অিোন/লভযাং   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৯ পূি ডিতী িছজরর সমন্বয় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩২৭.৯১ . 

৪০ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ৪,০৯২.৫০  ৩,৭১০.০০  ৩,৩৮৭.৫০  ৩,৩১০.৩৪ . 

৪১ রমাট নগোজনর প্রজয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৪,২৭৫.৫০  ৩,৭৮৩.০০  ৩,৭৪৮.৮৪  ৩,৭৩০.০০ . 

৪২ সমাপনী নগে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৩ ব্াংক বিবত  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ৯৪৪.০০  ১,৩১৭.৭৮ . 

৪৪ ব্াংক (ওভারড্রাফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৫ রমাট সমাপনী নগে (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১,৩১৭.৭৮  ১,৩১৭.৭৮  ৯৪৪.০০  ১,৩১৭.৭৮ . 

৪৬ রমাট (৪১+৪৫)  ৫,৫৯৩.২৮  ৫,১০০.৭৮  ৪,৬৯২.৮৪  ৫,০৪৭.৭৮ . 

৪৭ নগোজনর নীট  বৃবি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -৩২৭.৯১ . 

 ১৩৩৬  



অথনৈতিক 

ককোড

আয়ের তিিরণ িোয়েট ২০২২-২৩ সংয় োতিি 

২০২১-২২

 অনুয় োতিি

২০২১-২২

 প্রকৃি আে  

২০২০-২১

১৩১০১৩৯০০ সরকোরী অনুিোৈ 4,234.50 3,710.00 3,741.00 3,369.58

১৪১১২০৪ স্বল্প ক েোিী ে ো সূি ৫.০০ 6.00 6.00 6.25

১৪১৫২০২ েল হোল ও পুকুর ইেোরো ৮.০০ 8.00 10.00 7.70

১৪২১৩০৬ তসট ভোড়ো ৫.০০ 4.00 6.00 1.79

১৪২২১৯৯ অন্যোন্য লোইয়সন্স তি ১.০০ 1.00 5.00 0.03

১৪২২৩২৮ িরপত্র িতলল তি ২.০০ 2.00 7.00 2.61

১৪২৩২১২ কৃতিপণ্য তিক্রে ৬.০০ 5.00 11.00 2.58

১৪৪১২৯৯ অন্যোন্য আিোে ১৪.০০ 14.00 30.97 11.56

4,275.50 3,750.00 3,816.97 3,402.10

িোংলোয়ি  কর   উন্নেৈ কিোড ড

রোে োহী

িিতসল- ক

রোেস্ব আয়ের তিিরণীীঃ

me©‡gvU ivR¯^ Avq (Zdwmj-K) =

রোেস্ব আয়ের তিিরণী (িিতসল-ক)

(অংক সমূহ লক্ষ টোকোে)
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অথনৈতিক 

ককোড

ব্যয়ের তিিরণ িোয়েট ২০২২-২৩ সংয় োতিি   

িোয়েট ২০২১-

২২

অনুয় োতিি 

িোয়েট ২০২১-২২

 প্রকৃি ব্যে  

২০২০-২১

৩৬৩১ অআিিডক অনুিোৈ

৩১১১১০১ মূল কিিৈ (অতিসোর) 

(অতিসোরয়ির কিিৈ)

320.00 380.00 536.00 391.77

৩১১১২০১ মূল কিিৈ (ক ডচোরী) 

(ক ডচোরীয়ির কিিৈ)

