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ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ 

১. ভূডিকো   

স্বোধীনতো উত্তেকোরল ডব্র্ পস্ত অর্ পনীডত, ডবডিন্ন ট্রর্োগোরর্োগ ব্যবস্থো, অডবন্যস্ত বন্দে ইতযোডেে ট্রেক্ষো্রে ্র্ পোপ্ত  

ডনতযেরয়োজনীয় ট্রিোগ্য ্ণ্য ও ডশরেে কাঁচোিোল জরুডে ডিডত্তরত ট্রর্োগোন ট্রেওয়ো এবিং ন্যোয্য মূরে ট্রিোগ্য ্ণ্য রেবেো  ডনডচিতত কেোে 

েরয়োজন ট্রেখো ট্রেয়। এ ্ডেরেডক্ষরত েোষ্ট্র্ডতে আরেশ নিং-৬৮/১৯৭২ এে িোধ্যরি ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ (টিডরডব) ১ 

জোনুয়োডে ১৯৭২ ররন েডতডিত  য়। 

২. রূ্কে (Vision) 

কডত্য় ডনতযেরয়োজনীয় ্রণ্যে বোজোে মূে ডস্থডতশীল েোখরত র োয়ক ভূডিকো ্োলন কেো। 

৩. অডিলক্ষয (Mission) 

ডনডে পষ্ট ডকছু রিংখ্যক ডনতযেরয়োজনীয় ্রণ্যে আ্েকোলীন িজুে গরে তুরল েরয়োজনীয় রিরয় ট্রিোক্তো রোধোেরেে ডনকে 

রেবেো  কেোে িোধ্যরি দ্রব্যমূে ডস্থডতশীল েোখরত র োয়ক ভূডিকো ্োলন কেো। 

৪. েধোন কোর্ পোবলী 

 রেকোে কর্তপক রিয় রিয় েেীত নীডতিোলো অনুরোরে ডবরেে রকল ট্রেশ  রত বো রকল ট্রেরশ  ্ণ্য রোিগ্রী,  উ্োেোন ও 

্ণ্যদ্রব্য আিেোডন ও েপ্তোডনে ব্যবরো ্ডেচোলনো কেো। 

 রেকোে কর্তপক রিয় রিয় েেত্ত ডনরে পশনো অনুরোরে অতযোবশ্যকীয় ্রণ্যে ্র্ পোপ্ত আ্ৎকোলীন িজুে গরে ট্রতোলো ও 

রিংেক্ষে কেো। 

 স্থোনীয়িোরব ক্রয় বো আিেোডনকৃত িোলোিোল, ্ণ্যদ্রব্য, উ্োেোন, ্ণ্য রোিগ্রী ডবক্রয় এবিং ডবতেরেে ব্যবস্থো কেো এবিং এ 

উরেরশ্য রেকোে কর্তপক রিয় রিয় েেত্ত ডনরে পশনো রোর্রক্ষ ড লোে, এরজন্ট বো অন্যোন্য িোধ্যি ডনরয়োগ কেো এবিং 

 উ্রেোডিডখত ডবষয়োডেে রোরর্ রম্পডকপত আনুষডিক অন্যোন্য ট্রর্ ট্রকোন কোর্ প ্ডেচোলনো কেো। 

৫. ট্রকৌশলগত উরেশ্যরমূ  

 কডত্য় ডনতযেরয়োজনীয় ্রণ্যে বোজোে ডস্থডতশীল েোখো।  

৬.  ডবগত ডতন বছরেে অজপনরমূ  

 ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ (টিডরডব) ডনতযেরয়োজনীয় ্ণ্য রোশ্রয়ী মূরে ট্রিোক্তো রোধোেরেে ডনকে ডবক্ররয়ে িোধ্যরি 

ডবগত বছেগুরলোরত ্ণ্যরমূর ে বোজোে মূে ডস্থডতশীল েোখরত গুরুত্বপূে প ভূডিকো ট্রেরখরছ। ডবরশষ করে েিজোন িোরর ও 

ঈে-উল-আর্ োে পূরব প ডচডন, ট্রিোজয ট্রতল, িশুে  োল, ট্রছোলো, ট্রখজুে ও ট্রেঁয়োজ ডনরয় ট্রেশব্যো্ী টিডরডব’ে ভ্রোম্যিোন েোরকে 

িোধ্যরি রোশ্রয়ী মূরে ট্রিোক্তো রোধোেরেে ডনকে ডবক্রয় করে বোজোে মূূ্ে ডস্থডতশীল েোখরত র োয়তো করেরছ।              

                                                                                          

                                                        

 টিডরডব’ে কোর্ পক্রি রম্প্ররোেরেে লরক্ষয রব পরশষ িয়িনডরিংর  আঞ্চডলক কোর্ পোলয় স্থো্ন কেো  রয়রছ।               

                     /মাদারীপুর                                                             

                                                 টিডরডব আঞ্চডলক কোর্ পোলয় চট্টগ্রোরি ৮,০০০ ট্রি. েন 
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ধোেে ক্ষিতো রম্পন্ন ৪০,০০০  োজোে বগ পফুে গুেোি ডনি পোে কেো  রয়রছ।                                 

                                                                                           

        ২                                                             টিডরডব’ে আডর্ পে রক্ষিতো বৃডিে 

লরক্ষয কোওেোন বোজোেস্থ েধোন কোর্ পোলয় িবরনে ১১তি ও ১২তি তলোে ডনি পোে কোজ রম্পন্ন কেো  রয়রছ           

                                                  ২                                     

                               

 ড ডজেোল বোিংলোরেশ ডবডনি পোরে টিডরডব’ে ক্রয় েডক্রয়ো দ্রুত রম্পন্ন কেোে এবিং স্বিতো আনোয়রনে জন্য e-GP         

(Electronic Government Procurement) ডররেরি েেেত্র আ বোন কেো  রি। আধুডনক রফট্ওয়োরেে িোধ্যরি টিডরডব’ে 

কি পকতপো/কি পচোেীরেে ট্রবতন িোতোডে েেোন ও ্রণ্যে িজুে ব্যবস্থো্নো ডনয়ন্ত্রে কেো  রি। wi-fi ও ডিড ও কনফোরেন্স 

েবতপন কেো  রয়রছ। ট্রিোবোইরল এরএিএর এে িোধ্যরি ডবডিন্ন ডকডস্তে ্ণ্য বেোরেে রিংবোে ড লোেরেেরক ডনয়ডিতিোরব 

েেোন কেো  রি। ই-ফোইডলিং (Electronic Filing) এে িোধ্যরি অডধকোিংশ নডর্ ডনষ্পডত্ত কেো  রি। এছোেোও ড ডজেোল 

 োডজেো েবতপন কেো  রয়রছ।                                                                 

            -                 -                                                           

                                                                                          

                                                                                                                                                                            

৭. রিংস্থোে Key Performance Indicators (KPI) 

 ডনব পোডচত ডনতযেরয়োজনীয় ্রণ্যে চোড েোে ডব্েীরত ্ণ্য রেবেো । 

৮. রিস্যো ও চযোরলঞ্জরমূ  

 ড্ড্আে এে বোধ্যবোধকতো ট্রিরন ডনতযেরয়োজনীয় ্ণ্য রোিগ্রী ক্ররয় রিয় ও অর্ প উিয়ই ট্রবশী লোগো। টিডরডবে ্র্ পোপ্ত নগে 

ত ডবল নো র্োকোয় ৯%  োে সুরে ব্যোিংক ট্রর্রক এলটিআে (ঋে) ডনরয় ্ণ্য ক্ররয় ক্রয়মূে ট্রবরে র্োওয়ো।  

৯. িডবষ্যৎ ্ডেকেনো   

 ডনডে পষ্ট রিংখ্যক ডনতযেরয়োজনীয় ্রণ্যে ট্রিোে ট্রেশজ চোড েোে অন্তত ২% -  ৩% আ্ৎকোলীন িজুে গরে ট্রতোলো। 

১০. রিংস্থোে ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত, ২০১৯-২০ অর্ প বরছেে রিংরশোডধত ও অনুরিোডেত এবিং ২০১৮-১৯ অর্ প 

বছরেে ট্রিোে আয়, ট্রিোে ব্যয়, নীে মুনোফো/ঘোেডত/(ট্রলোকরোন) ডনম্নরূ্:    

(লক্ষ টাকা) 

ক্রমমক 

নম্বর 

মিিরণ িাজেট 

২০20-২1 

সংজ ামিত িাজেট 

২০১9-20 

অনুজমামদত িাজেট 

২০১9-20 

সামমিক 

২০১8-১9 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. মমাট আি ৯৪১৯২.৭০ ৮০৫৭৯.৪৫ ১৪৬৫০.৬৪ ৯৫১৩.৩৬ 

২. মমাট ব্যি ১৭২৯৮৬.৯১ ১৩৬২৪৫.০৭ ১২১৩২.৪৭ ৮৭৪২.৭৫ 

৩.      মুনাফা / (ঘাটমত) -৭৮৭৯৪.২১ -৫৫৬৬৫.৬২ ২৫১৮.১৭ ৭৭০.৬১ 
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১১. বোরজে ্র্ পোরলোচনো 

ক.  ্ডেচোলন বৃত্তোন্ত 

i. ডচডন  

মুক্ত বোজোে অর্ পনীডতে আওতোয় ট্রবরেকোডে আিেোডনকোেকগে ডচডন আিেোডন কেোয় ডবগত বছেগুরলোরত টিডরডব ডচডন 

