
evsjv‡`k ¶z`ª I KzwUi wkí K‡c©v‡ikb

gwbUwis †mj

A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

ev‡RU

2022-23

www.mof.gov.bd



1194 

 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদ্ পাদরশন 

১. ভূশিকা 

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাাংলায়েি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কয়্ পায়রিন (শবশিক) The Bangladesh Small and Cottage 

Industries Corporation Act, 1957 (Act No. XVII of 1957) এর মাধ্যয়ম গঠিত একটি স্বােত্তিাশিত প্রশতষ্ঠান। শবশিক 

দেয়ি ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিয়ল্পর উন্নেন, ্শরবধ পন ও িম্প্রিারণমূলক কার্ প িম্পােন কয়র আিয়ে। এর লক্ষ্য ও উয়েশ্য হয়ে- 

কম পিাংস্থান সৃশি, আেবধ পক কম পকায়ের মাধ্যয়ম োশরদ্র শবয়মাচন, দবকারত্ব দূরীকরণ, আে ববষম্য হ্রাি, শিল্প উয়যাক্তা সৃশি, ক্ষুদ্র ও 

কুটির শিয়ল্পর ্য়ের বাজার উন্নেন ও িম্প্রিারয়ণর মাধ্যয়ম অর্ পননশতক িমৃশি অজপয়ন িহােতা করা। 

 

প্রধান কার্ পালেিহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজিাহী শবভায়গ শিল্পনগরী স্থা্য়নর মাধ্যয়ম শিয়ল্পান্নেন কার্ প সুষ্ঠুভায়ব ্শরচালনাকয়ল্প 

িাংস্থার ৪টি আঞ্চশলক কার্ পালে রয়েয়ে। ্াশন, শবদ্যযৎ িরবরাহ ও দর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা িম্বশলত এ িকল শিল্প নগরীয়ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 

স্থা্য়ন আগ্রহী দবিরকাশর শিল্প উয়যাক্তায়ের শবশিক নগে ও ১০ বের দমোয়ে ্শরয়িাধয়র্াগ্য দরোশত মূয়ে শিল্প প্লট বরাে প্রোন 

কয়র র্ায়ক। এোড়া ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিয়ল্পর ্শরবধ পন ও িম্প্রিারণকয়ল্প শিল্প উয়যাক্তায়ের ময়ধ্য িরািশর ঋণ প্রোয়নর ব্যবস্থা 

শহয়িয়ব শবশিক দেয়ির দজলািমূয়হ ৬৪টি শিল্প িহােক দকন্দ্র (শবশিক দজলা কার্ পালে)/িাশভ পি দকন্দ্র চালু কয়রয়ে। েক্ষ্ জনবল বতরির 

জন্য ১৫ টি েক্ষ্তা উন্নেন দকয়ন্দ্রর মাধ্যয়ম শবশভন্ন দকায়ি প প্রশিক্ষ্ণ প্রোন করা হয়ে র্ায়ক। 
 

২. রূ্কল্প (Vision) 

শিল্প িমৃি উন্নত বাাংলায়েি গঠয়ন ্শরয়বিবান্ধব শিল্পােন।     
 

৩. অশভলক্ষ্য (Mission) 

ববশিক প্রশিদ াশিিায় সক্ষি শশদল্পর শবকাশ, েক্ষ িানবসম্পে বিশর, কি পসাংস্থান সৃশি ও োশরদ্র শনরসন। 
 

৪. দকৌিলগত উয়েশ্যিমূহ (Strategic Objectives) : 

শবশিয়কর দকৌিলগত উয়েশ্যিমূহ 

▪ ্শরয়বিবান্ধব মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিয়ল্পর দ্রুত শবকাি ও উন্নেন ; 

▪ মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খায়ত উয়যাক্তা ও েক্ষ্ জনিশক্ত বতশর ; 

▪ মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প্ে শব্ণয়ন িহােতা ; 

▪ আধুশনক প্রযুশক্ত িহােতার মাধ্যয়ম লবণ উৎ্ােন বৃশি ও লবয়ণর বাজার মূে শস্থশতিীলকরণ ; 

▪ শিল্প ্য়ের উৎ্ােন দজারোরকরণ ও ্শরয়বি িাংরক্ষ্ণ; 

▪ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থা্য়নর মাধ্যয়ম কম পিাংস্থান সৃশি ; 

▪ শিল্পপ্লয়টর িতভাগ ব্যবহার শনশিতকরণ। 
 

আবশশ্যক দকৌিলগত উয়েশ্যিমূহ 

▪ োপ্তশরক কম পকায়ে স্বেতা বৃশি ও জবাবশেশহতা শনশিতকরণ ; 

▪ কম পিম্পােয়ন গশতিীলতা আনেন ও দিবার মান বৃশি ; 

▪ আশর্ পক ও িম্পে ব্যবস্থা্নার উন্নেন।  

৫. প্রধান কার্ পাবলী (Functions): 
▪ মাঝাশর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থা্য়ন শবশনয়োগপূব প ও শবশনয়োয়গাত্তর দিবা প্রোন ; 

▪ ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও শবতরয়ণ িহােতাকরণ ; 

▪ স্থােী অবকাঠায়মা উন্নেয়নর মাধ্যয়ম ্শরয়বিবান্ধব শিল্প্াকপ ও শিল্পনগরী স্থা্ন ; 

▪ যুয়গা্য়র্াগী প্রশিক্ষ্য়ণর মাধ্যয়ম েক্ষ্ মানবিম্পে উন্নেন ; 

▪ দমলা, দিশমনার, কম পিালা ও দেতা-শবয়েতার িয়েলন আয়োজন ; 

▪ বৃহৎ শিয়ল্পর খুচরা র্ন্ত্র্াশত উৎ্ােনকারী িাব-কণ্ট্রাকটিাং ইউশনট তাশলকাভুশক্তকরণ এবাং বৃহৎ শিয়ল্পর িায়র্  

       তাশলকাভুক্ত ইউশনয়টর িাব-কণ্ট্রাকটিাং িাংয়র্াগ স্থা্ন ; 

▪ উন্নত ্িশত ও প্রযুশক্ত শনভপর লবণ উৎ্ােয়ন লবণ চাশষয়ের উদ্ধুিকরণ ; 

▪ শিল্পপ্লয়টর িতভাগ ব্যবহার শনশিতকরয়ণর লয়ক্ষ্য খাশল/অব্যবহৃত প্লট বরায়ের লয়ক্ষ্য শবজ্ঞা্ন ্শিকাে প্রকাি, প্লট  

        বরাে কশমটির িভা আয়োজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লয়টর বরাে বাশতলকরণ ও িম্ভাবনামে উয়যাক্তার অনুকূয়ল প্লট বরােকরণ।  
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৬. শবগত শতন বেয়রর অজপনিমূহ 

• ১৭৮৪২টি ক্ষুদ্র, কুটিি ও মাঝারি রিল্প স্থারিত হয়েয়ে;  

• ১,৬০,৩৯৫ জয়নর কম পিাংস্থান সৃশি ; 

• ৪২,৬৯৬ জনয়ক প্রশিক্ষ্ণ প্রোন; 

• দবিরকাশর খায়ত ৬৭৩০.৭৪ দমশিক টন মধু উৎ্ােন ; 

• ৩৭.৩২ লক্ষ মমরিক টন লবণ উৎিাদন; 

• শিইটিশ্ সুশবধািহ ঢাকার িাভায়র ্শরয়বিবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী স্থা্ন ; 

• চামড়া শিল্প কারখানা গুয়লা হাজাশরবাগ এলাকা দর্য়ক ্শরয়বি বান্ধব িাভার শিল্পনগরীয়ত স্থানান্তর ; 

• ঔষধ শিয়ল্পর কাচাঁমাল দেয়ি উৎ্ােয়নর লয়ক্ষ্য একটিভ ফাম পাশিউটিকযাল ইনয়গ্রশিয়েন্ট (এশ্আই) শিল্প ্াকপ স্থা্ন ; 

• ৩টি শিল্পনগরী (শ্রীমঙ্গল, ঝালকাঠি, বরগুনা) স্থা্ন ও ৩টি শিল্পনগরী সম্প্রসািণ (দগা্ালগঞ্জ, ধামরাই, জামালপুর) িীর্ ষক 

প্রকল্প বাস্তবােন; 

• শবশিয়কর ৪টি েক্ষ্তা উন্নেন প্রশিক্ষ্ণ দকয়ন্দ্রর পুনশ্ন পম পাণ ও আধুশনকােন, িতরশঞ্জ শিয়ল্পর উন্নেন (২ে ্র্ পাে), দমৌচাষ উন্নেন 

প্রকল্প এবং আয়োশিন ঘাটশতপূরণ প্রকল্প (৩ে ্র্ পাে) বাস্তবােন; 

• Salt Farmer’s Census 2018 ও Salt Farmer’s Database 2018 প্রণেন ও প্রকাি; 

• িাব-কন্ট্রাশটাং িাংয়র্াগ স্থা্য়নর মাধ্যয়ম ৩৪.২৯ দকাটি টাকার ্ে িরবরায়হর আয়েি ; 

• ২৯৫ টি খারল প্লট রিয়ল্পায়যাক্তায়দি মায়ঝ বিাদ্দকিণ; 

• মদিব্যািী ৪৩টি দমলা আয়োজন ও ১১৪টি দমলাে অাংিগ্রহণ; 

