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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
0101 Taxes on Companies

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1112101 Income tax payable by companies

আয়কর-পকপমপননসমহ

0109 Deduct-Refund

পকপমপরনসমহ কররক পদয় আয়কর

1112101

কতরন-পফরত

0111 Taxes on other than Companies

পকপমপরনসমহ কররক পদয় আয়কর

1111101

আয়কর-পকপমপরন বতনত

0119 Taxes from Vehicle

1111101

1111101

1141401

1133101

1132101

1141104

1141101

রপন র ওভপর টপক

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

1141301

রপণ র-ওভপর টপক

0321 Turnover Tax

VAT on imported commodities
আমদপরন পপণর ওপর মসক

পদশজ পণ ও পসবপর উপর ভভপর

0313 Turnover Tax

Recurrent taxes on net wealth
রনর সমপদর ওপর আবতরক কর

আমদপরন পপণর উপর ভভপর

0311 VAT on Domestic Products and Services

Gift tax
দপন কর

সমদ কর

0301 VAT on Imported Commodities

Tax on property transfer
সমরত হসপনর কর

দপনকর

0221 Wealth Tax

Income tax payable by individuals
বরক কররক পদয় আয়কর

সমরত হসপনর কর

0211 Gift Tax

Income tax payable by individuals
বরক কররক পদয় আয়কর

কতরন-পফরত

0201 Tax on Property Transfer

Income tax payable by individuals
বরক কররক পদয় আয়কর

আয়কর পমপরযপন

0199 Deduct-Refund

Income tax payable by companies

Turnover tax
রপন রওভপর টপক

1141301

Turnover tax
রপন রওভপর টপক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
0391 Other VAT

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1141101 VAT on domestic products and services

অনপন ভভপর

0397 Deduct- Refund for Duty draw-back

পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

1141104

কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত

0399 Deduct-Refund from VAT

আমদপরন পপণর ওপর মসক

1141101

কতরন-মল সসপযপজন কর বপবদ পফরত

0401 Customs Duty

1151101

1151101

1151101

1151101

1422316

1141101

1151101

রপপরন শল

Customs duty
কপসমস শল

1151101

কতরন-আমদপনন শল বপবদ পফরত

0501 Export Duty

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

কতরন-রডউট ডবপক বপবদ পফরত

0499 Deduct - Refund for Import Duty

Pre-shipment inspection fee
পপক-জপহপরজকরণ পররদশরন রফ

কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত

0498 Deduct Refund against duty Draw Back

Customs duty
কপসমস শল

অনপন-রপএসআই রফ

0497 Deduct - Refund from Duty draw-back

Customs duty
কপসমস শল

অবকপঠপপমপ উনয়ন সপরচপজর

0421 Other Receipts - PSI Fee

Customs duty
কপসমস শল

কপষমস-সপরচপজর

0412 Infrastructure Developement Surcharge

Customs duty
কপসমস শল

পরগপলররন রডউট

0411 Customs Surcharge

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

কপষমস রডউট

0402 Regulatory Duty

VAT on imported commodities

Customs duty
কপসমস শল

1152101

Export duty
রপপরন শল
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
0601 Excise Duty

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1142101 Narcotics and liquor duty

আবগপরর শল

0697 Deduct- Refund for Duty draw-back

মপদক ও মদ শল

1142199

কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত

0701 Supplementary Duty on Imported
Commodities

আবগপরর শল

1141105

আমদপরন পপণর উপর সমরক শল

0711 Supplementary Duty on Domestically
Produced Commodities

1141102

1141103

1141105

1141102

1141101

1144101

1144102

পবরপরপমন টপক

Travel tax
ভমণ কর

1141301

রপন র ওভপর টপক

0923 Betterment Tax

Advertising tax
রবজপপন কর

ভমণ কর

0921 Turnover Tax

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

রবজপপন কর

0911 Travel Tax

Supplementary duty on domestically
produced commodities
পদশজ উৎপপরদত পপণর ওপর সমরক শল

রবদভৎ শল

0901 Advertisement Taxes

Supplementary duty on imported commodities
আমদপরন পপণর ওপর সমরক শল

কতরন-পফরত

0801 Electricity Duty

Supplementary duty on domestic services
পদশজ পসবপর ওপর সমরক শল

কতরন-রডউট ড বপক বপবদ পফরত

0799 Deduct-Refund

Supplementary duty on domestically
produced commodities
পদশজ উৎপপরদত পপণর ওপর সমরক শল

পদশজ পসবপর উপর সমরক শল

0797 Decuct-Refund Against Duty Draw Back

Supplementary duty on imported commodities
আমদপরন পপণর ওপর সমরক শল

পদশজ পপণর উপর সমরক শল

0721 Supplementary Duty on Domestic Services

Excise duty

Turnover tax
রপন রওভপর টপক

1141101

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
0925 Shop Tax

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1141301 Turnover tax

পদপকপন কর

0931 Air Ticket Tax

রপন রওভপর টপক

1144102

এয়পর টপকর টপক

0935 Post Flood Rehabilitation Surcharge

ভমণ কর

1141101

বনপ উতর পণব রপসন অরভকর

0941 Tax on Insurance Premium

1111101

1141101

1144102

1142101

1142101

1145101

1145102

অনপন

Road tax
পর কর

1422105

গপড়নচপলনপ লপইপসন

1121 Other

Motor vehicle tax
পমপররযপন কর

সড়ক কর

1111 Driving Licence

Narcotics and liquor duty
মপদক ও মদ শল

যপনবপহন পররজরসকরণ

1105 Road Tax

Narcotics and liquor duty
মপদক ও মদ শল

মদ ও মদ জপতনয় পণ শল

1101 Vehicle Registration

Travel tax
ভমণ কর

মপদক শল

1011 Duty on Liquor and Drinks

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

অনপন

1001 Narcotics Duty

Income tax payable by individuals
বরক কররক পদয় আয়কর

পপমপদ কর

0961 Other Taxes and Duties

VAT on domestic products and services
পদশজ পণ ও পসবপর ওপর মসক

বনমপ রপরময়পম কর

0951 Entertainment Tax

Travel tax

Driving license fee
গপরড়চপলনপ লপইপসন রফ

1145101

Motor vehicle tax
পমপররযপন কর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
1211 Land Development Tax

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1131101 Land development tax

ভরম উনয়ন কর

1221 Survey and Settlement Charges

ভরম উনয়ন কর

1422401

জররপ ও বপনপবস বপবদ আদপয়

1231 Lease of Hats and Bazars

সপপভর ও পসপরলপমন চপজর

1423248

হপরবপজপর ইজপরপ

1232 Lease of Tea Garden

1423249

1423250

1423246

1423247

1415202

1415201

1131101

ছপপমপরপ দরলপলর উপর কর

Land development tax
ভরম উনয়ন কর

1162101

ষভপম রবকয়

1311 Duty on Impressing Documents

Lease of balu mahal
বপলমহপল ইজপরপ

অনপন

1301 Sale of Stamp

Lease of water bodies (jal mahal, ponds)
জলমহপল ও পকর ইজপরপ

বপল মহপল ইজপরপ

1271 Other Land Revenue

Lease of estates
ভ-সমরত ইজপরপ

জলমহল ও পকর ইজপরপ

1263 Lease of Balu Mahal

Lease of abandoned property
পররতভক সমরত ইজপরপ

ভ-সমরত ইজপরপ

1261 Lease of Jalmahal, Ponds

Lease of acquired properties
অরজরত সমরত ইজপরপ

পররতভক সমরত ইজপরপ

1251 Lease of Estates

Lease of tea garden
চপ বপগপন ইজপরপ

দখলকত ও অরজরত সমরত ইজপরপ

1243 Lease of Abandoned Property

Lease of hats and bazars
হপরবপজপর ইজপরপ

চপ বপগপন ইজপরপ

1241 Lease of Acquired Properties

Survey and settlement charge

Stamp duty
সভপম রডউট

1162102

Duty on impressing documents
ছপপযক দরলপলর ওপর শল
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
1321 Other Stamp Duty (Non-judicial)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1162101 Stamp duty

অনপন

1399 Deduct-Refund

সভপম রডউট

1162101

কতরন-পফরত

1501 Dividend and Profit - Financial Institution

সভপম রডউট

1412201

লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন

1511 Devidend and Profit : Non Financial Institution

1412204

1411201

1411201

1411203

1411203

1411202

1411202

মরর গপরড় অরগপমর সদ

Interest on loan to government employees
সরকপরর কমরচপরনপক পদত ঋপণর সদ

1411202

করমউরপর অরগপমর সদ

1634 Interest on Motor Car Loan

Interest on loan to government employees
সরকপরর কমরচপরনপক পদত ঋপণর সদ

গহ রনমরপণ অরগপমর সদ

1633 Interest on Computer Loan

Interest on foreign loan on lent
পনরব ররনপয়পগকত নবপদরশক ঋপণর সদ

সরকপরর কমরচপরনপদর অরগপমর সদ

1632 Interest on House Loan

Interest on foreign loan on lent
পনরব ররনপয়পগকত নবপদরশক ঋপণর সদ

নবপদরশক ঋপণর উপর সদ (রবপশষ রহসপব)

1631 Interest on Loans to Government Employees

Interest on loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋপণর সদ

নবপদরশক ঋণ/মঞররর উপর সদ

1623 Interest on Foreign Loans (Special Account)

Interest on loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋপণর সদ

অভভনরনণ ঋপণর সদ-উনয়ন

1621 Interest on Foreign Loans/ Grants

Dividends (stock) from non financial
institutions
অআরর রক পরতষপন পরপক পপপ লভভপসশ (সক)

অভভনরনন ঋপণর সদ-অননয়ন

1611 Interest on Internal Loans - Development

Dividends (cash) from financial institutions
আরর রক পরতষপন পরপক পপপ লভভপসশ (নগদ)

লভভপসশ ও মনপফপ: আরর রক পরতষপন বরহভরত

1601 Interest on Internal Loans - Non development

Stamp duty

Interest on loan to government employees
সরকপরর কমরচপরনপক পদত ঋপণর সদ

1411202

Interest on loan to government employees
সরকপরর কমরচপরনপক পদত ঋপণর সদ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
1635 Interest on Motor Cycle Loan

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1411202 Interest on loan to government employees

মরর সপইপকল অরগপমর সদ

1636 Interest on By-cycle Loan

সরকপরর কমরচপরনপক পদত ঋপণর সদ

1411202

বপই সপইপকল অরগপমর সদ

1641 Interest on Loans to Co-operatives

সরকপরর কমরচপরনপক পদত ঋপণর সদ

1411201

সমবপয় ঋপণর সদ

1645 Return on Investment

1412201

1411201

1411204

1411201

1411203

1415101

1415101

পপপরন ও রডজপইন দরখপস/পররজপসশন রফ

Royalty from mines and minerals
খরন ও খরনজদপবর রয়ভপলট

1422104

আমদপরন/রপপরন রফ

1802 Patent and Design Application/Registration
Fee

Royalty from mines and minerals
খরন ও খরনজদপবর রয়ভপলট

অনপন রয়ভপরলট

1801 Import/Export Fees

Interest on foreign loan on lent
পনরব ররনপয়পগকত নবপদরশক ঋপণর সদ

খরন ও খরনজ দপবর রয়ভপলট

1711 Other Royalty and Property Income

Interest on loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋপণর সদ

সদ অনপদপয় (কতরন)

1701 Mines and Minerals Royality

Interest on S T D accounts
সল পময়পরদ জমপর সদ

কতরন-পফরত

1699 Probable Shortfall

Interest on loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋপণর সদ

অনপন সদ

1689 Deduct - Refund

Dividends (cash) from financial institutions
আরর রক পরতষপন পরপক পপপ লভভপসশ (নগদ)

সপরভরস চপজর

1651 Other Interest

Interest on loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋপণর সদ

রররপণ র অন ইনপভষপমন

1646 Service Charge

Interest on loan to government employees

Import /export license fee
আমদপরন/ রপপরন লপইপসন রফ

1422206

Patent and design registration fee
পপপরন ও রডজপইন রনবনন রফ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
1803 Patent and Design Renewal Fee

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1422206 Patent and design registration fee

পপপরন ও রডজপইন নবপয়ন রফ

1804 Trade Mark Renewal Fee

পপপরন ও রডজপইন রনবনন রফ

1422207

পটডমপকর নবপয়ন রফ

1806 Fees under Insurance Act

পটডমপকর রনবনন রফ

1422308

বনমপ আইপনর আওতপয় পপপ রফ

1807 Fees Under Information Access Act

1422309

1422323

1422305

1422202

1422103

1422103

1422203

পটডমপকর দরখপস/পররজপসশন রফ

Water transport registration fee
পননযপন রনবনন রফ

1422201

দরলল পররজপসশন রফ

1831 Trade Mark Application/Registration Fees

Hotel and restaurant license fee
পহপপরল ও পরপসসপরপ লপইপসন রফ

জলযপন পররজপসশন রফ

1826 Document Registration Fees

Hotel and restaurant license fee
পহপপরল ও পরপসসপরপ লপইপসন রফ

পহপপরল ও পরষষপরনসমপহর লপইপসন রফ

1821 Water Transport Registration Fees

Firms and companies registration fee
ফপমর ও পকপমপরন রনবনন রফ

পহপপরল ও পরষষপরনসমপহর পররজপসশন রফ

1818 Licence Fee for Hotels & Restaurents

Admiralty suite fee
অ্্যপডরমরপলট সভর রফ

ফপমর ও পকপমপননসমপহর পররজপসশন রফ

1817 Registration fee for Hotel and Restaurent

Court fee
পকপর র রফ

এ্্যপডরমরপলট সভর রফ

1816 Firms and Companies Registration Fees

Insurance fee
রবমপ রফ

পকপর র রফ

1813 Admiralty Suite Fee

Fee for access for information
তপথ অরভগমন রফ

তথ অরধকপর আইপনর আওতপয় পপপ রফ

1811 Court Fees

Trademark registration fee

Document registration fee
দরলল রনবনন রফ

1422207

Trademark registration fee
পটডমপকর রনবনন রফ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
1836 Non-profit Institution Registration Fees

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1422204 Non-profit organization registration fee

অলপভজনক পরতষপন পররজপসশন রফ

1841 Copyright Fees

অলপভজনক সসগঠন রনবনন রফ

1422306

করপরপইর রফ

1846 Passport and Visa Fees

করপরপইর রফ

1422311

পপসপপপর র এবস রভসপ রফ

1847 National Identification Card Fee

1422302

1422307

1422199

1422199

1422102

1145301

1145301

টপনফপর রফ

Radio and television licenses
পররডও ও পররলরভশন লপইপসন

1422199

ডপগ লপইপসন রফ

1866 Transfer Fee

Radio and television licenses
পররডও ও পররলরভশন লপইপসন

রফকপয়নন ও ওয়পরপলস রফ

1863 Drug Licence Fees

Firearms license fee
আপগয়পস লপইপসন রফ

পররডও লপইপসন রফ

1862 Frequency & Wireless Fees

Other license fee
অনপন লপইপসন রফ

আপগয়পস লপইপসন রফ

1861 Radio Licence Fees

Other license fee
অনপন লপইপসন রফ

পররলরভশন লপইপসন রফ

1859 Firearms Licence Fees

Tuition fee
টউশন রফ

লপইপসন রফ

1856 TV Licence Fees

National Identification card fee
জপতনয় পররচয়পত রফ

রশকপ রফ

1854 Licence Fee

Passport fee
পপসপপপর র রফ

জপতনয় পররচয়পত রফ

1851 Educational Fees

Copyright fee

Other license fee
অনপন লপইপসন রফ

1422312

Transfer fee
হসপনর রফ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
1867 Immovable Property Transfer Fees

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1422312 Transfer fee

সপবর সমরত হসপনর রফ

1868 Marriage Registration Fees

হসপনর রফ

1422205

রববপহ পররজরসকরণ রফ

1871 Fees for copying Registered Documents

রববপহ রনবনন রফ

1422105

পররজরসকত দরলপলর অনরলরপ বপবদ রফ

1876 Other Fees

1422330

1422330

1431101

সতভ ও জবপবরদরহতপ করমশপনর অনকমপপপপ বরক/বরকবগ র
কররক রনধ রপররত অর র জমপ

1431103

1431101

1423206

পরলওপয়পত সপমররক বপরহনন পপরণ

Security services charge
রনরপপতপ পসবপ চপজর

1423212

বনর কররপপক পরলশ পপরণ

2003 Military Forces Supplied to Railways

Fines
জররমপনপ

পরলওপয়পত পরলশ পপরণ

2002 Police Supplied to Port Authority

Forfeiture
বপপজয়পপকরণ

কতরন-পফরত

2001 Supply of Police Forces to Railways

Fines
জররমপনপ

বপপজয়পপকরণ

1999 Deduct - Refund

Fines
জররমপনপ

1431101

1911 Forfeitures

Health and family planning services fee
সপসভ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ রফ

জররমপনপ ও দন

1902

Health and family planning services fee
সপসভ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ রফ

কতরন-পফরত

1901 Fines and Penalties

Driving license fee
গপরড়চপলনপ লপইপসন রফ

অনপন রফসমহ

1899 Deduct - Refund

Marriage registration fee

Sale of agricultural products
করষপণ রবকয়

1423206

Security services charge
রনরপপতপ পসবপ চপজর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

2004

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1423207 UN peacekeeping services charge

জপরতসসপঘ পরলশ পপরণ

2005 Police Forces Supplied to Others

জপরতসসঘ শপরনরকপ পসবপ চপজর

1423206

অনপন কররপপকর রনকর পরলশ পপরণ

2007 Military Forces Supplied to Others

রনরপপতপ পসবপ চপজর

1423206

অনপন কররপপকর রনকর রমরলরপরর পপরণ

2009 Fire Services

1422327

1423203

1423202

1422313

1422316

1422329

1422318

সপসভ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ

Survey fee
জররপ রফ

1423202

রবজপপন রফ

2023 Health and Family Planning Services

Testing fee
পররসস রফ

জররপ রফ

2021 Advertising Fees

Pre-shipment inspection fee
পপক-জপহপরজকরণ পররদশরন রফ

পরনকণ রফ

2019 Survey Fees

Inspection fee
পররদশরন রফ

রপ-রশপপমন সপরভরস

2017 Testing Fees

Fee for commercial broadcasting services (
sales of advertising times)
বপরণরজভক সমচপর পসবপ রফ (রবজপপন সময় রবরক বপবদ)

পররদশরন রফ

2016 Pre-Shipment Service Fee

Receipt incurred from convicted prisoners
কপয়রদপদর শপমর রবরনমপয় পপরপ

বপরণরজভক পবতপর অনষপন হইপত পপরপ

2015 Inspection Fees

Fire service fee
অরগরনব রপপণ পসবপ রফ

কপয়রদপদর কপপজর রবরনময় পপরপ

2013 Commercial Broadcasting

Security services charge
রনরপপতপ পসবপ চপজর

অরগ রনব রপপণ

2011 Receipts from Convicts' Labour

Security services charge

Fee for commercial broadcasting services (
sales of advertising times)
বপরণরজভক সমচপর পসবপ রফ (রবজপপন সময় রবরক বপবদ)

1422330

Health and family planning services fee
সপসভ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ রফ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2024 User Fee

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1423209 User fee

ইউজপর রফ

2025 Supplies and Inspection Services

ইউজপর রফ

1422313

সরবরপহ ও পররদশরন পসবপ

2027 Lighthouse and Shipping Services

পররদশরন রফ

1422304

বপরতঘর ও জপহপজ চলপচল

2028 Navigation

1422315

1422324

1422326

1423201

1156101

1423204

1423210

পমররন একপপডরম হপত পপরপ

Charge on vehicle repair in govt. workshop
সরকপরর কপরখপনপয় যপনবপহন পমরপমত চপজর

1421305

পফরর হইপত পপরপ

2040 Receipt from Marine Academy

Fee for using government vehicle
সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

সরকপরর কপরখপনপয় গপড়ন পমরপমত

2039 Receipts from Ferries

Embarkation fee
আপরপহণ রফ

সরকপরর যপনবপহপনর ববহপর

2038 Receipt form vehichle repair in Govt.
Workshop

Admission fee
ভরতর রফ

আপরপহন রফ

2037 Use of Government Vehicles

Examination fee
পরনকপ রফ

ভরতর রফ

2035 Embarkation Fees

Audit fee
রনরনকপ রফ

পরনকপ রফ

2033 Admission Fees

Navigation fee
পননচলপচল রফ

অরডর রফ

2031 Examination Fees

Lighthouse and shipping services fee
লপইর হপউজ ও পননপররবহণ পসবপ রফ

পনন - পররবহন

2029 Audit Fees

Inspection fee

Tolls on ferry
পফররর ওপর পরপল

1423201

Admission fee
ভরতর রফ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2041 Public Health Engineering Services

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1422325 Engineering service fee

জনসপসভ পপকনশল পসবপ

2043 Plant Protection Operation

পপকনশল পসবপ রফ

1423201

উরদদ সসরকণ

2045 Sugarcane Research Cess

ভরতর রফ

1422317

ইক গপবষণপ পসস

2046 Road Development Cess

1422317

1423213

1422325

1422330

1422330

1421301

1421302

ভপড়পপর বপরড়র ভপড়প

Rentals- residential
ভপড়প- আবপরসক

1423205

হপসপপতপল ভপড়প

2113 Rent of Hired Houses

Rentals - non residential
ভপড়প- অনপবপরসক

ভপড়প-আবপরসক

2112 Hospital Receipts

Health and family planning services fee
সপসভ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ রফ

ভপড়প-অনপবপরসক

2111 Rentals - Residential

Health and family planning services fee
সপসভ ও পররবপর পররকলনপ পসবপ রফ

কতরন-পফরত

2101 Rentals - Non Residential

Engineering service fee
পপকনশল পসবপ রফ

অনপন পসবপ ও রফস

2099 Deduct - Refund

Sale of fish and fish products
মৎস ও মৎসজপত দব রবকয়

রডপপর রপমনপল চপপজরস

2071 Other Fees and Charges

Road development fee
সড়ক উনয়ন রফ

মৎস রশকপর রফ

2049 Departmental Charges

Road development fee
সড়ক উনয়ন রফ

সড়ক উনয়ন পসস

2047 Angling Fees

Admission fee

Hospital bed charge
হপসপপতপপলর রবছপনপর চপজর

1421302

Rentals- residential
ভপড়প- আবপরসক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2115 Rent of Abandoned Houses

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1421302 Rentals- residential

পররতভক বপরড়র ভপড়প

2117 Recoveries on Account of Titas Gas

ভপড়প- আবপরসক

1421302

গপস বপবদ আদপয়-রততপস

2119 Recoveries on Account of Bakhrabad Gas

ভপড়প- আবপরসক

1421302

গপস বপবদ আদপয়-বপখরপবপদ

2121 Recoveries on Account of Jalalabad Gas

1421302

8172404

1422404

1422403

1441204

1422325

1421302

অনপন ভপড়প

Rentals- residential
ভপড়প- আবপরসক

1423249

ইজপরপ

2151 Others

Engineering service fee
পপকনশল পসবপ রফ

হপউরজস এপষর হইপত ভপড়প

2137 Lease

Municipal tax payable by government
employee living in govt accommodation
সরকপরর আবপসপন বসবপসকপরন সরকপরর কমরচপরন কররক পদয়
পপনরকর

যন ও সরঞপমপরদর ভপড়প

2135 Rent on Housing Estate

Electricity charge
রবদভৎ চপজর

পপনরকর বপবদ আদপয়

2131 Rent of Machinery and Equipment

Water and sewerage charge
পপরন ও পয়য়রনষপশন ববসপ চপজর

রবদভৎ বপবদ আদপয়

2127 Recoveries on Accounts of Municipal Tax

Karnaphuli gas bill
কণ রফলন গপস রবল

পপরন ও পয়য় পণপলন বপবদ আদপয়

2125 Recoveries on Accounts of Electricity

Rentals- residential
ভপড়প- আবপরসক

গপস বপবদ আদপয়-কণ রফরল

2123 Recoveries on Accounts of Water &
Sewerage

Rentals- residential
ভপড়প- আবপরসক

গপস বপবদ আদপয়-জপলপলপবপদ

2122 Recoveries on Account of Karnafuli Gas

Rentals- residential

Lease of tea garden
চপ বপগপন ইজপরপ

1421302

Rentals- residential
ভপড়প- আবপরসক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2199 Deduct - Refund

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1421302 Rentals- residential

কতরন - পফরত

2201 Jamuna Bridge Surcharge and Levy

ভপড়প- আবপরসক

1421303

যমনপ বনজ সপরচপজর ও পলরভ

2211 Tolls on Bridges

পসতর ওপর পরপল

1421303

পরপল আদপয় - পসত

2212 Health Imprevement Surcharge

1162203

1162204

1162202

1421303

1421304

1145299

1421303

কপরপগপপর উৎপপরদত দবপরদ

Tolls on bridges
পসতর ওপর পরপল

1421303

কতরন - পফরত

2301 Produce from Jails

Other business and professional licenses
অনপন ববসপ-পরতষপন ও পপশপদপর লপইপসন

অনপন পরপল ও পলরভ

2299 Deduct - Refund

Tolls on roads
সড়পকর ওপর পরপল

পসললপর পমপবপইল অপপপররর উনয়ন সপরচপজর

2231 Other Tolls

Tolls on bridges
পসতর ওপর পরপল

পরপল আদপয় - রপসপ

2225 Cellular Mobile Operator Development
surcharge

IT development surcharge
তথ পযরক উনয়ন সপরচ রপজ

বঙবন যমনপ পসত পরপক পরপল আদপয়

2221 Tolls on Roads

Environment safety surcharge
পররপবশ সসরকণ সপরচ রপজ

তথ ও পযপগপপযপগ উনয়ন সপরচপজর

2215 Tool From Bangabondhu Jamuna Bridge

Health development surcharge
সপসভ উনয়ন সপরচ রপজ

পররপবশ সরকপ সপরচপজর

2214 Development Surchange on Information and
Communication

Tolls on bridges
পসতর ওপর পরপল

সপসভ উনয়ন সপরচপজর

2213 Environment Protection Surcharge

Tolls on bridges

Tolls on bridges
পসতর ওপর পরপল

1423219

Sale of products produced in jail
কপরপগপপর উৎপপরদত দব রবকয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2306 Ration Goods

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1423228 Sale of rations

পরশন দবপরদ

2311 Medicines and Vaccines

পরশন রবকয়

1423221

ঔষধ ও টকপ

2316 Paper, Stationery

ঔষধ ও পরতপষধক রবকয়

1423225

কপগজ, মরনহপরর দব

2317 Stamps (Judicial )

1423220

1423217

1423213

1423214

1423218

1423215

1423224

কপঠ ও বনজ দবপরদ

Sale of tickets of zoo
রচরড়য়পখপনপর টরকর রবকয়

1423212

করষজপত দবপরদ

2346 Timber

Sale of poultry
হপস-মররগ রবকয়

রচরড়য়পখপনপ হপত পপরপ

2341 Agricultural Products

Sale of dairy products
দগজপত দব রবকয়

পপপলরট

2336 Receipt from Zoos.

Sale of livestock
পপরণসমদ রবকয়

পডইরর

2335 Poultry

Sale of fish and fish products
মৎস ও মৎসজপত দব রবকয়

গবপরদ পশ

2333 Dairy

Sale of books and publications
বই ও পকপশনপ রবকয়

মৎস ও মৎসজপত দবপরদ

2331 Livestock

Sale of judicial stamps
জরডরসয়পল সভপম রবকয়

বইপত ও পকপশনপ

2326 Fisheries Sales

Sale of paper and stationery
কপগজ ও পসশনপরর রবকয়

ষভপম রবকয় (জরডরসয়পল)

2321 Books and Publications

Sale of medicines and vaccines

Sale of agricultural products
করষপণ রবকয়

1423229

Sale of timber
টমপর রবকয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2351 Confiscated Products

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1431104 Sale of confiscated items

বপপজয়পপকত দবপরদ

2356 Plants and Seedlings

বপপজয়পপ দব রবকয়

1423227

উরদদ, চপরপ ও বনজ

2361 Non-Commercial Products

উরদজ ও চপরপ রবকয়

1423226

অ-বপরণরজভক উৎপপদন

2366 Tender and Other Documents

1422328

1423226

1423226

1423234

1441299

1423211

1423211

পরশন সপমগন

Irrigation fee
পসচ রফ

1441299

কতরন-পফরত

2501 Ration Goods

Irrigation fee
পসচ রফ

পসচ বপবদ অনপন

2499 Deduct - Refund

Other receipts
অনপন আদপয়

জলকর

2421 Others

Radiological examination charge
পররডওলরজপকল পরনকপ চপজর

পসচ বপবদ আদপয়

2411 Water Rates

Sale of used paper and stationery
ববহত কপগজ ও পসশনপরর রবকয়

কতরন - পফরত

2401 Irrigation Receipts

Sale of used paper and stationery
ববহত কপগজ ও পসশনপরর রবকয়

রবরবধ অ-বপরণরজভক রবকয়

2399 Deduct - Refund

Tender document fee
দরপত দরলল রফ

অববহত দবপরদ, সভপপ ইতভপরদ

2376 Other Non-commercial Sales

Sale of used paper and stationery
ববহত কপগজ ও পসশনপরর রবকয়

পরনপর ও অনপন দরলল পত

2371 Old Stores, Used Goods, Scrap, etc.

Sale of plants and seedlings

Other receipts
অনপন আদপয়

1423228

Sale of rations
পরশন রবকয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2505 Uniforms

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1423208 Fee for uniform

পপপশপক

2511 Use of Government Vehicles

ইউরনফমর রফ

1423204

যপনবপহন

2521 Arms and Ammunition

সরকপরর যপনবপহন ববহপর রফ

1423216

অসশস

2525 Rent of Buildings

1421301

1423214

1422404

1423207

1423207

1441299

1441202

অবসর ভপতপ ও আনপতপরষক বপবদ চপদপ

Recovery of over payment from prior years
পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহনত অরর পফরত