550.00 590.00 699.00 583.42

870.00 970.00 1235.00 975.19

৩৬৩১১০২ ভোিোতি িোিি সহোেিো

৩১১১৩০১ িোতেত্ব ভোিো 15.00 15.00 23.00 15.42

৩১১১৩০২ যোিোেোি ভোিো 4.50 4.50 4.50 4.09

৩১১১৩০৬ ত ক্ষো  ভোিো 18.00 18.00 18.00 15.23

৩১১১৩০৯ পোহোতড় ভোিো 2.50 1.50 2.50 2.18

৩১১১৩১০ িোড়ীভোড়ো 340.00 320.00 382.50 333.55

৩১১১৩১১ তচতকৎসো ভোিো 40.00 45.00 47.00 47.91

৩১১১৩১২ ক োিোইল/কসলয়িোৈ ভোিো 3.50 3.50 3.50 1.11

৩১১১৩১৪ টিতিৈ ভোিো 5.00 6.00 5.00 4.32

৩১১১৩১৬ কিোলোই ভোিো 1.50 1.00 1.50 0.76

৩১১১৩২৫ উৎসি ভোিো 150.00 180.00 150.00 125.69

৩১১১৩২৭ অতিকোল ভোিো 10.00 8.00 13.00 8.80

৩১১১৩২৮ শ্রোতি ও তিয়ৈোিৈ ভোিো 50.00 10.00 9.00 5.63

৩১১১৩৩১ আপ্যোেৈ ভোিো 1.50 0.50 1.50 0.31

৩১১১৩৩৫ িোংলো ৈিিি ড ভোিো 20.00 14.00 19.00 11.69

৩১১১৩৩৮ অন্যোন্য ভোিো 3.00 3.00 3.00 8.41

664.50 630.00 683.00 585.10

1,534.50 1,600.00 1,918.00 1,560.29

(অংক সমূহ লক্ষ টোকোে)

িোংলোয়ি  কর   উন্নেৈ কিোড ড

রোে োহী

িিতসল- খ

রোেস্ব ব্যয়ের তিিরণীীঃ

কিিৈ ও ভোিোতি (িিতসল-খ)

উপয় োট -কিিৈ িোিি সহোেিো

উপয় োট -ভোিোতি িোিি সহোেিো

সি ডয় োট (িিতসল-খ) =

1338



রোে োহী

িিতসল- গ

অথনৈতিক ককোড ব্যয়ের তিিরণ িোয়েট ২০২২-২৩ সংয় োতিি   িোয়েট 

২০২১-২২

অনুয় োতিি িোয়েট 

২০২১-২২

 প্রকৃি ব্যে  ২০২০-

২১

৩৬৩১১০৩ পণ্য ও কসিোর ব্যিহোর

৩২১১১০৪ আনুসোতিক ক ডচোরী/প্রোতিষ্ঠোৈ 17.00 12.00 12.00 16.26

৩২১১১০৬ আপ্যোেৈ ব্যে 18.00 18.00 14.00 12.85

৩২১১১১০ আইৈ সংক্রোি  ব্যে 11.00 11.00 11.00 4.32

৩২১১১১১ কসত ৈোর এিং কৈিোয়রন্স 17.00 15.00 13.00 13.99

৩২১১১১৩ তিদ্যুৎ 130.00 120.00 85.00 67.92

৩২১১১১৫ পোতৈ 2.00 3.00 1.00 0.77

৩২১১১১৭ ইন্টোরয়ৈট/িুোক্স/কটয়লক্ম 12.00 12.00 12.00 5.51

৩২১১১১৯ ডোক 2.50 2.00 2.50 0.95

৩২১১১২০ কটতলয়িোৈ 6.00 6.00 6.00 12.48

৩২১১১২১ ক ত ৈ ও সরঞ্জো োতি ভোড়ো 1.00 1.00 1.00 2.00

৩২১১১২৫ প্রচোর ও তিজ্ঞোপৈ ব্যে 5.00 5.00 9.00 5.75

৩২১১১২৭ িইপত্র ও সো তেকী 5.00 5.00 4.00 1.53

৩২১১১২৯ অতিস ভিৈ ভোড়ো 35.00 30.00 12.00 22.63

৩২১১১৩৪ শ্রত ক (অতৈেত ি)  জুরী 1000.00 450.00 370.00 363.52

৩২২১১০১ তৈরীক্ষো/স ীক্ষো তি 1.50 2.00 1.50 0.66

৩২২১১০৬ পতরিহৈ ব্যে 9.00 8.00 6.00 6.84

৩২২১১০৮ ব্যোংক চোেড 4.00 4.00 2.50 2.53

৩২৩১৩০১ প্রত ক্ষণ 25.00 22.00 17.00 15.38

৩২৪৩১০১ কপয়রোল ওয়েল এন্ড লুতিয়কন্ট 35.00 30.00 26.00 29.41

৩২৪৩১০২ গ্যোস ও জ্বোলোতৈ 5.00 5.00 3.50 1.72

৩২৪৪১০১ ভ্র ৈ ব্যে 130.00 120.00 95.00 49.45

৩২৫১১০৫ সোর 40.00 25.00 20.00 28.29

৩২৫৩১০৩ তৈরোপত্তো কসিো 200.00 40.00 27.00 22.41

৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও িাঁিোই 5.00 5.00 5.00 6.63

