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ম  োংল  বন্দর কর্তপৃক্ষ 

১. ভূম ক   

১৯৫০ স ললর ১ মিলসম্বর চ লন  বন্দর কর্তপৃক্ষ প্রমিষ্ঠ  ল ভ কলর। ১১ মিলসম্বর ১৯৫০ এ জয় মনরল  লল ‘মি মসটি অব 

মলয়নস’  বৃটিশ ব মিমজিক জ হ জ মন ঙ্গলরর   ধ্যল  এি োংলক লরজ  মপ র্ ৃ মহলসলব সরক মর অমিিপ্তর রূলপ ক র্কৃ্র     কলর।  

১৯৭৬ স ললর একটি Ordinance এর আওি য় ১৯৭৭ স লল চ লন  বন্দর কর্তপৃক্ষ ন ল  একটি স্বশ মসি সোংস্থ  মহলসলব রূপ প য়। 

১৯৮৭ স লল অধ্য লিশটি সোংলশ িন কলর Mongla Port Authority Ordinance, ১৯৭৬ কর  হয়  এবোং এর  অিীন  ম  োংল  বন্দর 

কর্তপৃক্ষ (মবক) ন ল   বি ৃ লন ক র্কৃ্র  চললে। একজন  মচয় রম্য ন ও মিনজন সিস্য স ন্বলয় ম  োংল  বন্দর কর্তপৃলক্ষর মব ি ৃ

 ঠিি। ম  োংল  বন্দর পমরলবশব ন্ধব ও       মিিীয় বৃহত্ত  সমুদ্র বন্দর।  

     ক  (Vision) 

            ও     ব ব  ব     ক ব    ব  ম      

          (Mission) 

 ব      বক    ম         ও     ক   ; 

            ক  ম                     ; 

            ক      ও ক               ক    ম         ; 

              ব   ক      ; 

 ক      ও ক                 ব           ; 

     ক ব     ব       ব    এবোং  

          ব        ক    

        ক    ব   

 ব    ব                      ও       

 ব    ব   ক            ব  ও  বক    ম      ব         

 ব                 ব মিোৃং ও              ব                       

 ব                                    ও        ব     ক         ম   ি  ব  ব    ম   ম           ব     

ও    ম    ক           

 ম   ম                     ম     ব    ও  ব    ক                  ব           ও          ব       

       ব             ও             ক                    ও          ব  ব                    

               ক  ক              

 

    ক               

  ম     ব      বক    ম         ও     ক     

  ম     ব           ও   ম        
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    ব       ব              

     -      ব                          ম ট  ক                     হি ন্ডমলোং  ব       ক   ট ক       

             ব                  ক       ব                      ম                 ব        

     ব     ব              ক       ও ক                                         ব ট           

 ম  ম         ম            ট       ব      ব      ব      ট  ম   ক       ক              মবক    

 ব       ক                 ক       ক          

     -      ব                          ম ট  ক                   ক                              

 ব       ক   ট ক                    ব                  ক       ব                      ম 

                ব                  ব     ব     ক                    মট           ব    

         ক       ও ক                   ম           ক                          ক     ম       

            ম         ক      ম             ট      ক      ট        ও              ক  ও 

 ম  ম  ক       ক          

    ৮- ৯    ব    ৯১২       , ১১৩.১৫     ম ট  ক     , ৫৭৭৩২       ক         ৩,১৭০                

 ব  ৩২৯  ক   ট ক                    ব                  ক     ,       ক        ব            

          ম ১৬.৩৩%, ১৬.৪৬%, ৩৪.২৯%  ব  ১৯              ব     ব     ক         ৪০    

   মট           ব          ১২  ক       ও ক                   ম      ,       ক     ম       

            ম  , মজটি অভিন্তলর ১০০০ মকমভএ ও ১১/০.৪১৫ মকমভএ ২ নোং মবদ্যিৎ উপলকন্দ্র পুনব ৃসন এবোং স্থ য়ী 

বন্দর এল ক য় ৬৫০  ক      ম             ট  স্থ পন, ল ইফ মসমভোং ইকুইপল ন্ট সোংগ্রহ, ৩            ক  

ও  ম  ম  ক       ক            

         Key Performance Indicators (KPI) 

  ম     ব           ক    ট   ও                       ; 

 ক        ব  ক                    ম  ; 

              ; 

 ক                   ব   ; 

 ক                    ; 

  ম     ব            ও     ক   ; 

  ম     ব                    ব   ; 

     ক ব     ব      এবোং  

  ম     ব   ক                   ব ম    বক    ম         
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    ম    ব             

               

 ক               ব          

                    ও        

  ম     ব      ব               ম                  বক    ম    ম      

     ব      ক    

           ব                                  ক        ব                   ক       ম       ম   

    ম      ম                         বক    ম         ট   ব ট          ট  ক ম               

          ও             ম                                     ক       , ক              ক       

                ব    ক           ব    ক       ,  অলর্  ফ য় র এক্সটিোংগুইস র অি ন্ড অলর্  মম ক অি ল  ,ৃ 

জেটির পাইলসমূহের ক্ষয় জরাধকরণ এবং জেন্ডার প্রতিস্থাপন          

          ও  -     অিীলন আনুষমঙ্গক   ব         ও    ক       ট  ম        ম    ট ও           

     ব   ক  ব   ম  ম    ব        ক                         ও         ম    , হ রব র চি লনললর ফুি 

স ইলল  এল ক য় মেমজোং,    মন                    ক                            ও  ট     ট ম  প্ল্ি ন্ট 

          ক ব     ব      এবোং অিিবশকীয়  সরঞ্জ      বন্দলরর  বক    ম  সম্প্রস রি  ও আধুমনক য়ন    

 

১০. সোংস্থ র ২০২০-২১ অর্ ৃ বেলরর প্র ক্কমলি ২০১৯-২০ অর্ ৃ বেলরর সোংলশ মিি ও অনুল  মিি এবোং ২০১৮-১৯ অর্ ৃ

বেলরর ম  র্ আয়, ম  র্ ব্যয়,   ট মুন ফ /(   ক   ) মনম্নরূপ:  

                                                                                                              ( লক্ষ র্ ক য়) 

ক্রম ক 

নম্বর 

মববরি ব লজর্ 

২০২০-২১ 

সোংলশ মিি ব লজর্ 

২০১৯-২০ 

অনুল  মিি ব লজর্ 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. ম  র্ আয় ৩৩৯৫০.০০ ৩৩৬৩০.০০ ২৯৩১৭.০০ ৩২৯১২.১৩ 

২. ম  র্ ব্যয় ২৭১৯৩.২৯ ২৬৬৯৩.৬৯ ২৩৫০৯.২০ ২২৯০৬.৬৭ 

৩.   ট মুন ফ /(   ক   ) ৬৭৫৬.৭১ ৬৯৩৬.৩১ ৫৮০৭.৮০ ১০০০৫.৪৬ 

 

১১. ব লজর্ পর্ ৃলল চন  

ক.  পমরচ লন বৃত্ত ন্ত   

 ম  ল  বন্দলর   লব হী জ হ লজর আ  ন ও বমহ  ৃন সোংখ্য  ২০১৮-১৯  অর্বৃেলরর প্রকৃি মহস ব অনুর্ য়ী র্র্ ক্রল  ৯১২ 

টি ও ৯১৫ টি। ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ এই সোংখ্য  হ্র স মপলয় র্র্ ক্রল  ৮৭০ ও 

৮৮০ টিলি িাঁড় লব বলল প্র ক্কলন কর  হলয়লে। ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি উভয় ব লজলর্ 

আ ি মনকৃি ও রপ্ত মনকৃি পণ্যসহ ম  র্   ল   ল উঠ ন   র পমর  ি  ৮০.০০ ল খ ম . র্ন হলব বলল প্র ক্কলন কর  হলয়লে। ২০১৮-

১৯ অর্বৃেলরর মহস ব অনুর্ য়ী ম  র্   ল   ল উঠ ন   র পমর  ি মেল ১১৩.১৫ ল খ ম .র্ন। ম  র্ পমরচ লন র জলস্বর পমর  ি 

২০১৮-১৯ অর্বৃেলর মেল ২৬৯.০৫ মক টি র্ ক । ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ 

র জস্ব আলয়র পমর  ি মকছুর্  বৃমি মপলয় র্র্ ক্রল  ২৮২.৩০ মক টি ও ২৮৯.৯০ মক টি র্ ক  হলব।  
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অত্র বন্দলর ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ ম  র্ পমরচ লন ব্যলয়র পমর  ি 

র্র্ ক্রল  ২৪৪.৪৪ মক টি ও ২৪৯.৯৩ মক টি র্ ক য় িাঁড় লব বলল মহস ব কর  হলয়লে। ২০১৮-১৯  অর্বৃেলর ম  র্ পমরচ লন ব্যলয়র 

পমর  ি মেল ১৯৬.১২ মক টি র্ ক । মবমভন্ন খ লি ব্যয় বৃমি প ওয়  সলেও র জস্ব আয় বৃমির ক রলি ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর 

সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ অত্র বন্দলর পমরচ লন মুন ফ র পমর  ি র্র্ ক্রল  ৩৭.৮৬ মক টি ও ৩৯.৯৭ 

মক টি র্ ক  হলব বলল আশ  কর  র্ লে। ২০১৮-১৯  অর্বৃেলর পমরচ লন মুন ফ র পমর  ি মেল ৭২.৯৩ মক টি র্ ক । 

 .  মুন ফ  ও িহমবল প্রব হ  

পমরচ লন মুন ফ র স লর্ অন্য ন্য অ-পমরচ লন আয়-ব্যয় স ন্বয় ও আয়কর পমরলশ লির পর ২০১৮-১৯ অর্বৃেলর 

কর্তপৃলক্ষর নীর্ মুন ফ র পমর  ি মেল ১০০.০৫ মক টি র্ ক । ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি 

ব লজলর্ নীর্ মুন ফ র পমর  ি র্র্ ক্রল  ৬৯.৩৬ মক টি ও ৬৭.৫৭ মক টি র্ ক য় িাঁড় লব বলল আশ  কর  র্ লে। নীর্ মুন ফ , অবচয় 

ও অন্য ন্য িহমবলসহ ২০১৮-১৯  অর্বৃেলর কর্তপৃলক্ষর ম  র্ িহমবল সোংগ্রলহর পমর  ি মেল ৩০৮.১৯ মক টি র্ ক । এর মবপরীলি 

আয়কর, সরক মর মক ষ   লর প্রলিয় অবি ন/লভি োংশ পমরলশ ি, পমরচ লন র স্থ য়ী সম্পমত্তলি মবমনলয়   ও অন্য ন্য িীর্লৃ য় মি 