আিেোডন করেডন। বতপিোরন ডচডনে মূে বৃডি ্োওয়োয় রেকোরেে অনুিডতক্ররি টিডরডব ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-

২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে র্র্োক্ররি ৩০০০০.০০ ট্রি.েন ও ৩৫০০০.০০ ট্রি. েন ডচডন অিযন্তেীন বোজোে  রত ক্রয়/রিংগ্র  

কেরব বরল েোক্কলন কেো  রয়রছ। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে র্র্োক্ররি ৮৮.৪৩ 

ট্রকোটি ও ১৩১.৪২ ট্রকোটি েোকো ্ডেচোলন ট্রলোকরোন  রব বরল ধোেেো কেো র্োরি। ২০১৮-১৯ অর্ পবছরে এ ট্রক্ষরত্র ্ডেচোলন 

ট্রলোকরোরনে ্ডেিোে ডছল েোয় ৯.৬৭ ট্রকোটি েোকো। 

ii.    িশুরেে  োল  

মুক্ত বোজোে অর্ পনীডতে আওতোয় ট্রবরেকোডে আিেোডনকোেকগরেে ্োশো্োডশ টিডরডবও িশুরেে  োল আিেোডন করে 

আররছ। বোজোে মূে ডস্থডতশীল কেোে লরক্ষয টিডরডব রেকোরেে ডনরে পশক্ররি ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে র্র্োক্ররি ৩০০০.০০ ট্রি. েন ও ১৫০০.০০ ট্রি. েন করে িশুরেে  োল রিংগ্র  পূব পক ডবক্ররয়ে ্ডেকেনো 

গ্র ে করেরছ। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজে র্র্োক্ররি ৮.১৯ ট্রকোটি ও ১১.২৬ ট্রকোটি 

েোকো ্ডেচোলন ট্রলোকরোন  রব বরল ধোেেো কেো র্োরি। ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে এরক্ষরত্র েোয় ৫.৫৯ ট্রকোটি েোকো ্ডেচোলন ট্রলোকরোন 

 য়।  

iii.   রয়োডবন ট্রতল 

রেকোরেে ডনরে পরশ টিডরডব  ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে র্র্োক্ররি 

৩৮০০০.০০ ট্রি. েন ও ৪০০০০.০০ ট্রি.েন করে রয়োডবন ট্রতল  অিযন্তেীে বোজোে  রত ক্রয়/রিংগ্র  পূব পক ডবক্রয় কেরব বরল 

্ডেকেনো গ্র ে করেরছ। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে টিডরডব র্র্োক্ররি ২৭৭.২৫ 

ট্রকোটি ও ৩৭৭.০২ ট্রকোটি েোকো করে ্ডেচোলন ট্রলোকরোন  রব বরল ড রোব কেো  রয়রছ। ২০১৮-১৯  অর্ পবছরেে েকৃত ড রোব অনুর্োয়ী 

রয়োডবন ততরলে রিংগ্র  মূরেে ট্রচরয় ডবক্রয় মূে কি  ওয়োয় ৭.২০ ট্রকোটি েোকো ্ডেচোলন ট্রলোকরোন  য়।  

iv.   ্ণ্য রোিগ্রী েপ্তোডন 

রেকোরেে ডনরে পরশ টিডরডব ডকছু অেচডলত ্ণ্য ডবরেরশ েপ্তোডন করে র্োরক। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-

২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে েপ্তোডনে ট্রক্ষরত্র ট্রকোন লক্ষযিোত্রো ডনধ পোেে কেো  য় ডন। িডবষ্যরত ্ণ্য েপ্তোডনে ডবষরয় টিডরডব 

কি পতৎ্েতো চোডলরয় র্োরি। 

v.    গুেো দুধ 

গুেো দুরধে অিযন্তেীে রিংগ্র  বৃডি এবিং মুক্ত বোজোে অর্ পনীডতে আওতোয় ট্রবরেকোডে আিেোডনকোেকগে গুেো দুধ আিেোডন 

কেোয় টিডরডব ডবগত বছেগুরলোরত গুেোদুধ আিেোডন করে নোই। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত 

উিয় বোরজরে এ ট্রক্ষরত্র ট্রকোন লক্ষযিোত্রো ডনধ পোেে কেো  য় ডন। 

vi.   ডররিন্ট 

মুক্ত বোজোে অর্ পনীডতে আওতোয় ট্রবরেকোডে আিেোডনকোেকগে অডধক ্ডেিোরে ডলিংকোে আিেোডন করে ডররিন্ট েস্ত্ত্তত 

কেোয় এবিং ট্রেরশে অিযন্তরে ডররিরন্টে উৎ্োেন বৃডি ্োওয়োয় ডররিরন্টে মূে হ্রোর ্োয় ডবধোয় টি,ডর,ডব ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে ট্রকোন 

ডররিন্ট আিেোডন করে নোই এবিং  ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে ডররিন্ট আিেোডনে 

ট্রকোন ্ডেকেনো গ্র ে করে নোই। 

vii.   ঔষধ্ত্রোডে 

ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ (টিডরডব) নোনোডবধ ঔষধ্ত্রোডে আিেোডন করে র্োরক এবিং ঔষরধে ্ডেিোে, রিংখ্যো, 

গুেগতিোন ও প্যোডকিংরয়ে ্োর্ পরকযে জন্য এে ্ডেিোেগত ডবরেষে রম্ভব নয়। ডবগত করয়ক বছে ট্রেরশ অিযন্তেীে ঔষধ উৎ্োেন 

বৃডি এবিং ট্রবরেকোডে খোরত আিেোডনে ্ডেিোে বৃডি ্োওয়োয়  ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত 

বোরজরে রিংস্থো ঔষধ আিেোডনে ট্রকোন ্ডেকেনো গ্র ন করে নোই।  
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viii.  অন্যোন্য ্ণ্য রোিগ্রী 

উডিডখত ্ণ্য ছোেোও ডকছু ডকছু ্ণ্য রিংস্থোে বোডেডজযক কোর্ পক্ররিে আওতোভুক্ত র্োে িরধ্য উরিখরর্োগ্য  রলো ট্রছোলো, বুরেে 

 োল, ট্রেঁজুে, ড্য়োজ, টিম্বোে, আকডেক ট্রলৌ , বন্দুক, বন্দুরকে কোতুপজ, লবে ও অন্যোন্য দ্রব্যোডে । ্ণ্যদ্ররব্যে রিংখ্যো অডধক ডবধোয় ্ণ্য 

ওয়োডে ডবিোজন রম্ভব নয়। এই রকল ্ণ্য রোিগ্রী বোবে ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে েকৃত ড রোরব ট্রিোে ১১.০৮ ট্রকোটি েোকোে েোজস্ব 

অডজপত  য়। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে এই েোজরস্বে ্ডেিোে বৃডি ট্র্রয় 

র্র্োক্ররি ২০৭.৫০ ট্রকোটি ও ২৭৮.৭০ ট্রকোটি েোকো  রব বরল ধোেেো কেো র্োরি। রিংস্থোে ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-

২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে র্র্োক্ররি ২১০.৫৬ ট্রকোটি ও ২৯৫.৪৭ ট্রকোটি েোকোে ্ডেচোলন ট্রলোকরোন  রব বরল ধোেেো কেো 

র্োরি। ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে এ ট্রক্ষরত্র ্ডেচোলন ট্রলোকরোরনে ্ডেিোন ডছল ১৩.১৪ ট্রকোটি েোকো। 

ix.  রকল ্ণ্য একরত্র 

২০১৮-১৯ অর্ পবছরেে েকৃত ড রোরব রকল ্ণ্য রোিগ্রীে একরত্র ্ডেচোলন ট্রলোকরোরনে ্ডেিোে ডছল ৩৫.৬০ ট্রকোটি েোকো।  

২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত বোরজরে ডবক্রয় েোজস্ব ৭৭২.৫১ ট্রকোটি েোকো এবিং ট্রিোে ডবডক্রত ্রণ্যে ব্যয়  রব ১৩৫৬.৯৫ ট্রকোটি 

েোকো, ফরল উক্ত রিরয় ৫৮৪.৪৪ ট্রকোটি েোকো ্ডেচোলন ট্রলোকরোন  রব বরল  ড রোব কেো  রয়রছ।  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত 

বোরজরে ট্রিোে ডবক্রয় েোজস্ব বৃডি ট্র্রলও রিংরশোডধত বোরজরে  রত েোক্কডলত বোরজরে ্ডেচোলন ট্রলোকরোরনে ্ডেিোে বৃডি ট্র্রয়  রব 

৮১৫.১৭ ট্রকোটি েোকো। 

খ. মুনোফো ও ত ডবল েবো   

২০১৮-১৯  অর্ পবছরে েকৃত ড রোরব এই কর্ পোরেশন ্ডেচোলন ট্রলোকরোরনে রড ত অ-্ডেচোলন আয়, রেকোে েেত্ত িতুপডক 

রম্বরয়ে ্ে নীে মুনোফোে ্ডেিোে োঁেোয় ৭.৭১ ট্রকোটি েোকো। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত 

বোরজরে র্র্োক্ররি ৫৫৬.৬৬ ট্রকোটি ও ৭৮৭.৯৪ ট্রকোটি েোকো নীে ট্রলোকরোন   রব  বরল ধোেেো কেো  রয়রছ। 