1441202

নবপদরশক ভপতপ আদপয় - রবমপন বপরহনন

2601 Contribution for Pensions and Gratuities

Other receipts
অনপন আদপয়

নবপদরশক ভপতপ আদপয়- পসনপ বপরহনন

2545 Recovery of Foreign Allowance - Air Force

UN peacekeeping services charge
জপরতসসঘ শপরনরকপ পসবপ চপজর

অনপন পরতরকপ পপরপ

2543 Recovery of Foreign Allowance- Army

UN peacekeeping services charge
জপরতসসঘ শপরনরকপ পসবপ চপজর

জপরতসসঘ কমরসরচপত রমরলরপরন পপরণ

2541 Other Defence Receipts

Water and sewerage charge
পপরন ও পয়য়রনষপশন ববসপ চপজর

জপরতসসঘ পরপক পপরপ

2537 Military to UN Program

Sale of livestock
পপরণসমদ রবকয়

গপস, রবদভৎ ও পপরন বপবপদ আদপয়

2535 UN Receipts

Rentals - non residential
ভপড়প- অনপবপরসক

সপমররক খপমপর

2533 Recoveries from Utilities

Sale of arms and ammunitions
অস ও পগপলপবপরদ রবকয়

ভবন ভপড়প

2531 Military Farms

Fee for using government vehicle

Recovery of over payment from prior years
পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহনত অরর পফরত

1441205

Leave salary contribution
ছটর পবতন বপবদ চপদপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2611 Leave Salary Contribution

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1441206 Pension and gratuity contribution

ছটর পবতন বপবদ চপদপ

2621 Gifts/Donations/Subscription

অবসর ভপতপ ও আনপতপরষক বপবদ চপদপ

1441201

উপহপর/দপন/চপদপ

2631 Election Receipts

পবসরকপরর রনবপসন পরপক পপপ উপহপর/ দপন/চপদপ

1431105

রনব রপচন পপরপ

2641 Receipts under Jute Act Ordinance

1441299

1422101

1441299

1422314

1423223

1441202

1441299

পটজপরন বন ইসভপত রপরময়পম বপবদ আয়

Other receipts
অনপন আদপয়

1441299

রবরবধ রপজস ও পপরপ

2682 Premium on Treasury Bond Issuance

Recovery of over payment from prior years
পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহনত অরর পফরত

রবরনময় হপপর লপভ/পলপকসপন

2681 Miscellaneous Receipts

Sale of meteorological data
আবহপওয়প উপপত রবকয়

অরতররক পদত রপকপ আদপয়

2673 Loss or Gain by Exchange

Fees levied under guest control ordinance
অরতরর রনয়নণ-অরড রনপপনর আওতপয় ধপয র রফ

আবহপওয়প উপপত ও গপস রবরক

2671 Recovery of Overpayments

Other receipts
অনপন আদপয়

অরতরর রনয়নণ আইপন পপরপ

2661 Meterological Data and Gas Sell

Firearms trade license fee
আপগয়পস ববসপ লপইপসন রফ

রপকশপল হইপত পপরপ

2651 Receipts under Guest Control Ordinance

Other receipts
অনপন আদপয়

অস আইপন পপরপ

2645 Receipt from Mint.

Forfeit Election deposit
বপপজয়পপ রনব রপচরন জপমপনত

পপর আইপন পপরপ

2643 Receipt under Arms Act.

Gifts/ donations /subscriptions from non
government residents

Other receipts
অনপন আদপয়

1441203

Premium on treasury bond issuance
পটজপরর বন ইসভপত রপরময়পম বপবদ বয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
2685 Surplus Revenue-Bangladesh
Telecommunication Regulatory Commission
বপসলপপদশ পররলপযপগপপযপগ রনয়নণ করমশপনর উদদত রপজস

2686 Recoovery of Service Payment

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1413101 Withdrawals from income of
quasi-corporations
কয়পরস-কপপরপপরশপনর উদদত আয়

1441202

ররকভপরন অফ সপরভরস পপপমন

2699 Deduct - Refund

পব রবতর অর রবছপরর অরতররক গহনত অরর পফরত

1441299

কতরন-পফরত

3001 Cash Sales-Rice

1423101

1423102

1423103

1423102

1423103

1423101

1423102

কপপজর রবরনমপয় খপদ কমরসরচ - চপল

Sale of wheat
গম রবকয়

1423105

সরকপরর দপপর রবকয়

3041 Food for Work (FFW) - Rice

Sale of rice
চপল রবকয়

রশকপর জন খপদ - গম

3031 Sales to Government Departments

Sale of edible oil
পভপজভ পতল রবকয়

রশকপর জন খপদ - চপল

3023 Food for Education - Wheat

Sale of wheat
গম রবকয়

নগদ রবকয় - ভটপ

3021 Food for Education - Rice

Sale of edible oil
পভপজভ পতল রবকয়

নগদ রবকয় - আরপ

3009 Cash Sales - Maize

Sale of wheat
গম রবকয়

নগদ রবকয় - পভপজভ পতল

3007 Cash Sales-Flour

Sale of rice
চপল রবকয়

নগদ রবকয়-গম

3005 Cash Sales-Edible Oil

Other receipts
অনপন আদপয়

নগদ রবকয়-চপল

3003 Cash Sales-Wheat

Recovery of over payment from prior years

Sale of other food stuff
অনপন খপদদব রবকয়

1423101

Sale of rice
চপল রবকয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old

Description(Bangla)
3043 Food for Work (FFW) - Wheat

Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1423102 Sale of wheat

কপপজর রবরনমপয় খপদ কমরসরচ - গম

গম রবকয়

Economic
Code(Old)

Description(English)

New

3045 Food for Work (FFW) - ADP - Rice

1423101

কপপজর রবরনমপয় খপদ কমরসচন - এরডরপ - চপল

3047 Food for Work (FFW) - ADP - Wheat

চপল রবকয়

1423102

কপপজর রবরনমপয় খপদ কমরসচন - এরডরপ - গম

3051 Vulnerable Group Development (VGD) - Rice

1423101

1423102

1423101

1423102

1423101

1423102

1423101

সল রফরডস কমরসচন-গম

Sale of rice
চপল রবকয়

1423102

খয়রপরত সপহপয ( রজ. আর )-গম

3075 School Feeding Programme-Wheat

Sale of wheat
গম রবকয়

খয়রপরত সপহপয ( রজ. আর )-চপল

3073 Gratuitous Relief (GR) - Wheat

Sale of rice
চপল রবকয়

পরষ রররলফ ( ট. আর )-গম

3071 Gratuitous Relief (GR) - Rice

Sale of wheat
গম রবকয়

পরষ রররলফ ( ট. আর )-চপল

3063 Test Relief (TR) - Wheat

Sale of rice
চপল রবকয়

রভ রজ এফ-গম

3061 Test Relief (TR) - Rice

Sale of wheat
গম রবকয়

রভ রজ এফ-চপল

3056 V G F - Wheat

Sale of rice
চপল রবকয়

রভ রজ রড-গম

3055 Vulnerable Group Feeding (VGF) -Rice

Sale of wheat
গম রবকয়

রভ রজ রড-চপল

3053 Vulnerable Group Development (VGD) Wheat

Sale of rice

Sale of wheat
গম রবকয়

1423102

Sale of wheat
গম রবকয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
3077 Special Works for Chittagong Hill Tracts-Rice

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1423101 Sale of rice

পপব রতভ চটগপপম রবপশষ কপয রপরদ - চপল

3079 Special Works for Chittagong Hill Tracts Wheat

চপল রবকয়

1423102

পপব রতভ চটগপপম রবপশষ কপয রপরদ - গম

3080 Subsidy

গম রবকয়

1423106

ভতরর ক

3081 Other Food Operations

1423105

1441299

1423199

1421101

1421102

1421101

1441299

সপধপরণ ডপক টপকর রবকয়

Other receipts
অনপন আদপয়

1421199

সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

3201 Sale of Ordinary Postal Stamps

Passenger fare
যপতন ভপড়প

অনপন পপরপ

3199 Adjustment with Total Expenditure

Charges from goods
পণ পররবহণ ভপড়প

অনপন রবরবধ আয়

3131 Other Railway Receipts

Passenger fare
যপতন ভপড়প

মপল বহন বপবদ আয়

3121 Other Fares

Adjustment with Total Expenditure
সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

যপতন বহন বপবদ আয়

3111 Goods Fares

Other receipts
অনপন আদপয়

সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

3101 Passenger Fares

Sale of other food stuff
অনপন খপদদব রবকয়

বপসক গপরপরন নগদপয়ন বপবদ পপরপ

3099 Adjustment with Total Expenditure

Receipt from food subsidy
খপদ ভতরর ক হপত পপরপ

রবরবধ পপরপ

3083 Bank Grantee Encashment

Sale of wheat

Adjustment with total expenditure
সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

1421201

Sale of stamp
সভপম রবকয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
3211 Sale of Service Postal Stamps

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1421203 Sale of service stamp

সপরভরস ডপক টপকর রবকয়

3221 Postage Realised in Cash

সপরভরস সভপম রবকয়

1421202

নগদ আদপয়কত ডপক মপশল

3231 Commission for Money Order and Postal
Order

নগদ আদপয়কত ডপক মপশল

1421204

মরন অডরপর ও পপপষপল অডরপর করমশন

3232 Commission Receipt For CashCard

1421205

1421205

1421205

1421205

1441299

1421299

1441299

পরপলক

Other receipts
অনপন আদপয়

1441299

পররলপফপন ও ফভপক

3321 Telex

Adjustment with Total Expenditure
সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

পররলগপফ

3311 Telephone and Fax

Other receipts
অনপন আদপয়

সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

3301 Telegraph

Commission
করমশন

অনপন পপরপ

3299 Adjustment with Total Expenditure

Commission
করমশন

অনপন করমশন

3251 Other Post Office Receipts

Commission
করমশন

লপইপসন ইসভর করমশন

3243 Other Commissions

Commission
করমশন

অনপন ডপক পশপসন পপরপ

3241 Commission from Issue of Licences

Charge of money order and postal order
মপরন অডরপর ও পপপসপল অডরপর চপজর

কভপশকপড র বপবদ করমশন পপরপ

3235 Receipts from Other Postal Administration

Postage realised in cash

Other receipts
অনপন আদপয়

1441299

Other receipts
অনপন আদপয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
3331 Other

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1441299 Other receipts

অনপন

3399 Adjustment with Total Expenditure

অনপন আদপয়

1441299

সব রপমপর বপয়র সপপর সমনয়

3401 Coal

অনপন আদপয়

1441299

কয়লপ

3411 Jute

1441299

1441299

2141101

2141101

2141101

2141101

2111315

সরকপপরর অনপন সমদ রবকয়

Small capital works
সল মলধরন কপজ

7216101

সক ও পশয়পর রবকয়

3650 Sale of Other Govt. Assets

Sale/disposal of land
জরম রবকযয/রনষরত

অনপন সপবর সমদ রবকয়

3641 Sale of Stocks and Shares

Sale/disposal of land
জরম রবকযয/রনষরত

বপবসপ পরতষপন রবকয়

3631 Sale of Other Fixed Assets

Sale/disposal of land
জরম রবকযয/রনষরত

রশল ইউরনর রবকয়

3622 Sale of Commercial Firms.

Sale/disposal of land
জরম রবকযয/রনষরত

পররতভক সমরত রবকয়

3621 Sale of Industrial Units

Other receipts
অনপন আদপয়

জরম রবকয়

3611 Sale of Abandoned Property

Other receipts
অনপন আদপয়

অনপন

3601 Sale of Land

Other receipts
অনপন আদপয়

পপর

3421 Other

Other receipts

Share capital
পশয়পর মলধন

2141101

Sale/disposal of land
জরম রবকযয/রনষরত
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
3701 Food Aid General

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1311101 Food aid

খপদ সপহপয - সপধপরণ

3702 Budget Support

খপদ সপহপয

1311103

বপপজর সপপপপর র

3711 Food Aid PL - 480, Title II

বপপজর সহপয়তপ

1321101

খপদ সপহপয - ৪৮০, রপইপরল - ২

3716 Food Aid PL - 480, Title III

1311101

1311101

1311102

1312102

1311104

1322102

1321103

অবকপঠপপমপগত সমনপয়র জন অনদপন

Budget support
বপপজর সহপয়তপ

1311103

অনপন রবরবধ

3785 Grants to Structure Adjustment

Project aid
পকল সপহপয

অনপন নবপদরশক সপহপয

3784 Others Miscellaneous

Debt relief grants
ঋণ মওকফ অনদপন

এ.রড.রপ. বরহভরত পকল সপহপয

3781 Other Foreign Aid

Project aid
পকল সপহপয

জপপপনন ঋণ মওকফ অনদপন তহরবল

3771 Non-ADP Project Aid

Commodity aid
পণ সপহপয

পকল সপহপয

3765 Japanese Debt. Relief Grant Fund

Food aid
খপদ সপহপয

পণ সপহপয

3761 Project Aid

Food aid
খপদ সপহপয

খপদ সপহপয-জপমরপরন

3751 Commodity Aid

Food aid
খপদ সপহপয

খপদ সপহপয - ৪৮০, রপইপরল - ৩

3721 Food Aid - Germany

Budget support

Budget support
বপপজর সহপয়তপ

1311103

Budget support
বপপজর সহপয়তপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
3799 DRG Adjustment with Public Accounts

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1311104 Debt relief grants

পজপতপনর সরকপরন রহসপপবর সপপর রডআররজ রহসপপবর সমন

3801 Repayment of Cash Loans for Development

ঋণ মওকফ অনদপন

7215202

নগদ ঋণ-উনয়ন

3811 Repayment of Cash Loans Non-development

উনয়ন ঋণ

7215203

নগদ ঋণ-অননয়ন

3821 Repayment of On-Lent Foreign Loans

7215205

7215207

7215208

7215206

7215201

7215201

7215101

পমপরর গপরড় অরগম

House building loan
গহরনমরপণ ঋণ

7215102

করমউরপর অরগম

3911 Motor Car Advances

Loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋণ

গহ রনমরপণ অরগম

3903 Computer Advances

Loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋণ

সমপব অনপদপয়

3901 House Building Advances

Co-operative loan
সমবপয় ঋণ

অনপন পপরপ

3899 Probable Shortfall

Special Loan
রবপশষ ঋণ

সমবপয় ঋণ

3897 Repayment of Other Loans

Agriculture loan
করষ ঋণ

সপননয় সসসপপক পদত ঋণ আদপয়

3839 Co-operative Loan

On lent foreign loan
নবপদরশক ঋপণর রভরতপত পদয় ঋণ

কষকপদর পদত ঋণ আদপয়

3837 Repayment of Loans to Local Bodies

Operating loan
পররচপলন ঋণ

সসসপসমপহর পনয় রবরনপয়পগকত নবপদরশক ঋণ

3835 Loans to Cultivators

Development loan

Computer loan
করমউরপর ঋণ

7215104

Motor car loan
পমপররগপরড় ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
3915 Interest Free Car Advances

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7215103 Interest free loan

পপরধকপরভক কমরকতরপপদর সদমক রবপশষ অরগম

3921 Motor Cycle Advances

সদমক ঋণ

7215105

পমপরর সপইপকল অরগম

3931 Bicycle Advances

পমপরর সপইপকল ঋণ

7215106

বপই - সপইপকল অরগম

3941 Other Advances

7215106

8111301

8131102

8111302

8122116

8122105

8122103

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ৫ বছর পময়পরদ

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122101

১ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

4008 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 5 years
maturity

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২ বছর পময়পরদ

4007 1 year Treasury Bond

Block loan against ad-hoc treasury bill
এডহক পটজপরর রবপলর রবপরনপত পরপক ঋণ

নপশনপল বন

4006 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 2 years
maturity

Wage earner's development bond
ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

রবরপরস রবপশষ বন

4005 National Bond

Overdraft current
ওভপরডপফ কপপরন

ওপয়জ আন রপর পডপভলপপমন বন

4004 BPC Special Bond

Prize bond
পপইজ বন

ওভপর ডপফর কপপরন (ওরড কপপরন)

4003 Wage Earner Development Bonds

Bicycle loan
বপইসপইপকল ঋণ

পপইজ বন

4002 Over Draft Current(OD Current)

Bicycle loan
বপইসপইপকল ঋণ

অনপন অরগম

4001 Prize Bonds

Motor cycle loan

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4009 7 years (Sonali Bank) Treasury Bond-2020

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122107 Treasury bond (seven years)

৭ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন-২০২০

4010 ECF-Extended Credit Facilities

সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122117

ইরসএফ-একপরন পকরডর ফভপরসপলটজ

4011 3 year Treasury Bond - T&T

রবপশষ পটজপরর বন

8122103

৩ বছর পময়পরদ পটজপরর বন - ট এন ট

4012 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 10 years
maturity

8122110

8122105

8122113

8122114

8122103

8122107

8122109

১১ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

Treasury bond (nine years)
নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122109

৯ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০২১

4023 11 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2023

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৯ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২১

4022 9 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2021

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (রপপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

4021 9 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2021

Treasury bond (twenty years)
রবশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

রপপনন করতপরপণর জন ৩ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

4019 7 Years (Rupali Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২০ বছর পময়পরদ

4017 3 year Treasury Bond for Export
Compensation - Jute

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১৫ বছর পময়পরদ

4016 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 20 years
maturity

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন - ২০১৪

4014 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 15 years
maturity

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১০ বছর পময়পরদ

4013 5 years (Sonali Bank) Treasury Bond-2014

Special treasury bond

Treasury bond (nine years)
নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122111

Treasury bond (eleven years)
এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4024 11 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2023

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122111 Treasury bond (eleven years)

১১ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

4026 8 Years Treasury Bond (Sonali Bank ) - 2021

এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122108

৮ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন -২০২১

4027 10 years (Sonali Bank) Treasury Bond- 2023

আর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

১০ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন-২০২৩

4028 3 Years (Sonali Bank) Treasury Bond (2021)

8122105

8122110

8122110

8122110

8122117

8122113

8122113

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122113

১৩ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২৪

4040 5 Years Treasury Bond

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৫ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

4037 13 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2024

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

১৩ বছর (অগণন বপসক) পময়পদন পটজপরন বন - ২০২৪

4035 15 year Treasury Bond

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

পটজপরর বন ১৯৯২ ৯% হপপর

4034 13 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2024

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ রব এস রস বন - ২০০৯

4033 Treasury Bond 1992 @ 9%

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

4032 10 year BSC Bond - 2009

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

পপর খপত সসসপর কমরসচনর আওতপয় ঘপররত অররপয়পনর জন

4031 10 year Treasury Bond

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন (২০২১)

4030 10 year Bond for Loss Financing Under JSAC

Treasury bond (eight years)

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4041 20 year Jute Bond

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122114 Treasury bond (twenty years)

২০ বছর পময়পদন জর বন

4043 20 year BJC Bond

রবশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122114

২০ বছর পময়পরদ রব.পজ.রস বন

4044 1Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2013

রবশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122101

১ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

4051 Special Bond

8122117

8122117

8122101

8122101

8122101

8122107

8122115

রবপজএমরস

Treasury bond (twenty-five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122117

কপপরপপরশন/আরর রক পরতষপপন রবরনপয়পগ বন

4063 BJMC

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

২৫বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০১৮

4062 Corporation/Financial Institution Investment
Bond

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরর বন -২০২০

4061 25 Years Treasury Bond-2018

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১২

4060 7 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2020

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (অগগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

4058 1 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2012

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

4057 1 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2013

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

ইনকপম টপক বন

4056 1 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2013

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

রবপশষ বন

4053 Income Tax Bond

Treasury bond (twenty years)

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

8122117

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4064 Sick Industries Assistance Bond

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122117 Special treasury bond

রগ রশল সহপয়তপ বন

4065 8 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2021

রবপশষ পটজপরর বন

8122108

৮ বছর পময়পরদ (জনতপবপসক) পটজপরর বন -২০২১

4066 Capital Restructuring Bond - Corporation

আর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122117

মলধন পনগঠন
র বন - কপপরপপরশন

4067 Bond for Loss Financing under JASAC

8122117

8122117

8122101

8122117

8122105

8122110

8122103

৫ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122104

৪ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৫

4076 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৪

4075 4 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2015

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পদন সরকপরন পটজপরন বন-২০১৩ (৮.৫%)

4074 3 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2014

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন সরকপরন পটজপরন বন-২০০৮ (৭.৫%)

4073 10 Years Govt. Treasury Bond-2013 (8.5%)

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

রবরবধ

4072 5 Years Govt. Treasury Bond-2008 (7.5%)

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১২

4071 Miscellaneous

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

করষ ঋণ মওকফ বন-বপসলপপদশ করষ বপসক

4070 1 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2012

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

পজসপক কমরসচনর অধনপন পলপকসপন পনভররপন বপনর মপধপম
বপসপক পপদয় সহপয়তপ

4069 Agri-Loan Waiver Bond-BKB

Treasury bond (eight years)

Treasury bond (four years)
চপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4077 3 Years T&T Treasury Bond- 2006 (7%)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122103 Treasury bond (three years)

৩ বছর পময়পদন ট এন ট পটজপরন বন-২০০৬ (৭%)

4078 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2016

রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

4079 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

4080 5 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2016

8122105

8122110

8122101

8122107

8122103

8122102

8122106

৬বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122106

৬ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

4092 6 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৬ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

4091 6 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

২ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

4090 6 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পরদ (রপপরল বপসক) পটজপরন বন-২০১৪

4089 2 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2013

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরর বন -২০২০

4088 3 Years (Rupali Bank) Treasury Bond-2014

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১২

4086 7 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2020

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

4084 1 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2012

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

4082 10 years (Janata Bank) Treasury Bond- 2023

Treasury bond (five years)

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122106

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4093 8 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2021

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122108 Treasury bond (eight years)

৮ বছর পময়পরদ (্পগণন বপসক) পটজপরর বন -২০২১

4094 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

আর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

4095 9 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2021

পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122109

৯ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২১

4096 11 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2023

8122111

8122113

8122105

8122117

8131101

8131102

8131102

পটজপরন রবল

Overdraft current
ওভপরডপফ কপপরন

8121105

পটজপরর রবল ১৪ রদন

4106 Treasury Bills

Overdraft current
ওভপরডপফ কপপরন

ওভপর ডপফর বক (ওরড কপপরন)

4105 Treasury Bill 14 days

Ways and means advance
উপপয় উপকরণ (ways and means) অরগম

ওভপর ডপফর কপপরন (ওরড কপপরন)

4104 Over Draft Block (OD Current)

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

উপপয় ও উপকরণ অরগম

4102 Over Draft Current (OD Current)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

ট এন ট বপনর সপপর সমনয়

4101 Ways and Means Advances

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন (অগগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

4099 Adjustment with T & T Bond

Treasury bond (eleven years)
এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৩ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২৪

4098 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (nine years)
নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১১ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

4097 13 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2024

Treasury bond (five years)

Treasury bill
পটজপরর রবল

8121105

Treasury bill
পটজপরর রবল
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old

Description(Bangla)
4107 Treasury Bill 28 days

Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8121101 Treasury bill (twenty-eight days)

পটজপরর রবল ২৮ রদন

২৮ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

Economic
Code(Old)

Description(English)

New

4108 Treasury Bill 91 days

8121102

পটজপরর রবল ৯১ রদন

4109 Treasury Bill 182 days

৯১ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

8121103

পটজপরর রবল ১৮২ রদন

4110 Treasury Bill 364 days

8121104

8121106

8121105

8121105

8121106

8121107

8231101

পকল ঋণ

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

8231101

পরলরস ঋণ

4211 Project Loan

Cash credit accommodation
নগদ অরগম সসসপন

খপদ ঋণ

4205 Policy Loan

Promissory note
পরমজরর পনপর

নগদ অরগপমর সসসপন

4201 Food Loan

Treasury bill
পটজপরর রবল

পরমসরর পনপর-আই. রড. এ

4126 Cash Credit Accommodation

Treasury bill
পটজপরর রবল

পটজপরন রবল ৫ বছর পময়পদন

4116 Promissory Notes - IDA

Promissory note
পরমজরর পনপর

পটজপরন রবল ২ বছর পময়পদন

4113 Treasury Bill 5 Years

Treasury bill (three hundred sixty-four days)
৩৬৪ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পরমসরর পনপর-আই. রব. আর. রড

4112 Treasury Bill 2 Years

Treasury bill (one hundred eighty two days)
১৮২ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পটজপরর রবল ৩৬৪ রদন

4111 Promissory Notes - IBRD

Treasury bill (ninety-one days)

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

8231101

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4221 Reimburseable Project Loan

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8231101 Foreign loan

পনভররণকত পকল ঋণ

4223 Foreign Loan

নবপদরশক ঋণ

8231101

নবপদরশক ঋণ

4231 Direct Project Loan

নবপদরশক ঋণ

8231101

সরপসরর পকল ঋণ

4241 Non-ADP Project Loan

8231101

8231101

8231101

8231101

8231101

8231201

8231204

জন পরতরনরধপদর পপররপতপরষক

Promissory notes - foreign exchange
payments
অঙনকপরপণ র পনপর (পরমজরর পনপর) নবপদরশক মদপ পররপশপধ

3111101

অরফসপরপদর পবতন

4505 Remunaration of Public Representatives

Devaluation of taka - promissory notes
রপকপর অবমলপযযন - অঙনকপরপণ র পনপর

নগপদ

4501 Pay of Officers

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

পরমসরর পনপর

4305 Cash

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

রবরভন ফপন ও কপঠপপমপগত সমনয়

4301 Promissory Notes

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

রবপশষ উনয়ন সহপয়তপ/ঋণ

4273 Miscellaneous Fund and Structural
Adjustment

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

অনপন নবপদরশক ঋণ

4271 Special Support/Credit for Development

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

পণ ঋণ

4261 Other Foreign Loans

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

বপরষ রক উনয়ন কমরসরচ বরহভরত পকল ঋণ

4251 Commodity Loan

Foreign loan

Basic pay (Officer)
মল পবতন (অরফসপর)

3257201

Remuneration to public representative
জনপরতরনরধগপণর পপররপতপরষক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4507 Income Tax of Officer's

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3111101 Basic pay (Officer)

কমরকতরপপদর আয়কর

4601 Pay of Establishment

মল পবতন (অরফসপর)

3111201

পরতষপন কমরচপররপদর পবতন

4605 Income Tax of Establishment Staff

মল পবতন (কমরচপরন)

3256101

পরতষপন কমরচপররপদর আয়কর

4676 DD

3111201

4113101

3111304

3258140

3111310

3111328

3111325

রচরকৎসপ ভপতপ

Festival allowance
উৎসব ভপতপ

3111335

বপসলপ নববষ র ভপতপ

4717 Medical Allowance

Rest and recreation allowance
শপরন ও রবপনপদন ভপতপ

উৎসব ভপতপ

4714 Bangla New Year Allowance

Housing rent allowance
বপরড় ভপড়প ভপতপ

শপরন রবপনপদন ভপতপ

4713 Festival Allowance

Transport maintenance expense
পমপররযপন রকণপপবকণ বয়

বপরড়ভপড়প ভপতপ

4709 Rest and Recreation Allowance

Dearness allowance
মহপঘ র ভপতপ

পপরধকপরপপপ কমরকতরপপদর রবপশষ ভপতপ

4705 House Rent Allowance

Animal resources yielding repeat products
পপরণসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

মহপঘ র ভপতপ

4702 Special Allowances for Privileged Officers

Basic pay (Employee)
মল পবতন (কমরচপরন)

সরকপরন গবপরদ পশ ও হপস মরগনর খপমপরসমপহর উৎপপদন
পজপরদপরকরণ

4701 Dearness Allowance

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

ফফফ

4687 Production Strengthenning in the Government
Cattle and Poultry Farms

Basic pay (Employee)

Bangla new year allowance
বপসলপ নববষ র ভপতপ

3111311

Medical allowance
রচরকৎসপ ভপতপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4721 Hill Allowance

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3111309 Hill allowance

পপহপড়ন ভপতপ

4722 Defence Service Allowance

পপহপরড় ভপতপ

3111317

পরতরকপ-সপরভরস ভপতপ

4723 Allowences for Chief, Headmen and Karbaries

পরতরকপ সপরভরস ভপতপ

3111330

চনফ, পহডমপন ও কপরবপরনপদর ভপতপ

4724 Batman Allowance

3111318

3111316

3111319

3111323

3111333

3111307

3111331

ররপরনপর ভপতপ

Refreshment allowance
আপপয়ন ভপতপ

3111301

দপরয়ত ভপর ভপতপ

4741 Retainery Allowance

Foreign allowance
নবপদরশক ভপতপ

আপপয়ন ভপতপ/বয় রনয়পমক ভপতপ

4737 Charge Allowance

Domestic aid allowance
গহ-সহপয়তপ ভপতপ

নবপদরশক ভপতপ

4733 Entertainment/Sumptuary Allowance

Chawki allowance
পচনরক ভপতপ

পডপপমরসক এইড এলপউন

4729 Foreign Allowance

Haircut allowance
চলকপরপ ভপতপ

পচনরক ভপতপ

4728 Domestic Aid Allowance

Washing allowance
পধপলপই ভপতপ

চলকপরপ ভপতপ

4727 Chawki Allowance

Batsman allowance
বপরসমপন ভপতপ

পধপলপই ভপতপ

4726 Haircut Allowance

Allowances for chief, headman and karbaries
রচফ, পহডমপন ও কপরবপররপদর ভপতপ

বপরসমপন ভপতপ

4725 Washing Allowance

Defence services allowance

Charge allowance
দপরয়ত ভপতপ

3111322

Retainer allowance
ররপরইনপর ভপতপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4745 Compensatory Allowance

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3111324 Compensatory allowance