সম্পমত্তলি মবমনলয় ল র পর উক্ত অর্বৃেলর র্ র্মি িহমবললর পমর  ি িাঁড় য় ২৮০.৬২ মক টি র্ ক । ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর 

সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর ব লজলর্ র্ র্মি িহমবললর পমর  ি ি ড় লব র্র্ ক্রল  ১০০.৯৯ মক টি ও ৬৭.৬৮ মক টি র্ ক ।  

 . মূল্যসোংলর্   ও উৎপ িনশীলি  

ক্রম ক 

নম্বর 

মববরি একক ব লজর্ 

২০২০-২১   

সোংলশ মিি ব লজর্ 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

১. পমরচ লন মুন ফ /(মল কস ন) লক্ষ র্ ক          ৩৯৯৬.৭১ ৩৭৮৬.৩১ ৭২৯৩.২১ 

২. অবচয় ’’ ৩৩০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২১৭.৪০ 

৩. মবিন,  জুমর ও ভ ি মি ’’ ১৪৫২৩.৭৫ ১৩৪৩২.৮০ ১০৬৩৪.৩২ 

৪. ম  র্ মূল্যসোংলর্   (১+২+৩) লক্ষ র্ ক  ২১৮২০.৪৬ ২০৪১৯.১১ ২১১৪৪.৯৩ 

৫. ক চৃ রী সোংখ্য  জন ১৬১৫ ১১৫০ ১০৫৯ 

৬. ক ী প্রমি মূল্যসোংলর্   র্ ক  ১৩৫১১১২.০৭ ১৭৭৫৫৭৪.৭৮ ১৯৯৬৬৮৮.৩৯ 

সোংস্থ র ২০১৮-১৯  অর্বৃেলর ম  র্ মূল্যসোংলর্ ল র পমর  ি মেল ২১১.৪৫ মক টি র্ ক । ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি 

ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ মূল্যসোংলর্ ল র পমর  ি  র্র্ ক্রল  ২০৪.১৯ মক টি ও ২১৮.২০ মক টি র্ ক য় িাঁড় লব বলল 

মহস ব কর  হলয়লে। ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ ক ী প্রমি মূল্যসোংলর্ ল র পমর  ি 

র্র্ ক্রল  ১৭৭৫৫৭৪.৭৮র্ ক  ও ১৩৫১১১২.০৭ র্ ক য় িাঁড় লব বলল অনু  ন কর  হলয়লে। ২০১৮-১৯ অর্বৃেলর ক ী প্রমি 

মূল্যসোংলর্ ল র পমর  ি মেল ১৯৯৬৬৮৮.৩৯ র্ ক ।    

 . মবমনলয়   ও সঞ্চয় 

ক্রম ক 

নম্বর 

মববরি একক ব লজর্ 

২০২০-২১   

সোংলশ মিি ব লজর্ 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

১. মবমনলয়   লক্ষ র্ ক  ৬৯৯৪৩.২০ ৬৬৫১৫.৮০ ৩০২৮৪.৭১ 

২. রমক্ষি আয় ’’ ৬৬২৬.৭১ ৬৮০৬.৩১ ৯৮৮৫.৪৬ 

৩. অবচয় ’’ ৩৩০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২১৭.৪০ 

 ৪. ম  র্ সঞ্চয় (২+৩) লক্ষ র্ ক  ৯৯২৬.৭১ ১০০০৬.৩১ ১৩১০২.৮৬ 

 ম  ল  বন্দর কর্তপৃলক্ষর মবমনলয়   ব্যয় ২০১৮-১৯  অর্বৃেলর মেল ৩০২.৮৫ মক টি র্ ক । ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর 

সোংলশ মিি ব লজলর্ এই ব্যয় বৃমি মপলয় ৬৬৫.১৬ মক টি র্ ক য় িাঁড় লব বলল মহস ব কর  হলয়লে।  ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি 

ব লজলর্ সোংলশ মিি ব লজলর্ অলপক্ষ  মবমনলয়   ব্যয় মকছুর্  বৃমি মপলয় ৬৯৯.৪৩ মক টি র্ ক য় িাঁড় লব বলল প্র ক্কলন কর  র্ লে।  

২০১৮-১৯ অর্বৃেলরর তুলন য় ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ সোংরমক্ষি আয় হ্র স 

প ওয় য়  ম  র্ সঞ্চয়ও হ্র স প লব। ২০১৮-১৯  অর্বৃেলর ম  র্ সঞ্চলয়র পমর  ি মেল ১৩১.০৩ মক টি র্ ক ।  
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ঙ.  মুলিন ক ঠ ল   

২০১৯ স ললর ৩০ মশ জুন, কর্তপৃলক্ষর ম  র্ সম্পলির পমর  ি মেল  ১৭১৬.০৯ মক টি র্ ক  র্ র ১২%  ঋি ও ৮৮% 

মূলিি ি র  মর্   ন মিওয়  হলয়লে। ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ব লজলর্ মবমনলয় ল র পমর  ি বৃমির ফলল ম  র্ সম্পলির 

পমর  ি বৃমি মপলয় ২৪৯২.৬৯ মক টি র্ ক য় উন্নীি হলব এবোং ঋি-মুলিলনর অনুপ ি িাঁড় লব ১৫:৮৫। ২০২০-২১ অর্বৃেলরর 

প্র ক্কমলি ব লজলর্ সম্পলির পমর  ি আলর  বৃমি মপলয় ৩৩০৩.২৭ মক টি র্ ক য় উন্নীি এবোং ঋি-মূলিলির অনুপ ি ১৭:৮৩ হলব বলল 

মহস ব কর  হলয়লে। 

 .  সরক মর মক ষ   লর মিয় 

 ম  ল  বন্দর কর্তপৃক্ষ ২০১৮-১৯ অর্বৃেলর আ ি মন শুল্ক, মবক্রলয়র উপর আব  মর শুল্ক/ভি র্, আয়কর ও সরক মর 

মক ষ   লর প্রলিয় অবি ন/লভি োংশ ব বি ম  র্ ৩৪.১৫ মক টি র্ ক  সরক মর মক ষ   লর জ   প্রি ন কলর। র্ র  লধ্য সরক মর 

মক ষ   লর প্রলিয় অবি ন/লভি োংলশর পমর  ি মেল ১.২০ মক টি র্ ক । ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর 

প্র ক্কমলি  উভয় ব লজলর্ সোংস্থ  নীর্ ল লভর প্রিি শ  কর য় সরক মর মক ষ   লর প্রলিয় অবি ন/লভি োংশ ব বি  ১.৩০ মক টি  র্ ক   

জ   প্রি ন করলব বলল আশ  কর  র্ লে। ২০১৯-২০ অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ আ ি মন 

শুল্ক, মবক্রলয়র উপর আব  রী শুল্ক/ভি র্, আয়কর ও সরক মর মক ষ   লর প্রলিয় অবি ন/লভি োংশ ব বি সরক মর মক ষ   লর সোংস্থ র 

সবলৃ  র্ অবি লনর পমর  ি িাঁড় লব র্র্ ক্রল  ২৪.৮০ মক টি ও ২৪.৩০ মক টি র্ ক ।   

 .  জনবল 

  ২০১৮-১৯ অর্বৃেলর  ম  ল  বন্দলর ২৭৯৭ টি  ঞ্জুমরকৃি পলির মবপরীলি প্রকৃি জনবল মেল ১০৫৯ জন। ২০১৯-২০ 

অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ এই সোংখ্য  র্র্ ক্রল  ১১৫০ জন ও ১৬১৫ জলন িাঁড় লব বলল 

মহস ব কর  হলয়লে। ২০১৮-১৯ অর্বৃেলর ক ী প্রমি  ড় মবিন ও ভ ি মির পমর  ি মেল ১০০৪১৮৫.০০ র্ ক । ২০১৯-২০ 

অর্বৃেলরর সোংলশ মিি ও ২০২০-২১ অর্বৃেলরর প্র ক্কমলি ব লজলর্ ক ী প্রমি  ড় মবিন ও ভ ি মির পমর  ি মকছুর্  বৃমি মপলয় 

র্র্ ক্রল  ১১৬৮০৭০.০০ ও ৮৯৯৩০৩.০০ র্ ক য় িাঁড় লব বলল অনু  ন কর  র্ লে।  

 

প্রমিটি খ লি ব্যলয়র মক্ষলত্র আমর্কৃ মবমি-মবি ন অনুসরি করলি হলব। 
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২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�মতা 

নং . ১ �জ�র সং�া ৬ ৬ ৬ ৬

নং . ২ �িরংএর সং�া ২৯ ২৯ ২৯ ২৯

বগ �িমটার . ৩ �শড ২২৪০০.০০ ২২৪০০.০০ ২২৪০০.০০ ২২৪০০.০০

িমটার . ৪ �জ�র �দঘ �� ৯১৫.০০ ৯১৫.০০ ৯১৫.০০ ৯১৫.০০

বগ � িমটার . ৫ উ�ু� অ�ন ৩০৫৫৩০.০০ ৩০৫৫৩০.০০ ৩৯১৩৯৬.০০ ৪৩৬৯২৬.০০

পিরচালনা 

নং . ৬ জাহােজর আগমন ৮৮০ ৮৭০ ৭৮০ ৯১২

নং . ৭ জাহােজর বিহ �গমন ৮৮০ ৮৭০ ৭৮০ ৯১৫

লাখ �ম. টন . ৮ আমদািন�ত মালামাল ৭৮.৫০ ৭৮.৫০ ৭২.০০ ১১১.৮০

লাখ �ম. টন . ৯ র�ািন�ত মালামাল ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.৩৫

িদন . ১০ - গড় উঠানামার সময় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ �মঃ . ১১ �মাট মালামাল উঠানামা (৮+৯) ৮০.০০ ৮০.০০ ৭৩.৫০ ১১৩.১৫

�.ইউ.ই . ১২ কে�ইনার হ�া�িলং ৬০০০০.০০ ৫৬০০০.০০ ৪৫০০০.০০ ৫৭৭৩২.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ১৩ জাহাজ �থেক রাজ� (তফিসল-ক) ৭৮০০.০০ ৭৬০০.০০ ৭১৫০.০০ ৭৭২৪.৫৩

লাখ টাকা . ১৪ - �িত জাহােজর রাজ� ৮.৮৬ ৮.৭৪ ৯.১৭ ৮.৪৭

লাখ টাকা . ১৫ মালামাল উঠানামার রাজ� (তফিসল-খ) ২০৭১০.০০ ২০২০০.০০ ১৭০৬২.০০ ১৮৮৪৮.৭৯

