
 

423 
 

বাংলােদশ অভ  রীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন 
 

1. িমকা 
বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন কেপােরশন (িবআইডি উ িস) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর নৗপিরবহন ম ণালেয়র 
আওতাধীন এক  ায় শািসত সবাধম  বািণিজ ক িত ান। াধীনতা ে র পের যখন দেশর সড়ক ও রল যাগােযাগ 

ব া িব  িছল তখন নৗ পেথর মা েম দেশর সািবক যাগােযাগ ও পিরবহন ব া অ  রাখার লে  তদানী ন ব 
পািক ান িশিপং কেপােরশন ও অ া  ৯  বসরকারী িত ান একী ত কের ১৯৭২ সােল রা পিতর ২৮নং অ ােদশ 
অ যায়ী িবআইডি উ িস িত া লাভ কের।  
 
2. পক  (Vision) 
 অভ রীণ, উপ লীয় ও আ জািতক নৗ-পেথ িনরাপদ, পিরেবশবা ব, সা য়ী  যা ী ও প  পিরবহন এবং যানবাহন পারাপার। 
 
3. অিভল  (Mission) 
নৗ-পেথ যাি বািহ ও প বািহ নৗযান পিরচালনার মা েম দেশর ল খ , উপ লীয় এলাকাসহ ীপা েলর মে  এবং 

আ জািতক নৗপেথ িনরাপদ যা ী/ জ সািভস দান ও মালামাল পিরবহন। দেশর সড়ক যাগােযাগ ব া িনরবি  রাখেত 
ণ নদী সংেযােগ ফির সািভস পিরচালনা। 

 
4. কাযাবিল 
 অভ রীণ ও উপ লীয় নৗ-পেথ িনরাপদ ও দ  িশিপং ও নৗ পিরবহেনর ব া করা এবং উ  িশিপং ও নৗ পিরবহন 

ব ার সােথ স ৃ  ও সহায়ক সকল কাযাবলী স াদন; 
 জলযান সং হ, চাটার দয়া, সংর ণ অথবা িব য়; 
 অভ রীণ ও উপ লীয় নৗ পেথ তলবাহী াংকার পিরচালনা; 
 অভ রীণ ও উপ লীয় নৗ-পেথ লাইটােরজসহ যা ী ও প বাহী জলযান পিরচালনা; 
 ফির  সািভস পিরচালনা; 
 আ জািতক নৗপেথ যাি বািহ/ জ সািভস পিরচালনা; 
 ডকইয়াড এবং মরামত ওয়াকশপ াপন ও র ণােব ণ; এবং 
 উপ  িবষেয়র সােথ সংি  ও সহায়ক অ া  সকল কাযািদ স াদন। 

 
৫. কৗশলগত উে স হ 

 সবা দােন স মতা অজন; এবং 
 ািত ািনক দ তা ি । 

 
৬. িবগত ৩ (িতন) বছেরর অজনস হ 
 িবআইডি উ িস িবগত ৩ বছের ৪  কে ইনারবািহ জাহাজ, 2  অভ রীণ যা ীবাহী জাহাজ, ২  িমিন ইউ িল  

ফির ও ২  প নসহ সবেমাট 8  নৗযান িনমাণ কের িবিভ  সািভেস িনেয়ািজত করা হেয়েছ; 
 ২০১৬-17, ২০১7-১8 ও ২০১8-১9 অথ বছের ফির সািভেস যথা েম ২৬.১০, ২৭.95 ও 28.64 ল  যানবাহন 

পারাপার করা হেয়েছ; 
 পা িরয়া ও দৗলতিদয়া ফির ঘােট বাস ও ছাট গািড় পারাপাের অেটােমশন প িত চা  করা হেয়েছ এবং ফির ঘােট 

বহােরর জ  ২  রকার সং হ করা হেয়েছ; 
 মাচ, 2019 হেত বাংলােদশ-ভারত নৗ- েটাকল ি র আওতায় ঢাকা- কালকাতা অভ রীণ নৗ েট পির া লক 

জ/ যা ী সািভস চা  করা হেয়েছ; 
 ২  উপ লীয় যা ীবাহী জাহাজ, ২  উ তমােনর ক-টাইপ (িমিডয়াম) ফির িনমােণর কাজ চলমান আেছ; 
 লাই, 2018 এ  একেনক ক ক অ েমািদত 1319.71 কা  টাকা া িলত েয় “িবআইডি উ িস’র জ  ৩৫  

বািণিজ ক ও ৮  সহায়ক জলযান সং হ এবং ২  ন ন ি পওেয় িনমাণ” শীষক কে র আওতায় 43  িবিভ  
ধরেনর নৗযান িনমােণর উে াগ হণ করা হেয়েছ; এবং 
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 ডকইয়াডনং-৩ এ ি পওেয় ও ওয়াকশেপর জ  আ িনক ও উ ত য পািত সং হ, মিরন ওয়াকশপ াপন ও 
অবকাঠােমাগত উ য়েনর কায ম স  হেয়েছ।         
   

৭. সং ার KPI (Key Performance Indicator) 

 ফির সািভস; 
 যা ী পিরবহন; এবং 
 কে ইনার পিরবহন। 
 

৮. সম া এবং চ ােল স হ   
 সং া ক ক পিরচািলত সািভসস েহর  সবার মান উ য়েন ালািন সা য়ী, টকসই, আ িনক ও তগিত স  নৗযান 

সং হ এ িত ােনর উে খেযা  চ ােল ; 
 এ ছাড়া ফির েট এবং যা ীবাহী নৗপেথর না তা সংকট, সং ার ফির সািভস ও যা ীবাহী সািভস ু পিরচালনার 

ে  িবেশষ চ ােল ; 
 াকার নৗপেথ ওয়াটারবাস পিরচালনার জ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা ও প েনর অভাব, সংেযাগ সড়ক এর অপযা তা, 

িড়গ া নদীর িষত পািন ওয়াটার বাস সািভেসর ু পিরচালনার ে  অ তম চ ােল ; 
 নদীর গিতধারা পিরবতেনর ফেল ফির ঘােটর অ াহত ভা ন, নৗযানস েহর  িনয়িমত মরামত ও র ণােব ণ, চরা 

য াংশ সং হ, িবিভ  সািভেস ই- েক ং/ অেটােমশন প িতর বতন এ সং ার কায ম পিরচালনায় িবেশষ চ ােল । 
সং ার বহের জ িশপ না থাকায় আ জািতক েট জ সািভস পিরচালনা করাও উে খেযা  চ ােল ; 