করতপরণ ভপতপ

4749 Ration Allowance

করতপরণ ভপতপ

3111320

পরশন ভপতপ

4753 Daily/Subsistence Allowance

পরশন ভপতপ

3111303

নদরনক/পখপরপকন ভপতপ

4755 Tiffin Allowance

3111314

3111321

3111339

3111340

3111326

3111302

3258140

রশকপ ভপতপ

Transport maintenance expense
পমপররযপন রকণপপবকণ বয়

3111327

অরতররক কপপজর ভপতপ

4773 Educational Allowances

Conveyance allowance
যপতপয়পত ভপতপ

যপনবপহন ভপতপ

4769 Overtime

Fixed travel allowance
ভমণ ভপতপ

যপতপয়পত ভপতপ

4766 Transport Allowance

Security allowances
রনরপপতপ ভপতপ

ভমণ ভপতপ

4765 Conveyance Allowance

Cook allowance
পপচক ভপতপ

রসরকউররট এলপউন

4761 Fixed Travel Allowance

Internee/Apprenticeship allowance
ইনরপরন/রশকপনরবশ ভপতপ

কক এলপউন

4759 Security Allowance

Tiffin allowance
টরফন ভপতপ

ইনপনর/রশকপনবনশ ভপতপ

4758 Cook Allowance

Daily/ Subsistence allowance
নদরনক/ পখপরপরক ভপতপ

টরফন ভপতপ

4757 Internee/Apprenticeship Allowance

Ration allowance

Overtime allowance
অরধকপল ভপতপ

3111306

Education allowance
রশকপ ভপতপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4775 Uniform Allowance

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3111315 Uniform allowance

পপপশপক ভপতপ

4777 Training Allowance (Fixed)

পপপশপক ভপতপ

3111329

পরশকণ ভপতপ

4781 Hazardous Job Allowance

পরশকণ ভপতপ

3111308

ঝরস ক ভপতপ

4785 Contract Allowance

3257203

3257202

3257204

3111312

3111312

Mobile/cellphone allowance
পমপবপইল/পসলপফপন ভপতপ

3111338

অনপন ভপতপ

4799

Mobile/cellphone allowance
পমপবপইল/পসলপফপন ভপতপ

পমপবপইল/পসললপর পররলপফপন ভপতপ

4795 Other Allowances

Operation allowance for electoral area office
রনব রপচরন এলপকপর অরফস পররচপলনপ ভপতপ

পররলপফপন ভপতপ

4794 Cell Phone Allowance

Constituency allowance
রনব রপচরন এলপকপ ভপতপ

রনব রপচনন এলপকপর অরফস পররচপলনপ ভপতপ

4793 Telephone Allowance

Contract allowance
চরক ভপতপ

রনব রপচনন এলপকপ ভপতপ

4791 Operation Allowance Electoral Area Office

Hazardous job allowance
ঝরস ক ভপতপ

চরক ভপতপ

4789 Constituency Allowance

Training allowance

Other allowances
অনপন ভপতপ

3111338

Other allowances
অনপন ভপতপ

4801 Travel Expenses

3241101

ভমণ বয়

4802 Transfer Expenses
বদরল বয়

Domestic travel expenses
অভভনরনণ ভমণ বয়

3241102

Domestic transfer expenses
অভভনরনণ বদরল বয়
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4803 Income Tax

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3256101 General supplies

আয়কর

4804 Contingent Staff

সপধপরণ সরবরপহ

3211104

আনষরঙক পরতষপন

4805 Overtime

আনষরঙক কমরচপরর/ পরতষপন

3111327

ওভপররপইম

4806 Rent - Office

3211129

3211122

3211121

3211124

3821103

3821102

3256101

অনপন কর

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3821101

কপষম শল/ভভপর

4814 Miscellaneous Taxes

Land development tax
ভরম উনয়ন কর

পমপবপইল পকপর র সমপনন

4813 Customs Duty/VAT

Municipal rates and taxes
পপনর কর

ভরম কর

4812 Honorarium for Mobile Court

Rent of satellite/frequency
সপপরলপইর/রফপকপপয়রন ভপড়প

পপনর কর

4811 Land Tax

Rent of machine and equipment
পমরশন ও সরঞপমপরদর ভপড়প

সপপরলপইর/রফপকপপয়রন

4810 Municipal Rates and Taxes

Rent of residential building
আবপরসক ভবন ভপড়প

ভপড়প-সরঞপমপদন

4809 Satellite/Frequency

Rent of office building rental
অরফস ভবন ভপড়প

ভপড়প-আবপরসক

4808 Rent - Equipment

Overtime allowance
অরধকপল ভপতপ

ভপড়প-অরফস

4807 Rent - Residential

Contingent Staff

Customs duty
কপসমস শল

3821103

Municipal rates and taxes
পপনর কর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4815 Postage

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3211119 Postage

ডপক

4816 Telephones/Telegram/Teleprinter

ডপক

3211120

পররলপফপন/পররলগপম/পররলরপনপর

4817 Telex/Fax/Internet

পররলপফপন

3211117

পরপলক/ফভপক/ইনপরপনর

4818 Registration Fee

3221104

3211115

3256101

3211113

3243102

3243101

3221108

করমশন/সদ

Bank charge
বপসক চপজর

3211112

চপদপ

4826 Commissions/Discounts

Petrol, oil and lubricants
পপপটপল, ওপয়ল ও লরবপকন

বনমপ/বপসক চপপজরস

4825 Subscriptions

Gas and fuel
গপস ও জপলপরন

পপপটপল ও লরবকভপন

4824 Insurance/Bank Charges

Electricity
রবদভৎ

গপস ও জপলপনন

4823 Petrol, Oil and Lubricants

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

রবদভৎ

4822 Fuel and Gas

Water
পপরন

জপরতসসঘ রমশপন রনপয়পরজত সশস বপরহননর পসবপ ও সরবরপহ বয়

4821 Electricity

Registration fee
রনবনন রফ

পপরন

4820 Supplies and Services Expenditure of Armed
Forces in UN Mission

Internet/Fax/Telex
ইনপরপনর/ ফভপক/ পরপলক

পররজপষশন রফ

4819 Water

Telephone

Subscriptions
চপদপ

3221110

Commission
করমশন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4827 Printing and Binding

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3255102 Printing and binding

মদণ ও বপধপই

4828 Stationery, Seals and Stamps

মদণ ও বপধপই

3255104

পষশনপরন, সনল ও সভপম

4829 Research/Innovative Expenditure

সভপম ও রসল

3257103

গপবষণপ/উদপবনন বয়

4830 Printing of Stamps/Taka
Notes/Certificates/Bond

3255105

3211127

3211126

3211125

3256107

3211128

3256106

পগপপয়নপ কপয রপবলন

Uniforms
পপপশপক

3255103

পপসপপপর র বই

4838 Intelligence

Publications
পকপশনপ

ইউরনফমর

4837 Passport Books

Sports materials
কনড়প সপমগন

পকপশনপ

4836 Uniforms

Advertising expenses
পচপর ও রবজপপন বয়

পখলপর সপমগন

4835 Publications

Audio- video/film production
অরডও-রভরডও/চলরচত রনমরপণ

পচপর ও রবজপপণ

4834 Sports Goods

Books & periodicals
বইপত ও সপমরয়কন

অরডও রভরডও/চলরচত রনমরপণ

4833 Advertising and Publicity

Other stationery
অনপন মরনহপরর

বইপত ও সপমরয়কন

4832 Audio Video/Film Production

Research
গপবষণপ

ষপমস/রপকপ পনপরস/সপটরফপকরস/বন
মদন
র

4831 Books and Periodicals

Stamps and seals

Passport books
পপসপপপর র বই

3257102

Intelligence
পগপপয়নপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4839 Pre-Shipment Inspection Fee

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3221103 Pre-shipment inspection fee

রপ-রশপপমন ইনসপপকশন রফ

4840 Training Expenses

পপক-জপহপরজকরণ পররদশরন রফ

3231201

পরশকণ বয়

4841 ICT/E-Governance

অভভনরনণ পরশকণ

4112201

আইরসট/ই-গভপন রনস

4842 Seminar, Conference Expenses

3211111

3221102

3211105

3211106

3221106

3211101

3221109

রনব রপচন বয়

Management charges
ববসপপনপ বয়

3211103

করতপরণ

4850 Election Expenses

Awards and rewards
পরসপর

বপবসপপনপ বয়

4849 Compensation

Transport charge
পররবহণ বয়

পরসপর

4848 Management Charges

Entertainment expenses
আপপয়ন বয়

পররবহন বয়

4847 Awards and Rewards

Delegation expenses
পরতরনরধ বয়

আপপয়ন বয়

4846 Freight and Transport Charges

License fee
লপইপসন রফ

পরতরনরধ পপরণ বয়

4845 Entertainment Expenses

Seminar/Conference expenses
পসরমনপর/কনফপপরন বয়

লপইপসনস রফ

4844 Delegation Expenses

ICT equipments
তথ পযপগপপযপগ পযরক সরঞপমপরদ

পসরমনপর, কনফপপরন

4843 Licence Fee

Domestic training

Compensation
করতপরণ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4851 Labour Wages
শরমক মজরন

4852 Chemicals

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3211109 Consolidated pay to non-government
employees
সপকল পবতন (সরকপরর কমরচপরন বতনত)

3256102

রপসপয়রনক দবপরদ কয়

4853 Bullet proof jacket

রপসপয়রনক

3253103

বপলর পফ জভপপকর কয়

4854 Consumable Stores

3256103

3251103

3256105

3252109

3251109

3251107

3256101

রনকপ ও ঔষধ

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3251105

সপর

4862 Vaccine and Medicine

Insecticide
কনরনপশক

পঢউটন

4861 Fertilizer

Seeds and plants
বনজ ও চপরপ

কনরনপশক ঔষধ

4860 Corrugated Iron Sheeting

Medicines and vaccines
ঔষধ ও পরতপষধক

বনজ ও উরদদ

4859 Insecticide

Raw materials and spare parts
কপচপমপল ও খচরপ যনপসশ

রনবপরণ ও সসরকণ

4858 Seeds and Plants

Milk and dairy products
দধ ও দগজপত দবপরদ

কপচপমপল ও খচরপ যনপসশ

4857 Prevention and Preservation

Consumable items
ববহপয র সপমরগ

দগ ও দগজপত দবপরদ কয়

4856 Raw Materials and Spares

Hiring of security services
রনরপপতপ পসবপ ( ভপড়পর রভরতপত )

ববহপয র দবপরদ কয়

4855 Dairy Products

Chemicals

Fertilizer
সপর

3252109

Medicines and vaccines
ঔষধ ও পরতপষধক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4863 Fish and Fish Products

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3254101 Fish & fish products

মৎস ও মৎসজপত দব

4864 Fish and Animal Feed

মৎস ও মৎসজপত দব

3251106

মৎস ও পশর খপদ

4865 Birth Control Materials (Male & Female)

মৎস ও পপণন খপদ

3252102

জনমরনপরপধক সপমগন (পরষ ও মরহলপ)

4866 Poultry

3251108

3251101

3252105

3257302

3254102

3252101

3252104

কনপলপরনন

Dietary supplements
পথ

3254103

পরশন

4874 Consultancy

Bedding
রবছপনপপত

পথ

4873 Rations

Foodstuffs
খপদদব

রবছপনপপত

4872 Diet

Medical expenditure
রচরকৎসপ বয়

খপদ দব সসগহ

4871 Bedding

Medical and surgical supplies
রচরকৎসপ ও শল রচরকৎসপ সরঞপমপরদ সরবরপহ

রচরকৎসপ বয়

4870 Provisions and Foodstuff Procurement

Animal husbandry
পপরণপপলন

রচরকৎসপ ও শল রচরকৎসপ সরঞপমপরদ সরবরপহ

4869 Medical Expenses

Poultry
হপস-মররগ

পশপপলন

4868 Medical and Surgical Supplies

Birth control supplies
জনরনপরপধক সপমগন

হপস-মরগন

4867 Animal Husbandry

Fish & animal feed

Rations
পরশন

3257101

Consultancy
কনসপলপররন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4875 Cleaning and Washing

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3211102 Cleaning and washing

পররষপর পররচনতপ

4876 IUD and Norplant (Clinical Family Planning
Programme) Expenditure

পররষপর পররচনতপ

3252103

বনভপকরন আই.ইউ.রড ও নরপভপন (রকরনকভপল পয়পয় কমরসচন)
বয়

4877 Car maintenance cost of privileged officers

আই.ইউ.রড ও নরপপন

3258140

পপরধকপরভক কমরকতরপপদর গপড়ন রকণপপবকণ বয়

4878 Sattelite Clinic Organisation Expenditure

3252103

3253101

3253102

3253103

3211110

3111332

3256101

সপপভর

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3221105

পররষস রফস

4886 Survey

Honorarium allowance
সমপনন ভপতপ

পরনকপ রফ/পরনকপ সসকপন বয়

4885 Testing Fee

Legal expenses
আইন সসকপন বয়

সমপনন ভপতপ/রফ/পপররশরমক

4884 Examination Fees and Expenses

Hiring of security services
রনরপপতপ পসবপ ( ভপড়পর রভরতপত )

আইন সসকপন বয়

4883 Honorarium/Fees/Remuneration

Security materials
রনরপপতপ সপমগন

রনরপপতপ পহরন

4882 Legal Expenses

Arms and ammunitions
অস ও পগপলপবপরদ

জনশসখলপ ও রনরপপতপ

4881 Hire of Security Services

IUD and Norplant (Clinical family planning
আই.ইউ.রড ও নরপপন

অসশস পগপলপবপরদ

4880 Supplies for Public Order and Safety

Transport maintenance expense
পমপররযপন রকণপপবকণ বয়

সপপরলপইর রকরনক সসগঠন বয়

4879 Arms and Ammunition

IUD and Norplant (Clinical family planning

Testing fee
পররসস রফ

3257104

Survey
জররপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4887 Copying Charges

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3221107 Copying charge

করপ/অনরলরপ বয়

4888 Computer Consumables

অনরলরপ বয়

3255101

করমউরপর সপমগন

4889 Audit Fees

করমউরপর সপমগন

3221101

অরডর/সমনকপ রফ

4890 Functions/Ceremonies

3257301

3254104

3211123

3211107

3256101

3211106

3211118

রবপশষ বয়

Mail bags
পমইল বপগ

3252108

সপসভ রবধপন

4898 Special Expenditure

Entertainment expenses
আপপয়ন বয়

পমইল বপগ

4897 Sanitation

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

করমট/রমটস/করমশন

4896 Mail Bag

Transport hiring
যপনবপহন ববহপর (চরকরভরতক)

সসসদ অরধপবশন

4895 Committee Meetings/Commission

Rent of other assets
অনপন সমপদর ভপড়প

হপয়পররস চপজর

4894 Parliament Session

Subsistence rations
পখপরপরক পরশন

রপয়লট/পররভরনউ পশয়পর

4893 Hiring Charges

Ceremonies/Festivals
অনষপন/ উৎসবপরদ

পখপরপকন

4892 Royalties/Revenue Share

Audit/ study fee
রনরনকপ/সমনকপ রফ

অনষপন/উৎসবপরদ

4891 Subsistence

Computer consumables

Sanitation materials
সপসভরবধপন (sanitation) সপমগন

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4899 Other Expenses

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3256101 General supplies

অনপন বয়

4901 Motor Vehicles

সপধপরণ সরবরপহ

3258101

পমপরর যপনবপহন

4906 Furniture and Fixtures

পমপররযপন

3258102

আসবপবপত

4911 Computers and Office Equipment

3258103

Computer
করমউরপর

3258105

যনপপরত ও সরঞপম

4917

Furniture
আসবপবপত

করমউরপর ও অরফস সরঞপম

4916 Machineries & Equipment

Motor vehicle

Other Machineries and equipment
অনপন যনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258112

Rural roads
গপমনণ সড়ক

4920 Repair and Maintenance Expenditure for
Armed Forces of UN

3258101

জপরতসসঘ রমশপন রনপয়পরজত সশস বপরহননর পমরপমত ও সসরকণ
বয়

4921 Office Buildings

পমপররযপন

3258107

অরফস ভবন

4922 POA Stores and Civil Works

3258107

3258107

আবপরসক ভবন

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

3258104

বপলর বপক রনমরপণ, সসরকণ ও গদপমজপত করণ

4926 Residential Buildings

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

সরকপরন সপপনপ

4924 Ballot Boxes

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

রপ ও-এ মপলপমপল ও পতরকপজ

4923 Government Structure

Motor vehicle

Office equipment
অরফস সরঞপমপরদ

3258106

Residential buildings
আবপরসক ভবন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4927 Educational Institutions

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3258107 Non-residential buildings

রশকপ পরতষপন

4930 Metereology Equipment

অনপবপরসক ভবন

3258109

আবহপওয়প যনপপরত

4931 Other Buildings and Structures

আবহপওয়প সমরকরত সরঞপমপরদ

3258108

অনপন ভবন ও সপপনপ

4932 Engineering Equipment

3258105

Other Machineries and equipment
অনপন যনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258110

সড়ক, পসত ও মহপসড়ক

4937

Other buildings & structures
অনপন ভবন ও সপপনপ

ইরঞরনয়পররস যনপপরত

4936 Roads Bridges and Highways

Meteorological equipment

Roads & highways
সড়ক ও মহপসড়ক

3258112

Rural roads
গপমনণ সড়ক

4938

3258112

Rural roads
গপমনণ সড়ক

4941 Rural Roads and Culverts

3258112

পলন সড়ক ও কপলভপর র

4946 Irrigation Structures

গপমনণ সড়ক

3258114

পসচ অবকপঠপপমপ

4947 Drainage Structure

3258114

রসগনপল/ওয়পরপলস সরঞপম

Irrigation & drainage structures
পসচ ও রনকপশ (drainage) কপঠপপমপ

3258115

সপসভ রবধপন ও পপরন সরবরপহ

4955 Signal/Wireless Equipment

Irrigation & drainage structures
পসচ ও রনকপশ (drainage) কপঠপপমপ

পডপনজ কপঠপপমপ

4951 Sanitation and Water Supply

Rural roads

Sanitation & water supply
সপসভ রবধপন (sanitation) ও পপরন সরবরপহ

3258116

Signal/wireless equipment
রসগনপল/ ওয়পরপলস সরঞপমপরদ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
4956 Telecommuncations Equipment

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3258126 Telecommunications equipments

পররলপযপগপপযপগ সরঞপম

4958 Lines & Wires

পররলপযপগপপযপগ সরঞপমপরদ

3258117

লপইন ও তপর

4959 Mast & Aerials

লপইন ও তপর

3258118

খট ও এররয়পল

4961 Electrical Installations

3258119

3258120

3258121

3258128

3258123

3258107

3258107

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

3258124

রপলপর রনমরপণ ও রকণপপবকন

4999

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

অনপন পমরপমত ও সসরকণ

4993 Pillar Construction and Maintenance

Aircraft
আকপশযপন

পনরদপর

4991 Other Repairs and Maintenance

Water vehicle
জলযপন

আকপশযপন

4986 Rehabilitation

Railway installations
পরলওপয় সপপনপ

জলযপন

4981 Aircraft

Rolling stock
পরপরলস সক

পরলওপয় সপপনপ

4976 Water Transport

Electrical installations
নবদভরতক সপপনপ

পরপরলস ষক

4971 Railway Installations

Mast and aerials
খটস ও এররয়পল

নবদভরতক অবকপঠপপমপ

4966 Rolling Stock

Lines and wares

Pillar maintenance
রপলপর রকণপপবকণ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5001 7 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2020

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421107 Treasury bond (seven years)

৭ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন-২০২০

5002 BPC Special Bond

সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421116

রবরপরস রবপশষ বন

5003 5 Years Treasury Bond-2008 (9.3297 Crore)

রবপশষ পটজপরর বন

3421105

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৮ (৯.৩২৯৭ পকপট)

5004 8 Years Treasury Bond (Sonali Bank ) - 2021

3421117

3421417

3421103

3421102

3421105

3421105

3421107

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১০ বছর পময়পদন এর সদ

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421102

২ বছর পময়পরদ পটজপরন বপনর সদ পররপশপধ

5012 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 10 years
maturity's Interst

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরর বন -২০২০

5011 2 Years Treasury Bond interest payment

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫-বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৭ (২.৮৬ পকপট, ৬%)

5010 7 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2020

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ৫ বছর পময়পদন এর সদ

5009 5-Year Treasury Bond-2007 (2.86 Crore, 6%)

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২ বছর পময়পরদ

5008 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 5 years
maturity's Interst

Wage earner's development bond
ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ৩ বছর পময়পদন এর সদ

5007 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 2 years
maturity

Treasury bond (eight years)
আর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন-২০২৩

5006 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 3 years
maturity's Interst

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৮ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন -২০২১

5005 10 years (Sonali Bank) Treasury Bond- 2023

Special treasury bond

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421109

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5013 2-15 Years Treasury Bond (Liabilities
Repayment of BPC)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421112 Treasury bond (fifteen years)

২-১৫ বছর পময়পরদ পটজপরন বন (রবরপরস’র দপয় পররপশপধ
৭৩২২.৫৪ পকপট)

5014 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 15 years
maturity's Interst

পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421112

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১৫ বছর পময়পদন এর সদ

5015 3 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2014

পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421101

৩ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৪

5016 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 20 years
maturity's Interst

3421113

3421102

3421106

3421101

3421102

3421103

3421114

৩ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০১০ (রবএরডরস ভবন-পবপলন বপসক
৩৩.৬৫ পকপট)

৫ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

Treasury bond (twenty five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421103

5024 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২৫ বছর পময়পদন এর সদ

5023

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পদন পসপনপলন বপসক পটজপরন বন - ২০০৯ (১০০০
পকপট রপকপ)

5022 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 25 years
maturity's Interst

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৪ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৫

5021 3-Year Sonali Bank Treasury Bond-2009
(1000 crore taka)

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

5020 4 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2015

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৬ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

5019 1 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2013

Treasury bond (twenty years)
করড় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

২ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

5018 6 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ২০ বছর পময়পদন এর সদ

5017 2Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2013

Treasury bond (fifteen years)

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421103

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5025 11 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2023

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421110 Treasury bond (eleven years)

১১ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

5026 T & T Bond

এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421116

ট এন ট বন

5027 5 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2017

রবপশষ পটজপরর বন

3421103

৫ বছর (পসপনপলন বপসক) পময়পরদ পটজপরর বন - ২০১৭

5028 1 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2013

3421103

3421103

3421103

3421108

3421109

3421107

3421110

৫ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন- ২০১৭

Treasury bond (eleven years)
এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421118

১৩ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন - ২০২৪

5036 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১১ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

5035 13 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2024

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরর বন -২০২০

5034 11 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2023

Treasury bond (nine years)
নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পদন রব এস রস বন

5033 7 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2020

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৯ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২১

5032 10 Years Treasury Bond BSC

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরর বন-২০২৩

5031 9 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2021

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর (জনতপ বপসক) পময়পরদ পটজপরর বন - ২০১৭

5030 10 years (Janata Bank) Treasury Bond- 2023

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

5029 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

Special treasury bond

Treasury bond (thirteen years)
পতর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421103

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5037 9 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2021

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421108 Treasury bond (nine years)

৯ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০২১

5038 11 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2023

নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421110

১১ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

5039 1 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2013

এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421103

১ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

5040 9 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2021

3421108

3421118

3421118

3421117

3421103

3421109

3421109

১০ বৎসর পময়পদন পটজপরন বন ( রব. এস. রস ) - ২০০৮

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421109

১০ বছর পময়পদন পটজপরর বন ২০০৬

5049 10 Years Treasury Bond ( B. S. C ) - 2008

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পদন পটজপরর বন ২০০৬

5048 10 year Treasury Bond - 2006

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ পটজপরর বন ২০০৬

5047 10 year Treasury Bond - 2006

Treasury bond (eight years)
আর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

5046 10 year Treasury Bond - 2006

Treasury bond (thirteen years)
পতর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৮ বছর পময়পরদ পটজপরন বন (অগণন বপসক ) - ২০২১

5044 10 Years (Agrani Bank) Treasury Bond -2023

Treasury bond (thirteen years)
পতর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৩ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরর বন - ২০২৪

5043 8 Years Treasury Bond ( Agrani Bank )-2021

Treasury bond (nine years)
নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৩ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন -২০২৪

5042 13 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2024

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৯ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২১

5041 13 Years Treasury Bond (Sonali Bank) - 2024

Treasury bond (eleven years)

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421109

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5050 10 year Treasury Bond

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421109 Treasury bond (ten Years)

১০ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

5051 10 year Treasury Bond - 2005

দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421109

১০ বছর পময়পরদ পটজপরর বন ২০০৫

5052 Treasury Bond ( 1992 - 2002 ) @ 9%

দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421102

পটজপরর বন ( ১৯৯২ - ২০০২ ) ৯% হপপর

5053 5 Years Treasury Bond (Kohinoor Battery)

3421105

3421105

3421112

3421112

3421112

3421112

3421109

২৫ বছর পময়পরদ পটজপরন বন - ২০১৯

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421113

২০ বছর পময়পদন রবপজরস বন

5065 25 year Treasury Bond - 2019

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০বছর পময়পদন পটজপরন বন ( পপরখপত )

5063 20 year BJC Bond

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন - (রব. পক. রব) - ২০১১

5060 10 Years Treasury Bond ( Jete Sector )

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

রপষনয় বপসকসমপহর মলধপনর জন ১৫ বছর পময়পদন বন

5059 15 year Treasury Bond (BKB) - 2011

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৫ বছর পময়পদন রবপশষ পটজপরন বন-২০০৮

5057 15 year Treasury Bond for Recapitalisation of
Nati

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৫ বছর পময়পরদ পটজপদন বন

5056 15 year Special Treasury Bond - 2008

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন - ২০১২ (রবএসএফআইরস ২০.৬৭৩৯ পকপট)

5055 15 year Treasury Bond

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন - ২০১২ (পকপরহনর বপরপরন ১০.১১৬০ পকপট)

5054 5 Years Treasury Bond -2012 (BSFIC 20.6739 core taka)

Treasury bond (ten Years)

Treasury bond (twenty years)
করড় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421114

Treasury bond (twenty five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5066 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2016

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421105 Treasury bond (five years)

৫ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

5067 25 year Treasury Bond - 2020

পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421114

২৫ বছর পময়পরদ পটজপরন বন - ২০২০

5069 25 year Treasury Bond ( Jute Sector ) - 2018

পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421114

২৫ বছর পময়পরদ পটজপরন বন (পপরখপত) - ২০১৮

5070 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

3421105

3421105

3421105

3421105

3421105

3421105

3421107

৬ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421105

৫ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

5083 6 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পদন রপষপয়ত সসসপর পখলপপন ঋণ পররপশপধ বন

5082 5 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৫

5081 7 Year Treasury Bond for Payment of State
Owned Organisations' Classif

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পট্্রজপরন টপজপরন-২০০৪

5080 5 Years Treasury Bond-2005

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন (০.৪৬২৪ পকপট)

5079 5 Years Treasury Bond-2004

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন নন পনপগপরশপয়বল বন (০.০৪ পকপট ৫%) উতরপ
বপসপকর অনকপল

5078 5 Years Treasury Bond (0.4624 Crore)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৯ (৫৩.২৬৮৮ পকপট)

5077 5 Years Non negotiable Bond (0.04 crore 5%)
Uttara Bank

Treasury bond (twenty five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

5072 5 Years Treasury Bond-2009 (53.2688 Crore)

Treasury bond (twenty five years)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421105

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5084 10 Years (BJMC) Treasury Bond - 2006 (7%)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421109 Treasury bond (ten Years)

১০ বছর পময়পদন (রবপজএমরস) পটজপরন বন ২০০৬ (৭%)

5085 Enpenditure with discount on Treasury Bond
Issue (Interest)

দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421116

পটজপরন বন ইসভপত রডসকপউন বপবদ বয় (সদ)

5086 5 Years Treasury Bond-2005 (5%) Sick
Industries

রবপশষ পটজপরর বন

3421105

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন ২০০৫ (৫%) রগ রশল

5088 5 Years Treasury Bond-2005 (Tk 30.45 crore
7% interest)

3421105

3421105

3421105

3421117

3421105

3421105

3421105

৫ বছর পময়পদন সরকপরন পটজপরন বন-২০০৮ (৭.৫%)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421105

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (৭০.২২ পকপট, ৬% সপদ)

5097 5 Years Treasury Bond - 2008 (7.5%)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (০.৫১ পকপট ৫% সদ)

5096 5 Years Treasury Bond-2006 (Tk 70.22 crore,
6% interest)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (৭৫.৬৬ পকপট ৫%)

5094 5 Years Treasury Bond-2006 (Tk 0.51 crore
5% interest)

Treasury bond (eight years)
আর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৫ (রগ রশল) ২৮.০৬ পকপট ৫%

5093 5 Years Treasury Bond-2006 (Tk 75.66 crore
5% interest)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৮ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২১

5092 5 Years Treasury Bond-2005 (Sick
Industries) Tk 28.06 crore 5%

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (৬২.৩১ লক ৭%)

5091 8 Years (Janate Bank) Treasury Bond-2021

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (২,২৩,৪৯,০০০ রপকপ ৭%)

5090 5 Years Treasury Bond-2006 (Tk 62.31 Lac
7% interest)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৫ (৩০.৪৫ পকপট ৭% সদ)

5089 5 Years Treasury Bond-2006 (Tk 2,23,49000
7% interest)

Special treasury bond

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421105

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5098 10 Years Treasury Bond - 2013 (8.5%)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421109 Treasury bond (ten Years)

১০ বছর পময়পদন সরকপরন পটজপরন বন-২০১৩ (৮.৫%)

5099 6 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2017

দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421105

৬ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

5101 Ways and Means

পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421201

ওপয়জ এন রমনস

5102 Over Draft Current (OD Current)'s Interest

3421202

3421115

3421201

3421203

3421204

3421205

3421206

এড হক পটজপরর রবল

Treasury bill (three hundred sixty-four days)
৩৬৪ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

3421203

পটজপরন রবল

5141 Ad-hoc Treasury Bills

Treasury bill (one hundred eighty two days)
১৮২ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পটজপরর রবল ৩৬৪ রদন এর সদ

5111 Treasury Bills

Treasury bill (ninety-one days)
৯১ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পটজপরর রবল ১৮২ রদন এর সদ

