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মুঔন্ধ
াংমাদতয কৃবর প্রথাদ প্তয। এ প্তদযভ ণ পদীবঢ মূমঢঃ কৃবর বদপপভ । াংমাদতদয উৎধাবতঢ কৃবর ধন্যমূদলভ ফদে ধাঝ
ন্যঢফ। াংমাদতদযভ প্ফাঝ চদং খ্যাভ এও ধঞ্চফাংয প্মাও ধাঝ উৎধাতদ , ধাঝ প্রবক্রয়াওভড, াচাভচাঢওভড  ধাঝচাঢ
ধন্য উৎধাতদদভ াদণ প্রঢযক্ষ  ধদভাক্ষ পাদ চবিঢ। ঢাআ াংমাদতদযভ চাঢীয় ণ পদীবঢদঢ ধাঝ বযদল্পভ গুরুত্ব ঢযবথও। ধাঝ
ধণ্য ধবভদয ান্ধ ধন্য বলদদ পৃবণী ব্যাধী এঔদ স্বীকৃঢ। ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্রব্য াংমাদতদযভ ন্যঢফ ভপ্তাদী ধণ্য। প্তদযভ
ণ পনদবঢও উন্নয়দদভ ম ক্ষয চপদদ চাঢীয় ণ পদীবঢভ এআ গুরু ত্বপূড প ঔাদঢ উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ বদণষ্ট ওায ভদয়দঙ। কঢ
ওদয়ও ঙভ বাঢ ধাঝ বযদল্পভ বদতবযও াচাভ ফন্দাভ ওাভদড এ বযল্প ফাভাত্মও পাদ ঔবঢগ্রস্থ লদয়দঙ। এআ স্থা উদতাভদডভ
চন্য ঢপফাদ ভওাভ পযন্তবভদ াচাভচাঢ ওভদডভ প্ক্ষদে ৬টি ধদণ্য ধাদঝভ প্ফািও ব্যলাভ ােঢামূমও ওদভদঙ । বাভ
নমশ্রুবঢদঢ বঘদভআ এআ বযল্প অাভ মাপচদও বযদল্প ধবভডঢ লদ । াংমাদতদযভ ধাঝ বযদল্পভ াব পও উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দদভ
ফােদফ চাঢীয় ণ পদীবঢপ্ও যবিযামী ওভা ম্ভ ।
এ প্রবঢদতদদ াংমাদত য জুঝ বফম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রদাথীদ ১০টি ধাঝওদমভ ২০১১-১২ লদঢ
২০১৩-১৪ ণ পঙভ ধব পন্ত বফমবপবতও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা, ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ , চদপ্রবঢ বক্রয়, প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ
ব্যয়, কি শ্রফ ব্যয়, মূমথদ উৎধাতদযীমঢা, প্রবনটিববমটি, ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ  মূমথদ ঝাড পপাভ ধবভফাধ  বদেরড ল
বফমমুদলভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢা, কি মূমথদ উৎধাতদযীমঢা  চদপ্রবঢ কি শ্রফ ব্যদয়ভ বঘে প্রওাদযভ প্ঘষ্টা ওভা লদয়দঙ ।
প্রবঢদতদদ প্রওাবযঢ ঢথ্যাবত  ধব পাদমাঘদা লদঢ ধাঝওমমূদলভ ব্যস্থাধদা ওর্তধপ ক্ষল , কদরও, দীবঢ-বদথ পাভও 
ধবভওল্পদাবতকড উধকৃঢ লদদ দম অফাদতভ বশ্বা । প্ব ফ স্ত ধাঝওম ঢথ্য ভভাল ওদভ প্রবঢদতদ প্রস্ত্তঢ ওা ব পক্রফদও
লায়ঢা ওদভদঙদ, প্ ওম ধাঝওদমভ ব্যস্থাধদা ওর্তধপ ক্ষল বদচএফব ওর্তধপ ক্ষপ্ও চাদাআ অন্তবভও থন্যাত। ে তপ্তদভভ প্ব
ফস্ত ব্যবিক প প্রবঢদতদ প্রদয়দদ ক্লান্ত ধবভশ্রফ ওদভদঙদ ঢাদতভদও অফাভ ধক্ষ লদঢ থন্যাত । প্রওাযদাভ উন্নয়দদ ম্মাবদঢ
ধাঞওদতভ প্ব প্ওাদ সূবঘবন্তঢ ফঢাফঢ  সুধাবভয াতদভ গ্রলড ওভা লদ ।

বচঢ কুফাভ ধাম এনবএ
ধবভঘামও (যুগ্ম বঘ)
প্নাদঃ ৯৫৬২৮৮৩
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এ প্রবঢদতদদ বাঁভা ওাচ ওদভদঙদ
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চদা প্ফাঃ দচরুম আমাফ
ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফপওঢপা

ধবভওল্পদা, কঞদ প্রডামী  ঢত্ত্বাথাদ

২।

চদা প্ফাঃ ভাজু অলদম্মত
কদরডা ওফপওঢপা(বব)

ঢথ্য বদেরড  প্রবঢদতদ বমঔদ

৩।

চদা প্ফাঃ যবলত উবিদ
ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

উধাত ংগ্রল

iii
প
ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ)
প
ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ)বযল্প ফন্ত্রডামদয়ভ প্রযাদাথীদ এওটি ভওাভী তপ্তভ । তপ্তভটিভ উদিশ্য
 ওফপ ঢৎধভঢা বদম্নরূধঃ
উদিশ্যঃ
 বৃলতভ চদদকাষ্ঠীভ ফদে উৎধাতদযীমঢাদাথ সৃবষ্ট ওভাভ মপ্ক্ষয উদযািা (প্রদফাঝাভ) এভ ভূবফওা ধামদ ওভা;
 উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দদভ মপ্ক্ষয বণাবণ ওমাদওৌযম উদ্ভাদ  দীবঢফামা প্রডয়দদ ভওাভদও ধভাফযপ প্রতাদ ওভা;
 চাঢীয় ণ পদীবঢভ ববপন্ন ঔাদঢ উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ ম প্ক্ষয বযল্প ওাভঔাদা  প্রবঢষ্ঠাদদভ ওফপওঢপা  ওফপঘাভীদতভ
চন্য বদয়বফঢপাদ উৎধাতদযীমঢা বরয়ও প্রবযক্ষড ওফপসূঘী ধবভঘামদা ওভা;
 বযল্প ওাভঔাদা  প্রবঢষ্ঠাদদ উৎধাতদযীমঢাভ কবঢথাভা মুন্নঢ ভাঔাভ ম প্ক্ষয ধভাফযপ প্া  ওদামদঝ বিভ ফােদফ
প্রপাও া ওযাঝাবমষ্ট বলাদ তাবয়ত্ব ধামদ ওভা;
 উৎধাতদযীমঢা বরয়ও ঢথ্য ংগ্রল ংওমদ এং
মপ্ক্ষয ঢথ্য পান্ডাভ কঞদ ওভা এং

বদেরডল প্রবঢদতদ প্রস্তু ঢপূ পও ববপন্ন ফলদম বঢভড ওভাভ

প
 াংমাদতয এবযয়াদ প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এবধ) এভ ববপন্ন ওফপসূবঘ াস্তায়দদ প্নাওাম ধদয়ন্ট এভ তাবয়ত্ব
ধামদ ওভা ।
ওফপঢৎধভঢাঃ
 উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দদভ মদক্ষয KAIZEN ওফপসূঘীভ ফােদফ ওিামদঝিী াবপপ প্রতাদ ওভা;
 উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দ বরয়ও প্রবযক্ষড;
 বযল্প ওাভঔাদা  প্া প্রবঢষ্ঠাদদ থাভাাবলও  ধিবঢকঢপাদ উৎধাতদযীমঢা দঘঢদঢা প্রঘাভাবপবাদ;
 উৎধাতদযীমঢা কবঢ থাভা নুন্ধাদদভ মপ্ক্ষয আন্টাভনাফপ প্প্রাটাওটিবপটি  বচদদ বক্লবদদওভ অদয়াচদ;
 অন্তচপাবঢও, চাঢীয়, অঞ্চবমও  প্ল্যান্ট প্মদপদম উৎধাতদযীমঢা বরয়ও প্বফদাভ, বদপাবচয়াফ, ওফপযামা আঢযাবত
অদয়াচদ ওভা;
 বযল্প ওাভঔাদা  প্রবঢষ্ঠাদদ উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দ প্ওার কঞদদ লায়ঢা প্রতাদ এং
 উৎধাতদযীমঢা ংক্রান্ত কদরডা প্রবঢদতদ প্রডয়দ  প্ওআ ষ্টাবট ধবভঘামদা ওভা ।

iv
প্রবঢদতদদ ব্যহৃঢ নুধাঢমূদলভ ব্যাখ্যা
১।

২।

উৎধাতদযীমঢা = প্ওাদ উৎধাতদওাভী/প্া প্রবঢষ্ঠাদ প্ব ধবভফাদ দ্রব্য া প্া উৎধাতদ ওদভ ণাদও ঐ ধবভফাদ দ্রব্য া
প্া উৎধাতদদ প্ব উধওভড ব্যয় লয় এ দুআদয়ভ নুধাঢদও উৎধাতদযীমঢা মা লয় ।
উৎধাতদ
উৎধাতদযীমঢা = ---------উধওভড
উৎধাতদ (অউঝপুঝ) = উৎধাতদ মদঢ উৎধাবতঢ দ্রব্য া প্াদও বুছায় । প্রবঢদতপ্দ ংদবাবচঢ মূেদও উৎধাতদ
(অউঝপুঝ) বলদদ থভা লদয়দঙ ।

৩।

ংদবাবচঢ মূে = বক্রয় +ন্যান্য অয় +উৎধাবতঢ দ্রদব্যভ ফজুত ধবভঢপদ - প্ফাঝ ব্যয়(বযল্প  -বযল্পচবদঢ ব্যয়) ।

৪।

বযল্পচবদঢ ব্যয় = উৎধাতদ প্রবক্রয়ায় ভাবভ ব্যহৃঢ ওাঁঘাফাম  জ্বামাদী ব্যয় ।

৫।

-বযল্পচবদঢ ব্যয় = উৎধাতদ প্রবক্রয়াভ ধদভা ক্ষ ব্যয়মূল বণাঃ-মুদ্রড, ফদদালভী, টাও  ঢাভ , ব্যাংবওং ঘাচপ , ীফা,
ধভাফযপও ব্যয়, বলা বদওায  বদভীক্ষা ব্যয় আঢযাবত ।

৬।

প্ফাঝ ব্যয় = বযল্পচবদঢ ব্যয় + -বযল্পচবদঢ ব্যয় ।

৭।

উধওভড = প্ফাঝ চদযবি/শ্রফ ব্যয় বৃলৎ দণ প ওম ওফপওঢপা ওফপঘাভীভ প্ঢদ, ফজুভী  পাঢাবত াত ব্যয় ।

৮।

ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা = ---------------প্ফাঝ চদযবি

৯।

১০।

১১।

ংদবাবচঢ মূে
ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ = ---------------- x ১০০
বক্রয়
প্ফাঝ বক্রয় মূদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদদভ যঢওভা লাভ বুছাদদা লদয়দঙ ।
বক্রয়
চদপ্রবঢ বক্রয় = ---------------প্ফাঝ চদযবি
চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ ওঢ ঢা বুছাদদা লদয়দঙ ।
ংদবাবচঢ মূে
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় = ---------------শ্রফ ব্যয়
প্রবঢ ঝাওা শ্রফ ব্যদয় (প্ঢদ  ফজুভী) ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্টভ ধবভফাদ বুছায় ।

v
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১৩।

১৪।

১৫।

১৬।

১৭।

শ্রফ ব্যয়
কি শ্রফ ব্যয় = -------------প্ফাঝ চদযবি
ওফপঘাভী প্রবঢ শ্রফ ব্যয় (প্ঢদ  পাঢাবত) ওঢ ঢা বুছাদদা লদয়দঙ ।
ংদবাবচঢ মূে
মূমথদ উৎধাতদযীমঢা নুধাঢ = ---------------স্থায়ী মূমথদ
প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবঢ ঝাওা স্থায়ী মূমথদ ব্যলাদভভ ফােদফ ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্টভ ধবভফাদ বুছায় ।
ধাদভটিং প্রবনঝ
প্রবনটিববমটি নুধাঢ = ---------------- x ১০০
স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ  স্থায়ী মূমথদদভ নুধাদঢভ যঢওভা লাভদও বুছাদ লদয়দঙ ।
ধাদভটিং প্রবনঝ
ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ = ---------------- x ১০০
বক্রয়
বক্রয় মূে বলদদ ধাদভটিং প্রবনঝ এভ যঢওভা লাভ বুছাদ লদয়দঙ ।
বক্রয়
মূমথদ ঝাড পপাভ = ----------স্থায়ী মূমথদ
বক্রয় মূে  স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ ।
ধাদভটিং প্রবনঝ = ংদবাবচঢ মূে - (শ্রবফদওভ প্ঢদ + ঘয়) ।
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ভূবফওাঃ
পৃবণীভ ববপন্ন প্তদযভ উন্নয়দদভ প্রণফ প্াধাদ বলদদ ওাচ ওভদঙ বযল্প ঔা ঢ । অফাদতভ প্রবঢদযী প্তয পাভঢল
পৃবণীভ উন্নঢ প্তযমূদলভ উন্নয়দদ বযল্প ঔাঢ গ্রডী ভূবফওা ধামদ ওদভ অদঙ । াংমাদতয পৃবণীভ বৃলতফ ধাঝ  ধাঝচাঢ
দ্রব্য উৎধাতদওাভী প্তয । পৃবণীভ উৎধাবতঢ ধাদঝভ প্রায় ৮০% ধাঝ াংমাদতদয উৎধন্ন লদয় ণাদও । ঢপফাদদ াংমাদতদযভ
ভপ্তাদী অদয়ভ প্রায় ২০% ধাঝচাঢ দ্রদব্যভ ফােদফ বচপঢ লয় । ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্রব্য ভ প্তাদী ওদভ াংমাদতয প্রবঢ ঙভ প্রায়
৮০০.০০ বফবময়দ আউ এ টমাভ বদতবযও মুদ্রা চপদ ওদভ ণাদও । াংমাদতদযভ ধাঝ প্াদামী আঁয বলদদ ধবভবঘঢ । এ প্তদয
ধাঝ বযদল্পভ প্কািাধতদ লয় ১৯৫০ এভ তযদও। এ প্প্রক্ষাধদঝ মা বায় প্ব, ববপন্ন বযদল্পভ ফদে াংমাদতদযভ ধাঝ বযদল্পভ আবঢলা
বঢ প্রাঘীদ  এভ গুরুত্ব ধবভীফ । এ বযদল্পভ ংদক প্তদযভ অধাফভ চদদকাষ্ঠী ংকাংকীপাদ চবিঢ এং প্র যুবিকঢ
বদঘদায় ধাঝ বযল্প শ্রফ বদবি । ওাদচআ এআ বযদল্পভ উন্নয়দদভ ফােদফ ক্রফথ পফাদ প্ওাভ ফস্যা ফাথাদ ল চাঢীয়
ণ পদীবঢদঢ গুরুত্বপূড প ভূবফওা ধামদ ওভদঢ ধাদভ ।
াংমাদতদযভ বযল্পায়দদভ ধবণকৃৎ ধাঝ বযদল্পভ উন্নয়দ ধবভলাব প । ধাঝবযদল্পভ উন্নয়দদভ থাভাদও ব্যালঢ ভাঔদঢ লদম এ
বযদল্পভ উৎধাতদযীমঢা বৃবি ওভা এওা ন্ত প্রদয়াচদ । ঢাআ াংমাদতদযভ ধাঝওম মূদল উৎধা তদযীমঢা উন্নয়দ ওফপওাদন্ডভ
বদয়বফঢ ঘঘ পা ব্যালঢ ভাঔা তভওাভ । এভ চন্য প্রদয়াচদ থাভাাবলও  ধিবঢকঢপাদ উৎধাতদযীমঢা ধবভফা ধ  ঢথ্যবপবতও
বদেরড । ওাভড উৎধাতদযীমঢা এং উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পওপযুি ববপন্ন বতও ব প্েরদডভ ফােদফ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ
প্রকৃঢ স্থা চাদা ম্ভ এং া স্ত স্থা প্চদদ ঢতানুবায়ী উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দদ ঠিও ধতপ্ক্ষধ গ্রলদ ওভা ম্ভ । ঢাআ এ
প্রবঢদতদদ াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বদচএফব)এভ ওদয়ওটি ধাঝওদমভ উৎধাতদযীমঢা ধবভফাধ  ব প্েরড এং
উৎধাতদযীমঢাভ  বলঢ পওপযুি বরদয়ভ উধভ এওটি ধব পাপ্মাঘদা  ভওাভী ধাঝওম মুদলভ উৎধাতদযীমঢাভ ববপন্ন
বদড পায়দও তুমদামূমও বঘে উধস্থাধদ ওভাভ প্রয়া প্দয়া লদয়দঙ ।

