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জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ 

১. ভূমিকা 

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

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

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

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

বহুতে মবমশষ্ট আবামিক িবন মনিাৃণপূবকৃ জনগব্দণর বািস্থাব্দনর িিস্যা িিাধান করা। 

২. রূপকল্প (Vision)  

পমরকমল্পত নগর: মনরাপে ও িােয়ী আবািন।  

৩. অমিেক্ষয (Mission)  

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

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

িরকাব্দরর দর্ েক্ষয তা পূরব্দণ অবোন রাখা।  

৪. দকৌশেগত উব্দেশ্যিমূহ  

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

• উদ্ভাবন ও অমিব্দর্াগ প্রমতকাব্দরর িাধ্যব্দি দিবার িান উন্নয়ন; 

• েক্ষতার িাব্দে বামেকৃ কিিৃম্পােন চুমি বািবায়ন; 

• প্রশািমনক িংস্কার, আমেকৃ ব্যবস্থাপনা ও তনমতকতার উন্নয়ন; 

৫. প্রধান কার্ যাবলী 

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

অনুব্দিােন িাব্দপব্দক্ষ এর বািবায়ন।  

• জাতীয় গৃহায়ন নীমতিাো অনুর্ায়ী কার্কৃ্রি গ্রহণ। 

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

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

এযাপাটবৃ্দিন্ট/ফ্লাট ও ইিারত মনিাৃণ।  

• গৃহায়ন িংক্রান্ত মবেব্দয় জাতীয় ও আন্তজৃামতক পর্াৃব্দয় গব্দবেনা করা।  

• গৃহায়ন প্রকল্প বািবায়ব্দন দেমশ-মবব্দেমশ উব্দযািাব্দের আকৃষ্ট করা।  

 

৬. মবগত মতন বছব্দরর প্রধান অজৃনিমূহ 

• ঢাকাস্থ োেিাটিয়া হাউমজং এব্দস্টব্দট িরকামর কিকৃতাৃব্দের জন্য ১৫৩টি,  পুনবাৃিব্দনর েব্দক্ষয ১২০টি, দিাহাম্মেপুর ‘এফ’ 

ব্লব্দক ৭৫৫টি , ঢাকাস্থ মিরপুর হাউমজং এব্দস্টব্দট ৯নং দিকশব্দন ২২৫০টি, ১৫নং দিকশব্দন িরকামর / আধািরকামর 

প্রমতষ্ঠাব্দনর কিকৃতাৃব্দের জন্য  ৪৯৫টি (জয়নগর), চট্টগ্রাি হামেশহর হাউমজং এব্দষ্টব্দট ‘মজ’ ব্লব্দক ৪৭৬ টি (২য় ও ৩য় 

পর্াৃয়),  কক্সবাজার দজো শহব্দর ৪৬৯টি, দনায়াখােীর িাইজেীব্দত ৬৪টি, মিব্দেট দজো শহব্দর ৮৮টি, র্ব্দশার দজো শহব্দর 

১৪৪টি এবং মেনাজপুর দজো শহব্দর ৭২টি আবামিক ফ্লযাট মনিাৃণ পূবকৃ প্রকব্দল্পর কাজ িম্পন্ন করা হব্দয়ব্দছ এবং বরাে 

প্রাপকগব্দণর মনকট বািব েখে হিান্তর করা হব্দয়ব্দছ।  
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• চট্টগ্রাব্দির রাউজান উপব্দজোয় ২৩০টি (মপংক মিটি-১), ৩৬টি (মপংক মিটি-২), মিব্দররিরাই উপব্দজোয় ১৮৩টি, নড়াইব্দে 

১৭৯টি, খুেনার ফুেতোয় ১৬২টি, রাজশাহীর দতরখামেয়ায় ১২৪টি আবামিক প্লট উন্নয়ন কাজ িম্পন্ন করা হব্দয়ব্দছ এবং 

বরাে প্রাপকগব্দণর মনকট বািব েখে হিান্তর করা হব্দয়ব্দছ।  

 

৭. িংস্হার Key Performance Indicator (KPI) 

• ভূমি উন্নয়ন/িম্প্রিারণ (প্লট)। 

• আবািব্দনর সুব্দর্াগ (ফ্লযাট)। 

৮. িিস্যা ও চযাব্দেঞ্জিমূহ 

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

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

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

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

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

• জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃব্দক্ষ জনবে স্বল্পতা ও ব্যাপক পমরিব্দর অগাৃব্দনাগ্রাি না োকায় িিগ্র দেশ ব্যাপী গৃহায়ন কার্কৃ্রি 

চাোব্দনা িম্ভব হব্দে না। ফব্দে র্ত্রতত্র বাড়ি ঘর মনিাৃণ কব্দর আবামে জমি নষ্ট করা হব্দে। 

৯. িমবষ্যত পমরকল্পনা 

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

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

অবোন রাখা।  

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

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

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

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

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

হব্দয়ব্দছ।    

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

প্রকল্প গ্রহণ ও বািবায়ন করা।  

১০.  জাতীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষের ২০২১-২২  অর্ য বছক্ষরর প্রাক্কড়লত, ২০২০-২১  অর্ য বছক্ষরর  িংব্দশামধত  ও ২০১৯-২০  অর্ য বছক্ষরর  

শ্র াট আয়, শ্র াট ব্যয়, ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘাটড়ত) ড়নম্নরূপ: 

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রমিক  মববরণ বাব্দজট িংব্দশামধত অনুব্দিামেত  িািময়ক 

নম্বর  ২০২১-২২  বাব্দজট বাব্দজট ২০১৯-২০  

   ২০২০-২১  ২০২০-২১    

1.  দিাট আয়  ১৫৭৫৯.০০ ১৩৯৭২.৬২ ১৩১০৬.৫০ ১৩২৬৪.৪৫ 

2.  দিাট ব্যয়  ৫২২৭.৫০ ৬০২৯.৯৮ ৬৪৭০.৮৮ ৮৫৮৩.৪৯ 

3.  ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটমত) ১০৫৩১.৫০ ৭৯৪২.৬৪ ৬৬৩৫.৬২ ৪৬৮০.৯৬ 
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১১. বাজেট পর্ যাজ াচনা 

ক. পরিচা ন বৃত্তান্ত 

 োতীয় গৃহায়ন কর্তযপজেি রনকট ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেজটি প্রািজে আবারসক, বারিরেিক ও অন্যান্য 

খাতসহ ম াট ২১৭১.৪৮ একি ের  র্াকজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। উক্ত স জয় আবারসক, বারিরেিক ও অন্যান্য খাজত মকান ের   

অরিগ্রহি কিা হজব না। ফজ  বছি ম জে সংস্থাি রনকট আবারসক খাজত ৪৭৯.৮৩ একি, বারিরেিক খাজত ৪১.১৯ একি, র ল্প 

কািখানা খাজত ০.৭৯ একি ও অন্যান্য খাজত ১৬৩৩.৯৮ একি ের  অবর ষ্ট র্াকজব। ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজটি 

প্রািজে আবারসক, বারিরেিক ও অন্যান্য খাতসহ কর্তযপজেি রনকট ম াট ২১৫৫.৭৯ একি ের  র্াকজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। 

উক্ত স জয় আবারসক খাজত ৫.৬৬ একি ের  অরিগ্রহি ও ৮.৫০ একি ের  বিাদ্দ প্রদাজনি ফজ  বছি ম জে কর্তযপজেি রনকট 

আবারসক, বারিরেিক, র ল্প কািখানা ও অন্যান্য রহজসজব র্র্াক্রজ  ৪৭৬.৯৯ একি, ৪১.৩৫ একি, ০.৭৯ একি ও ১৬৩৪.১২ একি 

ের  অবর ষ্ট র্াকজব। কর্তযপে ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট আবারসক 

ভবন/বারিরেিক স্ট /জদাকান, নদ য া, পাকয ও অন্যান্য খাজত সব যজ াট র্র্াক্রজ  ৩,১০,৫০০.০০ ব. র . ও ৩,৮০,০০০.০০ ব. র . 

রন যাি কার্ য সম্পন্ন কিজব। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি কর্তযপে কর্তযক আবারসক ভবন/বারিরেিক স্ট /জদাকান খাজত রন যাি রছ  

২,৮১,৩০০.০০ ব. র .।  

২০১৯-২০ অর্ যবছজি কর্তযপে ইোিা ের  হজত ৫৬.০০ মকাটি টাকা আয় কজি। ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট 

ও ২০২১-২২  অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট এ খাজত আয় দাঁড়াজব র্র্াক্রজ  ৫৫.০০ মকাটি ও ৫৭.০০ মকাটি টাকা হজব। ২০২০-২১  

অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি ম াট িােস্ব আয় র্র্াক্রজ  ৮১.৫৩ মকাটি ও 

৮৯.৮৪ মকাটি টাকায় দাঁড়াজব বজ  অনু ান কিা হজয়জছ।। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি ম াট িােজস্বি পরি াি রছ  ৮৭.৬৩ মকাটি টাকা। 

 কর্তযপজেি ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট ম াট পরিচা ন ব্যজয়ি 

পরি াি র্র্াক্রজ  ৬০.২৯ মকাটি ও ৫২.২৭ মকাটি টাকা হজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি পরিচা ন ব্যজয়ি 

পরি াি রছ  ৮৫.৮৩ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি 

র্র্াক্রজ  ৭৯.৪৩ মকাটি ও ১০৫.৩১ মকাটি টাকা পরিচা ন উদ্বৃত্ত র্াকজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি পরিচা ন 

উদ্বৃজত্তি পরি াি রছ  ৪৬.৮১ মকাটি টাকা। 

খ. আয়-ব্যয় 

 ২০১৯-২০ অর্ যবছজি কর্তযপজেি ম াট আজয়ি পরি াি রছ  ১৩২.৬৪ মকাটি টাকা র্া ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত 

বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট বৃরি মপজয় র্র্াক্রজ  ১৩৯.৭৩ মকাটি ও ১৫৭.৫৯ টাকায় দাঁড়াজব বজ  প্রাক্ক ন 

কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি কর্তযপজেি ম াট ব্যজয়ি পরি াি রছ  ৮৫.৮৩ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত 

বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট এই ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ যবছজিি তু নায় হ্রাস মপজয় র্র্াক্রজ  ৬০.৩০ মকাটি ও 

৫২.২৭ মকাটি টাকা হজব বজ  রহসাব কিা হজয়জছ। ফজ  ব্যয় উদ্বৃত্ত আজয়ি পরি াি ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও 

২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট র্র্াক্রজ  ৭৯.৪৩ মকাটি ও ১০৫.৩১ টাকা হজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০  

অর্ যবছজি ব্যয় উদ্বৃত্ত আজয়ি পরি াি রছ  ৪৬.৮১ মকাটি টাকা।  

গ. মুনাফা ও তহরব  প্রবাহ 

 প্রািরেক নগদ, ব্যাংক রস্থরত ও ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়সহ কর্তযপজেি ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২  

অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট র্র্াক্রজ  ৯০৪.৪৩ মকাটি ও ৯৫২.৩১ মকাটি টাকা তহরবজ ি মর্াগান হজব বজ  রহসাব কিা হজয়জছ। 

২০১৯-২০  অর্ যবছজি ম াট তহরব  সংগ্রজহি পরি াি রছ  ৯৪৬.৮১ মকাটি টাকা।  
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 অপিপজে ২০২০-২১  অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২  অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট সংস্থা কর্তযক র্র্াক্রজ   