• ৭৯৯২.৯৮ লক্ষ্ টাকা ঋণ শবতরণ; 

• শূন্য্য়ের শব্রীয়ত ৫৩৬ জন কম পকতপা-কম পচারীয়ক শনয়োগ ও ২৪৬ জনয়ক ্য়োন্নশত প্রোন ; 

• ইশজশ্ ও ই- কার্ পেম প্রবতপন। 
 

৭. সংস্হাি Key Performance Indicator (KPI) 

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিয়ল্পর  দ্রুত  শবকাি ও উন্নেন। 

• ইশজশ্ কার্ পেম প্রবতপন। 

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খায়ত উয়যাক্তা ও েক্ষ্ জনিশক্ত বতশর। 

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ্য়ের শব্ণয়ন িহােতা। 

• মধু উৎ্ােন বৃশিয়ত প্রযুশক্ত িহােতা। 

• শিল্প ্য়ের উৎ্ােন দজারোরকরণ ও ্শরয়বি িাংরক্ষ্ণ। 

• লবণ উৎ্ােয়নর মাধ্যয়ম লবয়ণর বাজার মূে শস্থশতিীলকরণ। 

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থা্য়নর মাধ্যয়ম কম পিাংস্থান সৃশি। 

 

৮. সংস্থাি সমস্যা ও চ্যায়লঞ্জসমূহ 

শবশিয়কর প্রাশতষ্ঠাশনক িক্ষ্মতা অজপন, মানবিম্পে উন্নেন, দিবা িহােতা দকন্দ্র স্থা্ন, শনধ পাশরত িময়ের ময়ধ্য উন্নেন প্রকল্প 

বাস্তবােন, শিল্প প্লয়টর িতভাগ ব্যবহার শনশিতকরণ, নতুন নতুন শিল্পনগরী/শিল্প্াকপ স্থা্য়ন ভূশম অশধগ্রহণ, শিইটিশ্ ্শরচালনার 

জন্য দকাম্পাশন গঠন, শিল্পনগরীিমূয়হর অবকাঠায়মা িাংস্কার এবাং গ্যাি ও শবদ্যযৎ িরবরাহ অব্যাহত রাখা। এোড়া নকিা দকন্দ্র ও 

শস্কটির আধুশনকােন, শতন ্াবতপয দজলাে শবযমান বন্ধ প্রশিক্ষ্ণ ও শবেে দকন্দ্র চালুকরণ িাশব পক কম পকায়ের বড় চযায়লঞ্জ। 
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৯.  ভরবষ্যৎ িরিকল্পনা 

• শবশিক অযাট ১৯৫৭, শবশিক চাকুশর প্রশবধানমালা ১৯৮৯, আয়োশিয়নর অভাবজশনত দরাগ প্রশতয়রাধ আইন ১৯৮৯ িাংয়িাধন ;  

• ঢাকা চামড়া শিল্পনগরী-২, শবশিক দকশমকযাল ইোশিোল ্াকপ, শবশিক প্লাশিক শিল্পনগরী, শবশিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, শবশিক 

ববদ্যযশতক ্ে উৎ্ােন ও হালকা প্রয়কৌিল শিল্পনগরী এবাং শিরাজগঞ্জ শিল্প্াকপিহ ্শরয়বিবান্ধব নতুন নতুন শিল্প্াকপ স্থা্ন ; 

• শবযমান ৪টি আঞ্চশলক কার্ পালয়ের িায়র্ নতুন ৪টি শবভায়গ আরও ৪টি আঞ্চশলক কার্ পালে স্থা্ন ; 

• প্রয়তযক শবভায়গ নকিা দকন্দ্র ও শস্কটির আঞ্চশলক প্রশিক্ষ্ণ দকন্দ্র স্থা্ন ; 

• আইশিটি দিল স্থা্ন ও শূন্য ্য়ে দলাক শনয়োগ ; 

• হস্ত ও কারু শিয়ল্পর উন্নেয়ন কম পসূশচ গ্রহণ ;  

• মানবিম্পে উন্নেয়ন িময়ো্য়র্াগী প্রশিক্ষ্ণ শেয়ে নতুন নতুন উয়যাক্তা সৃশি কয়র েক্ষ্ মানবিম্পয়ে ্শরণত করা ও   

• শতন ্াবতপয দজলাে শবযমান বন্ধ/আাংশিক বন্ধ প্রশিক্ষ্ণ ও শবেে দকন্দ্র চালুর ব্যবস্থা করার ্শরকল্পনা রয়েয়ে ; 

• শিল্পনগরীর অবরােকৃত প্লট ১০০% বরােকরণ, রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউশনট চালুকরয়ণ কার্ পেম গ্রহণ ; 

• মামলািমূয়হর দ্রুত শনষ্পশত্তকরয়ণ কার্ পেম দজারোরকরণ ;  

• ইটিরি স্থািনয় াগ্য রিল্প ইউরনটসমূয়হ িতভাগ ইটিরি স্থািন কা ষক্রম ত্বিারিতকিণ;  

• Leather Working Group (LWG) িাটি পশফয়কয়টর দর্াগ্যতা অজপয়ন কমষ্ শরকল্পনা গ্রহণ।  

১০. বাাংলায়েি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কয়্ পায়রিয়নর ২০২২-২৩ অর্ ষ বেয়িি প্রাক্করলত, ২০২০-২১অর্ ষ বেয়িি  সংয়িারিত  ও ২০২০-২১  অর্ ষ 

বেয়িি  মমাট আে, মমাট ব্যে, ব্যে উদ্বতৃ্ত আে/(ঘটিরত) রনম্নরূি: 

                                                                                                                                  (লাখ টাকাে) 

েশমক  শববরণ বাদেট সাংদশাশিি বাদেট অনুদিাশেি বাদেট সািশয়ক 

নম্বর  ২০২২-২৩ ২০২০-২১ ২০২১-২২  2019-20   

1. মিাট আয়  25597.26 23001.71 22820.00 22329.48 

2. মিাট ব্যয়  24663.00 22896.71 24814.60 21014.25 

3. ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘাটতি) 934.26 105.00 -1994.60 1315.23 
 

১১. বায়জট ্র্ পয়লাচনা 

ক. ্শরচালন বৃত্তান্ত 

বাাংলায়েি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কয়্ পায়রিন কর্তপক উয়যাক্তা শচশিতকরণ িাংখ্যা ২০২০-২১  িামশেক অর্ পবেয়র শেল ১৩০০০ 

িাংখক। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট িামশেক অর্ পবেয়রর তুলনাে বৃশি দ্য়ে  

র্র্ােয়ম ৪৫৪০০ এবাং ৭৪০০০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। শিয়ল্পায়যাকতা ব্যবস্থা্না উন্নেন প্রশিক্ষ্ণ ২০২০-২১  

অর্ পবেয়র শেল ৯৫০০ িাংখক। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট িামশেক বায়জয়টর 

তুলনাে বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম ৯৫২৫ এবাং ১০৮০০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। েক্ষ্তা উন্নেন প্রশিক্ষ্ণার্ীর িাংখ্যা     

২০২০-২১ অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম 

৯০৪৭ এবাং ৯০৫০ জয়ন োঁড়ায়ব বয়ল শহিাব করা হয়েয়ে। িাংস্থা ২০২০-২১ অর্ পবেয়র েক্ষ্তা উন্নেয়নর জন্য ৬০০০ জনয়ক প্রশিক্ষ্ণ 

প্রোন কয়র। িাংস্থা ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর বায়জয়ট ৪৭০ িাংখ্যক প্রয়জট দপ্রাফাইল প্রণেন কয়র র্া ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত 

বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম ৫০০ িাংখ্যক ও ৫৫০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়ে। 

ঋয়ণর ব্যবস্থাকরণ ও িহােতাকরণ ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট র্র্ােয়ম 

৬৫৭৮ িাংখ্যক ও ৬৭০০ িাংখ্যক হয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। ২০২০-২১ অর্ পবেয়র ঋয়ণর ব্যবস্থাকরণ ও িহােতাকরণ শেল ৬৬৫০ 

িাংখ্যক। ২০২০-২১ অর্ পবেয়র ২৬৫০ টি নকিা নমুনা প্রণেন ও শবতরণ করা হে। নকিা নমুনা প্রণেন ও শবতরণ ২০২০-২১  
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অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম ৩০১০ 

টি ও ৩০০০ টি হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জয়ট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট 

১৫.৭৫ লক্ষ্ দমশিক টন এবাং ১৬.০০ লক্ষ্ দমশিক টন লবন উৎ্ােন করার লক্ষ্মািা ধার্ প করা হয়েয়ে। ২০২০-২১  অর্ পবেয়র শবশিক 

১৫.৫০ লক্ষ্ দমশিক টন লবন উৎ্ােন কয়র। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট 

র্র্ােয়ম ৭৫০৪.১০ দমশিক টন  এবাং ৭৬০০ দমশিক টন  মধু উৎ্ােয়নর  হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। ২০২০-২১  অর্ পবেয়র মধু 

উৎ্ােয়নর ্শরমাণ শেল ১২৫০ দমশিক টন। শবশিক এর কুটির শিল্প িহােক শবশভন্ন কম পকাে ্শরচালনার ফয়ল দেয়ি ২০২০-২১  

অর্ পবেয়র ৫০৬০০ জয়নর কম পিাংস্থান হে। ২০২০-২১  অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০২০-২১অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ 

অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট এ কম পিাংস্থায়নর িাংখ্যা বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম ৫৩০৪০ জন ও ৫৪০০০ জন হয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। 

কয়্ পায়রিন ২০২০-২১ অর্ পবেয়র ১৯৩.৯৮ দকাটি টাকা িরকাশর অনুোনিহ এর শবশভন্ন কার্ পেম হয়ত দমাট ২২৩.২৯ দকাটি 

টাকা রাজস্ব আে কয়র। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট র্র্ােয়ম ১৯৪.০৭ দকাটি 

ও ২১৭.৬৯ দকাটি টাকা িরকাশর অনুোনিহ এর শবশভন্ন কার্ পেম হয়ত দমাট ২৩০.০২ দকাটি ও ২৫৫.৯৭ দকাটি টাকা রাজস্ব আে হয়ব 

ময়ম প প্রাক্কলন করা হয়েয়ে।  

২০২০-২১ অর্ পবেয়র িাংস্থার শবশভন্ন খায়ত দমাট ২১০.১৪ দকাটি টাকা ব্যে হে। এ ব্যে ২০২০-২১ অর্ পবেয়রর তুলনাে  

২০২০-২১ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে র্র্ােয়ম ২২৮.৯৭ দকাটি ও ২৪৬.৬৩ 

দকাটি টাকাে োঁড়ায়ব বয়ল অনুমান করা হয়েয়ে। ব্যে ্রবতী ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর 

প্রাক্কশলত বায়জয়ট র্র্ােয়ম ১.০৫ দকাটি ও ৯.৩৪ দকাটি টাকা ব্যে উদ্বৃত্ত আে হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। িাংস্থার ২০২০-২১  

অর্ পবেয়র ব্যে উদ্বৃত্ত আে শেল ১৩.১৫ দকাটি টাকা। 

খ. মুনাফা ও তহশবল প্রবাহ 

প্রারশম্ভক নগে ও ব্যাাংক শস্থশত, ব্যে উদ্বৃত্ত আে ও অবচেিহ শবশভন্ন খায়ত ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও  

২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট িাংস্থার তহশবল িাংগ্রয়হর প্রাক্কলন করা হয়েয়ে র্র্ােয়ম ১৫৪.৫৭ দকাটি ও ১০৯.২৫ দকাটি 

টাকা। ২০২০-২১ অর্ পবেয়র কয়্ পায়রিয়নর তহশবল িাংগ্রয়হর ্শরমাণ শেল ১০১.০৫ দকাটি টাকা। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত 

বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট স্থােী িম্পশত্তয়ত শবশনয়োগিহ শবশভন্ন খায়ত তহশবল ব্যবহায়রর ্র কর্তপ্ য়ক্ষ্র 

িমা্শন নগে ও ব্যাাংক শস্থশত োঁড়ায়ব র্র্ােয়ম ৭৮.৯৮ দকাটি টাকা ও ৮৪.২৭ দকাটি টাকা। ২০২০-২১  অর্ পবেয়র কর্তপ্ য়ক্ষ্র তহশবল 

প্রয়োগ ্রবতী িমা্শন নগে ও ব্যাাংক শস্থশত শেল ৭৬.২৭ দকাটি টাকা। 

গ. মূেিাংয়র্াগ ও উৎ্ােনিীলতা 

েশমক 

নম্বর 

শববরণ একক বায়জট 

২০২১-২২ 

িাংয়িাশধত বায়জট 

২০২০-২১ 

িামশেক 

২০২০-২১     

১. ্শরচালন মুনাফা/(য়লাকিান) দকাটি টাকা ৯.৩৪ ১.০৫ ১৩.১৫ 

২. অবচে ’’ ১৮.০৩        11.50  ১০.৫৬ 

৩. দবতন ও মজুশর ’’ ১২৭.২৬ ১২৩.৫৮ ১২১.৭৬ 

৪. দমাট মূে িাংয়র্াগ (১+২+৩) ’’ ১৫৪.৬৩ ১৩৬.১৩ ১৪৫.৪৭ 

৫. কমী িাংখ্যা ২০৫৬ ২০৫৬ ১৯৯৩ 

৬. কমীপ্রশত মূেিাংয়র্াগ টাকা ৭৫২০৯১.৪৪ 662110.89 ৭২৯৯০৪.৬৭ 

২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট কয়্ পায়রিয়নর দমাট মূেিাংয়র্াগ 

প্রাক্কলন করা হয়েয়ে র্র্ােয়ম ১৩৬.১৩ দকাটি ও ১৫৪.৬৩ দকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ পবেয়র িাংস্থার দমাট মূেিাংয়র্ায়গর ্শরমাণ 

শেল ১৪৫.৪৭ দকাটি টাকা। কমীপ্রশত মূেিাংয়র্াগ ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট 

র্র্ােয়ম ৬৬২১১০.৮৯ টাকা এবাং ৭৫২০৯১.৪৪ টাকা হয়ব বয়ল শহিাব করা হয়েয়ে। ২০২০-২১ অর্ পবেয়র কমী প্রশত মূেিাংয়র্াগ শেল 

৭২৯৯০৪.৬৭ টাকা।  
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ঘ. শবশনয়োগ ও িঞ্চে 

েশমক 

নম্বর  

শববরণ একক বায়জট 

২০২২-২৩ 

িাংয়িাশধত বায়জট 

২০২১-২২  

িামশেক 

২০২০-২১     

১. শবশনয়োগ দকাটি টাকা           47.29          83.09      21.32  

২. িাংরশক্ষ্ত আে (নীট মুনাফা বাে লভযাাংি)  ’’          9.34      1.05     13.15  

৩. অবচে ’’          18.03    11.50          10.56  

৪. দমাট িঞ্চে (২+৩) ’’          27.37     12.55         23.71  

 

 ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট শবশনয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েয়ে 

র্র্ােয়ম ৮৩.০৯ দকাটি ও ৪৭.২৯ দকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ পবেয়র শবশনয়োয়গর ্শরমাণ শেল ২১.৩২ দকাটি টাকা। কয়্ পায়রিন 

২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট িঞ্চয়ের প্রাক্কলন করা হয়েয়ে র্র্ােয়ম ১২.৫৫ 

দকাটি ও ২৭.৩৭ দকাটি টাকা। ২০২০-২১  অর্ পবেয়র িঞ্চয়ের ্শরমাণ শেল ২৩.৭১ দকাটি টাকা।  

 

ঙ. মূলধন কাঠায়মা 

৩০ জুন ২০২১ শি. তাশরয়খর িামশেক শস্থশত্য়ির শভশত্তয়ত প্রস্তুতকৃত ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২২-২৩ 

অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত শস্থশত্ি অনুর্ােী দমাট িম্পয়ের ্শরমাণ োঁড়ায়ব র্র্ােয়ম ২৪৬৮.৪০ দকাটি ও ২৫০৫.২৭ দকাটি টাকা এবাং উক্ত 

বেয়র ঋণ-মূলধন অনু্াত হয়ব র্র্ােয়ম ৪২: ৫৮ ও ৪৩:৫৭। ২০২০-২১  অর্ পবেয়র দমাট িম্পয়ের ্শরমাণ শেল ২৩৯৯.৮২ দকাটি 

টাকা ও ঋণ-মূলধন অনু্াত শেল ৪৩: ৫৭ হয়ব ময়ম প প্রাক্কলন করা হয়েয়ে।  

চ. িরকাশর দকাষাগায়র অবোন 

  কয়্ পায়রিয়নর িরকাশর দকাষাগায়র অবোন দকবলমাি অন্যান্য ্য়রাক্ষ্ কয়রর ময়ধ্য িীমাবি। ২০২০-২১  অর্ পবেয়র এ খায়ত 

িরকাশর দকাষাগায়র দমাট অবোয়নর ্শরমাণ শেল ২.৭০ দকাটি টাকা। এ অবোয়নর ্শরমাণ ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও 

২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত  উভে বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে ৩.১০ দকাটি টাকাে োঁড়ায়ব ময়ম প প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। 

ে. জনবল 

২০২০-২১  অর্ পবেয়র কয়্ পায়রিয়নর অধীয়ন দমাট জনবল শেল ১৯৯৩ জন। ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত ও ২০২২-২৩ 

অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত উভে বায়জয়ট িাংস্থাে ২০৫৬ জনবল র্াকয়ব বয়ল অনুমান করা হয়ে। কমী প্রশত বাশষ পক গড় দবতন ও ভাতাশে 

২০২০-২১  অর্ পবেয়রর তুলনাে ২০২১-২২ অর্ পবেয়রর িাংয়িাশধত বায়জট ও ২০২২-২৩ অর্ পবেয়রর প্রাক্কশলত বায়জয়ট বৃশি দ্য়ে 

র্র্ােয়ম ৬০১০৬৫.০০ টাকা ও ৬১৮৯৮০.০০ টাকা হয়ব বয়ল প্রাক্কলন করা হয়েয়ে। িাংস্থাে ২০২০-২১  অর্ পবেয়র কমী প্রশত বাশষ পক 

গড় দবতন ও ভাতাশের ্শরমাণ শেল ৬১০৯৬০.০০ টাকা। 

প্রশতটি খায়ত ব্যয়ের দক্ষ্য়ি আশর্ পক শবশধ-শবধান অনুিরণ করয়ত হয়ব। 

 