২০১৯-২০ অর্ পবছরে রিংরশোডধত বোরজরে  কে পূব প মুনোফোে রড ত অবচয় ও অন্যোন্য ত ডবল রিন্বয় ও স্থোয়ী রম্পরে 

ডবডনরয়োরগে ্ে ট্রিোে ৫৬৩.৭২ ট্রকোটি েোকো ঘোেডত ত ডবল র্োকরব বরল ধোেেো কেো র্োরি।  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত 

বোরজরে ঘোেডত ত ডবরলে ্ডেিোে ৮১০.৯১ ট্রকোটি েোকো  রব বরল ড রোব কেো  রয়রছ। ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে       ত ডবরলে 

্ডেিোে ডছল ২৬.৮৮ ট্রকোটি েোকো। 

গ. মূেরিংরর্োগ ও উৎ্োেনশীলতো  

 

ক্রডিক 

নম্বে 

ডববেে একক বোরজে 

২০২০-২১   

রিংরশোডধত বোরজে 

২০১৯-২০ 

েকৃত 

২০১৮-১৯ 

১. ্ডেচোলন মুনোফো/(ট্রলোকরোন) লক্ষ েোকো -৮১৫১৬.৯১ -৫৮৪৪৩.৬৭ -৩৫৫৯.৫৮ 

২. অবচয় ’’ ৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ২২৯.৭৬ 

৩. ট্রবতন, িজুডে ও িোতোডে ’’ ১২২৭.০০ ১১৩৮.০০ ৮৪৩.২৫ 

৪. ট্রিোে মূেরিংরর্োগ (১+২+৩) লক্ষ েোকো -৭৯৯৫৯.৯১ -৫৬৯৭৫.৬৭ -২৪৮৬.৫৭ 

৫. কি পচোেী রিংখ্যো জন ১৯২ ১৮৪ ১৬৯ 

৬. কিী েডত মূেরিংরর্োগ েোকো -৪১৬৪৫৭৮৬.৪৬ -৩০৯৬৫০৩৮.০৪ -১৪৭১৩৪৩.১৯ 

২০১৮-১৯  অর্ পবছরে রিংস্থোে ্ডেচোলন ট্রলোকরোরনে ্ডেিোে ডছল ৩৫.৬০ ট্রকোটি েোকো। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত 

ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে অবচয় ও ট্রবতন-িোতোডে খোরত ব্যয় বৃডি ্োওয়ো রর ও ্ডেচোলন ট্রলোকরোন   ওয়োয় 

ট্রিোে মূে রিংরর্োগ ও কিীেডত মূে রিংরর্োগ উিয়ই হ্রোর ্োরব। 
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ঘ. ডবডনরয়োগ ও রঞ্চয়  

ক্রডিক 

নম্বে 

ডববেে একক বোরজে 

২০২০-২১   

রিংরশোডধত বোরজে 

২০১৯-২০ 

েকৃত 

২০১৮-১৯ 

১. ডবডনরয়োগ লক্ষ েোকো ২৬২৬.৫০ ১০৩৬.১০ ৩২১.৫১ 

২. েডক্ষত আয় ’’ -৭৮৭৯৪.২১ -৫৫৬৬৫.৬১ ৭৭০.৬১ 

৩. অবচয় ’’ ৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ২২৯.৭৬ 

 ৪. ট্রিোে রঞ্চয় (২+৩) লক্ষ েোকো -৭৮৪৬৪.২১ -৫৫৩৩৫.৬১ ১০০০.৩৭ 

২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে কর্ পোরেশরনে স্থোবে রম্পডত্তরত ডবডনরয়োরগে 

্ডেিোে ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে তুলনোয় বৃডি ট্র্রয় র্র্োক্ররি ১০.৩৬ ট্রকোটি ও ২৬.২৭ ট্রকোটি েোকো  রব বরল ড ররব কেো  রয়রছ।  

২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে রিংেডক্ষত আয় হ্রোর ্োরব ডবধোয় উিয় বোরজরে ট্রিোে 

রঞ্চরয়ে ্ডেিোে হ্রোর ্োরব বরল ড রোব কেো  রয়রছ।   

ঙ. মূলধন কোঠোরিো  

২০১৯ রোরলে ৩০ট্রশ জুন তোডেরখ কর্ পোরেশরনে ট্রিোে রম্পরেে ্ডেিোে ডছল ২৬৪.৯৭ ট্রকোটি েোকো এবিং ঋে-মূলধন 

অনু্োত ডছল ১৬:৮৪। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে ট্রিোে রম্পরেে ্ডেিোে বৃডি 

ট্র্রয় র্র্োক্ররি ২৯৫.৩৮ ট্রকোটি ও ৩৪৪.০৪ ট্রকোটি েোকোয় োঁেোরব বরল ধোেেো কেো র্োরি। উক্ত রোরল ঋে-মূলধন অনু্োরতে ্ডেিোে 

োঁেোরব র্র্োক্ররি ২১৩:-১১৩ ও ৪২৬:-৩২৬।  

চ. েোষ্ট্রীয় ট্রকোষোগোরে ট্রেয়  

এই রিংস্থো ট্রর্ রকল খোরত েোষ্ট্রীয় ট্রকোষোগোরে অর্ প েেোন করে র্োরক তন্মরধ্য আিেোডন শুল্ক, আিেোডনে উ্ে ডবক্রয় কে, 

আয়কে ও অন্যোন্য খোতই েধোে। ২০১৮-১৯ অর্ পবছরে টিডরডব এ রকল খোরত ৭.১৪ ট্রকোটি েোকো েোষ্ট্রীয় ট্রকোষোগোরে জিো েেোন করে।  

২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে েরেয় অরর্ পে ্ডেিোে র্র্োক্ররি ১১২.৯২ ট্রকোটি ও 

১৪২.৮০ ট্রকোটি েোকো  রব বরল আশো কেো র্োরি। ২০১৮-১৯  অর্ পবছরে রিংস্থোে কি পকোন্ড রীডিত র্োকোয় রিংস্থো রেকোডে ট্রকোষোগোরে 

ট্রকোন লিযোিংশ েেোন করেডন। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে রিংস্থোে ্ণ্যদ্রব্য 

আিেোডন/রিংগ্রর ে ্ডেিোে বৃডি ট্র্রলও রেকোে ডনধ পোডেত মূরে ডবক্রয় কেোয় অডধকোিংশ ্রণ্য আশোনুরূ্ ্ডেচোলন মুনোফো অজপন 

কেো রম্ভব  রব নো ডবধোয় উিয় রোরল লিযোিংশ বোবে রেকোডে ট্রকোষোগোরে ট্রকোন অর্ প েেোরনে লক্ষযিোত্রো ধোর্ প কেো  য় নোই।  

ছ. জনবল  

২০১৮-১৯  অর্ পবছরে কর্ পোরেশরনে ট্রিোে জনবল ডছল ১৬৯ জন। ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবছরেে েোক্কডলত উিয় বোরজরে ট্রিোে েতযোডশত কিী রিংখ্যো র্র্োক্ররি ১৮৪ জন ও ১৯২ জরন োঁেোরব বরল ড ররব কেো  রয়রছ। 

২০১৮-১৯  অর্ পবছরে কিীেডত গে ট্রবতন ও িোতোডেে ্ডেিোে ডছল ৪,৯৮,৯৬৪.০০ েোকো।  ২০১৯-২০ অর্ পবছরেে রিংরশোডধত ও  

২০২০-২১ অর্ পবছরেে েোক্কডলত বোরজরে কিীেডত গে ট্রবতন ও িোতোডে বৃডি ট্র্রয় র্র্োক্ররি ৬,১৮,৪৭৮.০০ েোকো ও 

৬,৩৯,০৬৩.০০ েোকো  রব বরল ড ররব কেো  রয়রছ। বোৎরডেক ট্রবতন বৃডি/ইনডক্ররিন্ট েেোরনে কোেরে কিীেডত গে ট্রবতন ও 

িোতোডেে ্ডেিোে বৃডি ্োরব। 

 

েডতটি খোরত ব্যরয়ে ট্রক্ষরত্র আডর্ পক ডবডধ-ডবধোন অনুরেে কেরত  রব। 
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�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ১৫০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ ০.০০

 �ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ১৫০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ৭৮৭.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১২২.২৩

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬  �মাট ডাল িব�েয়র পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ৩০০০.০০ ২৬২২.২৩ ২০০০.০০ ১৬৬৬.০২

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ� ১৫০০.০০ ১৩১২.০০ ২১৬০.০০ ৭৩১.৪৮
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লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ১০৮০.০০ ০.০০ ১৩৮৪.৩৫ ০.০০

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ৭২০০০.০০ ০ ৬৯২১৭.৫০ ০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ১০৮০.০০ ১৯৫০.০০ ০.০০ ৩৯৩.১১

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় ৩৭৯.৮৮ ৩০৪.২৪ ২৫৪.৯৭ ১০৩.১৬

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ১২৬৬২.৬৭ ১১৬০২.৩৪ ১২৭৪৮.৫০ ৬১৯২.০০

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ৫৪০.০০ ৫৩.৭৮

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ৮৬.৫৬ ৭৩.০৯ ৬১৬.৭৮ ৪০২.০৭
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 ৬৯০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

র�ািন 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬  �মাট র�ািনর পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট র�ািন রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ টন�িত র�ািন রাজ� ০ ০ ০ ০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ র�ািন  �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৮  �মাট র�ািন �য় (৯+১০+১২+১৩+১৭)-(১৫+১৮) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৭-৮) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২১ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) ০ ০ ০ ০