টাকা . ১৬ -টন �িত রাজ� ২৫৮.৮৮ ২৫২.৫০ ২৩২.১৪ ১৬৬.৫৮

লাখ টাকা . ১৭ অ�া� পিরচালন রাজ� (তফিসল-গ) ৪৮০.০০ ৪৩০.০০ ২৪৫.০০ ৩৩১.৪১

লাখ টাকা . ১৮ �মাট পিরচালন রাজ� (১৩+১৫+১৭) ২৮৯৯০.০০ ২৮২৩০.০০ ২৪৪৫৭.০০ ২৬৯০৪.৭৩

�য় 

লাখ টাকা . ১৯ �ায়ী পিরচালন �য় (তফিসল-ঘ) ১১৮১১.৬২ ১১৩৪৬.১০ ১০৩৯৭.৮০ ৮৪৬৩.৭৮

% . ২০ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ৪৭.২৬ ৪৬.৪২ ৪৭.৫৭ ৪৩.১৬

লাখ টাকা . ২১ জবালািন �য় (তফিসল-ঙ) ১৮৯২.৫০ ১৭৯২.৫০ ১৬০০.০০ ১৬৩৫.১৮

লাখ টাকা . ২২ অবচয় (তফিসল-চ) ৪০২০.০০ ৩৯২০.০০ ৩৮২০.০০ ৩৯৩৩.৮৫

লাখ টাকা . ২৩ �মরামত ও  র�ণােব�ণ (তফিসল-ছ) ২২৭১.৭৫ ২৪৩৬.৭৫ ১৬৫০.০০ ১৪৯৮.৮২

লাখ টাকা . ২৪ পিরবত�নশীল �য় (তফিসল-জ) ১০৫৪.৪৭ ১০৬৭.৩০ ৮৩১.৯৫ ৮৪০.৯০

% . ২৫ - �মাট পিরচালন �েয়র হার ৪.২২ ৪.৩৭ ৩.৮১ ৪.২৯

লাখ টাকা . ২৬ �শাসিনক �য় (তফিসল-ঝ) ৩৯৪২.৯৫ ৩৮৮১.০৪ ৩৫৫৯.৪৫ ৩২৩৮.৯৯

লাখ টাকা . ২৭ �মাট পিরচালন �য় (১৯+২১+২২+২৩+২৪+২৬) ২৪৯৯৩.২৯ ২৪৪৪৩.৬৯ ২১৮৫৯.২০ ১৯৬১১.৫২

% . ২৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৮৬.২১ ৮৬.৫৯ ৮৯.৩৮ ৭২.৮৯

লাখ টাকা . ২৯ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) (১৮-২৭) ৩৯৯৬.৭১ ৩৭৮৬.৩১ ২৫৯৭.৮০ ৭২৯৩.২১

% . ৩০ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১৩.৭৯ ১৩.৪১ ১০.৬২ ২৭.১১
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�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�মাংলা ব�র  ক��প� 

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  ৩,৯৯৬.৭১  ৩,৭৮৬.৩১  ২,৫৯৭.৮০  ৭,২৯৩.২১.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৪,৯৬০.০০  ৫,৪০০.০০  ৪,৮৬০.০০  ৬,০০৭.৪০.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৮,৯৫৬.৭১  ৯,১৮৬.৩১  ৭,৪৫৭.৮০  ১৩,৩০০.৬১.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ২.৭১  ৩.৬৯  ২.৭৫  ৭.৭৫.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৮,৯৫৬.৭১  ৯,১৮৬.৩১  ৭,৪৫৭.৮০  ১৩,৩০০.৬১.

৮ কর  ২,২০০.০০  ২,২৫০.০০  ১,৬৫০.০০  ৩,২৯৫.১৫.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৬,৭৫৬.৭১  ৬,৯৩৬.৩১  ৫,৮০৭.৮০  ১০,০০৫.৪৬.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১৩০.০০  ১৩০.০০  ১৩০.০০  ১২০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.০৫  ০.০৬  ০.০৬  ০.০৮.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ০.১৭  ০.১৮  ০.২২ -২.২৪.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৮,৯৫৬.৭১  ৯,১৮৬.৩১  ৭,৪৫৭.৮০  ১৩,৩০০.৬১.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৩,৩০০.০০  ৩,২০০.০০  ৩,১০০.০০  ৩,২১৭.৪০.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ১২,২৫৬.৭১  ১২,৩৮৬.৩১  ১০,৫৫৭.৮০  ১৬,৫১৮.০১.

১৬ �লধন �াি�  ৫৫,৫২২.৫০  ৫২,৮৫৫.০০  ৩৭,০০০.০০  ১৪,২৭২.৭৩.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  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�া�  ৩,৪৫০.০০  ০.০০  ৫৩০.৫৩  ২৭.৯৭.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ৭১,২২৯.২১  ৬৫,২৪১.৩১  ৪৮,০৮৮.৩৩  ৩০,৮১৮.৭১.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ২,২০০.০০  ২,২৫০.০০  ১,৬৫০.০০  ৩,২৯৫.১৫.

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৮,০১৬.১৮.

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১৩০.০০  ১৩০.০০  ১৩০.০০  ১২০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৪,৪২০.৭০  ১৩,৬৬০.৮০  ১২,৬০০.০০  ৬,৮৭৭.২১.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৫৫,৫২২.৫০  ৫২,৮৫৫.০০  ৩৭,০০০.০০  ২৩,৪০৭.৫০.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৮ অ�া�  ৫,৭২৪.৪৭  ৬,৪৪৪.৪৭  ৬,৪৪০.৯২  ৭,১৬৪.৪৭.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৭৭,৯৯৭.৬৭  ৭৫,৩৪০.২৭  ৫৭,৮২০.৯২  ৫৮,৮৮০.৫১.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৬,৭৬৮.৪৬ -১০,০৯৮.৯৬ -৯,৭৩২.৫৯ -২৮,০৬১.৮০.

 ৪৯৩  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৪৯৪.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ২০৪৭৯৬.০৯ ১৪৯২৭৩.৫৯ ৯৬৪১৮.৫৯. 

২ সংরি�ত তহিবল ৬৮৩১১.০১ ৬১৬৮৪.৩০ ৫৪৮৭৭.৯৯. 

৩ ই��ই� ২৭৩১০৭.১০ ২১০৯৫৭.৮৯ ১৫১২৯৬.৫৮. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৩৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ৫৩৭৬৯.৯২ ৩৮৩১১.৫২ ২০৩১২.৬১. 

৬ �মাট দায় ৫৭২১৯.৯২ ৩৮৩১১.৫২ ২০৩১২.৬১. 

৭ �মাট তহিবল ৩৩০৩২৭.০২ ২৪৯২৬৯.৪১ ১৭১৬০৯.১৯. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৭ : ৮৩ ১৫ : ৮৫ ১২ : ৮৮. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৭৮ : ১ ২.২৭ : ১ ৩.৮৯ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৭৪ : ১ ২.২৩ : ১ ৩.৮২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১১৮৫১৮.৯৭ ১০৪০৯৮.২৭ ৯০৪৩৭.৪৭. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৪৩৮৬১.২৪ ৪০৫৬১.২৪ ৩৭৩৬১.২৪. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৭৪৬৫৭.৭৩ ৬৩৫৩৭.০৩ ৫৩০৭৬.২৩. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ১৬০০৭৯.৯৩ ৯৮৮৩২.৯৬ ৩৯৫৩৩.৪৯. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১৭৭৮.৮৩ ১৬১৭.১২ ১৪৭০.১১. 

১৬ -�দনাদার ১০৩০.৩৬ ৯৩৬.৬৯ ৮৫১.৫৪. 

১৭ -অ�া� ৯২৭৮০.১৬ ৮৪৩৪৫.৬০ ৭৬৬৭৭.৮২. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৯৫৫৮৯.৩৬ ৮৬৮৯৯.৪২ ৭৮৯৯৯.৪৭. 

১৯ -�মাট স�দ ৩৩০৩২৭.০২ ২৪৯২৬৯.৪১ ১৭১৬০৯.১৯. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.০৯ ০.১১ ০.১৬. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.৬৯ ০.৫৮ ০.৪৬. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৪৮.৭১ ৪৫.৩৩ ৫১.৭৬. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৪১৮১৯.৪৪ ৪৮৫৮৭.৯০ ৫৮৬৮৬.৮৬. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৬৭৬৮.৪৬ -১০০৯৮.৯৬ ০. 

 ৪৯৪  



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

২০২০-২১ 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৪৯৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ২,৯০০.০০  ২,৯৬৭.১৭  ০.০০  ৩,৬৩৩.১২. 

২ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০  ১,২২৫.০০  ০.০০. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ২,৯০০.০০  ২,৯৬৭.১৭  ১,২২৫.০০  ৩,৬৩৩.১২. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৮,৯৫৬.৭১  ৯,১৮৬.৩১  ৭,৪৫৭.৮০  ১৩,৩০০.৬১. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৩,৩০০.০০  ৩,২০০.০০  ৩,১০০.০০  ৩,২১৭.৪০. 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ৭২০.০০  ৭২০.০০  ৭২০.০০  ৭১৬.৪৫. 

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ৯৮.৪৯  ০.০০  ৫৫.৭৯. 

১০ �দনাদার �াস  ৮.৩৫  ০.০০  ২০৭.০০  ১,০৪৫.৮৯. 

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

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ৫৫,৫২২.৫০  ৫২,৮৫৫.০০  ৩৭,০০০.০০  ১৪,২৭২.৭৩. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ২,২৪৪.৩০  ৩,৭৭৭.১৪  ৪,৫০৬.৯৩  ২,০৮৩.৫২. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৩,৪৫০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৭৭,১০১.৮৬  ৭২,৮০৪.১১  ৫৪,২১৬.৭৩  ৩৮,৩২৫.৫১. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ৩৮.৪৬  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ৫০.০০  ২৮.৩৮  ৬৯.১০  ৯৮.৪৯. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ১,৭৭৮.৬৬  ৮২০.৪৯  ২,৫৬৫.০০  ৫,৮৫২.৫২. 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ১২০.৯৮  ৫৩০.৫৩  ১৮,০১৬.১৮. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১,৮২৮.৬৬  ১,০০৮.৩১  ৩,১৬৪.৬৩  ২৩,৯৬৭.১৯. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৭৫,২৭৩.২০  ৭১,৭৯৫.৮০  ৫১,০৫২.১০  ১৪,৩৫৮.৩২. 

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

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  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  ৭৬.৫৯. 

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

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৭৫,২৭৩.২০  ৭১,৭৯৫.৮০  ৫১,০৫২.১০  ১৪,৪৩৪.৯১. 