২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদ্ পাদরশন 

সামশিক 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশাশিত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
শববরণ 

্শরমাণ 

সাংখ্যা . ১ শশদল্পাদযাক্তা শিশিতকরণ ৭৪০০০.০০ ৪৫৪০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৩০০০.০০ 

সাংখ্যা . ২ শশদল্পাদযাক্তা ব্যবস্থা্না উন্নিন প্রশশক্ষণ ১০৮০০.০০ ৯৫২৫.০০ ১০৮০০.০০ ৯৫০০.০০ 

সাংখ্যা . ৩ েক্ষতা উন্নিন প্রশশক্ষণ ৯০৫০.০০ ৯০৪৭.০০ ৮৮০০.০০ ৬০০০.০০ 

সাংখ্যা . ৪ প্রদেক্ট প্প্রাফাইল প্রণিন ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ৬০৫.০০ ৪৭০.০০ 

সাংখ্যা . ৫ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণিন ও মূল্যািন ৭৫৫০.০০ ৭৫৩৮.০০ ৭৫৩০.০০ ৭৫২০.০০ 

সাংখ্যা . ৬ ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও সহািতাকরণ ৬৭০০.০০ ৬৫৭৮.০০ ৬৭০০.০০ ৬৬৫০.০০ 

সাংখ্যা . ৭ উদযাক্তার শনেস্ব শবশনদিাদে শশল্প স্থা্ন ২৮৫০.০০ ২৭৮০.০০ ২৯০০.০০ ২৮৫০.০০ 

সাংখ্যা . ৮ প্রকল্প শনবশিকরণ ৭৪০০০.০০ ৪৭৪০০.০০ ২৬০০.০০ ২২০০.০০ 

সাংখ্যা . ৯ নকশা নমুনা প্রণিন ও শবতরণ ৩০০০.০০ ৩০১০.০০ ২৭০০.০০ ২৬৫০.০০ 

সাংখ্যা . ১০ কাশরেশর তথ্য সাংগ্রহ ও শবতরণ ১১২০.০০ ১১২০.০০ ১১২০.০০ ১১০০.০০ 

সাংখ্যা . ১১ ঋণ শবতরণকৃত প্রকদল্পর বাস্তবািন তোরশককরণ ৭০০০.০০ ৬৮২০.০০ ৭১০০.০০ ৭০০০.০০ 

সাংখ্যা . ১২ ঋণ আোদির েন্য শশল্প ইউশনট ্শরেশ পন ২১৮০০.০০ ২১৩৪০.০০ ২১৬০০.০০ ২১৫০০.০০ 

সাংখ্যা . ১৩ সাব-প্সক্টর স্টাশি প্রণিন ও প্রকাশ ৫০.০০ ৪৮.০০ ৫২.০০ ৫০.০০ 

সাংখ্যা . ১৪ শব্ণন সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা প্রশতদবেন প্রণিন ৪২০.০০ ৪১০.০০ ৪৪০.০০ ৪৩০.০০ 

সাংখ্যা . ১৫ প্মলা আদিােন ও অাংশগ্রহণ ২০০.০০ ৫০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

সাংখ্যা . ১৬ প্েতা-শবদেতা সদেলন ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ 

সাংখ্যা . ১৭ শশল্প োন পাল ও িাইদরক্টশর প্রণিন ও প্রকাশ ৯.০০ ৯.০০ ২০.০০ ২০.০০ 

সাংখ্যা . ১৮ প্সশমনার ও ওিাকপশ্ আদিােন ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৭.০০ 

সাংখ্যা . ১৯ সাব-কনট্রাকটিাং ইউশনট তাশলকাভুক্তকরণ ৫৫.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ 

সাংখ্যা . ২০ সাব-কন্ট্রাকটিাং সাংদ াে স্থা্ন ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৫৫.০০ 

লাখ টাকা . ২১ সাব-কন্ট্রাকটিাংদির মাধ্যদম বাোরোতকরদণর ব্যবস্থা ১৬০০.০০ ১৫০০.০০ ১৬০০.০০ ১৫০০.০০ 

লাখ প্ম. টন . ২২ লবণ উৎ্ােন ১৬.০০ ১৫.৭৫ ১৬.০০ ১৫.৫০ 

 প্ম. টন . ২৩ মধু উৎ্ােন ৭৬০০.০০ ৭৫০৪.১০ ১৩০০.০০ ১২৫০.০০ 

সাংখ্যা . ২৪ কম পসাংস্থান ৫৪০০০.০০ ৫৩০৪০.০০ ৫২০০০.০০ ৫০৬০০.০০ 

রােস্ব 

লাখ টাকা . ২৫ সরকাশর অনুোন (রােস্ব)/ভর্তপশক ২১৭৬৮.৮৯ ১৯৪০৬.৮৮ ১৯৭০০.০০ ১৯৩৯৮.১৯ 

% . ২৬ - প্মাট রােস্ব আদির হার ৮৫.০৪ ৮৪.৩৭ ৮৬.৩৩ ৮৬.৮৭ 

লাখ টাকা . ২৭ উনণিন প্রকল্প হদত প্লশভ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

% . ২৮ - প্মাট রােস্ব আদির হার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

লাখ টাকা . ২৯ সুে আি (তফশসল-ি) ১৮৩১.১২ ১৫২১.৭৯ ১১৮০.৯০ ১০৭২.৩৪ 

% . ৩০ - প্মাট রােস্ব আদির হার ৭.১৫ ৬.৬২ ৫.১৭ ৪.৮০ 

 লাখ টাকা . ৩১ ভাড়া আি ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৩১.১২ 

% . ৩২ - প্মাট রােস্ব আদির হার ০.৫৯ ০.৬৫ ০.৬৬ ০.৫৯ 

লাখ টাকা . ৩৩ অন্যান্য আি (তফশসল-ছ) ১৮৪৭.২৫ ১৯২৩.০৪ ১৭৮৯.১০ ১৭২৭.৮৩ 

লাখ টাকা . ৩৪ প্মাট রােস্ব আি ২৫৫৯৭.২৬ ২৩০০১.৭১ ২২৮২০.০০ ২২৩২৯.৪৮ 

 ১১৯৯  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদ্ পাদরশন 

সামশিক 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশাশিত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
শববরণ 

ব্যি 

লাখ টাকা . ৩৫ প্বতন ও ভাতাশে (তফশসল-ঙ) ১২৩৫৬.২৩ ১১৯৮৭.৮৯ ১২৫৫২.৪৭ ১২০০৬.৪৩ 

% . ৩৬ - প্মাট ব্যদির হার ৫০.১০ ৫২.৩৬ ৫০.৫৯ ৫৭.১৩ 

লাখ টাকা . ৩৭ কম পিারী কল্যাণ ও সুশবিাশে (তফশসল-ক) ৪৪৬১.৮৭ ৩৭০৬.৩৩ ৩৯৮১.৫৩ ৩৯৭৩.৮৩ 

% . ৩৮ - প্মাট ব্যদির হার ১৮.০৯ ১৬.১৯ ১৬.০৫ ১৮.৯১ 

লাখ টাকা . ৩৯ ভ্রমণ ও  াতািাত ৩০০.০০ ২৯০.০০ ২৮০.০০ ১৪১.৯৬ 

% . ৪০ - প্মাট ব্যদির হার ১.২২ ১.২৭ ১.১৩ ০.৬৮ 

লাখ টাকা . ৪১ খােনা, কর ইতযাশে ৩২০.০০ ৩১৫.০০ ২৮৫.০০ ২৬৯.৯৮ 

% . ৪২ - প্মাট ব্যদির হার ১.৩০ ১.৩৮ ১.১৫ ১.২৮ 

লাখ টাকা . ৪৩ শবদ্যযৎ ২৮০.০০ ২৫০.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ 

% . ৪৪ - প্মাট ব্যদির হার ১.১৪ ১.০৯ ০.৯৩ ১.০৫ 

লাখ টাকা . ৪৫ প্মরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ (তফশসল-খ) ১১২০.০০ ১৩৭৪.০০ ১১৮৯.০০ ৮৬৩.৮৫ 

% . ৪৬ - প্মাট ব্যদির হার ৪.৫৪ ৬.০০ ৪.৭৯ ৪.১১ 

লাখ টাকা . ৪৭ িাক ও প্টশলদফান ৫৪.০০ ৫৪.০০ ৫০.০০ ৪৮.০০ 

লাখ টাকা . ৪৮ ্শরবহণ ১৪০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ 

% . ৪৯ - প্মাট ব্যদির হার ০.৫৭ ০.৫২ ০.৪৮ ০.৫৭ 

লাখ টাকা . ৫০ অবিি ১৮০২.৬৫ ১১৫০.১৭ ৩১৭২.০০ ১০৫৫.৫৫ 

লাখ টাকা . ৫১ অন্যান্য অশফস ব্যি (তফশসল-ে) ৩৮২৮.২৫ ৩৬৪৯.৩২ ২৯৫৪.০০ ২৩১৪.৬৫ 

% . ৫২ - প্মাট ব্যদির হার ১৫.৫২ ১৫.৯৪ ১১.৯০ ১১.০১ 

লাখ টাকা . ৫৩ প্মাট ব্যি ২৪৬৬৩.০০ ২২৮৯৬.৭১ ২৪৮১৪.০০ ২১০১৪.২৫ 

% . ৫৪ - প্মাট ব্যদির হার ৯৬.৩৫ ৯৯.৫৪ ১০৮.৭৪ ৯৪.১১ 

লাখ টাকা . ৫৫ ব্যি উদ্বৃত্ত আি(৩৪-৫৩) ৯৩৪.২৬ ১০৫.০০ -১৯৯৪.০০ ১৩১৫.২৩ 

% . ৫৬ - প্মাট রােস্ব আদির হার ৩.৬৫ ০.৪৬ -৮.৭৪ ৫.৮৯ 

 ১২০০  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

বিিরণ িাজেট িাজেট সংজ াবিত িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  ক্ষুদ্র ও কুটির ব ল্প কজ্ পাজর ন 

প্রাক্কবলত আয় ও ব্যয় 

প্রিান কার্ পালয় 

(লাখ টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

আয় 

১ ইউবনটসমূহ হজত ললবি সংগ্রহ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২ সরকাবর  অনুোন  ২১৭৬৮.৮৯  ১৯৪০৬.৮৮  ১৯৭০০.০০  ১৯৩৯৮.১৯ . 