 উ য়ন কায ম বা বায়েন বেদিশক কািরগির ও আিথক সহায়তা িনি তকরণ, উে খেযা  সং ক  পদ রণ, 
েগাপেযাগী জনবল কাঠােমা অ েমাদন ও বা বায়ন বতমােন এ সং ার উে খেযা  চ ােল ; এবং 

 সং ার িবিভ  সািভস পিরদশন, েযাগকালীন ও েযাগ পরবত  সম া মাকােবলায় েয়াজনীয় যানবাহেনর অভাব 
সং ার কায ম পিরচালনায় িবেশষ চ ােল । 
 

৯. ভিব ৎ পিরক না 
 ২  উ তমােনর ক-টাইপ (িমিডয়াম) ফির ও ২  উপ লীয় যাি বািহ জাহাজ িনমাণাধীন রেয়েছ। এছাড়াও 

“িবআইডি উ িস’র জ  ৩৫  বািণিজ ক ও ৮  সহায়ক জলযান সং হ এবং ২  ন ন ি পওেয় িনমাণ” শীষক 
কে র আওতায় িবিভ  ধরেণর 43  নৗযান িনমাণ এবং ডকইয়াড-1 ও 2 এর ি পওেয় াপেনর কায ম হণ করা 

হেয়েছ; 
 ন ন া ং ডক সং হ  এবং ব  থাকা ডকইয়াড নং-4 চা করেনর পিরক না রেয়েছ। ন ন ফির েটর জ  রকার 

ও ওেয় ীজ সং হ ও াপন, অ া   ফির ঘােট যানবাহন পারাপাের অেটােমশন প িতর বতন ইত ািদ সং ার 
ভিব ৎ পিরক নায় অ  রেয়েছ; 

  এছাড়াও কা ার, াংকার, টাগ, LPG/ LNG পিরবহন উপেযাগী নৗযান, টািমনাল প ন সং েহর পিরক না 
রেয়েছ; এবং 

 চ াম-1 ও 2 নং টািমনােল জ  ও অবকােঠােমা উ য়েনর ক  এবং লনা অ েল বািণিজ ক কায ম স সারণ 
ও রাজ  আয় ি কে  পিক না ণয়ন ও বা বায়েনর উে গ নয়া হেয়েছ।  
 

১০. সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজট , ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট এবং 2018-
19 অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ঘাটিত: 

(ল  টাকায়) 

িমক নং িববরণ 
বােজট 

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১. মাট আয় ৪০২৫৫.০০ ৩৯৬৫০.০০ ৩৯৪৫৩.০০ ৩৮০০৩.৬৫ 
২. মাট য় ৩৯০৩০.৯১ ৩৮৬১৯.২১ ৩৮৫৩৭.২১ ৩৬৬১৭.৮৫ 
৩. নাফা/ঘাটিত ১২২৪.০৯ ১০৩০.৭৯ ৯১৫.৭৯ ১৩৮৫.৮০ 
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11. বােজট পযােলাচনা 
খ. পিরচালন া  

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর েত কেপােরশেনর জাহাজ বহের জাহােজর সং া ১৬৯  ও ১৭৫  থাকেব 
বেল া লন করা হেয়েছ। ত ে  কােযাপেযাগী জাহােজর সং া ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথবছের ১৭৭  কের। 
২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ উভয় অথবছের কেপােরশেনর চলাচল উপেযাগী ১২৩  জাহাজ িবিভ  বািণিজ ক নৗ-পেথ ও 

উপ  লবত  অ েল চলাচল করেব বেল ধারণা করা হেয়েছ। অবিশ  জলযান িল মরামত ি য়ায় অথবা মরামেতর 
অেপ ায় অচল থাকেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের ১৭৭  কােযাপেযাগী জাহােজর মে  ১২৩  চলাচল 
উপেযাগী জাহাজ বািণিজ ক নৗ-পেথ ও উপ লবত  অ েল চলাচল কের। ২০১৮-১৯ অথবছের কেপােরশেনর বহন ত যা ী 
সং া িছল ২২৩.৭৪ লাখ। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের উ  সং া যথা েম ২৪৩.১৬ লাখ ও ২৪৩.২৯ লাখ হেব বেল 

া লন করা হেয়েছ।  

২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথবছের কেপােরশন মালামাল পিরবহন বাবদ যথা েম ৫.০০ কা  ও ৬.০০ কা  
টাকা আয় করেব বেল া লন করা হেয়েছ। সং ার আেয়র অ া  খাতস হ হে  জাহাজ ভাড়া বাবদ আয়, যা ী রাজ  ও 
ফির রাজ । ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট কেপােরশেনর মাট পিরচালন রাজ  া লন করা হেয়েছ 

যথা েম ৩৮৪.৫০ কা  ও ৩৯০.৫০ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কেপােরশেনর মাট পিরচালন রাজ  িছল ৩৬৮.৮৯ 
কা  টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট পিরচালন য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৩৬৬.৬০ 
কা  ও ৩৭০.৯৯ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছেরর সং ার ত পিরচালন য় িছল ৩৪৩.০৩ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও 

২০২০-২১ অথবছের সং ার পিরচালন নাফা া লন করা হেয়েছ যথা েম ১৭.৯০ কা  ও ১৯.৫১ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথবছের সং ার পিরচালন নাফার পিরমাণ িছল ২৫.৮৫ কা  টাকা।  

গ. নাফা ও তহিবল বাহ 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সরকার ক ক উপ লীয় সািভসস হ পিরচালনার জ  ভ িক খােত বরা ত 

৫০.০০ লাখ টাকাসহ কেপােরশেনর নীট নাফা া লন করা হেয়েছ যথা েম ১০.৩১ কা  ও ১২.২৪ কা  টাকা। ২০১৮-১৯  
অথবছের ভ িক বাবদ ৫০.০০ লাখ টাকা সম েয়র পের নীট নাফা িছল ১৩.৮৬ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 
অথবছেরর বােজেট সং া ক ক দ  লভ াংশ িনধারণ করা হেয়েছ যথা েম ১.৫০ ও ১.৮০ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথবছের দ  লভ াংেশর পিরমাণ িছল ১.৫০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট সং ার তহিবল 
সং েহর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৬৬.১৯ কা  ও ৭০.১৪ কা  টাকা। সং হীত তহিবল হেত ২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১ অথবছের সং ার ায়ী পিরচালন স দ,দীঘেময়ািদ স ি েত িবিনেয়াগ ও দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশােধর পর 
যথা েম ৩৭.১১ কা  ও ৪৫.৩১ কা  টাকার তহিবল ঘাটিত থাকেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার 
িবিনেয়াগ পরবত  ঘাটিত তহিবেলর পিরমাণ িছল ২৬.৮৭ কা  টাকা।  