 ৪৯৫  



 

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

২০২০-২১ 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৪৯৫.০০ 

(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  ১৪,৪২০.৭০  ১৩,৬৬০.৮০  ১২,৬০০.০০  ৫,৭৬০.৫১. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৫৫,৫২২.৫০  ৫২,৮৫৫.০০  ৩৭,০০০.০০  ২,৩২০.০৫. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ২,২০০.০০  ২,২৫০.০০  ১,৬৫০.০০  ৩,২৯৫.১৫. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১৩০.০০  ১৩০.০০  ১৩০.০০  ১২০.০০. 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -২৭.৯৭. 

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৭২,২৭৩.২০  ৬৮,৮৯৫.৮০  ৫১,৩৮০.০০  ১১,৪৬৭.৭৪. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৩,০০০.০০  ২,৯০০.০০  ১,০৫০.০০  ২,৯৬৭.১৭. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৩,০০০.০০  ২,৯০০.০০  ১,০৫০.০০  ২,৯৬৭.১৭. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৭৫,২৭৩.২০  ৭১,৭৯৫.৮০  ৫২,৪৩০.০০  ১৪,৪৩৪.৯১. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ১০০.০০ -৬৭.১৭ -১৭৫.০০ -৬৬৫.৯৫. 

 ৪৯৬  



 

বােজট 
িববরণ 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ২৫.০০  ০.০০ ২৫.০০  ২৫.০০. 

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

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ৭৫.০০  ০.০০ ৭৫.০০  ৭৫.০০. 

ি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  ২,২০০.০০  ৩,২৯৫.১৫ ২,২৫০.০০  ১,৬৫০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১৩০.০০  ১২০.০০ ১৩০.০০  ১৩০.০০. 

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  ০.০০. 

�মাট ১৪  ২,৪৩০.০০  ৩,৪১৫.১৫ ২,৪৮০.০০  ১,৮৮০.০০. 

 ৪৯৭  



 

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 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 498.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৩,২০৪,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৮  ২৫  ২৫  ২৮  ২৫  ২৫  ২৮  ২৫  ২৭৫.৫০  ৫২৫.৫০  ৮০১.০০. 

২  ১,৬৬৮,৫৫৮ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১১৪  ৯৫  ৯৫  ১১৪  ৯০  ৯০  ১১৪  ৯৫  ৪০২.৬৩  ১,১৮২.৫০  ১,৫৮৫.১৩. 

৩  ১,৭৪৯,৯১১ কম �চারী (��ড ১০)  ৭৯  ৪৫  ৪৫  ৭৯  ৩৫  ৩৫  ৭৯  ২৫  ৯৮.৮৩  ৬৮৮.৬৩  ৭৮৭.৪৬. 

৪  ১,৯২৩,৩৮৮ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২২১  ১৬৫  ১৬৫  ২২১  ১৫০  ১৫০  ২২১  ১৪৫  ৭৭৬.৯৬  ২,৩৯৬.৬৩  ৩,১৭৩.৫৯. 

৫  ৭৮২,৭৭০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২,৫৭৬  ১,৪৫০  ১,৪৫০  ২,৫৭৬  ১,০০০  ১,০০০  ২,৫৭৬  ৯১৪  ২,৫৬৩.০৪  ৮,৭৮৭.১২  ১১,৩৫০.১৬. 

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  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ৭৮২,৭৭০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২,৫৭৬  ১,৪৫০  ১,৪৫০  ২,৫৭৬  ১,০০০  ১,০০০  ২,৫৭৬  ৯১৪  ২,৫৬৩.০৪  ৮,৭৮৭.১২  ১১,৩৫০.১৬. 

১১  ৮৯৯,৩০৩ �মাট (৪+৯+১০)  ২,৭৯৭  ১,৬১৫  ১,৬১৫  ২,৭৯৭  ১,১৫০  ১,১৫০  ২,৭৯৭  ১,০৫৯  ৩,৩৪০.০০  ১১,১৮৩.৭৫  ১৪,৫২৩.৭৫. 

 ৪৯৮  



 

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 

�মাংলা ব�র  ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 499.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৩০৩.৪৪  ৭৬২.৬৫  ১,০৬৬.০৯  ২৭৫.৫০  ৫২৫.৫০  ৮০১.০০ ৪২৬৪৩৬০  ৩২০৪০০০  ২৫৯১৪৮০  ২৩৫.৬৩  ৪১২.২৪  ৬৪৭.৮৭

 ৪১৬.৮২  ১,০৪৩.৫২  ১,৪৬০.৩৪  ৪১৪.০০  ১,০৮০.০০  ১,৪৯৪.০০ ১৬২২৬০০  ১৮৬৭৫০০  ১২৫২৯২৬  ৪৭৬.৪০  ৭১৩.৮৮  ১,১৯০.২৮

 ১৩৬.৫৬  ৬০৯.১৮  ৭৪৫.৭৪  ৪৫.৫০  ৩৫০.৫০  ৩৯৬.০০ ২১৩০৬৮৬  ১৯৮০০০০  ১০৮৪১৬০  ৬৩.৮২  ২০৭.২২  ২৭১.০৪

 ৮৫৬.৮২  ২,৪১৫.৩৫  ৩,২৭২.১৭  ৭৩৫.০০  ১,৯৫৬.০০  ২,৬৯১.০০ ২১৮১৪৪৭  ২১৫২৮০০  ১৪৫৪৬১৪  ৭৭৫.৮৫  ১,৩৩৩.৩৪  ২,১০৯.১৯

 ২,৪০৮.১৮  ৭,৭৫২.৪৫  ১০,১৬০.৬৩  ২,৩৫০.০০  ৭,২৫০.৫০  ৯,৬০০.৫০ ১০১৬০৬৩  ৮৩৪৮২৬  ৯৩২৭২৮  ১,৯৮৭.৪০  ৬,৫৩৭.৭৩  ৮,৫২৫.১৩

 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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ২,৪০৮.১৮  ৭,৭৫২.৪৫  ১০,১৬০.৬৩  ২,৩৫০.০০  ৭,২৫০.৫০  ৯,৬০০.৫০ ১০১৬০৬৩  ৮৩৪৮২৬  ৯৩২৭২৮  ১,৯৮৭.৪০  ৬,৫৩৭.৭৩  ৮,৫২৫.১৩

 ৩,২৬৫.০০  ১০,১৬৭.৮০  ১৩,৪৩২.৮০  ৩,০৮৫.০০  ৯,২০৬.৫০  ১২,২৯১.৫০ ১১৬৮০৭০  ৯৬৪০৩৯  ১০০৪১৮৫  ২,৭৬৩.২৫  ৭,৮৭১.০৭  ১০,৬৩৪.৩২

 ৪৯৯  



ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা ও রুজভেল্ট মজটি

তফসিল-ক, খ ও গ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

জাহাভজর উপর চাজ ৃহইভত আয় (তফসিল-ক)

১.  বাসিোৃং চাজৃ ... ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ৪০০.০০ ২৯৮.৭৮

২.  মুসরোং চাজৃ ... ১০০.০০ ৮৪.০০ ৬৫.০০ ৭২.৬৩

৩.  সনজস্ব মনাোংগর চাজৃ ... ১৪৭৫.০০ ১৪৭৫.০০ ১৪৭৫.০০ ১৪০৭.০২

৪.  পাইলভটজ চাজৃ ... ১২৩০.০০ ১২০০.০০ ১০২০.০০ ১১৮২.০৩

৫.  জাহাভজর উপর বন্দর চাজৃ ... ৩০২০.০০ ৩০২০.০০ ২৭৭৫.০০ ৩১৫২.১৬

৬.  স্থানান্তর ও সডভটন ন চাজৃ ... ২৭.০০ ২১.০০ ২০.০০ ২০.৯২

৭.  স ঠাপাসন িরবরাহ ... ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৭৫.০০ ২৪২.৭১

৮.  টাগ/ক্রাফট োড়া ... ১২৯০.০০ ১২০০.০০ ১০৭৫.০০ ১২৯৩.৫৮

9.  সবভ ষ ছুটি/নন  চাজৃ ... ৫৮.০০ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৫৪.৭০

ম াট:  ... ৭৮০০.০০ ৭৬০০.০০ ৭১৫০.০০ ৭৭২৪.৫৩

পভের উপর চাজ ৃহইভত আয় (তফসিল-খ)

১.  কাভগাৃ/কনভটইনার হযাভেসলোং ... ৪১১০.০০ ৪০৩০.০০ ৩৭২৫.০০ ৩৮৮২.৭৩

২.  ওয়ারফভরন্ট চাজৃ ... ২৬০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪০০.০০ ২৩১৮.৪৭

৩.  অবতরণ চাজ/ৃল্যাসেোং চাজৃ ... ৯২০০.০০ ৯০৫০.০০ ৭১৫০.০০ ৮৩২৬.৮৯

৪.  স সপোং চাজৃ ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৩.৯৭

৫.  মহাভয়সটোং চাজৃ ... ৪০০.০০ ৪১৫.০০ ২৫০.০০ ৩৯০.৪৪

৬.  সরমুোল চাজৃ ... ১৩৫.০০ ১৩০.০০ ১১৫.০০ ১২৮.৯৪

৭.  ওভয়ভ ন্ট চাজৃ ... ২০.০০ ২০.০০ ৬৫.০০ ১৮.১০

৮.  নিী শুল্ক ... ৪২০০.০০ ৪০১০.০০ ৩৩২৫.০০ ৩৭৫২.২৪

৯.  অন্যান্য চাজ ৃ(টাস নৃাল) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ১২.০০ ২৭.০১

ম াট:  ... ২০৭১০.০০ ২০২০০.০০ ১৭০৬২.০০ ১৮৮৪৮.৭৯

500



ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

অন্যান্য অপাভরটিোং রাজস্ব (তফসিল-গ)

১.  মক্রন/যাসিক িরঞ্জা  োড়া ... ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ৯০.০০ ২১১.৩৫

২.  অেযন্তরীণ মনৌ লাইভিন্স সফ ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১৩০.০০ ৮৯.৮২

৩.  ট্রাক প্রভব  সফ ... ৩০.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ৩০.২৪

ম াট:  ... ৪৮০.০০ ৪৩০.০০ ২৪৫.০০ ৩৩১.৪১

ম াট পসরচালন রাজস্ব  োংলা ও রুজভেল্ট: ... ২৮৯৯০.০০ ২৮২৩০.০০ ২৪৪৫৭.০০ ২৬৯০৪.৭৩

501



ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাভগরহাট

রাজস্ব  খাভত ব্যয়

তফসিল-ঘ, ঙ ও চ

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

স্থায়ী পসরচালন ব্যায় ( োংলা ও রুজভেল্ট মজটি ) (তফসিল-ঘ) 