৩ বিজেব ক অনুোন  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ লাইজসন্স বি, কর ইতযাবে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৫ লরবেজে ন ও িাবষ পক বি  ১৫৩.০০  ১৭০.৪০  ১৩৮.০৪  ১০৬.৯৩ . 

৬ লসিার েন্য প্রাপ্য বি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ প্রকা না বিক্রয়  ১০.২৫  ১০.২৫  ১১.০০  ৬.৯৩ . 

৮ ব্যিসাবয়ক মুনািা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ প্রাপ্য সুে  ১৮৩১.১২  ১৫২১.৭৯  ১১৮০.৯০  ১০৭২.৩৪ . 

১০ প্রাপ্য িাড়া  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১৫২.১৫ . 

১১ অন্যান্য  ১৬৮৪.০০  ১৭৪২.৩৯  ১৬৪০.০৬  ১৫৯২.৯৪ . 

১২ ল াট আয়  ২৫৫৯৭.২৬  ২৩০০১.৭১  ২২৮২০.০০  ২২৩২৯.৪৮ . 

ব্যয় 

১৩ লিতন ও িাতাবে  ১২৩৫৬.২৩  ১১৯৮৭.৮৯  ১২৫৫২.৪৭  ১২০০৬.৪৩ . 

১৪ ক পচারীজের িবিষ্য তহবিল/জ্ন ন িান্ড  ৪৪৬১.৮৭  ৩৭০৬.৩৩  ৩৯৪১.৫৩  ৩৯৭৩.৮৩ . 

১৫ ল রা ত ও রক্ষণাজিক্ষণ  ১১২০.০০  ১৩৭৪.০০  ১১৮৯.০০  ৮৬৩.৮৫ . 

১৬ অিচয়  ১৮০২.৬৫  ১১৫০.১৭  ৩১৭২.৬০  ১০৫৫.৫৫ . 

১৭ প্রব ক্ষণ  ৬০০.০০  ৫৯৪.০০  ৬০০.০০  ৪৪৩.৭৮ . 

১৮ বসএনবে, ল্ট্রল, অকজটন , লুবিজকণ্ট ও অন্যান্য  ৯৪.০০  ৯০.০০  ৯৩.০০  ৬৯.৮৫ . 

১৯ স াে কল্যাণ ব্যয়  ৫০.০০  ৪৫.০০  ৪০.০০  ৩৪.৯৮ . 

২০ উ্জেষ্টা বনজয়াজের েন্য ব্যয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ ির্তপবক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ ্বরজ াবিতব্য সুে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ অন্যান্য  ৪১৭৮.২৫  ৩৯৪৯.৩২  ৩২২৬.০০  ২৫৬৫.৯৮ . 

২৪ ল াট ব্যয়  ২৪৬৬৩.০০  ২২৮৯৬.৭১  ২৪৮১৪.৬০  ২১০১৪.২৫ . 

২৫  াথাব্ছু ব্যয় (সুে ব্যতীত ) (টাকা)  ১১৯৯৫৬২.২৬  ১১১৩৬৫৩.২১  ১২৪৫০৮৭.৮১  ১০৫৪৪০২.৯১ . 

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

২৭ ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটবত)  ৯৩৪.২৬  ১০৫.০০ -১৯৯৪.৬০  ১৩১৫.২৩ . 

 ১২০১  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদ্ পাদরশন 

বাদেট সাংদশাশিত বাদেট বাদেট 
শববরণ 

২০২২-২৩ প্রাক্কশলত মুনাফা ও তহশবল প্রবাহ 

প্রিান কার্ পালয় 

(লাখ টাকায়) 

প্রকৃত অনুদ াশেত 

তহশবদলর উৎস 

১ প্রারশিক  নগে ও ব্াাংক  শিশত  ৮,৪২৬.৯৮  ৭,৮৯৭.৬৮  ৭,৪৫২.৪০  ৭,৮৯৭.৬৮ . 

২ ব্য় উদ্বৃত্ত আয়  ১০৫.০০  ৯৩৪.২৬  ১,৩১৫.২৩ -১,৯৯৪.৬০ . 

৩ অবচয়  ১,১৫০.১৭  ১,৮০২.৬৫  ১,০৫৫.৫৫  ৩,১৭২.৬০ . 

৪ অন্যান্য (নগে ব্তীত)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৫ প্রাপ্য নতুন মূলিন  ৫,০০০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৬ প্রাপ্য ঋণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ িায়ী ্শরচালন সম্পশত্ত শবক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ অন্যান্য িায়ী সম্পশত্ত শবক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ ব্াাংক  ওভারড্রাফট বৃশি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ ্াওনাোরসহ অন্যান্য চলশত োয় বৃশি  ২৭৫.০০  ৯৮.৫০  ৯৭.৩৫  ৯৮.৫০ . 

১১ অন্যান্য  ৫০০.০০  ১৯২.০০  ১৮৪.২৫  ৪৫৩.০০ . 

১২ ম াট তহশবল সাংগ্রহ  ১৫,৪৫৭.১৫  ১০,৯২৫.০৯  ১০,১০৪.৭৮  ৯,৬২৭.১৮ . 

তহশবদলর প্রদয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ পূব পবতী বৎসদরর স ন্বয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ সরকাশর মকাষাগাদর প্রদেয় অবোন/লভ্াাংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৬ িায়ী ্শরচালন সম্পশত্তদত শবশনদয়াগ  ৩,৩০৯.২২  ৪,৭২৮.৫০  ২,১৩২.০০  ১১,৮০৯.০০ . 

১৭ অন্যান্য িায়ী সম্পশত্তদত শবশনদয়াগ  ৫,০০০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৮ েীর্ পদ য়াশে ঋণ ্শরদশাি  ৮০০.০০  ৫০০.০০  ৮০০.০০  ৮০০.০০ . 

১৯  জুেসহ অন্যান্য চলশত সম্পে বৃশি  ৩৮.০০  ৪০.০০  ৩৬.০০  ৪০.০০ . 

২০ স া্নী নগে ও ব্াাংক শিশত  ৭,৮৯৭.৬৮  ৮,৪২৬.৯৮  ৭,৬২৬.৯৫  ৮,৪২৬.৯৮ . 

২১ অন্যান্য  ১৯০.০০  ১৯২.০০  ১৮৪.২৫  ৪৪৭.০০ . 

২২ ম াট তহশবল প্রদয়াগ  ১৭,২৩৪.৯০  ১৩,৮৮৭.৪৮  ১০,৭৭৯.২০  ২১,৫২২.৯৮ . 

২৩ নীট তহশবল বৃশি/(র্াটশত) -১,৭৭৭.৭৫ -২,৯৬২.৩৯ -৬৭৪.৪২ -১১,৮৯৫.৮০ . 

 ১২০২  



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

িাজেট  িাজেট সংজ াবিত  িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  ক্ষুদ্র ও কুটির ব ল্প কজ্ পাজর ন 

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 

 ১,২০৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

প্রিান কার্ পালয় 

নগোজনর উৎস 

১ প্রারবিক নগে  ১.৯৫  ১.৯৫  ১.৯৫  ২.৪০ . 

২ ব্াংক বিবত  ৭,৮৯৫.৭৩  ৭,৬২৫.০০  ৭,৮৯৫.৭৩  ৭,৪৫০.০০ . 

৩ ব্াংক (ওভারড্রাফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ ম াট প্রারবিক নগোন (লাইন ১+২+৩)  ৭,৮৯৭.৬৮  ৭,৬২৬.৯৫  ৭,৮৯৭.৬৮  ৭,৪৫২.৪০ . 

৫ কর ও সুেপূি প নীট মুনাফা/(জলাকসান)  ৯৩৪.২৬  ১০৫.০০ -১,৯৯৪.৬০  ১,৩১৫.২৩ . 

মর্াগ : নগোজনর  রূ্ান্তজরর খাতসমূহ 

৬ অিচয়  ১,৮০২.৬৫  ১,১৫০.১৭  ৩,১৭২.৬০  ১৫,৯৬০.৩৫ . 

৭ এ্যাজ ারটাইজে ন ও অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ সম্পে বিক্রজয় মলাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯  জুে হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ মেনাোর হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অন্যান্য চলবত সম্পে হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১২ ্াওনাোর 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  ৯৭.৪৩  ৯৬.৩৫  ৯৭.৪৩  ১০২.২০ . 

