
বাজেট সম্পর্কিত তথ্য ২০১৬-২০১৭  

 

১. কর্িশজের বাজেট  

 

কর্িশজের বাজেট সরকাজরর রােস্ব বাজেজটর প্রার্তষ্ঠার্েক ককাড েং ১৭০৫-স্বায়ত্বশার্সত ও অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাে পর্রচালো 

ককাড েং ২৯৩১-বাংলাজেশ ট্যার্রফ কর্িশে ৫৯০০-সাহায্য, িঞ্জুরী এর অন্তর্ভ িক্ত। ২০১৬-১৭ অর্ িবছজর কর্িশজের েন্য 

৯,৫৩,৩০,০০০.০০ (েয় ককাটি কতপ্পান্ন লক্ষ র্িশ হাোর) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। 

২. কর্িশজের আয়  

 
কর্িশজের কর ব্যতীত প্রার্ি ও কর ব্যতীত অন্যান্য রােস্ব প্রার্ির র্ববরণী র্েম্নরূপ: 

ককাড েম্বর ও আজয়র 

খাত 

বাজেট 

(লক্ষযিািা) 

(টাকা) 

২০১৬-২০১৭ 

সংজশার্িত লক্ষযিািা 

(টাকা) 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৬-২০১৭            

সাজলর প্রকৃত আয় 

(টাকা) 

হ্রাস/বৃর্ির কারণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৯৩১ : বাংলাজেশ 

ট্যার্রফ কর্িশে 

    

১৫০০-২৯৯৯ : কর 

ব্যতীত প্রার্ি 

    

কসবা বাবে প্রার্ি     

২০৩৭-সরকার্র 

যােবাহজের ব্যবহার 

৭৩,০০০.০০ ৭৩,০০০.০০ ৬১,০০০.০০  

অ-বার্ণর্েযক র্বক্রয়     

২৩৬৬-কটন্ডার ও 

অন্যান্য ের্লল পি 

৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ০.০০  

কর ব্যতীত অন্যান্য 

রােস্ব ও প্রার্ি 

    



২৬৭১-অর্তর্রক্ত প্রেত্ত 

টাকা আোয় 

২০,০০,০০০.০০ ৬০,০০,০০০.০০ ১৪,০০০.০০ ৩০কশ জুে এর অব্যর্য়ত 

অর্ ি কর্িশজের ককাে 

আয় র্হজসজব গণ্য ো 

করায় আয় হ্রাস 

কপজয়জছ। 

২৬৮১-র্বর্বি রােস্ব ও 

প্রার্ি 

২৫,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ ১৩,০০০.০০  

সব িজিাট ২১,০৩,০০০.০০ ৬১,০৩,০০০.০০ ৮৮,০০০.০০  

৩. কর্িশজের ব্যয়  

 
এ বরাজদ্দর র্বপরীজত আজলাচয অর্ ি বছজর প্রকৃত ব্যয় হজয়জছ ৮,২৫,৩৮,৮১৮.৬৬ টাকা (আট ককাটি পঁর্চশ লক্ষ আটর্িশ 

হাোর আটশত আঠার টাকা কছষর্ি পয়সা) িাি। ০২েে কি িকতিার চাকুরী সংক্রান্ত েটিলতার কারজণ লািগ্র্যান্ট প্রোে 

করা সম্ভব ো হওয়ায় ও ০১ েে সেস্য (অর্তিঃ সর্চব) এর েীর্ ি সিজয়র বজকয়া র্বল পর্রজশাজি র্বলম্ব হওয়া, বরখাস্তকৃত 

০৪েে কি িচারীর কবতে পর্রজশাি করজত ো পারা, ০৪েে কি িকতিা ও ০১েে কি িচারী েতুে সরকার্র বাসা বরাদ্দ পাওয়া, 

একেে    কি িচারী চাকুরী তযাগসহ ০৪েে কি িচারী বরখাস্ত র্াকা, কেল/২০১৫-কত অন্যান্য ভাতা উঠিজয় কেয়া, 

গাড়ীচালকজের ওভারটাইজির ব্যয় কজি যাওয়া, গজবষণা খাজতর অর্ ি ব্যয় সংক্রান্ত র্েজে িশো ো পাওয়া, র্বজেশ ভ্রিণ কি 

হওয়া, সরবরাহ ও কসবা খাজত ৪র্ ি র্কর্স্তর অর্ ি র্বলজম্ব পাওয়া, কর্িশজের ৬টি অনুজিার্েত গজবষণা প্রস্তাব সম্পন্ন করজত 

ো পারা সহ রয়টার, কটর্লজফাে ও গ্যাজসর র্বল সিয়িত ো পাওয়ায় বাজেট বরাদ্দ হজত অর্ ি উদৃ্বত্ত র্াকার প্রিাে কারণ। 

অব্যর্য়ত ১,২৭,৯১,১৮১.৩৪ টাকা (এক ককাটি সাতাশ লক্ষ একােব্বই হাোর একশত একার্শ টাকা কচৌর্িশ পয়সা) িাি 

কেোরী চালাজের িাধ্যজি সরকাজরর সংর্িষ্ট খাজত েিা কেয়া হজয়জছ। কর্িশজের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় র্ববরণী 

সারর্ণিঃ০১-এ কেখাজো হজলা। 

সারর্ণিঃ ০১ 

ককাড েম্বর ও খরজচর 

খাত/উপখাত 

বাজেট বরাদ্দ (টাকা) 

২০১৬-২০১৭ 

সংজশার্িত বরাদ্দ (টাকা) 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৬-২০১৭ সাজলর প্রকৃত 

খরচ (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ 

৫৯০১-সািারণ িঞ্জুরী ৮,২৬,৪০,০০০.০০ ৮,৬৮,১০,০০০.০০ ৭,৪৬,১৯,৬১০.৬৬ 

৫৯৯৮-মূলিে িঞ্জুরী          ৭৯,২০,০০০.০০ ৮৫,২০,০০০.০০ ৭৯,১৯,২০৮.০০ 

সব িজিাটিঃ ৯,০৫,৬০,০০০.০০ ৯,৫৩,৩০,০০০.০০ ৮,২৫,৩৮,৮১৮.৬৬ 

 