৩২৫৫১০৫ অন্যোন্য  তৈহোতর 8.00 7.00 5.00 4.87

৩২৫৫১০৪ ষ্ট্ুোম্প ও সীল 5.00 5.00 5.00 5.00

৩২৫৬১০২ রোসোেতৈক 16.00 16.00 16.00 15.91

৩২৫৬১০৩ ব্যিহোয ড দ্রব্যোতি 4.00 4.00 2.00 4.54

৩২৫৬১০৬ কপোিোক 5.00 7.00 5.00 5.58

৩২৫৭১০১ কৈসোলয়টতন্স 2.00 2.00 2.00

৩২৫৭১০৩ গয়িিণো 81.00 81.00 81.00 80.74

৩২৫৭২০৬ সম্মোৈী/পোতরয়িোতিক 10.00 10.00 8.00 6.19

৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠোৈ/উৎসিোতি 11.00 15.00 11.00 7.02

৩২৫৮১০১ ক োটরযোৈ 10.00 10.00 9.00 9.29

৩২৫৮১০২ আসিোিপত্র 3.00 2.00 2.00 1.88

৩২৫৮১০৩ কতম্পউটোর 9.00 9.00 9.00 10.43

৩২৫৮১০৫ অন্যোন্য যন্ত্রপোতি ও সরঞ্জো োতি 10.00 5.00 7.00 20.75

৩২৫৮১০৮ অন্যোন্য ভিৈ ও স্থোপৈো 25.00 20.00 20.00 56.25

৩২৫৮১৪০ ক োটরযোৈ রক্ষণোয়িক্ষ ব্যে 36.00 36.00 36.00 24.00

৩৮২১১১৬ িী ো 7.00 7.00 6.00 0.78

1,958.00 1,187.00 980.00 947.03

(অংক সমূহ লক্ষ টোকোে)

িোংলোয়ি  কর   উন্নেৈ কিোড ড

রোেস্ব ব্যয়ের তিিরণীীঃ

সি ডয় োট- (িিতসল-গ) =
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অথনৈতিক 