১৬ অন্যান্য (িণ পনা করুন)  ১৯২.০০  ১৯০.০০  ৪৫৩.০০  ১৮৪.২৫ . 

১৭ ম াট (লাইন ৪+....+১৬)  ১০,৯২৪.০২  ৯,১৬৮.৪৭  ৯,৬২৬.১১  ২৫,০১৪.৪৩ . 

িাে : নগোজনর রূ্ান্তজরর খাতসমূহ 

১৮ সম্পে বিক্রজয় মুনাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ মেনাোর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০  জুে বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ অন্যান্য চলবত সম্পে বৃবি  ৩৮.০০  ৩৭.০০  ৩৮.০০  ৩৬.০০ . 

২২ ্াওনাোর 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 পনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ ম াট লাইন (১৮+....+২৪)  ৩৮.০০  ৩৭.০০  ৩৮.০০  ৩৬.০০ . 

২৬ প্রতযক্ষ ্বরচালনা হজত নগে প্রিাহ (১৭-২৫)  ১০,৮৮৬.০২  ৯,১৩১.৪৭  ৯,৫৮৮.১১  ২৪,৯৭৮.৪৩ . 

২৭ মূলিন/ অনুোন প্রাবি  ০.০০  ৫,০০০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৮ েীর্ পজ য়াবে ঋণ প্রাবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৯ ্বরচালনা িা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 পনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩২ ম াট নগে তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)  ১০,৮৮৬.০২  ১৪,১৩১.৪৭  ৯,৫৮৮.১১  ২৪,৯৭৮.৪৩ . 

 ১২০৩  



 

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

িাজেট  িাজেট সংজ াবিত  িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  ক্ষুদ্র ও কুটির ব ল্প কজ্ পাজর ন 

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 

 ১,২০৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

প্রিান কার্ পালয় 

নগে তহবিজলর প্রজয়াগ 

৩৩ েীর্ পজ য়াবে ঋণ ্বরজ াি  ৫০০.০০  ৮০০.০০  ৮০০.০০  ৮০০.০০ . 

৩৪ িাির সম্পজে বিবনজয়াগ  ৪,৭২৮.৫০  ৩,৩০৯.২২  ১১,৮০৯.০০  ২,১৩২.০০ . 

৩৫ অন্যান্য সম্পজে বিবনজয়াগ  ০.০০  ৫,০০০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৬ সুে ্বরজ াি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৭ আয়কর প্রোন  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

৩৯ পূি পিতী িছজরর স ন্বয় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪০ অন্যান্য (িণ পনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪১ ম াট নগোজনর প্রজয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৫,২২৮.৫০  ৯,১০৯.২২  ১২,৬০৯.০০  ২,৯৩২.০০ . 

৪২ স া্নী নগে  ১.৯৮  ১.৯৫  ১.৯৮  ২.৩০ . 

৪৩ ব্াংক বিবত  ৮,৪২৫.০০  ৭,৮৯৫.৭৩  ৮,৪২৫.০০  ৭,৭১৬.০০ . 

৪৪ ব্াংক (ওভারড্রাফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৫ ম াট স া্নী নগে (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৮,৪২৬.৯৮  ৭,৮৯৭.৬৮  ৮,৪২৬.৯৮  ৭,৭১৮.৩০ . 

৪৬ ম াট (৪১+৪৫)  ১৩,৬৫৫.৪৮  ১৭,০০৬.৯০  ২১,০৩৫.৯৮  ১০,৬৫০.৩০ . 

৪৭ নগোজনর নীট  বৃবি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)  ৫২৯.৩০  ২৭০.৭৩  ৫২৯.৩০  ২৬৫.৯০ . 

 ১২০৪  



 

প্রধান কার্ যালয় 

২০২৩ ২০২২ ২০২১ 

বিিরণ        িাজেট           

৩০ জুন 
৩০ জুন 

     সংজ াবধত       

৩০ জুন 

২০২৩ 

িাংলাজে  ক্ষুদ্র ও কুটির ব ল্প কজ্ যাজর ন 

প্রাক্কবলত বিবত্ত্র  জুন  

 ১,২০৫.০০ 

(লাখ টাকায়) 

প্রকৃত 

মূলধন ও োয় 

১ মূলধন ১৪২৭০৬.৪২ ১৪২৭০৬.৪২ ১৩৭৭০৬.৪২ . 

২ সংরবিত তহবিল ১০৩৯.২৬ ১০৫.০০ ০.০০ . 

৩ ইকুুইটি ১৪৩৭৪৫.৬৮ ১৪২৮১১.৪২ ১৩৭৭০৬.৪২ . 

৪ েীর্ যজেয়াবে োয় ৯২০৩৭.৭৬ ৯২৫৩৭.৭৬ ৯৩৩৩৭.৭৬ . 

৫ চলবত োয় ১৪৭৪৩.৮৫ ১১৪৯০.৯৬ ৮৯৩৮.২১ . 

৬ মোট োয় ১০৬৭৮১.৬১ ১০৪০২৮.৭২ ১০২২৭৫.৯৭ . 

৭ মোট তহবিল ২৫০৫২৭.২৯ ২৪৬৮৪০.১৪ ২৩৯৯৮২.৩৯ . 

মূলধন কাঠাজো ও বলকুইবিটি অনু্াত 

৮ ঋণ মূলধন অনু্াত ৪৩ : ৫৭ ৪২ : ৫৮ ৪৩:৫৭ . 

৯ চলবত অনু্াত ০.৯৯ : ১ ১.২০ : ১ ১.৫৮ : ১ . 

১০ তিবরত সম্পে অনু্াত ১৬.৯৯ : ১ ২১.৪৮ : ১ ১.৫৭ : ১ . 

সম্পবওসমূহ 

১১ ব্যিসা ্বরচালনার িাির সম্পবি ৭৫৩৭৭.৪৫ ৭০৬৪৮.৯৫ ৬৭৩৩৯.৭৩ . 

১২ িাে : ক্রেপুবিত অিচয় ৭৯০৪.১৯ ৬১০১.৫৪ ৪৯৫১.৩৭ . 

১৩ নীট িাির সম্পবি ৬৭৪৭৩.২৬ ৬৪৫৪৭.৪১ ৬২৩৮৮.৩৬ . 

১৪ অন্যান্য িাির সম্পবি ১৬৮৫০০.৯৩ ১৬৮৫০০.৯৩ ১৬৩৫০০.৯৩ . 

১৫ চলবত সম্পে ১৪৫৫৩.১০ ১৩৭৯১.৮০ ১৪০৯৩.১০ . 

১৬ মোট সম্পে ২৫০৫২৭.২৯ ২৪৬৮৪০.১৪ ২৩৯৯৮২.৩৯ . 

 ১২০৫  



 

বাজেট 
বববরণ 

বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প কজ্ পাজরশন 

সরকারর ককাষাগারর কেয়  ২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

সাংজশাবিত  বাজেট বাজেট 

(লাখ টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

আ োবন শুল্ক ১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ োবনর উ্র ববক্রয় কর ২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ োবনর অনু বত বি ৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রজয়র উ্র আবগাবর শুল্ক/ভ্যাট ৪  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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 ককাষাগাজর প্রজেয় অবোন/লভ্যাাংশ ৮  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

রপ্তাবন কর ৯  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সড়ক বন পাণ 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  ৩১০.০০  ২৬৯.৯৮  ৩১০.০০  ৩১০.০০ . 

ক াট ১৪  ৩১০.০০  ২৬৯.৯৮  ৩১০.০০  ৩১০.০০ . 

 ১২০৬  



 

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  ক্ষুদ্র ও কুটির ধ ল্প কশ্ তোশর ন 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

কর্মীর ধববরি 

প্রিোন কোর্ তোলয় 

 1,207.00 

ভোতোধে 

ভোতোধে 

প্রকৃত 

১ 
 ১,৫৬৩,৮২৬  কর্ম তচোরী (শেড ১-৫)  ১২৯  ৯২  ৯২  ১২৯  ৯২  ৯২  ১২৯  ৯০  ৭৮১.৬৫  ৬৫৭.০৭  ১,৪৩৮.৭২ . 

২ 
 ৮১৮,৫২২  কর্ম তচোরী (শেড ৬-৯)  ৬২৫  ৪৯২  ৪৯২  ৬২৫  ৪৯২  ৪৯২  ৬২৫  ৪১২  ২,২৭৫.৭১  ১,৭৫১.৪২  ৪,০২৭.১৩ . 

৩ 
 ৮১৬,৮০৮  কর্ম তচোরী (শেড ১০)  ২০২  ১৩০  ১৩০  ২০২  ১৩০  ১৩০  ২০২  ১৭১  ৫৫১.৩৩  ৫১০.৫২  ১,০৬১.৮৫ . 

৪ 
 ৯১৪,২৪৪  উ্-শ্রর্মোট (১+২+৩)  ৯৫৬  ৭১৪  ৭১৪  ৯৫৬  ৭১৪  ৭১৪  ৯৫৬  ৬৭৩  ৩,৬০৮.৬৯  ২,৯১৯.০১  ৬,৫২৭.৭০ . 

৫ 
 ৫০৩,৭৬২  কর্ম তচোরী(শেড ১১-২০)  ১,৪৫৪  ১,১৫৭  ১,১৫৭  ১,৪৫৪  ১,১৫৭  ১,১৫৭  ১,৪৫৪  ১,১৭৫  ৩,১১৯.৮০  ২,৭০৮.৭৩  ৫,৮২৮.৫৩ . 