উদিশ্যামীঃ
 প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওম মুদল বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবিভ চদ প্রবঢ শ্রফ দ্বাভা ংবেষ্ট বফদম বও ধবভফাদ ংদবাবচঢ
মূে সৃবষ্ট লদয়দঙ ঢা ধব পাপ্মাঘদা  বদেরড ওভা ;
 ংবেষ্ট ধাঝওদম ঝাওা প্রবঢ বক্রয় নুধাদঢ ংদবাবচঢ মূদেভ যঢওভা লাভ ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ;
 ংবেষ্ট ধাঝওদম চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ বও লদয়দঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ;
 ধাঝওমমুদল কদি প্রবঢটি ওফপঘাভীভ চন্য ওঢ ব্যয় লদয়প্ঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ;
 প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওমগুবমদঢ বদবত পষ্ট ধবভফাদ ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্ট ওভদঢ শ্রবফও/ওফপঘাভীভ প্ঢদ  ফজুভী াত
ওঢ ব্যয় লদয়দঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা এং
 প্রবঢষ্ঠাদদভ স্থায়ী মূমথদ ব্যলাদভভ নদম বও ধবভফাদ ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্ট লদয়দঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড
ওভা।

-২-

ফীক্ষা ধিবঢঃ
প্রাণবফওপাদ াংমাদতয জুঝ বফম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রদাথীদ ২৫টি ধাঝওদম উধাত ংগ্রদলভ চন্য
টাওদবাদক প্রশ্নফামা প্প্রভড ওভা লয় । প্ব ওম ধাঝওম লদঢ বদবত পষ্ট ফদয়ভ ফদে ঢথ্য ধায়া বায়বদ প্ঔাদদ ঢাবকত ধে প্প্রভদ
ওভা লয় । ধভঢীদঢ ব্যবিকঢ প্বাকাদবাক স্থাধদ ওভা লয়। এ  উদযাদকভ নম শ্রুবঢদঢ ১৪ টি ধাঝওম লদঢ পূভডকৃঢ প্রশ্নফামা
প্নভৎ ধায়া বায় । ১৪টি ধাঝওদমভ ফদে ৪টি ধাঝওদমভ ঢথ্য ম্পূ ড প  াফঞ্জস্যপূড প ণাওায় ১০টি ধাঝওম লদঢ প্রাপ্ত
ঢদথ্যভ বপবতদঢ এ প্রবঢদতদ প্রস্তুঢ ওভা লদয়দঙ ।

ংবক্ষপ্ত াভাংযঃ
এ প্রবঢদতদদ ২০১১-১২ লদঢ ২০১৩-১৪ ণ পঙভ ধব পন্ত প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওম মুদলভ বফম বপবতও শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা, ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ, চদ প্রবঢ বক্রয়, প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়, কি শ্রফ ব্যয়, মূমথদ উৎধাতদযীমঢা,
প্রবনটিববমটি, ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ  মূমথদ ঝাড পপাভ ব প্েরদডভ ফােদফ বফদমভ নমঢা  দু পমঢাভ বতওমুল পৄদঝ
উদঞদঙ। ঢা ঙািা প্রবঢদথদাথীদ ফদয় ভওাদভভ বদয়ন্ত্রদাথীদ ধাঝওমগুদমাভ ঙভ বপবতও কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্রদঢা,
কি মূমথদ উৎধাতদযী মঢাভ প্রদঢা , শ্রবফও ওফপঘাভীদতভ প্রদতয় প্ঢদ  ফজুভীভ প্রদঢা  বদদয়াবচঢ চদযবিভ প্রডঢা
ববপন্ন াভাংয াভদী  বঘদেভ ফােদফ উধস্থাধদ ওভা লম ।
ও)
প্রবঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ বফম ওদধপাদভযদ (বদচএফব)এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ ১০টি ধাঝওদমভ ২০১১-১২ ণ পঙভপ্ও
বপবতঙভ বদঘদা ওদভ ২০১১-১২ লদঢ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্রদঢাভ তুমদা ওভদম প্তঔা বায়
২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা বপবত ঙদভভ তুমদায় হ্রা প্ধদয়দঙ ।
াভাংয াভদী-১
প্রবঢদতদাথীদ ভওাভী ধাঝওমমূদলভ ংদবাবচঢ মুদে
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা
বপবত ঙভ ২০১১-১২ = ১০০.০০
ফাবমওাদা

ভওাভী

ঙভ

বদদয়াবচঢ
চদযবি

ংদবাবচঢ মূে
(মক্ষ ঝাওা)

শ্রফ
উৎধাতদযীমঢাভ
প্রদঢা

২০১১-১২

৩১,৫৬৩

৩৫,৪৯৭.৯৪

১০০.০০

২০১২-১৩

৩১,৭৮৪

৩১,০৩৪.০১

৮৬.৮২

২০১৩-১৪

২৩,৮৮৪

২৪,১৯৪.০২

৯০.০৭

-৩ঔ)
াংমাদতদযভ ধাঝ বযল্প ঔাদঢভ ভওাভী ১০ টি ধাঝওদমভ ২০১১-১২ ণ প ঙভপ্ও বপবত ঙভ বদঘদা ওদভ ২০১১-১২
লদঢ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্রদঢা তুমদা ওভদম প্তঔা বায় শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ ফঢআ মূমথদ
উৎধাতদযীমঢা ধব পায়ক্রদফ হ্রা প্ধদয়দঙ ণ পাৎ মূমথদ উৎধাতদযীমঢা বৃবিপ্ঢ াংমাদতয জুঝ বফম ওদধপাদভযদ (বদচএফব)
ব্যণ প লদয়দঙ।
াভাংয াভদী-২
প্রবঢদতদাথীদ ভওাভী ধাঝওমমূদলভ ংদবাবচঢ মুদে
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা
বপবত ঙভ ২০১১-১২ = ১০০.০০
স্থায়ী
ংপ্বাবচঢ
মূমথদ
ঙভ
পবত
মূে
উৎধাতদযীম
ফাবমওাদা
(মক্ষ ঝাওা)
(মক্ষ ঝাওা) ঢাভ প্রদঢা

ভওাভী

২০১১-১২

১,৭৭,৪৩২

৩৫,৪৯৭.৯৪

১০০.০০

২০১২-১৩

১,৭০,২১৫

৩১,০৩৪.০১

৮৭.০০

২০১৩-১৪

১,৬৮,০১৩

২৪,১৯৪.০২

৬৮.০০

ক)
ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয় াংমাদতয জুঝ বফম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ
১০টি ধাঝওদমভ ২০১১-১২ ণ প ঙভপ্ও বপবত ঙভ বদঘদা ওদভ ২০১১-১২ লদঢ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ তুমদা ওভদম প্তঔা বায়
প্রদতয় প্ঢদ  ফজুভী বৃবিভ প্রদঢা বৃবি ধাদে ধভ বতদও ১০টি ধাঝওদম বদদয়াবচঢ চদযবিভ ধবভফাদ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
াফান্য বৃবি প্ধদম ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ঢা হ্রা ধায় ।

ফাবমওাদা

ঙভ

ভওাভী

২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪

াভাংয াভদী – ৩
প্রবঢদতদাথীদ ভওাভী ধাঝওমমূদল প্রদতয় প্ঢদ  ফজুভী,
বদদয়াবচঢ চদযবিভ প্রডঢা
বপবত ঙভ ২০১১-১২ = ১০০.০০
প্রপ্তয় প্ঢদ  ফজুভী
বদদয়াবচঢ
বদদয়াবচঢ চদযবি
(মক্ষ ঝাওা)
চদযবিভ প্রদঢা
৩৩,৪৯৮.০৩
১০০.০০
৩১,৫৬৩
৫২,৫৯২.৭৩
১০০.৭০
৩১,৭৮৪
৫১,২৮৯.০৫
৭৫.৬৭
২৩,৮৮৪

প্রদতয় প্ঢদ  ফজুভীভ
প্রদঢা
১০০.০০
১৫৭.০০
১৫৩.১১

-৪-

সুধাবভযঃ
১।

কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাভ এভ ফাদদীয় প্র থাদফন্ত্রীভ প্খারডা নুবায়ী উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দ বরয়দও
“চাঢীয় অদন্দা মদ” বলদদ বদঘদা ওদভ ধাঝ বযল্প ঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা থাভাাবলওপাদ উর্ধ্পমূঔী
ভাঔাভ চন্য প্রদঘষ্টা  উদযাক গ্রলড ওভদঢ লদ
। এ মদক্ষয ব্যস্থাধদা ওর্তধপ ক্ষপ্ও উৎধাতদযীমঢাভ
প্রদয়াচদীয়ঢা ম্বদন্ধ শ্যআ দঘঢদ লদঢ লদ
। এওআ াদণ শ্রবফও ংকঞদ  ওফপঘাভীদতভদও
উৎধাতদযীমঢাভ প্রদয়াচদীয়ঢা  সুনম পদওপ বলঢ ওভদঢ লদ এং ঢাদতভদও উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দ
ওাব পক্রদফ ংয গ্রলদডভ চন্য উদ্বুি ওভদঢ লদ ।

২।

কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাভ এভ প্খারডা নুবায়ী প্রবঢ ঙভ ২ভা দক্টাভ ঢাবভদঔ াংমাদতদযভ ওম
ধাঝওদম “চাঢীয় উৎধাতদযীমঢা বত” ধামদদভ উদযাক গ্রলড ওভদঢ লদ ।

৩।

ধাঝ বযল্পঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা  ধাঝচাঢ দ্রদব্যভ গুডকঢ ফাদ উন্নয়প্দভ মদক্ষয প্তদযভ ওম জুঝ বফমমুদল
চাধাদী ব্যস্থাধদা ধিবঢ ওাআদচদ (KAIZEN) প্রবযক্ষড ওফপসূঘী াস্তায়দদভ উদযাক গ্রলদ ওভদঢ লদ ।

৪।

াংমাদতদযভ ধাঝওমমুদল থাভাাবলওপাদ উৎধাতদযীমঢা ধবভফাধ ওদভ উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দদ াঁথামূল
বঘবিঢ ওভদঢ লদ এং ঢাভ প্রবঢওাদভভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদঢ লদ ।

৫।

সুধবভওবল্পঢ উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দ ওাব পক্রফ ধবভঘামদাভ চন্য
প্তদযভ ওম ধাঝওদম উৎধাতদযীমঢা
উন্নয়দ প্ম কঞদ ওভদঢ লদ । প্দমভ ওাব পক্রফ বদম্নরূধ লদঢ ধাদভ ফাবও  াৎবভও বপবতদঢ উৎধাতদযীমঢা ধবভফাধ ওভা ;
 উৎধাতদযীমঢা উন্নয়দদভ াথামূল বঘবিঢওভড এং দুভীওভদডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ;
 উৎধাতদযীমঢা ওফপসূঘী গ্রলড া াস্তায়দদভ চন্য ফাবও পাভ অদয়াচদ ওভা ;
 ওফপওঢপা,ওফপঘাভী  শ্রবফওদতভ ফদে উৎধাতদযীমঢা দঘঢদঢা বৃবিভ মদক্ষয বদয়বফঢপাদ প্রবয ক্ষড,
ওফপযামা  অদমাঘদা পাভ অদয়াচদ ওভা ;
 উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ মদক্ষয শ্রবফও ওফপঘাভী সু-পদওপভ থাভা ব্যালঢ ভাঔা ;
 ওাঁঘাফাম, জ্বামাদী  বদদয়াবচঢ চদযবিভ দ পাচ্চ ব্যলাভ বদবিঢওভড ;
 স্থাবধঢ বন্ত্রধাবঢভ দ পাচ্চ ব্যলাভ বদবিঢ ওভা;
 উৎধাবতঢ ধণ্য া প্াভ দ পাচ্চ ফাদ বদবিঢ ওভা এং
 উৎধাতদ ব্যয়  পবদম্ন ধব পাদয় হ্রা ওভড বদবিঢ ওভা ।

-৫-

মবঢন ায়াদী জুঝ বফমস্ বমঃ
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
মবঢন ায়াদী জুঝ বফমস্ বমঃ াংমাদতয ধাঝওম ওদধপা প্ভযদ (বদচএফব)এভ বদয়ন্ত্রাডাথীদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদ।
প্রবঢষ্ঠাদটি ১৯৫৩ াদম ঠাওা প্চমাভ প্টফভায় স্থাধদ ওভা লয়। বফমটি ১৯৫৩ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযওপাপ্ উৎধাতদ
শুরু লয় ১৯৫৬ াদমভ জুদ ফাদ। প্রবঢষ্ঠাদটি প্লবয়াদ, প্বওং, ববব, বচ-- জুঝ  প্মবফদদযদ উৎধাতদ ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদদভ
প্রথাদ ওাঁঘাফাম ধাঝ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম ২৫,১০৫.৬৯ মক্ষ ঝাওাভ ধাঝচাঢ ধণ্য। বওন্তু
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৫,৪০১.১৭ মক্ষ ঝাওাভ ধাঝচাঢ দ্রব্য উৎধাবতঢ লয়। ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ উি প্রবঢষ্ঠাদদ ওদফপ বদদয়াবচঢ
চদযবি বঙম ৫১২০ চদ ।
াভডী – ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
২১,৩৮৯.৩৪
২১,২৭৬.০৪
১৮,৪১৩.৫২
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
১৪,১৫০.২৫
১০,৩৪৭.৮১
১৫,০৭৭.৪১
ংদবাবচঢ মূে
৭,২৩৯.০৯
১০,৯২৮.২৩
৩,৩৩৬.১১
াভডী - ১ এ মবঢন ায়াদী জুঝ বফমস্ বমঃ এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী-১ বদেরদদ প্তঔা বায়
প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ংদবাবচঢ মূে বৃবি প্ধদয়দঙ ৫০.৯৬%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ হ্রা
প্ধদয়দঙ ৫৩.৯১% । ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় বক্রয়  ন্যান্য অয় হ্রা প্ধদয়দঙ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৫৩% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ হ্রা প্ধদয়দঙ ১৩.৯১% । ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ল প্ফাঝ ব্যয় হ্রা প্ধদয়দঙ ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ২৬.৮৭% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বৃবি প্ধদয়দঙ ৬.১৫% । প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ  ন্যান্য অয় বৃবিভ ফােদফ
ণ পাৎ াচাভ ব্যস্থাদও অদভা যবিযামী ওদভ ংদবাবচঢ মূে বৃবিভ বতদও দচভ প্তয়া উবঘঢ ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(চদ প্রবঢ বক্রয়)