ঘ. সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  

িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. পিরচালন নাফা/ লাকসান ল  টাকা 1950.70 1790.00 ২৫৮৫.৩৮
2. অবচয় " 2890.00 2888.00 2815.19
3. বতন ও ভাতািদ " 22355.41 ২১৭৯৩.৭৯ 20540.00
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 27196.11 26471.79 25940.57
5. কমচারীর সং া জন ৩৬২৭ ৩৬২৭ ৩৬২৭
6. কম িত সংেযাগ টাকা 749824 729854 715207

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট সংেযাগ যথা েম ২৬৪.৭২ কা  ও ২৭১.৯৬ কা  টাকা হেব 
বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট সংেযােগর পিরমাণ িছল 259.41 কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১ অথবছের কম িত সংেযােগর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৭,২৯,৮৫৪ ও 7,49,824 টাকা। ২০১৮-
১৯ অথবছের কম িত সংেযােগর পিরমাণ িছল ৭,15,207 টাকা।  
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ঙ. িবিনেয়াগ ও স য় 

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 9765.00 8580.00 6241.51
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " 1044.09 880.79 1235.80
3. অবচয় " 2890.00 2888.00 2815.19
4. মাট স য় (২+৩)  ল  টাকা 3934.09 3768.79 4050.99

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের মাট িবিনেয়াগ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৮৫.৮০ কা  ও ৯৭.৬৫ কা  
টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ৬২.৪২ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের 
মাট স য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৩৭.৬৯ কা  ও ৩৯.৩৪ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট স েয়র 

পিরমাণ িছল 40.51 কা  টাকা। 

চ. লধন কাঠােমা 
৩০ ন ২০১৯ অথবছেরর িহসাব অ যায়ী সং ার মাট স েদর পিরমাণ িছল ১৩৭৮.১৮ কা  টাকা এবং সং ার 

ঋণ- লধন অ পাত িছল ৬৫:৩৫, চলিত স দ অ পাত িছল 0.৫২:1। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার স েদর 
পিরমাণ ি  পেয় দ ড়ােব যথা েম ১৪৪৬.৫০ কা  ও ১৫২৬.৪০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার 
ঋণ- লধন অ পাত িহসাব করা হেয়েছ যথা েম ৬৬:৩৪ ও ৬৭:৩৩। 

ছ. সরকাির কাষাগাের দয় 
কেপােরশন ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথবছের আমদািন , আয়কর, লাইেস  িফ, লভ াংশ ইত ািদ খােত 

যথা েম ২.৫০ ও ২.৮০ কা  টাকা সরকাির কাষাগাের দান করেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সরকাির 
কাষাগাের জমা দােনর পিরমাণ িছল ৭.১০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং া যথা েম ১.৫০ ও ১.৮০ 
কা  টাকা কের লভ াংশ িহেসেব পিরেশাধ করেব। 

জ. জনবল 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথবছের সং ার কমরত জনবল দ ড়ােব ৩,৬২৭ জন। ২০১৮-১৯ অথবছের 

কেপােরশেনর কমরত মাট জনবল িছল ৩,৬২৭ জন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের বতন-ভাতা খােত মাট য় া লন 
করা হেয়েছ যথা েম ২১৭.৯৪ কা  ও ২২৩.৫৫ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের বতন-ভাতা খােত মাট েয়র পিরমাণ 
িছল ২০৫.৪০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত গড় বতন ও ভাতািদ া লন করা হেয়েছ যথা েম 
৬,০০,৮৭৬ টাকা ও ৬,16,361 টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৫,৬৬,৩০৮ টাকা। 

িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব। 
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��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমান 

সং�া . ১ বছেরর  �রেত জাহাজ ১৭৫.০০ ১৬৯.০০ ১৭৫.০০ ১৭৭.০০

সং�া . ২ �য় ৪৩.০০ ২৩.০০ ৬.০০ ৬.০০

সং�া . ৩ িব�য় ১৮.০০ ১৪.০০ ৭.০০ ১৯.০০

সং�া . ৪ অেকেজা জাহাজ ৬.০০ ৩.০০ ১০.০০ ০.০০

সং�া . ৫ কােয �াপেযাগী জাহাজ ১৭৭.০০ ১৭৭.০০ ১৩৮.০০ ১৭৭.০০

সং�া . ৬ চলাচল উপেযাগী চা� জাহাজ ১২৩.০০ ১২৩.০০ ১১৭.০০ ১২৩.০০

লাখ টন . ৭ বহন�ত মালামাল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ নং . ৮ বহন�ত যা�ী ২৪৩.২৯ ২৪৩.১৬ ২৪৪.৫৪ ২২৩.৭৪

লাখ িলটার . ৯ জবালািনর �বহার ১৯২.৮৭ ১৯২.৭৩ ১৯৭.২৮ ১৮৯.০৭

লাখ িলটার . ১০ -জাহাজ �িত �ালািন �বহার ১.৫৭ ১.৫৭ ১.৬৯ ১.৫৪

রাজ� 

লাখ টাকা . ১১ মালামাল পিরবহন বাবদ ভাড়া রাজ� ৬০০.০০ ৫০০.০০ ৪৮৫.০০ ২৫০.০০

টাকা . ১২ - টন �িত গড় ভাড়া ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৩ জাহাজ ভাড়া বাবদ আয় ১৫০.০০ ১৫০.০০ ৭৫.০০ ৫৫.৫৬

লাখ টাকা . ১৪ যা�ী রাজ� ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩১৫.০০ ৯২৫.৪০

লাখ টাকা . ১৫ �ফির রাজ� ৩৭০০০.০০ ৩৬৫০০.০০ ৩৬০০০.০০ ৩৫৬৫৭.৬৯

লাখ টাকা . ১৬ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৯০৫০.০০ ৩৮৪৫০.০০ ৩৭৮৭৫.০০ ৩৬৮৮৮.৬৫

�য় 

লাখ টাকা . ১৭ জবালািন �য় ১৩০১০.০০ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০১ ১২৭৫০.০০