 ৬৯১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

অ�া� প� সাম�ী 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১৪১.৮৫

�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ৩১০০০.০০ ২২৫০০.০০ ২০০০.০০ ১৪৪৯.০০

�ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ৩৫৬০০.০০ ৩১৫০০.০০ ১১০০.০০ ১০০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬ িব�েয়র পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ৬৬৬০০.০০ ৫৪০০০.০০ ৩১০০.০০ ২৬৯০.৮৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ� ২৭৮৭০.০০ ২০৭৫০.০০ ৩৯৬৫.০০ ১১০৮.৪৬

টাকা . ৮ -টন�িত রাজ� ৪১৮৪৬.৮৫ ৩৮৪২৫.৯৩ ১২৭৯০৩.২৩ ৪১১৯৩.৬৭

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬৫.২১

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ২০৭৩০.০০ ১৩৫৬০.৭৫ ১৩৮৪.৩৫ ৯০৯.৪৬

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ৬৬৮৭০.৯৭ ৬০২৭০.০০ ৬৯২১৭.৫০ ৬২৭৬৪.৬৭

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ২৬৩৩২.০০ ২০৪৭৫.০০ ১১৪৫.৫১ ১৩২.০০

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় ৮৪৩৩.৫০ ৬২৬৫.২০ ৩৯৫.২০ ১৬৬.৬১

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ১২৬৬২.৯১ ১১৬০২.২২ ১২৭৪৮.৩৯ ৬১৯১.৭২

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ১৯২১.৫৯ ১৫০৫.১৯ ৯৫৬.০২ ৬৪৯.৪০

লাখ টাকা . ১৮  �মাট িব�য় �য় (৯+..+১৭)-(১৫+১৬) ৫৭৪১৭.০৯ ৪১৮০৬.১৪ ৩৮৮১.০৮ ২৪২২.৬৮

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ৮৬২১১.৮৫ ৭৭৪১৮.৭৮ ১২৫১৯৬.১৩ ৯০০৩৪.০০

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(৭-১৮) -২৯৫৪৭.০৯ -২১০৫৬.১৪ ৮৩.৯২ -১৩১৪.২২

টাকা . ২১ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -৪৪৩৬৫.০০ -৩৮৯৯২.৮৫ ২৭০৭.১০ -৪৮৮৪০.৩৩

 ৬৯২  



 

একক 

সকল প� একে� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত পিরচালন ��া� 

বােজট অ�েমািদত ��ত 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ িচিন িব�েয়র পিরমাণ  ৩৫০০০.০০  ৩০৩৫৯.৫৮  ৩০০০.০০  ২৯৬০.১৯

�ম. টন . ২ ডাল িব�েয়র পিরমাণ  ৩০০০.০০  ২৬২২.২৩  ২০০০.০০  ১৬৬৬.০২

�ম. টন . ৩ সয়ািবন িব�েয়র পিরমাণ  ৫৫০০০.০০  ৫০০১২.৩৬  ২০০০.০০  ২২৫৮.৮৫

�ম: টন . ৪ র�ািনর পিরমাণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

�ম. টন . ৫ অ�া� প� িব�েয়র পিরমাণ  ৬৬৬০০.০০  ৫৪০০০.০০  ৩১০০.০০  ২৬৯০.৮৫

�ম. টন . ৬ �মাট প� িব�েয়র পিরমাণ (১+..+৫)  ১৫৯৬০০.০০  ১৩৬৯৯৪.১৭  ১০১০০.০০  ৯৫৭৫.৯১

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ�  ৯০৮৭০.০০  ৭৭২৫১.৩৯  ১১৮৬০.০০  ৫১৮৩.১৭

লাখ টাকা . ৮ র�ািন রাজ�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টাকা . ৯ �মাট রাজ�  ৯০৮৭০.০০  ৭৭২৫১.৩৯  ১১৮৬০.০০  ৫১৮৩.১৭

�য় 

লাখ টাকা . ১০ �ারি�ক ম�দ  ৯৩৪.৭৮  ৯৩১.১৬  ১৪১৭.৫০  ২২৭৭.১৭

লাখ টাকা . ১১ আমদািন �য়  ৪১৭৬০.০০  ২৮০৮০.৭৫  ২৭৬৮.৭০  ৯০৯.৪৬

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য়  ১০৫৮১২.০০  ৮৭৯০৫.০০  ৪৭৭৬.৪৩  ৩৫৮৩.৩৩

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় (তফিসল-ক)  ২০২১০.০২  ১৫৮৯৪.৩৮  ১২৮৭.৫৯  ৫৯২.৯৩

লাখ টাকা . ১৪ সমাপনী ম�দ  ৯৩৪.৭৮  ৯৩৪.৭৮  ১৭৩২.৫০  ৯৩১.১৬

লাখ টাকা . ১৫ �িত�রণ আদায়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টাকা . ১৬ �মাট িব�য় �য় (১০+১১+১২+১৩)-(১৪+১৫)  ১৬৭৭৮২.০২  ১৩১৮৭৬.৫১  ৮৫১৭.৭২  ৬৪৩১.৭৩

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-খ)  ৪৬০৪.৮৯  ৩৮১৮.৫৬  ৩১১৪.৭৫  ২৩১১.০১

লাখ টাকা . ১৮ িবি�ত পে�র �য় (১৬+১৭)  ১৭২৩৮৬.৯১  ১৩৫৬৯৫.০৭  ১১৬৩২.৪৭  ৮৭৪২.৭৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(৯-১৮) -৮১৫১৬.৯১ -৫৮৪৪৩.৬৮  ২২৭.৫৩ -৩৫৫৯.৫৭

 ৬৯৩  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -৮১,৫১৬.৯১ -৫৮,৪৪৩.৬৭  ২২৭.৫৩ -৩,৫৫৯.৫৮.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৩,৩২২.৭০  ৩,৩২৮.০৬  ২,৭৯০.৬৪  ৩,২১৫.০৮.

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -৭৮,১৯৪.২১ -৫৫,১১৫.৬১  ৩,০১৮.১৭ -৩৪৪.৫০.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -২২৭.২৮ -১৮৬.৫৯  ৮.১৯ -১.৩০.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৭৮,১৯৪.২১ -৫৫,১১৫.৬১  ৩,০১৮.১৭  ৭৭০.৬১.

৮ কর  ৬০০.০০  ৫৫০.০০  ৫০০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৭৮,৭৯৪.২১ -৫৫,৬৬৫.৬১  ২,৫১৮.১৭  ৭৭০.৬১.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ২.২৪.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৭৮,১৯৪.২১ -৫৫,১১৫.৬১  ৩,০১৮.১৭  ৭৭০.৬১.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৩৩০.০০  ৩৩০.০০  ৩৩০.০০  ২২৯.৭৬.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ -৭৭,৮৬৪.২১ -৫৪,৭৮৫.৬১  ৩,৩৪৮.১৭  ১,০০০.৩৭.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ১৪৭,৫৭২.০০  ১১৫,৯৮৫.৭৫  ৭,৫৪৫.১৩  ০.০০.

১৮ পিরচালনার �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৯ অ�া� �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -২,৮১২.১৩.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ৬৯,৭০৭.৭৯  ৬১,২০০.১৪  ১০,৮৯৩.৩০ -১,৮১১.৭৬.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ৬০০.০০  ৫৫০.০০  ৫০০.০০  ৫৫৩.৯৪.

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.৫৪.

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২,৫৮০.৫০  ৯৯৭.৫০  ১,৭৩৭.০০  ৩১৪.০৬.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৬.০০  ৩৮.৬০  ৩৮.৮৪  ৭.৪৫.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১৪৭,৫৭২.০০  ১১৫,৯৮৫.৭৫  ৭,৫৪৫.১৩  ০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ১৫০,৭৯৮.৫০  ১১৭,৫৭১.৮৫  ৯,৮২০.৯৭  ৮৭৫.৯৯.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৮১,০৯০.৭১ -৫৬,৩৭১.৭১  ১,০৭২.৩৩ -২,৬৮৭.৭৫.

 ৬৯৪  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৬৯৫.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল -১১২৬৫৫.১৭ -৩৩৮৬০.৯৬ ২১৮০৪.৬৫. 

৩ ই��ই� -১১২১৫৫.১৭ -৩৩৩৬০.৯৬ ২২৩০৪.৬৫. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ১৪৬৫৫৯.০৫ ৬২৮৯৯.২৪ ৪১৯১.৯৯. 

৬ �মাট দায় ১৪৬৫৫৯.০৫ ৬২৮৯৯.২৪ ৪১৯১.৯৯. 

৭ �মাট তহিবল ৩৪৪০৩.৮৮ ২৯৫৩৮.২৮ ২৬৪৯৬.৬৪. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৪২৬ : -৩২৬ ২১৩ : -১১৩ ১৬ : ৮৪. 

৯ চলিত অ�পাত ০.১৯ : ১ ০.৪১ : ১ ৫.৫৭ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.১৯ : ১ ০.৩৯ : ১ ৫.৩৫ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১০৮৩৯.০৮ ৮২৫৮.৫৮ ৭২৬১.০৮. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৪৭৭৯.৮৮ ৪৪৪৯.৮৮ ৪১১৯.৮৮. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৬০৫৯.২০ ৩৮০৮.৭০ ৩১৪১.২০. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৮৪.৬০ ৩৮.৬০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১১২৬.৭১ ১০২৪.২৮ ৯৩১.১৬. 

১৬ -�দনাদার ১১৬৮.৩৯ ১০৬২.১৭ ৯৬৫.৬১. 