5110 Treasury Bill 364 day's Interest

Treasury bill (twenty-eight days)
২৮ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পটজপরর রবল ৯১ রদন এর সদ

5109 Treasury Bill 182 day's Interest

Ways and means
উপপয় উপকরণ (ways and means)

পটজপরর রবল ২৮ রদন এর সদ

5108 Treasury Bill 91 day's Interest

Block loan against ad-hoc treasury bill
এডহক পটজপরর রবপলর রবপরনপত পরপক ঋণ

পটজপরর রবল ১৪ রদন এর সদ

5107 Treasury Bill 28 day's Interest

Overdraft interest
অরত-হরন (overdraft) সদ

ওভপর ডপফর বক (ওরড বক) এর সদ

5105 Treasury Bill 14 day's Interest

Ways and means
উপপয় উপকরণ (ways and means)

ওভপর ডপফর কপপরন (ওরড কপপরন) এর সদ

5104 Over Draft Block (OD Block )'s Interest

Treasury bond (five years)

Treasury bill (twenty-eight days)
২৮ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

3421115

Block loan against ad-hoc treasury bill
এডহক পটজপরর রবপলর রবপরনপত পরপক ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5161 Others

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421203 Treasury bill (twenty-eight days)

অনপন

5201 Postal Savings Bank - Ordinary Deposits

২৮ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

3421411

ডপকঘর সঞয় বপসক - সপধপরণ জমপ

5203 Prize Bond

ডপকঘর সঞয় বপসক-সপধপরণ জপমপনত

3421416

পপইজ বন

5205 Wage Earner Development Bond

3421417

3421412

3421413

3421401

3421421

3421404

3421410

৩ বছর পময়পদন জপতনয় রবরনপয়পগ বন

Deposit of pension saving certificate
পপনশনপর সঞয়পপতর জপমপনত

3421409

৫ বছর পময়পদন বপসলপপদশ সঞয় পত

5233 3 Years National Investment Bond

Defence savings certificate
পরতরকপ সঞয়পত

৫ বছর পময়পদন পপনশনপর সঞয় পত

5231 Five Year Bangladesh Sanchaypatra

Bonus Saving Certificate
পবপনপস সঞয়পত

১০ বছর পময়পদন বপসলপপদশ সঞয় পত

5227 5 years Pensioner Savings Certificate

Bonus saving certificate
পবপনপস সঞয়পত

পবপনপস সঞয়পত

5221 Ten Year Bangladesh Sanchaypatra

Postal bonus deposit
ডপকঘর পবপনপস জপমপনত

পবপনপস জমপর সদ

5215 Bonus Savings Certificate

Postal fixed and term deposit
ডপকঘর সঞয় বপসক-সপযযন ও পময়পরদ জপমপনত

জপমপনত সঞয়পপতর সদ পররপশপধ

5213 Bonus Deposits

Wage earner's development bond
ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

ডপকঘর সঞয় বপসক - পময়পরদ জমপ

5212 Interest on Deposit Savings Certificate

Prize bond
পপইজ বন

ওপয়জ আন রপর পডপভলপপমন বন

5211 Postal Savings Bank - Term Deposits

Postal saving bank-ordinary deposit

Five years savings certificate
পপচ বছর পময়পরদ সঞয়পত

3421418

Three years national investment bond
রতন বছর পময়পরদ জপতনয় রবরনপয়পগ বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5241 Three Year Bangladesh Sanchaypatra

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421407 Three years saving certificate

৩ বছর পময়পদন বপসলপপদশ সঞয়পত

5251 Defence Savings Certificates

রতন বছর পময়পরদ সঞয়পত

3421404

পরতরকপ সঞয় পত

5252 Bonus Certificate with 3 Months Profit

পরতরকপ সঞয়পত

3421406

রতন মপস অনর মনপফপ রভরতক সঞয়পপতর সদ

5253 Bonus Certificate with 6 Month Profit

3421405

3421403

3421410

3421416

3421416

3421417

3421419

সপধপরণ ভরবষ তহরবল

US dollar premium bond
ইউ.এস ডলপর রপরময়পম বন

3421420

ইউ এস ডলপর ইনপভষপমন বপনর সদ

5301 General Provident Fund

Wage earner's development bond
ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

ইউ এস ডলপর রপরময়পম বপনর সদ

5287 Interest on US Dollar Investment Bond

Prize bond
পপইজ বন

ওপয়জ আন রপর পডপভলপপমন বপনর সদ

5285 Interest on US Dollar Premium Bond

Prize bond
পপইজ বন

পপইজ বপনর সদ

5282 Interest on Wage Earner Development Bond

Deposit of pension saving certificate
পপনশনপর সঞয়পপতর জপমপনত

অনপন

5281 Interest on Prize Bond

Family savings certificates
পপররবপররক সঞয়পত

পপনশনপর সঞয়পপতর সদ পররপশপধ

5261 Others

Savings certificates with six months profit
ছয় মপস অনর মনপফপরভরতক সঞয়পত

পররবপর সঞয় সপটরফপকর
র

5257 Interest on Pension Savings Certificate

Savings certificates with three months profit
রতন মপস অনর মনপফপরভরতক সঞয়পত

ছয় মপস অনর মনপফপ রভরতক সঞয়পপতর সদ

5255 Family Savings Certificates

Defence savings certificate

US dollar investment bond
ইউ.এস ডলপর রবরনপয়পগ বন

3421501

General provident fund (civil)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5302 Interest on General Provident Fund - Railway

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421503 General provident fund (railway)

সপধপরণ ভরবষৎ তহরবপলর সদ-পরলওপয়

5303 Interest on General Provident Fund - Postal
Department

সপধপরণ ভরবষ তহরবল (পরলওপয়)

3421504

সপধপরণ ভরবষৎ তহরবপলর সদ-ডপক রবভপগ

5304 Interest on GPF- T&T

সপধপরণ ভরবষ তহরবল (ডপক রবভপগ)

3421505

সপধপরণ ভরবষৎ তহরবপলর সদ-ট এন ট

5305 Interest on General Provident Fund - Defence

3421502

3421501

General provident fund (civil)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

3421506

করনরবউরপরন ভরবষ তহরবল

5338

General provident fund (defence)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকপ)

সপধপরণ ভরবষৎ তহরবপলর সদ-অনপন

5311 Contributory Provident Fund

General provident fund (T & T)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (ট এন ট)

সপধপরন ভরবষ তহরবপলর সদ - পরতরকপ

5310 Interest on General Provident Fund - Others

General provident fund (postal)

Contributory provident fund
করনরবউরপরর ভরবষ তহরবল

3421501

General provident fund (civil)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

5401 Postal Life Insurance

3421415

ডপক জনবন বনমপ

5501 Reserve Fund

ডপকঘর জনবনরবমপ ও অ্্যপনরয়ট

3421602

সসররকত তহরবল

5521 Depreciation Fund

3421602

রবরনপয়পপগর উপর রররপন র

Loan management expenses
ঋণ ববসপপনপ বয়

3421602

বপসক ঋণ - খপদ রহসপব

5535 Return on Investment

Loan management expenses
ঋণ ববসপপনপ বয়

অবচয় তহরবল

5531 Bank Loan on Food Account

Postal life insurance and annuity

Loan management expenses
ঋণ ববসপপনপ বয়

3421416

Prize bond
পপইজ বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5541 Management of Loans

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3421602 Loan management expenses

ঋণ ববসপপনপ

5550 Death Risk

ঋণ ববসপপনপ বয়

3421602

মতভ ঝu্সক

5551 Death Risk & Others

ঋণ ববসপপনপ বয়

3421602

মতভ ঝরক ও অনপন

5601 Food Loan

3411101

3411101

3411101

3411101

3411101

3411101

3411101

রনউজ রপন

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

3511103

খপদ

5803 News Print

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

অনপন নবপদরশক ঋণ

5801 Food

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

পণ ঋণ

5661 Other Foreign Loans

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

এ.রড.রপ. বরহভরত পকল ঋণ

5651 Commodity Loan

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

সরপসরর পকল ঋণ

5641 Non-ADP Project Loan

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

পণভররণকত পকল ঋণ

5631 Direct Project Loan

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

পকল ঋণ

5621 Reimbursable Project Loan

Loan management expenses
ঋণ ববসপপনপ বয়

খপদ ঋণ

5611 Project Loan

Loan management expenses

Food subsidy
খপদ ভতরর ক

3511201

General export subsidy
সপধপরণ রপপরন ভতরর ক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5805 Rural Electricification

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3511303 Electrification subsidy

পলন রবদভতপয়ন

5807 Internal Water Transport

রবদভৎ ভতরর ক

3511302

অভভনরনণ পনন পররবহন

5808 Hazz Flight Subsidy

অভভনরনণ পনন পররবহণ ভতরর ক

3511301

র ন
হজ ফপইর বপবদ ভতক

5809 Steel and Engineering

3511201

3511101

3511104

3511102

3511202

3511201

3512101

সপর ও অনপন করষ কপয রকম

Agriculture loan
করষ ঋণ

3511101

করষপণ রপপণন ভতরকন

5843 Fertilizer, Agricultural Loan & Other
Agricultural

General export subsidy
সপধপরণ রপপরন ভতরর ক

করষ ঋণ মওকফ

5841 Subsidies - Export Agricultural Commodities

Jute goods export subsidy
পপরজপত দব রপপরন ভতরর ক

র ন
রপপরন ভতক

5840 Exemption of Agriculture Credit

Fertilizer subsidy
সপর ভতরর ক

পপরজপত দবপরদ

5835 Export Subsidy

Fuel subsidy
জপলপরন ভতরর ক

সপর

5831 Jute Goods

Agriculture subsidy
করষ ভতরর ক

জপলপনন

5821 Fertilizer

General export subsidy
সপধপরণ রপপরন ভতরর ক

করষ

5813 Fuel

Hajj flights subsidy
হজ ফপইর বপবদ ভতরর ক

ই¯পপত ও পপকনশল

5811 Agriculture

Inland water transport subsidy

Agriculture subsidy
করষ ভতরর ক

3511101

Agriculture subsidy
করষ ভতরর ক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5844 Premium for Crop Insurance

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3511101 Agriculture subsidy

শস বনমপর রপরময়পম

5845 Segregated Loan

করষ ভতরর ক

3512101

পরককত ঋণ

5850 Interest Exemption under FSRP

করষ ঋণ

3512101

এফ. এস. আর. রপ -এর অধনন সদ মওকফ

5855 Other Subsidies

3511303

3512101

3511102

7212301

3511101

3631199

3632101

আয়কর মঞরর

Project Grant
পকল অনদপন

3631101

মল পবতন বপবদ সহপয়তপ

5904 Income Tax Grant

Other grant
অনপন অনদপন

উনয়ন বপপজর - সপধপরণ মঞরর

5903 Basic Salary Support

Agriculture subsidy
করষ ভতরর ক

সপধপরণ মঞরর

5902 Development Budget -General Grant

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

র ন
করষ খপপতর জন ভতক

5901 Grant in Aid - General

Fertilizer subsidy
সপর ভতরর ক

ভপয়পরবরলট গপপ ফপরনস

5860 Subsidies -Agricultural Sectors

Agriculture loan
করষ ঋণ

সপপরর পটড-গপপ

5859 Viability Gap Funding

Electrification subsidy
রবদভৎ ভতরর ক

সরকপরন গপরপরনর রবপরনপত বপসলপপদশ করষ বপসক কররক
সপধননতপ পব রকপপল

5858 Fertilizer Trade Gap

Agriculture loan
করষ ঋণ

অনপন

5856 Payment to BKB for Outstanding loan
disbursed in Preliberation period

Agriculture loan

Salary support
পবতন বপবদ সহপয়তপ

3631103

Goods and service support
পণ ও পসবপ বপবদ সহপয়তপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5905 Uniform Grant

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3631103 Goods and service support

পপপশপক বপবদ মঞরর

5906 Allowances Support (Excluding Dearness
Allowance)

পণ ও পসবপ বপবদ সহপয়তপ

3631102

ভপতপরদ বপবদ সহপয়তপ (মহপঘ র ভপতপ বপপদ)

5907 House Grant

ভপতপরদ বপবদ সহপয়তপ

3631102

গহ বপবদ মঞরর

5908 Dearness Allowance Support

3631102

3631102

3722105

3721105

3631106

3631102

3631104

পচয়পরমপনপদর সমপনন

Pension and retirement benefit support
পপনশন ও অবসর সরবধপ সহপয়তপ

3631105

ইউরনয়ন পররষদ সদসপদর সমপনন

5916 Union Council Chairman's Honourarium

Allowance support
ভপতপরদ বপবদ সহপয়তপ

পপনশন মঞরর

5915 Union Council Members Honourarium

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

উৎসব মঞরর

5914 Pension and Retirement Benefits Grant

Grant for medical treatment
রচরকৎসপ অনদপন

অরভবপসন মঞরর

5913 Festival Bonus

School feeding
সল রফরডস

রচরকৎসপ বপবদ মঞরর

5912 Immigration Grant

Allowance support
ভপতপরদ বপবদ সহপয়তপ

সল রফরডস কমরসরচ বপবদ খপদ মঞরর

5911 Medical Grant

Allowance support
ভপতপরদ বপবদ সহপয়তপ

বপসপ ভপড়প বপবদ মঞরর

5910 Food grant for School Feeding

Allowance support
ভপতপরদ বপবদ সহপয়তপ

মহপঘ র ভপতপ বপবদ সহপয়তপ

5909 House Rent Grant

Allowance support

Honourarium Grant
সমপনন বপবদ সহপয়তপ

3631105

Honourarium Grant
সমপনন বপবদ সহপয়তপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5917 Sports Grants

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3821110 Sporting event

পখলপধলপ মঞরর

5919 Book Grant

কনড়প মঞরর

3821107

বই প্ষসক মঞরর

5920 Activities for Seed and Horticulture

বই-পসক বপবদ মঞরর

3821111

বনজ ও উরদদ কপয রকম

5921 Research Grant

3632104

3821112

3821115

3721102

3721103

3632103

3632102

পবসরকপরর রশকপ পরতষপন অনদপন

Machinery grant
যনপপরত অনদপন

3631101

পবসরকপরর রশককপদর পবতন সহপয়তপ

5933 Non-Government Educational Institutions

Motor vehicle grant
পমপররযপন অনদপন

যনপপরত ও অনপন সরঞপম কয় মঞরর

5931 Salary Support to Non-Government Teacher

Burial grant
দপফন বপবদ অনদপন

গপড়ন বপবদ মঞরর

5930 Machinery Grant

Welfare Grants
কলপণ অনদপন

দপফন অনদপন

5929 Car Grant

Cultural grant
সপসসরতক মঞরর

কলপণ অনদপন

5927 Burial Grant

Training grant
পরশকণ মঞরর

সপসসরতক মঞরর

5925 Welfare Grant

Research grant
গপবষণপ অনদপন

পরশকণ মঞরর

5923 Cultural Grant

Seed and horticulture
বনজ ও উদপন

গপবষনপ মঞরর

5922 Grant for Training

Book grant

Salary support
পবতন বপবদ সহপয়তপ

3631101

Salary support
পবতন বপবদ সহপয়তপ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
67
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Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5935 Film Production

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3631199 Other grant

চলরচত রনমরপণ অনদপন

5937 Grants for Religious Purposes

অনপন অনদপন

3821108

ধমরয় উপদভপশ মঞরর

5938 Grants for Non Government Orphanages

ধমরয় উপদপশ মঞরর

3631106

পবসরকপরর এরতম খপনপয় মঞরর

5939 Government Employees Benevolent Fund

3721102

3631199

3632101

3722101

3722101

3722101

3722101

তপণ ও দপন

Relief work (rice)
তপণ কপয র (চপল)

3722104

কমল

5949 Relief and Charities

Relief work (rice)
তপণ কপয র (চপল)

রজ আর

5948 Blunket

Relief work (rice)
তপণ কপয র (চপল)

ট আর

5947 Gratuitous Relief (GR)

Relief work (rice)
তপণ কপয র (চপল)

রভ রজ এফ

5945 Test Relief (TR)

Project Grant
পকল অনদপন

রভ রজ রড

5944 Vunerable Group Feeding

Other grant
অনপন অনদপন

পকল মঞরর

5943 Vulnerable Group Development (VGD)

Welfare Grants
কলপণ অনদপন

পযনর বনমপ

5942 Project Grant

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

কমরচপরর কলপণ তহরবল

5941 Group Insurance Grant

Religious grant

Blanket
কমল

3721101

Relief work (cash)
তপণ কপয র (নগদ)
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5950 Dheutin

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3722103 Corrugated sheets

পঢউটন

5951 Donations, Gifts, Presents

পঢউটন

3821113

উপহপর ও দপন

5953 Discertionery Grants

উপহপর

3821114

পসচপধনন মঞরর

5955 Grants to Employees for Medical Treatment

3721105

3721101

3721101

3821109

3821121

3821117

3631107

টপষ ফপন

Special Capital Grant
রবপশষ মলধন অনদপন

3631199

কলপণ তহরবল

5969 Trust Fund

Stipend/scholarship
বরত/পমধপবরত

রবপশষ অনদপন

5967 Welfare Fund

Water grant
পপরন মঞরর

বরত/সলপরশনপ

5965 Special Grant

Electricity grant
রবদভৎ মঞরর

পপরন মঞরর

5963 Stipend / Scholarship

Relief work (cash)
তপণ কপয র (নগদ)

রবদভৎ/নবদভরতক কপজ বপবদ মঞরর

5962 Water Grants

Relief work (cash)
তপণ কপয র (নগদ)

অনপবরষ

5961 Electricity Expenses

Grant for medical treatment
রচরকৎসপ অনদপন

বনপ

5959 Drought

Discretionary grant
পসচপধনন মঞরর

কমরচপররপদর রচরকৎসপ বপবদ মঞরর

5957 Flood

Donation/Gift

Other grant
অনপন অনদপন

3721102

Welfare Grants
কলপণ অনদপন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5971 Agriculture Rehabilitation Grant

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3631106 Revolving fund grant

করষ পণব রপসন মঞরর

5972 Rehabilitation grants for Fisheries

ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

3631199

মৎস খপপত পণব রপসন মঞরর

5973 Flood Rehabilitation Grant

অনপন অনদপন

3631199

বনপ পণব রপসন মঞরর

5974 Repair Grant

3631106

3631106

3632101

3631199

3631199

3631106

3631199

কদ ঋণ মঞরন

Other grant
অনপন অনদপন

3631199

রবরবধ

5990 Micro-Credit Grant

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

এ্্যপনইট

5985 Miscellaneous

Other grant
অনপন অনদপন

ররভলরভস ফপপন পনভররণ

5981 Annuity

Other grant
অনপন অনদপন

পশপপলন খপপত পণব রপসন মঞরর

5980 Grants in Revolving Fund

Project Grant
পকল অনদপন

অনপন মঞরর

5978 Rehabilitation Grants for Livestock

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

পলন সড়ক রনমরপণ মঞরর

5977 Others

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

ঘরণ রঝড় পণব রপসন মঞরর

5976 Rural Road Construction Grants

Other grant
অনপন অনদপন

পমরপমত মঞরর

5975 Cyclone Rehabilitation Grant

Other grant

Other grant
অনপন অনদপন

3631106

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
5991 Maintaining Life Fund Deficit

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3631106 Revolving fund grant

লপইফ ফপন ঘপররত

5992 TR Cash

ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

3721101

টআর নগদপয়ন

5997 DD

তপণ কপয র (নগদ)

3631199

ফফফ

5998 Capital Grants

3632101

3631199

3211112

3211112

3821124

3256101

3256101

অবসর ভপতপপভপগনপদর উৎসব ভপতপ

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3731103

অবসর ভপতপ ও পপররবপররক অবসর ভপতপ

6302 Festival Allowance to Pensioner's

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

অনপন

6301 Pensions and Family Pensions

Write off of loans advances
ঋণ ও অরগম মওকফ

সরকপরন সমরত

6221 Others

Subscriptions
চপদপ

ঋণ ও অরগম মওকফ

6211 Write Off of Government Property

Subscriptions
চপদপ

নবপদরশক সরকপপরর চপদপ

6201 Write Off of Loans and Advances

Other grant
অনপন অনদপন

আনজরপরতক পরতষপপনর চপদপ

6111 Contributions to Foreign Governments

Project Grant
পকল অনদপন

পরতবননপদর জন রশকপ মঞরর

6101 Subscriptions to International Organisation

Other grant
অনপন অনদপন

মলধন মঞরর

5999 Education Grants for Disabled

Relief work (cash)

Pension
অবসর ভপতপ

3731106

Festival allowance to pensioners
অবসর ভপতপপভপগনপদর উৎসব ভপতপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6303 Dearness Allowance for Pensioners

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3731105 Dearness allowance to pensioners

পপনশনপরপদর মহপঘ র ভপতপ

6304 Bangla New Year Allowance Pensioners

অবসর ভপতপপভপগনপদর মহপঘ র ভপতপ

3731106

পপনশনপরপদর বপসলপ নববষর ভপতপ

6311 Gratuities

অবসর ভপতপপভপগনপদর উৎসব ভপতপ

3731101

আনপতপরষক

6321 Pension for Meritorious and Praiseworthy
Deeds

3721107

3721107

3731101

3731104

পপনশনপভপগন সপমররক বরকবপগরর জন পরশন ভপতপ

3731105

3731102

গম কয় - চলরত বছর

Pension (commutation)
অবসর ভপতপ (করমউপরশন)

3731101

অনপন

6401 Purchase of Wheat - Current Year

Dearness allowance to pensioners
অবসর ভপতপপভপগনপদর মহপঘ র ভপতপ

অবসর ভপতপ (কমপরশন)

6351 Others

Ration allowance to pensioners
অবসর ভপতপপভপগনপদর পরশন ভপতপ

সপমররক পপনশনপরপদর মহপঘ র ভপতপ

6345 Commutation of Pension

Medical allowance to pensioners
অবসর ভপতপপভপগনপদর রচরকৎসপ সরবধপ

3731107

6343 Dearness Allowance for Military Pensioners

Gratuity
আনপতপরষক

অবসর ভপতপপভপগনপদর রচরকৎসপ সরবধপ

6342

Pension for meritorious and praiseworthy
deeds
পশসসপপযপগ ও করততপণ র কপপজর জন অবসর ভপতপ

অনপন অবসর ভপতপ ও আনপতপরষক

6341 Medical Allowance to Pensioners

Pension for meritorious and praiseworthy
deeds
পশসসপপযপগ ও করততপণ র কপপজর জন অবসর ভপতপ

পসসশপপযপগ ও করততপণ র কপপজর জন পদক

6331 Other Pensions and Gratuities

Gratuity
আনপতপরষক

পশসসপপযপগ ও করততপণ র কপপজর জন অবসর ভপতপ

6323 Medal for

Festival allowance to pensioners

Gratuity
আনপতপরষক

4124102

Purchase of wheat
গম কযয
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6406 Purchase of Rice - Current Year

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4124101 Purchase of rice

চপল কয় - চলরত বছর

6411 Purchase of Edible Oil - Current Year

চপল কযয

4124103

পভপজভ পতল কয় - চলরত বছর

6416 Purchase of Wheat - Previous Year

পভপজভ পতল কযয

4124102

গম কয় - পব রবতর বছর

6421 Purchase of Rice - Previous Year

4124101

4124103

4124104

4124105

3221106

3254105

3254106

বপ্্যসক ঋপণর সদ

Food handling Charges
খপদ খপলপস বয়

3254107

বসপ কয়

6456 Interest on Bank Loan

Food freight charge
খপদ পররবহণ বয়

মপল খপলপস ও সরপপনপ খরচ

6451 Purchase of Gunny Bags

Transport charge
পররবহণ বয়

সপননয় পররবহন বয়

6446 Handling Charges

Purchase of other foods
অনপন খপদদব কযয

বহন ভপড়প

6441 Local Transportation

Purchase of corn
ভটপ কযয

অনপন খপদ দব কয়

6436 Freight

Purchase of edible oil
পভপজভ পতল কযয

ভটপ কয়

6431 Other Food Purchases

Purchase of rice
চপল কযয

পভপজভ পতল কয় - পব রবতর বছর

6428 Purchase of Corn

Purchase of wheat
গম কযয

চপল কয় - পব রবতর বছর

6426 Purchase of Edible Oil - Previous Year

Purchase of edible oil

Gunny bags
চপরর বসপ

3421601

Food account
খপদ রহসপব
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6459 Food Related Other Expenditure

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3254105 Food freight charge

খপদ সমরকরত অনপন বয়

6461 Purchase of Coal

খপদ পররবহণ বয়

3256101

কয়লপ কয়

6471 Others

সপধপরণ সরবরপহ

3256101

অনপন

6473 Refund of encashment Bank Guaranty

4124105

3256101

3256101

3256101

3256101

3256101

3256101

ভলখপপত জমপকত অর র পফরত

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256101

অরতররক জমপকত অরর পফরত

6531 Refund of wrong Deposit

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

কতরনকত অরতররক কর/রডউট/সপরচপজর ও পতরভপপন

6529 Refund Over Payment

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

আদপয়কত জররমপনপ পফরত

6527 Refund of Tax/ Duty/ Sur Charge deduct

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

ভপড়প পফরত

6525 Refund of Paidup Fine

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

পরলওপয় উনয়ন তহরবল

6523 Refund of Rent

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

বপপয়র খপপত জমপ

6515 Railway Development Fund

Purchase of other foods
অনপন খপদদব কযয

আর আর ফপপনর সরহত সমনয়

6507 Credit to Work Expense

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

নগদপয়ক্দত বপসক গপরপরনর অরর পফরত

6501 Adjustment with R R Fund

General supplies

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6533 Refund as per Court Decree

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3821106 Payment as per court decree/judgement/order

আদপলপতর রপয় অনযপয়ন অরর পতরভপপন

6534 Refund to Donor Agency

আদপলপতর রডরক/রপয়/আপদশ অনযপয়ন অর র পররপশপধ

8231101

দপতপ সসসপপক পফরত

6535 Mirpur 1 No. Abandoned House No. 1-F/5-18

নবপদরশক ঋণ

3256101

রমরপর ১ নমরস পররতভক বপরড় নস-১-এফ/৫-১৮

6536 Discharge of Guarantee Obligation

3256101

3256101

3911111

3911111

3911111

3911111

3256101

রশকপ পরতষপপনর জন বই-পসক কয়

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256101

সপকর সনকপস র সপমলন

6613 Book Purchase for Educational Institute

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

হজ

6612 SAARC Speakers Conference

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

পভপরপর তপরলকপ পনয়ণ

6611 Haj

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

রবপশষ অপপপরশন

6607 Preparation of Voters List

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

রবপশষ কমরসরচ

6605 Special Operation

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

সমপপ উনয়ন পকল

6602 Special Programme

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

অফপসর অব পটরডস পররভরনউ

6601 Completed Development Projects

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

গপরপরনজরনত দপয় পররপশপধ

6599 Offset of Trading Revenue

Foreign loan

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3211127

Books & periodicals
বইপত ও সপমরয়কন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6615 Scientific Equipment Purchase for
Educational Institute

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3256101 General supplies

রশকপ পরতষপপনর জন নবজপরনক যনপপরত কয়

6616 Junior Scholarship Examination

সপধপরণ সরবরপহ

3256101

জরনয়র বরত পরনকপ

6617 Education Week

সপধপরণ সরবরপহ

3911111

রশকপ সপপহ

6621 Medical Surgical Requisites

4112315

3252106

3256101

3211114

3911111

3911111

3911111

পমরপমত ও সসরকণ পরপক - সরকপরন রবদপলয় ও মহপরবদপলয়

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

অনপবতরক

6643 Repairs and Maintenance Government
Schools and College

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

অরনরশত খপপত সপনপনর

6641 Non-Recurring

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

জনবল সষমকরন

6635 Transfer to Suspense Account

Utility service charge
উপপযপগ পসবপ (Utility service) চপজর

নতন রনপয়পগ

6634 Manpower Rationalization

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

ইউটরলট সপরভরপসস চপজর

6633 New Recruitment

Oxygen supplies
অরকপজন সরবরপহ

নবপয়ন ও সসররকত ফপন

6632 Utility Services Charge

Medical Machinery
রচরকৎসপ যনপপরত

অরকপজন বপবদ পরপক

6631 Renewal and Reserve Fund

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

রচরকৎসপ ও নশল রচরকৎসপ দবপরদ (এম,এস,আর)

6622 Lump for Oxygen

General supplies

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6645 Repairs and Maintenance Non-Government
Schools and College

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3256101 General supplies

পমরপমত ও সসরকণ পরপক - পবসরকপরন রবদপলয় ও মহপরবদপলয়

6647 Repairs and Maintenance Technical
Institutions

সপধপরণ সরবরপহ

3256101

পমরপমত ও সসরকণ পরপক - কপররগরন রশকপ পরতষপন

6649 Military Wanted for Relief Works

সপধপরণ সরবরপহ

3256101

তপণ কপপজ পসনপবপরহনন রনপয়পগ

6650 Demonstration Plot

3256101

3911112

3256101

3721102

3256101

3911111

3821105

পবতন পসল বপসবপয়ন

Compensation in lieu of duty draw back
রডউট ডবপক এর পররবপতর করতপরণ

3256101

কর পতভপরণ

6687 Pay Scale Implementation

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

রডউট ডবপক এর পররবপতর করতপরণ বপবদ পরপক

6685 Refund of Tax Deducted

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

পরপক বরপদ

6683 Compensation in Lieu of Duty Drawback

Welfare Grants
কলপণ অনদপন

পচপরপচপলপন পরতপরপধ

6681 Unallocated Block Allocation

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

কলপণ তহরবল

6675 Anti Smuggling Operation

Unexpected expenditure
অপতভপরশত বয়

কপপজর রবরনমপয় খপদ

6671 Welfare Fund

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

অপতভপরশত

6661 Food for Works

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

রবদপলপয় খপদ পদপন কমরসচন

6651 Unexpected

General supplies

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6691 Defence Expenditure

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3911111 General block allocation