টাকা . ১৮ - �িত িলটােরর �� ৬৭.৪৫ ৬৭.৪৫ ৬৫.৯০ ৬৭.৪৪

লাখ টাকা . ১৯ অ�া� পিরবত�নশীল �য় (তফিসল-ক) ১১৪৯.০০ ১১৪২.০০ ১০০৭.০০ ১০০২.৫৩

লাখ টাকা . ২০ অবচয় ২৮৯০.০০ ২৮৮৮.০০ ২৮৫০.০০ ২৮১৫.১৯

লাখ টাকা . ২১ �মরামত ও র�ণােব�ণ �য় (তফিসল-খ) ১৭৬০.০০ ১৭৫০.০০ ১৫৭৬.০০ ১৫৬০.০০

লাখ টাকা . ২২ অ�া�  �ায়ী �য় (তফিসল-ঘ) ৮৮২৩.৩০ ৮৫৯৫.০০ ৮৭১৩.২০ ৭৭৮৪.৯৭

লাখ টাকা . ২৩ �শাসিনক ও িব�য় �য় (তফিসল-গ) ৯৪৬৭.০০ ৯২৮৫.০০ ৯৬১৬.০০ ৮৩৯০.৫৮

লাখ টাকা . ২৪ �মাট পিরচালন �য় ৩৭০৯৯.৩০ ৩৬৬৬০.০০ ৩৬৭৬২.২১ ৩৪৩০৩.২৭

লাখ টাকা . ২৫ - জাহাজ �িত পিরচালন �য় ৩০১.৬২ ২৯৮.০৫ ৩১৪.২১ ২৭৮.৮৯

লাখ টাকা . ২৬  পিরচালন উ�ৃ� / (ঘাটিত) ১৯৫০.৭০ ১৭৯০.০০ ১১১২.৭৯ ২৫৮৫.৩৮

লাখ টাকা . ২৭ জাহাজ �িত উ�ৃ� / (ঘাটিত) ১৫.৮৬ ১৪.৫৫ ৯.৫১ ২১.০২

 ৪২৭  
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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  ১,৯৫০.৭০  ১,৭৯০.০০  ১,১১২.৭৯  ২,৫৮৫.৩৮.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১,২০৫.০০  ১,২০০.০০  ১,৫২৮.০০  ১,১১৫.০০.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৩,১৫৫.৭০  ২,৯৯০.০০  ২,৬৪০.৭৯  ৩,৭০০.৩৮.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ২.০৭  ২.০৭  ১.৩৯  ২.৬৮.

৬ �দ  ১,৮৮১.৬১  ১,৯০৯.২১  ১,৭৭৫.০০  ১,৮০৪.২০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১,৩২৪.০৯  ১,১৩০.৭৯  ৯১৫.৭৯  ১,৯৪৬.১৮.

৮ কর  ১০০.০০  ১০০.০০  ০.০০  ৫৬০.৩৮.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১,২২৪.০৯  ১,০৩০.৭৯  ৯১৫.৭৯  ১,৩৮৫.৮০.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১৮০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.৩৬  ০.৩১  ০.২৩  ০.৩১.

১২ িনজ� অথ � �যাগান অ�পাত  ০.৮৯  ০.৮৮  ০.৮৮  ১.৫৯.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১,৩২৪.০৯  ১,১৩০.৭৯  ৯১৫.৭৯  ১,৯৪৬.১৮.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ২,৮৯০.০০  ২,৮৮৮.০০  ২,৮৫০.০০  ২,৮১৫.১৯.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৪,২১৪.০৯  ৪,০১৮.৭৯  ৩,৭৬৫.৭৯  ৪,৭৬১.৩৭.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ২,০০০.০০  ২,০০০.০০  ২,০০০.০০  ০.০০.

১৮ পিরচালনার �াবর স�ি� িব�য়  ৮০০.০০  ৬০০.০০  ২০০.০০  ৭৭৮.৮৫.

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

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ৭,০১৪.০৯  ৬,৬১৮.৭৯  ৫,৯৬৫.৭৯  ৫,৫৪০.২২.

তহিবেলর ��য়াগ 

২২ আয়কর  ১০০.০০  ১০০.০০  ০.০০  ৫৬০.৩৮.

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

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১৮০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮,১০০.০০  ৬,৬৫০.০০  ৬,০৫০.০০  ৪,৩৩৬.০৯.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,৬৬৫.০০  ১,৯৩০.০০  ১,৭৩৫.০০  ১,৯০৫.৪২.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ��য়াগ  ১১,৫৪৫.০০  ১০,৩৩০.০০  ৯,৪৩৫.০০  ৮,৪৫১.৮৯.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৪,৫৩০.৯১ -৩,৭১১.২১ -৩,৪৬৯.২১ -২,৯১১.৬৭.

 ৪২৮  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৪২৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১২০২৬.৮৯ ১২০২৬.৮৯ ১২০২৬.৮৯. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৮০৬৬.১৩ ৩৭০২২.০৪ ৩৬১৪১.২৫. 

৩ ই��ই� ৫০০৯৩.০২ ৪৯০৪৮.৯৩ ৪৮১৬৮.১৪. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৫৭১৬৭.০৪ ৫৬৬৬৭.০৪ ৫৬১৬৭.০৪. 

৫ চলিত দায় ৪৫৩৭৯.৫৯ ৩৮৯৩৪.১৬ ৩৩৪৮২.৪৮. 

৬ �মাট দায় ১০২৫৪৬.৬৩ ৯৫৬০১.২০ ৮৯৬৪৯.৫২. 

৭ �মাট তহিবল ১৫২৬৩৯.৬৫ ১৪৪৬৫০.১৩ ১৩৭৮১৭.৬৬. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৬৭ : ৩৩ ৬৬ : ৩৪ ৬৫ : ৩৫. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৪৬ : ১ ০.৪৯ : ১ ০.৫২ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.৩৫ : ১ ০.৩৭ : ১ ০.৩৯ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১৩৩৫৩৯.০৬ ১২৬২৩৯.০৬ ১২০১৮৯.০৬. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৪১৬৯১.১৭ ৩৮৮০১.১৭ ৩৫৯১৩.১৭. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৯১৮৪৭.৮৯ ৮৭৪৩৭.৮৯ ৮৪২৭৫.৮৯. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৩৯৭৩২.০৭ ৩৮০৬৭.০৭ ৩৬১৩৭.০৭. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৫৪০২.২৫ ৪৯১১.১৪ ৪৪৬৪.৬৭. 