১৭ -অ�া� ২৫৯৬৪.৯৯ ২৩৬০৪.৫৪ ২১৪৫৮.৬৭. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২৮২৬০.০৮ ২৫৬৯০.৯৮ ২৩৩৫৫.৪৪. 

১৯ -�মাট স�দ ৩৪৪০৩.৮৮ ২৯৫৩৮.২৮ ২৬৪৯৬.৬৪. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ২.৬৪ ২.৬২ ০.২০. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -০.৭৭ -২.০৮ ০.২৭. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৪.৯৯ ৫.৭৭ ১০৭.৬৪. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -১১৮২৯৮.৯৭ -৩৭২০৮.২৬ ১৯১৬৩.৪৫. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৮১০৯০.৭১ -৫৬৩৭১.৭১ ০. 

 ৬৯৫  



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬৯৬.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ৮,৮৮৩.৪২  ১৯,৭৬৪.৮৪  ২৭,৪৪৭.২৯  ২০,৬৯১.২৫. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৮,৮৮৩.৪২  ১৯,৭৬৪.৮৪  ২৭,৪৪৭.২৯  ২০,৬৯১.২৫. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান) -৭৮,১৯৪.২১ -৫৫,১১৫.৬১  ৩,০১৮.১৭  ৭৭০.৬১. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৩৩০.০০  ৩৩০.০০  ৩৩০.০০  ২২৯.৭৬. 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,৩৪৬.০২. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১.৩৭. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৪১.৫৪. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৫৫.৮৯. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬) -৬৮,৯৮০.৭৯ -৩৫,০২০.৭৭  ৩০,৭৯৫.৪৬  ২৩,৩৩৬.৪৪. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,১১৫.১১. 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২.৪৫. 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২৩১.০২. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ১৪৭,৫৭২.০০  ১১৫,৯৮৫.৭৫  ৭,৫৪৫.১৩  ৩,০২৪.০৭. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩১৪.০৬. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১৪৭,৫৭২.০০  ১১৫,৯৮৫.৭৫  ৭,৫৪৫.১৩  ৪,৬৮৬.৭১. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫) -২১৬,৫৫২.৭৯ -১৫১,০০৬.৫২  ২৩,২৫০.৩৩  ১৮,৬৪৯.৭৩. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ১৪৭,৫৭২.০০  ১১৫,৯৮৫.৭৫  ৭,৫৪৫.১৩  ০.০০. 

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

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১) -৬৮,৯৮০.৭৯ -৩৫,০২০.৭৭  ৩০,৭৯৫.৪৬  ১৮,৬৪৯.৭৩. 

 ৬৯৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬৯৬.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ২,৫৮০.৫০  ৯৯৭.৫০  ১,৭৩৭.০০  ৩১৪.০৬. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৪৬.০০  ৩৮.৬০  ৩৮.৮৪  ৭.৪৫. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ১৩,২৮১.৪৮  ১০,৪৩৮.৭২  ৭৫৪.৫১  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ৬০০.০০  ৫৫০.০০  ৫০০.০০  ৫৫৩.৯৪. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.৫৪. 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১৬,৫০৭.৯৮  ১২,০২৪.৮২  ৩,০৩০.৩৫  ৮৭৫.৯৯. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত -৫,৪০০.১৮  ৮,৮৮৩.৪২  ৩৫,৩০৯.৬১  ১৯,৭৬৪.৮৪. 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪) -৫,৪০০.১৮  ৮,৮৮৩.৪২  ৩৫,৩০৯.৬১  ১৯,৭৬৪.৮৪. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১১,১০৭.৮০  ২০,৯০৮.২৪  ৩৮,৩৩৯.৯৬  ২০,৬৪০.৮৩. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -১৪,২৮৩.৬০ -১০,৮৮১.৪২  ৭,৮৬২.৩২ -৯২৬.৪১. 

 ৬৯৭  



 

৬৯৮ 

 

 



 

বােজট 
িববরণ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ২৬৩.০০  ৬.১৫ ২০০.০০  ৬৭.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ১৩,২৮১.৪৮  ০.৭৩ ১০,৪৩৮.৭২  ২৫.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ২.৪০  ০.০৮ ১.৮০  ০.৫০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ৭০৮.০০  ৬৯৩.৭৯ ৬৩১.০০  ৬২০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ২৫.০০  ১৩.৫১ ২০.০০  ৩২.০০. 

�মাট ১৪  ১৪,২৭৯.৮৮  ৭১৪.২৬ ১১,২৯১.৫২  ৭৪৪.৫০. 

 ৬৯৯  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 700.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ২,৩৩৩,৩৩৩
 

কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৭  ৯  ৯  ২৭  ৯  ৯  ২৭  ৯  ১১৫.০০  ৯৫.০০  ২১০.০০. 

২  ৭১১,৮৯৭ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৪৩  ২৮  ২৯  ৪৩  ১৫  ২৮  ৪৩  ১৫  ৯২.৪৫  ১১৪.০০  ২০৬.৪৫. 

৩  ৫৫৫,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ১  ১  ১  ১  ১  ১  ১  ১  ২.৫৫  ৩.০০  ৫.৫৫. 

৪  ১,০৮২,০৫১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৭১  ৩৮  ৩৯  ৭১  ২৫  ৩৮  ৭১  ২৫  ২১০.০০  ২১২.০০  ৪২২.০০. 

৫  ৭৩৭,৮০৫ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২০৪  ৭৫  ৮২  ২০৪  ৭৩  ৭৫  ২০৪  ৭৩  ২৬৩.০০  ৩৪২.০০  ৬০৫.০০. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

৯  ২৮১,৬৯০ অিনয়িমত �িমক  ০  ৭১  ৭১  ০  ৭১  ৭১  ০  ৭১  ০.০০  ২০০.০০  ২০০.০০. 

১০  ৭৩৭,৮০৫ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২০৪  ৭৫  ৮২  ২০৪  ৭৩  ৭৫  ২০৪  ৭৩  ২৬৩.০০  ৩৪২.০০  ৬০৫.০০. 

১১  ৬৩৯,০৬৩ �মাট (৪+৯+১০)  ২৭৫  ১৮৪  ১৯২  ২৭৫  ১৬৯  ১৮৪  ২৭৫  ১৬৯  ৪৭৩.০০  ৭৫৪.০০  ১,২২৭.০০. 

 ৭০০  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 701.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১১২.০০  ৯৩.০০  ২০৫.০০  ১১২.০০  ৮৭.০০  ১৯৯.০০ ২২৭৭৭৭৮  ১৬৫৮৩৩৩  ১৯৩৩৩৩৩  ৮১.০০  ৯৩.০০  ১৭৪.০০

 ৮৫.৪৫  ১১৩.০০  ১৯৮.৪৫  ৮৫.৪৫  ৯৬.০০  ১৮১.৪৫ ৭০৮৭৫০  ৬২৫৬৯০  ৮২৫০০০  ৬১.৭৫  ৬২.০০  ১২৩.৭৫

 ২.৫৫  ২.৯০  ৫.৪৫  ২.৫৫  ৩.০০  ৫.৫৫ ৫৪৫০০০  ৫৫৫০০০  ৪৭৫০০০  ২.০৫  ২.৭০  ৪.৭৫

 ২০০.০০  ২০৮.৯০  ৪০৮.৯০  ২০০.০০  ১৮৬.০০  ৩৮৬.০০ ১০৭৬০৫৩  ৯১৯০৪৮  ১২১০০০০  ১৪৪.৮০  ১৫৭.৭০  ৩০২.৫০

 ২৫০.০০  ৩২৯.১০  ৫৭৯.১০  ২৫০.০০  ৩৪৭.০০  ৫৯৭.০০ ৭৭২১৩৩  ৭০২৩৫৩  ৫৭৬০৯৬  ২১২.৯৩  ২০৭.৬২  ৪২০.৫৫

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ০.০০  ১৩৫.০০  ১৩৫.০০ ২১১২৬৮  ১৯০১৪১  ১৬৯২৯৬  ০.০০  ১২০.২০  ১২০.২০

 ২৫০.০০  ৩২৯.১০  ৫৭৯.১০  ২৫০.০০  ৩৪৭.০০  ৫৯৭.০০ ৭৭২১৩৩  ৭০২৩৫৩  ৫৭৬০৯৬  ২১২.৯৩  ২০৭.৬২  ৪২০.৫৫

 ৪৫০.০০  ৬৮৮.০০  ১,১৩৮.০০  ৪৫০.০০  ৬৬৮.০০  ১,১১৮.০০ ৬১৮৪৭৮  ৫৬৪৬৪৬  ৪৯৮৯৬৪  ৩৫৭.৭৩  ৪৮৫.৫২  ৮৪৩.২৫

 ৭০১  



ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ  

 তফডিল-ক

ব্যবিোডিক ব্যি (চলিোন) ( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক ব্যরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ক. ্ণ্য ক্রি :

১ .  ্ণ্য আিেোডন ... ৪১৭৬০.০০ ২৮০৮০.৭৫ ২৭৬৮.৭০ ৯০৯.৪৬

২ .  অভ্যন্তেীন িিংগ্রহ/ক্রি ... ১০৫৮১২.০০ ৮৭৯০৫.০০ ৪৭৭৬.৪৩ ৩৫৮৩.৩৩

ট্রিোট ্ণ্য ক্রি : ... ১৪৭৫৭২.০০ ১১৫৯৮৫.৭৫ ৭৫৪৫.১৩ ৪৪৯২.৭৯

খ.  আিেোডন ও অন্যোন্য ব্যি :