১. 3111101 ক চৃারীভির মবতন (মেড ১ - ১১ ) ... ৫৯২.৫০ ৫৭৩.৭৫ ৫৫১.০০ ৪৯৮.৩০

২. 3111201 ক চৃারীভির মবতন (মেড ১২ - ২০ ) ... ১৯১২.৫০ ১৮৭৫.০০ ১৭৬২.০০ ১৫৭৪.১৪

৩. 3111310 বাসড় োড়া োতা ... ১০১২.৫০ ১০০৫.০০ ১০৫০.০০ ৮৩৮.৬৭

৪. 3111311 সচসকৎিা োতা ... ১৭৬.২৫ ১৬৮.৭৫ ২০৬.০০ ১৫০.২৩

৫. 3111302 যাতায়াত োতা ... ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.২৫

৬.  বন্দর োতা ... ১৫০.০০ ১৪৬.২৫ ১২৭.০০ ১২৪.৭১

৭. 3111316 মিালাই োতা ... ৬.১১ ৫.৯৬ ৮.৫০ ৫.৩২

৮.  নন  োতা ... ৮৫.১৩ ৮৪.৩৮ ৬৫.২৫ ৬১.৩২

৯. 3111327 অসিকাল োতা ... ৪৬০.০০ ৪৬০.০০ ৪০০.০০ ৩৮৫.০৮

১০. 3111306 স ক্ষা িহায়ক োতা ... ৪৪.০০ ৪২.৭৫ ৬০.০০ ৩৭.৯৪

১১.  ছুটি নগিায়ন োতা ... ৫৪০.০০ ৫২৫.০০ ৪৬৮.০০ ৪৬৫.৭৫

১২. 3421501 প্রভিয় েসবষ্য তহসবল ... ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.২০

১৩. 3111325 উৎিব োতা ... ৪১৩.০০ ৪০৫.০০ ৪৩৮.০০ ৩৪১.৬৭

১৪. 3111335 বাোংলা নববষ ৃোতা ... ৪১.২৫ ৩৯.৭৫ ৪৮.০০ ২৩.১৭

১৫. 3211109 * মুজুসর ... ১০০.০০ ১১০.০০ ৯০.০০ ১০১.৯৮

১৬. 3731103 অবির ও আনুভতাসষক ... ২০২৫.০০ ১৮৭৫.০০ ১৬৫০.০০ ১৫০০.০০

১৭.  মগাষ্ঠী সব া ... ৮২.৫০ ৮২.৫০ ৭৫.০০ ৭৫.০০

১৮. 382116 সব া ... ৩১১.২৫ ৩০৫.২৫ ৩০০.০০ ২৭২.০৭

১৯. 3111320 মর ন িাবসিসড ... ২.৫৫ ২.৫১ ২.৮০ ২.১২

২০. 3111314 টিসফন োতা ... ১৮.৮৩ ১৮.৭৫ ২০.০০ ১০.৬৭

২১. 3111328 শ্রাসন্ত সবভনািন োতা ... ১৭৩.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ৪.৪৯

২২. 3111338 চাজ ৃএলাউন্স ও অন্যান্য োতা ... ২০.০০ ১৮.৭৫ ১১.০০ ১২.৪২

২৩. পাইলভটর অযালাউন্স ... ২৫.০০ ২৪.০০ ০.০০ ০.০০

২৪. 3731104 সচসকৎিা োতা (মপন ন) ... ৫০০.০০ ৪৫০.০০ ৪০০.০০ ২৫০.০০

২৫. 3731106 উৎিব োতা (মপন ন) ... ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৫০.০০ ১৫০.০০

২৬. 3731108 বাোংলা নববষ ৃোতা (মপন ন) ... ৭৫.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৩৫.০০

২৭.  মবতন-োতা  (আনিার খরচ) ... ৪২৫.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩৭০.০৬

২৮.  মবতন-োতা  (কসন্টনভজন্ট(মনৌ-বসহনী)) ... ১৮.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৬.০০

২৯. 3631104 মপন ন খাভত এককালীন  ঞ্জুসর ... ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৩০০.০০ ৭৫০.০০

৩০.  সজসপএফ খাভত অনুিান (ম াক বরাদ্দ) ... ৩০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০

৩১.  * উৎিাহ মবানাি ... ৫০০.০০ ৪৮৭.৫০ ৪৮৭.০০ ৪০৬.২২

ম াট: ... ১১৮১১.৬২ ১১৩৪৬.১০ ১০৩৯৭.৮০ ৮৪৬৩.৭৮
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ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

জ্বালাসন ও  সি বাবি ব্যয় ( োংলা ও রুজভেল্ট মজটি ) (তফসিল-ঙ) 

১. 321113 সবদ্যযৎ খাভত খরচ ... ৪১২.৫০ ৪১২.৫০ ৩৭৫.০০ ৩৬৫.৪৩

২. 3243101 সিএনসজ, মপট্রল,  সবল ইতযাসি ... ৮০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৮৫.৪৫

৩. 3821119 জ্বালাসন (জাহাজ ও মেজার) ... ১১০০.০০ ১০০০.০০ ৮৭৫.০০ ৯৩৪.৩৫

৪.  জ্বালাসন (যিপাসত) ... ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৭৫.০০ ২৪৯.৯৫

 ম াট: ... ১৮৯২.৫০ ১৭৯২.৫০ ১৬০০.০০ ১৬৩৫.১৮

গ . অবচয় (তফসিল-চ) ...

১.  অবচয় ... ৩৩০০.০০ ৩২০০.০০ ৩১০০.০০ ৩২১৭.৪০

২.  সবলসিত ব্যয় (এভ াডাইভজিন) ... ৭২০.০০ ৭২০.০০ ৭২০.০০ ৭১৬.৪৫

ম াট অবচয় : ... ৪০২০.০০ ৩৯২০.০০ ৩৮২০.০০ ৩৯৩৩.৮৫

*  জুসর ও উৎিহ মবানািখাভত বরাদ্দকৃত অ  ৃব্যভয়র মক্ষভে অবশ্যই সবদ্য ান নীসত ালা/সবসি-সবিান অনুিরণ করভত হভব।

ম রা ত  ও রক্ষনাভবক্ষণ ( োংলা ও রুজভেল্ট মজটি) (তফসিল-ছ)

১.  মটাভরজ এে মেয়ারস্ ... ৫১৫.০০ ৫৮০.০০ ৩৭৫.০০ ৩০৩.৪৭

২. 328106 েবন ও অবকাঠাভ া প্রভৃসত ম রা ত ... ৭০০.০০ ৮০০.০০ ৪৩৫.০০ ৩৬৫.৬৭

৩.  িড়ভকর মপইসন্টোং কাজ ... ৩.৭৫ ৩.৭৫ ৩.৭৫ ০.০০

4. 3258102 অসফি ইকুইপভ ন্ট ও আিবাবপে ম রা ত ... ১০.০০ ১১.০০ ১০.২৫ ০.০০

৫. 3258101 গাসড়  ম রা ত ... ২৫.০০ ২৭.০০ ২৫.০০ ১৮.১২

৬. 3258128 মেভিলস্ এে ইকুযইপভ ন্টস্ ম রা ত ... ৭৫০.০০ ৭০৫.০০ ৫৩০.০০ ৬৬০.৯৯

৭. 3258105 ইকুযইপভ ন্ট ম রা ত ... ১৫০.০০ ১৯০.০০ ১৬৫.০০ ৫৭.১৮

৮.  সুভপয় পাসন িরবরাহ ব্যয় ... ৯০.০০ ৯০.০০ ৭৮.০০ ৭৯.০৬

৯.  আই.এি.সপ.এি ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৪.৩৩

১০.  হাইভোোসফ লাইটিোং,কস উসনভক ন ইকু: ... ৩.০০ ৫.০০ ৩.০০ ০.০০

ম াট : ... ২২৭১.৭৫ ২৪৩৬.৭৫ ১৬৫০.০০ ১৪৯৮.৮২

503



ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

তফসিল- ছ ও জ (লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

অন্যান্য পরীবতনৃ ীল ব্যয় ( োংলা ও রুজভেল্ট মজটি) (তফসিল-জ)

১.  কভন্টইনার হযাভেসলোং চাজ ৃ ... ১০০.০০ ৯৫.০০ ৫৫.০০ ৩০.২৭

অসফি পসরচালনা ব্যয় ...

১. 3211106 আপ্যায়ন ব্যয় ... ২২.০০ ২১.০০ ১৮.৭৫ ২৫.৫৮

২. 3211122 বাসড় োড়া (ঢাকা মরট হাউি) ... ১৯.৫০ ১৫.৭৫ ১৩.৫০ ১৭.৮৫

৩. 3211110 আইন খরচ ... ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১১২.০০ ২১৪.২১

৪. 3211112 সফ/চাঁিা(আইএসপএইচ ও স পার কাউসন্সল) ... ৩.৫০ ৩.৫০ ৩.৫০ ২.২০

৫. 3211127 পুস্তক ও িা সয়কী নিসনক পসেকা ... ১.১৩ ১.১৩ ১.১৫ ১.০৪

৬. 321125 প্রচার ও সবজ্ঞাপন ... ৬০.০০ ৬৭.৫০ ৬০.০০ ৫৪.২৩

৭.  পুসস্তকা/ব্রস য়ার নতরী ... ০.০০ ০.০০ ০.৭৫ ০.৬৮

৮.  পসরচয় পে ... ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.২৮

৯.  অসডট সফ ... ২.২৫ ২.২৫ ২.২৫ ১.২০

১০. 3221108 ব্যাোংক চাজৃ ... ৩.৭৫ ৩.৭৫ ৩.৭৫ ২.১৮

১১. 3211102 মিালাই খরচ ... ২.১৮ ১.৮০ ১.৭০ ১.০২

১২.  শুদ্ধাচার ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৬৩

১৩.  সনভয়াগ িোংক্রান্ত ব্যয় ... ১৫.০০ ৩০.০০ ০.০০ ০.০০

ম াট অসফি পসরচালনা ব্যয়: ... ৩৮৩.৮১ ৩৯৬.১৮ ২৭৬.৮৫ ৩৫৪.৩৭

১. 3211130 যাতায়াত ও ভ্র ন ব্যয় (টি এ/সড এ) ... ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৬৮.৬০ ৭২.৫৯