১৬ -�দনাদার ৩৭৫৫.২৫ ৩৪১৩.৮৬ ৩১০৩.৫১. 

১৭ -অ�া� ১১৯০২.১৯ ১০৮২০.১৭ ৯৮৩৬.৫২. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২১০৫৯.৬৯ ১৯১৪৫.১৭ ১৭৪০৪.৭০. 

১৯ -�মাট স�দ ১৫২৬৩৯.৬৫ ১৪৪৬৫০.১৩ ১৩৭৮১৭.৬৬. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.২৬ ০.২৭ ০.২৭. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -১.৬১ -১.৯৪ -২.২৯. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৯০.১০ ৮২.৮৯ ৮০.৫৩. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -২৪৩১৯.৯০ -১৯৭৮৮.৯৯ -১৬০৭৭.৭৮. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৪৫৩০.৯১ -৩৭১১.২১ ০. 

 ৪২৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ৩১.১৬. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ৯৮.১৬. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

ি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  ১০০.০০  ৫৬০.৩৮ ১০০.০০  ৩১.১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১৮০.০০  ১৫০.০০ ১৫০.০০  ১৫০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.৪৮. 

�মাট ১৪  ২৮০.০০  ৭১০.৩৮ ২৫০.০০  ৩১০.৯৬. 

 ৪৩১  



 

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 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 432.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৫২১,৭৩১ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৮  ২১  ২৬  ২৮  ২৬  ২৬  ২৮  ২৬  ১৬৮.৪৮  ২২৭.১৭  ৩৯৫.৬৫. 

২  ১,১০৬,৯৪৩ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১৪২  ৯৭  ১০৬  ১৪২  ১০৬  ১০৬  ১৪২  ১০৬  ৪৬০.২৮  ৭১৩.০৮  ১,১৭৩.৩৬. 

৩  ১,৭৮৫,৪৮১ কম �চারী (��ড ১০)  ৪৪৪  ২৪০  ২৬৪  ৪৪৪  ২৬৪  ২৬৪  ৪৪৪  ২৬৪  ১,৭০৯.৪৮  ৩,০০৪.১৯  ৪,৭১৩.৬৭. 

৪  ১,৫৮৬,৫৩৫ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৬১৪  ৩৫৮  ৩৯৬  ৬১৪  ৩৯৬  ৩৯৬  ৬১৪  ৩৯৬  ২,৩৩৮.২৪  ৩,৯৪৪.৪৪  ৬,২৮২.৬৮. 

৫  ৫৩৩,৯৫৩ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩,৫৩৫  ২,৩৭৭  ২,৩৯১  ৩,৫৩৫  ২,৩৯১  ২,৩৯১  ৩,৫৩৫  ২,৩৯১  ৪,১৯৭.৬৫  ৮,৫৬৯.১৬  ১২,৭৬৬.৮১. 

৬  ১,০১১,৯৬৯ দ� �িমক  ৩২৬  ১৬০  ১৬০  ৩২৬  ১৬০  ১৬০  ৩২৬  ১৬০  ৫২৩.৪১  ১,০৯৫.৭৪  ১,৬১৯.১৫. 

৭  ৮৯৯,৮২৭ আধা-দ� �িমক  ২৪০  ৭০  ৮১  ২৪০  ৮১  ৮১  ২৪০  ৮১  ২৩৫.৬৫  ৪৯৩.২১  ৭২৮.৮৬. 

৮  ২,৩৪৪,৩৩৩ অদ� �িমক  ৬৫  ৩৯  ৩৯  ৬৫  ৩৯  ৩৯  ৬৫  ৩৯  ৩৯.৬৪  ৮৭৪.৬৫  ৯১৪.২৯. 

৯  ৭,৭৮৯ অিনয়িমত �িমক  ০  ৩৩৯  ৫৬০  ০  ৫৬০  ৫৬০  ০  ৫৬০  ৪৩.৬২  ০.০০  ৪৩.৬২. 

১০  ৬০০,১১৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪,১৬৬  ২,৬৪৬  ২,৬৭১  ৪,১৬৬  ২,৬৭১  ২,৬৭১  ৪,১৬৬  ২,৬৭১  ৪,৯৯৬.৩৫  ১১,০৩২.৭৬  ১৬,০২৯.১১. 

১১  ৬১৬,৩৬১ �মাট (৪+৯+১০)  ৪,৭৮০  ৩,৩৪৩  ৩,৬২৭  ৪,৭৮০  ৩,৬২৭  ৩,৬২৭  ৪,৭৮০  ৩,৬২৭  ৭,৩৭৮.২১  ১৪,৯৭৭.২০  ২২,৩৫৫.৪১. 

 ৪৩২  



 

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 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 433.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১৬৫.৩২  ২২০.৭৪  ৩৮৬.০৬  ১৬৫.৬২  ১১৮.৯৯  ২৮৪.৬১ ১৪৮৪৮৪৬  ১০৯৪৬৫৪  ১৪০২৪৬২  ১৫৮.১৪  ২০৬.৫০  ৩৬৪.৬৪

 ৪৫১.৬৭  ৬৯২.৯২  ১,১৪৪.৫৯  ৪৫২.৪৮  ৩৭৩.৫১  ৮২৫.৯৯ ১০৭৯৮০২  ৭৭৯২৩৬  ১০১৯০৯৪  ৪৩২.০৩  ৬৪৮.২১  ১,০৮০.২৪