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প
প্রবঢষ্ঠাপ্দভ পত সৃবষ্টভ
াফথ্যপদও বুছায়। আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ। আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-৬াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫,২৬৮

৪,৯২৭

৫,১২০

১,৩৭,৪১৬.২৯

২,২১,৮০২.৯২

৬৫,১৫৮.৪০

৩৩.৮৪%

৫১.৩৬%

১৮.১২%

৪,০৬,০২৩.৯২

৪,৩১,৮২৫.৪৫

৩,৫৯,৬৩৯.০৬

মবঢন ায়াদী জুঝ বফমস্ বমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ াভডী-২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬১.৪১% বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৫২.৫৮% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ ।২০১২-১৩
ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা বৃবি ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব , ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৭.৫২% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা
বায় ১৫.৭২%ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদদভ হ্রা। ধভবতদও ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬.৩৫% বৃবি
এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১১.২৪% চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ হ্রা প্ধদয়দঙ ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
ওাঁঘাফাম
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
প্ফাঝ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়

২০১১-১২
৫৮.৫৭%
২.৯৮%
৪.৬১%
৬৬.১৬%
৩৩.৮৪%
১০০.০০%

২০১২-১৩
৩৬.২৯%
৩.৮২%
৮.৫৩%
৪৮.৬৪%
৫১.৩৬%
১০০.০০%

২০১৩-১৪
৭০.৮৩%
৪.৬১%
৬.৪৫%
৮১.৮৮%
১৮.১২%
১০০.০০%

মবঢন ায়াদী জুঝ বফমস্ বমঃ এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ
াভডী-৩ বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যদয়ভ প্ক্ষপ্ে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২২.২৮%
হ্রা প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১২.২৬% ব্যয় বৃবি প্ধদয়প্ঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৮৪% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৬৩% বৃবি প্ধদয়দঙ । বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ধভঢী ঙভ ৩.৯২% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বৃবি ধায় ১.৮৪% । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষপ্ে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৭.৫২% হ্রা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৫.৭২% বৃবি প্ধদয়দঙ। নমশ্রুবঢপ্ঢ বক্রয় বলদদ
ংদবাবচঢ মূে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙপ্ভ ১৭.৫২% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৫.৭২% হ্রা
প্ধদয়দঙ।

-৭-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ ত ক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫,৭৭৩.৩৫

৮,৭৭৮.৮০

৭,৬২৫.৩৬

১.২৫

১.২৪

০.৪৪

১৩৭,৪১৬.২৯

২১২,৮০২.৯২

৬৫,১৫৮.৪০

১০৯,৫৯২.৮২

১৭৮,১৭৭.৩৯

১৪৮,৯৩২.৮১

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায়, প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ২০১১-১২
 ২০১২-২০১৩ ণ পঙদভ এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ধাভদম ধদভভ ঙভ ণ পাৎ ২০১৩-১৪ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ
ব্যদয় ফাে ০.৪৪ ঝাওা মূে ংদবাচদ ওভদঢ  ক্ষফ লদয়দঙ । ঢদ প্রবঢদতদাথীদ ফদয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
প্রবঢপ্বাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩ এ বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ হ্রা প্ধদয়দঙ । এ প্ক্ষপ্ে
ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ বৃবিপূ পও প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ থাভাাবলও ঊর্ধ্পকবঢ প্রদঢাভ চন্য ওা চ ওভদঢ
লদ, বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ চন্য পাম নম দয় অদদঢ লায়ঢা ওভদ ।

-৮াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংপ্বাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১০৯,৫৯২.৮২

১৭৮,১৭৭.৩৯

১৪৮,৯৩২.৮১

১.২৫

১.২৪

০.৪৪

৭৯.৭৫%

৮০.৩৩%

২২৮.৫৭%

মবঢন ায়াদী জুঝ বফমস্ বমঃ এভ াভডী-৫ এ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড
প্তঔা বায় প্ব , চদ প্রবঢ শ্রফ ব্য য় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬২.৫৮%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
৩৫.৯০% বৃবি ধায় । ংদবা বচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৫৮% 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৪৮.৯৫% বৃবি প্ধদয়দঙ । বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ দাজুও স্থাভ প্রবঢনমদ, এভ থাভাাবলওঢা চায় ণাওদম
প্রবঢষ্ঠাদটি ক্রফান্বদয় প্মাওাদদ ধবঢঢ লদ।

বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৯াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২১,৯৬২.২০

২১,৬১০.০৭

২১,৩০৩.৩৬

০.৩৩

০.৫১

০.১৬

১৩৭,৪১৬.২৯

২২১,৮০২.৯২

৬৫,১৫৮.৪০

৪১৬,৮৯৮.২৫

৪৩৮,৬০৫.০৩

৪১৬,০৮১.২৫

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢ থ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ৫৪.৫৫% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৫১.৫২% হ্রা প্ধদয়দঙ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্ক্ষপ্ে প্তঔা বায় ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬১.৪১% বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৫২.৫৮% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
প্রবঢদতদাথীদ ফদয় স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটিভ প্ক্ষপ্ে প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
৫.২১% বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.২০% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-১০াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
---------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৭.২০

৮.২৫

১১.৬৭

১৪৫৮.৫৪

২,১৪১.১৮

(৪,৩০০.৯২)

৬.৬৪%

৯.৯১%

-২০.১৯%

৬.৮২%

১০.০৬%

-২৩.৩৬%

০.৯৭

০.৯৮

০.৮৬

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব , মবঢন ায়াদী জুঝ বফম বমঃ এভ ধাদভটিং প্রবনঝ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৪৬.৮০% বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ঋডাত্বও লদয়দঙ । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ
প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা বকদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় এওফাে ২০১১-১২ ণ পঙদভ প্রবঢ ঝাওায়
০.৯৭ ঝাওা ঝাড পপাভ চপদ ম্ভ লদম ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ০.৯৮  ০.৮৬ ঝাওা বঙম ।

-১১-

বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ এওটি
ধাঝওম । ১৯৫২ াদম খুমদা প্চমাভ বযল্পাঞ্চম ঔাবমযপুদভ প্রবঢষ্ঠাদটি স্থাধদ ওভা লয় । ধাঝওমটি ১৯৫২ াদম স্থাধদ ওভা
লদম াবদবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু লয় ১৯৫৪ াদম । প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাবতঢ ধদণ্যভ ফদে প্লবয়াদ ব্যাক  ক্লণ , প্বওং ক্লণ
 ওাদধপঝ ব্যাবওং ক্লণ (ববব) ন্যঢফ । ধবঘঢ দ্রদব্যভ ফদে ওযাবট উদেঔদবাগ্য । প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম ধাঝ ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ২৫৯২৫ প্ফ. ঝদ ধাঝচাঢ ধন্য বাভ াচাভ মূে প্রায় ২৬,১১৩.৪৪
মক্ষ ঝাওা । বওন্তু ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৬২৮২.৮৩ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য উৎধাবতঢ লয় বাভ াচাভ মূে প্রায় ১৯,৮৪৮.৯১ মক্ষ
ঝাওা । বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এভ উৎধাবতঢ ধদণ্যভ প্রায় ৭৫% ববপন্ন প্তদয ভপ্তাদী লদয় ণাদও । বত বক্রদন্ট
জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি বঙম ৫,৬৯১ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
১৯,৬৪৭.৬৮
১৮,৪৮৮.৯৯
১৪,২৮৭.৮৫
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
১২,১৭৪.৭৬
১২,৮৯০.৬৯
১০,৯০৬.৪৭
ংদবাবচঢ মূে
৭,৪৭২.৯২
৫,৫৯৮.৩০
৩,৩৮১.৩৮
াভডী - ১ এ বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী-১ এ প্তঔা
বায় প্ব , বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝ ট এভ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
ংদবাবচঢ মূে বণাক্রদফ ২৫.০৯%  ৫৪.৭৫% হ্রা প্ধদয়দঙ । বক্রয়  ন্যান্য অয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫.৯০% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৭.২৮% হ্রা । ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ল প্ফাঝ ব্যয়
২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫.৮৯% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১০.৪৪% হ্রা প্ধদয়দঙ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ
বক্রয়মব্দ অয় বৃবিভ ফােদফ ণ পাৎ াচাভ ব্যস্থাদও অদভা যবিযামী ওদভ ংদবাবচঢ মূে বৃবিভ বতদও দচভ বতদঢ লদ ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
x
বক্রয়
বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)
(চদ প্রবঢ বক্রয়)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বয
ল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-১২াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫,৬৮৮

৫,৬৭৯

৫,৬৯১

১৩১,৩৮০.৪৫

৯৮,৫৭৮.৯৮

৫৯,৪১৬.২৭

৩৮.০৩%

৩০.২৮%

২৩.৬৭%

৩৪৫,৪২৩.৩৫

৩২৫,৫৬৭.৭১

২৫১,৪২৩.৩৫

বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২৪.৯৭% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা  ২০১৩-১৪ণ পঙদভ ৫৪.৭৬% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
২০১২-১৩  ২০১৩-২০১৪ ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-২০১৪ ণ পঙদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ বণাক্রদফ ৭.৭৫%  ১৪.৩৬% হ্রা প্ধদয়দঙ এং চদ
প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ  ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৫.৭৫%  ২৭.২১% হ্রা
প্ধদয়দঙ ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
ওাঁঘাফাম
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
প্ফাঝ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়

২০১১-১২
৪৮.৮৪%
৪.০৮%
৮.৫৮%
৬১.৯৭%
৩৮.০৩%
১০০.০০%

২০১২-১৩
৫৩.১৩%
৫.৫৪%
১০.৬৭%
৬৯.৭২%
৩০.২৮%
১০০.০০%

২০১৩-১৪
৫৪.৯৯%
৭.২২%
১৪.১৩%
৭৬.৩৩%
২৩.৬৭%
১০০.০০%

বত বক্রদ ন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূদে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য
ঔভদঘভ লাদভভ াভডী- ৩ বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৪.২৯%  ৬.১৫% বৃবি প্ধদয়দঙ। বদুযৎ  জ্বা মাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ১.৪৬%  ৩.১৪% বৃবি প্ধদয়দঙ। বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
ধভঢী ঙদভ ধব পায়ক্রদফ ২.০৯% এং ৫.৫৫% বৃবি প্ধদয়দঙ । প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী
দুআ ঙদভ বৃবি প্ধদয়দঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ২০১১-১২ ণ পঙদভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙভ 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ক্রফান্বদয় হ্রা প্ধদয়দঙ ।

-১৩-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৪,৬৬৮.৬৫

১০,২৩৩.৬৩

১০,৮০৬.৪৪

১.৬০

০.৫৫

০.৩১

১৩১,৩৮০.৪৫

৯৮,৫৭৮.৯৮

৫৯,৪১৬.২৭

৮২,০৭৮.৯৪

১৮০,২০১.২৭

১৮৯,৮৮৬.৪৯

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ
২০১১-১২ ণ পঙভ ব্যঢীঢ ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় এও ঝাওাভ বথও মূে ংদবাচদ ওভদঢ
ব্যণ প লদয়দঙ । াভডী-৪ ধব পাদমাঘদায় অভ প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১১৯.৫৫% বৃবি  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৩১.৩৫% বৃবি প্ধদয়দঙ ।

-১৪াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৮২,০৭৮.৯৪

১৮০,২০১.২৭

১৮৯,৮৮৬.৪৯

১.৬০

০.৫৫

০.৩১

৬২.৪৭%

১৮২.৮০%

৩১৯.৫৯%

বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এভ াভডী-৫ এ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও
ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বা য় প্ব , প্রবঢ ঝাওা শ্রফ ব্যদয় ২০১১-১২ ণ পঙদভ ১.৬০ ঝাওা, ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৫৫ ঝাওা 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.৩১ ঝাওা বঙম, বা প্রবঢষ্ঠাদটি ক্রফান্বদয় ঔাভাধ স্থাভ প্রবঢনমদ । ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয়
২০১১-১২ ণ পঙদভ ৬২.৪৭%, ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৮২.৮০%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩১৯.৫৯%,বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ ংদবাবচঢ
মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ক্রফান্বপ্য় বৃবি ধাদে।

বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাো প্ও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-১৫াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০,৯৫৩.৭২

২০,৬৬১.২৭

২০,৩৫৯.২২

০.৩৬

০.২৭

০.১৭

১৩১,৩৮০.৪৫

৯৮,৫৭৮.৯৮

৫৯,৪১৬.২৭

৩৬৮,৩৮৪.৬৭

৩৬৩,৮১৮.৮১

৩৫৭,৭৪৪.১৬

াভডী-৬ এভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ০.৩৬, ০.২৭ 
০.১৭ ঝাওা মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ । ঢদ ফীক্ষাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ধবভফাদ
খুআ ওফ এবং ক্রফান্বদয় হ্রা প্ধদয়দঙ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ক্রফান্বদয় হ্রা প্ধদয়দঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদয় স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটিভ প্ক্ষদে প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.২৪% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২.৮৯% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ
বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-১৬াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫.১৫

৬.৫৭

৭.০৪

২,৭৯৯.১২

-৪,৬৪১.৯০

-৭,৪৩২.১০

১৩.৩৬%

-২২.৪৭%

-৩৬.৫০%

১৪.২৫%

-২৫.১১%

-৫২.০২%

০.৯৪

০.৮৯

০.৭০

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব, বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্ প্ওাপাদী বমবফদঝট এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
ধাদভটিং প্রবনঝ থডাত্বও ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ ধভ দুআ ণ পঙদভ ণ পাৎ ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ
ঋডাত্বও ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও লয়ায়
ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ লাভ ঋডাত্বও লদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ প্ওাদ
ণ পঙদভআ প্রবঢ ঝাওায় এও ঝাওা এভ প্বয ঝাড পপাভ চপ দ ম্ভ লয় দাআ । ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ বঙম বণাক্রদফ ০.৯৪, ০.৮৯  ০.৭০ ঝাওা, বা ক্রফান্বদয় হ্রা ধাদে ।