২. 3821103 খাজনা োড়া ও কর ... ২২৫.০০ ২২৫.০০ ১৫০.০০ ১৫৩.০০

৩. 3255102 মুদ্রণ ও মলখা িা েী ... ৩৮.৯৬ ৩৮.৩৬ ৩৬.৪০ ৩৬.৭৮

৪. 3257302 সচসকৎিা ব্যায় (হািপাতাল) ... ২১.০০ ১৮.৭৫ ১৮.৭৫ ১৩.০১

৫.  পসরবহন ব্যয় (খুলনা- োংলা) ... ৪৮.৭৫ ৪৮.৭৫ ৪১.২৫ ৩২.১৬

৬. উন্নয়ন ম লা ৭.৫০ ৭.৫০ ১০.৫০ ১০.২২

৭. সডসজটাল ম লা ৩.৭৫ ৩.৭৫ ৩.৭৫ ২.০২

৮.  কল্যাণ ও সবভনািন ... ৪০.০০ ৪২.০০ ৩১.৫০ ৪৩.০১

৯. 3256106 মপা াক-পসরচছি ... ৫৬.২৫ ৫৫.৫০ ৫২.৫০ ৩৭.৫২

১০. 3211120 ডাক, তার, মটসলভফান ও ম াবাইল ... ৯.০০ ৯.০০ ৯.০০ ১০.১৭

১১.  ব্যবিায় উন্নয়ন খরচ ... ৭.৫০ ১১.২৫ ১১.২৫ ১৫.৪৫

১২. 3231201 প্রস ক্ষণ/মিস নার/ওয়াকিৃপ (অেযন্তসরণ) ... ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ১.৫৮

১৩. 3231101 প্রস ক্ষণ/মিস নার/ওয়াকিৃপ (নবভিস ক) ... ৭.৫০ ৭.৫০ ১১.২৫ ০.৫৯

১৪.  হািপাতাল পসরচালনা ব্যয় ... ১১.৭৫ ১১.২৫ ১১.২৫ ৩.৫৭

১৫. 3257104 জরীপ ও সনবন্ধন, লাইফ মিসেোং ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ১৯.৪৮

১৬.  চযাভনল িাভে/ৃসনরাপত্তা/স্যালভেজ/মরক উভত্তালন ১৫.০০ ১৫.০০ ৫.০০ ৫.০০

১৭.  টাইড মটসবল, বুকচাট ৃও পুস্তক ক্রয় ... ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.২০

১৮.  বন্দুক  ও  সপস্তল  লাইভিন্স সফ ... ৩.৫০ ৩.৫০ ৩.০০ ০.৩৭

১৯. 3111332 িম্মানী  োতা/সফ/পাসরশ্রস ক ... ১৬.০০ ১৬.৫০ ১৫.০০ ১০.০৯

২০. 3257105 উদ্ভাবনী ব্যয় ... ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০ ০.৮৭

2১.  আইসিটি ও ইন্টারভনট কাভনক ন ... ২০.০০ ২০.০০ ১৮.৭৫ ১১.৫৮

22.  বন-জঙ্গল পসরস্কার ... ৬.০০ ৬.০০ ৪.০০ ১.০১

23. ৩২৫৭৩০১ উৎিব ও অনুষ্ঠা ব্যয়(স্বািীনতা ও সবজয় সিবি) ৭.৫০ ৭.৫০ ৬.০০ ২.৪০

২৪. ডকুভ ন্টসর সফল্ম নতসর ... ১.৫০ ০.২৩ ০.০০ ০.০০

২৫. পসরস্কার ও পসরচ্ছন্নতা ব্যয় (সবসবি ব্যয়) ... ৫.০০ ৪.৫৮ ৪.১৫ ৩.৮৬

ম াট: ... ১০৫৪.৪৭ ১০৬৭.৩০ ৮৩১.৯৫ ৮৪০.৯০

িব ৃম াট  োংলা: ... ২১০৫০.৩৪ ২০৫৬২.৬৫ ১৮২৯৯.৭৫ ১৬৩৭২.৫৩
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ম াোংলা ও রুজভেল্ট মজটি

তফসিল-ঝ (লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

প্র ািসনক ব্যভয়র সবস্তাসরত সববরণ( োংলা ও রুজভেল্ট মজটি)(তফসিল-ঝ)

১. ৩১১১১০১ ক চৃারীভির মবতন(মেড:১ -১১  ) ... ১৯৭.৫০ ১৯১.২৫ ১৮৪.০০ ১৬৬.১০

২. ৩১১১২০১ ক চৃারীভির মবতন(মেড: ১২ -২০  ) ... ৬৩৭.৫০ ৬২৫.০০ ৫৮৮.০০ ৫২৪.৭১

৩. ৩১১১৩১০ বাসড় োড়া োতা ... ৩৩৭.৫০ ৩৩৫.০০ ৩৫০.০০ ২৭৯.৫৫

৪. ৩১১১৩১১ সচসকৎিা োতা ... ৫৮.৭৫ ৫৬.২৫ ৬৯.০০ ৫০.০৭

৫. ৩১১১৩০২ যাতায়াত োতা ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪২

৬.  বন্দর োতা ... ৫০.০০ ৪৮.৭৫ ৪৩.০০ ৪১.৫৭

৭. ৩১১১৩১৬ মিালাই োতা ... ২.০৪ ১.৯৯ ২.২৫ ১.৭৮

৮.  নন  োতা ... ২৮.৩৭ ২৮.১২ ২১.৭৫ ২০.৪৪

৯. ৩১১১৩২৭ অসিকাল ব্যয় ... ১২৫.০০ ১৫০.০০ ১২৫.০০ ১২৮.৩৭

১০. ৩১১১৩০৬ স ক্ষা িহায়ক োতা ... ১৪.০০ ১৪.২৫ ২০.০০ ১২.৬৫

১১.  ছুটি কালীন মবতন(সপআরএল) ... ১৮০.০০ ১৭৫.০০ ১৫৭.০০ ১৫৯.২৫

১২. ৩৪২১৫০১ প্রভিয় েসবষ্যৎ তহসবল ... ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০৬

১৩. ৩১১১৩২৫ উৎিব োতা ... ১৩৭.০০ ১৩৫.০০ ১৪৭.০০ ১১৩.৮৯

১৪. ৩১১১৩৩৫ বাোংলা নববষ ৃোতা ... ১৩.৭৫ ১৩.২৫ ১৭.০০ ২১.০৬

১৫. ৩৭৩১১০৩ অবির ও আনুভতাসষক ... ৬৭৫.০০ ৬২৫.০০ ৫৫০.০০ ৫০০.০০

১৬.  মগাষ্ঠী সব া ... ২৭.৫০ ২৭.৫০ ২৫.০০ ২৫.০০

১৭. ৩৮২১১১৬ সব া ... ১০৩.৭৫ ১০১.৭৫ ১০০.০০ ৯০.৬৯

১৮. ৩১১১৩২০ মর ন ের্তসৃক ... ০.৮৫ ০.৮৪ ০.৯৫ ০.৭০

১৯. ৩১১১৩১৪ টিসফন োতা ... ৬.২৭ ৬.২৫ ৭.০০ ১০.২২

২০. ৩১১১৩২৮ শ্রাসন্ত সবভনািন োতা ... ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ১.৫০

২১. ৩১১১৩৩৮ চাজ ৃএলাউন্স ও অন্যান্য োতা ... ৬.০০ ৬.২৫ ৪.০০ ১০.১৪

২২. ৩৭৩১১০৪ সচসকৎিা োতা (মপন ন) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০

২৩. ৩৭৩১১০৬ উৎিব মবানাি (মপন ন) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০

২৪. ৩৭৩১১০৮ বাোংলা নববষ ৃোতা (মপন ন) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০

২৫.  মপন ন খাভত এককালীন  ঞ্জুসর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫০.০০

২৬.  উৎিাহ মবানাি ... ১৬৮.৭৫ ১৬২.৫০ ১৬৩.০০ ১৩৫.৪১

২৭. ৩২১১১১৩ সবদ্যযৎ খাভত খরচ ... ১৩৭.৫০ ১৩৭.৫০ ১৩৮.০০ ১২১.৮১

২৮. ৩২৪৩১০১ সিএনসজ, মপট্রল  সবল ইতযাসি ... ২৮.৭৫ ২৭.৫০ ২৮.০০ ২৮.৪৯

২৯.  মটাভরজ এে মেয়ারস্   ... ১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ১৪৯.৫৫ ৪৩.৯৯

৩০. ৩২৫৮১০৬ েবন ও অবকাঠাভ া প্রভৃসত ম রা ত ... ৩০০.০০ ৩০০.০০ ১৫০.০০ ১২৪.৮১

৩১.  িড়ভকর মপইসন্টোং কাজ ... ১.২৫ ১.২৫ ১.২৫ ০.০০

৩২. ৩২৫৮১০২ অসফি ইকুযইপভ ন্ট ও আিবাবপে ... ৪.৩০ ৩.৯৭ ৩.৩৫ ৩.১২

ব্যাভলন্স সি/সড ... ৩৪৮৭.০৮ ৩৪১৯.৯২ ৩০৯৪.৮৫ ২৯৮০.৮০

* উৎিহ মবানািখাভত বরাদ্দকৃত অ  ৃব্যভয়র মক্ষভে অবশ্যই অ  ৃসবোভগর অনুমুিন েহণ করভত হভব।
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা ও রুজভেল্ট মজটি

তফসিল-ঝ (চল ান) (লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ব্যাভলন্স সব/সড ... ৩৪৮৭.০৮ ৩৪১৯.৯২ ৩০৯৪.৮৫ ২৯৮০.৮০

অসফি পসরচালন ব্যয়

৩৩. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় ... ৭.৭৫ ৭.০০ ৬.২৫ ৮.৫৩

৩৪. ৩২১১১২২ বাসড় োড়া ব্যয়(ঢাকা মরট হাউি) ... ৬.৫০ ৫.২৫ ৪.৫০ ৫.৯৫

৩৫. ৩২১১১১০ আইন খরচ ... ৫০.০০ ৫০.০০ ৩৮.০০ ৭১.৪১

৩৬. ৩২১১১২৭ পুস্তক  িা সয়কী ও নিসনক পসেকা ... ০.৩৭ ০.৩৭ ০.৩৫ ০.৩৫

৩৭. ৩২১১১২৫ প্রচার ও সবজ্ঞাপন ... ২০.০০ ২২.৫০ ২০.০০ ১৮.০৮

৩৮.  পুসস্তকা /ব্রাস য়ার নতসর ... ০.০০ ০.০০ ০.২৫ ০.২২

৩৯.  পসরচয়পে ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪২

৪০.  অসডট সফ ... ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৪০

৪১. ৩২২১১০৮ ব্যাোংক চাজৃ ... ১.২৫ ১.২৫ ১.২৫ ০.৭২

৪২. ৩২১১১০২ মিালাই খরচ ... ০.৭২ ০.৬০ ০.৬০ ০.৩৪

৪৩. সনভয়াগ িোংক্রান্ত ব্যয় ... ৫.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০

৪৪. ৩২১১১৩০ যাতায়াত ও ভ্র ন ব্যয় (টি এ/সড এ) ... ২৭.১৯ ২৬.৯৪ ২২.৯০ ২৪.২০

৪৫. ৩৮২১১০৩ খাজনা, োড়া ও কর ... ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৫০.০০ ৫১.০০

৪৬. ৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও মলখিা েী ... ১২.৯৯ ১২.৭৯ ১২.১৫ ১২.২৬

৪৭. ৩২৫৭৩০২ সচসকৎিা ব্যয় (ঔষি ক্রয় ) ... ৭.০০ ৬.২৫ ৬.২৫ ৪.৩৪

৪৮.  পসরবহন ব্যয় (খুলনা- োংলা ) ... ১৬.২৫ ১৬.২৫ ১৩.৭৫ ১০.৭২

৪৯. উন্নয়ন ম লা ২.৫০ ২.৫০ ৩.৫০ ৩.৪০

৫০. সডসজটাল ম লা ১.২৫ ১.২৫ ১.২৫ ০.৬৮

৫১.  কল্যাণ ও সবভনািন ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১২.৫০ ১৪.৩৪

৫২. ৩২৫৬১০৬ মপা াক-পসরচছি ... ১৮.৭৫ ১৮.৫০ ১৭.৫০ ১২.৫১

৫৩. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও মটসলভফান ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.৩৮

৫৪.  ব্যবিায় উন্নসত িািন  ... ২.৫০ ৩.৭৫ ৩.৭৫ ৫.১৪

৫৫.  মরাগীর খাবার ... ৩.০০ ৩.০০ ১৫.০০ ০.০০

৫৬. ৩২৩১২০১ প্রস ক্ষণ (অেযান্তরীন ) ... ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ০.৫৩

৫৭. ৩২৩১১০১ প্রস ক্ষণ (নবভিস ক ) ... ২.৫০ ২.৫০ ৩.৭৫ ০.১৯

৫৮.  হািপাতাল পসরচালনা ব্যয় ... ৪.২৫ ৩.৭৫ ৩.৭৫ ১.১৯

৫৯. ৩১১১৩৩২ TOC & TEC িিস্যভির িম্মানী .. ৫.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৫.৮০

৬০. আইসিটি ও ইন্টারভনট কাভনক ন ... ৭.০০ ৭.৫০ ৬.২৫ ০.০০

৬১. সবভ ষ ব্যয় ( াননীয় প্রিান িীর আগ ন) ১০০.০০ ১০০.০০ ২০০.০০ ০.০০

৬৩. ৩২৫৭৩০১ উৎিব ও অনুষ্ঠান ব্যয়(স্বািীনতা ও সবজয় সিবি) ৫২.৫০ ৫২.৫০ ২.০০ ০.৮০

৬২.  পসরভব  িোংরক্ষণ ও বৃক্ষভরাপন ... ২.৩৫ ২.৩৫ ২.৩৫ ০.০০

৬৪.  ডকুভ ন্টসর সফল্ম নতরী ... ০.৫০ ০.০৭ ০.০০ ০.০০

৬৫.  পসরস্কার ও পসরচ্ছন্নতা ব্যয় (সবসবি ব্যয়) ... ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ১.২৯

ম াট প্র ািসনক ব্যয় ( োংলা): ... ৩৯৪২.৯৫ ৩৮৮১.০৪ ৩৫৫৯.৪৫ ৩২৩৮.৯৯

িবভৃ াট পসরচালন ব্যয়  োংলা ও রুভেল্ট মজটি ... ২৪৯৯৩.২৯ ২৪৪৪৩.৬৯ ২১৮৫৯.২০ ১৯৬১১.৫২

ম াট পসরচালন আয়  োংলা : ... ২৮৯৯০.০০ ২৮২৩০.০০ ২৪৪৫৭.০০ ২৬৯০৪.৭৩

(Income Statement Line no- 1)  

ম াট পসরচালন আয়  োংলা : ... ২১০৫০.৩৪ ২০৫৬২.৬৫ ১৮২৯৯.৭৫ ১৬৩৭২.৫৩

(Income Statement Line no-5)

ম াট লাে : ... ৭৯৩৯.৬৬ ৭৬৬৭.৩৫ ৬১৫৭.২৫ ১০৫৩২.২০

(Income Statement Line no-6)

ম াট প্র ািসনক ব্যয় ( োংলা): ... ৩৯৪২.৯৫ ৩৮৮১.০৪ ৩৫৫৯.৪৫ ৩২৩৮.৯৯

(Income Statement Line no-8)

পসরচালন মুনাফা/(মলাকিান ): ... ৩৯৯৬.৭১ ৩৭৮৬.৩১ ২৫৯৭.৮০ ৭২৯৩.২১

(Income Statement Line no-10)  
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা ও রুজভেল্ট মজটি

তফসিল-ঞ (লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

ঘ. নন-অপাভরটিোং আয় (তফসিল-ঞ) ...

১.  নবষসয়ক িম্পসত্ত হইভত আয় ... ৫০০.০০ ৫৮৪.০০ ৩৫০.০০ ৬২৫.৯১

২.  আ ানভতর উপর সুি বাবি আয় ... ৪০০০.০০ ৪৩০০.০০ ৪০০০.০০ ৪৯৫১.২৯

৩. বাসড় োড়া হভত আয় ২০০.০০ ২৫০.০০ ২০০.০০ ১৮৬.৭০

৪.  চাট ৃও িরপে সবক্রয় ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.১০

৫.  বাি/গাসড় োড়া ... ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ১১.৭৬

৬.  সবদ্যযৎ খাভত আয় ... ১৭৮.০০ ১৭৫.০০ ২০০.০০ ১৬৬.৮৮

৭.  হািপাতাল হইভত আয় ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.২০

৮.  সবসবি আয় ... ৫০.০০ ৬০.০০ ৮০.০০ ৪৪.৫৬

ঘ. নন-অপাভরটিোং আয়: ... ৪৯৬০.০০ ৫৪০০.০০ ৪৮৬০.০০ ৬০০৭.৪০

(Income Statement Line no-12)  

ম াট আয়: ... ৩৩৯৫০.০০ ৩৩৬৩০.০০ ২৯৩১৭.০০ ৩২৯১২.১৩

ম াট ব্যয়: ... ২৪৯৯৩.২৯ ২৪৪৪৩.৬৯ ২১৮৫৯.২০ ১৯৬১১.৫২

কর পূব ৃমুনাফা/(মলাকিান ): ... ৮৯৫৬.৭১ ৯১৮৬.৩১ ৭৪৫৭.৮০ ১৩৩০০.৬১

(Income Statement Line no-17)  

বাি আয়কর ... ২২০০.০০ ২২৫০.০০ ১৬৫০.০০ ৩২৯৫.১৫

(Income Statement Line no-18)  

নীট মুনাফা/(মলাকিান ): ... ৬৭৫৬.৭১ ৬৯৩৬.৩১ ৫৮০৭.৮০ ১০০০৫.৪৬

(Income Statement Line no-19)  

 োংলা বন্দর কর্তপৃভক্ষর বাভজট িার-িোংভক্ষপ

িব ৃম াট আয়: ... ৩৩৯৫০.০০ ৩৩৬৩০.০০ ২৯৩১৭.০০ ৩২৯১২.১৩

িব ৃম াট ব্যয়: ... ২৭১৯৩.২৯ ২৬৬৯৩.৬৯ ২৩৫০৯.২০ ২২৯০৬.৬৭

নীট মুনাফা/(মলাকিান): ... ৬৭৫৬.৭১ ৬৯৩৬.৩১ ৫৮০৭.৮০ ১০০০৫.৪৬
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

*  পসরচালনার স্থাবর িম্পসত্ত ও অন্যান্য িীঘভৃ য়াসি িম্পসত্তভত সবসনভয়াভগর সবস্তাসরত সববরণ (িকল বন্দর একভে)      

তফসিল-ট (লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

*  পসরচালন স্থায়ী িম্পসত্তভত 

সবসনভয়াভগর সবস্তাসরত সববরণ (িকল 
     

১.  েবন ও অবকাঠাভ া সন াৃণ ... ৩৫০০.০০ ৩৬০০.০০ ৩০০০.০০ ১৫০৫.৪৩

২.  পশুর নিী চযাভনল মেসজোং (সনজস্ব অ )ৃ ... ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০

৩.  ম স নাসরজ এবোং টুলস্ ... ৩০০০.০০ ৪৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ১৪৪৮.৮১

৪. 6821 ফাসনচৃার এবোং সফক্সচর ... ৩৫.০০ ৫০.০০ ৩৫.০০ ১৬.৩৭

৫. 6807 মেসহভকলস্ ক্রয় ... ১০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০

৬.  বয়া, মচইন, মিকভলি ইতযাসি ... ৯০০.০০ ১৩০০.০০ ২০০.০০ ১৬৯.৫৩

৭.  গৃহ সন াৃভণর জন্য ঋণ প্রিান ... ৪০.০০ ৩৭.০০ ৩৪.৫০ ০.০০

৮. 6819 অসফি ইকুযইপভ ন্টি ... ৫৪.২০ ৫৪.৮০ ৫০.০০ ৮.৪৮

৯.  িাইভকল/ম াটরিাইভকল ঋণ প্রিান ... ৫.০০ ৭.০০ ৫.০০ ০.০০

১০. 6823 মটসলভযাগাভযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ... ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ৩.৯০

১১.  কসম্পউটার ক্রভয়র জন্য ঋণ প্রিান ... ৩০.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ০.৬০

১২.  মুসরোং লাইটিোং ও িাভে ৃইকুপভ ন্ট ... ১.০০ ৫.০০ ১৫.০০ ০.০০

১৩.  আউটার বাভর মেসিোং এর জন্য EIA 

িম্পািভনর কাজ

 ০.০০ ০.০০ ০.৫০ ০.০০

১৪.  গেীর নলকুপ স্থাপন ... ৫০.০০ ১২০.০০ ৫০.০০ ৪৮.৮৮

১৫.   বক এর  াটার প্লান ৩০০.০০ ২৫০.০০ ৫০০.০০ ১.৪১

১৬.  কনিালভটসন্স/সফসজসবসলটি টযাসডজ ..

.

২০০.০০ ২০০.০০ ২৫০.০০ ২০৯.০০

১৭. 4874 মেজাভরর ম ইনভটভনন্স িরঞ্জা  ক্রয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৮.  নীল ক ল খাল মেসজোং ৩০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০

১৯.  ইনসডভপনভডন্ট ইসঞ্জসনয়াসরোং (সপসপসপ প্রভজক্ট) ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ১০০.০০ ০.০০

২০.  টর িাইভকল ক্রয় ৮.৫০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০

২১. ফ্লাট ক্রয়(ঢাকা সলয়াভজা অসফভির জন্য) ৫০০.০০ ৭০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০

২২. অভটা ফায়ার এক্সটিোংগুইিার এে অভটা মমাক এযালা র্ ক্রয় ৩০০.০০ ৫০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০

২৩. ফায়ার মটোর গাড়ী ক্রয় ১০০.০০ ৫০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০

২৪. ফায়ার মরিসকউ সপক-আপ ক্রয় ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ০.০০

২৫.  ম াবাইল হারবার মক্রন ক্রয়(সনভজস্ব অ )ৃ ০.০০ ০.০০ ১১০০.০০ ৩৪৬৪.৮০

২৬.  ঘাি কাটা ম স ন ২.০০ ৭.০০ ০.০০ ০.০০

২৭.  

ম াোংলা বন্দভরর সবদ্য ান মজটির পাইপিমূভহর ক্ষয় 

মরািকরণ এবোং মফোর প্রসতস্থাপন ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

ম াট  (তফসিল-ট): (Fund Flow Line no-14) ১৪৪২০.৭০ ১৩৬৬০.৮০ ১২৬০০.০০ ৬৮৭৭.২১
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

*  পসরচালনার স্থাবর িম্পসত্ত ও অন্যান্য িীঘভৃ য়াসি িম্পসত্তভত সবসনভয়াভগর সবস্তাসরত সববরণ (িকল বন্দর একভে)      

তফসিল-ঠ (লক্ষ টাকায়)

ক্রস ক মকাড সববরণ বাভজট িোংভ াসিত বাভজট অনুভ াসিত বাভজট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

*  অন্যান্য িীঘভৃ য়াসি িম্পসত্তভত সবসনভয়াভগর সবস্তাসরত সববরণ (িকল মজটি একভে)      

মূলিন জাতীয় ব্যয়(এ.সড.সপ) (মুনাফা তহসবল প্রবাহ লাইন নোং-২৬)(তফসিল-ঠ)

১.  ম াোংলা বন্দর হভত রা পাল সবদ্যযৎ মকন্দ্র 

পযনৃ্ত পশুর চযাভনভল কযাসপটাল সেসজোং

..

.
০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০৮৫০.০০

২.  োংলা বন্দর কর্তপৃভক্ষর রুজভেল্ট মজটির 

অবকাঠাভ া উন্নয়ন
০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩১০.৫০

৩. েযািভল ট্রাসফক ম্যাভনজভ ন্ট এে 

ইনফরভ  ন সিভট 
৬১.০০ ২৭৯০.০০ ৩০০০.০০ ২৩৪৯.০০

৪. পশুর চযাভনভল আউটার বাভর 

মেসজোং(নবভিস ক িাহায্য/িরকারী 

অনুিান)

..

.
২৮০০০.০০ ২৯০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৭৫০০.০০

৫.
ম াোংলা বন্দভরর জন্য টাগ মবাড িোংেহ ২৫৮৫২.০০ ১৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০

৬. ম াোংলা বন্দভরর জন্য িারভফি ওয়াটার 

সট্রটভ ন্ট ট্ল্ল্যান্ট স্থসপন
১৬০৯.৫০ ৬৬৫.০০ ২০০০.০০ ৯৮.০০

৭.  ম াোংলা বন্দভরর জন্য হারবার চযাভনভলর 

ফুড িাইভলা এলাকায় মেসজোং
০.০০ ২৯০০.০০ ২০০০.০০ ৩০০.০০

ম াট (তফসিল-ঠ): (Fund Flow Line no-15) ৫৫৫২২.৫০ ৫২৮৫৫.০০ ৩৭০০০.০০ ২৩৪০৭.৫০

ম াট ম াট সবসনভয়াগ (ট+ঠ): ... ৬৯৯৪৩.২০ ৬৬৫১৫.৮০ ৪৯৬০০.০০ ৩০২৮৪.৭১

* কভপাৃভর ন/িোংস্থার সনজস্ব  অ াৃয়ভন পসরচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী িম্পভি সকোংবা প্রকভে  সবসনভয়াভগর মক্ষভে  িরকাভরর    

অনুভ ািন এবোং প্রভযাজয মক্ষভে সনয় -নীসত পালন িাভপভক্ষ  িোংসিট খাভত বাভজভট বরাদ্দকৃত অ  ৃব্যয় করা মযভত পাভর ।
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(লক্ষ টাকায়)

 ev¯Íevqb

ch©¨vq    Kvj wbR¯̂ Ab¨vb¨ (e¨vsK/ Ab¨vb¨

(A_©eQi) A_© /mieivn FY,  gy ª̀v  gy ª̀v e¨q  gy ª̀v gy ª̀v Ab¨vb¨

 BZ¨vw` BZ¨vw` e¨q

 BZ¨vw`) 8=6+7  e¨q 13=11+12  e¨q

2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13=14+15 14 15

PjwZ cÖKí

১। মোংলা  বন্দরের ০২ (দুই)টি অসম্পূর্ ণ  জেটি 

ননম ণার্

২০১৮-১৯ হেে 

২০২০-২১
সরকারী 0.00 41200.00 0.00 41200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

উপ-ম োট:  0.00 41200.00 0.00 41200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PjwZ cÖKí  

১। স্ট্যাটেেন ক মা স্টার প্লান ফর মোংলা - wbR¯^ 0.00 362.50 167.50 530.00 0.00 0.00 0.00 2.77 2.77 0.00 0.00

জপাট ণ

-

 0.00 362.50 167.50 530.00 0.00 0.00 0.00 2.77 2.77 0.00 0.00

0.00 41562.50 167.50 41730.00 0.00 0.00 0.00 2.77 2.77 0.00 0.00

-  A_

জমাংলা বন্দর কর্তণপক্ষ
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(লক্ষ টাকায়) (লক্ষ টাকায়)

  2020-  A_

     cÖv°wjZ e¨q

 gy ª̀v gy ª̀v  gy ª̀v gy ª̀v   gy ª̀v gy ª̀v

16 17 18=16+17 19 20 21=19+20 22 23 24=22+23

PjwZ cÖKí

১। মোংলা  বন্দরের ০২ (দুই)টি অসম্পূর্ ণ  জেটি 

ননম ণার্
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 0.00 0.00

PjwZ cÖKí  

১। স্ট্যাটেেন ক মা স্টার প্লান ফর মোংলা 0.00 500.00 500.00 200.00 50.00 250.00 200.00 77.23 277.23

জপাট ণ

0.00 500.00 500.00 200.00 50.00 250.00 200.00 77.23 277.23

0.00 500.00 500.00 200.00 50.00 250.00 200.00 77.23 277.23

  

201 -  A_ 201 -  A_
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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. 224135300

মেসসল ট্রাফিক 

ম্যাসেজস ন্ট অ্যান্ড 

ইেিরস শণ ফসসে  

(ফেটিএ আইএস) 

প্রৈর্তণ।

অ্নুস াফির্ 5200.00 0.00 1500.00 0.00 0.00

2. 224135800

ম াাংলা ৈন্দসরর চ্যাসেসল 

আউটার ৈাসর মেফজাং। অ্নুস াফির্ 71250.00 0.00 29000.00 0.00 0.00

3. ২২৪২৬৬১০০

ম াাংলা ৈন্দসরর জন্য 

সারসিস ওয়াটার ফট্রটস ন্ট 

প্ল্যান্ট স্থাপে।

অ্নুস াফির্ 2472.50 0.00 1500.00 0.00 0.00

4. ২২৪২৭৩০০০

ম াাংলা ৈন্দসরর হারৈার 

চ্যাসেসলর ফুড সাইসলা 

এলাকায় মেফজাং।

অ্নুস াফির্ 3638.85 0.00 1500.00 0.00 0.00

ম াট ৮২৫৬১.৩৫ ০.০০ ৩৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০

ম াাংলা ৈন্দর কর্ততপক্ষ

২০২০-২১ অ্র্ তৈছসরর ৈাফষ তক উন্নয়ে ক তসূফচ্ (ফৈফেসয়াগ)

ক্রফ ক 

েম্বর

প্রকসল্পর মকাড প্রকসল্পর ো  

(ৈাস্তৈায়েকাল )

অ্নুস ািসের 

পর্ তায়
ম াট প্রাক্কফলর্ ব্যয়

২০২০-21 অ্র্ তৈছসরর ৈাফষ তক উন্নয়ে ক তসূফচ্সর্ 

ৈরাদ্দ

 ন্তব্য
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ  

দীর্মৃ য়াদদ ঋণ পদরম াধ (ববমদদ ক, সরকাদর, ব্াোংক ও অন্যান্য দায় পদরম াধ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রদ ক মকাড দববরণ বামেট সোংম াদধত বামেট অনুম াদদত বামেট প্রকৃত

নোং  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১.  ববমদদ ক ঋণ (পদরম াদধতব্ )  0.00 0.00 0.00 0.00

 ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  ববমদদ ক ঋণ (বমকয়া ) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩.  সরকাদর ঋণ (পদরম াদধতব্ ) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪.  সরকাদর ঋণ (বমকয়া ) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫.  ব্াোংক ঋণ (পদরম াদধতব্ ) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ১. দীর্মৃ য়াদদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ২. সল্পম য়াদদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৬.  ব্াোংক ঋণ (বমকয়া ) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

১. দীর্মৃ য়াদদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

 ২. স্বল্পম য়াদদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ম াট: ... 0.00 0.00 0.00 0.00

(কমপাৃমর ন হমত প্রাপ্ত দহসাব অনুযায়ী)

দীর্মৃ য়াদদ ঋমণর দববরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রদ ক মকাড দববরণ 30-06-19 পযনৃ্ত বামেট সোংম াদধত বামেট আদায়

নোং  বমকয়া 20২০-21 2019-20 2018-19

দীর্মৃ য়াদদ ঋমণর দববরণী 1818.80 0.00 0.00 0.00

১.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ম াট: ... 1818.80 0.00 0.00 0.00

(মেোদর ও ঋণ ব্বস্থাপনা অনুদবভাগ, দডএসএল অদধ াখা-হমত প্রাপ্ত ) <MPA-Sch-2019-20Jm >
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