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 
 ২০০,০০০  অেক্ষ েধর্মক  ০  ১৮৫  ১৮৫  ০  ১৮৫  ১৮৫  ০  ১৪৫  ৩৭০.০০  ০.০০  ৩৭০.০০ . 

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

১০ 
 ৪৬১,৮৮৭  উ্-শ্রর্মোট (৫+...+৮)  ১,৪৫৪  ১,৩৪২  ১,৩৪২  ১,৪৫৪  ১,৩৪২  ১,৩৪২  ১,৪৫৪  ১,৩২০  ৩,৪৮৯.৮০  ২,৭০৮.৭৩  ৬,১৯৮.৫৩ . 

১১ 
 ৬১৮,৯৮০  শ্রর্মোট (৪+৯+১০)  ২,৪১০  ২,০৫৬  ২,০৫৬  ২,৪১০  ২,০৫৬  ২,০৫৬  ২,৪১০  ১,৯৯৩  ৭,০৯৮.৪৯  ৫,৬২৭.৭৪  ১২,৭২৬.২৩ . 

 ১২০৭  



 

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  ক্ষুদ্র ও কুটির ধ ল্প কজ্ পাজর ন 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

ক ীর ধববরণ 

প্রিান কার্ পালয় 

 1,208.00 

ক ী প্রধত 

 গড় (টাকা)  ভাতাধে 
ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

অনুজ াধেত প্রকৃত 

 ৭৫৮.৬৭  ৬৩০.৪৮  ১,৩৮৯.১৫  ৮৭৪.৯৯  ২৬৩.৯৮  ১,১৩৮.৯৭  ১৫০৯৯৪৬   ১২৬৫৫২২   ১৪৭০৭৪৪   ৭৬৩.৭৮  ৫৫৯.৮৯  ১,৩২৩.৬৭ 

 ২,১৬০.১১  ১,৭০৩.৯৯  ৩,৮৬৪.১০  ২,২২২.৪৮  ১,২০৮.৪৬  ৩,৪৩০.৯৪  ৭৮৫৩৮৬   ৮৩২৭৫২   ৯০৯১৬০   ২,১৬৩.৮২  ১,৫৮১.৯২  ৩,৭৪৫.৭৪ 

 ৫১৯.৮৯  ৫০১.০৮  ১,০২০.৯৭  ৯৪৯.৯০  ৫০১.৫৭  ১,৪৫১.৪৭  ৭৮৫৩৬২   ৮৪৮৮১৩   ৫৭৬৭৪৩   ৫১৯.৭৮  ৪৬৬.৪৫  ৯৮৬.২৩ 

 ৩,৪৩৮.৬৭  ২,৮৩৫.৫৫  ৬,২৭৪.২২  ৪,০৪৭.৩৭  ১,৯৭৪.০১  ৬,০২১.৩৮  ৮৭৮৭৪২   ৮৯৪৭০৭   ৮৯৯৭৯৮   ৩,৪৪৭.৩৮  ২,৬০৮.২৬  ৬,০৫৫.৬৪ 

 ৩,০৮২.০২  ২,৬৩১.৬৫  ৫,৭১৩.৬৭  ৩,১৬২.৬১  ৩,৪৪৬.৪৭  ৬,৬০৯.০৮  ৪৯৩৮৩৫   ৫৬২৪৭৫   ৫০৬৪৫০   ৩,১৬২.৬০  ২,৭৮৮.১৯  ৫,৯৫০.৭৯ 

 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 

 ৩৭০.০০  ০.০০  ৩৭০.০০  ২৯০.০০  ০.০০  ২৯০.০০  ২০০০০০   ২০০০০০   ১১৭২৪১   ১৭০.০০  ০.০০  ১৭০.০০ 

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

 ৩,৪৫২.০২  ২,৬৩১.৬৫  ৬,০৮৩.৬৭  ৩,৪৫২.৬১  ৩,৪৪৬.৪৭  ৬,৮৯৯.০৮  ৪৫৩৩২৯   ৫২২৬৫৮   ৪৬৩৬৯৬   ৩,৩৩২.৬০  ২,৭৮৮.১৯  ৬,১২০.৭৯ 

 ৬,৮৯০.৬৯  ৫,৪৬৭.২০  ১২,৩৫৭.৮৯  ৭,৪৯৯.৯৮  ৫,৪২০.৪৮  ১২,৯২০.৪৬  ৬০১০৬৫   ৬৪৮২৯২   ৬১০৯৬০   ৬,৭৭৯.৯৮  ৫,৩৯৬.৪৫  ১২,১৭৬.৪৩ 

 ১২০৮  



তফসিল-ক

কর্ মচারী কল্যাণ ও সুসিধাসি (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড
সিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

১. 3731103 ছুটি নগিায়ন (অিির ভাতা) ... 700.00 648.00 0.00 600.00

২. 3221506 সিসিএফ ... 890.87 551.51 550.04 511.53

৩. 3731101 গ্রাচ্যুইটি ... 2806.00 2456.82 3391.49 2827.32

৪. 3256107 কল্যাণ ও সিজনািন ... 65.00 50.00 40.00 34.98

কর্াট ... 4461.87 3706.33 3981.53 3973.83

তফসিল-খ

কর্রার্ত ও রক্ষণাজিক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড সিিরণ
  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

1. 3258107 অসফি ভিন ... 350.00 600.00 400.00 199.88

2. 3258101 কর্াটর যানিাহন ... 55.00 50.00 50.00 49.98

3. 3258126 কটসলজযাগাজযাগ িরঞ্জার্ ... 5.00 7.00 3.00 2.98

4. 3258105 যন্ত্রিাসত ও িরঞ্জার্াসি ... 110.00 100.00 90.00 94.98

5. 3258112 করাড, কেন, কালভাট ম ও িাঁধ কর্রার্ত ... 528.00 550.00 600.00 474.35

6. 3258103  কসিউটার ও অসফি িরঞ্জার্ ... 20.00 15.00 10.00 5.99

7. 3258119 বিদ্যুসতক িরঞ্জার্ ... 12.00 12.00 6.00 5.99

8. 3258124 অন্যান্য (সলফট ও সিএনসে 

কনভাজেম ন) রক্ষণাজিক্ষণ

... 40.00 40.00 30.00 29.70

কর্াট ... 1120.00 1374.00 1189.00 863.85

িাংলাজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প করজিাজর ন
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তফসিল-গ

অন্যান্য অসফি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড
সিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

1. 3255104 মুদ্রণ ও কলখ িার্গ্রী ... 150.00 140.00 125.00 119.91

2. 3257302 সচসকৎিা ককজের ব্যয় ... 30.00 35.00 30.00 14.95

3. 3211127 িই ও ফরর্ ... 15.00 15.00 7.00 6.98

4. 3211128 প্রকা না 55.00 50.00 50.00 10.00

5. 3257206 িম্মানী ভাতা ... 50.00 45.00 40.00 34.00

6. 3256106 কিা াক-িসরচ্ছি ... 35.00 40.00 35.00 23.90

7. 3211125 প্রচার ও সিজ্ঞািন ... 60.00 60.00 40.00 49.60

8. 3255105 কর্ মচারীজির টিসফন খরচ ... 8.00 7.00 6.00 1.56

9. 3211110 আইন খরচ ... 100.00 97.00 80.00 72.80

10. 3221101 সনরীক্ষা সফ ... 25.00 20.00 20.00 17.00

11. 3211127 িংিািিত্র ও িার্সয়কী ... 10.00 10.00 7.00 6.95

12. 3111327 গাসি চালকজির অসধকাল ব্যয় ... 70.00 69.00 65.00 60.00

13. 3821116 কগাষ্ঠী সির্া ... 100.00 95.00 90.00 89.00

14. 3821116 সির্া (যানিাহন) ... 65.00 65.00 60.00 58.00

15. 3821116 ব্যাংক চােম ... 100.00 90.00 65.00 55.07

16. 3257301 কর্লা ও প্রি মনী: ক. স্থানীয় ... 400.00 397.00 200.00 119.99

17. 3257301           খ. বিজিস ক ... 100.00 100.00 100.00 0.00

18. 3255105 সিজি ী সিজ ষজ্ঞজির েন্য স্থানীয় খরচ ... 0.25 0.25 0.25 0.25

19. 3211109 র্জুসর (বিসনক র্জুরীসভসিক) ... 290.00 290.00 290.00 253.00

20. 3255105 অন্যান্য আনুষসিক ব্যয় ... 45.00 43.00 40.00 24.09

21. 3211111 কুটির স জল্পর িাসষ মক কিসর্নার ... 60.00 60.00 40.00 30.90

22. 3231301 প্রস ক্ষণ ও উজযাক্তা উন্নয়ন ব্যয় ... 600.00 600.00 600.00 443.78

23. 3243101 কিট্রল, র্সিল ও লুসিকুান্ট ... 110.00 90.00 80.00 69.85

24. 3243102 গ্যাি ও জ্বালাসন ... 30.00 20.00 13.00 12.94

25. 3211115 িাসন ... 45.00 50.00 35.00 24.51

26. 3255105 করস্ট হাউে ব্যয় ... 15.00 15.00 10.00 6.06

27. 3211106 আপ্যায়ন ব্যয় ... 60.00 60.00 92.00 40.00

28. 3221104 গাসি সনিন্ধন ও নিায়ন ... 35.00 35.00 20.00 20.00

29. 3231301 প্রস ক্ষণ দ্রজব্যর উৎিািন ব্যয় ... 105.00 100.00 100.00 85.31

30. 3211101 কারুস ল্পী পুরস্কার প্রসতজযাসগতা ব্যয় ... 15.00 15.00 10.00 10.00

31. 3211102 িসরস্কার িসরছন্নতা 25.00 25.00 10.00 10.00

32. 3255105 অসফি স্থানান্তর ব্যয় ... 50.00 45.00 43.75 41.25

33. 4112205 আইসিটি ... 600.00 496.07 240.00 220.00

34. 3257103 গজিষণা ব্যয় ... 120.00 120.00 120.00 120.00

35. 3211129 অসফি ভািা িািি ব্যয় ... 250.00 250.00 185.00 163.00

কর্াট ... 3828.25 3649.32 2949.00 2314.65

* 

িরকা

িাংলাজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি মাজর ন
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তফসিল-ঘ

* স্থায়ী িসরচালন িিসিজত সিসনজয়াগ (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড সিিরণ
  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

1. 4111201 অসফি ভিন ... 500.00 600.00 1694.00 717.17

2. 4112101 কর্াটর যানিাহন ... 325.00 300.00 395.00 0.00

3. 4112304 যন্ত্রিাসত ও অন্যান্য িরঞ্জার্ ... 300.00 280.00 300.00 135.00

4. 4112202 কসিউটার ও যন্ত্রাং ... 200.00 225.00 600.00 200.00

5. 4112314 আিিািিত্র ... 300.00 320.00 405.00 55.00

6. 4111312 কটসলজযাগাজযাগ িরঞ্জার্ ... 3.50 6.00 3.00 3.00

7. 4112303 বিদ্যুসতক িরঞ্জার্ ... 100.00 65.00 72.00 17.83

8. 4111304 িল্লী িডক ও কালভাট ম ... 3000.00 1500.00 8340.00 1004.00

9. 4111301 স্মৃসতজিৌধ/ভাস্কয ম সনর্ মাণ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

10. 4141101 ভূসর্ অসধগ্রহণ 0.00 13.22 0.00 0.00

কর্াট ... 4728.50 3309.22 11809.00 2132.00

তফসিল-ঙ

কিতন ও ভাতাসি (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড
সিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

1. 3111101 কর্ মচারীজির কিতন (কগ্রড: ০২-১০) ... 3608.69 3538.10 3847.37 3447.38

2. 3111201 কর্চারীজির কিতন (কগ্রড: ১১-২০) ... 3119.80 3082.59 3362.61 3162.60

3. 3111306 স ক্ষা িহায়ক ভাতা ... 150.00 155.52 150.00 150.00

4. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... 43.00 47.42 47.42 45.00

5. 3111311 সচসকৎিা ভাতা ... 336.78 340.56 332.64 332.64

6. 3111310 িাসি ভািা ভাতা ... 3364.25 3310.35 3301.59 3301.59

7. 3111325 উৎিি ভাতা ... 1214.20 1087.59 1100.53 1100.53

8. 3111335 িাংলা নিিষ ম ভাতা ... 112.15 108.76 110.05 110.05

9. 3111331 আপ্যায়ন ভাতা ... 1.00 1.00 0.80 0.80

10. 3111309 িাহাসি ভাতা ... 62.64 68.69 62.71 62.71

11. 3111316 কধালাই ভাতা ... 7.00 10.67 8.00 8.00

12. 3111314 টিসফন ভাতা ... 29.00 32.42 32.85 30.00

13. 3257205 কর্ািাইল ভাতা ... 16.72 16.72 12.40 12.40

14. 3111338 কডাজর্সস্টক এইড এলাউন্স ... 0.10 0.60 0.60 0.60

15. 3111301 িাসয়ত্ব ভাতা ... 0.90 0.90 0.90 0.13

16. 3258140 সিজ ষ ভাতা (প্রাসধকারভূক্ত কর্ মকতমাজির 

গাসি রক্ষণাজিক্ষণ ব্যয়)

... 40.00 36.00 32.00 32.00

17. 3111328 শ্রাসন্ত ও সিজনািন ভাতা ... 250.00 150.00 150.00 210.00

কর্াট ... 12356.23 11987.89 12552.47 12006.43

িাংলাজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি মাজর ন

িাংলাজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি মাজর ন

* কজি মাজর ন/িংস্থার সনেস্ব অর্ মায়জন িসরচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী িিি সকংিা প্রকজল্প সিসনজয়াজগর কক্ষজত্র  িরকাজরর যর্াযর্ 

অনুজর্ািন এিং সনয়র্-নীসত িালন িাজিজক্ষ িংসিষ্ট খাজত িাজেজট িরাদ্দকৃত অর্ ম ব্যয় করা কযজত িাজর।
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তফসিল-চ

সুি খাজত আয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড
সিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

1. েসর্র সকসির সুি ... 80.00 65.00 60.00 50.00

2. িাসভ মি চাজেমর সুি ... 150.00 117.00 110.00 100.00

3. ভূসর্ উন্নয়ন কজরর সুি ... 35.00 24.54 12.00 16.50

4. িাসনর চাজেমর সুি ... 34.00 29.00 18.00 18.44

5. ব্যাংক সুি ... 1476.50 1250.00 954.90 868.40

6. গৃহ সনর্ মাণ ঋজণর সুি ... 40.02 26.50 16.50 10.00

7. কর্াটর িাইজকল ঋজণর সুি ... 12.35 8.50 7.50 8.00

8. ইসি ফান্ড (এর্প্লয়জর্ন্ট কিনাজিাজলন্ট ফান্ড)... 3.25 1.25 2.00 1.00

কর্াট ... 1831.12 1521.79 1180.90 1072.34

তফসিল-ছ

অন্যান্য আয়  (লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড
সিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

1. িই ও ফরর্ ... 10.25 10.25 11.00 6.93

2. সলে অি ল্যান্ড সফ আিায় ... 22.00 20.00 12.00 10.00

3. করাড কাটিং চােম আিায় ... 4.50 4.00 3.50 1.62

4. টংগী কিিা ককজের আয় ... 36.00 35.00 35.00 35.00

5. র্াসলকানা িসরিতমন সফ আিায় ... 340.00 366.34 350.00 350.00

6. িাসনর লাইন িংজযাগ সফ আিায় ... 0.58 0.58 0.26 0.52

7. িাসনর সিল আিায় ... 68.00 67.07 65.80 59.12

8. র্ধু সিক্রয় আয় ... 6.90 8.90 8.00 5.50

9. নিায়ন সফ আিায় ... 38.00 47.00 28.04 27.96

10. ল্যান্ড ট্রুাক্স আিায় ... 115.00 123.40 110.00 100.00

11. ল্যান্ড সপ্রসর্য়ার্ আিায় ... 260.00 261.00 261.00 256.00

12. কর্লা খাজত আয় ... 41.00 80.00 40.00 40.00

13. প্রস ক্ষণ খাজত/উজযাক্তা উন্নয়ন খাজত আয়... 80.00 76.00 66.00 66.00

14. প্রস ক্ষণ িার্গ্রী সিক্রয় িািাি আয় ... 25.00 12.00 12.00 12.00

15. িাসভ মে চােম ... 750.00 750.00 725.00 715.66

16. কল-আউট প্লুান সফ আিায় ... 25.02 11.50 11.50 11.07

17. সিসিধ আয় ... 25.00 50.00 50.00 30.45

কর্াট ... 1847.25 1923.04 1789.10 1727.83

িাংলাজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি মাজর ন
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(লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং

অর্ মননসতক 

ককাড
সিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3
িংজ াসধত িাজেট অনুজর্াসিত িাজেট

িার্সয়ক ২০20-

২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

১. বিজিস ক ঋণ (িসরজ াসধতব্য)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বিজিস ক ঋণ (িজকয়া)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. িরকাসর ঋণ (িসরজ াসধতব্য)

ক. আিল ... 500.00 800.00 800.00 800.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. িরকাসর ঋণ (িজকয়া)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (িসরজ াসধতব্য)

১.  িীঘ মজর্য়াসি

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজর্য়াসি

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া)

১.  িীঘ মজর্য়াসি:

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজর্য়াসি

ক. আিল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

কর্াট ... 500.00 800.00 800.00 800.00

(কজি মাজর ন হইজত প্রাপ্ত সহিাি অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসর্ক

 নং
সিিরণ

৩০.০৬.২1 িয মন্ত 

প্রজিয়

   িাজেট 

২০22-২3

 িংজ াসধত 

২০21-২2

  আিায়    

২০21-২2

িীঘ মজর্য়াসি ঋজণর সিিরণী 4704.99

১. আিল ... ... 0.00 0.00 800.00

২. সুি ... ... 0.00 0.00 0.00

কর্াট ... 4704.99 0.00 0.00 800.00

(কট্রোসর ও ঋণ ব্যিস্থািনা অনুসিভাগ, সড এি এল অসধ াখা হজত প্রাপ্ত )

িীঘ মজর্য়াসি ঋণ ও ব্যাংক িায় সিিরণী

িাংলাজি  ক্ষুদ্র ও কুটির স ল্প কজি মাজর ন

িীঘ মজর্য়াসি ঋজণর সিিরণী
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