পরতরকপ বপবদ খরচ

6693 Special Relief Works

সপধপরণ পরপক বরপদ

3256101

রবপশষ তপণ কপযর

6699 Armed forces aid to Civil Adminstration

সপধপরণ সরবরপহ

3911111

পবসপমররক পশপসনপক সহপয়তপর জন সশস বপরহনন

6701 Revenue Expenditure

3911111

3911111

4111201

4111101

4111201

4112101

4112102

ষষরডও কভপপমরপ

Water vehicle
জলযপন

4112103

আকপশযপন

6812 Camera and Accessories

Motor vehicle
পমপররযপন

জলযপন

6811 Aircraft

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

পমপরর যপন

6809 Water Transport

Residential buildings
আবপরসক ভবন

অনপন ভবন

6807 Motor Vehicles

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

আবপরসক ভবন

6805 Other Buildings

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

অরফস ভবন

6803 Residential Buildings

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

উনয়ণ রপজস সপধপরণ

6801 Office Buildings

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

রপজস বয়

6799 Revenue General

General supplies

Aircraft
আকপশযপন

4112302

Camera and accessories
কভপপমরপ ও আনষরঙক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6813 Machinery and Other Equipment

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4112316 Other Machineries and equipment

যনপপরত ও অনপন সরঞপম

6814 Engineering Equipment

অনপন যনপপরত ও সরঞপমপরদ

4112304

পপকনশল যনপপরত

6815 Computers and Accessories

পপকনশল ও অনপন সরঞপমপরদ

4112202

করমউরপর ও যনপসশ

6816
আটপকল
র ইন ইউজ (এ-ইন-ইউ)

4113301

4112310

4112312

4112314

4112306

4112204

পবতপর সরঞপম

Telecommunication equipments
পররলপযপগপপযপগ সরঞপমপরদ

4112301

বপলর বক (সসগহ)

6825 Radio Equipment

Laboratory equipment
গপবষণপগপর সরঞপমপরদ

পররলপযপগপপযপগ সরঞপম

6824 Ballot Box (Procurement)

Furniture
আসবপবপত

লপবপরররন যনপপরত/সপমগন

6823 Telecommunication Equipment

Teaching and learning materials
রশকপ ও রশকণ উপকরণ

আসবপবপত

6822 Labratory Equipments / Material

Office equipment
অরফস সরঞপমপরদ

রশকপ উপকরণ

6821 Furniture and Fixtures

Computer software
করমউরপর সফটওযযপর

অরফস সরঞপম

6820 Teaching and Learning Material

Military hardware
সপমররক যনপপরত (hardware)

করমউরপর সফরওয়ভপর

6819 Office Equipment

Computers and accessories
করমউরপর ও আনষরঙক

4112308

6817 Computer Softwares

Engineering and other equipments

Ballot box
বপলর বপক

4112203

Radio equipments
পবতপর সরঞপমপরদ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6826 Military Hardware

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4112308 Military hardware

রমরলরপরন সরঞপম - সরগত বয়

6827 Electrical Equipment

সপমররক যনপপরত (hardware)

4112303

নবদভরতক সরঞপম

6828 Military Equipment

নবদভরতক সরঞপমপরদ

4112308

রমরলরপরর হপডরওয়পর

6829 Rolling Stock

4112104

4112307

4111311

4111302

4112308

4111303

4111304

পপরন রনসপশন অবকপঠপপমপ

Rural roads
গপমনণ সড়ক

4111306

পসচ অবকপঠপপমপ

6841 Drainage Structures

Bridges
পসত

পলন সড়ক ও কপলভপর র

6839 Irrigation Structures

Military hardware
সপমররক যনপপরত (hardware)

পসত

6837 Rural Roads and Culverts

Roads & highways
সডযক ও মহপসড়ক

রমরলরপরন হপডরওয়পর (বপকয়প)

6835 Bridges

Railway installations
পরলওপয় সপপনপ

সড়ক ও মহপসড়ক

6834 Military Hardware (Arrears)

Meteorological equipment
আবহপওয়প সমরকরত সরঞপমপরদ

পরলওপয় অবকপঠপপমপ সমহ

6833 Roads and Highways

Rolling stock
পরপরলস সক

আবহপওয়প সরঞপম

6831 Rail Installations

Military hardware
সপমররক যনপপরত (hardware)

পরপরলস ষক

6830 Metereological Equipment

Electrical equipment

Irrigation structures
পসচ কপঠপপমপ

4111307

Drainage structures
রনকপশ (drainage) কপঠপপমপ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
80

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6843 Sanitation and Water Supply

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4111309 Sanitation & water supply

সপসভ পররচয রপ ও পপরন সরবরপহ

6845 Afforestation

সপসভ রবধপন (sanitation) ও পপরন সরবরপহ

4113102

বনপয়ন

6847 Monuments

বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

4111301

সরতপসনধ

6849 Museum Artefacts, Paintings, Archives, Films

4131101

4111308

4112304

3253103

4112305

4112309

4143102

4112311

Tents and other equipments
তপব ও অনপন সরঞপম

4112101
জপরতসসঘ রমশপন রনপয়পরজত "সশস বপরহননর'' যপনবপহন,
যনপপরত ও সরঞপম ইতভপরদ

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

তপব ও অনপন সরঞপম

6867

Mobile instrument
পমপবপইল যন

ফফফ

6865 Tents & Equipments

Firefighting equipment
অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

ভপমমপণ যনপপরত

6864 DD

Hiring of security services
রনরপপতপ পসবপ ( ভপড়পর রভরতপত )

অরগরনব রপপক সরঞপম

6855 Mobile Instrument

Engineering and other equipments
পপকনশল ও অনপন সরঞপমপরদ

বপলর পফ জভপপকর কয়

6853 Firefighting Equipments

Sinking of tube well
নলকপ সপপন

অনপন

6852 Bullet Proof Jecket

Museum artifacts, paintings, archives and
films
যপদঘর রশলকমর, পপইরনস, আকরপইভ ও চলরচত

নলকপ ও যনপসশ

6851 Others

Monuments
সরতপসনধ

যপদঘর নতপরতক সপমগন, আকরপইভ, রফল ইতভপরদ

6850 Tubewell & Equipment

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products

Motor vehicle
পমপররযপন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
6868 Arms, Motor Vehicle and Equipment for
Police Force working in the UN M

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4112101 Motor vehicle

জপরতসসঘ রমশপন রনপয়পরজত পরলশ বপরহননর জন অস,
যপনবপহন ও সরঞপমপরদ

6869 Aircooler

পমপররযপন

4112303

শনতপতপ রনয়নণ যন

6870 Solar Electric Panel

নবদভরতক সরঞপমপরদ

4112313

পসনর রবদভৎ পপপনল সপপন

6901 Acquisition / Purchase of Land

4141101

4143102

4143302

4143302

4143102

4111201

4111201

অনপন ভবন ও অবকপঠপপমপ

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

4111101

বপস ভবন

7016 Other Buildings and Structures

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

অরফস ভবন

7011 Residential Buldings

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

ভরম উনয়ন

7006 Office Buildings

Natural resources not elsewhere classified
পপকরতক সমদ যপ অনত পশরণবদ নয়

অনপন

7001 Land Development

Natural resources not elsewhere classified
পপকরতক সমদ যপ অনত পশরণবদ নয়

ভগভরস সমদ

6941 Others

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

অভভনরনণ জলপশয়

6931 Sub-Soil Deposits

Acquisition/purchase of land
ভরম অরধগহণ/কয়

বন

6921 Inland Water Body

Solar electric panels
পসনররবদভত পপপনল

ভরম অরধগহণ/কয়

6911 Forest

Electrical equipment

Residential buildings
আবপরসক ভবন

4111201

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7021 Roads and Highways

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4111302 Roads & highways

সড়ক ও মহপসড়ক

7026 Bridges

সডযক ও মহপসড়ক

4111303

পসত

7031 Rural Roads and Culverts

পসত

4111304

পলন সড়ক ও কপলভপর র

7036 Irrigation Structures

4111306

4111307

4111309

4111308

4111312

4111313

4111314

নবদভরতক সপপনপ

Mast and aerials
খটস ও এররয়পল

4111315

সল কভপরপরপল বয়

7056 Electrical Installation

Lines and wires
লপইন ও তপর

খট ও এররয়পল

7055 Small Capital Works

Telecommunication
পররলপযপগপপযপগ

লপইন ও তপর

7054 Mast and Aerials

Sinking of tube well
নলকপ সপপন

পররলপযপগপপযপগ

7053 Lines & Wires

Sanitation & water supply
সপসভ রবধপন (sanitation) ও পপরন সরবরপহ

নলকপ সপপন

7051 Telecommunication

Drainage structures
রনকপশ (drainage) কপঠপপমপ

সপসভ পররচয রপ ও পপরন সরবরপহ

7047 Sinking of Tubewell

Irrigation structures
পসচ কপঠপপমপ

পপরন রনসপশন অবকপঠপপমপ

7046 Sanitation and Water Supply

Rural roads
গপমনণ সড়ক

পসচ অবকপঠপপমপ

7041 Drainage Structures

Bridges

Small capital works
সল মলধরন কপজ

4111201

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7061 Rail Installations

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4111311 Railway installations

পরলওপয় অবকপঠপপমপ সমহ

7066 Mineral Exploration

পরলওপয় সপপনপ

4113202

খরনজ অনসনপন

7071 Mines and Mineral Extraction

খরনজ অনসনপন ও মলপযযন

4113202

খরনজ সমদ আহরণ

7076 Excavation Religious Sites and Monuments

4111310

4111201

7216101

7216101

3821122

3256101

3256101

১৯৯১ সপন মওকফকত করষ ঋণ বপবদ বপসলপপদশ করষ বপসকপক
পপদয় করতপরণ

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3821123

রগরশল পনব রপসন কমরসচনর আওতপয় পলপকসপন পনভররপন বপসকপক
পপদয় সহপয়তপ

7117 Compensation Payable to BKB Against
Agri-Loan in 1991

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

পজসপক কমরসচনর অধনপন পলপকসপন পনভররপন বপসকপক পপদয়
সহপয়তপ

7116 Sick Industries

Equity reinvestment
সমমলধন (Equity) পনরব ররনপয়পগ

রপষপয়ত কপপরপপরশপনর মলধন পনগঠপন
র রবরনপয়পগ

7115 Jesac

Share capital
পশয়পর মলধন

বসপকর মলধন পনগঠপন
র রবরনপয়পগ

7114 Investment for Recapitalisation of State owned
Corporation

Share capital
পশয়পর মলধন

ইকভরয়ট

7113 Investment for Recapitalisation of Bank

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

পশয়পর মলধন

7111 Equity

Excavation
খনন

অনপন

7101 Share Capital

Mineral exploration and evaluation
খরনজ অনসনপন ও মলপযযন

সরতপসনধ ও ধমরয় সপন সমহ খনন

7081 Others

Mineral exploration and evaluation

Support to Bank for rehabilitation of sick
Industries
রগ রশল পনব রপসপন বপসক পক পদয় সহপয়তপ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7121 International Financial Institutions

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7216102 International financial institutions

আনজরপরতক আরর রক পরতষপন

7124 Conversion of Bank Loan into Equity - BADC

আনজরপরতক আরর রক পরতষপন

7216101

বপসক ঋণপক ইকইটপত রপপনর - রব এ রড রস ঋণ

7125 Conversion of Bank Loan into Equity

পশয়পর মলধন

7216101

বপসক ঋণপক ইকইটপত রপপনর - রশরপস কপপরপপরশন ঋণ

7131 Non-ADP Projects

3631199

7216101

3256101

7216101

7215201

3632101

3631199

পরলওপয়

Other grant
অনপন অনদপন

3631199

পররলগপফ ও পররলপফপন

7216 Railway

Project Grant
পকল অনদপন

আরর রক খপত বরহভরত পরতষপন

7211 T & T

Loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋণ

উনয়ন বপপজর - মলধন মঞরন

7206 Non-Financial Institutions

Share capital
পশয়পর মলধন

আরর রক পরতষপন

7202 Development Budget - Capital Grant

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

সমনয়

7201 Financial Institutions

Share capital
পশয়পর মলধন

রপষপয়ত পরতষপপনর রনকর বপসপকর পপপ পররপশপধ

7199 Adjustment

Other grant
অনপন অনদপন

অনপন রবরনপয়পগ

7151 Repayment of Liabilites of SOEs to Banks

Share capital
পশয়পর মলধন

বপরষ রক উনয়ন কমরসচন বরহভরত পকল

7141 Other Investments

Share capital

Other grant
অনপন অনদপন

7215202

Development loan
উনয়ন ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7221 Post Office

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
3631199 Other grant

ডপক রবভপগ

7226 District Councils

অনপন অনদপন

3631199

রজলপ পররষদ

7231 City Corporations

অনপন অনদপন

3631199

রসট কপপরপপরশন

7236 Pourshavas

3631199

3631199

3631199

3631199

3631106

7215202

7215203

৩ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৪

Operating loan
পররচপলন ঋণ

8122102

২ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

7305 3 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2014

Development loan
উনয়ন ঋণ

উনয়ন বপপজর -ঋণ

7304 2 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2013

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

উনয়ন খপপত নগদ ঋণ

7302 Development Budget - Loan

Other grant
অনপন অনদপন

অনপন

7301 Cash Loans for Development

Other grant
অনপন অনদপন

অনপন পবসরকপরন রশকপ পরতষপন

7256 Others

Other grant
অনপন অনদপন

পবসরকপরন রশকপ পরতষপন

7251 Other Non-government Institutions

Other grant
অনপন অনদপন

অনপন সপননয় পরতষপন

7246 Non-government Education Institutions

Other grant
অনপন অনদপন

পপনরসভপ

7241 Other Local Bodies

Other grant

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122103

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7306 4 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2015

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122104 Treasury bond (four years)

৪ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৫

7307 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

চপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7308 5 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2016

পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7309 6 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2017

8122106

8122105

7215203

8122106

3256101

8122105

7215208

নবপদরশক ঋণ (অন-পলরনস)

Special Loan
রবপশষ ঋণ

8122106

৬ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

7321 On-lent Foreign Loans

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপনর রবপরনপত দপয় পররপশপধ

7316 6 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2017

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

৫ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7315 Liability repayment against bond

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

রপষপয়ত সসসপর বপসক ঋণ পররপশপধপপরর ঋণ

7314 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

Operating loan
পররচপলন ঋণ

৬ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

7313 Loan for payment of State Owned Corporation
Bank l

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

অননয়ন খপপত নগদ ঋণ

7312 6 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7311 Cash Loans Non-Development

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৬ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

7310 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (five years)

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

7215205

On lent foreign loan
নবপদরশক ঋপণর রভরতপত পদয় ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7331 Interest Free Loan

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7215204 Interest free loan

সদ মক ঋণ

7335 Agriculture Loan

সদমক ঋণ

7215207

করষ ঋণ

7337 Loans to Local Bodies

করষ ঋণ

7215208

সপননয় সসসপপক পদয় ঋণ

7339 Co-operative Loan

7215206

বপসপকর অনকপল বন ইসভ

7215208

7215101

7215103

7215102

7215104

বপই-সপইপকল অরগম

Motor car loan
পমপররগপরড় ঋণ

7215105

পমপরর সপইপকল অরগম

7431 Bicycle Advances

Computer loan
করমউরপর ঋণ

পমপরর গপরড় অরগম

7421 Motor Cycle Advances

Interest free loan
সদমক ঋণ

করমউরপর অরগম

7411 Motor Car Advances

House building loan
গহরনমরপণ ঋণ

পপরধকপরপপপ কমরকতরপপদর সদমক রবপশষ অরগম

7403 Computer Advance

Special Loan
রবপশষ ঋণ

গহ রনমরপণ অরগম

7402 Special interest free advance for Privileged
Officers

Special Loan
রবপশষ ঋণ

অনপন ঋণ

7401 House Building Advances

Co-operative loan
সমবপয় ঋণ

7215208

7351 Other Loan

Special Loan
রবপশষ ঋণ

সমবপয় ঋণ

7340

Agriculture loan

Motor cycle loan
পমপরর সপইপকল ঋণ

7215106

Bicycle loan
বপইসপইপকল ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7441 Other Advances

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7215106 Bicycle loan

অনপন অরগম

7501 Prize Bonds

বপইসপইপকল ঋণ

8111301

পপইজ বন

7502 7 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2020

পপইজ বন

8122107

৭ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন -২০২০

7503 8 Years Treasury Bond (Sonali Bank ) - 2021

8122110

8122110

8111302

8122104

8122105

৫ বছর পময়পদন পকপরহনর বপরপরন মপনয় পকপস পবসরকপরনকরণ
পটজপরন বন-২০১২

8122105

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ১০ বছর পময়পরদ

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7512 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 10 Years
Period

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7511 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

7510 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (four years)
চপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

বপসলপপদশ পটজপরর বন (রবরজটরব) ৫ বছর পময়পদন

7509

Wage earner's development bond
ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

৪ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৫

7508 Bangladesh Treasury Bond (BGTB) 5 Years
Period

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

ওপয়জ আন রপর পডপভলপপমন বন

7507 4 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2015

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন-২০২৩

7505 Wage Earner Development Bonds

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৮ বছর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরর বন -২০২১

7504 10 years (Sonali Bank) Treasury Bond- 2023

Prize bond

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7513 3 Years (Rupali Bank) Treasury Bond-2014

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122103 Treasury bond (three years)

৩ বছর পময়পরদ (রপপরল বপসক) পটজপরর বন-২০১৪

7514 10 years (Janata Bank) Treasury Bond- 2023

রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

১০ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরর বন-২০২৩

7515 5 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2016

দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122101

৫ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7516 3 Years Special Treasury Bond 2014 (Rupali
Bank)

8122114

8122105

8122105

8122105

8122106

8122106

8122107

৩ বছর পময়পদন পটজপরন বন

Treasury bond (seven years)
সপত বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122102

৩ বছর পময়পদন পসশপল পটজপরন বন-২০১৪ রবরপরস (অগণন
বপসক)

7525 3 year Treasury Bond - T&T

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরর বন -২০২০

7523 3 Years Special Treasury Bond-2014 BPC
(Agrani Bank)

Treasury bond (six years)
ছয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৬ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

7522 7 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2020

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৬ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

7521 6 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (২.৮৬ পকপট রপকপ)

7520 6 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (৩০.০০ পকপট রপকপ)

7519 5 Years Treasury Bond-2006 (2.86 Crore
Taka)

Treasury bond (twenty years)
রবশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (৯৪.৩২ পকপট রপকপ)

7518 5 Years Treasury Bond-2006 (30.00 Crore
Taka)

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পরদ পসশপল পটজপরর বন ২০১৪ (রপপলন বপসক)

7517 5 Years Treasury Bond-2006 (94.32 Crore
Taka)

Treasury bond (ten Years)

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122103

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7526 T & T Bond

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122117 Special treasury bond

ট এন ট বন

7527 2-15 Years Treasury Bond (Liabilities
Repayment of BPC-7322.54 Crore))

রবপশষ পটজপরর বন

8122103

২-১৫ বছর পময়পরদ পটজপরন বন (রবরপরস’র দপয় পররপশপধ ৭৩২২.৫৪ পকপট)

7528

রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105
৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৯ (৫৩.২৬৮৮ পকপট)

7529 3 Years Treasury Bond ( B S R S )

8122103

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৯ (০.৪৬২৪ পকপট ৫% সদ)

8122103

8122110

8122110

8122110

8122110

১ বছর পময়পদন (রপপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১২

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122103

১ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১২

7538 1 Years (Rupali Bank) Treasury Bond-2012

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১ বছর পময়পদন (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০১২

7537 1 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2012

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

7536 1 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2012

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পরদ (রপপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২০

7535 10 years (Agrani Bank) Treasury Bond- 2023

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৭ বছর পময়পরদ (রপপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৭

7533 10 Years (Rupali Bank) Treasury Bond-2020

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৬ বছর পময়পদন (রপপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7532 7 Years (Rupali Bank) Treasury Bond - 2017

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

7531 6 Years (Rupali Bank) Treasury Bond-2016

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বৎসর পময়পদন পটজপরন বন ( রব. এস. আর. এস )

7530

Treasury bond (three years)

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122103

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7539 5 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2016

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122103 Treasury bond (three years)

৫ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৬

7543 13 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2024

রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122112

১৩ বৎসর পময়পরদ (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২৪

7544 Over Draft Current(OD Current)

পতর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8131102

ওভপর ডপফর কপপরন (ওরড কপপরন)

7546 10 Years Treasury Bond - 2006 of 25.56 Crore
Taka

8122110

8122110

8122110

8122110

8122117

8122116

8122101

১ বছর পময়পদন (অগণন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

Treasury bond (one year)
এক বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122113

১ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরর বন-২০১৩

7556 1 Years (Agrani Bank) Treasury Bond-2013

Block loan against ad-hoc treasury bill
এডহক পটজপরর রবপলর রবপরনপত পরপক ঋণ

১ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০১৩

7555 1 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2013

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

ওভপর ডপফর বক (ওরড বক)

7554 1 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2013

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

পটজপরর বন ১৯৯২ -৯% হপপর

7553 Over Draft Block(OD Block)

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পদন পটজপরন বন

7552 Treasury Bond 1992 @ 9%

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৮৮.৭৮ পকপট রপকপর ১০বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬

7550 10 year Treasury Bond

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৮১.৬৪ পকপট রপকপর ১০বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬

7548 10 Years Treasury Bond - 2006 of 88.78 Crore
Taka

Overdraft current
ওভপরডপফ কপপরন

২৫.৫৬ পকপট রপকপর ১০বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬

7547 10 Years Treasury Bond - 2006 of 81.64 Crore
Taka

Treasury bond (thirteen years)

Treasury bond (fifteen years)
পপনর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122117

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7557 15 year Treasury Bond for Recapitalisation of
Nationalised Bank

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122115 Treasury bond (twenty-five years)

রপষনয় বপসকসমপহর মলধপনর জন ১৫ বছর পময়পদন বন

7559 15 year Treasury Bond (BKB) - 2011

পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122115

১৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন (রব. পক. রব) - ২০১১

7564 25 year Treasury Bond 2018

পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122115

২৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন ২০১৮

7565 25 year Treasury Bond - 2019

8122115

১০ বছর পময়পদন রব.এস.রস পটজপরন বন-২০০৮

8122115

১৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৮ (করষ ঋপণর সদ মওকফ ও
পনয়মলধননকরণ ৫০০.০০ পকপট)

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৮ (রগ রশপলর সদ মওকফকরণ
০.৯২০৩ পকপট)

8122117

8122111

৩ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৯ (পসপনপলন বপসক-রবরপরস’র
দপয় পররপশপধ বপবদ ১০০০.০০ পকপট)

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105
৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৮ (কষকপদর বনপ পরবতর সদ
মওকফ ৯.৩২৯৭ পকপট)

Treasury bond (eleven years)
এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122103

7579

Special treasury bond
রবপশষ পটজপরর বন

১১ বছর পময়পদন (পসপনপলন বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

7578

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

মলধন পণগঠন
র বন-বপসক

7577 11 Years (Sonali Bank) Treasury Bond-2023

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

7574 Recapitalisation Bond - Bank

Treasury bond (twenty-five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

7572

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

২৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন - ২০২০

7570

Treasury bond (twenty-five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

7567 25 year Treasury Bond - 2020

Treasury bond (twenty-five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

২৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন - ২০১৯

7566

Treasury bond (twenty-five years)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7580 Other Bonds and Financial Instruments

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122117 Special treasury bond

অনপন বন ও দরলল পতপরদ

7581 5 year Treasury Bond-2006 (2.2349 crore)

রবপশষ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (২.২৩৪৯ পকপট)

7582 5 Years Treasury Bond-2006 (.6231 crore)

পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122105

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৬ (০.৬২৩১ পকপট)

7583 3 Years Treasury Bond -2011 (BADC Bhavan
Pubali Bank Taka 18.59 Crore )

8122103

8122115

8122103

8122103

8122105

8122105

8122105

২ বছর পময়পরদ পটজপরর বপনর আসল পররপশপধ

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

১০ বছর পময়পদন সরকপরন পটজপরন বন-২০১৩ (৮.৫%)

7591 2 Years Treasury Bond Principal Repayment

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন সরকপরন পটজপরন বন-২০০৮ (৭.৫%)

7590 10 Years Treasury Bond - 2013 (8.5%)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০০৫

7589 5 Years Treasury Bond - 2008 (7.5%)

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরর বন-২০১৭

7588 5 Years Treasury Bond - 2005

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পরদ (বপসলপপদশ করষ বপসক) পটজপরন বন (২০২১)

7587 5 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2017

Treasury bond (twenty-five years)
পরচশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পরদ (অগণন বপসক) পটজপরন বন (২০১৩)

7586 3 Years(Bangladesh Krishi Bank) Treasury
Bond(2021)

Treasury bond (three years)
রতন বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন (রবপকরব)-২০১১ (১৪৫.০০ পকপট
রপকপ ৫% সদ)

7585 3 Years Term (Agrani Bank) Treasury Bond
(2013)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৩ বছর পময়পদন পটজপরন বন-২০১১(রবএরডরস ভবন পবপলন বপসক
১৮.৫৯ পকপট রপকপ)

7584 15 year Treasury Bond (BKB) - 2011 (Crore
Taka 145.00 Interest 5%)

Treasury bond (five years)

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122102

Treasury bond (two years)
দই বছর পময়পরদ পটজপরর বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7593 9 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2021

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8122109 Treasury bond (nine years)

৯ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২১

7594 11 Years (Janata Bank) Treasury Bond-2023

নয় বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122111

১১ বছর পময়পরদ (জনতপ বপসক) পটজপরন বন-২০২৩

7595 10 Years Treasury Bond-2005 of Tk.26.46
crore

এগপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

8122110

১০ বছর পময়পদন পটজপরন বন- ২০০৫ (২৬.৪৬ পকপট রপকপ)

7596 10 Years Treasury Bond-2005 of Tk.1.91
crore

8122110

8122105

8122105

8122105

8131101

8131102

8122116

পটজপরন রবল

Block loan against ad-hoc treasury bill
এডহক পটজপরর রবপলর রবপরনপত পরপক ঋণ

8121105

পটজপরর বরল ১৪ রদন

7606 Treasury Bills

Overdraft current
ওভপরডপফ কপপরন

ওভপর ডপফর বক (ওরড বক)

7605 Treasury Bill 14 Days

Ways and means advance
উপপয় উপকরণ (ways and means) অরগম

ওভপর ডপফর কপপরন (ওরড কপপরন)

7604 Over Draft Block (OD Block )

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

উপপয় ও উপকরণ অরগম

7602 Over Draft Current (OD Current)

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন- ২০০৫ (২২.৪০৫৯ পকপট রপকপ)

7601 Ways and Means Advances

Treasury bond (five years)
পপচ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন পটজপরন বন (রবমপন)- ২০০৫ (৩০.৪৫ পকপট রপকপ)

7599 5 Years Treasury Bond-2005 (Tk 22.40 crore)

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

৫ বছর পময়পদন (রবএসএফআইরস) পটজপরন বন - ২০১২
(২০.৬৭৩৯ পকপট রপকপ)

7598 5 Years Treasury Bond : Biman-2005 (Tk.
30.45 crore)

Treasury bond (ten Years)
দশ বছর পময়পরদ পটজপরর বন

১০ বছর পময়পদন পটজপরন বন- ২০০৫ (১.৯১ পকপট রপকপ)

7597 5 Years Treasury Bond (BSFIC) -2012 (Tk
20.6739 crore)

Treasury bond (eleven years)

Treasury bill
পটজপরর রবল

8121105

Treasury bill
পটজপরর রবল

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
95

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old

Description(Bangla)
7607 Treasury Bill 28 days

Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8121101 Treasury bill (twenty-eight days)

পটজপরর রবল ২৮ রদন

২৮ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

Economic
Code(Old)

Description(English)

New

7608 Treasury Bill 91 days

8121102

পটজপরর রবল ৯১ রদন

7609 Treasury Bill 182 days

৯১ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

8121103

পটজপরর রবল ১৮২ রদন

7610 Treasury Bill 364 days

8121104

8121106

8121105

8121105

8121106

8121107

8231101

পনভররণ পকল ঋণ

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

8231101

পকল ঋণ

7721 Reimburseable Project Loan

Cash credit accommodation
নগদ অরগম সসসপন

খপদ ঋণ

7711 Project Loan

Promissory note
পরমজরর পনপর

নগদ অরগপমর সসসপন

7701 Food Loan

Treasury bill
পটজপরর রবল

পরমসরর পনপর - আই. রড. এ

7626 Cash Credit Accommodation

Treasury bill
পটজপরর রবল

পটজপরন রবল ৫ বছর পময়পদন

7616 Promissory Notes - IDA

Promissory note
পরমজরর পনপর

পটজপরন রবল ২ বছর পময়পদন

7613 Treasury Bill 5 Years

Treasury bill (three hundred sixty-four days)
৩৬৪ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পরমসরর পনপর - আই. রব. আর. রড

7612 Treasury Bill 2 Years

Treasury bill (one hundred eighty two days)
১৮২ রদন পময়পরদ পটজপরর রবল

পটজপরর রবল ৩৬৪ রদন

7611 Promissory Notes - IBRD

Treasury bill (ninety-one days)

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

8231101

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7731 Direct Project Loan

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8231101 Foreign loan

সরপসরর পকল ঋণ

7751 Commodity Loan

নবপদরশক ঋণ

8231101

পণ ঋণ

7755 Indian Loan

নবপদরশক ঋণ

8231101

ভপরতনয় ঋণ

7761 Other Foreign Loans

8231101

8231202

8231204

8231204

8231203

8231204

3821104

সপনপনর, সমনয় ও অনপন (মলধন)

Value added tax
মল সসপযপজন কর

3256101

ফফফ

7969 Transfer, Adjustment and Others (Capital)

Promissory notes - foreign exchange
payments
অঙনকপরপণ র পনপর (পরমজরর পনপর) নবপদরশক মদপ পররপশপধ