 ১,৬৭৭.৫০  ২,৯১৯.২২  ৪,৫৯৬.৭২  ১,৬৮০.৫১  ১,৫৭৩.৫৮  ৩,২৫৪.০৯ ১৭৪১১৮২  ১২৩২৬১০  ১৬৪২২০৮  ১,৬০৪.৫৬  ২,৭৩০.৮৭  ৪,৩৩৫.৪৩
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তফিসল-ক
অ া  পিরবতনশীল য় (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. টিলি ার ও ানিজ র 36.00 35.00 36.00 29.83
2. নদী ব েরর কর, খাজনা ও টালস 36.00 35.00 36.00 26.93
3. িব আই ডাি উ  এ চাজ 140.00 140.00 160.00 95.00
4. রিজে শন ও সােভ িফস 36.00 35.00 36.00 33.35
5. কােগা হ া িলং 33.00 32.00 33.00 28.48
6. াি ং চাজ 36.00 35.00 36.00 32.00
7. দাম ও যা ী ছাউিন মরামত 18.00 18.00 18.00 16.00
8. ঘাট ও জ  মরামত 36.00 35.00 36.00 36.00
9. আনসারেদর বতন ভাতা 135.00 130.00 125.00 125.00
10. পাশাক পিরচছদ ( া ং াফ) 65.00 60.00 55.00 50.00
11. কাপড়, াকািরজ ইত ািদ 20.00 20.00 20.00 17.34
12. জাহােজর িবিবধ খরচ 80.00 80.00 80.00 80.00
13. িকট ছাপা ও অ া 65.00 65.00 56.00 56.20
14. জাহাজ িবমা খরচ 200.00 200.00 100.00 101.40
15. জাহাজ উ ার খরচ 30.00 30.00 30.00 26.00
16. জীবন র াকারী উপকরেণর মরামত 35.00 35.00 35.00 36.00
17. পির ার ও পির তা 12.00 12.00 0.00 0.00
18. িনেয়াগ য় 26.00 25.00 25.00 25.00
1৯. কনসালেটি  িফ

ক. হড অিফস িবি ং 60.00 70.00 50.00 140.00
খ. লনা, িচটাগাং, নারায়ণগ  10.00 10.00 10.00 10.00
গ. জাহাজ নকশা, উপ াপন, ডক ১,২ 30.00 30.00 20.00 30.00
ঘ. অ া 10.00 10.00 10.00 8.00

19. মাট য় (১+....+১৮) 1149.00 1142.00 1007.00 1002.53

তফিসল-খ
জাহাজ মরামত ও র ণােব ণ (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. যা ী সািভস- জলযান 400.00 400.00 296.00 295.00
2. ফির জলযান 1000.00 1000.00 990.00 980.00
3. কােগা সািভস- জলযান 100.00 100.00 65.00 65.00
4. অ া  -ডকইয়াড খরচ 260.00 250.00 225.00 220.00
5. মাট (১+....+৪) 1760.00 1750.00 1576.00 1560.00
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তফিসল-গ
শাসিনক ও িব য় য় (ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3111101 কমচারীেদর ল বতন ( ড ১-১০) 985.00 980.00 987.00 938.80
2. 3111201 কমচারীেদর ল বতন ( ড ১১-২০) 1585.00 1580.00 1583.00 1527.60
3. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা 1200.00 1150.00 1210.00 1028.35
4. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 210.00 200.00 230.00 185.70
5. 3111302 যাতায়াত ভাতা 35.00 34.00 35.00 33.00
৬. 3111325 উৎসব ভাতা 430.00 425.00 460.00 365.90
7. 3111306 িশ া  ভাতা 38.00 36.00 38.00 35.15
8. 3111327 অিধকাল ভাতা 150.00 150.00 140.00 129.96
9. মণ য়

ক. অভ রীণ 85.00 80.00 75.00 60.08
খ. বেদিশক 10.00 10.00 10.00 5.00

1০. 3111314 িফন ভাতা 26.00 25.00 26.00 18.35
১১. 3111316 ধালাই ভাতা 30.00 28.00 30.00 25.00
১২. 3111301 চলিত দািয় /অিতির  দািয়  ভাতা 15.00 15.00 16.00 14.00
১৩. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 30.00 30.00 45.00 38.30
১৪. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা 31.00 30.00 30.00 35.00
১৫.  নগদায়ন 138.00 130.00 120.00 120.00
১৬. উপ মাট (৩+.....+ ১5) 2428.00 2343.00 2465.00 2093.79

অিফস খরচ
17. ণ ও মিনহাির সাম ী 80.00 76.00 60.00 49.85
18. ডাক ও টিলেফান 15.00 15.00 20.00 15.89
19. অিফস ভাড়া য় 25.00 25.00 35.00 28.00
20. খাজনা ও কর 65.00 65.00 75.00 64.50
21. িব ৎ ও পািন 105.00 105.00 95.00 86.90
2২. িব াপন ও চার 100.00 90.00 80.00 75.00
২৩. ই ারেনট/ া / টেল 15.00 15.00 0.00 0.00

মরামত ও র ণােব ণ 
ক. দালান - কাঠা 86.00 85.00 85.00 70.73
খ. আসবাবপ  ও অিফস সর ামািদ 12.00 10.00 12.00 7.80
গ. া  মিশনািরজ 12.00 12.00 12.00 8.00
ঘ. গািড় 50.00 50.00 50.00 41.56
ঙ. র াকার 20.00 18.00 20.00 12.00

24. গািড়র ালািন/িস এন িজ 105.00 105.00 100.00 102.45
25. মাল বহন ও ভাড়া 12.00 12.00 12.00 9.87
26. ক াণ/ অ দান 10.00 10.00 10.00 6.00
27. াংক চাজ 65.00 60.00 55.00 50.00
28. িবিবধ খরচ 17.00 17.00 15.00 18.00
29. অ ান ,উৎসব ও জাতীয় িদবস 30.00 30.00 14.00 13.00
30. ক ও সামিয়কী 10.00 10.00 10.00 8.00
৩১. িবমা (সাধারণ) 46.00 40.00 45.00 38.60
৩২. প িবমা 100.00 100.00 90.00 83.00
৩৩. আইন খরচ 35.00 35.00 45.00 38.00
৩৪. অিডট িফস 4.00 4.00 4.00 3.00
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(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
৩৫. অবচয়  

ক. ভবন, দাম ও জ 120.00 115.00 120.00 110.00
খ. া  ও য পািত 28.00 28.00 28.00 28.00
গ. আসবাবপ  ও অিফস সর ামািদ 22.00 20.00 20.00 17.00
ঘ. গািড় 80.00 75.00 75.00 70.00
ঙ. রা া ল ল 14.00 12.00 12.00 8.00

৩৬. বাস ভাড়া 86.00 85.00 85.00 84.51
৩৭. দাবী ও িত রণ 10.00 10.00 10.00 6.00
৩৮. পাশাক পিরচছদ ( সার াফ ) 40.00 40.00 40.00 30.00

৩৯. উপ- মাট (১৭+...+৩৮) 1419.00 1374.00 1334.00 1183.66
অ া  য়:

৪০. ভিব ৎ তহিবল চ দা 425.00 400.00 500.00 356.96
41. অবসর ভাতা ও আ েতািষক 2460.00 2450.00 2600.00 2162.08
42. বসা চার (Business Promotion) 40.00 35.00 36.00 35.00
43. স ানী 18.00 18.00 18.00 18.00
44. িচিকৎসা য় 20.00 20.00 20.00 15.60
45. িবেনাদন 18.00 17.00 16.00 13.50
46. স ানী (ইমাম, য়াি ন) 16.00 15.00 16.00 14.30
4৭. িশ ণ

ক. দেশ 10.00 10.00 7.00 5.79
খ. িবেদেশ 10.00 10.00 7.00 5.00

৪৮. সমাজ ক াণ   
ক. ম ক াণ 18.00 18.00 12.00 12.00
খ. ছা / ছা ীেদর মধাবী ি  10.00 10.00 10.00 6.50
গ. াচার 5.00 5.00 5.00 2.00

৪৯. উপ - মাট (৪০+...+৪৮) 3050.00 3008.00 3242.00 2646.73
৫০. মাট য় (১+২+১৬+৩৯+৪৯) 9467.00 9285.00 9611.00 8390.58

তফিসল -ঘ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3111- 101,201 ােয় ং াফেদর ল বতন 3774.20 3689.20 3580.20 3514.98
2. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা 1887.10 1844.60 1600.00 1520.14
3. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 310.00 309.40 295.00 290.00
4. 3111302 যাতায়াত ভাতা 56.00 55.00 55.00 52.23
5. 3111325 উৎসব ভাতা 625.00 615.00 600.00 550.96
6. 3111306 িশ া ভাতা 96.00 95.00 96.00 90.42
7.  নশ ভাতা 36.00 35.00 36.00 35.00
8. 3111326 মণ য় 16.00 15.00 16.00 13.00
9. ফায়ার উড এলাউ 36.00 35.00 36.00 33.65
10. 3111314 িফন ভাতা 46.00 45.00 46.00 37.00
11.  অ া  ভাতা 60.00 60.00 72.00 50.00
12. িভেড  ফা 240.00 225.00 265.00 206.00
13. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 66.00 65.00 68.00 50.62
১৪. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা 75.00 75.00 106.00 56.00
১৫.  নগদায়ন 160.00 150.00 150.00 150.00
1৬. উপ মাট (1+.....+১5) 7483.30 7313.20 7021.20 6650.00

অ া  ায়ী য়
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তফিসল -ঘ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

17. 3111- 101,201 ল বতন (ডক বসড ওয়াকশপ) 1034.00 991.00 1103.00 944.00
18. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা 517.00 495.50 605.00 400.00
19. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 116.00 115.00 117.00 110.00
20. 3111302 যাতায়াত ভাতা 45.00 42.00 45.00 38.00
21. 3111325 উৎসব ভাতা 263.00 260.00 263.00 250.00
22. 3111306 িশ া সহায়ক ভাতা 26.00 25.00 25.00 19.30
23. 3111314 িফন ভাতা 53.00 53.00 53.00 48.00
24. 3111327 অিধকাল য় 95.00 95.00 95.00 78.86
25. 3111326 মণ য় 18.00 18.00 18.00 16.00
26. পনশন এ  া ই 350.00 325.00 400.00 287.51
27. অ া  18.00 18.00 18.00 13.00
২৮. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 15.00 15.00 20.00 15.00
29. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা 45.00 40.00 50.00 35.00
30.  নগদায়ন 95.00 90.00 130.00 80.30
31. উপ মাট (১৮+.....+ ৩০) 1656.00 1591.50 1839.00 1390.97

32. মাট (১৭+৩১) 2690.00 2582.50 2942.00 2334.97

33. বাদ: ভেসল র েভশন এর ভাতা 1350.00 1300.00 1250.00 1200.00
3৪. মাট বতন ও ভাতা(3২-3৩) 1340.00 1282.50 1692.00 1134.97
৩৫. মাট ায়ী য়(১+১৬+3৪) 8823.30 8595.70 8713.20 7784.97

তফিসল -ঙ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১. ভাড়া 85.00 80.00 60.00 77.00
2. িবিনেয়াগ হইেত আয় 320.00 320.00 620.00 288.00
3. ফাইবার াস প  িব য় হেত 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ক াটািরং ইনকাম 600.00 600.00 650.00 580.00
5. িবিবধ আয় 200.00 200.00 198.20 170.00
6. উপ - মাট (১+......+৫) 1205.00 1200.00 1528.20 1115.00

7. ভ িক 50.00 50.00 50.00 50.00
8. মাট (৬+৭ ) 1255.00 1250.00 1578.20 1165.00

 

অ-পিরচালন আয়
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তফিসল -চ

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ন ন জাহাজ সং হ 4800.00 3000.00 3800.00 1286.09

2. জাহাজ নবায়ন
ক. উপকরণ য় 1000.00 1200.00 1000.00 1000.00
খ. বাইের -ডকইয়াড 700.00 900.00 500.00 500.00

3. অ া  (ডক) 250.00 250.00 200.00 250.00
4. নবায়ন খােত বতন-ভাতািদ 1300.00 1250.00 1250.00 1200.00

5. ওজন পিরমাপ য 50.00 50.00 100.00 100.00
6. মাট (১+.....+৫) 8100.00 6650.00 6850.00 4336.09

1. জ , দাম ও ইমারত 1000.00 1200.00 1000.00 510.82
2. া  ও মিশনাির 10.00 10.00 15.00 9.89
3. আসবাবপ  ও অিফস সর াম 40.00 40.00 25.00 60.96
4. কি উটার য পািত 25.00 25.00 25.00 25.00
5. যাগােযাগ য পািত 40.00 55.00 50.00 30.00
6. িম য় ও উ য়ন 100.00 150.00 50.00 150.00
7. গািড় এবং রকার 150.00 150.00 150.00 718.75
8. ই- সািভস া াম 100.00 100.00 120.00 100.00
9. মাট (১+.....+8) 1465.00 1730.00 1435.00 1605.42

10. হ িনমাণ ও মাটর সাইেকল অি ম 200.00 200.00 300.00 300.00
11. মাট (9+10) 1665.00 1930.00 1735.00 1905.42

*কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা ক  িবিনেয়ােগর ে  সরকােরর  
যথাযথ অ েমাদন এবং িনয়মনীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যােব।

 

 (ল  টাকায়)

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন

িবিনেয়াগ তফিসল

 পিরচালন ায়ী স দ

 অ া  দীঘেময়ািদ স দ
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িমক বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১.
328.12 350.43 388.58 388.57
212.00 234.51 252.10 257.00

২.
5024.05 5048.60 5301.75 4660.03

0.00 0.00 13939.23 13373.10

৩.
1754.97 1754.97 1447.50 1776.77
1647.10 1647.10 1750.42 1547.20

৪.
1577.27 2702.27 4607.49 1576.77

17137.32 15490.22 16519.08 13943.02

৫.  
  