১ .  এলডি চোেপ ... ২৩৬.১২ ১৮৫.৫৮ ১২.০৬ ৭.২২

২ .  ক্ররিে উ্ে সুে ... ১৩২৮১.৪৮ ১০৪৩৮.৭২ ৭৫৪.৫১ ৩৪৪.১৬

৩ . ৩৮২১১০১ শূল্ক ও কে ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ০.৭৯

৪ .  ডবক্রি কে/মূল্যিিংর োেন কে ... ২৯৯২.০০ ২১৭৮.০০ ২৫.০০ ০.৭৩

৫ .  আিেোডন লোইরিি ডফ/আইড্ ডফ ... ২.৪০ ১.৮০ ০.৫০ ০.০৮

৬ .  ্ডেবহন (েোহোে ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৭ .  ট্রনৌ ডবিো ... ৩৬৫.০০ ২৪৭.০০ ২৫.০০ ৭.৯৬

৮ .  স্থোনীি এরেন্টরেে কডিশন ... ২০২.০০ ১৪৭.০০ ২৫.০০ ৬.০৯

৯ .  ব্যোিংক চোেপ ... ২.০০ ২.০০ ১০.০০ ০.০০

১০ .  বন্দে ড উে ... ২৪৩.০০ ১৮০.০০ ২০.০০ ৫.৩৬

১১ .  ডিডভ্ ডেিং চোেপ (বোর্ প) ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৫৯

১২ . ৩২৫৭১০৪ িোরভ্ প এবিং স্যোম্পডলিং ... ২১৮.০২ ১৮২.২৯ ১৮.৫০ ৮.৮৪

১৩ .  ডি এন্ড এফ চোেপ ... ৬০.০০ ৫০.০০ ১০.০০ ৩.৮৩

১৪ .  বস্তোেোত ও পূনঃবস্তোেোতকেণ(ট্রেটি) ... ২৫.০০ ২০.০০ ৬.০০ ০.০০

১৫ .  ট্রেটি হইরত গুেোরি ্ডেবহন ... ১৪০০.০০ ১২০০.০০ ১৭০.০০ ১৩৮.৬৫

১৬ .  বস্তোেোত ও পূনঃবস্তোেোতকেণ(গুেোি) ... ১৮.০০ ১৫.০০ ১২.০০ ০.০০

১৭ .  ওেরনে চোেপ (ট্রেটি) ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

১৮ .  গুেোরি শ্রডিক চোেপ ... ২৫০.০০ ২০০.০০ ২২.০০ ১৩.০১

১৯ .  গুেোি ভ্োড়ো ... ৫২০.০০ ৪৫০.০০ ৫৫.০০ ৩৪.৯৯

২০ . ৩২৫৮১০৮ গুেোি েক্ষণোরবক্ষন ব্যি ... ৬০.০০ ১১০.০০ ৩০.০০ ১৪.১৮

২১ .  খুচেো ডবক্রি ট্রকন্দ্র খেচ ... ১৫.০০ ১০.০০ ৫.০০ ২.৬৮

২২ .  ওেরনে চোেপ (গুেোি) ... ৮.০০ ৫.০০ ২.০০ ০.০০

২৩ .  শ্রডিক চোেপ (ট্রেটি) ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

২৪ . ৩২২১১০৬ আন্তঃগুেোি ্ডেবহন ... ১৮০.০০ ১৫০.০০ ৩০.০০ ০.৭৬

২৫ .  প্রচোে ও ডবজ্ঞো্ন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৬ .  ডবনি/অ্চি ... ৯০.০০ ৮০.০০ ১০.০০ ০.০০

২৭ .  িোল ক্রি খেচ(বোই ব্যোক ্দ্ধডত) ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

২8 .  ডবডবি : ...

 ক. ডবডবি িম্পুেক কে ... ০.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০

 খ.  কুরিন্ট ডফ ... ০.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০

 গ. অন্যোন্য ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.০১

 উ্-ট্রিোট-২ : ... ২০২১০.০২ ১৫৮৯৪.৩৯ ১২৮৭.৫৭ ৫৯২.৯৩

িব পরিোট (ব্যবিোডিক ব্যি) (১+২) (তফডিল-ক) : ... ২০২১০.০২ ১৫৮৯৪.৩৯ ১২৮৭.৫৭ ৫৯২.৯৩
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ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ

প্রশোিডনক ব্যি: তফডিল-খ

( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক ব্যরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ক.  প্রশোিডনক ব্যি (মূল ট্রবতন)

১ . ৩১১১১০১ ট্রবতন কি পচোেী(ট্রগ্র : ১-১০) ... ২১০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৪৪.৮০

২ . ৩১১১২০১ ট্রবতন কি পচোেী (ট্রগ্র : ১১-২০) ... ২৬৩.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২১২.৯৩

উ্-ট্রিোট-১ : ... ৪৭৩.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৩৫৭.৭৩

খ.  প্রশোিডনক ব্যি

১ . ৩১১১৩১০ বোডড় ভ্োড়ো ভ্োতো ... ২৫৩.০০ ২৪০.০০ ২২০.০০ ১৭৭.৯৪

২ . ৩১১১৩১১ ডচডকৎিো ভ্োতো ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ২২.০৯

৩ . ৩১১১৩০২  োতোিোত ভ্োতো ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.৮০

৪ . ৩১১১৩৩১ আপ্যোিন ভ্োতো ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০৯

৫ . ৩১১১৩৩৫ বোিংলো নববর্ প ভ্োতো ... ৭.৮৯ ৭.৫০ ৭.৫০ ৫.৪০

৬ .  ট্রিোলোই ভ্োতো ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৪৪

৭ . ৩১১১৩২৫ উৎিব ভ্োতো ... ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৫৯.৬৫

৮ . ৩১১১৩১৪ টিডফন ভ্োতো ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৮৯

৯ . ৩১১১৩০৬ ডশক্ষো িহোিক ভ্োতো ... ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৬.২৬

১০ . ৩১১১৩১২ ট্রিোবোইল ভ্োতো ... ১.৩০ ১.৩০ ১.৩০ ০.৮৯

১১ . ট্রটডলরফোন ভ্োতো ... ২.০০ ২.০০ ৩.০০ ০.১৮

১২ . ৩১১১৩২৮ শ্রোডন্ত ডবরনোেন ... ১০.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ২.৬৯

১৩ . প্রোডিকোেপ্রোপ্ত কি পকতপোরেে েন্য গোড়ী েক্ষণোরবক্ষন ভ্োতো ৩৯.০০ ২৭.০০ ৪২.০০ ১৮

১৪ . ৩১১১৩৩৮ অন্যোন্য ভ্োতো ও সুডবিোডে(েোডিত্ব ভ্োতো) ... ২.০০ ২.৫০ ৩.০০ ২.৭০

 উ্-ট্রিোট-২ : ... ৪৪২.৬৯ ৪৩২.৮০ ৪২৪.৩০ ৩০২.৭৩

গ. অন্যোন্য ব্যি/ সুডবিোডে

১ .  ট্র ৌর্ ডবিো ডপ্রডিিোি ... ১.৩৫ ১.২০ ১.২০ ০.৪৩

২ .  কি পচোেী কল্যোন ব্যি/অন্তডিডক্রিো খেচ খেচ ... ৫.০০ ৫.০০ ২.০০ ০.০০

৩ . ৩২৫৬১০৬ ট্র্োশোক ্ডেচ্ছে ... ৫.০০ ৪.০০ ৪.০০ ০.৮১

৪ . ৩২৫২১০৯ কল্যোন ব্যি (ঔর্ি ব্যি) ... ০.০০ ০.০০ ৪.৫০ ২.২৫

৫ . ৩১১১৩২৭ ওভ্োেটোইি ... ১২.০০ ১০.০০ ১২.০০ ৩.১৫

৬ .  িোিোেন/ট্রেচছোবিে গ্রহনকোেীরেে ...

ট্র্নশন ও অবিে েডনত ব্যি/সুডবিোডে ... ১৫০০.০০ ১০০০.০০ ৪০০.০০ ১৪৩.২৩

৭ .  অডেপত ছুটি নগেোিন ... ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৪৭.৬১

৮ .  বেডনক িজুেী ডভ্ডিরত ডনরিোডেত শ্রডিকরেে িজুডে ২০০.০০ ১৫০.০০ ১৩৫.০০ ১২০.২০

৯ . ৩১১১৩৩২ িম্মোনী ... ১৮.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৮.৩৪

উ্-ট্রিোট-৩ : ... ১৮১১.৩৫ ১২৫৫.২০ ৬৪৩.৭০ ৩২৬.০২

* ট্রপ্রেণো ট্রবোনোরিে ডব্েীরত বোরেরট বেোদ্দকৃত অর্ প ব্যরিে ট্রক্ষরে অর্ প ডবভ্োরগে পূব পোনুরিোেন অবশ্যই গ্রহণ কেরত হরব।
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 তফডিল-খ

প্রশোিডনক ব্যি (চলিোন) ( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক ব্যরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ঘ. অডফি ব্যি :

১ . ৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও িেবেোহ ... ১৮.০০ ১৭.০০ ৭.০০ ২.৪৯

২ . ৩২৫৫১০৫ িডনহডে ... ২০.০০ ২২.০০ ২০.০০ ৪.৬১

৩ . ৩২১১১২০ ট্রটডলরফোন ও ইন্টোেকি ... ৭.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৩.১২