আমদপনন শল ও ভভপর

7928 DD

Promissory notes - extended quota
অঙনকপরপণ র পনপর (পরমজরর পনপর) বরধ রত পকপরপ

বরধ রত পকপরপ নগদ নবপদরশক মদপয় পদয়

7901 CD/V A T

Promissory notes - foreign exchange
payments
অঙনকপরপণ র পনপর (পরমজরর পনপর) নবপদরশক মদপ পররপশপধ

বরধ রত পকপরপ পরমসরর পনপপর পদপন

7809 Promissory Notes Paid in Foreign Exchange

Promissory notes - foreign exchange
payments
অঙনকপরপণ র পনপর (পরমজরর পনপর) নবপদরশক মদপ পররপশপধ

আরর রক সহপয়তপ-নবপদরশক মদপয় পদয় (এসএআরটটএরস)

7807 Promissory Notes on Extended Quotas

IMF contributions
আইএমএফ করনরবউশন

রপকপর মলপয়ন সমনয় - নগপদ

7806 Monetary assistance-foreign currency
(SARTTAC)

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

রপকপর মলমপন সমনয়-পরমসরর পনপপর পদয়

7805 Cash

Foreign loan
নবপদরশক ঋণ

অনপন নবপদরশক ঋণ

7801 Promissory Notes

Foreign loan

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3821199

Transfer, Adjustment and Others (Capital)
সপনপনর, সমনয় ও অনপন (মলধন)
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
7981 Miscellaneous Capital Expenditure

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4111201 Non-residential buildings

রবরবধ মলধন বয়

7982 Capital Lumpsum

অনপবপরসক ভবন

4111101

মলধন পরপক

7983 Manpower Rationalization

আবপরসক ভবন

3256101

জনবল সষমকরন

7984

Residential buildings

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

7985 Consultant

3257101

পরপমশরক

7999 Capital General

কনসপলপররন

3256101

উনয়ণমলক সপধপরণ বয়

8001 Bonus Savings Certificates

8111101

8111102

8111111

8111104

রতন মপস অনর মনপফপ রভরতক সঞয় পত

Defence savings certificate
পরতরকপ সঞয়পত

8111105

ছয় মপস অনর মনপফপ রভরতক সঞয় পত

8008 Savings Certificate with 3 Months Profit

Bangladesh saving certificate (five year)
বপসলপপদশ সঞয়পত (পপচ বছর)

পরতরকপ সঞয় পত

8007 Savings Certificate with 6 Months Profit

Bangladesh saving certificate (three years)
বপসলপপদশ সঞয়পত (রতন বছর)

পররবপর সঞয় পত

8006 Defence Savings Certificates

Bonus saving certificate
পবপনপস সঞয়পত

বপসলপপদশ সঞয় পত

8003 Family Savings Certificatge

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

পবপনপস সঞয় পত

8002 Bangladesh Savings Certificate

Consultancy

Savings certificates with six months profit
ছয় মপস অনর মনপফপরভরতক সঞয়পত

8111106

Savings certificates with three months profit
রতন মপস অনর মনপফপরভরতক সঞয়পত
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8011 3 Years Savings Certificates

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8111107 Ten years Bangladesh savings certificate

৩ বৎসর পময়পদন বপসলপপদশ সঞয় পত

8012 3 Years Deposit Savings Certificate

দশ বছর পময়পরদ বপসলপপদশ সঞয়পত

8111108

৩ বছর পময়পদন জপমপনত সঞয়পত

8016 5 Years Savings Certificates

রতন বছর পময়পরদ জপমপনত সঞয়পত

8111110

৫ বৎসর পময়পরদ বপসলপপদশ সঞয় পত

8018 Deposit of pension Saving Certificate Sale

8111109

8111201

8111202

8111203

8111204

8111206

8111207

পপইজবন

EMTS Receipts
ইএমটএস জমপ

8111205

ডপক জনবন বনমপ ও অ্্যপনইট

8051 Prizebond

Post e-pay deposit
পপপস ই-পপ জমপ

ইএমটএস পপরপ

8041 Postal Life Insurance and Annuity Scheme

Postal cash card deposit
ডপকঘর কভপশ কপডর জপমপনত

পপপষ ই-পপ জমপ

8034 EMTS Receipts

Postal bonus deposit
ডপকঘর পবপনপস জপমপনত

পপপসপল কভপশকপড জমপ

8033 Post e-pay Deposit

Postal fixed and term deposit
ডপকঘর সঞয় বপসক-সপযযন ও পময়পরদ জপমপনত

ডপকঘর সঞয় বপসপক জমপ - পবপনপস জমপ রহসপব

8032 Postal CashCard Receipt

Postal savings bank ordinary deposit
ডপকঘর সঞয় বপসক-সপধপরণ জপমপনত

ডপকঘর সঞয় বপসপক জমপ - পময়পরদ জমপ রহসপব

8031 Bonus Deposit

Deposit of pension saving certificate
পপনশনপর সঞয়পপতর জপমপনত

ডপকঘর সঞয় বপসপক জমপ - সপধপরণ জমপ রহসপব

8026 Fixed and Term Deposit

Five years deposit savings certificate
পপচ বছর পময়পরদ জপমপনত সঞয়পত

পপনশন সঞয়পত রবকয়লদ অরর জমপ

8021 Savings Bank Ordinary Deposit

Three years deposit savings certificate

Postal life insurance and annuity
ডপকঘর জনবনরবমপ ও অ্্যপনরয়ট

8111301

Prize bond
পপইজ বন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8055 Wage Owner Development Bond

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8111302 Wage earner's development bond

ওপয়জ আন রপর পডপভলপপমন বন

8057 3 Years National Investment Bond

ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

8111303

৩ বছর পময়পদন জপতনয় রবরনপয়পগ বন

8058 US Dollar Premium Bond

রতন বছর পময়পরদ জপতনয় রবরনপয়পগ বন

8111304

ইউ এস ডলপর রপরময়পম বন

8059 US Dollar Investment Bond

8111305

8112201

8112202

8112203

8112204

8112205

8112201

অবচপয়র জন সসররকত তহরবল - পরলপর

General provident fund (Civil)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

8112101

করনরবউররর পরভপডন ফপন

8201 Railway Depreciation Reserve Fund

General provident fund (T&T)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (ট এন ট)

সপধপরন পরভপডন ফপন - অনপন

8131 Contributory Provident Fund

General provident fund (Postal)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (ডপক রবভপগ)

সপধপরণ পরভপডন ফপন - ট এন ট

8126 General Provident Fund - Others

General provident fund (Railway)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (পরলওপয়)

সপধপরণ পরভপডন ফপন - ডপক রবভপগনয়

8121 General Provident Fund - T & T

General provident fund (defence)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকপ)

সপধপরণ পরভপডন ফপন - পরলওপয়

8116 General Provident Fund - Postal Department

General provident fund (Civil)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

সপধপরণ পরভপডন ফপন - পরতরকপ

8111 General Provident Fund - Railway

US dollar investment bond
ইউ.এস ডলপর রবরনপয়পগ বন

সপধপরণ পরভপডন ফপন - পবসপমররক

8106 General Provident Fund - Defence

US dollar premium bond
ইউ.এস ডলপর রপরময়পম বন

ইউ এস ডলপর ইনপভসপমন বন

8101 General Provident Fund - Civil

Three years national investment bond

Contribution to contributory provident fund
করনরবউশন ট করনরবউররর পরভপডন ফপন

8113201

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8206 Railway Development Fund

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113201 Depreciation reserve

উনয়ন তহরবল - পরলপর

8211 Renewal and Reserve Fund T & T

অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

8113202

রররনউয়পল এন ররজপভর ফপন - ট এন ট

8214 Depreciation Reserve Fund - Securety
Printing Pres

নবপয়ন সরঞরত (Renewal reserve)

8113201

অবচপয়র জন সসররকত তহরবল - রসরকউররট রপরনস পপস

8215 Depreciation Reserve Fund - B G Press

8113201

8113202

8113201

8113503

8113201

8113202

8113201

ডপক রবভপগনয় কলপণ তহরবল

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

8172501

তপর ও পররলপফপন কলপন তহরবল

8236 Postal Department Welfare Fund

Renewal reserve
নবপয়ন সরঞরত (Renewal reserve)

অনপন

8231 T&T Welfare Fund

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

রররনউয়পল এন ররজপভর ফপন - পডইরন ফপমর

8221 Others

Cultural heritage fund
সপসসরতক ঐরতহভ তহরবল

অবচপয়র সসররকত তহরবল - সরকপরন আরপকল

8220 Renewal and Reserve Fund-Dairy Farm

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

সপসসরতক ঐরতহভ তহরবল

8219 Depreciation Reserve Fund-Government Flour
Mill

Renewal reserve
নবপয়ন সরঞরত (Renewal reserve)

অবচপয়র সসররকত তহরবল - সরকপরন মদণপলয়

8218 Cultural Heritage Fund

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

রররনউয়পল এন ররজপভর ফপন - পপপষ অরফস

8217 Depreciation Reserve Fund-Government
Printing Pres

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

অবচপয়র সসররকত তহরবল - রব রজ পপস

8216 Post Office Renewal Reserve Fund

Renewal reserve

Welfare fund
কলপণ তহরবল

8172501

Welfare fund
কলপণ তহরবল
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Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8241 Government Employees Benevolent Fund

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8172503 Employee benevolent fund

সরকপরর কমরচপরর কলপণ তহরবল

8246 Government Employees Group Insurance
Fund

কমরচপরন কলপণ তহরবল

8172504

সরকপরর কমরচপরর পগপষন বনমপ তহরবল

8248 Defence Welfare Fund

কমরচপরন পযনররবমপ তহরবল

8172501

পরতরকপ কলপণ তহরবল

8251 Prime Ministers Relief Fund

8172502

8172401

8172402

8172403

8172404

8113110

8113110

উপপজলপ তহরবল

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ

8113110

পপনর তহরবল

8326 Upazilla Funds Deposit

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ

পজলপ তহরবল

8321 Municipal Funds Deposit

Karnaphuli gas bill
কণ রফলন গপস রবল

রবভপগনয় তহরবল

8316 District Funds Deposit

Jalalabad gas bill
জপলপলপবপদ গপস রবল

কণ রফরল গপস রবল রররসপ

8311 Divisional Funds Deposit

Bakhrabad gas bill
বপখরপবপদ গপস রবল

জপলপলপবপদ গপস রবল রররসপ

8267 Karnaphul Gas Bill Receipt

Titas gas bill
রততপস গপস রবল

বপখরপবপদ গপস রবল রররসপ

8265 Jalalabad Gas Bill Receipt

Relief fund
তপণ তহরবল

রততপস গপস রবল রররসপ

8263 Bakhrabat Gas Bill Receipt

Welfare fund
কলপণ তহরবল

পধপনমননর তপন তহরবল

8261 Titas Gas Bill Receipt

Employee group insurance fund

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ

8113110

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ
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Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8327 Town Fund

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113110 Local fund deposit

শহর তহরবল

8331 Other Local Funds Deposit

সপননয় তহরবল জমপ

8113110

অনপন সপননয় তহরবল

8341 Revenue Deposits

সপননয় তহরবল জমপ

8113101

রপজস জমপ

8346 Civil Courts Deposits

8113103

8113104

8113105

8113109

8113109

8113109

8113109

গণপতর রবভপগনয় জমপ

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

8113109

সরবরপহ ও পররদশরন রবভপগনয় জমপ

8361 Public Works Deposit

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

ট এন ট জমপ

8360 Supplies and Inspection Departmental
Deposits

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

পরলওপয় জমপ

8359 T & T Deposit

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

ডপক রবভপগনয় জমপ

8358 Railway Deposit

Customs and value added tax deposit
শল ও মল সসপযপজন কর জমপ

বন রবভপগনয় জমপ

8357 Postal Department Deposit

Criminal court deposit
পফনজদপরর আদপলপতর জমপ

শল জমপ

8356 Forest Deposits

Civil court deposit
পদওয়পরন আদপলপতর জমপ

পফনজদপরন আদপলপতর জমপ

8353 CD VAT Deposit

General deposit
সপধপরণ জমপ

পদওয়পনন আদপলপতর জমপ

8351 Criminal Courts Deposit

Local fund deposit

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

8113109

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ
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Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8366 Public Health Engineering Deposits

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113109 Departmental deposit

জনসপসভ রবভপগনয় জমপ

8371 Local Rate Deposit

রবভপগনয় জমপ

8113108

সপননয় পরর জমপ

8376 Ships Captain Deposits

সপননযয হপপর জমপ

8113106

জপহপজ কপপপপনর জমপ

8377 Deposits for Armed Forces

8113109

8113102

8172201

8172201

8113109

8113301

8113109

সরকপরন অরধকপর সসরকণ

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

8113302

সরকপরর সসসপ বপ পবসরকপরর বরকপদর কপপজর জন জমপ

8406 Reservation of Government Right

Contractor's security deposit
ঠকপদপপরর রনরপপতপ জমপ

কয়লপ বপবদ জমপ

8401 Works of Public and Private Bodies

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

ঠকপদপর ও সরবরপহকপরনর রসরকউররট জমপ

8396 Coal Deposit

Letter of credit - unclear transactions
ঋণপত- অরনষন পলনপদন

শল ও ভভপর জমপ

8391 Contractor and Supplier Security Deposit

Letter of credit - unclear transactions
ঋণপত- অরনষন পলনপদন

আনজরপরতক পরতষপপনর চপদপ ও অনপন রবপশষ সমনয়

8386 Customs Duty and VAT

Pension deposit
পপনশন জমপ

ঋণপত বপবদ জমপ

8382 Subscription to International Organization and
Other Special Adjustmen

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

রবটরসএল পপনশন

8381 Letter of Credit

Ship's captain deposit
জপহপপজর কভপপপপনর জমপ

সপমররক বপরহননর জমপ

8378 BTCL Pension

Local rate deposit

Land acquisition deposit
ভরম অরধগহণ বপবদ জমপ

8113109

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
104

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)
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8411 Liquidated Damages

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113303 Liquidated damage

পদনপদপয় সসকপন

8418 Miscellaneous Deposit

রলকভইপডপরড ডভপপমজ

8113109

রবরবধ জমপ

8421 Personal Ledger Account Deposit

রবভপগনয় জমপ

8113509

বরকগত খরতয়পন রহসপব জমপ

8423 Deposit and Payment of Lease amount of
Vested Property

8113508

8113401

8113401

8113401

8113401

8113401

8113401

বপসপক জমপকত অর র পফরত

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

8113401

খপদ সপহপয - কপনপডপ

8452 Return of Fund Deposited in Bank

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয - অপষরলয়প

8451 Canadian Food Aid

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয - ই. ই. রস

8448 Australian Food Aid

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয - লনন

8446 EEC Food Aid

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয - জপমরপনন

8443 UK Food Aid

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয যকরপষ - রপইপরল - ৩

8441 German Food Aid

Deposit against lease of vested properties
অরপরত সমরত ইজপরপর রবপরনপত জমপ

খপদ সপহপয যকরপষ - রপইপরল - ২

8436 US Food Aid Title III

Personal ledger account deposit
বরকগত পলজপর অ্্যপকপউন

অরপরত সমরতর ইজপরপ লব অরর জমপ পদপন এবস বয় সমরকরত

8431 US Food Aid Title II

Departmental deposit

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

8113401

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ
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8454 Japanese Food Aid

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113401 Food aid deposit

খপদ সপহপয - জপপপন

8456 Accumulated Surplus - Food Account

খপদ সপহপয জমপ

8113101

পব রবতর বৎসপরর খপদ রহসপপবর উদদত

8457 World Food Programme

সপধপরণ জমপ

8113401

রবশ খপদ কমরসচন

8458 S I F A D

8113401

8113401

8113403

8113107

8113501

8113507

8113502

খপদকয় এপজনপদর রসরকউররট জমপ

Cashier's security deposit
পকপষপধপকর রসরকউররট জমপ

8113505

পপক-সপধননতপ সমদ ও দপয়পদনপ

8481 Security Deposits of Food Purchasing Agent

Zakat deposit
যপকপত বপবদ জমপ

কভপরশয়পর রসরকউররট জমপ

8479 Pre-Liberation Assets and Liabilities

Election deposit
রনব রপচরন জমপ

জপকপত তহরবল

8477 Cashiers Security Deposit

Rent controller's deposit
পরন কপনপলপপরর জমপ

রনব রপচন সসকপন জমপ

8475 Zakat Fund

Commodity aid deposit
পণ সপহপয জমপ

ভপড়প রনয়নপকর পপক জমপ

8473 Election Deposit

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

পণ সপহপয জমপর রহসপব

8471 Deposit of Rent Controller

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

অনপন

8461 Commodity Aid Deposit Account

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

রসফপদ

8459 Others

General deposit

Pre liberation war assets and liabilities
পপক মরকযদ সমদ ও দপযয

8113301

Contractor's security deposit
ঠকপদপপরর রনরপপতপ জমপ
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Old
Economic
Code(Old)
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Description(Bangla)
8487 Deposit on Account of Alcohol and Narcotics

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113111 Deposit on Account of Alcohol and Narcotics

মদ গপজপ ও ভপস বপবদ জমপ

8489 Foreign Affairs Deposit

মদ ও মপদক রহসপপব জমপ

7219205

নবপদরশক রবষয়ক জমপ

8490 Unclaimed Deposit in the General Provident
Fund

পনভররণপযপগ পকল সপহপয

8113504

ভরবষ তহরবপলর দপবনদপরহনন জমপ

8491 Deposit Connected with Prize Money

8113506

7219205

7213101

7213102

7219202

7219203

7219204

অনপন

Railway advance
পরলওপয় রবভপপগর অরগম

7213103

ইমপপস পহপলপরপদর পদত অরগম

8529 Others

Forest department advance
বন রবভপপগর অরগম

পরলওপয় অরগম

8527 Advances to Imprest Holders

advance payments to suppliers
সরবরপহকপরনপক পদত অরগম

বন অরগম

8526 Railway Advance

Advance against TA on transfer
বদরলজরনত ভমণ বপয়র অরগম

পতর কপয র বপবদ অরগম

8521 Forest Advance

Drawing and disbursement officer's advance
আয়ন বয়ন কমরকতরপর অরগম

অরগম খপপত আপরত

8516 PWD Advance

Reimbursable project aid
পনভররণপযপগ পকল সপহপয

আয়ন ও বয়ন অরফসপর কররক গহনত অরগম

8511 Objection Book Advance

Prize money deposits
পপইজ মপরন রডপপপরজর

অনপন জমপ

8501 Drawing and Disbursement Officer's Advance

General provident fund - unclaimed deposit
সপধপরণ ভরবষ তহরবল - দপরবদপরহনন জমপ

পপইজ মপরন সসকপন জমপ

8493 Others

Reimbursable project aid

Advances holders/Imprest holders
এ্্যপডভপন পহপলপর/ইমপপস পহপলপর

7213103

Advances holders/Imprest holders
এ্্যপডভপন পহপলপর/ইমপপস পহপলপর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8531 Account with Government of Myanmar

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173103 Government of Myanmar

মপয়পনমপর সরকপপরর সপপর রহসপব

8536 Account with Government of India

রমযযপনমপর সরকপর

8173104

ভপরত সরকপপরর সপপর রহসপব

8541 Account with Government of Pakistan

ভপরত সরকপর

8173105

পপরকসপন সরকপপরর সপপর রহসপব

8551 Account with Bangladesh Bank

7219201

8172101

8172102

8172103

8172105

8172105

8173301

অনপন পচক ও রবল সমহ

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

8172106

জপতনয় সসসদ পচক

8626 Other Cheques and Bills

District accounts officer's cheques
পজলপ রহসপবরকণ কমরকতরপর পচক

পররডও পচক

8625 Jatio Sangsad Cheque

District accounts officer's cheques
পজলপ রহসপবরকণ কমরকতরপর পচক

উপপজলপ রহসপব রকণ কমরকতরপর পচকসমহ

8623 Radio Cheque

Chief accounts officer's cheques
পধপন রহসপবরকণ কমরকতরপর পচক

পজলপ রহসপব রকণ কমরকতরপর পচকসমহ

8621 TAO Cheques

Pre audit cheques railway
পপক রনরনকপ পচক- পরলওপযয

পধপন রহসপব রকণ কমরকতরপর পচকসমহ

8616 DAO Cheques

Pre audit cheques civil
পপক রনরনকপ পচক- রসরভল

পব ররনরনরকত পচকসমহ ( পরলওপয় )

8611 Chief Accounts Officers Cheques

Bangladesh bank - security services
বপসলপপদশ বপসক-রনরপপতপ পসবপ

পব ররনরনরকত পচকসমহ (রসরভল)

8606 Pre-Audit Cheques (Railway)

Government of Pakistan
পপরকসপন সরকপর

বপসলপপদশ বপসপকর সপপর রহসপব

8601 Pre-Audit Cheques (Civil)

Government of India

Jatio sangsad cheques
জপতনযয সসসদ পচক

8172101

Pre audit cheques civil
পপক রনরনকপ পচক- রসরভল
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8631 One Taka Note

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8172301 'One taka' note

এক রপকপর পনপর

8636 Two Taka Note

'এক রপকপ' পনপর

8172302

দই রপকপর পনপর

8641 Coinage

'দই রপকপ' পনপর

8172303

মদপ

8661 Forest

8173301

8173102

8173101

8173101

8173101

8173101

8173101

অনপন

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

8173101

সড়ক ও জনপর রবভপগ

8741 Others

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

পরতরকপ

8736 Roads and Highway Department Suspense

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

গণপতর রবভপগ

8731 Defence

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

পরলওপয়

8721 Public Works Department

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

পজলপ রহসপব রকণ কমরকতরপ

8716 Railway

Uncleared bank transactions
অরনষন বপসক পলনপদন

পধপন রহসপব রকণ কমরকতরপ

8711 District Accounts Officers

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

বপসলপপদশ বপসক

8706 Chief Accounts Officers

Coinage
মদপ

ঘরখখ

8701 Bangladesh Bank

'Two taka' note

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

8173101

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8747 Bills Payable

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8172108 Bills payable

পপদয় রবল

8751 Postal Department

পপদয় রবল

7212301

ডপক রবভপগ

8752 T & T Board

কভপশ ইন হভপন

7212301

ট এন ট পবপডর

8753 Foreign Affairs

7212301

7212301

7212301

7212301

7212301

7212301

7212301

তপর ও পররলপফপন পবপডর

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

8173201

ডপক রবভপগ

8806 T & T Board

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

রবভপগনয় কভপশ রনয়নক

8801 Post Office

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

পরলওপয়

8760 Departmental Cash Control

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

সড়ক ও জনপদ

8758 Railway

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

গণপতর

8757 Roads & Highway

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

জনসপসভ পপকনশল রবভপগ

8756 Public Works

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

বন রবভপগ

8755 Public Health Engineering

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

পররপষ রবষয়ক

8754 Forest Department

Cash in hand

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

8173201

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8811 Public Works

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173201 Departmental challan remittance

গণপতর রবভপগ

8816 Housing and Settlement

রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

8173201

গহ সসসপন

8821 Roads and Highways

রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

8173201

সড়ক ও জনপর

8826 Public Health Engineering

8173201

8173201

8173201

8173201

8173201

8173202

8173401

বন রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

8173401

তপর ও পররলপফপন রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

8851 Transfers between Forest Officers

Other challan remittance
অনপন চপলপন পররমপরন

ডপক রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

8846 Transfers between T&T Officers

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

অনপন

8841 Transfers between Post Office Officers

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

সপধপরণ ভরবষ তহরবল সপনপনর

8836 Others

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

কপষমস

8835 G.P.F. Transfer

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

রসএও রপ-অরডর পচক

8834 Customs

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

বন রবভপগ

8833 CAO Pre-audit Cheque

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

জনসপসভ পপকনশল রবভপগ

8831 Forest

Departmental challan remittance

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

8173401

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8856 Transfers between Railway Officers

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173401 Intra department transfers

পরল রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

8857 Transfer between Defence Officers

আনয়রবভপগ সপনপনর

8173401

পরতরকপ রবভপগনয় কমরকতরপপদর মপধ সপনপনর

8861 Transfers within same Department

আনয়রবভপগ সপনপনর

8173401

একই রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

8862 Post Office

8173301

8173301

8173301

8173301

8173301

8173301

8173301

পটজপরন সমপহর মপধ সপনপনর

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

8173301

কপসমস

8871 Cash Remittances between Treasuries

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

বন রবভপগ

8869 Customs

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

জনসপসভ পপকনশল রবভপগ

8868 Forest

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

সড়ক ও জনপর

8867 Public Health Engineering

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

গহ সসসপন

8866 Roads & Highways

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

গণপতর রবভপগ

8865 Housing and Settlement

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

তপর ও পররলপফপন পবপডর

8864 Public Works Cheques

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

ডপক রবভপগ

8863 T & T Board

Intra department transfers

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

8173504

Cash remittance between treasuries
পটজপররসমপহর মপধ সপনপনর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8872 Internal Money Order

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173503 Internal money order

অভভনরনণ মপরন অডরপর

8873 Foreign Money order

অভভনরনণ মপরন অডরপর

8173502

রবপদশ হপত পপররত মপরন অডরপর

8876 Bangladesh Bank Remittances

নবপদরশক মপরন অডরপর

8173504

বপসলপপদশ বপসক সপনপনর

8878 Small Coin

8173504

8173501

8173501

8173501

8173601

8173602

8173603

পরলওপয়র সপপর সমনয় - রহসপব

Items adjustable by CGA
রস.রজ.এ দপরপ সমনয়পযপগ আইপরম

8173604

সপমররক কররপক কররক সমনয়পযপগ

8896 Adjustment with Railway-Accounts

Cheque remittances
পচক পররমপরন

র সমনয়পযপগ
পবসপমররক কররপক কতক

8894 Items adjustable by Defense

Challan remittance
চপলপন পররমপরন

পবসপমররক খপত হপত সপমররক খপপত অরর পপরণ

8893 Items adjustable by Civil

Foreign mission remittance
নবপদরশক রমশপনর পররমপরন

সপমররক খপত হপত পবসপমররক খপপত অরর পপরণ

8892 Remittance from Civil to Defense

Foreign mission remittance
নবপদরশক রমশপনর পররমপরন

পব রবতর নগদ সমনয়

8891 Remittance from Defense to Civil

Foreign mission remittance
নবপদরশক রমশপনর পররমপরন

রবপদপশ হপত পপরনত অরর

8883 Cash adjustment of previous year

Cash remittance between treasuries
পটজপররসমপহর মপধ সপনপনর

রবপদপশ পপররত অরর

8882 Remittance from Embassy

Cash remittance between treasuries
পটজপররসমপহর মপধ সপনপনর

স¥ল কপয়ন

8881 Remittance to Embassy

Foreign money order

Items adjustable by CGDF
রস.রজ.রড.এফ দপরপ সমনয়পযপগ আইপরম

8173702

Railway-accounts adjustment
পরলওপযয-রহসপব সমনযয
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
8897 Adjustment with Railway-Cash

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173701 Railway-cash adjustment

পরলওপয়র সপপর সমনয় - নগদ

8901 Bangladesh Bank Deposit-Civil

পরলওপযয-নগদ সমনযয

7212101

বপসলপপদশ বপসপক জমপ - রসরভল

8906 Bangladesh Bank Deposit- Railway

বপসলপপদশ বপসপক জমপ

7212101

বপসলপপদশ বপসপক জমপ - পরলপর

8911 Bangladesh Bank Deposit- T&T

7212101

7212101

7212101

7212101

7212401

7212101

8111101

পররবপর সঞয় পত

Bonus saving certificate
পবপনপস সঞয়পত

8111102

বপসলপপদশ সঞয় পত

9003 Family Savings Certificate

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

পবপনপস সঞয়পত

9002 Bangladesh Sanchaypatra

Sonali bank deposit
পসপনপলন বপসপক জমপ

সমপপনন রসরত

9001 Bonus Savings Certificates

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

পপররত নগদ

8931 Closing Account

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসলপপদশ বপসপক নগদ

8926 Remittances in Transit

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসক ও রহসপব রকণ অরফপসর গররমল-নগদ

8921 Cash at Bangladesh Bank

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসক ও রহসপব রকণ অরফপসর গররমল-রহসপব

8915 Mismatch between Bank and Accounts
Office- Cash

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসলপপদশ বপসপক জমপ - তপর ও পররলপফপন

8913 Mismatch between Bank and Accounts
Office- Accounts

Bangladesh bank deposit

Bangladesh saving certificate (three years)
বপসলপপদশ সঞয়পত (রতন বছর)

8111111

Bangladesh saving certificate (five year)
বপসলপপদশ সঞয়পত (পপচ বছর)

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
114

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9006 Defence Savings Certificates

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8111104 Defence savings certificate

