
২০১৯-২০২০ অর্ থ সনের প্রস্তাবিত আয় 

ক্রবিক খাতসমূহ টাকার পবরিাে 

০১ পূি থিতী িছনরর অব্যবয়ত  ৪০, ৮০, ০৫৬.০০ 

০২ স্থায়ী আিােনতর লভ্াাংশ ৭, ১২, ৫৮, ০০৬.০০ 

০৩ িন্ত্রণালয় হনত সাংস্থাপে ব্যয় িািদ  ------------ 

০৪ বিজয় বদিস ও িহাে স্বাধীেতা বদিস ৮০, ০০০.০০ 

০৫ তীর্ থযাত্রীগনণর থর্নক প্রাপ্ত  ৫০, ০০, ০০০.০০ 

০৬ পুরাতে পবত্রকা, যন্ত্রাাংশ বিক্রয় ৪৩, ০০০.০০ 

থিাট= ৮, ০৪, ৬৮, ০৬২.০০ 

 

২০১৯-২০২০ অর্ থ সনের প্রস্তাবিত ব্যয় 

ক্রোং ব্যয় খাত টাকার পবরিাণ 

১ কি থকতথা/কি থচারীগনণর থিতে ও ভাতাবদ ৭৭,২০,০৮৪.০০ 

২ িহাে বিজয় বদিস ও স্বাধীেতা বদিস ্ যাপে ১,২৫,০০০.০০ 

৩ িঠ/িবির/আশ্রি ও দুঃস্থ অনুদাে ২,৯৯,০০,০০০.০০ 

৪ ধিীয় প্রবতষ্ঠানে প্রদানের জন্য িই ক্রয় ৩,০০,০০০.০০ 

৫ থিার্ থ ও কবিটির সভার সম্মােী ৫,০০,০০০.০০ 

৬ থচনক যুগ্ন-স্বাক্ষনরর সম্মােী ৩৬,০০০.০০ 

৭ সম্মাবেত ট্রাবিগনণর সভায় থযাগদানের জন্য ভ্রিণ ভাতা ৫,০০,০০০.০০ 

৮ সম্মাবেত ট্রাবিগনণর ট্রানির কানজ গিে জবেত ভ্রিণ ভাতা ২,০০,০০০.০০ 

৯ তীর্ থ ভ্রিণ সাংক্রান্ত ব্যায় ১,০০,০০,০০০.০০ 

১০ চুবিবভবিনত বেনয়াবজত কি থকতথা, কি থচারীনদর থিতে ভাতা  ১৭,০০,০০০.০০ 

১১ েতুে প্রকল্প প্রণয়ে ব্যয় ৪,৫০,০০০.০০ 

১২ ট্রানির সম্পদ বৃবি কনল্প ব্যাাংনক স্থায়ী জািােত ৫০,০০,০০০.০০ 

১৩ থটবলন াে ও ইন্টারনেট ব্যয় ১,০০,০০০.০০ 

১৪ কি থচারীনদর যাতায়াত ভাতা ৫০,০০০.০০ 

১৫ িনোহারী দ্রব্যাবদ ব্যয় ২,০০,০০০.০০ 

১৬ আপ্যায়ে ব্যয় ৩,০০,০০০.০০ 

১৭ আসিািপত্র ক্রয় ও থিরািত ব্যয় ৩,০০,০০০.০০ 

১৮ কবম্প্টার সাংরক্ষণ ও  নটাকবপ ৫০,০০০.০০ 

১৮ গাড়ীর জ্বালােী ব্যয় ১,০০,০০০.০০ 

২০ বিদ্ৎ বিল ব্যয় ১,২০,০০০.০০ 

২১ অবতবরি কাজ (গাড়ী চালক) ১,৫০,০০০.০০ 

২২ ্ৎসি ও অনুষ্ঠাে ১৮,০০,০০০.০০ 

২৩ ব্যাাংক চাজথ ব্যয় ৫০,০০০.০০ 

২৪ র্াক ও তার ২৫,০০০.০০ 