-১৭-

ভাচযালী জুঝ বফম
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
ভাচযালী জুঝ বফম াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভয দ(বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ ধাঝওমটি
১৯৬৯ াদম ভাচযালী প্চমাভ ফবঢলাদভভ শ্যাফপুদভ স্থাধদ ওভা লয় । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ঢৎওামীদ স্থাধদ ব্যয় বঙম ৫২৭.৭৩ মক্ষ
ঝাওা । বফমটি ১৯৬৯ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু লয় াংমাদতয স্বাথীদ লয়াভ ৩ ৎভ ধভ ণ পাৎ ১৯৭৪
াদম। প্রবঢষ্ঠাদটি প্লবয়াদ (ব্যাক  ওাধি)  প্বওং (ব্যাক  ওাধি) উৎধাতদ ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্ফাঝ
স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ বঙম ৪৮৭৪.২৪ মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম কৃবরচাঢ ধণ্য ধাঝ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪
ণ পঙদভভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ৬,৫৮৮ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য, বাভ মূে প্রায় ৬২০৯.২৭ মক্ষ ঝাওা। বওন্তু উদেবঔঢ ণ পঙদভ
৫,২৯৭.৭৬ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ ধণ্য উৎধাবতঢ লয় বাভ প্রকৃঢ মূে বঙম ৫,২১০.৪৮ মক্ষ ঝাওা। ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ভাচযালী জুঝ
বফম এ ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি ১২৮৩ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
৫,৪০২.২৭
৪,৬৩৪.৯৯
৪,৩৩৩.৭১
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
৩,১১২.৭০
৩,২৪১.৩১
২,৮৬৪.০৩
ংদবাবচঢ মূে
২,২৮৯.৫৭
১,৩৯৩.৬৮
১,৪৬৯.৬৮
াভডী - ১ এ ভাচযালী জুঝ বফম এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী- ১ এ প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢষ্ঠাদটি
২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৪.২০%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৯.৭৮% বক্রয়মব্দ অয় হ্রা প্ধদয়দঙ।
ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৪.১৩% বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭.৯৯% হ্রা
প্ধদয়দঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ প্ক্ষদে প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ প্ণদও ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ উপয় ঙদভআ হ্রা
প্ধদয়দঙ। ২০১১-১২ এভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৩৯.১৩%  ৩৫.৮১% ংদবাবচঢ মূে হ্রা
প্ধপ্য়দঙ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(চদ প্রবঢ বক্রয়)

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চ দ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-১৮াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১,৫৮০

১,৫৮৫

১,২৮৩

১৪৪,৯০৯.৪৯

৮৭,৯২৯.৩৪

১১৪,৫৫০.২৭

৪২.৩৮

৩০.০৭

৩৩.৯১

৩৪১,৯১৫.৮২

২৯২,৪২৮.৩৯

৩৩৭,৭৭৯.৪২

ভাচযালী জুঝ বফম এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ  নুধাঢ াভডী- ২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৩৯.৩২% এং ২০.৯৫% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা
হ্রা ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ
ধবভফাদ এং ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ উপয়আ হ্রা প্ধদয়দঙ ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৪৫.৯২%
৫৩.৪৬%
৫০.২১%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
৩.৪১%
৫.১০%
৫.২৭%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
৮.২৫%
১১.২৯%
১০.৫৪%
প্ফাঝ ব্যয়
৫৭.৬২%
৬৯.৯৩%
৬৬.০৯%
ংদবাবচঢ মূে
৪২.৩৮%
৩০.০৭%
৩৩.৯১%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
ভাচযালী জুঝ বফম এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী- ৩
বদেরদড প্ত ঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৭.৫৪% এং ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ৪.২৯% ব্যয় বৃবি প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.৬৯% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৮৬% বৃবি প্ধদয়দঙ । বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ৩.০৪% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২.২৯% বৃবি প্ধদয়প্ঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১২.৩১% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৮.৪৭% বৃবি প্ধদয়দঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ
ধবভফাদ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ১২.৩১%  ৮.৪৭% হ্রা প্ধদয়দঙ ।

-১৯-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্য ঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১,৬৯৮.৩১

২,৫৯৯.১৫

২,৫৭০.২৫

১.৩৫

০.৫৪

০.৫৭

১৪৪,৯০৯.৪৯

৮৭,৯২৯.৩৪

১১৪,৫৫০.২৭

১০৭,৪৮৭.৯৭

১৬৩,৯৮৪.২৩

২০০,৩৩১.২৫

ভাচযালী জুঝ বফম এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয়
প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে প্ওমফাে ২০১১-১২ণ পঙদভ এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ক্ষফ লদয়দঙ । ঢদ
প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১১-১২ ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় দ পাচ্চ ১.৩৫ ঝাওা এং ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
 পবদম্ন ০.৫৪ ঝাওা মূে ংদবাচদ ওদভদঙ । াভডী৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ধব পায়ক্রদফ ৩৯.৩২%  ২০.৯৫% হ্রা
প্ধদয়দঙ। এ প্ক্ষদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ বৃবিপূ পও প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ ঊর্ধ্পকবঢভ প্রদঢা
চপদদভ
ক্ষফঢা চপদ ওভদঢ লদ, বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাতদযীমঢা বৃবিদঢ লায়ঢা ওভদঢ ধাদভ ।

-২০াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১০৭,৪৮৭.৯৭

১৬৩,৯৮৪.২৩

২০০,৩৩১.২৫

১.৩৫

০.৫৪

০.৫৭

৭৪.১৮%

১৮৬.৫০%

১৭৪.৮৯%

াভডী-৫ এ ভাচযালী জুঝ বফম এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায়
প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬০.০০%  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ৫৭.৭৮% হ্রা প্ধদয়দঙ। ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
১১২.৩২%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১০০.৭১% বৃবি প্ধদয়দঙ । বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ ঔাভাধ স্থাভ প্রবঢনমদ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-২১াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৪,৫৮৩.১৭

৪,৭১৪.১১

৪,৮৭৪.২৪

০.৫০

০.৩০

০.৩০

১৪৪,৯০৯.৪৯

৮৭,৯২৯.৩৪

১৪৪,৫৫০.২৭

২৯০,০৭৪.০৫

২৯৭,৪২০.১৯

৩৭৯,৯০৯.৫৯

াভডী-৬ এ ভাচযালী জুঝ বফম এভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৪০.০০% হ্রা প্ধদয়দঙ । ঢদ প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩৯.৩২% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.২৫% হ্রা প্ধদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ
স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১১২-১৩ ণ পঙদভ ২.৫৩% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
৩০.৯৭%বৃবি প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-২২াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৬.০৪

৬.৯৮

৮.৪৮

৫৮৫.২২

-১২১২.৪৫

-১১০৯.০৫

১২.৭৭%

-২৫.৭২%

-২২.৭৫%

১০.৮৩%

-২৬.১৬%

-২৫.৫৯%

১.১৮

০.৯৮

০.৮৯

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব , ভাচযালী জুঝ বফম এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদয় ভ ফদে এওফাে ২০১১-১২ ণ পঙদভ
ধাদভটিং প্রবনঝ থদাত্বও বঙম ধভঢী দুআ ঙদভ ঋডাত্বও অদঙ । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা
মক্ষয ওভা বকদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ এওফাে ২০১১-১২ ণ পঙদভ প্রবঢ
ঝাওায় এও ঝাওা এভ প্বয ঝাড পপাভ চপদ লয় । ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ
ধবভফাদ বঙম ১.১৮, ০.৯৮  ০.৮৯ ঝাওা বা ক্রফান্বদয় হ্রা ধাদে ।

-২৩-

াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
াংমাপ্তয জুঝ বফম বমঃ াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ এওটি বৃলৎ ধাঝওম।
প্রবঢষ্ঠাদটি ১৯৬২ াদম াংমাদতদযভ ভাচথাদী ঠাওাভ দূদভ দভবংতী প্চমায় স্থাধদ ওভা লয় । বফমটি ১৯৬২ াদম স্থাধদ ওভা
লদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু লয় ১৯৬৩াদম । প্রবঢষ্ঠাদটি ভ প্রথাদ উৎধাবতঢ দ্রব্য প্লবয়াদ  প্বওং। প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ
ওাঁঘাফাম কৃবরচাঢ ধণ্য ধাঝ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম ১৫,৩৪৮প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য, বাভ
মূে প্রায় ১৪,৮৫৫.২০ মক্ষ ঝাওা। বওন্তু ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্ফাঝ ৯২৩৮.৩৬ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য উৎধাবতঢ লয় বাভ প্রকৃঢ
মূে বঙম ৮,১৪৭.৩৩ মক্ষ ঝাওা। ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ বঙম ৮,৫৬৪.৯৯ মক্ষ ঝাওা।
াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি ২,৮৪৭ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
বক্রয়  ন্যান্য অয়
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২
৯,৫৬১.৪৬
৬,৪৮৫.৯৭
৩,০৭৫.৪৯

২০১২-১৩
৯,১০৪.৬৩
৬,০৩৯.৬০
৩,০৬৫.০৩

২০১৩-১৪
৮,১৯৮.৭৪
৫,৭১৮.১৭
২,৪৮০.৫৭

াভডী - ১ এ াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ ংদবা বচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী- ১ এ প্তঔা বায় প্ব ,
প্রবঢষ্ঠাদটি ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.৩৪% এং ১৯.৩৪% ংদবাবচঢ মূে হ্রা
প্ধদয়দঙ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ অয় ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৪.৭৮%
এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৪.২৫% বক্রয়মব্দ অয় হ্রা প্ধদয়দঙ। ধভবতপ্ও প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ ব্যয় হ্রা প্ধদয়দঙ ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬.৮৮% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১১.৮৪% ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
x
বক্রয়
বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)
(চদ প্রবঢ বক্রয়)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্ট
ভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢপ্থ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-২৪াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২,৯০৬

২,৯৮৩

২,৮৪৭

১০৫,৮৩২.৪২

১০২,৭৪৯.৯২

৮৭,১২৯.২৬

৩২.১৭%

৩৩.৬৬%

৩০.২৬%

৩২৯,০২৪.৭৮

৩০৫,২১৭.২৩

২৮৭,৯৭৮.২২

াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ  নুধাঢ াভডী- ২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২.৯১% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৭.৬৭% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ । াভদী-২ লদঢ
অভ প্তঔা বায় ,২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৭.২৪% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১২.৪৮%চদ প্রবঢ
বক্রদয়ভ ধবভফাদ হ্রা প্ধদয়দঙ । ধভবতদও ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ
১.৪৯% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৯১% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৬২.২৫%
৫৮.০৬%
৫৩.২১%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
৩.২৭%
৪.২০%
৪.৪৩%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
২.৩১%
৪.০৮%
১২.০১%
প্ফাঝ ব্যয়
৬৭.৮৩%
৬৬.৩৪%
৬৯.৭৪%
ংদবাবচঢ মূে
৩২.১৭%
৩৩.৬৬%
৩০.২৬%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূদে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী৩ বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৪.১৯%  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ৯.০৪% হ্রা প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৯৩% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.১৬% বৃবি প্ধদয়দঙ। বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ১.৭৭% এং
২০১৩- ১৪ ণ পঙদভ ৯.৭০% বৃবি প্ধদয়দঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
১.৪৯% হ্রা প্ধদম ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৯১% ব্যয় বৃবি প্ধদয়দঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বলপ্দ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ
২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.৪৯% বৃবি প্ধদম ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৯১% হ্রা প্ধদয়দঙ ।

-২৫-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফ প্ওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩,৩৫৯.৮৮

৫,১৮১.৭৬

৪,৬৩২.২১

০.৯২

০.৫৯

০.৫৪

১০৫,৮৩২.৪২

১০২,৭৪৯.৯২

৮৭,১২৯.২৬

১১৫,৬১৮.৭২

১৭৩,৭০৯.৬৯

১৬২,৭০৪.৯৫

াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ
ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ধাদভ দাআ । ঢদ প্রবঢদতদা
থীদ ফদয়ভ ফদে
২০১১-১২ ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় দ পাচ্চ ০.৯২ ঝাওা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ  পবদম্ন ০.৫৪ ঝাওা মূে ংদবাচদ
ওদভদঙ । াভডী- ৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ
২০১২-১৩ ণ প ঙদভ ৫০.২৪%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৪০.৭৩% বৃবি প্ধদয়দঙ । এ প্ক্ষদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ
বৃবিপূ পও প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ বদম্নকবঢভ প্রদঢা অদাভ প্ঘষ্টা ওভদঢ লদ।

-২৬াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১১৫,৬১৮.৭২

১৭৩,৭০৯.৬৯

১৬২,৭০৪.৯৫

০.৯২

০.৫৯

০.৫৪

১০৯.২৫%

১৬৯.০৬%

১৮৬.৭৪%

াভডী-৫ এ াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড প্তঔা
বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫৯.৮১%হ্রা এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৪১.৩০% হ্রা প্ধদয়দঙ। ংপ্বাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ৫৯.৮১%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭৭.৪৯% বৃবি প্ধদয়দঙ, বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ ঔাভাধ স্থাভ প্রবঢনমদ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-২৭াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৮,৯১৭.৪৫

৮,৭৪১.২১

৮,৫৬৪.৯৯

০.৩৪

০.৩৫

০.২৯

১০৫,৮৩২.৪২

১০২,৭৪৯.৯২

৮৭,১২৯.২৬

৩০৬,৮৬৩.৩৯

২৯৩,০৩৪.১৯

৩০০,৮৪২.৬৪

াভডী-৬ এ াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২.৯৪% বৃবি প্ধদম ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৪.৭১% হ্রা প্ধদয়দঙ । ঢদ প্রবঢষ্ঠাদটিভ
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২.৯১% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৭.৬৭% হ্রা
প্ধদয়দঙ বা মূমথড উৎধাতদযীমঢাভ নুরূধ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৪.৫০% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৯৬% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড প পাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-২৮াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২১.৬২

১৬.১৪

১৬.১১

-৩০৬.০১

-২১৩২.৮৭

-২১৬৭.৭৫

-৩.৪৩%

-২৪.৪০%

-২৫.৩১%

-৩.২০%

-২৩.৪৩%

-২৬.৪৪%

১.০৭

১.০৪

০.৯৬

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয় াংমাদতয জুঝ বফম বমঃ এভ ২০১১-১২ ণ পঙভ লদঢ ২০১৩-১৪ ণ প
ঙভ ধব পন্ত ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা বকদয়দঙ ।
মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢ ঝাওায় এ ও ঝাওা এভ প্বয ঝাড পপাভ চপদ লদয়প্ঙ
২০১১-১২  ২০১২-১৩ ণ পঙদভ । ২০১১-১২,২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ বঙম
১.০৭, ১.০৪  ০.৯৬ ঝাওা বা ক্রফান্বদয় হ্রা ধাদে ।

-২৯-

প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফমস্ বমবফদঝট
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফমস্ বমবফদঝট াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ এওটি ধাঝওম ।
১৯৫৫ াদম ন্যাদভালুফ  ১৯৬৬ াদম ব্রটলুফ স্থাধদল খুমদা প্চমাভ বযল্পাঞ্চম ঝাউদ ঔাবমযপুদভ প্রবঢবষ্ঠঢ লয় । ধাঝওমটি
১৯৫৫ াদম ন্যাদভালুফ স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু লয় ১৯৫৫ াদম কিন্তু ব্রটলুদফভ াবদবচযও উৎধাতদ শুরু
লয় ১৯৬৬ াদমআ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাবতঢ ধদণ্যভ ফদে প্লবয়াদ ব্যাক  ক্লণ , প্বওং ক্লণ  ওাদধপঝ ব্যাবওং ক্লণ (ববব)
ন্যঢফ । প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম ধাঝ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম ২০,৮৩৬.০০প্ফ.ঝদ
ধাঝচাঢ দ্রব্য। বওন্তু ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১২,২২৩.০৩ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য উৎধাবতঢ লয় বাভ াচাভ মূে প্রায় ১৫,৫৪২.২২
মক্ষ ঝাওা । প্রবঢষ্ঠাদটি ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৯৮.০৯ মক্ষ ঝাওা ভওাভী প্ওারাকাদভ ববপন্ন ওভ াত চফা বতদয়দঙ । প্ল্াটিদাফ
জুবমী জুঝ বফমস্ বমবফদঝট এ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি বঙম ৪,৯৩৪ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
১৪,৬১৭.৯৬
১৪,৮৭৪.৩০
১০,২৯৯.৭৫
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
৯,২৪২.৮২
১০,৪৭০.২৪
৭,০৭৬.৬০
ংদবাবচঢ মূে
৫,৩৭৫.১৪
৪,৪০৪.০৬
৩,২২৩.১৫
াভডী - ১ এ প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী- ১ এ প্তঔা বায়
প্ব, প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট এভ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢষ্ঠাদটিভ
ংদবাবচঢ মূে বণাক্রদফ ১৮.০৭%  ৪০.০৪% হ্রা প্ধদয়দঙ । বক্রয়  ন্যান্য অয় ঔাদঢ ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.৭৫% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৯.৫৪% হ্রা প্ধদয়দঙ । ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘল
প্ফাঝ ব্যয় ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৩.২৭% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৩.৪৪% হ্রা প্ধদয়দঙ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ অয় বৃবিভ ফােদফ ংদবাবচঢ মূে বৃবিভ বতদও দচভ প্তয়া উবঘঢ ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
x
বক্রয়
বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)
(চদ প্রবঢ বক্রয়)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔা প্দা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-৩০াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫,১৭৪