ককোড

ব্যয়ের তিিরণ িোয়েট ২০২২-২৩ সংয় োতিি   

িোয়েট ২০২১-

২২

অনুয় োতিি 

িোয়েট ২০২১-২২

 প্রকৃি ব্যে  

২০২০-২১

৩৬৩১১০৪ কপৈ ৈ ও অিসর সুতিিো 

সহোেিো

৩৪২১৫০৬ কতন্টতিউটোরী ভতিষ্যি িহতিল
75.00 75.00 13.00

৩৭২১১০২ কল্যোৈ অনুিোৈ 5.00 5.00

৩৭৩১১০১ আনুয়িোতিক 485.00 775.00 775.00 757.63

565.00 855.00 775.00 770.63

৩৬৩১১৯৯ অন্যোন্য অনুিোৈ

৩৮২১১০২  ভুত  উন্নেৈ কর 13.00 13.00 13.00 12.52

৩৮২১১০৩  কপৌর কর 22.00 22.00 22.00 19.88

৩৮২১১১৬  িী ো

35.00 35.00 35.00 32.40

৩৬৩২ মূলিৈ অনুিোৈ

৪১১১৩১৭ অন্যোন্য ভিৈ ও স্থোপৈো 120.00 5.00 5.00 6.70

৪১১২১০১ ক োটরযোৈ ক্রে

৪১১২২০২ কতম্পউটোর এিং আনুসোংতগক
5.00 3.00 2.00 7.86

৪১১২৩০৩ বিদ্যুতিক সরঞ্জো োতি 5.00 15.00 15.00 4.08

৪১১২৩১০ অতিস সরঞ্জো োতি 8.00 5.00 7.00 26.92

৪১১২৩১৪ আসিোিপত্র 4.00 5.00 4.00 13.67

উপয় োট অন্যোন্য মূলিৈ 

অনুিোৈ

142.00 33.00 33.00 59.23

41.00 40.00 75.97 32.52

783.00 963.00 918.97 894.78

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

সি ডয় োট- (িিতসল-ঘ) =

ক োট পতরচোলৈ ব্যে- (খ+গ+ঘ) =

পতরচোলৈ উদৃ্বত্ত/ঘোটতি (ক-খ-গ-ঘ) =

িিতসল- ঘ

রোেস্ব ব্যয়ের তিিরণীীঃ

উপয় োট -কপৈ ৈ ও অিসর সুতিিো সহোেিো

উপয় োট অন্যোন্য অনুিোৈ

িীঘ ড ক েোিী ঋণ পতরয় োি

(অংক সমূহ লক্ষ টোকোে)

রোে োহী

িোংলোয়ি  কর   উন্নেৈ কিোড ড
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অনুম োদিত প্রকমের তথ্য 

 

ক্রদ ক 

নং 

প্রকমের নো  বোমেট 

২০২২-২৩ 

সংম োদিত 

বোমেট  

২০২১-২২ 

অনুম োদিত 

বোমেট  

২০২১-২২ 

প্রকৃত ব্যয় 

২০২০-২১ 

১ “রর   চোষ সম্প্রসোরণ ও উন্নয়মনর  োধ্যম  পোব বতয রেলো 

সমূমের িোদরদ্র দবম োচন” বোস্তবোয়ন কোল জুলোই’২০১৭ – 

জুন’২০২২ 

৮৩৩.০০ ৮০০.০০ ১৩০০.০০ ৪৬৭.৪৩ 

২ “মর   চোষ সম্প্রসোরমণর  োধ্যম  বৃেত্তর রংপুর রেলোর 

িোদরদ্র হ্রোসকরণ” বোস্তবোয়ন কোল এদপ্রল’২০১৯ – 

জুন’২০২৩ 

১১১৬.০০ ৭৩০.০০ ৭০০.০০ ৫০৪.৬৫ 

৩ বোংলোমি  রর   দ মের সম্প্রসোরণ ও উন্নয়মনর েন্য 

স দিত পদরকেনো (২য় পর্ বোয়)  ীষ বক প্রকে 

২০০০.০০ ৩২০.০০ ১০০.০০ - 

 



(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং অর্ থননমিক 

ককাড
মিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3

সংজ ামিি 

িাজেট

অনুজিামিি 

িাজেট

সািময়ক 

২০20-২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

১. বিজিম ক ঋণ (পমরজ ামিিব্য)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বিজিম ক ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকামর ঋণ (পমরজ ামিিব্য)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. সরকামর ঋণ (িজকয়া) 4983.09 4658.00 4690.00 4658.00

ক. আসল ... 1004.09 1045.09 1077.09 1045.09

খ. সুি ... 3979.00 3612.91 3612.91 3612.91

৫. ব্যাংক ঋণ (পমরজ ামিিব্য)

১.  িীর্ থজিয়ামি

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজিয়ামি

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া)

১.  িীর্ থজিয়ামি:

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজিয়ামি

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

কিাট ... 4983.09 4658.00 4818.03 4658.00

(কজপ থাজর ন হইজি প্রাপ্ত মহসাি অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং মিিরণ
৩০.০৬.২1 

পয থন্ত প্রজিয়

   িাজেট 

২০22-২3

 সংজ ামিি 

২০21-২2

  আিায়    

২০21-২2

িীর্ থজিয়ামি ঋজণর মিিরণী 4323.96

১. আসল ... ... 0.00 0.00 517.30

২. সুি ... ... 0.00 0.00 0.00

কিাট ... 4323.96 0.00 0.00 517.30

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ড

িীর্ থজিয়ামি ঋণ ও ব্যাংক িায় মিিরণী

িীর্ থজিয়ামি ঋজণর মিিরণী

(কেোমর ও ঋণ ব্যিস্থাপনা অনুমিভাগ, মড এস এল অমি াখা হজি প্রাপ্ত )
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