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

 
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

৬.
 

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

  
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

২৭৬৮০.৮৩ 27228.10 ৪৪২০৬.১৫ ৩৭৫২২.৪৬

িমক ৩০/০৬/১৯ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়
ন র পয  বেকয়া 2020-21 2019-20 2018-19

১. 93476.19    
 3147.37 2997.50 388.00
 18087.30 10627.55 0.00

93476.19 21234.67 13625.05 388.00

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী

মাট

দীঘেময়ািদ ঋণ
ক. আসল
খ. দ

২. েময়ািদ
ক.  আসল
খ.  দ
মাট

িববরণ 

খ.  দ 
াংক ঋণ (বেকয়া)

১.  দীঘেময়ািদ

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

ক.  আসল

খ.  দ

১. দীঘেময়ািদ 
ক. আসল
খ.  দ
২.  েময়ািদ
ক.  আসল

ক. আসল
খ.  দ

বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল
খ.  দ
বেদিশক ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)

ক. আসল

াংক ঋণ (পিরেশািধত )

খ.  দ
সরকাির ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল
খ. দ
সরকাির ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন 

(স দ ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া )

(ল  টাকায়)

(ল  টাকায়)

        দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী

িববরণ 
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কে র নাম অ েমাদেনর  বা বায়ন
পযায়  কাল িনজ অ া ( াংক/ ব: ানীয় মাট মিশনািরঅ া  

(অথ অথ সরবরাহ ঋণ, া া য পািত য়

 বছর)  ডাউনেপেম ইত ািদ 

 ইত ািদ) 8=6+7 য়
2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10

1. রাতন ভা  ফির িত াপনকে অ েমািদত লাই'১৫- 3166.68  -  - 3166.68 3166.68 - -

২  উ তমােনর ক-টাইপ ফির িনমাণ ন20 িনজ  অথ

2. ডক নং-৩ এ মিরন ওয়াকশপ অ েমািদত লাই'১৬ 990.00  -  - 990.00 990.00 - -
াপন ও অবকাঠােমা উ য়ন। ন'১9 িনজ  অথ 

৩. 2  িমিডয়াম ফির িনমান অ েমািদত জা  ১৯ 2495.26 2495.26 2495.26
ন'২১ িনজ  অথ 

৪. িবআইডি উ িস'র নৗযােন ালািন অ েমািদত নেভ র'১৯- 2099.00 2099.00 2099.00
সরবরােহর জ  ২  ােলা াফট ন ২২ িনজ  অথ 
অেয়ল াংকার িনমান
৫. Hover Craft সং হ স িকত অঅ েমািদত  150.00 0.00 0.00
সমী া ক  িনজ  অথ 
৬. ৫৪  জলযান সং হ স িকত অঅ েমািদত 200.00  
সমী া ক িনজ  অথ 
ক) উপ মাট 9100.94 - - 8750.94 8750.94 - -

খ) বািষক উ য়ন কম চী(িজওিব এবং  অথায়ন)
1.চ াম-স ীপ-হািতয়া-বিরশাল অ েমািদত িডেস'১৪- 1296.75 -  - 5187.00 5187.00 - -
উপ লীয় েট যা ীবাহী জাহাজ িনমাণ ন'২০ িনজ  অথ

3890.25
িজওিব

2. ঢাকা বিরশাল লনা েট যা ী অ েমািদত এি ল'১৫- 1444.80  -  - 7224.00 7224.00 - -
পিরবহেণর জ  ২  ন ন জলযান ন' ১৯ িনজ  অথ
(১ম সংেশািধত) 5779.20

িজওিব
৩. িবআইডি উ িস'র জ  ৩৫   অ েমািদত লাই'১৮ 6599.00 131971.00 131971.00
বািণিজ ক ও ৮  সহায়ক জলযান ন'২৩ িনজ  অথ
সং হ এবং ২  ন ন ি পওেয় িনমাণ 125372.00

(১ম সংেশািধত) িজওিব
খ) উপ মাট 144382.00 - - 144382.00 144382.00 - -
মাট (ক+খ) 153482.94 153132.94 153132.94

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন
২০২০-২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ

ক) বািষক উ য়ন কম চী( অথায়ন)

ল  টাকায়) 
                     কে র অ েমািদত য়    ক  অথায়েনর উৎস
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ব: ানীয় মাট মিশনািরঅ া  
া া য পািত য় ব: ানীয় মাট ব: ানীয় মাট ব: ানীয় মাট

ইত ািদ া া া া া া
13=11+12  য়

11 12 13=14+15 14 15 16 17 18=16+17 19 20 21=19+20 22 23 24=22+23

- 1378.58 1378.58 - - - 902.00 902.00 - 901.00   901.00    - 0.00 0.00

 - 820.99 820.99 - - - 0.00 0.00 - -            -             - 0.00 0.00

900.00   900.00    1300.00 1300.00

389.00  389.00   1000.00 1000.00

150.00   150.00    0.00 0.00

-         200.00 200.00

- 2199.57 2199.57 - - - 902.00 902.00 - 2340.00 2340.00 - 2500.00 2500.00

 - 2067.88 2067.88 - - - 1364.00 1364.00 - 1364.00 1364.00 - 0.00 0.00

- 6016.34 6016.34 - - - 0.00 0.00 -        -          0.00 0.00

       18.84 18.84      11578.95 11578.95 5895.00 5895.00 40000.00 40000.00

- 8084.22 8084.22 - - - 1364.00 1364.00 - 7259.00 7259.00 - 40000.00 40000.00

10283.79 10283.79 2266.00 2266.00 9599.00 9599.00 42500.00 42500.00

খ) বািষক উ য়ন কম চী(িজওিব এবং  অথায়ন)

সংেশািধত য়অ েমািদত য় া িলত য়

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন
২০২০-২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ

2018-19 অথবছর পয  ম ি ত য় 2019-20 অথবছেরর 

ক) বািষক উ য়ন কম চী ( অথায়ন)

2019-20 অথবছেরর 

         (ল  টাকায়)
2020-21 অথবছেরর 
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