৫,৫৩৬

৪,৯৩৪

১০৩,৮৮৭.৫১

৭৯,৫৫৩.১১

৬৫,৩২৫.২৯

৩৬.৭৭%

২৯.৬১%

৩১.২৯%

২৮২,৫২৭.২৫

২৬৮,৬৮৩.১৬

২০৮,৭৫০.৫১

প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ প্তঔা বায় প্ব,২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২৩.৪১% ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৭.১২% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা
হ্রা ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৭.১৬%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
৫.৪৮% ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপ দ হ্রা এং ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৪.৯০% ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ২৬.১৩% চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ হ্রা।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
ওাঁঘাফাম
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
প্ফাঝ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়

২০১১-১২
৪৯.৯৯%
৪.৭৪%
৮.৫১%
৬৩.২৩%
৩৬.৭৭%
১০০.০০%

২০১২-১৩
৪৬.৮২%
৫.৪৩%
১৮.১৩%
৭০.৩৯%
২৯.৬১%
১০০.০০%

২০১৩-১৪
৪৬.২৬%
৭.৭০%
১৪.৭৫%
৬৮.৭১%
৩১.২৯%
১০০.০০%

প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ
লাদভভ াভডী-৩ বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, ওাঁঘাফাম াত ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩.১৭%ব্যয় হ্রা
 ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩.৭৮% ব্যয় হ্রা প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
০.৬৯%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২.৯৬% ব্যয় বৃবি প্ধদয়দঙ । বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী
ঙভ ৯.৬২%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৬.২৪% বৃবি প্ধদয়দঙ । প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ৭.১৬%  ২০১৩-১৪ ণ পঙপ্ভ ৫.৪৮% ব্যয় বৃবি প্ধদয়দঙ । নদম ২০১১-১২ ণ পঙদভ ৩৬.৭৭%,২০১২-১৩
ণ পঙদভ ২৯.৬১% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩১.২৯%বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে বচপঢ লদয়দঙ।

-৩১-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফ প্ওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫,৬৫৯.৮৫

৮,৬৯৭.৯৪

৮,২১১.৫৪

০.৯৫

০.৫১

০.৩৯

১০৩,৮৮৭.৫১

৭৯,৫৫৩.১১

৬৫,৩২৫.২৯

১০৯,৩৯০.২২

১৫৭,১১৫.৯৭

১৬৬,৪২৭.৬৪

প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও
ঝাওা শ্র ফ ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ২০১১-১২,২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ
ক্ষফ লয় দাআ । াভডী-৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বাব প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ২০১২-১৩
ণ পঙদভভ ৪৬.৩১%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৬৭.৩৭% হ্রা প্ধদয়দঙ । এ প্ক্ষদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ বৃবিপূ পও
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ ঊর্ধ্পকবঢভ প্রদঢা অদাভ প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔদম প্রবঢষ্ঠাদটিভ চন্য পাম নম দয় অদদঢ লায়ঢা
ওভদ ।

-৩২াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১০৯,৩৯০.২২

১৫৭,১১৫.৯৭

১৬৬,৪২৭.৬৪

০.৯৫

০.৫১

০.৩৯

১০৫.৩০%

১৯৭.৫০%

২৫৪.৭৭%

প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট এভ াভডী-৫ এ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য
বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢ ঝাওা শ্রফ ব্যদয় ২০১১-১২ ণ পঙদভ ০.৯৫ ঝাওা ,২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৫১ ঝাওা  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ০.৩৯ ঝাওা বঙম , বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ দাজুও স্থাভ প্রবঢনমদ । ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২
ণ পঙপ্ভ ১০৫.৩০%, ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৯৭.৫০% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৫৪.৭৭% ,ণ পাৎ বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ শুধু শ্রফ
ব্যয় াত ংদবাবচঢ মূে বদঃদযর লদয়দঙ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্বল্প প্ফয়াদত এ স্থা গ্রলডদবাগ্য লদম তীখ প প্ফয়াদতভ চন্য ঢালা
হুফবওস্বরূধ ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৩৩াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১২,৪৩৩.৪৫

১২,২৮০.৫৬

১২,১১৬.৩৫

০.৪৩

০.৩৬

০.২৭

১০৩,৮৮৭.৫১

৭৯,৫৫৩.১১

৬৫,৩২৫.২৯

২৪০,৩০৬.৩৪

২২১,৮৩০.৯২

২৪৫,৫৬৮.৫০

াভডী-৬ এভ ঢ থ্য ধব পাদমা ঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
বণাক্রদফ ১৬.২৮%  ৩৭.২১% মূমথদ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধপ্য়দঙ । ঢদ ফীক্ষাথীদ ফদয় মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ
ধবভফাদ খুআ ওফ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২৩.৪২%
 ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৭.১২% হ্রা প্ধদয়দঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদয় স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটিভ প্ক্ষদে প্তঔা বায় , ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৭.৬৯% হ্রা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২.১৯% বৃবি প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভী প্ঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৩৪াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০.৫৯

২০.৬৭

২৩.৩২

-৩,০৫.৩০

-৪,৩১৪.৫৫

-৫০১১.৭১

-২.৪৬%

-৩৫.১৩%

-৪১.৩৬%

-২৭.০৯%

-২৯.০১%

-৪৮.৬৬%

১.১৮

১.২১

০.৮৫

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব , প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফদঝট এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ওয়টি ণ পঙভ ণ পাৎ
২০১১-১২ ,২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ  ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম । ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ধভ পঢী
ণ পঙভগুবমদঢ ধাদভটিং প্রবনদঝভ ঋডাত্বও স্থা ক্রফান্বদয় বৃবি প্ধদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ওয়টি ণ পঙদভ
ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও লয়ায় ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ লাভ ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ঋডাত্বও
লদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ ণ পঙদভ প্রবঢ ঝাওায়
এও ঝাওা এভ প্ বয ঝাড পপাভ বচপ ঢ লদয়দঙ। ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ
ধবভফাদ বঙম ১.১৮, ১.২১  ০.৮৫ ঝাওা।

-৩৫-

াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বপ্চএফব) এভ বদয়ন্ত্রাডাথীদ এওটি প্ঝায়াআদ আয়াড প
উৎধাতদওাভী প্রবঢষ্ঠাদ । াংমাদতয স্বাথীদ লয়াভ প্রায় ৮ ঙভ ধভ ১৯৭৯ াদম ঘট্টগ্রাফ প্চমাভ উতভ ওাট্টমীদঢ াকতাত- ঠাওা
ওাদধপঝ নযাক্টভীটি স্থাধদ ওভা লয় । প্রবঢষ্ঠাদটি ১৯৭৯ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু লয় ১৯৮০ াদমভ জুমাআ
ফাদ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাবতঢ ধণ্য সুঢা (প্ঝায়াআদ আয়াড প) । প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম এ প্তদযভ কৃবরচাঢ ধণ্য ধাঝ ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম ১,৫৪৭প্ফবিও ঝদ বাভ মূে ১,৪৪২.৬৬ মক্ষ ঝাওা, বওন্তু ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ১,১৩৪.২৮ প্ফবিও ঝদ প্ঝায়াআদ আয়াড প উৎধাবতঢ লয় , বাভ প্রকৃঢ মূে বঙম ১,১০৩.১১ মক্ষ ঝাওা । াকতাত- ঠাওা
ওাদধপঝ নযাক্টভীভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্ফাঝ স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ বঙম ৫,৩৭৩.৬৬ মক্ষ ঝাওা এং ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ
চদযবি বঙম ১০৭ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
৮২৮.৮৫
৭৪৯.২৪
৬৮৬.০২
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
৯৬৩.৬৯
৮০৪.৩২
৮৩০.৫৯
ংদবাবচঢ মূে
-১৩৪.৮৪
-৫৫.০৮
-১৪৪.৫৭
াভডী - ১ এ াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী এভ ংদবাবচঢ মূ ে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী-১ এ প্তঔা বায় প্ব ,
প্রবঢষ্ঠাদটিভ ংদবাবচঢ মূদেভ প্ক্ষদে প্রবঢদতদাথীদ ফদয় ঋডাত্বও স্থা ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ অয়
ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৯.৬১ % এং ১৭.১৭% হ্রা
প্ধদয়দঙ । ধভবতদও প্রবঢষ্ঠাদটিভ ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ল প্ফাঝ ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
১৬.৫৩% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৩.৮১% হ্রা প্ধপ্য়দঙ । াভডী -১ এ প্রবঢষ্ঠাদটিভ দূ পম বঘে পৄদঝ উদঞদঙ ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(চদ প্রবঢ বক্রয়)

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্র
বঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-৩৬-

ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
২০১১-১২
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২২২

১০৬

১০৭

-৬১,২৯০.৯১

-৫১,৯৬২.২৬

-১৩৫,১১২.১৫

-১৬.২৭%

-৭.৩৫%

-২১.০৭%

৩৭৬,৭৫০.০০

৭০৬,৮৩০.১৯

৬৪১,১৪০.১৯

াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, ংপ্বাবচঢ মূদেভ
াভডীভ ফঢআ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাদঢভ প্ক্ষপ্ে ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ঋডাত্বও স্থা ধবভমবক্ষঢ
লদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
ধব পায়ক্রদফ ১৬৭.২২%  ৭০.১৭% বৃবি প্ধদয়দঙ। ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদদ ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ঋডাত্বও লয়াভ ওাভদদ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা  ঋডাত্বও লদয়দঙ । বালা ব্যস্থাধদা ওর্তধপ দক্ষভ দূভতবযপঢাভ পাআ এভ
চন্য তায়ী ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৯৩.৬৪%
৭৬.১৩%
৮৫.৬৬%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
৫.০১%
৬.৪৮%
৫.২১%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
১৭.৬১%
২৪.৭৪%
৩০.২০%
প্ফাঝ ব্যয়
১১৬.২৭%
১০৭.৩৫%
১২১.০৭%
ংদবাবচঢ মূে
-১৬.২৭%
-৭.৩৫%
-২১.০৭%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
াকতাত-ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ
াভডী-৩ বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৭.৫১% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭.৯৮% হ্রা প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.৪৭%
এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.২০% বৃবি প্ধদয়দঙ । বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ৭.১৩%
এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১২.৫৯% বৃবি প্ধদয়দঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
৮.৯২% হ্রা  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৪.৮০% বৃবি প্ধদয় প্ফাঝ অদয়ভ প্ঘদয় ব্যয় বঢবভি লয়ায় বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ
মূদেভ ধবভফাদ ঋডাত্বও লদয়দঙ ।

-৩৭-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদ ভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২৭১.১০

৩৫২.১৭

৩৫২.৯০

-০.৫০

-০.১৬

-০.৪১

-৬১,২৯০.৯১

-৫১,৯৬২.২৬

-১৩৫,১১২.১৫

১২৩,২২৭.২৭

৩৩২,২৩৫.৮৫

৩২৯,৮১৩.০৮

াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায়, প্রবঢ এও ঝাওা
শ্রফব্যপ্য় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ঋডাত্নও স্থা প্রতবযপঢ লদয়দঙ
।
প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১২-১৩ ণ পঙদভভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় -০.১৬ ঝাওা এং ২০১১-১২ ণ পঙদভ -০.৫০
ঝাওা মূে ংদবাচদ ওদভদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ বৃবিপূ পও প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ থদাত্বও প্রদঢা
ভক্ষাভ প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔদঢ লদ, বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাতদযীমঢা বৃবিদঢ লায়ঢা ওভদঢ ধাদভ ।

-৩৮াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১২৩,২২৭.২৭

৩৩২,২৩৫.৮৫

৩২৯,৮১৩.০৮

-০.৫০

-০.১৬

-০.৪১

-২০১.০৫%

-৬৩৯.৩৮%

-২৪৪.১০%

াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী এভ াভডী-৫ এ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড
প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙপ্ভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভমুদল হ্রা প্ধদয়দঙ । ংদবাবচঢ মূে
নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২ লদঢ ২০১৩-১৪ণ পঙভ ধব ন্তপ ঋদাত্বও স্থা ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ । বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ চন্য প্ফাদঝআ
ওাম্য দয় । ঢাআ প্রবঢষ্ঠাদটিভ ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় এভ ঋডাত্বও থাভাাবলওঢাভ উদতাভদ খটিদয় ংদবাবচঢ মূে
বৃবিভ ফােদফ মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদদ ধবভডঢ ওভাভ প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔা উবঘঢ ।

বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদ ভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৩৯াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫৪৭৮.০০

৫৪০৮.০৪

৫,৩৩৭.৬৬

-০.০২

-০.০১

-০.০২৩

-৬১,২৯০.৯১

-৫১,৯৬২.২৬

-১৩৫,১১২.১৫

২৪,৯০,০০০.০০

৫১,০১,৯২৪.৫৩

৫০,২২,১১২.১৫

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢ থ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঋদাত্বও বঙম । ঢদ প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থায়ী মূমথদদভ ধবভফাদ দদও ণাওা দত্ব অযানুরূধ মূে ংদবাচদ
ওভদঢ ব্যণ প লদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠা দটিভ স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ১০৪.৯০% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১০১.৬৯% বৃবি প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ া লায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৪০াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৭.৭৯

৯.৯৩

১৬.৭০

-৪১৩.৭৩

-৪১৫.১৮

-৫১৪.১৭

-৭.৫৫%

-৭.৬৮%

-৯.৫৭%

-৪৯.৯২%

-৫৫.৪১%

-৭৪.৯৫%

০.১৫

০.১৪

০.১৩

াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ াভডী- ৭ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২, ২০১২-১৩ 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা
বকদয়দঙ । ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে ২০১১-১২,২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ঋডাত্বও বঙম । মূমথদ ঝাড পপাভ
ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢ ঝাওায় এও ঝাওা এভ প্বয মূমথদ ঝাড পপাভ চপদ ওভদঢ ব্যণ প লদয়দঙ।
এ স্থা প্ণদও উদতাভদদভ চন্য মূে ংদবাচদদভ ধবভফাদ বৃবি ঢযাশ্যও ।