১৩৬৯.২৪ মকাটি ও ১৩৮১.১৮ মকাটি টাকা তহরব  ব্যবহাজিি প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি এি পরি াি রছ  

১২৩৫.৩৮ মকাটি টাকা। ফজ  ২০২০-২১  অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট তহরবজ ি নীট 

ঘাটরতি পরি াি দাড়াঁজব র্র্াক্রজ  ৪৬৪.৮২ মকাটি ও ৪২৮.৮৬ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি তহরবজ ি নীট ঘাটরতি পরি াি 

রছ  ২৮৮.৫৭ মকাটি টাকা। 

ঘ. মূল্যসংজর্াগ ও উৎপাদন ী তা 

বিিরণ একক িাজেট সংজ াবিত সামবিক

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

ব্যি উদৃ্বত্ত আি ককাটি টাকা 105.31 79.43 46.81

অিচি ককাটি টাকা 0.00 0.00 0.00

কিতন ও ভাতাবি ককাটি টাকা 30.24 29.20 40.64

কমাট মূল্যসংজ াগ (১+২+৩) ককাটি টাকা 135.55 108.63 87.45

কম মচারী সংখ্যা েন 582 582 518

কমী প্রবত মূল্যসংজ াগ টাকা 2,329,038 1,866,495 1,688,224

 

 

 ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি ম াট মূল্যসংজর্াগ 

প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ র্র্াক্রজ  ১০৮.৬৩ মকাটি ও ১৩৫.৫৫ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি কর্তযপজেি ম াট মূল্যসংজর্াজগি 

পরি াি রছ  ৮৭.৪৫ মকাটি টাকা। ক ী প্ররত মূল্যসংজর্াগ ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি 

প্রাক্কর ত বাজেজট র্র্াক্রজ  ১৮,৬৬,৪৯৫ টাকা ও ২৩,২৯,০৩৮ টাকা কজি হজব বজ  রহসাব কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি ক ী 

প্ররত মূল্যসংজর্াগ রছ  ১৬,৮৮,২২৪ টাকা। 

ঙ. রবরনজয়াগ ও সঞ্চয় 

ক্রবমক বিিরণ একক িাজেট সংজ াবিত সামবিক

নং ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

১. বিবনজিাগ ককাটি টাকা 497.94 499.70 337.88

২. সংরবিত আি (নীট মুনাফা িাি লভ্াং ) ককাটি টাকা 93.31 67.43 34.81

৩. অিচি ককাটি টাকা 0.00 0.00 0.00

৪. কমাট সঞ্চি (২+৩) ককাটি টাকা 93.31 67.43 34.81
 

 

  কর্তযপজেি ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট ম াট সঞ্চজয়ি পরি াি 

হজব র্র্াক্রজ  ৬৭.৪৩ মকাটি ও ৯৩.৩১ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০  অর্ যবছজি সঞ্চজয়ি পরি াি রছ  ৩৪.৮১ মকাটি টাকা।  

চ. মূ িন কাঠাজ া 

৩০ জুন ২০২০ মি. এর িািময়ক মস্থমতপব্দত্রর ওপর মিমত্ত কব্দর প্রস্তুতকৃত ২০২০-২১ অেবৃছব্দরর িংব্দশামধত বাব্দজট ও 

২০২১-২২  অেবৃছব্দরর প্রাক্কমেত মস্থমতপত্র অনুর্ায়ী কর্তপৃব্দক্ষর দিাট িম্পব্দের পমরিাণ োঁড়াব্দব র্োক্রব্দি ৫৮৭০.৬৬ দকাটি ও 

৬৩৮১.৮৪ দকাটি টাকা এবং ঋণ-মূেধন অনুপাত হব্দব ১০ : ৯০ ও ১৬ : ৮৪। ২০১৯-২০  অেবৃছব্দর ঋণ-মূেধন অনুপাত মছে ৩ : ৯৭ 

এবং দিাট িম্পব্দের পমরিাণ মছে ৫৩৪৮.৯২ দকাটি টাকা। 
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ছ. সিকারি মকাোগাজি মদয় 

২০২০-২১  অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট কর্তযপজেি সিকারি মকাোগাজি 

ে া প্রদাজনি পরি াি দাঁড়াজব র্র্াক্রজ  ৫২.৫০ মকাটি ও ৫৪.০০ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যবছজি সিকারি মকাোগাজি ম াট ে াি 

পরি াি রছ  ১৩২.৫০ মকাটি টাকা। সিকারি মকাোগাজি প্রজদয় অবদান/ ভিাং  বাবদ কর্তযপে ২০২০-২১ অর্ যবছজিি সংজ ারিত ও 

২০২১-২২  অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত উভয় বাজেজট ১২.০০ মকাটি টাকা সিকারি মকাোগাজি প্রদান কিজব বজ  প্রাক্ক ন কিা হজয়জছ। 

২০১৯-২০ অর্ যবছজি সংস্থা সিকারি মকাোগাজি প্রজদয় অবদান/ ভিাং  রহজসজব ১২.০০ মকাটি টাকা সিকারি মকাোগাজি প্রদান 

কজি।  

ে. েনব  

 ২০১৯-২০  অর্ যবছজি োতীয় গৃহায়ন কর্তযপজেি অিীজন েনব  রছ  ম াট ৫১৮ েন। ২০২০-২১  অর্ যবছজিি সংজ ারিত ও 

২০২১-২২  অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট এ সংখ্যা  ৫৮২ েজন দাঁড়াজব বজ  প্রতিা া কিা হজয়জছ। ২০১৯-২০  অর্ যবছজি ম াট মবতন 

ও ভাতারদি পরি াি রছ  ৪০.৬১ মকাটি টাকা এবং ক ী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদি পরি াি রছ  ৭,৮৪,০৬৪ টাকা। ২০২০-২১  

অর্ যবছজিি সংজ ারিত বাজেজট ম াট মবতন ও ভাতারদি পরি াি ২৯.২০ মকাটি টাকা এবং ক ী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদি 

পরি াি ৫,০১,৭২৯ টাকা এবং ২০২১-২২  অর্ যবছজিি প্রাক্কর ত বাজেজট ম াট মবতন ও ভাতারদি পরি াি ৩০.২৪ মকাটি টাকা এবং 

ক ী প্ররত গড় মবতন ও ভাতারদি পরি াি দাঁড়াজব ৫,১৯,৬৭৪ টাকা।  

 

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

 

 



২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

জাতীয় হায়ন ক প  

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

জিমর পিরমাণ: ারি ক জিমর পিরমাণ 
একর . ১ আবািসক ৪৭৯.৮৩ ৪৯১.৩৯ ৪৯১.৩৯ ৪৮৩.০৪

একর . ২ বািণিজ ক ৪১.১৯ ৪২.২৪ ৪২.২৪ ৪৩.৬৪

একর . ৩ িশ কারখানা ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯

একর . ৪ অ া  (রা া, নদমা, পাক, ল, মসিজদ ইত ািদ) ১৬৩৩.৯৮ ১৬৩৭.০৬ ১৬৩৭.০৬ ১৬৪৪.৫১

িম অিধ হণ 
একর . ৫ আবািসক ৫.৬৬ ০.০০ ২২.০০ ১৬.৫০

একর . ৬ বািণিজ ক ০.৪০ ০.০০ ২.৫০ ০.০০

একর . ৭ িশ  কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ৮ অ া  (রা া, নদমা, পাক, ল, মসিজদ ইত ািদ ) ১.৯৪ ০.০০ ৮.৫০ ০.০০

িম বরা  ইজারা 
একর . ৯ আবািসক ৮.৫০ ১১.৫৬ ২৬.৫০ ৮.১৫

একর . ১০ বািণিজ ক ০.২৪ ১.০৫ ২.৬৪ ১.৪০

একর . ১১ িশ  কারখানা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

একর . ১২ অ া  (রা া, নদমা, পাক, ল, মসিজদ ইত ািদ ) ১.৮০ ৩.০৮ ৯.৫০ ৭.৪৫

% . ১৩ বরা েযা  জিমর শতকরা হার ০.৪৯ ০.৭২ ১.৭৫ ০.৭৮

বৎসর শেষ জিমর পিরমাণ 
একর . ১৪ আবািসক ৪৭৬.৯৯ ৪৭৯.৮৩ ৪৮৬.৮৯ ৪৯১.৩৯

একর . ১৫ বািণিজ ক ৪১.৩৫ ৪১.১৯ ৪২.১০ ৪২.২৪

একর . ১৬ িশ  কারখানা ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯ ০.৭৯

একর . ১৭ অ া  (রা া, নদমা, পাক, ল, মসিজদ ইত ািদ ) ১৬৩৪.১২ ১৬৩৩.৯৮ ১৬৩৬.০৬ ১৬৩৭.০৬

িনমাণ কায ম 
ব. িম. . ১৮ আবািসক ভবন/বািণিজ ক ল/েদাকান ৩২৫০০০.০০ ২৭৫০০০.০০ ৩০০০০০.০০ ২৪০০০০.০০

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

ব. িম. . ২০ নদমা ২২০০০.০০ ১৫০০০.০০ ২০০০০.০০ ২০২০০.০০

ব. িম. . ২১ সড়ক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২২ িমলনায়তন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৩ মসিজদ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৪ পাক ৮০০০.০০ ৫৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৫১০০.০০

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

ব. িম. . ২৬ অ া  (রা া ও অ া  ) ২৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ২০০০০.০০ ১৬০০০.০০

ভাড়ােযা  স ি  
সং া . ২৭ বািণিজ ক ল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ২৮ বািণিজ ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ভাড়া দান 
সং া . ২৯ বািণিজ ক ল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ব. িম. . ৩০ বািণিজ ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

াহক ক ক ভাগ দখল হার 
% . ৩১ বািণিজ ক ল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৩২ বািণিজ ক ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ২০৫  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

জাতীয় হায়ন ক প  

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

রাজ  
লাখ টাকা . ৩৩ পির য় িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৪ ইজারা জিমর আয় ৫৭০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৭০০.০০ ৫৬০০.০০

লাখ টাকা . ৩৫ একর িত ইজারা আয় ৫৪০.৮০ ৩৫০.৫৪ ১৪৭.৫২ ৩২৯.৪১

% . ৩৬ - মাট রাজে র শতাংশ ৬৩.৪৪ ৬৭.৪৬ ৬৩.৪৮ ৬৩.৯০

লাখ টাকা . ৩৭ দাকান ও মােকট ৬.৫০ ৬.০০ ৬.৫০ ৫.৫০

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

লাখ টাকা . ৩৯ লান ইত ািদর জ  িফ ৫.০০ ৩.০০ ৫.০০ ৫.০০

লাখ টাকা . ৪০ ভাড়া বাবদ আয় ১১৫.০০ ৯৫.০০ ১১০.০০ ১০৫.০০

% . ৪১ - মাট রাজে র শতাংশ ১.২৮ ১.১৭ ১.২৩ ১.২০

লাখ টাকা . ৪২ হায়ার চাজ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪৩ াউ  র  ৩০.০০ ২৩.৬০ ৩০.০০ ২৬.০০

লাখ টাকা . ৪৪ অ া  আয় (তফিসল-ক) ৩১২৮.০০ ২৫২৫.০০ ৩১২৮.০০ ৩০২১.৮০

লাখ টাকা . ৪৫ মাট পিরচালন রাজ  ৮৯৮৪.৫০ ৮১৫২.৬০ ৮৯৭৯.৫০ ৮৭৬৩.৩০

য় 
লাখ টাকা . ৪৬ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-খ) ২০৫৭.৫০ ১৯২৭.০২ ৩২৩৮.২৩ ১৭৬৭.২৬