২৫ কি থকতথা, কি থচারীনদর অভ্ন্তরীণ প্রবশক্ষণ ব্যয় ৩,০০,০০০.০০ 

২৬ প্রাবধকারভুি কি থকতথার গাড়ী ৬,০০,০০০.০০ 

২৭ গাড়ী থিরািত /সাংরক্ষণ ১,০০,০০০.০০ 

২৮ বিজ্ঞাপে ব্যয় ১,০০,০০০.০০ 

২৯ পাবে ব্যয় ২০,০০০.০০ 



ক্রোং ব্যয় খাত টাকার পবরিাণ 

৩০ কি থকতথা/কি থচারীগনণর ভ্রিণ ভাতা ব্যয় ১২,৬৬,০০০.০০ 

৩১ অব স ভাড়া ব্যয় ১৩,০০,০০০.০০ 

৩২ গীতা প্রবতনযাগীতা িাস্তিায়ে ব্যয় ৫,০০,০০০.০০ 

৩৩ মুদ্রণ, ছাপা ব্যয় ৫,০০,০০০.০০ 

৩৪ জবি থরবজবি ৫,০০,০০০.০০ 

৩৫ মুবজিির্ থ/ সভা-নসবিোর ৫০,০০,০০০.০০ 

৩৬ কি থকতথা/কি থচারীর ইেনসেটিভ ১,০০,০০০.০০ 

৩৭ গাড়ী ক্রয় ব্যয় ৬৫,০০,০০০.০০ 

৩৮ বৃবি প্রদাে  ২৫,০০,০০০.০০ 

৩৯ থদনিাির সম্পবি ্িার ও সাংরক্ষণ ১০,০০,০০০.০০ 

৪০ কি থসূচীর জািােত থ রত ৫,০৫,৯৭৮.০০ 

থিাট  ৮,০৪, ৬৮, ০৬২.০০ 

অনুদান প্রদানন ঐচ্ছিক বরাদ্দ: 

ক্রোং পনদর োি ঐবিক িরাদ্দ,  

িাবর্ থক (টাকা) 

িন্তব্য 

০১ থচয়ারম্যাে, ট্রাবি থিার্ থ ১৫ লক্ষ সারানদনশ অনুদাে প্রদাে করনিে 

০২ প্রর্ি বসবেয়র ভাইস থচয়ারম্যাে, ট্রাবি থিার্ থ ১০ লক্ষ সারানদনশ অনুদাে প্রদাে করনিে 

০৩ বিতীয় বসবেয়র ভাইস থচয়ারম্যাে, ট্রাবি থিার্ থ ১০ লক্ষ সারানদনশ অনুদাে প্রদাে করনিে 

০৪ সবচি, ধি থ বির্য়ক িন্ত্রণালয় ও সদস্য-ট্রাবি থিার্ থ ১০ লক্ষ সারানদনশ অনুদাে প্রদাে করনিে 

০৫ ভাইস থচয়ারম্যাে, ট্রাবি থিার্ থ ১০ লক্ষ সারানদনশ অনুদাে প্রদাে করনিে 

০৬ প্রনত্ক সদস্য-ট্রাবি থিার্ থ ২ লক্ষ থিাট ২০ জে x ২ লক্ষ = ৪০ লক্ষ 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কি থ এলাকায় প্রদাে করনিে 

০৭ সবচি, বহন্দুধিীয় কল্যাণ ট্রাি ২ লক্ষ সারানদনশ অনুদাে প্রদাে করনিে 

থিাট ঐচ্ছিক অনুদান িরাদ্দ ৯৭ লক্ষ  

থজলাসমূনহ বহন্দু জেসাংখ্যার অনুপানত থিাট অনুদাে িরাদ্দ ২০২ লক্ষ 

থিাট ২০১৯-২০২০ অর্ থিছনর অনুদাে িরাদ্দ ২৯৯ লক্ষ 

 

জেলাচ্ছিচ্ছিক বরাদ্দ: 