-৪১-

লাবনচ জুঝ বফম বমঃ
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
লাবনচ জুঝ বফম বমঃ াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ এওটি ধাঝওম । প্রবঢষ্ঠাদটি ১৯৬৪ াদম
ঘট্টগ্রাফ প্চমাভ বযল্পাঞ্চম ীঢাকুন্ডুদঢ স্থাধদ ওভা লয় । বফমটি ১৯৬৪ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু লয়
১৯৬৭ াদমভ ফাঘ প ফাদ । প্রবঢষ্ঠাদটি প্লবয়াদ  প্বওং উৎধাতদ ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম কৃবরচাঢ ধণ্য ধাঝ ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম ১৪,১৬৬ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ ধণ্য, বাভ মূে প্রায় ১৩,৯৯১.১৯ মক্ষ
ঝাওা। বওন্তু উদেবঔঢ ণ পঙদভ ১০,৩৪৭.২৮ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য উৎধাবতঢ লয় বাভ প্রকৃঢ মূে বঙম ৯২৬৪.৫২ মক্ষ ঝাওা।
২০১০-১১ ণ পঙদভ প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ বঙম ৯,৫৫৩.৭৩ মক্ষ ঝাওা। লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এ ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি ২৭৫৬ চদ ।
াভডী – ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
১০,৩৮০.১১
৮,১২১.৪৮
৬,৬৭৪.৫৮
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
৫,২৭৪.৮৭
৬,২৬০.৯৪
৫,৭০৮.৩২
ংদবাবচঢ মূে
৫,১০৫.২৪
১,৮৬০.৫৪
৯৬৬.২৬
াভডী - ১ এ লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী-১ এ প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢষ্ঠাদটিভ
ংদবাবচঢ মূে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬৩.৫৬% হ্রা  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৮১.০৭%হ্রা
প্ধদয়দঙ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ অয় ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
২১.৭৬%হ্রা  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৫.৭০% বক্রয়মব্দ অয় হ্রা প্ধদয়দঙ। ধভবতদও প্রবঢষ্ঠাদটিভ ওাঁঘাফাম  ন্যান্য
ঔভঘল প্ফাঝ ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ণ পঙদভ ১৮.৭০%এং২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বৃবি প্ধপ্য়দঙ ৮.২৩%।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংপ্বাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
x
বক্রয়
বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)
(চদ প্রবঢ বক্রয়)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প
প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-৪২াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩,১৬৭

৩,০৯২

২,৭৫৬

১৬১,২০১.১৪

৬০,১৭২.৭০

৩৫,০৬০.২৩

৪৯.১৮%

২২.৯১%

১৪.৪৮%

৩২৭,৭৫৮.৪৫

২৬২,৬৬১.০৬

২৪২,১৮৩.৬০

লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ  নুধাঢ াভডী-২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ণ পঙদভ ৬২.৬৭% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭৮.২৫% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা
ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২৬.২৭% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
৩৪.৭০% ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এভ হ্রা । ঢদ চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ১৯.৮৬% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৬.১১% হ্রা প্ধদয়দঙ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৩৯.৭৭%
৬১.৮৩%
৬৭.৫৭%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
২.৮৫%
৪.১৬%
৬.০৬%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
৮.০৩%
১০.৮৯%
১১.৬১%
প্ফাঝ ব্যয়
৫০.৮২%
৭৭.০৯%
৮৫.৫২%
ংদবাবচঢ মূে
৪৯.১৮%
২২.৯১%
১৪.৪৮%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী- ৩
বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২২.০৬% এং ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ২৭.৮০% বৃবি প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.৩১% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩.২১% বৃবি প্ধদয়দঙ। বযল্পচবদঢ ব্যদয়ভ ঔাদঢ ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ২.৮৬% এং
২০১৩- ১৪ ণ পঙদভ ৩.৫৮% বৃবি প্ধদয়দঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
২৬.২৭% এং২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৪.৭০% বৃবি প্ধদয়প্ঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বলপ্দ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ২৬.২৭% ৩৪.৭০% হ্রা প্ধদয়দঙ ।

-৪৩-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩,০৪১.৭৪

৩,৩১৯.৩৫

৪,৫৪৪.৯২

১.৬১

০.৫৬

০.২১

১৬১,২০১.১৪

৬০,১৭২.৭০

৩৫,০৬০.২৩

৯৬,০৪৪.৮৪

১০৭,৩৫২.৮৫

১৬৪,৯১০.০১

লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ
ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১১-১২ ণ পঙভ াদত ন্য দুআ ঙভ এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ধাদভ দাআ ।
প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১১-১২ ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় দ পাচ্চ ১.৬১ ঝাওা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
 পবদম্ন ০.২১ ঝাওা মূে ংদবাচদ ওদভদঙ । াভডী৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্র ফ ব্যয় ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৬২.৬৭% ৭৮.২৫% হ্রা প্ধদয়দঙ । এ প্ক্ষদে
ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ বৃবিপূ পও প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ ঊর্ধ্পকবঢভ চন্য প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔদঢ লদ , বা
প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাতদযীমঢা বৃবিদঢ লায়ঢা ওভদঢ ধাদভ ।

-৪৪াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৯৬,০৪৪.৮৪

১০৭,৩৫২.৮৫

১৬৪,৯১০.০১

১.৬৮

০.৫৬

০.২১

৫৯.৫৮%

১৭৮.৪১%

৪৭০.৩৬%

াভডী-৫ এ লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড প্তঔা
বায় প্ব , ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১১৮.৮৩%  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ৪১০.৭৮% বৃবি প্ধদয়দঙ । ঢদ প্ঢদ  পাঢাবত ধবভদযাথ াত ংদবাবচঢ মূে বদঃদযর লদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৪৫াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৮,৫২৬.২৩

৮,৩৫০.৯৯

৮,১০২.৪৮

০.৬০

০.২২

০.১২

১৬১,২০১.১৪

৬০,১৭২.৭০

৩৫,০৬০.২৩

২৬৯,২২১.০৩

২৭০,০৮৩.৭৬

২৯৩,৯৯৪.১৯

াভডী-৬ এ লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাপ্মাঘদায় প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩ণ পঙদভ ৬৩.৬৩% হ্রা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৮০% মূমথদ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬২.৬৭% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭৮.২৫ হ্রা
প্ধদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
০.৩২% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৯.২০% বৃবি প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)
ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৪৬াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩০.০৮

৩০.৮২

৫১.৬৪

২০৩৩.৪২

-১৪৮৯.৬৩

-৩৬৩০.৩০

২৩.৮৫%

-১৭.৮৪%

-৪৪.৮০%

১৯.৫৯%

-১৮.৩৪%

-৫৪.৩৯%

১.২২

০.৯৭

০.৮২

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয় লাবনচ জুঝ বফম বমঃ এভ ২০১২-১৩ ণ পঙভ লআদঢ ২০১৩-১৪
ণ পঙভ ধব পন্ত ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা
বকদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢ ঝাওায় এও ঝাওা এভ প্বয ঝাড পপাভ চপদ
লদয়দঙ এওফাে ২০১১-১২ ণ পঙদভ । ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ মূ মথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ বঙম ০.৯৭ 
০.৮২ ঝাওা এং ঢা ক্রফান্বদয় বদম্নমুঔী ।

-৪৭-

ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ (বদচএফব) এভ বদয়ন্ত্রডাথীদ ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ ১৯৬৩ াদম বদযাভ প্চমাভ
পয়দকদভ স্থাধদ ওভা লয় । বফমটি ১৯৬৩ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু লয় ১৯৬৫ াদম । প্রবঢষ্ঠাদটি
ববব  জুঝ আয়াদ প উৎধাতদ ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম এ প্তদয ভ কৃবরচাঢ ধণ্য ধাঝ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪
ণ পঙদভভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম ৩,৭৩৯.৫৫ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য। বওন্তু ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২,৪৮৫.৩৫ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ
দ্রব্য উৎধাবতঢ লয় বাভ প্রকৃঢ মূে ১,৮৪৫.০২ মক্ষ ঝাওা। ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ বঙম
১,৭৫২.৩৫ মক্ষ ঝাওা। ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি ৭১৮চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
বক্রয়  ন্যান্য অয়
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২
১,৯৪৫.৩২
২,১০৯.৩৬
-১৬৪.০৪

২০১২-১৩
৮৫৫.৬৫
১,৮৪৬.৯৭
-৯৯১.৩২

২০১৩-১৪
১,৯৫১.০৬
১,৬৬৪.১৩
২৮৬.৯৩

াভডী - ১ এ ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী-১ এ প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢষ্ঠাদটি
২০১১-১২  ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ঋডাত্বও  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ থডাত্বও ংদবাবচঢ মূে ধবভমমবক্ষঢ লয় । প্রবঢষ্ঠাদটিভ
বক্রয়মব্দ অয় ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫৬.০১% হ্রা এং ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ০.২৯% বক্রয়মব্দ অয় বৃবি প্ধদয়দঙ। ধভবতদও প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ ব্যয় হ্রা প্ধদয়দঙ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১২.৪৪% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২১.১১% প্ধপ্য়দঙ ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
x
বক্রয়
বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)
(চদ প্রবঢ বক্রয়)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূ ে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-৪৮াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৮২৪

৭৯৬

৭১৮

-১৯৭,০৭.৭৭

-১২৪,৫৩৭.৬৯

৩৯,৯৬২.৪০

-৮.৪৩

-১১৫.৮৬

১৪.৭১

২৩৬,০৮২.৫২

১০৭,৪৯৩.৭২

২৭১,৭৩৫.৩৮

ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২  ২০১২-১৩
ণ পঙদভভ ংদবাবচঢ মূদে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ঋডাত্বও লদয়দঙ । াভডী-২ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢষ্ঠাদটিভ চদ প্রবঢ
বক্রদয়ভ ধবভফাদ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫৪.৪৭% হ্রা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৫.১০% বৃবি
প্ধদয়প্ঙ নদম ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ঋডাত্বও এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ থদাত্বও লদয়দঙ ।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৮৯.৭৩%
১৬০.৭২%
৬১.২২%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
৭.৯৩%
১৮.১০%
৬.১১%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
১০.৭৮%
৩৭.০৪%
১৭.৯৬%
প্ফাঝ ব্যয়
১০৮.৪৩%
২১৫.৮৬%
৮৫.২৯%
ংদবাবচঢ মূে
-৮.৪৩%
-১১৫.৮৬%
১৪.৭১%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী-৩
বদেরদড প্তঔা বায় প্ব, ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৭০.৯৯% বৃবি এং ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ২৮.৮১% হ্রা প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বা মাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১০.১৭% বৃবি
এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১.৮২% হ্রা প্ধদয়দঙ। বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ২৬.২৬%
এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭.১৭% বৃবি প্ধদয়প্ঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
১০৭.৪৩% বৃবি প্ধদয়দঙ এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৩.১৪% হ্রা প্ধদয়দঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বল প্দ ংদবাবচঢ মূদেভ
ধবভফাদ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ঋদাত্বও  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ থদাত্বও লদয়দঙ।

-৪৯-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৯৯৮.৮১

১,৩৩৩.৫৭

১,৪১১.০৩

-০.১৬

-০.৭৪

০.২০

-১৯,৯০৭.৭৭

-১২৪,৫৩৭.৬৯

৩৯,৯৬২.৪০

১২১,২১৪.৮১

১৬৭,৫৩৩.৯২

১৯৬,৫২২.২৮

ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ
ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ধাদভ দাআ উধভন্তু ২০১১-১২  ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
ঋদাত্বও লদয়দঙ । ঢদ প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় দ পাচ্চ ০.২০ ঝাওা এং
২০১২-১৩ ণ পঙদভ  পবদম্ন -০.৭৪ ঝাওা মূে ংদবাচদ ওদভদঙ । াভডী- ৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ
তুমদায় চদ প্রবঢ শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩৮.২১% বৃবি  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৬২.১৩% বৃবি
প্ধদয়দঙ। এ প্ক্ষদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ থদাত্বও ধব পাদয় উন্নীঢ ওভাভ প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔদঢ লদ , বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ
উৎধাতদযীমঢা বৃবিদঢ লায়ঢা ওভদঢ ধাদভ ।

-৫০াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১২১,২১.৮১

১৬৭,৫৩৩.৯২

১৯৬,৫২২.২৮

-০.১৬

-০.৭৪

০.২০

-৬০৮.৮৮%

-১৩৪.৫২%

৪৯১.৭৭%

াভডী-৫ এ ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড প্তঔা
বায় প্ব , ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় বণাক্রদফ -০.১৬, - ০.৭৪  ০.২০ বঙম ।
ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ -৬০৮.৮৮%, -১৩৪.৫২%  ৪৯১.৭৭% বা
বরয়টি ঔবঢদয় প্তঔা প্রদয়াচদ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় এভ বদম্নমূঔী থাভাাবলওঢা চায় প্ভদঔ
মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদদ ধবভডঢ ওভা ম্ভ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৫১াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১,৮৬২.৫৪

১,৮১২.৮৪

১,৭৫২.৩৫

-০.০৯

-০.৫৫

০.১৬

-১৯,৯০৭.৭৭

-১২৪,৫৩৭.৬৯

৩৯,৯৬২.৪০

২২৬,০৩৬.৪১

২২৭,৭৪৩.৭২

২৪৪,০৫৯.৮৯

াভডী-৬ এ ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢাভ ফঢআ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্ক্ষদে ২০১১-১২  ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ঋদাত্বও এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
থডাত্বও স্থা ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৭৬% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭.৯৭% বৃবি প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৫২াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৫৫.৪৬

৫৪.৯৮

৬.২৪

-১,২১৮.৩১

-২,৩৭৯.৮৭

-১১৩০.৩৪

-৬৫.৪১%

-১৩১.২৮%

-৬৪.৫০%

-৬২.৬৩%

-২৭৮.১৪%

-৫৭.৯৩%

১.০৪

০.৪৭

১.১১

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয় ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ এভ ২০১১-১২ ণ পঙভ লদঢ ২০১৩-১৪
ণ পঙভ ধব পন্ত ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা
বকদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ২০১১-১২  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢ ঝাওায়
এও ঝাওা এভ প্বয ঝাড পপাভ চপদ লদয়দঙ ঢদ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ০.৪৭ ঝাওা ঝাড পপাভ বচপ ঢ লদয়দঙ । ২০১১-১২ 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ বঙম ১.০৪  ১.১১ ঝাওা ।

-৫৩-

অবফদ জুঝ বফম বমঃ
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
অবফদ জুঝ বফম বমঃ াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ(বদচএফব)এভ বদয়ন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম । প্রবঢষ্ঠাদটি ১৯৫৩
াদম ঘট্টগ্রাফ প্চমাভ প্রামযলদভ স্থাধদ ওভা লয় । বফমটি ১৯৫৩ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু লয় ১৯৫৪
াদমভ ফাঘ প ফাদ । প্রবঢষ্ঠাওামীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থাধদ ব্যয় বঙম ১৩৩৯.৫৯ প্ওাটি ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্রথাদ উৎধাবতঢ দ্রব্য
প্লবয়াদ, প্বওং, ববব, প্লবয়াদ ীঝ  বক্রয় সুঢা । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ধবঘঢ দ্রব্য ওম্বম  প্ওবট। প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ
ওাঁঘাফাম এ প্তদযভ ধাঝ । ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ বঙম ৩১,৬৪৮.৪৬ মক্ষ ঝাওা। অবফদ
জুঝ বফম বমঃ এ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি ২,৪৪৪ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
বক্রয়  ন্যান্য অয়
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২
১০,৩৮১.২৭
৮,৪৩৭.৭৭
১,৯৪৩.৫০