পরতরকপ সঞয় পত

9007 Savings Certificate with 6 Months Profit

পরতরকপ সঞয়পত

8111105

ছয় মপস অনর মনপফপ রভরতক সঞয় পত

9008 Savings Certificate with 3 Months Profit

ছয় মপস অনর মনপফপরভরতক সঞয়পত

8111106

রতন মপস অনর মনপফপ রভরতক সঞয় পত

9011 3 Years Savings Certificates

8111107

8111108

8111110

8111109

8111201

8111202

8111203

পপপষ ই-পপ উপতপলন

Postal bonus deposit
ডপকঘর পবপনপস জপমপনত

8111204

পপপসপল কভপশকপডর উপতপলন

9033 Post e-pay Payment

Postal fixed and term deposit
ডপকঘর সঞয় বপসক-সপযযন ও পময়পরদ জপমপনত

ডপকঘর সঞয় বপসপক জমপ - পবপনপস জমপ রহসপব

9032 Postal CashCard Withdraw

Postal savings bank ordinary deposit
ডপকঘর সঞয় বপসক-সপধপরণ জপমপনত

ডপকঘর সঞয় বপসপক জমপ - পময়পরদ জমপ রহসপব

9031 Bonus Deposit

Deposit of pension saving certificate
পপনশনপর সঞয়পপতর জপমপনত

ডপকঘর সঞয় বপসপক জমপ - সপধপরণ জমপ রহসপব

9026 Fixed and Term Deposit

Five years deposit savings certificate
পপচ বছর পময়পরদ জপমপনত সঞয়পত

পপনশনপর সঞয়পপতর ভপঙপপনপ/নগদপয়নকত অর র (আসল/মল)
পররপশপধ

9021 Savings Bank Ordinary Deposit

Three years deposit savings certificate
রতন বছর পময়পরদ জপমপনত সঞয়পত

৫ বৎসর পময়পরদ বপসলপপদশ সঞয় পত

9018 Deposit of pension Seving Certificate Sale

Ten years Bangladesh savings certificate
দশ বছর পময়পরদ বপসলপপদশ সঞয়পত

৩ বছর পময়পরদ জপমপনত সঞয়পত

9016 5 Years Savings Certificates

Savings certificates with three months profit
রতন মপস অনর মনপফপরভরতক সঞয়পত

৩ বৎসর পময়পরদ বপসলপপদশ সঞয় পত

9012 3 Years Deposit Savings Certificate

Savings certificates with six months profit

Postal cash card deposit
ডপকঘর কভপশ কপডর জপমপনত

8111206

Post e-pay deposit
পপপস ই-পপ জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9034 EMTS Payments

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8111207 EMTS Receipts

ইএমটএস উপতপলন

9041 Postal Life Insurance and Annuity Scheme

ইএমটএস জমপ

8111205

ডপক জনবন বনমপ ও অ্্যপনইট

9051 Prizebond

ডপকঘর জনবনরবমপ ও অ্্যপনরয়ট

8111301

পপইজ বন

9055 Wage Owner Development Bond

8111302

8111303

8111304

8111305

8112201

8112202

8112203

সপধপরণ পরভপডন ফপন - ট এন ট

General provident fund (Railway)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (পরলওপয়)

8112204

সপধপরণ পরভপডন ফপন - ডপক রবভপগনয়

9121 General Provident Fund - T & T

General provident fund (defence)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (পরতরকপ)

সপধপরণ পরভপডন ফপন - পরলওপয়

9116 General Provident Fund - Postal Department

General provident fund (Civil)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

সপধপরণ পরভপডন ফপন - পরতরকপ

9111 General Provident Fund - Railway

US dollar investment bond
ইউ.এস ডলপর রবরনপয়পগ বন

সপধপরণ পরভপডন ফপন - পবসপমররক

9106 General Provident Fund - Defence

US dollar premium bond
ইউ.এস ডলপর রপরময়পম বন

ইউ এস ডলপর ইনপভসপমন বন

9101 General Provident Fund - Civil

Three years national investment bond
রতন বছর পময়পরদ জপতনয় রবরনপয়পগ বন

ইউ এস ডলপর রপরময়পম বন

9059 US Dollar Investment Bond

Wage earner's development bond
ওপয়জ আন রপর'স পডপভলপপমন বন

৩ বছর পময়পরদ জপতনয় রবরনপয়পগ বন

9058 US Dollar Premium Bond

Prize bond
পপইজ বন

ওপয়জ আন রপর পডপভলপপমন বন

9057 3 Years National Investment Bond

Postal life insurance and annuity

General provident fund (Postal)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (ডপক রবভপগ)

8112205

General provident fund (T&T)
সপধপরণ ভরবষ তহরবল (ট এন ট)
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9126 General Provident Fund - Others

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8112201 General provident fund (Civil)

সপধপরন পরভপডন ফপন - অনপন

9131 Contributory Provident Fund

সপধপরণ ভরবষ তহরবল (রসরভল)

8112101

করনরবউররর পরভপডন ফপন

9201 Railway Depreciation Reserve Fund

করনরবউশন ট করনরবউররর পরভপডন ফপন

8113201

অবচপয়র জন সসররকত তহরবল - পরলপর

9206 Railway Development Fund

8113201

8113202

8113201

8113201

8113202

8113201

8113503

রররনউয়পল এন ররজপভর ফপন - পডইরন ফপমর

Cultural heritage fund
সপসসরতক ঐরতহভ তহরবল

8113201

অবচপয়র সসরকণ তহরবল - সরকপরন আরপকল

9220 Renewal and Reserve Fund - Dairy Firm

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

সপসসরতক ঐরতহভ তহরবল

9219 Depreciation Reserve Fund-Government Flour
Mill

Renewal reserve
নবপয়ন সরঞরত (Renewal reserve)

অবচপয়র সসররকত তহরবল - সরকপরন মদণপলয়

9218 Cultural Heritage Fund

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

রররনউয়পল এর ররজপভর ফপন - পপপষ অরফস

9217 Depreciation Reserve Fund-Government
Printing Pres

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

অবচপয়র সসররকত তহরবল - রব রজ পপস

9216 Post Office Renewal Reserve Fund

Renewal reserve
নবপয়ন সরঞরত (Renewal reserve)

অবচপয়র জন সসররকত তহরবল - রসরকউররট রপটস পপস

9215 Depreciation Reserve Fund - B G Press

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

রররনউয়পল এন ররজপভর ফপন - ট এন ট

9214 Depreciation Reserve Fund - Security Printing
Pres

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

উনয়ন তহরবল - পরলপর

9211 Renewal & Reserve Fund T & T

Contribution to contributory provident fund

Depreciation reserve
অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

8113202

Renewal reserve
নবপয়ন সরঞরত (Renewal reserve)

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
117

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9221 Others

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113201 Depreciation reserve

অনপন

9231 T&T Welfare Fund

অবচয় সরঞরত (Depreciation reserve)

8172501

তপর ও পররলপফপন কলপণ তহরবল

9236 Postal Department Welfare Fund

কলপণ তহরবল

8172501

ডপক রবভপগনয় কলপণ তহরবল

9241 Government Employees Benevolent Fund

8172503

8172504

8172501

8172502

8172401

8172402

8172403

রবভপগনয় তহরবল

Jalalabad gas bill
জপলপলপবপদ গপস রবল

8172404

কণ রফরল গপস রবল রডপরজর

9311 Divisional Funds Deposit

Bakhrabad gas bill
বপখরপবপদ গপস রবল

জপলপলপবপদ গপস রবল রডপরজর

9267 Karnaphuli Gas Bill Deposit

Titas gas bill
রততপস গপস রবল

বপখরপবপদ গপস রবল রডপরজর

9265 Jalalabad Gas Bill Deposit

Relief fund
তপণ তহরবল

রততপস গপস রবল রডপরজর

9263 Bakhrabat Gas Bill Deposit

Welfare fund
কলপণ তহরবল

পধপনমননর তপণ তহরবল

9261 Titas Gas Bill Deposit

Employee group insurance fund
কমরচপরন পযনররবমপ তহরবল

পরতরকপ কলপণ তহরবল

9251 Prime Ministers Relief Fund

Employee benevolent fund
কমরচপরন কলপণ তহরবল

সরকপরর কমরচপরর পগপরষ বনমপ তহরবল

9248 Defence Welfare Fund

Welfare fund
কলপণ তহরবল

সরকপরর কমরচপরর কলপণ তহরবল

9246 Government Employees Group Insurance
Fund

Welfare fund

Karnaphuli gas bill
কণ রফলন গপস রবল

8113110

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9316 District Funds Deposit

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113110 Local fund deposit

পজলপ তহরবল

9321 Municipal Funds Deposit

সপননয় তহরবল জমপ

8113110

পপনর তহরবল

9326 Upazilla Funds Deposit

সপননয় তহরবল জমপ

8113110

উপপজলপ তহরবল

9327 Urban Fund

8113110

8113110

8113101

8113103

8113104

8113105

8113109

পরলওপয় জমপ

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

8113109

ডপক রবভপগনয় জমপ

9358 Railway Deposit

Customs and value added tax deposit
শল ও মল সসপযপজন কর জমপ

বন রবভপগনয় জমপ

9357 Postal Department Deposit

Criminal court deposit
পফনজদপরর আদপলপতর জমপ

শল জমপ

9356 Forest Deposits

Civil court deposit
পদওয়পরন আদপলপতর জমপ

পফনজদপরন আদপলপতর জমপ

9353 CD VAT Deposit

General deposit
সপধপরণ জমপ

পদওয়পনন আদপলপতর জমপ

9351 Criminal Courts Deposit

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ

রপজস জমপ

9346 Civil Courts Deposits

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ

অনপন সপননয় তহরবল

9341 Revenue Deposits

Local fund deposit
সপননয় তহরবল জমপ

শহর তহরবল

9331 Other Local Funds Deposit

Local fund deposit

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

8113109

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9359 T & T Deposit

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113109 Departmental deposit

ট এন ট জমপ

9360 Supplies and Inspection Departmental
Deposits

রবভপগনয় জমপ

8113109

সরবরপহ ও পররদশরণ রবভপগনয় জমপ

9361 Public Works Deposit

রবভপগনয় জমপ

8113109

গণপতর রবভপগনয় জমপ

9366 Public Health Engineering Deposits

8113109

8113108

8113106

8113109

8113102

8172201

8172201

ঠকপদপর ও সরবরপহকপরনর রসরকউররট জমপ

Letter of credit - unclear transactions
ঋণপত- অরনষন পলনপদন

8113109

শল জমপ

9391 Contractor and Supplier Security Deposit

Letter of credit - unclear transactions
ঋণপত- অরনষন পলনপদন

আনজরপরতক পরতষপপনর চপদপ ও অনপন রবপশষ সমনয়

9386 Customs Duty and VAT

Pension deposit
পপনশন জমপ

ঋণপত বপবদ জমপ

9382 Subscription to International Organization and
Other Special Adjustmen

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

রবটরসএল পপনশন

9381 Letter of Credit

Ship's captain deposit
জপহপপজর কভপপপপনর জমপ

সপমররক বপরহননর জমপ

9378 BTCL Pension

Local rate deposit
সপননযয হপপর জমপ

জপহপজ কপপপপনর জমপ

9377 Deposits for Armed Forces

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

সপননয় পরর জমপ

9376 Ships Captain Deposits

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

জনসপসভ রবভপগনয় জমপ

9371 Local Rate Deposit

Departmental deposit

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

8113301

Contractor's security deposit
ঠকপদপপরর রনরপপতপ জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9396 Coal Deposit

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113109 Departmental deposit

কয়লপ বপবদ জমপ

9401 Works of Public and Private Bodies

রবভপগনয় জমপ

8113304

সরকপরর সসসপ বপ পবসরকপরর বরকপদর কপপজর জন জমপ

9406 Reservation of Government Right

কপপজর জন জমপ

8113109

সরকপরর অরধকপর সসরকণ

9411 Liquidated Damages

8113303

8113109

8113509

8113508

8113401

8113401

8113401

খপদ সপহপয - ই. ই. রস

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

8113401

খপদ সপহপয - লনন

9446 EEC Food Aid

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয - জপমরপনন

9443 UK Food Aid

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

উনয়ন কমরসচনর জন রবরভন বপরণরজভক বপসক এ পব রবতর অর র
বছপরর জমপ

9441 German Food Aid

Deposit against lease of vested properties
অরপরত সমরত ইজপরপর রবপরনপত জমপ

খপদ সপহপয যকরপষ - রপইপরল - ২

9436 Previous year deposit with different
Commercial banks for Development Activities

Personal ledger account deposit
বরকগত পলজপর অ্্যপকপউন

অরপরত সমরতর ইজপরপ লব অরর জমপ পদপন এবস বয় সমরকরত

9431 US Food Aid Title II

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

বরকগত খরতয়পন রহসপব জমপ

9423 Deposit and Payment of Lease amount of
Vested Property

Liquidated damage
রলকভইপডপরড ডভপপমজ

রবরবধ জমপ

9421 Personal Ledger Account Deposit

Departmental deposit
রবভপগনয় জমপ

করতপরণ সসকপন জমপ

9418 Miscellaneous Deposits

Deposit work

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

8113401

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9448 Australian Food Aid

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113401 Food aid deposit

খপদ সপহপয - অপষরলয়প

9451 Canadian Food Aid

খপদ সপহপয জমপ

8113401

খপদ সপহপয - কপনপডপ

9452 Refund of Fund Deposited in Bank

খপদ সপহপয জমপ

8113401

বপসপক জমপকত অর র পফরত

9454 Japanese Food Aid

8113401

8113101

8113401

8113401

8113401

8113403

8113107

জপকপত তহরবল

Rent controller's deposit
পরন কপনপলপপরর জমপ

8113501

রনব রপচন সসকপন জমপ

9475 Zakat Fund

Commodity aid deposit
পণ সপহপয জমপ

ভপড়প রনয়নপকর পপক জমপ

9473 Election Deposit

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

পণ সপহপয জমপর রহসপব

9471 Deposit of Rent Controller

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

উনয়ন কমরসরচর জন রবকয়লব অর র সপনপনর (এরডরপ বরহভরত)

9461 Commodity Aid Deposit Account

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

রসফপদ

9459 Monitized Fund for Development Activities
(Non-ADP)

General deposit
সপধপরণ জমপ

রবশ খপদ কমরসচন

9458 S I F A D

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

পব রবতর বৎসপরর খপদ রহসপপবর উদদত

9457 World Food Programme

Food aid deposit
খপদ সপহপয জমপ

খপদ সপহপয - জপপপন

9456 Accumulated Surplus - Food Account

Food aid deposit

Election deposit
রনব রপচরন জমপ

8113507

Zakat deposit
যপকপত বপবদ জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9477 Cashiers Security Deposit

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8113502 Cashier's security deposit

কভপরশয়পর রসরকউররট জমপ

9479 Pre-Liberation Assets and Liabilities

পকপষপধপকর রসরকউররট জমপ

8113505

পপক - সপধননতপ সমদ ও দপয়পদনপ

9481 Security Deposits of Food Purchasing Agent

পপক মরকযদ সমদ ও দপযয

8113301

খপদকয় এপজনপদর রসরকউররট জমপ

9487 Deposit on Account of Alcohol and Narcotics

8113111

7219205

8113504

8113506

7219205

7213101

7213102

বন অরগম

Advance against TA on transfer
বদরলজরনত ভমণ বপয়র অরগম

7219202

পতর কপয র বপবদ অরগম

9521 Forest Advance

Drawing and disbursement officer's advance
আয়ন বয়ন কমরকতরপর অরগম

অরগম খপপত আপরত

9516 PWD Advance

Reimbursable project aid
পনভররণপযপগ পকল সপহপয

আয়ন ও বয়ন অরফসপর কররক গহনত অরগম

9511 Objection Book Advance

Prize money deposits
পপইজ মপরন রডপপপরজর

অনপন জমপ

9501 Drawing and Disbursement Officer's Advance

General provident fund - unclaimed deposit
সপধপরণ ভরবষ তহরবল - দপরবদপরহনন জমপ

পপইজ মপরন সসকপন জমপ

9493 Others

Reimbursable project aid
পনভররণপযপগ পকল সপহপয

দপবনদপরহনন ভরবষ তহরবল জমপ

9491 Deposit Connected with Prize Money

Deposit on Account of Alcohol and Narcotics
মদ ও মপদক রহসপপব জমপ

নবপদরশক রবষয়ক জমপ

9490 Unclaimed Deposit in the General Provident
Fund

Contractor's security deposit
ঠকপদপপরর রনরপপতপ জমপ

মদ, গপজপ ও ভপস বপবদ জমপ

9489 Foreign Affairs Deposit

Pre liberation war assets and liabilities

advance payments to suppliers
সরবরপহকপরনপক পদত অরগম

7219203

Forest department advance
বন রবভপপগর অরগম
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9526 Railway Advance

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7219204 Railway advance

পরলওপয় অরগম

9527 Advances to Imprest Holders

পরলওপয় রবভপপগর অরগম

7213103

ইমপপস পহপলপরপদর পদত অরগম

9529 Others

এ্্যপডভপন পহপলপর/ইমপপস পহপলপর

7213103

অনপন

9531 Account with Government of Myanmar

8173103

8173104

8173105

7219201

8172101

8172102

8172103

উপপজলপ রহসপব রকণ কমরকতরপর পচকসমহ

Chief accounts officer's cheques
পধপন রহসপবরকণ কমরকতরপর পচক

8172105

পজলপ রহসপব রকণ কমরকতরপর পচকসমহ

9621 TAO Cheques

Pre audit cheques railway
পপক রনরনকপ পচক- পরলওপযয

পধপন রহসপব রকণ কমরকতরপর পচকসমহ

9616 DAO Cheques

Pre audit cheques civil
পপক রনরনকপ পচক- রসরভল

পব ররনরনরকত পচকসমহ ( পরলওপয় )

9611 Chief Accounts Officers Cheques

Bangladesh bank - security services
বপসলপপদশ বপসক-রনরপপতপ পসবপ

পব ররনরনরকত পচকসমহ (রসরভল)

9606 Pre-Audit Cheques (Railway)

Government of Pakistan
পপরকসপন সরকপর

বপসলপপদশ বপসপকর সপপর রহসপব

9601 Pre-Audit Cheques (Civil)

Government of India
ভপরত সরকপর

পপরকসপন সরকপপরর সপপর রহসপব

9551 Account with Bangladesh Bank

Government of Myanmar
রমযযপনমপর সরকপর

ভপরত সরকপপরর সপপর রহসপব

9541 Account with Government of Pakistan

Advances holders/Imprest holders
এ্্যপডভপন পহপলপর/ইমপপস পহপলপর

মপয়পনমপর সরকপপরর সপপর রহসপব

9536 Account with Government of India

Advances holders/Imprest holders

District accounts officer's cheques
পজলপ রহসপবরকণ কমরকতরপর পচক

8172105

District accounts officer's cheques
পজলপ রহসপবরকণ কমরকতরপর পচক
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9623 Radio Cheque

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173301 Departmental cheques remittance

পররডও পচক

9625 Jatio Sangsad Cheque

রবভপগনযয পচক পররমপরন

8172106

জপতনয় সসসদ পচক

9626 Other cheques and bills

জপতনযয সসসদ পচক

8172101

অনপন পচক ও রবল সমহ

9631 One Taka Note

8172301

8172302

8172303

8173102

8173101

8173101

8173101

পরতরকপ

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

8173101

গণপতর রবভপগ

9731 Defence

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

পরলওপয়

9721 Public Works Department

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

পজলপ রহসপব রকণ কমরকতরপ

9716 Railway

Uncleared bank transactions
অরনষন বপসক পলনপদন

পধপন রহসপব রকণ কমরকতরপ

9711 District Accounts Officers

Coinage
মদপ

বপসলপপদশ বপসক

9706 Chief Accounts Officers

'Two taka' note
'দই রপকপ' পনপর

মদপ

9701 Bangladesh Bank

'One taka' note
'এক রপকপ' পনপর

দই রপকপর পনপর

9641 Coinage

Pre audit cheques civil
পপক রনরনকপ পচক- রসরভল

এক রপকপর পনপর

9636 Two Taka Note

Jatio sangsad cheques

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন

8173101

Suspense accounts
সপসপপন অ্্যপকপউন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9736 Roads and Highway Department Suspense

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173101 Suspense accounts

সড়ক ও জনপর রবভপগ

9741 Others

সপসপপন অ্্যপকপউন

8173101

অনপন

9751 Postal Department

সপসপপন অ্্যপকপউন

7212301

ডপক রবভপগ

9752 T & T Board

7212301

7212301

7212301

7212301

7212301

7212301

7212301

রবভপগনয় কভপশ রনয়নক

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

7212301

কপষমস

9760 Departmental Cash Control

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

পরলওপয়

9759 Customs

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

সড়ক ও জনপদ

9758 Railway

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

গণপতরর

9757 Roads & Highway

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

্সজনসপসভ পপকনশল রবভপগ

9756 Public Works

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

বন রবভপগ

9755 Public Health Engineering

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

পররপষ রবষয়ক

9754 Forest Department

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

ট এন ট পবপডর

9753 Foreign Affairs

Suspense accounts

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন

7212301

Cash in hand
কভপশ ইন হভপন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9801 Post Office

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173201 Departmental challan remittance

ডপক রবভপগ

9806 T & T Board

রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

8173201

তপর ও পররলপফপন পবপডর

9811 Public Works

রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

8173201

গণপতর রবভপগ

9816 Housing and Settlement

8173201

8173201

8173201

8173201

8173201

8173201

8173201

ডপক রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

8173202

অনপন

9841 Transfers between Post Office Officers

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

সপধপরণ ভরবষ তহরবল সপনপনর

9836 Others

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

কপষমস

9835 G.P.F. Transfer

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

রসএও রপ-অরডর পচক

9834 Customs

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

বন রবভপগ

9833 CAO Pre-audit Cheque

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

জনসপসভ পপকনশল রবভপগ

9831 Forest

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

সড়ক ও জনপর

9826 Public Health Engineering

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

গহ সসসপন ও বপনপবস

9821 Roads and Highways

Departmental challan remittance

Other challan remittance
অনপন চপলপন পররমপরন

8173401

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9846 Transfers between T&T Officers

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173401 Intra department transfers

তপর ও পররলপফপন রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপরর

9851 Transfers between Forest Officers

আনয়রবভপগ সপনপনর

8173401

বন রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

9856 Transfers between Railway Officers

আনয়রবভপগ সপনপনর

8173401

পরল রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

9857 Transfer between Defence Officers

8173401

8173401

8173301

8173301

8173301

8173301

8173301

বন রবভপগ

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

8173301

জনসপসভ ও পপকনশল রবভপগ

9868 Forest

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

সড়ক ও জনপর

9867 Public Health Engineering

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

গহ সসসপন

9866 Roads & Highways

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

গণপতর রবভপগ

9865 Housing and Settlement

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

তপর ও পররলপফপন পবপডর

9864 Public Works

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

ডপক রবভপগ

9863 T & T Board

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

একই রবভপগনয় কমরকতরপগপণর মপধ সপনপনর

9862 Post Office

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

পরতরকপ কমরকতরপপদর মপধ সপনপনর

9861 Transfers within same Department

Intra department transfers

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

8173301

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন
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Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9869 Customs

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173301 Departmental cheques remittance

কপসমস

9871 Cash Remittances between Treasuries

রবভপগনযয পচক পররমপরন

8173504

পটজপরনসমপহর মপধ সপনপনর

9872 Inland Money Order

পটজপররসমপহর মপধ সপনপনর

8173503

অভভনরনণ মরনঅডরপর

9873 Foreign Money order

8173502

8173504

8173504

8173501

8173501

8173501

8173601

পবসপমররক কররপক কররক সমনয়পযপগ

Challan remittance
চপলপন পররমপরন

8173602

পবসপমররক খপত হপত সপমররক খপপত অরর পপরণ

9893 Items adjustable by Civil

Foreign mission remittance
নবপদরশক রমশপনর পররমপরন

রবরনময় রহসপব

9892 Remittance from Civil to Defense

Foreign mission remittance
নবপদরশক রমশপনর পররমপরন

পব রবতর নগদ সমনয়

9891 Remittance from Defense to Civil

Foreign mission remittance
নবপদরশক রমশপনর পররমপরন

রবপদপশ হপত পপরনত অরর

9883 Cash adjustment of previous year

Cash remittance between treasuries
পটজপররসমপহর মপধ সপনপনর

রবপদপশ পপররত অরর

9882 Remittance from Embassy

Cash remittance between treasuries
পটজপররসমপহর মপধ সপনপনর

স¥ল কপয়ন

9881 Remittance to Embassy

Foreign money order
নবপদরশক মপরন অডরপর

বপসলপপদশ বপসক সপনপনর

9878 Small Coin

Internal money order
অভভনরনণ মপরন অডরপর

রবপদশ হইপত পপররত মরনঅডরপর

9876 Bangladesh Bank Remittances

Cash remittance between treasuries

Cheque remittances
পচক পররমপরন

8173603

Items adjustable by CGA
রস.রজ.এ দপরপ সমনয়পযপগ আইপরম

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
129

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)

Description(Bangla)
9894 Items adjustable by Defense

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
8173604 Items adjustable by CGDF

সপমররক কররপক কররক সমনয়পযপগ

9896 Adjustment with Railway-Accounts

রস.রজ.রড.এফ দপরপ সমনয়পযপগ আইপরম

8173702

পরলওপয়র সপপর সমনয় - রহসপব

9897 Adjustment with Railway-Cash

পরলওপযয-রহসপব সমনযয

8173701

পরলওপয়র সপপর সমনয় - নগদ

9901 Bangladesh Bank Deposit-Civil

7212101

7212101

7212101

7212101

7212101

7212101

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

7212401

পপররত নগদ

9931 Cash Balance

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসলপপদশ বপসপক নগদ

9926 Remittances in Transit

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসলপপদশ বপসক জমপ-নগদ

9921 Cash at Bangladesh Bank

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসক ও রহসপব রকণ অরফপসর গররমল-রহসপব

9915 Mismatch between Bank and Accounts
Office- Cash

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসলপপদশ বপসপক জমপ - তপর ও পররলপফপন

9913 Mismatch between Bank and Accounts
Office- Accounts

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

বপসলপপদশ বপসপক জমপ - পরলপর

9911 Bangladesh Bank Deposit- T&T

Railway-cash adjustment
পরলওপযয-নগদ সমনযয

বপসলপপদশ বপসপক জমপ - রসরভল

9906 Bangladesh Bank Deposit- Railway

Railway-accounts adjustment

Sonali bank deposit
পসপনপলন বপসপক জমপ

7212101

সমপপনন রসরত

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

1111102

Advance income tax payable by individuals
বরক কররক পদয় অরগম আয়কর
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Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
1112102 Advance income tax payable by companies
পকপমপরনসমহ কররক পদয় অরগম আয়কর

1145201

Real estate licenses
ররপয়ল এপসর লপইপসন

1145202

Stockbroker licenses
সকপবপকপর লপইপসন

1145203

Pollution taxes
দষণ কর

1145399

Other licenses and permits for households
গহসহপরলর জন অনপন লপইপসন ও পপররমর

1151102

Supplementary duty
সমরক শল

1312101

Food aid
খপদ সপহপয

1321102

Commodity aid
পণ সপহপয

1321104

Debt relief grants
ঋণ মওকফ অনদপন

1322101

Food aid
খপদ সপহপয

1411301

Interest on loan to local governments
সপননয় সরকপর পরতষপনসমহপক পদয় ঋপণর সদ

1411302

Interest on foreign loan on lent
পনরব ররনপয়পগকত নবপদরশক ঋপণর সদ
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New
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1411303 Interest on S T D accounts
সল পময়পরদ জমপর সদ

1412202

Dividends (stock) from financial institutions
আরর রক পরতষপন পরপক পপপ লভভপসশ (সক)

1412203

Dividends (cash) from non financial institutions
অআরর রক পরতষপন পরপক পপপ লভভপসশ (নগদ)

1421306

Seat Rent
রসর ভপড়প

1422208

Birth and death registration
জন ও মতভ রনবনন

1422301

Fees for the lost items
হপরপপনপ পণ রফ

1422303

Police clearance fee
পরলশ রকয়পপরন রফ

1422310

Visa fee
রভসপ রফ

1422319

Envirmental clearance fee
পররপবশগত ছপড়পত রফ

1422320

Mutation fee
নপমজপরর ও জমপখপররজ রফ

1422321

Seed certification fee
বনজপতভপয়ন রফ

1422322

Quarantine certification fee
সসগরনপরপধক সনদ রফ
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1422331 Consular fee
কনসলপর রফ

1422402

Charge for document copying
দরলল নকল চপজর

1422405

Service Charge
সপরভরস চপজর

1423104

Sale of corn
ভটপ রবকয়

1423222

Sale of hydrogen gas
হপইপডপপজন গপস রবকয়

1423230

Artificial insemination charge
করতম পজনন চপজর

1423231

Ambulance charge
অ্্যপমষপলন চপজর

1423232

Day care charge
রদবপযত পসবপ চপজর

1423233

Pathology charge
পপরলরজ চপজর

1423235

sale of cartidge paper
কপটজর পপপপর রবকয়

1423236

Sale of corrugated sheets
পঢউটন রবকয়

1423237

Sale of blanket
কমল রবকয়
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1431102 Penalties
দণ

1441101

Receipt from food subsidy
খপদ ভতরর ক হপত পপরপ

2111101

Residential buildings
আবপরসক ভবন

2111201

Non residential buildings
অনপবপরসক ভবন

2111301

Monuments
সরতপসনধ

2111302

Roads & highways
সডযক ও মহপসড়ক

2111303

Bridges
পসত

2111304

Rural roads
গপমনণ সড়ক

2111305

Culverts
কপলভপর র

2111306

Irrigation structures
পসচ কপঠপপমপ

2111307

Drainage structures
রনকপশ (drainage) কপঠপপমপ

2111308

Sinking of tube well
নলকপ সপপন
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2111309 Sanitation & water supply
সপসভ রবধপন (sanitation) ও পপরন সরবরপহ

2111310

Excavation of archaeological sites and
monuments
সরতপসনধ ও পততপরতক সপনসমহ খনন

2111311

Railway installations
পরলওপয় সপপনপ

2111312

Telecommunication
পররলপযপগপপযপগ

2111313

Lines and wires
লপইন ও তপর

2111314

Mast and aerials
খটস ও এররয়পল

2112101

Motor vehicle
পমপররযপন

2112102

Water vehicle
জলযপন

2112103

Aircraft
আকপশযপন

2112104

Rolling stock
পরপরলস সক

2112201

Sale of information, computer,and
telecommunications (ICT) equipments
তথ পযপগপপযপগ পযরক সরঞপমপরদ রবকয়

2112202

Computers and accessories
করমউরপর ও আনষরঙক
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2112203 Radio equipments
পবতপর সরঞপমপরদ

2112204

Telecommunication equipments
পররলপযপগপপযপগ সরঞপমপরদ

2112205

Sale of information, computer,and
telecommunications equipment
তথ, করমউরপর, ও পররলপযপগপপযপগ সরঞপম রবকয়

2112301

Ballot box
বপলর বপক

2112302

Camera and accessories
কভপপমরপ ও আনষরঙক

2112303

Electrical equipments
নবদভরতক সরঞপমপরদ

2112304

Engineering equipments
পপকনশল সরঞপমপরদ

2112305

Fire fighting equipments
অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

2112306

Laboratory equipments
গপবষণপগপর সরঞপমপরদ

2112307

Meteorological equipment
আবহপওয়প সমরকরত সরঞপমপরদ

2112308

Mobile instrument
পমপবপইল যন

2112309

Office equipment
অরফস সরঞপমপরদ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
136

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
2112310 Tents and equipment
তপব ও সরঞপম

2112311

Teaching and learning materials
রশকপ ও রশকণ উপকরণ

2112312

Solar electric panels
পসনররবদভৎ পপপনল

2112313

Furniture
আসবপবপত

2113101

Animal resources yielding repeat products
পপরণসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

2113102

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

2113201

Research and development
গপবষণপ ও উনযযন

2113202

Mineral exploration and evaluation
খরনজ অনসনপন ও মলপযযন

2113301

Computer software
করমউরপর সফটওযযপর

2113302

Databases
ডভপরপপবজ

2114101

Military hardware
সপমররক যনপপরত (hardware)

2124101

Sale of rice
চপল রবকয়
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2124102 Sale of wheat
গম রবকযয

2124103

Sale of edible oil
পভপজভ পতল রবকয়

2124104

Sale of corn
ভটপ রবকয়

2124105

Sale of other foods
অনপন খপদদব রবকয়

2131101

Museum artifacts, paintings, archives, and
films
যপদঘর রশলকমর, পপইরনস, আকরপইভ ও চলরচত

2143101

Animal resources yielding repeat products
পপরণসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

2143102

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

2143301

Radio spectra
পররডও পসকপ

2143302

Natural resources not elsewhere classified
পপকরতক সমদ যপ অনত পশরণবদ নয়

2144101

Marketable operating leases
রবপণনপযপগ ইজপরপ পররচপলনপ

2144102

Permits to use natural resources
পপকরতক সমদ ববহপপরর অনমরতপত

2144103

Permits to undertake specific activities
রনরদ রষ কপয রকম গহপণর অনমরতপত
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2144104 Entitlement to future goods and services on
an exclusive basis
এককভপপব ভরবষপত পণ ও পররপসবপ পপরপর অরধকপরপত

3111101

Basic pay (Officer)
মল পবতন (অরফসপর)

3111102

Personal pay
বরকগত পবতন

3111103

Special pay
রবপশষ পবতন

3111104

Command pay
কমপন পপ

3111105

Qualification pay
পকপয়পরলরফপকশন পপ

3111106

Appointment pay
রনযরক পবতন

3111107

Flying pay
উডয়ন পবতন

3111108

SSG pay
এসএসরজ পবতন

3111109

Disturbance pay
উপদব (disturbance) পপ

3111199

Other pay
অনপন পবতন

3111201

Basic pay (Employee)
মল পবতন (কমরচপরন)
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3111202 Personal pay
বরকগত পবতন

3111203

Qualification pay
পকপয়পরলরফপকশন পপ

3111204

Appointment pay
রনযরক পবতন

3111205

Flying pay
উডয়ন পবতন

3111206

SSG pay
এসএসরজ পবতন

3111207

Good conduct pay
সদপচরণ পবতন

3111208

Worthyness pay
ওয়পরদ রপনস পপ

3111305

Deputation allowance
পপষণ ভপতপ

3111313

Residential telephone encashment allowance
আবপরসক পররলপফপন নগদপয়ন ভপতপ

3111334

Medal allowance
পদক ভপতপ

3111336

Sumtuary allowance
রনয়পমক ভপতপ

3111337

Disturbance allowance
উপদব (disturbance) ভপতপ
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3111338 Other allowances
অনপন ভপতপ

3111341

Judicial allowance
রবচপররক ভপতপ

3111342

Transport allowance
পররবহন ভপতপ

3211116

Courier
কররয়পর

3211130

Conveyance expenditure
যপতপয়পত বয়

3211131

Outsourcing
আউরপসপরসরস

3211132

Heating charge
রহটস চপজর

3211133

Rent of venue
পভনভ ভপডযপ

3211134

Labor (irregular) wages
শরমক (অরনয়রমত) মজরর

3221111

Navigation fee
পননচলপচল রফ

3221112

Examination fee
পরনকপ রফ

3221113

Maritime Charge
সপমরদক (Maritime) চপজর
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3221114 Port charges
বনর চপজর

3221115

Railway charges
পরলওপয় চপজর

3221116

Plan/structure approval fee
নকশপ/অবকপঠপপমপ অনপমপদন রফ

3231101

Foreign training
নবপদরশক পরশকণ

3231102

Advance for foreign training
নবপদরশক পরশকপণর জন অরগম

3231202

Advance for Domestic training
অভভনরনণ পরশকপণর জন অরগম

3231301

Training
পরশকণ

3231302

Advance for training
পরশকপণর জন অরগম

3241103

Advance for domestic travel
অভভনরনণ ভমপণর জন অরগম

3242101

Foreign travel expenses
নবপদরশক ভমণ বয়

3242102

Foreign transfer expenses
নবপদরশক বদরল বয়

3242103

Advance for foreign travel
নবপদরশক ভমপণর অরগম
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3244101 Travel Expense
ভমণ বয়

3244102

Transfer Expense
বদরল বয়

3244103

Advance for travel
ভমপণর জন অরগম

3251102

Animal vaccines and medicines
পপরণটকপ ও ঔষধ

3251104

Demonstration farming
পদশরন খপমপর

3255106

Map
মপপ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256101

General supplies
সপধপরণ সরবরপহ

3256108

Consumable stores (Railway)
ভপণপরজপত ববহপয র সপমরগ (পরলওপয়)

3257105

Innovation
উদপবন

3257205

Telephone allowance for public representatives
জনপরতরনরধগপণর পররলপফপন ভপতপ

3257206

Honorarium/remuneration (other than
employees)
সমপনন/পপররপতপরষক (সরকপরর কমরচপরন বতনত)
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3257303 Operations contingency
অপপপরশন করনপজরন

3257304

Gardening
বপগপন পররচয রপ

3257305

Investigation
তদন

3258107

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

3258111

Bridges
পসত

3258113

Culverts
কপলভপর র

3258125

Military hardware
সপমররক যনপপরত (hardware)

3258127

Fittings & fixtures
রফটস ও রফকপর

3258129

Engineering and other equipments
পপকনশল ও অনপন সরঞপমপরদ

3258130

Under water vehicles
ডপবপজপহপজ

3258131

Medical and surgical equipment
রচরকৎসপ ও শল রচরকৎসপ সরঞপমপরদ

3258132

Gas line maintenance
গপস লপইন রকণপপবকণ
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3258133 Tarmac/Runway
টপরমপক/রপনওপযয

3258134

Mechineries & equipment
যনপপরত ও সরঞপমপরদ

3258135

Shed
ছপউরন

3258136

Play/Training Ground
পখলপ/পরশকণ মপঠ

3258137

Embankment
বপধ

3258138

Sluice gate
সইস পগর

3258139

Pump house
পপম হপউস

3411101

Interest on foreign loan
নবপদরশক ঋপণর ওপর সদ

3421104

Treasury bond (four years)
চপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421111

Treasury bond (twelve years)
বপর বছর পময়পরদ পটজপরর বন

3421301

Promissory note (IDA)
পরমজরর পনপর (আই.রড.এ)

3421302

Promissory note (IBRD)
পরমজরর পনপর (আই.রব.আর.রড)
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3421303 Cash credit accommodation
নগদ অরগম সসসপন

3421304

Other promissory note
অনপন পরমজরর পনপর

3421402

Bangladesh saving certificate
বপসলপপদশ সঞয়পত

3421408

Three years deposit savings certificate
রতন বছর পময়পরদ জপমপনত সঞয়পত

3421414

Postal cash card deposit
ডপকঘর কভপশ কপডর জপমপনত

3421602

Loan management expenses
ঋণ ববসপপনপ বয়

3421701

Floating Rate Treasury Bonds (three years)
পফপটস পরর পটজপরর বন (রতন বছর পময়পরদ)

3511303

Electrification subsidy
রবদভৎ ভতরর ক

3511304

Other subsidies
অনপন ভতরর ক

3512102

Subsidy to group insurance
পযনররবমপ ভতরর ক

3512103

Subsidy to Interest on house building loan to
Government employees
সরকপরর কমরচপরনপদর গহরনমরপণ ঋপণর সপদর ওপর ভতরর ক

3521101

Agriculture subsidy
করষ ভতরর ক
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3521102 Fertilizer subsidy
সপর ভতরর ক

3521103

Food subsidy
খপদ ভতরর ক

3521104

Fuel subsidy
জপলপরন ভতরর ক

3521201

General export subsidy
সপধপরণ রপপরন ভতরর ক

3521202

Jute goods export subsidy
পপরজপতদব রপপরন ভতরর ক

3521301

Hajj flights subsidy
হজ ফপইর বপবদ ভতরর ক

3521302

Inland water transport subsidy
অভভনরনণ পনন পররবহণ ভতরর ক

3521303

Electrification subsidy
রবদভৎ ভতরর ক

3631106

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

3631106

Revolving fund grant
ঘণ রপয়মপন তহরবল অনদপন

3721106

Old age pension
বয়সপদর অবসর ভপতপ

3721108

Grants (Cash)
অনদপন (নগদ)
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3721109 Child food
রশশ খপদ

3721110

Cattle food
পগপ-খপদ

3722102

Relief work (wheat)
তপণ কপয র (গম)

3731101

Gratuity
আনপতপরষক

3731108

Bangla new year allowance to pensioner
অবসর ভপতপপভপগনপদর বপসলপ নববষর ভপতপ

3821116

Insurance
রবমপ

3821118

Funaral expeness
অপনভরষরকযযপ বপবদ বয়

3821119

Fuel expense
জপলপরন বয়

3821120

Badding
রবছপনপপত

3821125

Income Tax
আয়কর

3821126

Grants for Alternative Income
রবকল আপয়র জন মঞরর

3823101

Recurrent expenditure for projects
পকল আবতরক বয়
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3911111 General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ
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3911111 General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

3911111

General block allocation
সপধপরণ পরপক বরপদ

4111201

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

4111305

Culverts
কপলভপর র

4111316

Gas line
গপস লপইন

4111317

Other buildings & structures
অনপন ভবন ও সপপনপ

4111318

Tarmac/Runway
টপরমপক/রপনওপযয

4111319

Shed
ছপউরন
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4111320 Play/Training Ground
পখলপ/পরশকণ মপঠ

4111321

Embankment
বপধ

4111322

Sluice gate
সইস পগর

4111323

Pump house
পপম হপউস

4111324

Pillar Construction
রপলপর রকণপপবকণ

4111401

Landscaping
লপনপসরপস

4112105

Under water vehicle
ডপবপজপহপজ

4112205

Information, computer, and
telecommunications (ICT) equipment
তথ পযপগপপযপগ পযরক সরঞপমপরদ

4112304

Engineering and other equipments
পপকনশল ও অনপন সরঞপমপরদ

4112317

Cultural equipment
সপসসরতক উপকরণ

4112318

Electrical installation
নবদভরতক সপপনপ

4113201

Research and development
গপবষণপ ও উনযযন
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Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4113302 Databases
ডভপরপপবজ

4113701

Antiquities
পরপকনরতর

4113702

Monuments
সরতপসনধ

4113703

Archaeological sites/buildings
পততপরতক সপন/ভবন

4113704

Historical sites/buildings
ঐরতহপরসক সপন/ভবন

4114101

Military Vehicles
সপমররক যপন

4114102

Other equipment
অনপন সরঞপম

4121101

Security materials
রনরপপতপ সপমগন

4125101

Inventories
তপরলকপভক মপলপমপল (Inventories)

4126101

Corrugated sheets
পঢউটন

4126102

Blanket
কমল

4126103

School feeding
সল রফরডস
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
4141102 Not Use
দয়প কপর ববহপর করপবন নপ

4143101

Animal resources yielding repeat products
পপরণসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

4143102

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

4143301

Radio spectra
পররডও পসকপ

4144101

Marketable operating leases
রবপণনপযপগ ইজপরপ পররচপলনপ

4144102

Permits to use natural resources
পপকরতক সমদ ববহপপরর অনমরতপত

4144103

Permits to undertake specific activities
রনরদ রষ কপয রকম গহপণর অনমরতপত

4144104

Entitlement to future goods and services on
an exclusive basis
এককভপপব ভরবষপত পণ ও পররপসবপ পপরপর অরধকপরপত

4211101

Capital expenditure for project
পকল মলধন বয়

4911111

Capital block allocation
মলধন পরপক বরপদ

5111101

Residential buildings
আবপরসক ভবন

5111102

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন
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5111103 Other structures
অনপন সপপনপ

5111104

Land improvements
ভরম উনযযন

5111201

Transport equipment
পররবহণ সরঞপমপরদ

5111202

Machinery and equipment other than transport
equipment
পররবহণ যনপপরত ছপডযপ অনপন যনপপরত ও সরঞপম

5111203

Machinery and equipment not elsewhere
classified
যনপপরত ও সরঞপম যপ অনত পশরণবদ নয়

5111301

Cultivated biological resources
চপষকত নজব সমদ

5111302

Intellectual property products
পমধপসমরত পণ

5111303

Computer software and databases
করমউরপর সফটওযযপর ও ডভপরপপবজ

5111304

Entertainment, literary, and artistic originals
পমনরলক রবপনপদন, সপরহতভ, ও নশরলক সত

5111305

Other intellectual and property products
অনপন পমধপ সমরত পণ

5111306

Costs of ownership transfer on nonproduced
assets other than land
ভরম বতনত অউৎপপরদত সমপদর ওপর মপরলকপনপ সপনপনর খরচ

5111401

Weapons systems
উইপন রসপসম
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
5112401 Food stuff
খপদ দব

5113101

Valuables
মলবপন দব

5114101

Land
ভরম

5114201

Mineral and energy resources
খরনজ ও জপলপরন সমদ

5114301

Noncultivated biological resources
অচপষকত নজব সমদ

5114302

Water resources
পপরন সমদ

5114303

Other natural resources
অনপন পপকরতক সমদ

5114401

Contracts, leases, and license
চরক, ইজপরপ ও লপইপসন

5114402

Goodwill and marketing assets
সনপম ও রবপণন সমদ

5121101

Monetary gold
মরনরপরর পগপল

5121102

Special drawing rights
পসশপল ডইস রপইর

5121201

Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ
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নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
5121301 Advances
অরগম

5121501

Loan to government employees
সরকপরর কমরচপরনপদর ঋণ

5121502

Loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋণ

5121503

Loan to Consolidated Fund
সসযক তহরবপল পদয় ঋণ

5121601

Equity
সমমলধন (Equity)

5121602

Investment fund shares or units
রবরনপয়পগ তহরবল পশয়পর বপ ইউরনর

5121701

Non life insurance technical reserves
অজনবনরবমপ পযরকগত মজত

5121702

Life insurance and annuity entitlements
জনবনরবমপ ও বপরষ রক এনরপইপরলপমন

5121703

Pension entitlements
পপনশন এনরপইপরলপমন

5121704

Claims of pension fund on pension manager
পপনশন মপপনজপপরর ওপর পপনশন তহরবপলর দপরব

5121705

Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
পরমত গপরপরন রসপমর অধনন রনলপম ডপপকর ববসপপত

5121801

Financial derivatives
রফনপরনয়পল পডররপভটভস
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Economic Description(English)
Code(New)
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5121802 Employee stock options
কমরচপরন সক অপশন

5121901

Trade credit and advances
পটড পকরডর ও অরগম

5121902

Miscellaneous other accounts receivable
রবরবধ অনপন গহনতব রহসপব

5122501

Equity
সমমলধন (Equity)

5122502

Investment fund shares or units
রবরনপযযপগ তহরবল পশয়পর বপ ইউরনর

5122601

Non life insurance technical reserves
অজনবনরবমপ পযরকগত মজত

5122602

Life insurance and annuity entitlements
জনবনরবমপ এবস বপরষরক এনরপইপরলপমন

5122603

Pension entitlements
পপনশন এনরপইপরলপমন

5122604

Claims of pension fund on pension manager
পপনশন মপপনজপপরর ওপর পপনশন তহরবপলর দপরব

5122605

Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
পরমত গপরপরন রসপমর অধনন রনলপম ডপপকর ববসপপত

5122701

Financial derivatives
রফনপরনয়পল পডররপভটভস

6111101

Residential buildings
আবপরসক ভবন
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New
Economic Description(English)
Code(New)
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6111102 Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

6111103

Other structures
অনপন সপপনপ

6111104

Land improvements
ভরম উনযযন

6111201

Transport equipment
পররবহণ সরঞপমপরদ

6111202

Machinery and equipment other than transport
equipment
পররবহণ যনপপরত ছপডযপ অনপন যনপপরত ও সরঞপম

6111203

Machinery and equipment not elsewhere
classified
যনপপরত ও সরঞপম যপ অনত পশরণবদ নয়

6111301

Cultivated biological resources
চপষকত নজব সমদ

6111302

Intellectual property products
পমধপসমরত পণ

6111303

Computer software and databases
করমউরপর সফটওযযপর ও ডভপরপপবজ

6111304

Entertainment, literary, and artistic originals
পমনরলক রবপনপদন, সপরহতভ, ও নশরলক সত

6111305

Other intellectual and property products
অনপন পমধপ সমরত পণ

6111306

Costs of ownership transfer on nonproduced
assets other than land
ভরম বতনত অউৎপপরদত সমপদর ওপর মপরলকপনপ সপনপনর খরচ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
158
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Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
6111401 Weapons systems
উইপন রসপসম

6112401

Food stuff
খপদ দব

6113101

Valuables
মলবপন দবপরদ

6114101

Land
ভরম

6114201

Mineral and energy resources
খরনজ ও জপলপরন সমদ

6114301

Noncultivated biological resources
অচপষকত নজব সমদ

6114302

Water resources
পপরন সমদ

6114303

Other natural resources
অনপন পপকরতক সমদ

6114401

Contracts, leases, and license
চরক, ইজপরপ ও লপইপসন

6114402

Goodwill and marketing assets
সনপম ও রবপণন সমদ

6121101

Monetary gold
মরনরপরর পগপল

6121102

Special drawing rights
পসশপল ডইস রপইর
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6121201 Bangladesh bank deposit
বপসলপপদশ বপসপক জমপ

6121301

Advances
অরগম

6121501

Loan to government employees
সরকপরর কমরচপরনপদর ঋণ

6121502

Loan to autonomous bodies
সপয়তশপরসত সসসপপক পদত ঋণ

6121503

Loan to Consolidated Fund
সসযক তহরবপল পদয় ঋণ

6121601

Equity
সমমলধন (Equity)

6121602

Investment fund shares or units
রবরনপয়পগ তহরবল পশয়পর বপ ইউরনর

6121701

Non life insurance technical reserves
অজনবনরবমপ পযরকগত মজত

6121702

Life insurance and annuity entitlements
জনবনরবমপ ও বপরষ রক এনরপইপরলপমন

6121703

Pension entitlements
পপনশন এনরপইপরলপমন

6121704

Claims of pension fund on pension manager
পপনশন মপপনজপপরর ওপর পপনশন তহরবপলর দপরব

6121705

Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
পরমত গপরপরন রসপমর অধনন রনলপম ডপপকর ববসপপত
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Code(New)
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6121801 Financial derivatives
রফনপরনয়পল পডররপভটভস

6121802

Employee stock options
কমরচপরন সক অপশন

6121901

Trade credit and advances
পটড পকরডর ও অরগম

6121902

Miscellaneous other accounts receivable
রবরবধ অনপন গহনতব রহসপব

6122101

Bank deposit
বপসক জপমপনত

6122401

Equity
সমমলধন (Equity)

6122402

Investment fund shares or units
রবরনপযযপগ তহরবল পশয়পর বপ ইউরনর

6122501

Non life insurance technical reserves
অজনবনরবমপ পযরকগত মজত

6122502

Life insurance and annuity entitlements
জনবনরবমপ ও বপরষ রক এনরপইপরলপমন

6122503

Pension entitlements
পপনশন এনরপইপরলপমন

6122504

Claims of pension fund on pension manager
পপনশন মপপনজপপরর ওপর পপনশন তহরবপলর দপরব

6122505

Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
পরমত গপরপরন রসপমর অধনন রনলপম ডপপকর ববসপপত
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Code(New)
Description(Bangla)
6122601 Financial derivatives
রফনপরনয়পল পডররপভটভস

6122602

Employee stock options
কমরচপরন সক অপশন

6122701

Trade credit and advances
পটড পকরডর ও অরগম

6122702

Miscellaneous other accounts payable
রবরবধ অনপন পদযয রহসপব

6211101

Saving certificates
সঞয়পত

6211102

Postal savings
ডপকঘর সঞয়

6211103

Savings Bonds
সঞর বন

6211201

Contributory provident fund
করনরবউরপরর ভরবষ তহরবল

6211202

State provident fund
রপষনয় ভরবষ তহরবল

6211301

Departmental and judicial deposit
রবভপগনযয ও রবচপর রবভপগনযয জপমপনত

6211302

Renewal, reserve and depreciation
নবপয়ন, সরঞরত ও অবচয়

6211303

Deposit against supplies and work
সরবরপহ ও কপপজর রবপরনপত জপমপনত
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6211304 Food and commodity aid deposit
খপদ ও পণ সপহপয জপমপনত

6211305

Other deposits
অনপন জপমপনত

6212101

Treasury bills
পটজপরর রবল

6212201

Treasury bonds
পটজপরর বণ

6213101

Ways and means
উপপয় উপকরণ (ways and means)

6213201

Borrowing from Public Account
পজপতপনর সরকপরর রহসপব পরপক গহনত ঋণ

6213301

Bank loans
বপসক ঋণ

6217201

Cheques and bills suspense account
পচক ও রবপলর সপসপপন অ্্যপকপউন

6217202

Letter of credit
ঋণপত (Letter of credit)

6217203

Taka and coinage
রপকপ ও মদপ

6217204

Gas accounts for government employees
living in government accommodations
সরকপরর আবপসপন বসবপসকপরন সরকপরর কমরচপরনপদর গপস রহসপব

6217205

Welfare fund
কলপণ তহরবল
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6217301 Departmental suspense accounts
রবভপগনয় সপসপপন অ্্যপকপউন

6217302

Departmental challan remittance
রবভপগনযয চপলপন পররমপরন

6217303

Departmental cheques remittance
রবভপগনযয পচক পররমপরন

6217304

Intra department transfers
আনয়রবভপগ সপনপনর

6217305

Cash and bank remittance
কভপশ ও বপসক পররমপরন

6217306

Exchange accounts in between CGA and
CGDF
রস.রজ.এ ও রস.রজ.রড.এফ অ্্যপকপউপনর মপধ একপচঞ অ
্্যপকপউন

6217307

Exchange accounts between CGA and
railway accounts
রস.রজ.এ ও পরলওপয় অ্্যপকপউপনর মপধ একপচঞ অ্্যপকপউন

6223101

External loans
নবপদরশক ঋণ

6223102

Transactions with IMF
আইএমএফ এর সপঙ পলনপদন

7111101

Residential buildings
আবপরসক ভবন

7111201

Non-residential buildings
অনপবপরসক ভবন

7111301

Monuments
সরতপসনধ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
164

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7111302 Roads & highways
সডযক ও মহপসড়ক

7111303

Bridges
পসত

7111304

Rural roads
গপমনণ সড়ক

7111305

Culverts
কপলভপর র

7111306

Irrigation structures
পসচ কপঠপপমপ

7111307

Drainage structures
রনকপশ (drainage) কপঠপপমপ

7111308

Sinking of tube well
নলকপ সপপন

7111309

Sanitation & water supply
সপসভ রবধপন (sanitation) ও পপরন সরবরপহ

7111310

Excavation of religious sites and monuments
সরতপসনধ ও ধমরয় সপনসমহ খনন

7111311

Railway installations
পরলওপয় সপপনপ

7111312

Telecommunication
পররলপযপগপপযপগ

7111313

Lines and wires
লপইন ও তপর
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7111314 Mast and aerials
খটস ও এররয়পল

7111315

Small capital works
সল মলধরন কপজ

7111316

Gas line
গপস লপইন

7111317

Other buildings & structures
অনপন ভবন ও সপপনপ

7111318

Tarmac/Runway
টপরমপক/রপনওপযয

7112101

Motor vehicle
পমপররযপন

7112102

Water vehicle
জলযপন

7112103

Aircraft
আকপশযপন

7112104

Rolling stock
পরপরলস সক

7112105

Under water vehicle
ডপবপজপহপজ

7112201

ICT equipments
তথ পযপগপপযপগ পযরক সরঞপমপরদ

7112202

Computers and accessories
করমউরপর ও আনষরঙক
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7112203 Radio equipments
পবতপর সরঞপমপরদ

7112204

Telecommunication equipments
পররলপযপগপপযপগ সরঞপমপরদ

7112205

Information, computer, and
telecommunications (ICT) equipment
তথ পযপগপপযপগ পযরক সরঞপমপরদ

7112301

Ballot box
বপলর বপক

7112302

Camera and accessories
কভপপমরপ ও আনষরঙক

7112303

Electrical equipment
নবদভরতক সরঞপমপরদ

7112304

Engineering and other equipments
পপকনশল ও অনপন সরঞপমপরদ

7112305

Fire fighting equipment
অরগরনব রপপক সরঞপমপরদ

7112306

Laboratory equipment
গপবষণপগপর সরঞপমপরদ

7112307

Meteorological equipment
আবহপওয়প সমরকরত সরঞপমপরদ

7112308

Military hardware
সপমররক যনপপরত (hardware)

7112309

Mobile instrument
পমপবপইল যন
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7112310 Office equipment
অরফস সরঞপমপরদ

7112311

Tents and other equipments
তপব ও অনপন সরঞপম

7112312

Teaching and learning materials
রশকপ ও রশকণ উপকরণ

7112313

Solar electric panels
পসনররবদভৎ পপপনল

7112314

Furniture
আসবপবপত

7112315

Medical Machinery
রচরকৎসপ যনপপরত

7112316

Other Machineries and equipment
অনপন যনপপরত ও সরঞপমপরদ

7112317

Cultural equipment
সপসসরতক উপকরণ

7113101

Animal resources yielding repeat products
পপরণসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

7113102

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

7113201

Research and development
গপবষণপ ও উনযযন

7113202

Mineral exploration and evaluation
খরনজ অনসনপন ও মলপযযন
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7113301 Computer software
করমউরপর সফটওযযপর

7113302

Databases
ডভপরপপবজ

7124101

Purchase of rice
চপল কযয

7124102

Purchase of wheat
গম কযয

7124103

Purchase of edible oil
পভপজভ পতল কযয

7124104

Purchase of corn
ভটপ কযয

7124105

Purchase of other foods
অনপন খপদদব কযয

7131101

Museum artifacts, paintings, archives and
films
যপদঘর রশলকমর, পপইরনস, আকরপইভ ও চলরচত

7141101

Acquisition/purchase of land
ভরম অরধগহণ/কয়

7143101

Animal resources yielding repeat products
পপরণসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

7143102

Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
বক, শস ও উরদজসমদ উৎপনকপরন আবতরক পণ

7143301

Radio spectra
পররডও পসকপ

ররপপপর র গহপণর তপররখ ও সময় 18/02/2019 11:57
169

নতন / পরপতন অর রননরতক পকপড এর তলনপমলক রচত
Old
Economic
Code(Old)

Description(English)
Description(Bangla)

New
Economic Description(English)
Code(New)
Description(Bangla)
7143302 Natural resources not elsewhere classified
পপকরতক সমদ যপ অনত পশরণবদ নয়

7144101

Marketable operating leases
রবপণনপযপগ ইজপরপ পররচপলনপ

7144102

Permits to use natural resources
পপকরতক সমদ ববহপপরর অনমরতপত

7144103

Permits to undertake specific activities
রনরদ রষ কপয রকম গহপণর অনমরতপত

7144104

Entitlement to future goods and services on
an exclusive basis
ভরবষপত এককভপপব পণ ও পররপসবপ পপরপর অরধকপরপত

7212201

Bank deposit
বপসক জপমপনত

7212302

Bank deposit (Non TSA)
বপসপক জমপ (নন ট.এস.এ.)

7213104

Advance from special account
রবপশষ অ্্যপকপউন পরপক অরগম

7213105

Advance pay on transfer (repayable)
বদরলজরনত পবতন অরগম (পন:পররপশপধপযপগ)

7215301

Loan to Consolidated Fund
সসযক তহরবপল পদয় ঋণ

7219206

Reimbursable project aid through special
account
রবপশষ রহসপপবর মপধপম পনভররণপযপগ পকল সপহপয

7221101

Bank deposit
বপসক জপমপনত
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7224201 IMF Contributions
আইএমএফ করনরবউশন

8111103

Family savings certificates
পপররবপররক সঞয়পত

8111112

Jamanat saving certificate
জপমপনত সঞয়পত

8113402

Debt relief grant deposit
ঋণ মওকফ অনদপন জমপ

8122201

Floating Rate Treasury Bonds (three years)
পফপটস পরর পটজপরর বন (রতন বছর পময়পরদ)

8131201

Borrowing from PAC
পজপতপনর সরকপরর রহসপব পরপক গহনত ঋণ

8131301

Borrowing from Bank
বপসক পরপক গহনত ঋণ

8131401

Borrowing from Central Government
পকননয় সরকপর পরপক গহনত ঋণ

8172104

Divisional controller of accounts cheques
রবভপগনয় রহসপব রনয়নপকর পচক

8172107

Electronic fund Transfer
ইপলকটরনক ফপন টপনফপর

8172109

Bank Pay Order
বপসক পপ-অড রপর

8172405

West zone gas bill
পরশম অঞল গপস রবল
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8173302 Departmental EFT Remittance
রবভপগনয় ইএফট পররমপরন

8231102

Non-ADP Project Loan
বপরষ রক উনয়ন কমরসরচ বরহভরত পকল ঋণ