% . ৪৭ - মাট পিরচালন েয়র শতাংশ ৩৯.৩৬ ৩১.৯৬ ৫০.০৪ ২০.৫৯

লাখ টাকা . ৪৮ কমচারী ক াণ ও িবধািদ (তফিসল-গ) ২৫৫.০০ ৬৫০.০০ ১৮০.৫০ ৪০৭৩.৮৫

% . ৪৯ - মাট পিরচালন েয়র শতাংশ ৪.৮৮ ১০.৭৮ ২.৭৯ ৪৭.৪৬

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

লাখ টাকা . ৫১ িব ৎ ১৭৫.০০ ১৬৫.০০ ১৫৫.০০ ১৫০.০০

লাখ টাকা . ৫২ মণ ৬০.০০ ৩৫.০০ ৪৫.০০ ৪৭.০০

লাখ টাকা . ৫৩ ডাক, টিলেফান,ই ারেনট,ফ া  ইত ািদ ২০.০০ ২০.০০ ১৩.০০ ১২.০০

লাখ টাকা . ৫৪ জবালািন য় ১২৫.০০ ১২০.০০ ১০০.০০ ১১০.০০

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

লাখ টাকা . ৫৬ মরামত ও র ণােব ণ (তফিসল-ঘ) ৫০৫.০০ ১১০৬.০০ ৫১৫.০০ ৫৫৮.৭৬

লাখ টাকা . ৫৭ িশ ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫৮ অিফস য় (তফিসল-ঙ) ১৩.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০

% . ৫৯ - মাট পিরচালন েয়র শতাংশ ০.২৫ ০.১৭ ০.২৩ ০.১৭

লাখ টাকা . ৬০ দ য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬১ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬২ অ া  য় (তফিসল-চ) ১৯৩২.০০ ১৯১৬.৯৬ ২১২৪.১৫ ১৭৬৯.৬২

লাখ টাকা . ৬৩ মাট পিরচালন য় ৫২২৭.৫০ ৬০২৯.৯৮ ৬৪৭০.৮৮ ৮৫৮৩.৪৯

% . ৬৪ - মাট পিরচালন েয়র শতাংশ ৫৮.১৮ ৭৩.৯৬ ৭২.০৬ ৯৭.৯৫

লাখ টাকা . ৬৫ পিরচালন উ /(ঘাটিত) ৩৭৫৭.০০ ২১২২.৬২ ২৫০৮.৬২ ১৭৯.৮১

লাখ টাকা . ৬৬ অ-পিরচালন আয় ( দ+অ দান) ৬৭৭৪.৫০ ৫৮২০.০২ ৪১২৭.০০ ৪৫০১.১৫

লাখ টাকা . ৬৭ নীট উ ৃ /(ঘাটিত) (৬৫+৬৬) ১০৫৩১.৫০ ৭৯৪২.৬৪ ৬৬৩৫.৬২ ৪৬৮০.৯৬

 ২০৬  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 
িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২১-২২ 

জাতীয় হায়ন ক প  

া িলত আয় ও য়

ধান কাযালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

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

২ সরকাির  অ দান  ১৯০০.০০  ১৮৭৭.০০  ১৮৭৭.০০  ১৭০০.০০. 

৩ বেদিশক অ দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস  িফ, কর ইত ািদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৫ রিজে শন ও বািষক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ সবার জ  া  িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কাশনা িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ বসািয়ক নাফা  ২৫৬০.০০  ২১৫০.০০  ২৫০৮.৬২  ১৮৫৮.৫৫. 

৯ া  দ  ১৯০০.০০  ১৮৬০.০০  ২২৫০.০০  ২১৫০.০০. 

১০ া  ভাড়া  ১১৫.০০  ১১০.০০  ১১০.০০  ১০৫.০০. 

১১ অ া   ৯২৮৪.০০  ৭৯৭৫.৬২  ৬৩৬০.৮৮  ৭৪৫০.৯০. 

১২ মাট আয়  ১৫৭৫৯.০০  ১৩৯৭২.৬২  ১৩১০৬.৫০  ১৩২৬৪.৪৫. 

য় 
১৩ বতন ও ভাতািদ  ২০৫৭.৫০  ১৯২৭.০২  ৩২৩৮.২৩  ১৭৬৭.২৬. 

১৪ কমচারীেদর ভিব  তহিবল/েপনশন ফা   ২৫৫.০০  ৬৫০.০০  ১৮০.৫০  ৪০৭৩.৮৫. 

১৫ মরামত ও র ণােব ণ  ৫০৫.০০  ১১০৬.০০  ৫১৫.০০  ৫৫৮.৭৬. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ িশ ণ  ৭৫.০০  ৫২.০০  ১০০.০০  ৭৮.৪৪. 

১৮ িসএনিজ, প ল, অকেটন , ি েক  ও অ া   ১২৫.০০  ১২০.০০  ১২৫.০০  ১১০.০০. 

১৯ সমাজ ক াণ য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ উপেদ া িনেয়ােগর জ  য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ ভ িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত  দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ া   ২২১০.০০  ২১৭৪.৯৬  ২৩১২.১৫  ১৯৯৫.১৮. 

২৪ মাট য়  ৫২২৭.৫০  ৬০২৯.৯৮  ৬৪৭০.৮৮  ৮৫৮৩.৪৯. 

২৫ মাথািপ  য় ( দ তীত ) (টাকা)  ৮৯৮১৯৫.৮৮  ১০৩৬০৭৯.০৪  ১১৪৭৩১৯.১৫  ১৬৫৭০৪৪.৪০. 

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

২৭ য় উ ৃ  আয়/(ঘাটিত)  ১০৫৩১.৫০  ৭৯৪২.৬৪  ৬৬৩৫.৬২  ৪৬৮০.৯৬. 

 ২০৭  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

জাতীয় হায়ন ক প  

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২১-২২ া িলত নাফা ও তহিবল বাহ

ধান কাযালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ ারি ক  নগদ ও াংক  ি িত  ৮২,৫০০.০০ ৮৪,৭০০.০০  ৯০,০০০.০০ ৮৫,০০০.০০ . 

২ য় উ ৃ  আয়  ৭,৯৪২.৬৪ ১০,৫৩১.৪৯  ৪,৬৮০.৯৬ ৬,৬৩৫.৬২ . 

৩ অবচয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৪ অ া  (নগদ তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ া  ন ন লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৬ া  ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ ায়ী পিরচালন স ি  িব য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ া  ায়ী স ি  িব য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৯ াংক  ওভার াফট ি   ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ া  চলিত দায় ি   ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ া   ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ মাট তহিবল সং হ  ৯০,৪৪২.৬৪ ৯৫,২৩১.৪৯  ৯৪,৬৮০.৯৬ ৯১,৬৩৫.৬২ . 

তহিবেলর েয়াগ 

১৩ আয়কর  ১,০৫০.০০ ১,১০০.০০  ৩,৫৫০.০০ ৩,৬০০.০০ . 

১৪ ববত  বৎসেরর সম য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৫ সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/লভ াংশ  ১,২০০.০০ ১,২০০.০০  ১,২০০.০০ ১,২০০.০০ . 

১৬ ায়ী পিরচালন স ি েত িবিনেয়াগ  ২২২.৪৩ ৯৩৫.০০  ২৯২.৪৪ ১,১৩০.০০ . 

১৭ অ া  ায়ী স ি েত িবিনেয়াগ  ৪৯,৭৪৮.০০ ৪৮,৮৫৯.০০  ৩৩,৪৯৫.৬৯ ৫৪,০৫৯.৫৫ . 

১৮ দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

২০ সমাপনী নগদ ও াংক ি িত  ৮৪,৭০০.০০ ৮৬,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০ ৯০,০০০.০০ . 

২১ অ া   ৪.০০ ২৪.০০  ০.০০ ৩৯.০০ . 

২২ মাট তহিবল েয়াগ  ১৩৬,৯২৪.৪৩ ১৩৮,১১৮.০০  ১২৩,৫৩৮.১৩ ১৫০,০২৮.৫৫ . 

২৩ নীট তহিবল ি /(ঘাটিত) -৪৬,৪৮১.৭৯-৪২,৮৮৬.৫১ -২৮,৮৫৭.১৭-৫৮,৩৯২.৯৩ . 

 ২০৮  



২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২১-২২ 

জাতীয় হায়ন ক প  

া িলত নগদান বাহ

 ২০৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

ধান কাযালয় 

নগদােনর উৎস 

১ ারি ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২ াংক ি িত  ৮৩,৫০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৯০,০০০.০০ . 

৩ াংক (ওভার াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ মাট ারি ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৮৩,৫০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০  ৯০,০০০.০০ . 

৫ কর ও দ ব নীট নাফা/(েলাকসান)  ১০,৫৩১.৪৯  ৭,৯৪২.৬৪  ৬,৬৩৫.৬২  ৪,৬৮০.৯৬ . 

যাগ : নগদােনর  পা েরর খাতস হ 

৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ এ ােমারটাইেজশন ও অ া   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ স দ িব েয় লাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ ম দ াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ দনাদার াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অ া  চলিত স দ াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১২ পাওনাদার ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৩ ঋেণর দ ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ আয়কর ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ অ া  চলিত দায় ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৬ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৭ মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৯৪,০৩১.৪৯  ৯২,৯৪২.৬৪  ৯১,৬৩৫.৬২  ৯৪,৬৮০.৯৬ . 

বাদ : নগদােনর পা েরর খাতস হ 

১৮ স দ িব েয় নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ দনাদার ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ ম দ ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ অ া  চলিত স দ ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ পাওনাদার াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ অ া  চলিত দায় াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৪ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

২৬ ত  পিরচালনা হেত নগদ বাহ (১৭-২৫)  ৯৪,০৩১.৪৯  ৯২,৯৪২.৬৪  ৯১,৬৩৫.৬২  ৯৪,৬৮০.৯৬ . 

২৭ লধন/ অ দান াি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৮ দীঘেময়ািদ ঋণ াি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৯ পিরচালনা ায়ী স দ িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩০ অ া  স দ িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩১ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩২ মাট নগদ তহিবল সং হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৯৪,০৩১.৪৯  ৯২,৯৪২.৬৪  ৯১,৬৩৫.৬২  ৯৪,৬৮০.৯৬ . 

 ২০৯  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২১-২২ 

জাতীয় হায়ন ক প  

া িলত নগদান বাহ

 ২০৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

ধান কাযালয় 

নগদ তহিবেলর েয়াগ 

৩৩ দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৪ াবর স েদ িবিনেয়াগ  ৯৩৫.০০  ২২২.৪৩  ১,১৩০.০০  ২৯২.৪৪ . 

৩৫ অ া  স েদ িবিনেয়াগ  ৪৮,৮৫৯.০০  ৪৯,৭৪৮.০০  ৫৪,০৫৯.৫৫  ৩৩,৪৯৫.৬৯ . 

৩৬ দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৭ আয়কর দান  ১,১০০.০০  ১,০৫০.০০  ৩,৬০০.০০  ৩,৫৫০.০০ . 

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

৩৯ ববত  বছেরর সম য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪০ অ া  (বণনা ক ন)  ২৪.০০  ৪.০০  ৩৯.০০  ০.০০ . 

৪১ মাট নগদােনর েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৫২,১১৮.০০  ৫২,২২৪.৪৩  ৬০,০২৮.৫৫  ৩৮,৫৩৮.১৩ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৩ াংক ি িত  ৮৬,০০০.০০  ৮৩,৫০০.০০  ৯০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০ . 

৪৪ াংক (ওভার াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৫ মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৮৬,০০০.০০  ৮৩,৫০০.০০  ৯০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০ . 

৪৬ মাট (৪১+৪৫)  ১৩৮,১১৮.০০  ১৩৫,৭২৪.৪৩  ১৫০,০২৮.৫৫  ১২৩,৫৩৮.১৩ . 

৪৭ নগদােনর নীট  ি / াস (লাইন ৪৫-৪)  ২,৫০০.০০ -১,৫০০.০০  ৫,০০০.০০ -৫,০০০.০০ . 

 ২১০  



 

ধান কাযালয় 

২০২২ ২০২১ ২০২০ 

িববরণ        বােজট           
৩০ ন ৩০ ন 

     সংেশািধত       
৩০ ন 

২০২২ 

জাতীয় হায়ন ক প  

া িলত ি িতপ   ন 

 ২১১.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

লধন ও দায় 

১ লধন ৫১২২৬২.৬৩ ৫১২২৬২.৬৩ ৫১২২৬২.৬৩. 

২ সংরি ত তহিবল ২৪১৮২.৮৮ ১৩৬৫১.৩৯ ৫৭০৮.৭৫. 

৩ ই ই  ৫৩৬৪৪৫.৫১ ৫২৫৯১৪.০২ ৫১৭৯৭১.৩৮. 

৪ দীঘেময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ১০১৭৩৮.৫৯ ৬১১৫২.০৮ ১৬৯২০.২৯. 

৬ মাট দায় ১০১৭৩৮.৫৯ ৬১১৫২.০৮ ১৬৯২০.২৯. 

৭ মাট তহিবল ৬৩৮১৮৪.১০ ৫৮৭০৬৬.১০ ৫৩৪৮৯১.৬৭. 

লধন কাঠােমা ও িল ইিড  অ পাত 

৮ ঋণ লধন অ পাত ১৬ : ৮৪ ১০ : ৯০ ৩:৯৭. 

৯ চলিত অ পাত ০.৯৯ : ১ ১.৬৩ : ১ ৫.৭৫ : ১. 

১০ তবিরত স দ অ পাত ৭.৩১ : ১ ১১.১৭ : ১ ৫.৭৫ : ১. 

স িওস হ 

১১ বসা পিরচালনার াবর স ি  ৩৭৬৬৩৮.১৪ ৩৭৫৭০৩.১৪ ৩৭৫৪৮০.৭১. 

১২ বাদ : ম ি ত অবচয় ১৩২.৫১ ১৩২.৫১ ১৩২.৫১. 

১৩ নীট াবর স ি  ৩৭৬৫০৫.৬৩ ৩৭৫৫৭০.৬৩ ৩৭৫৩৪৮.২০. 

১৪ অ া  াবর স ি  ১৬০৮৬০.৪৭ ১১২০০১.৪৭ ৬২২৫৩.৪৭. 

১৫ চলিত স দ ১০০৮১৮.০০ ৯৯৪৯৪.০০ ৯৭২৯০.০০. 

১৬ মাট স দ ৬৩৮১৮৪.১০ ৫৮৭০৬৬.১০ ৫৩৪৮৯১.৬৭. 

 ২১১  



 

বােজট 
িববরণ 

জাতীয় হায়ন ক প  

সরকাির কাষাগাের দয় ২০২১-২২ 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

আমদািন  ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর উপর িব য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব েয়র উপর আবগাির /ভ াট ৪  ৩,১০০.০০  ৮,৫০০.০০ ৩,০০০.০০  ৮,৬০০.০০. 

িব য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ১,১০০.০০  ৩,৫৫০.০০ ১,০৫০.০০  ৩,৬০০.০০. 

সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/লভ াংশ ৮  ১,২০০.০০  ১,২০০.০০ ১,২০০.০০  ১,২০০.০০. 

র ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনমাণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস  িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ া  ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

মাট ১৪  ৫,৪০০.০০  ১৩,২৫০.০০ ৫,২৫০.০০  ১৩,৪০০.০০. 

 ২১২  



 

সংেশািধত বােজট 

কম র সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ েমািদত  
পদ 

বতমান  
সং া 

কম র িণ 
 

বােজট 

ত ািশত 
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বতমান  
সং া 

ত ািশত  
সং া 

বতমান  
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বােজট 

ল 
 বতন 

কম  িত 
 গড় (টাকা)  

মাট বতন 
ও 

১২ ১৩ 

জাতীয় হায়ন ক প  

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

কম র িববরণ 

ধান কাযালয় 

 213.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,২৫৪,৩৪৮ কমচারী (ে ড ১-৫)  ২৩  ১৭  ২৩  ২৩  ১৭  ২৩  ২৩  ১৯  ১৪৫.০০  ১৪৩.৫০  ২৮৮.৫০. 

২  ৭৫২,৮০২ কমচারী (ে ড ৬-৯)  ৪৫  ১১৬  ১১৬  ৪৫  ১১৬  ১১৬  ৪৫  ৫৩  ৪৯৯.০০  ৩৭৪.২৫  ৮৭৩.২৫. 

৩  ৩২৩,৭৫০ কমচারী (ে ড ১০)  ৯৪  ১৫  ২০  ৯৪  ১৫  ২০  ৯৪  ৭৮  ৩৭.০০  ২৭.৭৫  ৬৪.৭৫. 

৪  ৭৭১,৩৮৪ উপ- মাট (১+২+৩)  ১৬২  ১৪৮  ১৫৯  ১৬২  ১৪৮  ১৫৯  ১৬২  ১৫০  ৬৮১.০০  ৫৪৫.৫০  ১,২২৬.৫০. 

৫  ৩০৪,৮৩৯ কমচারী(ে ড ১১-২০)  ৩৬৭  ২৪৮  ২৪৮  ৩৬৭  ২৪৮  ২৪৮  ৩৬৭  ১৮৪  ৪২০.০০  ৩৩৬.০০  ৭৫৬.০০. 

৬  ৬২৩,০৩০ দ  িমক  ০  ১৬৫  ১৬৫  ০  ১৬৫  ১৬৫  ০  ১৭৪  ৩৮০.০০  ৬৪৮.০০  ১,০২৮.০০. 

৭  ০ আধা-দ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ১৪০,০০০ অিনয়িমত িমক  ০  ১০  ১০  ০  ১০  ১০  ০  ১০  ১৪.০০  ০.০০  ১৪.০০. 

১০  ৪৩১,৯৬১ উপ- মাট (৫+...+৮)  ৩৬৭  ৪১৩  ৪১৩  ৩৬৭  ৪১৩  ৪১৩  ৩৬৭  ৩৫৮  ৮০০.০০  ৯৮৪.০০  ১,৭৮৪.০০. 

১১  ৫১৯,৬৭৪ মাট (৪+৯+১০)  ৫২৯  ৫৭১  ৫৮২  ৫২৯  ৫৭১  ৫৮২  ৫২৯  ৫১৮  ১,৪৯৫.০০  ১,৫২৯.৫০  ৩,০২৪.৫০. 

 ২১৩  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

ল  
বতন  

মাট  বতন ও কম   
িত গড় 
(টাকা) 

ল 
 বতন 

মাট বতন 
ও   

কম   
িত গড় 

(টাকা) 

ল 
 বতন 

মাট বতন ও 

জাতীয় হায়ন ক প  

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

কম র িববরণ 

ধান কাযালয় 

 214.00

কম  িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ েমািদত সামিয়ক 

 ১৩৯.০০  ১৪২.৯০  ২৮১.৯০  ৩৬০.০০  ৩২৪.৫০  ৬৮৪.৫০ ১২২৫৬৫২  ৩৬০২৬৩২  ৩৩৯৮৬৮৪  ৩৪১.২৫  ৩০৪.৫০  ৬৪৫.৭৫

 ৪৭৪.০৫  ৩৬২.৮০  ৮৩৬.৮৫  ৩৪৫.০০  ৩০৩.৯৫  ৬৪৮.৯৫ ৭২১৪২২  ১২২৪৪৩৪  ১১৫০৯৪৩  ৩২০.০০  ২৯০.০০  ৬১০.০০

 ৩৬.৮৫  ২৭.০০  ৬৩.৮৫  ৩৭২.৭৫  ৩২১.৮৫  ৬৯৪.৬০ ৩১৯২৫০  ৭৮৯৩১৮  ৯০৮৬৫৪  ৩৭২.৭৫  ৩৩৬.০০  ৭০৮.৭৫

 ৬৪৯.৯০  ৫৩২.৭০  ১,১৮২.৬০  ১,০৭৭.৭৫  ৯৫০.৩০  ২,০২৮.০৫ ৭৪৩৭৭৪  ১২৬৭৫৩১  ১৩০৯৬৬৭  ১,০৩৪.০০  ৯৩০.৫০  ১,৯৬৪.৫০

 ৪১১.০০  ৩৩৩.০০  ৭৪৪.০০  ৬৫০.০০  ৪৯০.৯০  ১,১৪০.৯০ ৩০০০০০  ৫১৮৫৯১  ৬২৪৩২১  ৬১০.০০  ৫৩৮.৭৫  ১,১৪৮.৭৫

 ৩৭৪.৮০  ৬০৪.৬৬  ৯৭৯.৪৬  ৫৮০.২৯  ৪২৫.১৪  ১,০০৫.৪৩ ৫৯৩৬১২  ৫৭৭৮৩৩  ৪৯৩২১৮  ৪৬২.০০  ৩৯৬.২০  ৮৫৮.২০

 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

 ১৪.০০  ০.০০  ১৪.০০  ৫৩.০০  ৩২.০০  ৮৫.০০ ১৪০০০০  ৮৫০০০০  ৯০০০০০  ৫০.০০  ৪০.০০  ৯০.০০

 ৭৮৫.৮০  ৯৩৭.৬৬  ১,৭২৩.৪৬  ১,২৩০.২৯  ৯১৬.০৪  ২,১৪৬.৩৩ ৪১৭৩০৩  ৫৪৪৭৫৪  ৫৬০৬০১  ১,০৭২.০০  ৯৩৪.৯৫  ২,০০৬.৯৫

 ১,৪৪৯.৭০  ১,৪৭০.৩৬  ২,৯২০.০৬  ২,৩৬১.০৪  ১,৮৯৮.৩৪  ৪,২৫৯.৩৮ ৫০১৭২৯  ৭৫৫২০৯  ৭৮৪০৬৪  ২,১৫৬.০০  ১,৯০৫.৪৫  ৪,০৬১.৪৫

 ২১৪  



তফসিল -‘ক’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

 সিউসৈসিপ্যাল কসিসিউ ৈ

1. ঢাকা সিটি কজ্ থাজর ৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

2. চট্টগ্রাি সিটি কজ্ থাজর ৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

3. খুলৈা সিটি কজ্ থাজর ৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

4. রাে াহী সিটি কজ্ থাজর ৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

5. সিজলট সিটি কজ্ থাজর ৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

6. িসর াল সিটি কজ্ থাজর ৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

উ্-কিাট 0.00 0.00 0.00 0.00

কর্তথ্ জক্ষর আয়িমূহ

7. ফরি ও তফসিল সিক্রয় (ফ্লাট ও প্লট 

িরাজের আজিিৈ্ত্র)
10.00 2.70 10.00 5.00

8. ট্রান্সফার ও কৈভারিৈ সফ 2775.00 2240.00 2775.00 2715.00

9. অন্যান্য সফিমূহ (ৈািোসর, িন্ধক, 

পুৈঃসৈি থাণ ইতযাসি) 275.00 224.00 275.00 247.00

10. েসরিাৈা ও আসর্ থক িন্ড 0.00 0.00 0.00 0.00

11. ্াসৈ ও ্য়ঃপ্রণালী 1.00 1.00 1.00 1.00

12. কটন্ডার  ও অন্যান্য িসলল ্ত্র সিক্রয়
1.00

0.90 1.00 0.80

13. ব্যিহৃত দ্রব্যাসি ও স্ক্র্যা্ ইতযাসি 

সিক্রয়
1.50

0.50 1.50 0.50

14. গ্যাি ও জ্বালাসৈ 8.00 8.00 8.00 8.00

15. িরকাসর/কর্তথ্ জক্ষর যাৈিাহৈ ব্যিহার 

িািি আয়
1.50 1.40 1.50 1.50

16. স্বল্প মূজে িাসি সিক্রয় ইতযাসি 10.00 8.00 10.00 8.50

17. আিজিাক্তার ৈািা সফ 35.00 32.00 35.00 29.00

18. অন্যান্য িম্পি সিক্রয় 1.50 1.50 1.50 1.50

19. লাইজিন্স/ৈিায়ৈ সফ 8.50 5.00 8.50 4.00

উ্-কিাট 3128.00 2525.00 3128.00 3021.80

িি থজিাট 3128.00 2525.00 3128.00 3021.80

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

অন্যান্য আয়
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তফসিল -‘খ’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

1. 3111101 কি থচারীজির কিতৈ (গ্রড ০১-১০) 583.45 547.84 872.00 505.84

2. 3111201 কি থচারীজির কিতৈ (কগ্রড ১১-২০) 463.28 435.00 850.23 411.80

3. 3111310 িাসি ভািা ভাতা 548.48 515.00 880.00 467.61

4. 3111328 শ্রাসি সিজৈািৈ ভাতা 25.56 24.00 30.00 29.48

5. 3111325 উৎিি ভাতা 175.73 165.00 275.00 152.84

6. 3111335 িাংলা ৈিির্ থ ভাতা 19.17 18.00 33.00 15.20

7. 3111311 সচসকৎিা ভাতা 66.00 61.85 95.00 58.14

8. 3111314 টিসফৈ ভাতা 5.10 4.96 12.00 4.87

9. 3111302 যাতায়াত ভাতা 7.20 6.40 17.00 6.35

10. 3111306 স ক্ষা ভাতা 25.00 23.60 32.00 21.91

11. 3111301 িাসয়ত্ব ভাতা 7.00 6.40 4.50 3.54

12. 3111312  কিািাইল/কিলজফাৈ ভাতা 3.30 2.96 4.50 2.12

13. 3111316 কিালাই ভাতা 1.75 1.30 3.00 1.02

14. 3111327 অসিকাল ব্যয় 45.00 40.00 40.00 29.41

15. 3111313 কটসলজফাৈ ৈগিায়ৈ 2.00 1.15 3.00 1.34

16. 3111331 Avc¨vqb fvZv 0.50 0.26 2.00 0.21

17. 3258140 gUihvb iÿbv‡eÿb e¨q 23.00 19.00 25.00 16.75

18. 3911111
িািারণ কর্াক িরাে (িজকয়া কিতৈ 

ভাতা ডুই্, কুয়াড)
50.00 50.00 50.00 34.83

১৯. 3111338 অন্যান্য ভাতা 6.00 4.30 10.00 4.00

কিাট 2057.50 1927.02 3238.23 1767.26

3085.50 তফসিল-‘গ’

( লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

*1. শুদ্ধাচার 5.00 3.00 8.00 2.01

2. ছুটি ৈগিায়ৈ (লাম্পগ্রান্ট) 40.00 50.00 35.00 16.82

3. 3421501 সেস্এফ 40.00 35.00 35.00 0.00

4. 3731101 আনুজতাসর্ক 50.00 40.00 85.00 54.12

5. 3731103 ক্ৈ ৈ  িরাে 100.00 500.00 4000.00

6. 8182404 কগাসি সিিা সপ্রসিয়াি 3.00 3.00 3.00 0.00

7. 3771102 কোণ ও সিজৈািৈ 0.00 0.00 0.00 0.00

8. 3256106 ক্া াক ্সরচ্ছি 7.00 7.00 2.50 0.00

9. 3257206 িন্মাসৈ 10.00 12.00 12.00 0.90

কিাট 255.00 650.00 180.50 4073.85

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি

কি থচারী কোণ ও সুসিিাসি

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

কিতৈ ও ভাতাসি
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তফসিল -‘ঘ’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

1. 3258101 যাৈিাহৈ কিরািত (ট্রাক্স, কটাজকৈ, সফটজৈি িহ) 65.00 60.00 50.00 52.30

2. 3258104 অসফি িরঞ্জাি ও খুচরা যন্ত্র্াসত 6.00 5.00 6.00 0.00

3. 3258107 ভিৈ ও স্থা্ৈা কিরািত 400.00 1000.00 400.00 500.00

4. 3258102 অসফি আিিাি্ত্র কিরািত 5.00 4.00 5.00 0.33

5. 3258103 কসম্পউটার ও যন্ত্রাং  (এজক্সিসরে) 4.00 4.00 4.00 6.13

6. িীিাৈা প্রাচীর (উজচ্ছিকৃত েসির) 25.00 33.00 50.00 0.00

কিাট 505.00 1106.00 515.00 558.76

তফসিল -‘ঙ’

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

1. 3255102 মুদ্রণ ও িািাই 10.00 7.00 10.00 0.00

2. 3211127 পুস্ত•ক ও িািসয়কী 3.00 3.00 5.00 0.00

 কিাট 13.00 10.00 15.00 0.00

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষণ ব্যয়

অসফি ব্যয়
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তফসিল -‘চ’

( লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

1. 3211104 আনুর্সিক প্রসতিাৈ (ওয়াকথচােথ/ 

িাস্টারজরাল/ভাউচার কি থচারীজির 

ব্যয়)

1028.00 979.46 1021.15 969.80

2. 3211131 আউট কিাসি থং কাজের ব্যয় 12.00 10.00 17.00 11.87

3. 3821103 ক্ৌর কর 110.00 110.00 125.00 87.18

4. 3211115 ্াসৈ 90.00 90.00 100.00 48.27

5. 3243102 গ্যাি ও জ্বালাসৈ 25.00 31.00 25.00 18.18

6. 3253103 সৈরা্ত্তা প্রহরী/আৈছার 180.00 180.00 160.00 108.35

7. 3211110 আইৈ িংক্রাি• ব্যয় 140.00 140.00 125.00 80.03

8.
3255101

কসম্পউটার ও ফজটাকস্ িািগ্রী 

(কটাৈার)
15.00

15.00 12.00
9.61

9. 3257301 অনুিাৈ/উৎিিাসি 30.00 35.00 15.00 15.55

10. মুসেি ির্ থ 5.00 30.00 40.00 7.20

11. 3222105 কস্ট ৈাসর িািগ্রী 25.00 25.00 32.00 15.05

12. ইিারত ও ৈক া অনুজিািৈ 5.00 5.00 5.00 0.00

13.
অৈনুজিাসিত িাসি ঘর উজচ্ছি অসভযাৈ

25.00 28.00 20.00
150.89

14. 3211112 চাঁিা ও অনুিাৈ 2.00 1.50 2.00 0.00

15. 3221101 অসডট সফ 15.00 35.00 15.00 0.00

16. 3257101 ্রাি থক সফ 15.00 10.00 10.00 0.00

17. 0.00 0.00 0.00 0.00

18. প্রকল্প িম্ভাব্যতা যাচাই 25.00 28.00 200.00 0.00

19. স্থাির িম্পসত্তর করকড থ িংগ্রহ/ 

সডিাজকথ ৈ
20.00 35.00 20.00 78.92

20. 3257105 ইজৈাজভ ৈ 10.00 10.00 10.00 0.42

21. 3211106 আপ্যায়ৈ ব্যয় 10.00 5.00 10.00 5.17

22. িািারৈ িরিরাহ/আনুর্াসিক ব্যয় 20.00 12.00 20.00 19.49

23. সৈজয়াগ িংক্রাি ব্যয় 25.00 10.00 0.00 25.20

24. প্রস ক্ষণ ব্যয় 25.00 22.00 50.00 24.16

25. প্রচার ও সিজ্ঞা্ৈ 25.00 40.00 40.00 40.00

26. িসহ: িাংলাজি  প্রস ক্ষণ 50.00 30.00 50.00 54.28

কিাট 1932.00 1916.96 2124.15 1769.62

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

অন্যান্য ব্যয়

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

( লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

1. িালাৈ/ইিারত এর ্সরিতথৈ ও ্সরিি থৈ 100.00 50.00 300.00 199.44

2. কসম্পউটার িফ টওয়ার/কৈটওয়াসকথং 50.00 20.00 60.00 19.90

3. কি থচারীজির েন্য িািস্থাৈ সৈি থাণ (কি থসূসচ) 500.00 0.00 500.00 0.00

4. আিিাি্ত্র, অসফি যন্ত্র্াসত ও িরঞ্জাি ক্রয় 20.00 20.00 20.00 16.15

5. যাৈিাহৈ ক্রয় 60.00 0.00 60.00 56.95

6. কসম্পউটার ও ইজলক্ট্রসৈক িািগ্রী ক্রয়

25.00 50.00 90.00 0.00

7. িসর াজলর রু্াতলী এজেজট ভূসি 

উন্নয়ৈ, প্লট সৃেৈ এিং আনুর্াসিক 

কায থাসি

80.00 70.00 100.00 0.00

8. বিদ্যযসতক স্থা্ৈা (িাি কস্ট ৈ 

িংজযােৈ)
100.00 0.00 0.00 0.00

9. িীরিরাই কিাৈা্াহাজি সিদ্যযতায়ৈ
0.00 12.43 0.00 0.00

কিাট 935.00 222.43 1130.00 292.44

তফসিল-‘ে’

(লক্ষ টাকায় )

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

1. 7214101 গৃহ সৈি থাণ অসগ্রি (ভর্তথসক) 20.00 0.00 35.00 0.00

2. 7214104 

7214105

িাইজকল / কিাটর িাইজকল / 

কিাটরকার অসগ্রি 2.00 2.00 2.00 0.00

3. 7214102 কসম্পউটার অসগ্রি 2.00 2.00 2.00 0.00

কিাট 24.00 4.00 39.00 0.00

*্সরচালৈ স্থাির িম্পসত্তজত সিসৈজয়াগ

অন্যান্য খাজতর সিসৈজয়াগ

*িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ কজর ব্যয় করজত হজি

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ
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তফসিল-ঝ

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

চলসত প্রকল্প িমূহ

1. সিরপুরস্থ ৯ ৈং কিক জৈ িধ্যি আজয়র 

কলাকজির েন্য ১০৪০ টি আিাসিক ফ্লযাট 

(স্বপ্নৈগর আিাসিক প্রকল্প) সৈি থাণ প্রকল্প 

 

3000.00 3200.00 4092.00 12006.24

2. ঢাকার সিরপুরস্থ ৯ ৈং কিক জৈ ১৫ টি ১৪ 

তলা সিস ে  আিসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প 

(২য় ্য থায়) 

9000.00 15900.00 15000.00 9986.72

3. ঢাকার সিরপুরস্থ কিক ৈ - ১১ এ  

িসস্তিািীজির েন্য ভািাসভসত্তক ৫৩৩ টি 

আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প

4500.00 6000.00 5000.00 1001.26

4. কিাহাম্মিপুরস্থ ‘‘এফ’’ ব্লজক িীসিত আজয়র 

কলাকজির সৈকট সিক্রজয়র েন্য ৯০০টি 

(িংজ াসিত) আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প।
3300.00 5000.00 5000.00 2261.67

5. ঢাকাস্থ লালিাটিয়া সৈউ কজলাৈীজত িরকাসর 

কি থকতথাজির েজন্য ১৩২টি (িংজ াসিত ১৫৩) 

আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প
0.00 142.00 0.00 417.06

6. ক রপুর কেলার শ্রীিিী উ্জেলায় স্বল্প ও 

িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প

1.00 0.50 1000.00 0.00

7. ঢাকার লালিাটিয়া হাউসেং এজস্টজট িরকারী 

কি থকতথাজির েন্য ৭২টি (িংজ াসিত ৮৮ টি) 

আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প
2000.00 2300.00 3000.00 701.50

8. ঢাকার লালিাটিয়া হাউসেং এজস্টজট োতীয় 

গৃহায়ৈ কর্তথ্ জক্ষর সৈেস্ব কি থচারীজির সৈকট 

সিক্রজয়র েন্য ৫৪টি  আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ 

প্রকল্প

600.00 1003.00 1000.00 496.40

9. ঢাকাস্থ লালিাটিয়ায় কসিউসৈটি কিন্টার কাি 

অসফি কেি সৈি থাণ প্রকল্প
0.00 954.00 0.00 354.04

10. 0.00 0.00 0.00 100.00 25.00

11. 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

12. ঢাকার সিরপুর ১৫ৈং কিক জৈ িরকারী/ 

আিািরকারী কি থকতথাজির েজন্য ‘েয়ৈগর’ 

৫২০ টি আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প
3500.00 1500.00 3500.00 232.84

13. ঢাকার সিরপুর-১৬ ৈং কিক জৈ স্বল্প ও িধ্যি 

আজয়র কলাকজির সৈকট সিক্রজয়র েন্য 

আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প (১ি 

িংজ াসিত)।

8000.00 2500.00 2000.00 54.82

14. ঢাকার িাৈিসন্ড ও কিাহাম্মিপুরস্থ সিসভন্ন 

্সরতযক্ত িািীজত আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ 

প্রকল্প( গৃহায়ৈ িাৈিসন্ড )
1200.00 305.00 2000.00 66.28

15. সিরপুর ১৫ ৈং কিক জৈ-14 তলা সিস ে 

1250 িগ থফুট আয়তজৈর 100 টি ফ্লযাট সৈি থাৈ 

প্রকল্প।
2.00 300.00 100.00 89.79

16. ঢাকা কেলার কিাহার উ্জেলায় িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প (স্ব 

অর্ থায়ৈ)
0.00 0.00 0.00 0.00

(লক্ষ টাকায় )

োতীয় গৃহায়ৈ কর্তথ্ ক্ষ

িীঘ থ কিয়ািী িম্পজি সিসৈজয়াগ (স্ব- অর্ থায়ৈ )
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ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট অনুজিাসিত িাজেট িািসয়ক 

ৈম্বর ককাড ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

17. চট্টগ্রাি সফজরাে াহ ও হাসল হর হাউসেং 

এজস্টট ১০-তলা সিস ে আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ
1000.00 1000.00 1200.00 329.40

18. চট্টগ্রািস্থ হাসল হর হাউসেং এজস্টজটর এ ব্লজক 

অতযাধুসৈক এৈএইচএ িাসি-্ার্াি  

টাওআর সৈি থাণ প্রকল্প
2000.00 2000.00 1400.00 41.10

19. চট্টগ্রািস্থ হাসল হর হাউসেং এজস্টজটর সে 

ব্লজক আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প (৩য় 

্য থায়)  
2000.00 2000.00 1500.00 1.45

20. চট্টগ্রািস্থ হাসল হর হাউসেং এজস্টজটর সে 

ব্লজক আিাসিক ফ্লযাট সৈি থাণ প্রকল্প (৪র্ থ ্য থায়)
2000.00 2000.00 1500.00 250.00

21. চট্টগ্রাি কেলার সিরিরাই উ্জেলার সকিিত 

োফরািাি কিৌোয় সৈি থাণ ও িধ্যি আজয়র 

কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক 

ও িাসণসেযক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প 

2.00 2.00 371.86 0.00

22. কৈায়াখালী কেলার কিাৈাপুজর স্বল্প ও িধ্যি 

আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প
2.00 0.50 2.00 0.00

23. কৈায়াখালী কেলার িাইেিীজত (করলওজয় 

কস্ট ৈ িংলগ্ন) স্বল্প ও িধ্যি আজয়র 

কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক 

প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প

2.00 90.00 364.72 0.00

24. চট্টগ্রাি কেলার রাঙ্গুসৈয়া উ্জেলায় স্বল্প ও 

িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প।
3686.00 0.00 0.00 0.00

25. কক্সিাোর িরকাসর েসিজত আিাসিক ভিৈ 

সৈি থাণ
0.00 0.00 0.00 610.70

26. সিজলজটর সুৈািগজঞ্জ িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প
212.00 364.00 279.55 0.00

27. হসিগঞ্জ কেলার িির উ্জেলায় স্বল্প ও িধ্যি 

আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প
250.00 403.00 500.00 0.00

28. রাে াহী কেলার কতরখাসিয়ায় িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ
0.00 286.00 0.00 373.81

29. কুসেয়া হাউসেং এজস্টজট িাইট এন্ড িাসভ থজিি 

আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প (৪র্ থ ্য থায়) 
1.00 1.00 5.00 73.66

30. সঝৈাইিহ কেলার িির উ্জেলায় িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প 
350.00 0.50 350.00 5.00
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31. ঝালকাঠী কেলার ৈলসছটি উ্জেলায় পূি থচর 

ি্িস্য়া কিৌোয় স্বল্প ও িধ্যি আজয়র 

কলাকজির েন্য িাইট এন্ড িাসভ থজিি আিাসিক 

প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প 

350.00 167.00 630.00 175.00

32. যজ ার হাউসেং এজস্টজট এৈএইচএ িাসণসেযক 

কিজপ্লক্স সৈি থাণ 
1200.00 1500.00 3000.00 495.00

33. িািারীপুর কেলার স িচর উ্জেলায় 

িািাভাই উ্ হর কিাস থয়াল ও আিাসিক  

কোৈ উন্নয়ৈ প্রকল্প
0.00 267.00 0.00 327.05

34. িািারীপুর কেলার স িচর উ্জেলায় 

িািাভাই উ্ হর আিাসিক কোৈ উন্নয়ৈ 

প্রকল্প (৩য় ্য থায়)
400.00 300.00 1000.00 1357.10

35. স্জরােপুর কেলার িিয় উ্জেলায় স্বল্প ও 

িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট উন্নয়ৈ প্রকল্প।
300.00 262.00 64.42 1707.37

36. ্টুয়াখালী কেলার িাউফল উ্জেলায় স্বল্প ও 

িধ্যি আজয়র কলাকজির েন্য িাইট এন্ড 

িাসভ থজিি আিাসিক প্লট (১৮২ টি) উন্নয়ৈ 

প্রকল্প

0.00 0.50 0.00 0.00

কিাট 48858.00 49748.00 54059.55 33440.26
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(লক্ষ টাকায়)

 মুলধন 

(টাকাাংশ)
রাজস্ব

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

30425.00 24490.00 

7002.00 2.00 4000.00 2.00 2200.00 1800.00 

(24490.00) (24490.00) (2.00) (2.00) (2200.00)

5000.00 0.00 1471.00 1471.00 0.00 0.00 0.00 0.00

জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ

ম াট

টাকা     

(রাজস্ব)

ব্যয় খাত

টাকা     

(রাজস্ব)

ম াট

২০21-20২2 অর্বৃছররর বার্ষকৃ উন্নয়ন ক সৃূর্ি (র্বর্নরয়াগ)

২০21-২2 অর্বৃছররর বার্ষকৃ উন্নয়ন ক সৃূর্িরত বরাদ্দ  ন্তব্য২০2০-২১ অর্বৃছররর 

সাংরশার্ধত বার্ষকৃ উন্নয়ন 

ক সৃূর্িরত বরাদ্দ

ক্রর্ ক

নাং

প্রকরের না 

(বাস্তবায়ন কাল)

 অনুর াদরনর

পর্াৃয়

ম াট প্রাক্কর্লত ব্যয়

প্রকে সাহায্য

(টাকাাংশ)

 ম াট

(ববরদর্শক মূদ্রা)

স্বে আরয়র  ানুরষর  জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা 

প্রকে [এর্প্রল,২০১৬- র্িরসম্বর ২০২১ 

(সাংরশার্ধত)]

জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ এর অধীন্স্স্থ ১৯৬০ এর 

দশরক বাস্তবার্য়ত হাউর্জাং এরেটসমূরহর 

অবকাঠার া উন্নয়ন ও পুনবাৃসন প্রকে 

(জানুয়ার্র ২০১৮ - জুন ২০২1)

1.

2.

অনুর ার্দত

অনুর ার্দত

223



(লক্ষ টাকায়)

নিজস্ব অর্ থ অন্যান্য

 

(ব্াাংক

/ 

সরবরা

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয়মুদ্রা দ াট দ নিিা

নর/যন্ত্র

পানি 

ইিযানে

 ব্য়

অন্যা

ন্য 

ব্য়

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট দ নি

িানর/

যন্ত্রপা

নি 

ইিযা

অ

ন্যা

ন্য 

ব্য়
1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

ন রপুরস্থ ৯ িাং দসকিনি  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য ১০৪০ 

টি আবানসক ফ্ল্যাট (স্বপ্নিগর আবানসক প্রকল্প) নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি

 ার্ থ ১৫-দসনে 

২০।ডনসন’২১ 

প্রস্তানবি 69891.57 0 0 69891.57 69891.57 0 0 0 45108.5 45108.5 0 0

2

ঢাকার ন রপুরস্থ ৯ িাং দসকিনি ১৫ টি ১৪ িলা নবনিষ্ট  

আবনসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প (২য় পয থায়)

অনুন া

নেি

জানু: ১৭ - 

নডনসম্বর ২১ 93603.17 0 0 93603.17 93603.17 0 0 0 26086.1 26086.1 0 0

3

ঢাকার ন রপুরস্থ দসকিি - ১১ এ  বনস্তবাসীনের জন্য 

ভাড়ানভনিক ৫৩৩ টি আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি

অনটা: ১৭-নডনস 

২১ 11775.51 0 0 11775.51 11775.51 0 0 0 2925.26 2925.26 0 0

4

দ াহাম্মেপুরস্থ ‘‘এফ’’ ব্লনক সীন ি আনয়র দলাকনের নিকট 

নবক্রনয়র জন্য ৯০০টি (সাংনিানিি) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ 

প্রকল্প।

অনুন া

নেি

জুলাই ০৬ - 

নডনসম্বর 21 50030.1 0 0 50030.1 50030.1 0 0 0 35488.5 35488.5 0 0

5

ঢাকাস্থ লাল াটিয়া নিউ কনলািীনি সরকানর ক থকিথানের 

জনন্য ১৩২টি (সাংনিানিি ১৫৩) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি িনভ: ১৪-জুি,২০ 15268.47 0 0 15268.47 15268.47 0 0 0 11243.2 11243.2 0 0

6

দিরপুর দজলার শ্রীবেী উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি

দফব্রু: ১৬-জুি ২০, 

জুি২২ প্রস্তানবি 1206.22 0 0 1206.22 1206.22 0 0 0 716.35 716.35 0 0

7

ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এনেনট সরকারী ক থকিথানের 

জন্য ৭২টি (সাংনিানিি ৮৮ টি) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি জানু: ১৭ - জুি ২২ 5253.5 0 0 5253.5 5253.5 0 0 0 777.26 777.26 0 0

8

ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এনেনট জািীয় গৃহায়ি কর্তথপনক্ষর 

নিজস্ব ক থর্ারীনের নিকট নবক্রনয়র জন্য ৫৪টি  আবানসক 

ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি

জানু: ১৭ - 

নডনসম্বর ২১ 2357.06 0 0 2357.06 2357.06 0 0 0 751.81 751.81 0 0

9

ঢাকাস্থ লাল াটিয়ায় কন উনিটি দসন্টার কা  অনফস দেস 

নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি এনপ্রল ১৭- জুি ২১ 2171.99 0 0 2171.99 2171.99 0 0 0 644.75 644.75 0 0

জািীয় গৃহায়ি কর্তথপক্ষ

২০20-২1 অর্ থবছনরর বানষ থক উন্নয়ি ক থসূনর্ (সাংস্থার নিজস্ব িহনবল)

ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা অনুন া

েনির 

পয থায়

বাস্তবায়ি কাল প্রকল্প অর্ থায়নির উৎস প্রকনল্পর অনুন ানেি ব্য় ২০১9-20 সাল পয থন্ত ক্র পুনিি ব্য়
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(লক্ষ টাকায়)

ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

ন রপুরস্থ ৯ িাং দসকিনি  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য ১০৪০ 

টি আবানসক ফ্ল্যাট (স্বপ্নিগর আবানসক প্রকল্প) নি থাণ প্রকল্প
0.00 4092.00 4092.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 3000.00 3000.00

2

ঢাকার ন রপুরস্থ ৯ িাং দসকিনি ১৫ টি ১৪ িলা নবনিষ্ট  

আবনসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প (২য় পয থায়)
0.00 15000.00 15000.00 0.00 15900.00 15900.00 0.00 9000.00 9000.00

3

ঢাকার ন রপুরস্থ দসকিি - ১১ এ  বনস্তবাসীনের জন্য 

ভাড়ানভনিক ৫৩৩ টি আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প
0.00 5000.00 5000.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 4500.00 4500.00

4

দ াহাম্মেপুরস্থ ‘‘এফ’’ ব্লনক সীন ি আনয়র দলাকনের নিকট 

নবক্রনয়র জন্য ৯০০টি (সাংনিানিি) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ 

প্রকল্প। 0.00 5000.00 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 3300.00 3300.00

5

ঢাকাস্থ লাল াটিয়া নিউ কনলািীনি সরকানর ক থকিথানের 

জনন্য ১৩২টি (সাংনিানিি ১৫৩) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প
0.00 0.00 0.00 0.00 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00

6

দিরপুর দজলার শ্রীবেী উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প
0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00

7

ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এনেনট সরকারী ক থকিথানের 

জন্য ৭২টি (সাংনিানিি ৮৮ টি) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প

0.00 3000.00 3000.00 0.00 2300.00 2300.00 0.00 2000.00 2000.00

8

ঢাকার লাল াটিয়া হাউনজাং এনেনট জািীয় গৃহায়ি কর্তথপনক্ষর 

নিজস্ব ক থর্ারীনের নিকট নবক্রনয়র জন্য ৫৪টি (সাংনিানিি ৭২ 

টি) আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1003.00 1003.00 0.00 600.00 600.00

9

ঢাকাস্থ লাল াটিয়ায় কন উনিটি দসন্টার কা  অনফস দেস 

নি থাণ প্রকল্প
0.00 0.00 0.00 0.00 954.00 954.00 0.00 0.00 0.00

২০21-22 সানলর প্রাক্কনলি ব্য়

জািীয় গৃহায়ি কর্তথপক্ষ

২০20-২1 অর্ থবছনরর বানষ থক উন্নয়ি ক থসূনর্ (সাংস্থার নিজস্ব িহনবল)

ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা ২০20-21 সানলর অনুন ানেি ব্য় ২০20-21 সানলর সাংনিানিি ব্য়
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নিজস্ব অর্ থ অন্যান্য

 

(ব্াাংক

/ 

সরবরা

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয়মুদ্রা দ াট দ নিিা

নর/যন্ত্র

পানি 

ইিযানে

 ব্য়

অন্যা

ন্য 

ব্য়

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট দ নি

িানর/

যন্ত্রপা

নি 

ইিযা

অ

ন্যা

ন্য 

ব্য়
1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা অনুন া

েনির 

পয থায়

বাস্তবায়ি কাল প্রকল্প অর্ থায়নির উৎস প্রকনল্পর অনুন ানেি ব্য় ২০১9-20 সাল পয থন্ত ক্র পুনিি ব্য়

10

ঢাকার দ াহাম্মেপুরস্থ আসাে এনভনিউ (গৃহায়ি কিকর্াপা) ও 

সাি  সনজে দরাড (গৃহায়ি দোলির্াঁপা) এর নড টাইপ 

কনলািীনি নবক্রনয়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প

প্রস্তানব

ি 50265.59 0 0 0 25 25

11

ঢাকার দ াহাম্মেপুরস্থ বািবানড় ও শ্যা নলনি নবক্রনয়র জন্য 

আবানসক কা  বানিনজযক ভবি নি থাণ প্রকল্প

প্রস্তানব

ি 0 0 0 0 0

12

ঢাকার ন রপুর ১৫িাং দসকিনি সরকারী/ আিাসরকারী 

ক থকিথানের জনন্য ‘জয়িগর’ ৫২০ টি আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ 

প্রকল্প

অনুন া

নেি

জুলাই ১১ - 

দসনেম্বর/ ২১ 34730.14 0 0 34730.14 34730.14 0 0 0 25386.9 25386.9 0 0

13

ঢাকার ন রপুর-১৬ িাং দসকিনি স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের নিকট নবক্রনয়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প 

(১  সাংনিানিি)।

অনুন া

নেি জানু: ১৭ - জুি ২০ 54625.51 0 0 54625.51 54625.51 0 0 0 99.52 99.52 0 0

14

ঢাকার িাি নন্ড ও দ াহাম্মেপুরস্থ নবনভন্ন পনরিযক্ত বাড়ীনি 

আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প( গৃহায়ি িাি নন্ড )

অনুন া

নেি জুি ১৮-জুি ২২ 22413.71 0 0 22413.71 22413.71 0 0 0 8235.37 8235.37 0 0

15

ন রপুর ১৫ িাং দসকিনি-14 িলা নবনিষ্ট 1250 বগ থফুট 

আয়িনির 100 টি ফ্ল্যাট নি থাি প্রকল্প।

অনুন া

নেি জুলাই 11-জুি ২১ 4573 0 0 4573 4573 0 0 0 3835.05 3835.05 0 0

16

ঢাকা দজলার দোহার উপনজলায় সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ি প্রকল্প (স্ব অর্ থায়ি)

প্রস্তানব

ি দফব্রু১৯ জুি ২০ 461.86 0 0 461.86 461.86 0 0 0 0 0 0 0

17

র্ট্টগ্রা  নফনরাজিাহ ও হানলিহর হাউনজাং এনেট ১০-িলা 

নবনিষ্ট আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ

অনুন া

নেি নডনস: ১৩-জুি ২1 9158.06 0 0 9158.06 9158.06 0 0 0 1954.4 1954.4 0 0

18

র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এনেনটর এ ব্লনক অিযাধুনিক 

এিএইর্এ  ানি-পারপাস  টাওআর নি থাণ প্রকল্প

অনুন া

নেি

জুলাই ১৮ - নডনস 

২২ 22299.57 0 0 22299.57 22299.57 0 0 0 141.1 141.1 0 0

19

র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এনেনটর নজ ব্লনক আবানসক 

ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প (৩য় পয থায়)  অনুন া

নেি

এনপ্র১৫-জুি ২০। 

জুি’২১ প্রস্তানবি 13798.26 0 0 13798.26 13798.26 0 0 0 7630.62 7630.62 0 0
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ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট

16 17 18 19 20 21 22 23 24

২০21-22 সানলর প্রাক্কনলি ব্য়ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা ২০20-21 সানলর অনুন ানেি ব্য় ২০20-21 সানলর সাংনিানিি ব্য়

10

ঢাকার দ াহাম্মেপুরস্থ আসাে এনভনিউ (গৃহায়ি কিকর্াপা) ও 

সাি  সনজে দরাড (গৃহায়ি দোলির্াঁপা) এর নড টাইপ 

কনলািীনি নবক্রনয়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11

ঢাকার দ াহাম্মেপুরস্থ বািবানড় ও শ্যা নলনি নবক্রনয়র জন্য 

আবানসক কা  বানিনজযক ভবি নি থাণ প্রকল্প
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12

ঢাকার ন রপুর ১৫িাং দসকিনি সরকারী/ আিাসরকারী 

ক থকিথানের জনন্য ‘জয়িগর’ ৫২০ টি আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ 

প্রকল্প 0.00 3500.00 3500.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 3500.00 3500.00

13

ঢাকার ন রপুর-১৬ িাং দসকিনি স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের নিকট নবক্রনয়র জন্য আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প 

(১  সাংনিানিি)। 0.00 2000.00 2000.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 8000.00 8000.00

14

ঢাকার িাি নন্ড ও দ াহাম্মেপুরস্থ নবনভন্ন পনরিযক্ত বাড়ীনি 

আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প( গৃহায়ি িাি নন্ড )
0.00 2000.00 2000.00 0.00 305.00 305.00 0.00 1200.00 1200.00

15

ন রপুর ১৫ িাং দসকিনি-14 িলা নবনিষ্ট 1250 বগ থফুট 

আয়িনির 100 টি ফ্ল্যাট নি থাি প্রকল্প।
0.00 100.00 100.00 0.00 300.00 300.00 0.00 2.00 2.00

16

ঢাকা দজলার দোহার উপনজলায় সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ি প্রকল্প (স্ব অর্ থায়ি)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17

র্ট্টগ্রা  নফনরাজিাহ ও হানলিহর হাউনজাং এনেট ১০-িলা 

নবনিষ্ট আবানসক ফ্ল্যাট নি থাণ
0.00 1200.00 1200.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00

18

র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এনেনটর এ ব্লনক অিযাধুনিক 

এিএইর্এ  ানি-পারপাস  টাওআর নি থাণ প্রকল্প
0.00 1400.00 1400.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00

19

র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এনেনটর নজ ব্লনক আবানসক 

ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প (৩য় পয থায়)
0.00 1500.00 1500.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00
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নিজস্ব অর্ থ অন্যান্য

 

(ব্াাংক

/ 

সরবরা

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয়মুদ্রা দ াট দ নিিা

নর/যন্ত্র

পানি 

ইিযানে

 ব্য়

অন্যা

ন্য 

ব্য়

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট দ নি

িানর/

যন্ত্রপা

নি 

ইিযা

অ

ন্যা

ন্য 

ব্য়
1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা অনুন া

েনির 

পয থায়

বাস্তবায়ি কাল প্রকল্প অর্ থায়নির উৎস প্রকনল্পর অনুন ানেি ব্য় ২০১9-20 সাল পয থন্ত ক্র পুনিি ব্য়

20

র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এনেনটর নজ ব্লনক আবানসক 

ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প (৪র্ থ পয থায়)

অনুন া

নেি

অনটা: ১৭ - নডনস 

২২ 19707.78 0 0 19707.78 19707.78 0 0 0 837 837 0 0

21

র্ট্টগ্রা  দজলার ন রসরাই উপনজলার নকস ি জাফরাবাে 

দ ৌজায় নি থাণ ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য সাইট এন্ড 

সানভ থনসস আবানসক ও বানণনজযক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি এনপ্রল ১৫-জুি ২১ 4237.21 0 0 4237.21 4237.21 0 0 0 3681.69 3681.69 0 0

22

দিায়াখালী দজলার দসািাপুনর স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের 

জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি জানু: ১৭ - জুি ২১ 2264.69 0 0 2264.69 2264.69 0 0 0 0 0 0 0

23

দিায়াখালী দজলার  াইজেীনি (দরলওনয় দেিি সাংলগ্ন) স্বল্প 

ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি

জুলাই ১৭ - জুি 

২১ প্রস্তানবি 589.72 0 0 589.72 589.72 0 0 0 0 0 0 0

24

র্ট্টগ্রা  দজলার রাঙ্গুনিয়া উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি 

প্রকল্প।

অনুন া

নেি

জানুয়ানর ২০২০-

জুি ২০২১ 4183.8 0 0 4183.8 4183.8 0 0 0 0 0 0 0

25

কক্সবাজার সরকানর জন নি আবানসক ভবি নি থাণ অনুন া

নেি

জুলাই ১২ - জুি 

২০ 17950 0 0 17950 17950 0 0 0 15893.3 15893.3 0 0

26

নসনলনটর সুিা গনি সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি 

প্রকল্প

অনুন া

নেি জুলাই ১২-জুি’২১ 1838.16 0 0 1838.16 1838.16 0 0 0 1333.83 1333.83 0 0

27

হনবগি দজলার সের উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি

জুলাই ১৬ - জুি 

২১ 1916.46 0 0 1916.46 1916.46 0 0 0 878.44 878.44 0 0

28

রাজিাহী দজলার দিরখানেয়ায় সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ি অনুন া

নেি

জুলাই ১৬ - জুি 

২১ 1818.29 0 0 1818.29 1818.29 0 0 0 610.52 610.52 0 0

29

কুনষ্টয়া হাউনজাং এনেনট সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট 

উন্নয়ি প্রকল্প (৪র্ থ পয থায়) অনুন া

নেি

জুলাই ১৫-জুি ২২ 

প্রস্তা 3103.62 0 0 3103.62 3103.62 0 0 0 2519.98 2519.98 0 0
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ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট

16 17 18 19 20 21 22 23 24

২০21-22 সানলর প্রাক্কনলি ব্য়ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা ২০20-21 সানলর অনুন ানেি ব্য় ২০20-21 সানলর সাংনিানিি ব্য়

20

র্ট্টগ্রা স্থ হানলিহর হাউনজাং এনেনটর নজ ব্লনক আবানসক 

ফ্ল্যাট নি থাণ প্রকল্প (৪র্ থ পয থায়)
0.00 1500.00 1500.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00

21

র্ট্টগ্রা  দজলার ন রসরাই উপনজলার নকস ি জাফরাবাে 

দ ৌজায় নি থাণ ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য সাইট এন্ড 

সানভ থনসস আবানসক ও বানণনজযক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প 0.00 371.86 371.86 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00

22

দিায়াখালী দজলার দসািাপুনর স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের 

জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প
0.00 2.00 2.00 0.00 0.50 0.50 0.00 2.00 2.00

23

দিায়াখালী দজলার  াইজেীনি (দরলওনয় দেিি সাংলগ্ন) স্বল্প 

ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ি প্রকল্প
0.00 364.72 364.72 0.00 90.00 90.00 0.00 2.00 2.00

24

র্ট্টগ্রা  দজলার রাঙ্গুনিয়া উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি 

প্রকল্প। 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3686.00 3686.00

25

কক্সবাজার সরকানর জন নি আবানসক ভবি নি থাণ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26

নসনলনটর সুিা গনি সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি 

প্রকল্প
0.00 279.55 279.55 0.00 364.00 364.00 0.00 212.00 212.00

27

হনবগি দজলার সের উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প
0.00 500.00 500.00 0.00 403.00 403.00 0.00 250.00 250.00

28

রাজিাহী দজলার দিরখানেয়ায় সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক 

প্লট উন্নয়ি

0.00 0.00 0.00 0.00 286.00 286.00 0.00 0.00 0.00

29

কুনষ্টয়া হাউনজাং এনেনট সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট 

উন্নয়ি প্রকল্প (৪র্ থ পয থায়)
0.00 5.00 5.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00
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নিজস্ব অর্ থ অন্যান্য

 

(ব্াাংক

/ 

সরবরা

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয়মুদ্রা দ াট দ নিিা

নর/যন্ত্র

পানি 

ইিযানে

 ব্য়

অন্যা

ন্য 

ব্য়

বব

দে

নি

ক

মু

দ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট দ নি

িানর/

যন্ত্রপা

নি 

ইিযা

অ

ন্যা

ন্য 

ব্য়
1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা অনুন া

েনির 

পয থায়

বাস্তবায়ি কাল প্রকল্প অর্ থায়নির উৎস প্রকনল্পর অনুন ানেি ব্য় ২০১9-20 সাল পয থন্ত ক্র পুনিি ব্য়

30

নিিাইেহ দজলার সের উপনজলায় সাইট এন্ড সানভ থনসস 

আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প অনুন া

নেি

দসনে: ১২ -জুি 

২০; নডনস-২১ 

প্রস্তানবি

2514.27

৩২১৪.৭৭ 

(প্রস্তানবি) 0 0 2514.27 2514.27 0 0 0 2472.37 2472.37 0 0

31

িালকাঠী দজলার িলনছটি উপনজলায় পূব থর্র েপেনপয়া দ ৌজায় 

স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস 

আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি

জুলাই/১৫ - নডনস 

২১ 1430.66 0 0 1430.66 1430.66 0 0 0 1235.23 1235.23 0 0

32

যনিার হাউনজাং এনেনট এিএইর্এ বানণনজযক ক নপ্লক্স নি থাণ অনুন া

নেি এনপ্রল ১৬- জুি ২২ 7996.37 0 0 7996.37 7996.37 0 0 0 1799.82 1799.82 0 0

33

 াোরীপুর দজলার নিবর্র উপনজলায় োোভাই উপিহর 

ক ানি থয়াল ও আবানসক  দজাি উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি এনপ্রল ১৭- জুি ২১ 3529.13 0 0 3529.13 3529.13 0 0 0 3231.79 3231.79 0 0

34

 াোরীপুর দজলার নিবর্র উপনজলায় োোভাই উপিহর 

আবানসক দজাি উন্নয়ি প্রকল্প (৩য় পয থায়)

অনুন া

নেি

অনটা১৭-জুি 

২১,জুি২২ প্রস্তা. 3483.13 0 0 3483.13 3483.13 0 0 0 3832.8 3832.8 0 0

35

নপনরাজপুর দজলার সের উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি 

প্রকল্প।

অনুন া

নেি

দ  2019-

জুি2021

1971.42

২৫৩১.১৮ 

প্রস্তানবি 0 0 1971.42 1971.42 0 0 0 1707.37 1707.37 0 0

36

পটুয়াখালী দজলার বাউফল উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট (১৮২ টি) 

উন্নয়ি প্রকল্প

অনুন া

নেি

জানু: ১৪ - নডনস: 

১৮ 1224.74 0 0 1224.74 1224.74 0 0 0 0 0 0 0

দ াট 493377.15 0 0 493377.15 493377.15 0 0 0 211083.7 211083.7 0 0
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ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট ববনেনিক 

মুদ্রা

স্থািীয় মুদ্রা দ াট

16 17 18 19 20 21 22 23 24

২০21-22 সানলর প্রাক্কনলি ব্য়ক্রন ক 

িম্বর

প্রকনল্পর িা ২০20-21 সানলর অনুন ানেি ব্য় ২০20-21 সানলর সাংনিানিি ব্য়

30

নিিাইেহ দজলার সের উপনজলায় সাইট এন্ড সানভ থনসস 

আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প
0.00 350.00 350.00 0.00 0.50 0.50 0.00 350.00 350.00

31

িালকাঠী দজলার িলনছটি উপনজলায় পূব থর্র েপেনপয়া দ ৌজায় 

স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস 

আবানসক প্লট উন্নয়ি প্রকল্প 0.00 630.00 630.00 0.00 167.00 167.00 0.00 350.00 350.00

32

যনিার হাউনজাং এনেনট এিএইর্এ বানণনজযক ক নপ্লক্স নি থাণ

0.00 3000.00 3000.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 1200.00 1200.00

33

 াোরীপুর দজলার নিবর্র উপনজলায় োোভাই উপিহর 

ক ানি থয়াল ও আবানসক  দজাি উন্নয়ি প্রকল্প
0.00 0.00 0.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 0.00

34

 াোরীপুর দজলার নিবর্র উপনজলায় োোভাই উপিহর 

আবানসক দজাি উন্নয়ি প্রকল্প (৩য় পয থায়)
0.00 1000.00 1000.00 0.00 300.00 300.00 0.00 400.00 400.00

35

নপনরাজপুর দজলার সেয় উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট উন্নয়ি 

প্রকল্প। 0.00 64.42 64.42 0.00 262.00 262.00 0.00 300.00 300.00

36

পটুয়াখালী দজলার বাউফল উপনজলায় স্বল্প ও  ধ্য  আনয়র 

দলাকনের জন্য সাইট এন্ড সানভ থনসস আবানসক প্লট (১৮২ টি) 

উন্নয়ি প্রকল্প 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00

0 54059.55 54059.55 0.00 49748.00 49748.00 0.00 48859.00 48859.00
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(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিত িাজেট অনুজিামিত িাজেট সািময়ক 

নম্বর ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

১. বিজিম ক ঋণ (পমরজ ামিতব্য)

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বিজিম ক ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকামর ঋণ (পমরজ ামিতব্য)

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. সরকামর ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (পমরজ ামিতব্য)

১. িীর্ ঘজিয়ামি

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বল্পজিয়ামি:

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া)

১. িীর্ ঘজিয়ামি

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বল্পজিয়ামি

ক. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

     মিাট ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিত িাজেট অনুজিামিত িাজেট সািময়ক 

নম্বর ২০21-22 ২০20-21 ২০20-21 ২০১9-20

িীর্ ঘজিয়ামি ঋজণর মিিরণী ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

১. আসল ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. সুি ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

মিাট ০ 0.00 0.00 0.00 0.00

(কজপ ঘাজর ন হজত প্রাপ্ত মহসাি অনুযায়ী )

িীর্ ঘজিয়ামি ঋজণর মিিরণী

(মেোমর ও ঋণ ব্যিস্থাপনা অনুমিভাগ, মিএসএল অমি াখা হজত প্রাপ্ত )

িীর্ ঘজিয়ামি ঋণ ও ব্যাংক িায় মিিরণী

োতীয় গৃহায়ন কর্তঘপক্ষ
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