২০১২-১৩
১১,৮১৬.৬৬
৮,৯৮৮.১৩
২,৮২৮.৫৩

২০১৩-১৪
৮,২৭০.২৭
১৩,০২৪.৩৯
-৪,৭৫৪.১২

াভডী - ১ এ অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী- ১ এ প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢষ্ঠাদটি
২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ প ঙদভ ৪৫.৫৪% বৃবি  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ংদবাবচঢ মূে ঋডাত্বও লদয়দঙ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ অয় ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব ,২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৩.৮৩% বৃবি এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২০.৩৪% বক্রয়মব্দ অয় হ্রা প্ধদয়দঙ। ধভবতদও প্রবঢষ্ঠা দটিভ প্ফাঝ ব্যয় বৃবি প্ধদয়দঙ ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬.৫২% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বৃবি প্ধদয়দঙ ৫৪.৩৬%।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
বক্রয়
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(চদ প্রবঢ বক্রয়)

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাপ্ধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বপ্েরড ওভা লদয়দঙ ।

-৫৪াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩,৪৭৫

৩,৮৪৩

২,৪৪৪

৫৫,৯২৮.০৬

৭৩,৬০২.১৩

-১৯৪,৫২২.০৯

১৮.৭২%

২৩.৯৪%

৫৭.৪৮%

২৯৮,৭৪১.৫৮

৩০৭,৪৮৫.৩০

৩৩৮,৩৯০.৭৫

অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ  নুধাঢ াভডী-২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভভ ৩১.৬০% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ ঋডাত্বও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ধবভমবক্ষঢ ল প্য়দঙ। শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা বৃবি ধা য়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ২.৯২% চদ
প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ বৃবি, ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৩.২৭%চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ বৃবি প্ধদম শ্রফ উৎধাতদযীমঢা
ঋডাত্বও লদয়দঙ। ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫.২২% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৮.৭৬% ংদবাবচঢ
মূদেভ ফাবচপদ এভ বৃবি ধবভমবক্ষঢ লদয়দঙ।
াভডী – ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৬৬.২৩%
৫২.৮০%
৫৫.৩৪%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
৩.৯৫%
৪.৯৮%
৬.০৬%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
১১.১০%
১৮.২৮%
৯৬.০৮%
প্ফাঝ ব্যয়
৮১.২৮%
৭৬.০৬%
১৫৭.৪৮%
ংদবাবচঢ মূে
১৮.৭২%
২৩.৯৪%
-৫৭.৪৮%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী- ৩
বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১৩.৪৩% এং ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ১০.৮৯% হ্রা প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.০৩% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২.১১% বৃবি প্ধদয়দঙ। বযল্পচবদঢ ব্যয় াত ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ৭.১৮% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৮৪.৯৮% বৃবি প্ধদয়প্ঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-২১ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
৫.২২% হ্রা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭৬.২০% বৃবি প্ধদয়দঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ
২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫.২২% বৃবি প্ধদয়দঙ  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭৬.২০% হ্রা প্ধদয়দঙ ।

-৫৫-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)
ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পা ৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৪,১২৩.৮০

৬,৩৬০.৮১

৫,৮৩২.৭৩

০.৪৭

০.৪৪

-০.৮২

৫৫,৯২৮.০৬

৭৩,৬০২.১৩

-১৯৪,৫২২.০৯

১১৮,৬৭০.৫০

১৬৫,৫১৬.৭৮

২৩৮,৬৫৫.০৭

অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায়, প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয়
প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ধাদভ দাআ । ঢদ প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে ২০১১-১২
ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় দ পাচ্চ ০.৪৭ ঝাওা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ  পবদম্ন -০.৮২ ঝাওা মূে ংদবাচদ ওদভদঙ ।
াভডী-৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩
 ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৬.৩৮% এং ৭৪.৪৭% হ্রা প্ধদয়দঙ । এ প্ক্ষদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ বৃবিপূ পও
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ ঊর্ধ্পকবঢভ প্রদঢা ভক্ষাভ প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔদঢ লদ , বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাতদযীম ঢা বৃবিদঢ
লায়ঢা ওভদঢ ধাদভ ।

-৫৬াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১১৮,৬৭০.৫০

১৬৫,৫১৬.৭৮

২৩৮,৬৫৫.০৭

০.৪৭

০.৪৪

-০.৮২

২১২.১৮%

২২৪.৪৪%

-১২২.৬৯%

াভডী-৫ এ অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড প্তঔা
বায় প্ব, ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬.৩৮% বৃবি 
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৭৪.৪৭% হ্রা প্ধদয়দঙ । ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩
ণ পঙদভ ১২.২৬% বৃবি  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৩৪.৮৭% হ্রা প্ধদয়দঙ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ংপ্বাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় এভ
বদম্নমূঔী থাভাাবলওঢা চায় প্ভদঔ মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদদ ধবভডঢ ওভা ম্ভ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৫৭াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩১,৫২৯.২৮

৩১,৫৪০.১১

৩১,৬৪৮.৪৬

০.০৬

০.০৯

-০.১৫

৫৫,৯২৮.০৬

৭৩,৬০২.১৩

১৯৪,৫২২.০৯

৯০৭,৩১৭.৪১

৮২০,৭১৫.৮৫

১,২৯৪,৯৪৫.১৭

াভডী-৬ এ অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ণ পঙদভভ
তুমদায় ২০১২-১৩১ণ পঙদভ ৫০.০০% বৃবি এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৫০.০০% হ্রা প্ধদয়দঙ। ঢদ প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩১.৬০% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৪৭.৮০% বৃবি
প্ধদয়দঙ বা মূমথড উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ লাদভভ প্ঘদয় প্যী । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি
২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৯.৫৪% হ্রা এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৪২.৭২% বৃবি প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)

ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৫৮াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১৯.৩৮

১৯.৩৮

২৮.১৫

-২,১৯৯.৬৮

-৩,৫৫১.৬৬

-১,০৬১৫.০০

-৬.৯৮%

-১১.২৬%

-৩৩.৫৪%

-২১.১৯%

-৩০.০৬%

-১২৮.৩৫%

০.৩৩

০.৩৭

০.২৬

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদয় অবফদ জুঝ বফম বমঃ এভ ২০১১-১২ণ পঙভ লদঢ ২০১৩-১৪ ণ পঙভ
ধব পন্ত ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম। ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা বকদয়দঙ । মূমথদ
ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢ ঝাওায় এও ঝাওা এভ প্বয ঝাড পপাভ চপদ ম্ভ লয় দাআ,
বা প্রবঢষ্ঠাদদভ দু পমঢাভ বঘে পৄদঝ উদঞদঙ। ২০১১-১২, ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ
বঙম ০.৩৩, ০.৩৭  ০.২৬ ঝাওা ।

-৫৯-

ষ্টাভ জুঝ বফম বমবফদঝট
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ
ষ্টাভ জুঝ বফম বম বফদঝট াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভ যদ(বদচএফব)এভ বদয়ন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম । প্রবঢষ্ঠাদটি ভ
১ফ আউবদঝ ১৯৫৭ াদম  ২য় আউবদঝ ১৯৬৬ াদম খুমদা প্চমাভ বতখবময়া ণাদাভ থীদ ঘন্দদীফলদম স্থাধদ ওভা লয় ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ ১ফ আউবদঝ ১৯৫৮ াদম  ২য় আউবদঝ ১৯৬৭ াদম াবদবচযও উৎধাতদ শুরু ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদটি প্লবয়াদ  প্বওং
উৎধাতদ ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম কৃবরচাঢ ধণ্য ধাঝ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভভ উৎধাতদ মক্ষয ফাো বঙম
১৩,৩৩৯.০৮ প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ দ্রব্য, বাভ মূে প্রায় ১৪,৪০১.৮৭ মক্ষ ঝাওা। বওন্তু উদেবঔঢ ণ পঙদভ ৭,৮৫৫.৩১প্ফ.ঝদ ধাঝচাঢ
দ্রব্য উৎধাবতঢ লয় বাভ প্রকৃঢ মূে বঙম ৯,৯৬৮.৫০ মক্ষ ঝাওা। ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্ফাঝ স্থায়ী পদতভ ধবভফাদ
বঙম ৬,৬৯৭.৭৮ মক্ষ ঝাওা। ষ্টাভ জুঝ বফম বমবফদঝট এ ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ওদফপ বদদয়াবচঢ প্ফাঝ চদযবি ৩,১০৪ চদ ।
াভডী - ১
ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত
(মক্ষ ঝাওা)
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
বক্রয়  ন্যান্য অয়
৯,৬০৭.৫৬
৮,৭৭৭.৩৯
৭,৮১১.২৩
ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ
৬,৩১১.৬৯
৬,৭৭৫.৩৫
৫,৬০৩.৯০
ংদবাবচঢ মূে
৩,২৯৫.৮৭
২,২০২.০৪
২,২০৭.৩৩
াভডী - ১ এ ষ্টাভ জুঝ বফম বমবফদঝট এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদয়দঙ । াভডী-১ এ প্তঔা বায় প্ব, প্রবঢষ্ঠাদটি
২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩৩.১৯%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৩৩.০২% ংদবাবচঢ মূে হ্রা প্ধদয়দঙ।
প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রয়মব্দ অয় ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৮.৬৪% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৮.৭০% বক্রয়মব্দ অয় হ্রা প্ধদয়দঙ। ধভবতদও প্রবঢষ্ঠা দটিভ প্ফাঝ ব্যয় বৃবি প্ধদয়দঙ ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৭.৩৫% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ হ্রা প্ধপ্য়দঙ ১১.২১% ।

বনকাভ- ১.০
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রবফদওভ ংখ্যা
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
x
বক্রয়
বক্রয়
প্ফাঝ চদযবি
(ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)
(চদ প্রবঢ বক্রয়)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০)
শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠা
প্দভ পত সৃবষ্টভ
াফণ পদও বুছায় । আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ
বক্রয় দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । াভডী - ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ প্তঔাদদা লদয়দঙ
এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদয়দঙ ।

-৬০াভডী-২
শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রবফও (ংখ্যায়)
ংদবাবচঢ মূে
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
ংদবাবচঢ মূে
---------------বক্রয়
বক্রয়
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩,২৬১

৩,২৩৭

৩,১০৪

১০১,০৬৯.৩০

৬১,৮৪৮.৬৩

৭১,১১২.৪৪

৩৪.৩০

২২.৮১

২৮.২৬

২৯৪,৬২০.০৬

২৭১,১৫৮.১৭

২৫১,৬৫০.৪৫

ষ্টাভ জুঝ বফম বম বফদঝট এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ  নুধাঢ াভডী-২ এ প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায়
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩৮.৮১ % এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৯.৬৪% শ্রফ উৎধাতদযীমঢা হ্রা প্ধদয়দঙ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা
হ্রা ধায়াভ ওাভড বলদদ প্তঔা বায় প্ব, ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ণ পঙদভ ৭.৯৬% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ
১৪.৫৯% চদ প্রবঢ বক্রদয়ভ ধবভফাদ হ্রা এং ২০১১-১২ ণ পঙদভভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদদভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
৩৫.২৫% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১৪.৫৮%ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদদভ হ্রা।
াভডী - ৩
বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ
ণ পঙভ
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
ওাঁঘাফাম
৫০.৬৭%
৫৭.৪৬%
৫১.৫৭%
বদুযৎ  জ্বামাবদ ব্যয়
৪.২৭%
৫.২৭%
৪.৮৪%
-বযল্পচবদঢ ব্যয়
১০.৭৬%
১৪.৪৫%
১৫.৩৩%
প্ফাঝ ব্যয়
৬৫.৭০%
৭৭.১৯%
৭১.৭৪%
ংদবাবচঢ মূে
৩৪.৩০%
২২.৮১%
২৮.২৬%
বক্রয়
১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
ষ্টাভ জুঝ বফম বমবফদঝট এভ বক্রয় বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী-৩
বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যয় ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৬.৭৯% এং ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ০.৯০% বৃবি প্ধদয়দঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১১-১২ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙপ্ভ ১.০০% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.৫৭% বৃবি প্ধদয়দঙ। বযল্পচবদঢ ব্যয় ঔাদঢ ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ধভঢী ঙভ ৩.৬৯% এং
২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৪.৫৭% বৃবি প্ধদয়দঙ । নদম প্ফাঝ ব্যদয়ভ প্ক্ষদে ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
১১.৪৯% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৬.০৪% বৃবি প্ধদয়দঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রয় বলপ্দ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১২.০৯%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৬.০৪% হ্রা বৃবি প্ধদয়দঙ ।

-৬১-

বনকাভঃ ১.১
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
শ্রফ ব্যয়
(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয়)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

শ্রফ ব্যয়
প্ফাঝ চদযবি
(কি শ্রফ ব্যয়)

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ(বনকাভ ১.১)
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  প্ফাঝ চদযবিভ প্ঢদদভ নুধাঢদও বুছায় । ণ পাৎ
প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন প্ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ প্ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ
কি প্ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদয়দঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ
নুধাঢ াভডী-৪ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।
াভডী-৪
প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয় (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
শ্রফ ব্যয়
------------ (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩,৯০২.৫৪

৫,৭৩৫.৫৫

৫,৩০১.৫৭

০.৮৪

০.৩৫

০.৪২

১০১,০৬৯.৩০

৬১,৮৪৮.৬৩

৭১,১১২.৪৪

১১৯,৬৭৩.১১

১৭৭,১৮৭.২১

১৭০,৭৯৮.০০

ষ্টাভ জুঝ বফম বম বফদঝট এভ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ নুধাঢ াভডী বদেরদড প্তঔা বায় , প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ
ব্যদয় প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে এও ঝাওাভ প্যী মূে ংদবাচদ ওভদঢ ধাদভ দাআ । ঢদ প্রবঢদতদাথীদ ফদয়ভ ফদে
২০১১-১২ ণ পঙদভ প্রবঢ এও ঝাওা শ্রফ ব্যদয় দ পাচ্চ .৮৪ ঝাওা এং ২০১২-১৩ ণ পঙদভ  পবদম্ন ০.৩৫ ঝাওা মূে ংদবাচদ
ওদভদঙ । াভডী-৪ ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ
২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫৮.৩৩%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ৫০.৭৪% হ্রা প্ধদয়দঙ । এ প্ক্ষদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ অভ
বৃবিপূ পও প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদয়ভ ঊর্ধ্পকবঢভ প্রদঢা সৃবষ্টভ প্ঘষ্টা ব্যালঢ ভাঔদঢ লদ , বা প্রবঢষ্ঠাদটিভ উৎধাতদযীমঢা
বৃবিদঢ লায়ঢা ওভদঢ ধাদভ ।

-৬২াভডী-৫
উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও উধাত
ণ পঙভ
শ্রফ ব্যয়
--------- (ঝাওায়)
শ্রবফও ংখ্যা
ংদবাবচঢ মূে
-------------শ্রফ ব্যয়
শ্রফ ব্যয়
------------ংদবাবচঢ মূে