ক্রোং থজলার োি িরাদ্দ, টাকা  ক্রোং থজলার োি িরাদ্দ, টাকা 

১ বকনশারগঞ্জ ৩,১১,০০০  ৩৬ থভালা ৯৫,০০০ 

২ থগাপালগঞ্জ ৭,০৭,০০০ ৩৭ কুবিয়া ৭৩,০০০ 

৩ গাজীপুর ৩,২৫,০০০ ৩৮ খুলো ১১,৪১,০০০ 

৪ রাজিাবড় ১,৭৭,০০০ ৩৯ চুয়ার্াঙ্গা ৪৬,০০০ 

৫ টাঙ্গাইল ৩,১০,০০০ ৪০ বিোইদহ ৩,০১,০০০ 

৬ িহােগর ও ঢাকা থজলা ৮,৩০,০০০ ৪১ েড়াইল ২,৪৫,০০০ 



ক্রোং থজলার োি িরাদ্দ, টাকা  ক্রোং থজলার োি িরাদ্দ, টাকা 

৭ োরায়ণগঞ্জ ২,২৩,০০০ ৪২ িানগরহাট ৪,৮৩,০০০ 

৮ েরবসাংদী ১,৫৪,০০০ ৪৩ িাগুরা ২,২৯,০০০ 

৯ শবরয়তপুর ৩৫,০০০ ৪৪ থিনহরপুর ২১,০০০ 

১০  বরদপুর ৩,২৬,০০০ ৪৫ যনশার ৬,৩৯,০০০ 

১১ িাদারীপুর ২,২০,০০০ ৪৬ সাতক্ষীরা ৬,৬৩,০০০ 

১২ িাবেকগঞ্জ ২,২০,০০০ ৪৭ কুবড়গ্রাি ৩,৫৫,০০০ 

১৩ মুন্সীগঞ্জ ২,০২,০০০ ৪৮ গাইিান্ধা ২,০৯,০০০ 

১৪ িয়িেবসাংহ ২,৩৫,০০০ ৪৯ ঠাকুরগাঁও ৬,০৭,০০০ 

১৫ থেত্রনকাো ২,৭১,০০০ ৫০ বদোজপুর ৯,২০,০০০ 

১৬ জািালপুর ৬৭,০০০ ৫১ েীল ািারী ৪,৮৫,০০০ 

১৭ থশরপুর ৩১,০০০ ৫২ পঞ্চগড় ২,৬২,০০০ 

১৮ কক্সিাজার ২,০৬,০০০ ৫৩ রাংপুর ৫,৩৮,০০০ 

১৮ কুবিল্লা ৩,৫৮,০০০ ৫৪ লালিবেরহাট ২,৪০,০০০ 

২০ খাগড়াছবড় ২,০৫,০০০ ৫৫ চাঁপাইেিািগঞ্জ ১,১০,০০০ 

২১ চট্টগ্রাি িহােগর ৪,০৭,৩৩৩ ৫৬ জয়পুরহাট ১,৬৫,০০০ 

২২ চট্টগ্রাি ্ির ৪,০৭,৩৩৩ ৫৭ েওগাঁ ৪,৪৩,০০০ 

২৩ চট্টগ্রাি দবক্ষণ ৪,০৭,৩৩৪ ৫৮ োনটার ১,২০,০০০ 

২৪ চাঁদপুর ১,৭১,০০০ ৫৯ পািো ১,১৮,০০০ 

২৫ থোয়াখালী ১,৪৩,০০০ ৬০ িগুড়া ২,৩৫,০০০ 

২৬ থ েী ১,৬৩,০০০ ৬১ রাজশাহী ১,৮৪,০০০ 

২৭ িািরিাে ২৫,০০০ ৬২ বসরাজগঞ্জ ২,২৮,০০০ 

২৮ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৩,০৯,০০০ ৬৩ থিৌলভীিাজার ৬,৭৩,০০০ 

২৯ রাঙ্গািাটি ২৮,০০০ ৬৪ বসনলট ৩,৯২,০০০ 

৩০ লক্ষ্মীপুর ১,৩০,০০০ ৬৫ সুোিগঞ্জ ৫,৪৩,০০০ 

৩১ িালকাঠী ১,১৪,০০০ ৬৬ হবিগঞ্জ ৫,৬১,০০০ 

৩২ পটুয়াখালী ১,৫০,০০০ থিাট ২,০২,০০,০০০ 

৩৩ বপনরাজপুর ৩,৬৪,০০০ 

৩৪ িবরশাল ৫,২৮,০০০  

৩৫ িরগুণা ১,০৩,০০০ 

 