৪ . ৩২১১১১৭  োক, ট্যোরলকস্, ফযোকস্, ই-ট্রিল ইতযোডে ... ৫.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৩.২৫

৫ . ৩২৪৩১০১ ডিএনডে, ট্র্েল অরিল ও লুডব্ররকন্টস্ ... ৩৮.০০ ৩৮.০০ ৩৮.০০ ২১.৪৭

৬ . ৩২৫৮১০১ গোডড় েক্ষণোরবক্ষণ, ট্রিেোিত ও ডিএনডে রু্োন্তে ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১০.৫৩

৭ . ৩২৫৮১৪০ গোডড়ে ট্যোক্স ও ডবিো ... ২০.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ৮.২৩

৮ . ৩২১১১২৯ অডফি ভ্োড়ো ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ১.৭০

৯ .  কে (কের্োরেট) ... ৬০০.০০ ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ৫৫৩.৯৪

১০ .  কে (ট্র্ৌে) ... ১০০.০০ ৭৫.০০ ১০০.০০ ১৩৯

১১ . ৩৮২১১০২ কে (ভূডি উন্নিণ) ... ৮.০০ ৬.০০ ২০.০০ ০.৭০

১২ . ৩২১১১০৭ িোফ বোি ভ্োড়ো (ভ্যোটিহ) ... ২৮.০০ ২৮.০০ ২৮.০০ ১৮.৫৬

১৩ .  ডবরেশ ভ্রিণ ... ২৫.০০ ২০.০০ ১৫.০০ ১২.০০

১৪ . ৩২৪৪১০১ স্থোনীি ভ্রিণ(টিএ/ড এ) ... ১৫.০০ ১২.০০ ১৫.০০ ৮.৯১

১৫ .   োতোিোত খেচ ... ১০.০০ ১০.০০ ১১.০০ ৫.০৩

১৬ . ৩২৫৮১০৭ ইিোেত েক্ষণোরবক্ষণ ও ট্রিেোিত ... ১০০.০০ ৮০.০০ ৬০.০০ ৩৮.২৮

১৭ . ৩২৫৮১০৩ কডম্পউটে েক্ষণোরবক্ষণ ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৪০

১৮ . ৩২৫৮১০২ আিবোব্ে ট্রিেোিত ... ৫.০০ ৩.০০ ২.০০ ০.৭৯

১৯ . ৩২৫৮১০৪  ন্ত্র্োডত ট্রিেোিত ... ৮.০০ ৭.০০ ৭.০০ ০.৬১

২০ . ৩২৫৮১০৫ অন্যোন্য/িোিোেন েক্ষণোরবক্ষণ ও ট্রিেোিত ... ২.০০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৩০

২১ . ৩২১১১১৩ ডবদ্যযৎ ... ২৫০.০০ ২০০.০০ ১৫০.০০ ১৫৩.৪৩

২২ .  গ্যোি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৩ . ৩২৪৩১০২ ট্রেনোরেটে ফুরিল ও লুডব্ররকন্ট ... ৭.০০ ৬.০০ ৬.০০ ০.৮২

২৪ . ৩২১১১১৫ ্োডন ... ৫০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩০.৩৫

২৫ . ৩২৩১৩০১ প্রডশক্ষণ ব্যি(প্রডশক্ষন ভ্োতো, দ্রব্যোডে) ... ৩০.০০ ২০.০০ ১০.০০ ২.৮২

২৬ . ৩২২১১০১ ডনেীক্ষো ও ্েোিশ প ডফ ... ২.০০ ২.০০ ১.৫০ ০.৮৩

২৭ . ৩২১১১১০ আইন ব্যি ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৮.৮২

২৮ . ৩২৫৭১০১ কনিোলরটডি/্েোিশ প ডফ ... ৮.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

২৯ .  আিকে উ্রেিো ডফ ... ১.৫০ ১.৫০ ১.০০ ০.০০

৩০ . ৩২১১১২৫ প্রচোে ও ডবজ্ঞো্ন(ট্রেশীি মূদ্রোি) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৩.৭৪

৩১ . ৩২১১১১২ চাঁেো েোন ও িোহোয্য ... ০.৮০ ০.৫০ ০.২০ ০.২০

৩২ . ৩২১১১২৭ িিংবোে্ে ও িোিডিকী (ট্রেশীি ) ... ২.৫০ ২.০০ ২.০০ ১.১৪

৩৩ .  িিংবোে্ে ও িোিডিকী(ববরেডশক) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩৪ . ৩২১১১০৬ আপ্যোিন ব্যি (অডফি ) ... ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৩.১৯

৩৫ . ৩২২১১০৮ ব্যোিংক চোেপ এবিং স্ট্যোম্প ড উটি ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৬২

৩৬ .  ট্রেস্ট্ হোউে ব্যি ... ১.০০ ১.০০ ১.৫০ ০.৫৫

৩৭ . ৩২১১১০১ পুেস্কোে (েোতীি শুদ্ধোচোে ও অন্যোন্য) ... ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.১৫

৩8 . ফোইর ডলটি গ্যোেোডন্ট ইিুরেি ডপ্রডিিোি ... ০.০৫ ০.০৫ ০.০৫ ০.০৩

৩৯ . ৩২৫৭৩০১ ট্রখলোধুলো ও িিংস্কৃডত ও ডবরনোেন ব্যি ... ১৩.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ৭.২০

৪০ .  অবচি (Depreciation) ... ৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ২২৯.৭৬

৪১ . ৩৮২১১০৪ িেকোডে ট্রলডভ্ ও অন্যোন্য ... ২৫.০০ ২০.০০ ৩০.০০ ১৩.৫১

৪২ .  ব্যবিো উন্নিন ও ল্যোবরটস্ট্ ব্যি ... ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.০৩

৪৩ . ৩২৫৭১০৩ গরবর্ণো/উদ্ভোবনী ব্যি ... ২০.০০ ১৫.০০ ৭.০০ ০.৯৮

৪৪ . ৪১১৩৩০১ তথ্য ও প্রযুডিে উন্নিন ব্যি (িোভ্ পোে ক্রি) ... ০.০০ ০.০০ ২৫.০০ ০.১৭

৪৫ .  ডবডবি ব্যি (েনবল ডনরিোগ, ওিোকপি্, ট্রিডিনোে ব্যি) ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৯.১৩

উ্-ট্রিোট-৪ : ... ১৮৭৭.৮৫ ১৬৮০.৫৫ ১৫৯৬.৭৫ ১৩২৪.৫৪

িব পরিোট (প্রশোিডনক ব্যি)(১+২+৩+৪)(তফডিল-খ): (I/S L-8) ৪৬০৪.৮৯ ৩৮১৮.৫৫ ৩১১৪.৭৫ ২৩১১.০২

* িেকোডে ডবডি-ডবিোরনে আরলোরক এতেডবর্রি (আিকে খোরতে অর্ প ব্যরিে ডবর্রি) প্ররিোেনীি কো পক্রি গ্রহণ কেরত হরব।
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ব্যবিোডিক ও  প্রশোিডনক ব্যি ( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক ব্যরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1 . ডচডন     

  ব্যবিোডিক ব্যি ... ৪৪৩২.০২ ৩৫২২.৩৯ ৩৮২.৪৫ ১৮৩.২৯

  প্রশোিডনক ব্যি ... ১০০৯.৮৪ ৮৪৬.২৪ ৯২৫.১৭ ৭১৪.৪০

২ .  োল

ব্যবিোডিক ব্যি ... ৩৭৯.৮৯ ৩০৪.২৪ ২৫৪.৯৭ ১০৩.১৬

প্রশোিডনক ব্যি ... ৮৬.৫৬ ৭৩.০৯ ৬১৬.৭৮ ৪০২.০৭

3 . িিোডবন

ব্যবিোডিক ব্যি ... ৬৯৬৪.৬১ ৫৮০২.৫৫ ২৫৪.৯৭ ১৩৯.৮৭

প্রশোিডনক ব্যি ... ১৫৮৬.৯০ ১৩৯৪.০৪ ৬১৬.৭৮ ৫৪৫.১৪

4 . েপ্তোডন

ব্যবিোডিক ব্যি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

প্রশোিডনক ব্যি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5 . অন্যোন্য ্ণ্য িোিগ্রী

ব্যবিোডিক ব্যি ... ৮৪৩৩.৫০ ৬২৬৫.২০ ৩৯৫.২০ ১৬৬.৬১

প্রশোিডনক ব্যি ... ১৯২১.৫৯ ১৫০৫.১৯ ৯৫৬.০২ ৬৪৯.৪০

6 . িকল ্ণ্য একরে

ব্যবিোডিক ব্যি ... ২০২১০.০২ ১৫৮৯৪.৩৮ ১২৮৭.৫৯ ৫৯২.৯৩

প্রশোিডনক ব্যি ... ৪৬০৪.৮৯ ৩৮১৮.৫৬ ৩১১৪.৭৫ ২৩১১.০১

705



ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ  

মূলিন খোরত ব্যি: তফডিল-গ ও ঘ

* ্ডেচোলন স্থোবে ও অন্যোন্য  স্থোবে িম্পডিরত ডবডনরিোগ ( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক ব্যরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

 ্োেচোলন স্থোবে িম্পডিরত ডবডনরিোগ (লোইন-২৫) (তফ-গ):

১ . ৪১৪১১০১ েডি ক্রি ও েডি উন্নিন ... 500.00 100.00 200.00 5.25

২ . ৪১১১২০১ অডফি ইিোেত ডনি পোণ ... 500.00 200.00 1000.00 185.52

৩ . ৪১১১০১ আবোডিক ইিোেত ডনি পোণ ... 50.00 50.00 50.00 0.00

৪ . ৪১১১৩১৭ গুেোি ডনি পোণ ... 1000.00 100.00 100.00 0.00

৫ . ... অডফি ডেরনোরভ্শন ... 50.00 20.00 50.00 9.74

৬ . ৪১১২৩১৪ আিবোব্ে (ফোডন পচোে ) ... 20.00 20.00 20.00 0.84

৭ . ৪১১২৩১০ অডফি  ন্ত্র্োডত ... 10.00 10.00 5.00 2.66

৮ . ... গুেোি  ন্ত্র্োডত ... 5.00 2.00 2.00 0.03

৯ . ৪১২৩০৩ ইরলডিক দ্রব্যোডে ও ডফটিিংস্ ... 50.00 50.00 50.00 18.77

১০ . ৪১১২১০১ ট্রিোটে গোডড় ক্রি (5টি গোডড়) ... 150.00 220.00 90.00 90.00

১১ . ... ট্রিোটে িোইরকল এবিং বোই িোইরকল ... 0.00 0.00 2.00 0.00

১২ . ... ্ে পো এবিং কোর্ পট ... 5.00 2.00 2.00 0.00

১৩ . ... গ্রন্থোগোে বই ... 0.50 0.50 1.00 0.01

১৪ . ৪১১২২০২ কডম্পউটোে ক্রি ... 15.00 18.00 15.00 1.24

১৫ . ... ট্রেনোরেটে ক্রি ও ডবদ্যযৎ িিংর োগ ... 100.00 100.00 100.00 0.00

১6 . ... তথ্য ও ট্র োগোর োগ প্রযুডিে িেঞ্জোিোডে ... 25.00 25.00 0.00 0.00

১7 . ৪১১২৩১৬ অন্যোন্য  ন্ত্র•্োডত (ডলফ ট) ... 100.00 80.00 50.00 0.00

 ট্রিোট -গ : (F/F L-25) 2580.50 997.50 1737.00 314.06

অন্যোন্য স্থোবে িম্পডিরত ডবডনরিোগ (লোইন-২৬) (তফ-ঘ ):

১ . ৭২১৫১০১ গৃহ ডনি পোণ ঋণ অডগ্রি ... 6.00 4.80 4.80 0.00

২ . ... গৃহ ট্রিেোিত ঋণ অডগ্রি ... 5.00 4.80 4.80 0.00

৩ . ৭২১৫১০৪ ট্রিোটে কোে ঋণ অডগ্রি ... 6.00 5.00 5.00 2.40

৪ . ৭২১৫১০৫ ট্রিোটে িোইরকল ঋণ অডগ্রি ... 5.00 4.00 4.00 0.35

৫ . ৭২১৫১০৬ বোই িোইরকল ঋণ অডগ্রি ... 0.00 0.00 0.24 0.00

৬ . ৭২১৫১০৩ কল্যোণ ঋণ/অডগ্রি ... 12.00 10.00 10.00 0.50

৭ . ৭২১৫১০২ কডম্পউটে ঋণ অডগ্রি ... 12.00 10.00 10.00 4.20

 ট্রিোট-ঘ: (F/F L-26) 46.00 38.60 38.84 7.45

িব প ট্রিোট (গ + ঘ ) : ... 2626.50 1036.10 1775.84 321.51

* কর্ পোরেশন/িিংস্থোে ডনেে  অর্ পোিরন ্ডেচোলনোে স্থোবে ও অন্যোন্য স্থোবে  িস্পরে ডকিংবো প্রকরে  ডবডনরিোরগে ট্রক্ষরে       * কর্ পোরেশন/িিংস্থোে ডনেে  অর্ পোিরন ্ডেচোলনোে স্থোবে ও অন্যোন্য স্থোবে  িস্পরে ডকিংবো প্রকরে  ডবডনরিোরগে ট্রক্ষরে       

িেকোরেে অনুরিোেন এবিং ডনিি-নীডত ্োলন িোর্রক্ষ  িিংডিি খোরত বোরেরট বেোদ্দকৃত অর্ প ব্যি কেো ট্র রত ্োরে।িেকোরেে অনুরিোেন এবিং ডনিি-নীডত ্োলন িোর্রক্ষ  িিংডিি খোরত বোরেরট বেোদ্দকৃত অর্ প ব্যি কেো ট্র রত ্োরে।
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ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ  

তফডিল-ঙ

অ্ডেচোলন আরিে ডববেণ: ( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক আরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১ .  টেন্ডার সিসিউল/এনসলস্টমেন্ট ফরে সিক্রয় ... ১.০০ ১.০০ ০.৫০ ১.২৮

২ .  ভাড়া আয় ... ১৬২০.০০ ১৬১৪.১৪ ১৩৫১.৮৯ ১৪৩৯.৯৩

৩ . ব্াাংক আোনমের উপর সুদ ... ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১২৯০.০০ ১৫০৩.১৭

৪ . সিসকউসরটি িামেয়াপ্তকরণ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.৯৪

৫ . অসিেসরয়াে ভাড়া ... ১০.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ১৭.৫০

৬ . নষ্ট স্টক সিক্রয় ... ০.০০ ৬.০০ ০.০০ ০.০০

৭ . সিলারশীপ নিায়ন সফ ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৯৭

৮ . ঋণ ও অসিমের সুদ ... ৫.৫০ ৫.৫০ ৯.০০ ৫.৬৮

৯ . পাসন ও পয়ঃ সিল (চােজ) ... ৩৩.০০ ৩৩.৫৮ ২১.৫৭ ২৭.৮৯

১০ . কে জচারীমদর পসরিহণ খামে আয় ... ১.২০ ১.২০ ১.২০ ১.২৮

১১ . সিদ্যুৎ সিল (চােজ) ... ১৫০.০০ ১৫৪.৬৪ ৯৯.৪৮ ১৩১.৭১

১২ . সিসিধ আয় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৩

 টোে অপসরচালন আয় (েফসিল-ঙ): ৩৩২২.৭০ ৩৩২৮.০৬ ২৭৯০.৬৪ ৩২১৫.০৮

ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ

বোরেট িোে-িিংরক্ষ্ ( লক্ষ টোকোি)

ক্রডিক অর্ পননডতক ব্যরিে  ডববেণ বোরেট িিংরশোডিত বোরেট অনুরিোডেত বোরেট প্রকৃত

নম্বে ট্রকো ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1 . ট্রিোট ্ডেচোলন আি ... ৯০৮৭০.০০ ৭৭২৫১.৩৯ ১১৮৬০.০০ ৫১৮৩.১৭

2 .  ট্রিোট অ্ডেচোলন আি ... ৩৩২২.৭০ ৩৩২৮.০৬ ২৭৯০.৬৪ ৩২১৫.০৮

3 .  ভ্র্তপডক প্রোডপ্ত ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১১৫.১১

4 . িব পরিোট আি(১+২+৩): ... ৯৪১৯২.৭০ ৮০৫৭৯.৪৫ ১৪৬৫০.৬৪ ৯৫১৩.৩৬

৫ . ট্রিোট ব্যি ... ১৭২৩৮৬.৯১ ১৩৫৬৯৫.০৭ ১১৬৩২.৪৭ ৮৭৪২.৭৫

৬ . কে ্ডেরশোি ... ৬০০.০০ ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ০.০০

৭ . িব পরিোট ব্যি(৫+৬): ... ১৭২৯৮৬.৯১ ১৩৬২৪৫.০৭ ১২১৩২.৪৭ ৮৭৪২.৭৫

৮ . নীট লোভ্/ট্রলোকিোন (৪-৭): ... -৭৮৭৯৪.২১ -৫৫৬৬৫.৬২ ২৫১৮.১৭ ৭৭০.৬১
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(লক্ষ টাকায়)

   ম াট   (বৈ: 

মুদ্রা)

প্রকল্প সাহায্য 

(টাকাাংশ)
ম াট বৈ: মুদ্রা টাকাাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

1.

টিসসসৈ'র আপদকালীন 

 জুদ ক্ষ তা বৃসির লক্ষ্ক্ষে 

চট্টগ্রা , সসক্ষ্লট ও রাংপুর 

আঞ্চসলক কার্ যালয় এর 

জন্য সন যাণ। (জানুয়ারী 

২০২০ হক্ষ্ত সিক্ষ্সম্বর ২০২২)

অননুক্ষ্ াসদত 2495.00 2495.00 20.00 0.00 20.00

ম াট ২৪৯৫.০০ ২৪৯৫.০০ ২০.০০ ০.০০ ২০.০০

মেসিাং কক্ষ্প যাক্ষ্রশন অৈ ৈাাংলাক্ষ্দশ (টিসসসৈ)

২০২০-21 অর্ যৈছক্ষ্রর ৈাসষ যক উন্নয়ন ক যসূসচ (সৈসনক্ষ্য়াগ)

ক্রস ক 

নম্বর

প্রকক্ষ্ল্পর মকাি প্রকক্ষ্ল্পর না  (ৈাস্তৈায়নকাল ) অনুক্ষ্ াদক্ষ্নর 

পর্ যায়
ম াট প্রাক্কসলত ব্যয়

২০২০-২১ অর্ যৈছক্ষ্রর ৈাসষ যক উন্নয়ন ক যসূসচক্ষ্ত 

ৈরাদ্দ

 ন্তব্য
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