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

১১৯,৬৭৩.১১

১৭৭,১৮৭.২১

১৭০,৭৯৮.০০

০.৮৪

০.৩৫

০.৪২

১১৮.৪১%

২৮৬.৪৯%

২৪০.১৮%

াভডী-৫ এ ষ্টাভ জুঝ বফম বমবফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ পৃি শ্রফ ব্যদয়ভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড প্তঔা
বায় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যয় ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৫৮.৩৩%  ২০১৩-১৪
ণ পঙদভ ৫০% হ্রা প্ধদয়দঙ । ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যয় ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ
১৬৮.০৮%  ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ১২১.৭৭% বৃবি প্ধদয়দঙ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্র ফ ব্যয় এভ ঊিমুঔী
থাভাাবলওঢাপ্ও বদম্নমুঔী ওভদঢ দা ধাভদম মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদদ ধবভডঢ ওভা ম্ভ দয় ।
বনকাভঃ ১.২
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ংদবাবচঢ মূে
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা)

ংদবাবচঢ মূে
প্ফাঝ চদযবি
(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)

÷

স্থায়ী মূমথদ
প্ফাঝ চদযবি
(স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটি)

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২)
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থায়ী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছায় । এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা এং স্থায়ী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী৬ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৬৩াভডী-৬
মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ
ণ পঙভ
স্থায়ী মূমথদ (মক্ষ ঝাওায়)
ংদবাবচঢ মূে
--------------স্থায়ী মূমথদ
ংদবাবচঢ মূে
-------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি
স্থায়ী মূমথদ
------------- (ঝাওায়)
প্ফাঝ চদযবি

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৭,০৮১.২৬

৬,৮৯৭.৮১

৬,৬৯৭.৭৮

০.৪৭

০.২৯

০.৩৩

১০১,০৬৯.৩০

৬১,৮৪৮.৬৩

৭১,১১২.৪৪

২১৭,১৪৯.৯৫

২১৩,০৯২.৬৮

২১৫,৭৭৮.৯৯

াভডী-৬ এ ষ্টাভ জুঝ বফম বম বফদঝট এভ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদায় প্তঔা বায় প্ব , ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩৮.৩০% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৯.৭৯% হ্রা প্ধদয়দঙ। ঢদ প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ
উৎধাতদযীমঢা ২০১১-১২ ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ৩৮.৮১% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ২৯.৬৪% হ্রা প্ধদয়প্ঙ
বা মূমথড উৎধাতদযীমঢা হ্রাদভ লাদভভ প্রায় ফাদ । প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থায়ী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১১-১২
ণ পঙদভভ তুমদায় ২০১২-১৩ ণ পঙদভ ১.৮৭% এং ২০১৩-১৪ ণ পঙদভ ০.৬৩% হ্রা প্ধদয়দঙ ।
বনকাভঃ ১.৩
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ধাদভটিং প্রবনঝ
স্থায়ী মূমথদ
(প্রবনটিববমটি)
ধাদভটিং প্রবনঝ
বক্রয়
(ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)

x

বক্রয়
স্থায়ী মূমথদ
(মূমথদ ঝাড পপাভ)

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)
প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থায়ী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদয়দঙ । এ নুধাঢ বদদত পয
ওদভ প্ব, বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং
প্রবনঝ ফাবচপদ দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ প্তঔাদদা লদয়দঙ ।

-৬৪াভডী-৭
প্রবনটিববমটি নুধাঢ
ণ পঙভ
ঘয় (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওায়)
ধাদভটিং প্রবনঝ
-------------স্থায়ী মূমথদ
ধাদভটিং প্রবনঝ
------------বক্রয়
বক্রয়
-------------স্থায়ী মূমথদ

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

৩০.০৬

২৯.৮৭

২৯.০০

-৬৩৬.৭৩

-৩৭৬৩.৩৮

-৩১২৩.২৪

-৮.৯৯%

-৫৪.৫৬%

-৪৬.৬৩%

-৬.৬৩%

-৪২.৮৮%

-৩৯.৯৮%

১.৩৬

১.৪০

১.১৭

াভডী-৭ এ প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয় ষ্টাভ জুঝ বফম বম বফদঝট এভ ২০১১-১২ ণ পঙভ লদঢ ২০১৩-১৪
ণ পঙভ ধব পন্ত ধাদভটিং প্রবনঝ ঋডাত্বও বঙম । ধভবতদও ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদদভ প্ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা
বকদয়দঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড প্তঔা বায় প্ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদয় প্রবঢ ঝাওায় এও ঝাওা এভ প্বয
মূমথদ
পপাভ
পঙদভ
পপাদভভ
ঝাড
বচপ ঢ লদয়দঙ । ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ণ
বণাক্রদফ মূমথদ ঝাদ
ধবভফাদ বঙম ১.৩৬,
১.৪০  ১.১৭ ঝাওা ।

ধবভবযষ্ট -‘ও’

প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওম মূদলভ দাফ  ঠিওাদা
প্রবঢষ্ঠাদদভ

দাফ

ঠিওাদা

বদয়ন্ত্রদওাভী ংস্থা

১।

মবঢন ায়াদী জুঝ বফম বমঃ

প্টফভা, ঠাওা

বদচএফব

২।

বত বক্রদন্ট জুঝ বফম প্ওাপাবদ বমঃ

ঝাউদ ঔাবমযপুভ, খুমদা

বদচএফব

৩।

ভাচযালী জুঝ বফম

প্ধাঃ শ্যাফপুভ, ফবঢলাভ, ভাচযালী বদচএফব

৪।

াংমাদতয জুঝ বফম বমবফদঝট

প্খািাযাম, ধমায, দভবংতী

বদচএফব

৫।

প্ল্াটিদাফ জুবমী জুঝ বফম বমবফপ্ঝট

ঝাউদ ঔাবমযপুভ, খুমদা

বদচএফব

৬।

াকতাত- ঠাওা ওাদধপঝ নযাক্টভী

উতভ ওাট্টামী, ঘট্টগ্রাফ

বদচএফব

৭।

লাবনচ জুঝ বফম বমবফদঝট

াভ অউবময়া, ঘট্টগ্রাফ

বদচএফব

৮।

ওাদধপটিং জুঝ বফম বমঃ

ভাচখাঝ, পয়দকভ, বদযাভ

বদচএফব

৯।

অবফদ জুঝ বফম বমবফদঝট

প্রাম যলভ, ঘট্টগ্রাফ

বদচএফব

১০।

ষ্টাভ জুঝ বফম বমবফদঝট

ঘন্দদী ফলম, খুমদা

বদচএফব

ধবভবযষ্ট-‘ঔ’

চাঢীয় উৎধাতদযীমঢা ধবভরত (এদবধব)
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।
৩৪।
৩৫।

বযল্প ফন্ত্রডামদয়ভ তাবয়দত্ব বদদয়াবচঢ ফাদদীয় ফন্ত্রী
বঘ, বযল্প ফন্ত্রডাময়
বঘ, ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাময়
বঘ, স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাময়
বঘ, কৃবর ফন্ত্রডাময়
বঘ, াবডচয ফন্ত্রডাময়
বঘ িও  িও ধবভলড বপাক, িও প্বাকাদবাক  প্তু ফন্ত্রডাময়
বঘ, জ্বামাবদ  ঔবদচ পত বপাক, বদুযৎ, জ্বামাবদ  ঔবদচ পত ফন্ত্রডাময়
বঘ, বদুযৎ বপাক, বদুযৎ, জ্বামাবদ  ঔবদচ পত ফন্ত্রডাময়
বঘ, শ্রফ  ওফপংস্থাদ ফন্ত্রডাময়
বঘ, ঢথ্য ফন্ত্রডাময়
উধাঘাব প, াংমাদতয প্রদওৌযম  প্রযুবি বশ্ববযাময়
উধাঘাব প, াংমাদতয কৃবর বশ্ববযাময়, ফয়ফদবংল
এবক্সবওউটিপ প্ঘয়াভম্যাদ, প্ধচা
পাধবঢ, াংমাদতয ণ পদীবঢ বফবঢ
পাধবঢ, আবঞ্জবদয়া প আদবস্টটিউযদ  াংমাদতয
পাধবঢ, াংমাদতয রথ বযল্প বফবঢ
পাধবঢ, প্নটাদভযদ  াংমাদতয প্ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ
পাধবঢ, াংমাদতয এফপ্ল্য়া প প্নটাদভযদ
পাধবঢ, ঠাওা প্ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ
পাধবঢ, াংমাদতয প্ঘম্বাভ  আন্ডাবিচ
পাধবঢ, াংমাদতয ধাঝওম বফবঢ
পাধবঢ, াংমাদতয জুঝ বিদা প এদাবদয়যদ
পাধবঢ, াংমাদতয স্ত্রওম বফবঢ
পাধবঢ, চাঢীয় ক্ষুদ্র  কুটিভ বযল্প বফবঢ
পাধবঢ, াংমাদতয কাদফপন্ট ম্যানুদনওঘাভা প এন্ড এক্সদধাঝ পা প এদাবদয়যদ
পাধবঢ, াংমাদতয দীঝ ম্যানুদনওঘাভা প এন্ড এক্সদধাঝ পা প এদাবদয়যদ
পাধবঢ, আবঞ্জবদয়াবভং বযল্প ফাবমও বফবঢ
পাধবঢ, াংমাদতয নাবদ পঘাভ এদাবদয়যদ
পাধবঢ, চাঢীয় শ্রবফও মীক
পাধবঢ, চাঢীয় শ্রবফও ধাটি প
পাধবঢ, াংমাদতয প্িট আউবদয়দ প্ওন্দ্র
পাধবঢ, াংমাদতয প্িট আউবদয়দ ংখ
পাধবঢ, এবধ প্াাআটি নভ াংমাদতয
প
ধবভঘামও, ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ)

পাধবঢ
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য-বঘ

ধবভবযষ্ট-‘ক’

চাঢীয় উৎধাতদযীমঢা ওাব পবদ পালী ওবফটি
১।

বঘ, বযল্প ফন্ত্রডাময়

পাধবঢ

২।

প্ঘয়াভম্যাদ, াংমাদতয প্ওবফওযাম আন্ডাবিচ ওদধপাদভযদ

তস্য

৩।

প্ঘয়াভম্যাদ, াংমাদতয আিাঢ  প্রদওৌযম ওদধপাদভযদ

তস্য

৪।

প্ঘয়াভম্যাদ, াংমাদতয ক্ষুদ্র  কুটিভ বযল্প ওদধপাদভযদ

তস্য

৫।

প্ঘয়াভম্যাদ, াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ

তস্য

৬।

প্ঘয়াভম্যাদ, াংমাদতয স্ত্রওম ওদধপাদভযদ

তস্য

৭।

প্ঘয়াভম্যাদ, াংমাদতয বঘবদ  ঔায বযল্প ওদধপাদভযদ

তস্য

৮।

বঢবভি-বঘ, (প্র)/যুগ্ম বঘ(প্রযাদ-২) বযল্প ফন্ত্রডাময়

তস্য

৯।

পাধবঢ, প্নটাদভযদ  াংমাদতয প্ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ

তস্য

১০।

পাধবঢ, াংমাদতয এম্প্লয়া প প্নটাদভযদ

তস্য

১১।

পাধবঢ, াংমাদতয প্ঘম্বাভ  আন্ডাবিচ

তস্য

১২।

পাধবঢ, প্ফদিাধবমঝদ প্ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ

তস্য

১৩।

পাধবঢ, ঠাওা প্ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ

তস্য

১৪।

পাধবঢ, চাঢীয় ক্ষুদ্র্  কুটিভ বযল্প বফবঢ, াংমাদতয (দাব)

তস্য

১৫।

পাধবঢ, াংমাদতয কাদফপন্ট ম্যানুদনওঘাভা প এন্ড এক্সদধাঝ পা প এদাবদয়যদ

তস্য

১৬।

প্প্রবদটন্ট, এবধ প্াাআটি নভ াংমাদতয

তস্য

১৭।

পাধবঢ, চাঢীয় শ্রবফও মীক

তস্য

১৮।

পাধবঢ, চাঢীয় শ্রবফও ধাটি

তস্য

১৯।

পাধবঢ, াংমাদতয প্িট আউবদয়দ প্ওন্দ্র

তস্য

২০।

প
ধবভঘামও, ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ)

তস্য-বঘ

ধবভবযষ্ট-‘খ’

ধাঝ বযল্প ঔাপ্ঢভ উধদতষ্টা ওবফটি
১।

ধবভঘামও (উৎধাতদ  ধাঝ)
াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ , ঠাওা

পাধবঢ

২।

ফলা-ব্যস্থাধও/ঊর্ধ্পঢদ ফলা-ব্যস্থাধও (উৎধাতদ বপাক)
াংমাদতয ধাঝওম ওদধপাদভযদ , ঠাওা

তস্য

৩।

প্রওল্প প্রথাদ
মবঢন ায়াদী জুঝ বফম বমঃ, ঠাওা

তস্য

৪।

এবক্সবওউটিপ টাআদভক্টভ
অমীচাদ জুঝ বফম বমঃ, ঠাওা

তস্য

৫।

ম্যাদদবচং টাআদভক্টভ
চদঢা জুঝ বফম বমঃ, ঠাওা

তস্য

৬।

ওাবভকভী উধদতষ্টা
অম-লাজ্ব জুঝ বফম বমঃ, ঠাওা

তস্য

৭।

প্টপুটি ম্যাদদবচং টাআদভক্টভ
পূামী জুঝ বফম বমঃ,
৬৬, বতমকুযা া/এ, ঠাওা

তস্য

৮।

ধবভঘামও
প
ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ), ঠাওা

তস্য

৯।

যুগ্ম-ধবভঘামও
প
ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ), ঠাওা

তস্য

১০।

ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফপওঢপা,
ধাঝ বযল্প ঔাঢ
প
ন্যাযদাম প্প্রাটাওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ), ঠাওা

তস্য-বঘ

ধবভবযষ্ট -‘গ’

প
ন্যাযদাম প্প্রাটাবওটিবপটি কাদাআদচযদ
(এদবধ) এভ প্ধযাচীব ব্যবিক প
১।

চদা বচঢ কুফাভ ধাম এনবএ

ধবভঘামও (যুগ্ম বঘ)

২।

চদা প্ফাঃ অব্দুম মুাবিভ

যুগ্ম-ধবভঘামও (বঢঃ তা)

৩।

বফদ প্বমদা প্কফ

ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফপওঢপা

৪।

চদা এ,টি,এফ প্ফাচাদম্মম লও

ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফপওঢপা

৫।

চদা প্ফাঃ দচরুম আমাফ

ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফপওঢপা

৬।

চদা প্ফাঃ অফাদ উোল নবওভ

ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফপওঢপা

৭।

চদা মুলাম্মত অবভপৄজ্জাফাদ

কদরডা ওফপওঢপা

৮।

চদা প্ফাঃ নবভত উবিদ

কদরডা ওফপওঢপা

৯।

প্ফাাম্মৎ নাদঢফা প্কফ

কদরডা ওফপওঢপা

১০।

প্ফাঙাঃ অবতা সুমঢাদা

কদরডা ওফপওঢপা

১১।

চদা প্ফাঃ ভাজু অলদফত

কদরডা ওফপওঢপা (ঘ.তা)

১২।

চদা প্ফাঃ ফবদরুজ্জাফাদ

কদরডা ওফপওঢপা (ঘ.তা)

১৩।

চদা প্ফাঃ অবওবুম লও

কদরডা ওফপওঢপা (ঘ.তা)

১৪।

বফদ দাবলতা সুমঢাদা ভত্না

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

১৫।

চদা বয়ত চাদয়ত-উম আমাফ

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

১৬।

চদা বনদভাচ অলদফত

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

১৭।

চদা প্ফাঃ নচলুম ফালমুত

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

১৮।

চদা প্ফাঃ বভধদ বফয়া

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

১৯।

চদা প্ফাঃ যলীত উিীদ

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী

