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বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে কদ্ পাদেশি 

১. ভূনিকা  

১৯৮৫ সাদল ২১ িাং অধ্যাদেশ বদল (The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance No 

XXI, 1985) বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে কদ্ পাদেশি গঠি কো হয়। সিগ্র দেদশ তৈল, গ্যাস, কয়লা, চুিা্াথে, 

কঠিি নশলা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদেে অনুসন্ধাি, উদতালি, সঞ্চালি ও বাজােজাৈকেণ এই কদ্ পাদেশদিে প্রধাি োনয়ত্ব। 

আদলাচ্য কার্ পক্রি বাস্তবায়দিে লদযয এই কদ্ পাদেশদিে অধীদি দিাট ১৩টি দকাম্পানি কার্ পেৈ আদে। এে িদধ্য শুধু গ্যাস 

উৎ্ােি কাদজ ২টি দকাম্পানি, তৈল, গ্যাস অনুসন্ধাি ও উদতালি কাদজ ১টি দকাম্পানি, ১টি দকাম্পানি গ্যাস সঞ্চালি, ৬টি 

দকাম্পানি গ্যাস নবৈেণ ব্যবস্থায় নিদয়ানজৈ, ১টি দকাম্পানি র্ািবাহদি জ্বালানি নহদসদব গ্যাস ব্যবহাে  ্েীযানে ও বানণনজযক 

নিনতদৈ নস.এি.নজ ও এল.ন্.নজ বাজােজাৈকেণ প্রনক্রয়ায় নিদয়ানজৈ েদয়দে। এোড়া খনিজ সম্পে আহেণ ও 

বাজােজাৈকেদণে জন্য ২টি দকাম্পানি নিদয়ানজৈ েদয়দে।   
 

বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে কদ্ পাদেশদিে বৈপিাদি ২৭টি গ্যাস দযত্র েদয়দে। গ্যাস দযত্রগুনল হদে নসদলট, 

জালালাবাে, োৈক, নৈৈাস, হনবগঞ্জ, দবগিগঞ্জ, নবয়ািীবাজাে, দেিী, দেঞ্চুগঞ্জ, কািৈা, দিঘিা, িেনসাংেী, তকলাশটিলা, 

েনশেপুে, বাখোবাে, দসমুৈাাং, কুতুবনেয়া, শাহবাজপুে, সাাংগু, সালো িেী, নবনবয়ািা, দিৌলিীবাজাে, বাাংগুড়া, সুন্দলপুে, রু্গঞ্জ, 

শ্রীকাইল ও দিালা-িথ প। উনিনখৈ ২৭টি গ্যাস দযদত্রে িদধ্য বৈপিাদি ২০টি গ্যাস দযত্র হদৈ গ্যাস উদতালি কো হদে। তৈল/গ্যাস 

ও খনিজ সম্পে উদতালি ও নবৈেণ কাদর্ প নিদয়ানজৈ দকাম্পানিসমূদহে িাি নিদে প্রেত হদলা:  
 

  ক. উৎ্ােি কাদর্ প নিদয়ানজৈ দকাম্পানিসমূহ 

   ১.  বাাংলাদেশ গ্যাস নেল্ডস দকাম্পানি  নল. 

   ২.  নসদলট গ্যাস নেল্ডস নল. 

  খ. অনুসন্ধাি ও উৎ্ােি কাদজ নিদয়ানজৈ দকাম্পানি 

   ১.  বাাংলাদেশ দ্দরানলয়াি এক্সদলাদেশি এন্ড দপ্রাডাকশি দকাম্পানি  নল.  

  গ. গ্যাস সঞ্চালি কাদজ নিদয়ানজৈ দকাম্পানি  

   ১.  গ্যাস রান্সনিশি দকাম্পানি নল. 

  ঘ. নবৈেণ কাদজ নিদয়ানজৈ দকাম্পানিসমূহ  

   ১.  নৈৈাস গ্যাস রান্সনিশি এন্ড নডনিনবউশি দকাম্পানি  নল.  

   ২.  জালালাবাে গ্যাস রান্সনিশি এন্ড নডনিনবউশি নসদেি নল. 

   ৩.  বাখোবাে গ্যাস নডনিনবউশি দকাম্পানি  নল.  

   ৪.  ্নিিাঞ্চল গ্যাস দকাম্পানি নল. 

   ৫.  কণ পফুলী গ্যাস নডনিনবউশি দকাম্পানি নল.   

   ৬.  সুন্দেবি গ্যাস দকাম্পানি নল.  

  ঙ. র্ািবাহদি গ্যাস জ্বালানি নহসাদব ব্যবহাদেে কাদজ নিদয়ানজৈ দকাম্পানি  

   ১. রূ্ান্তনেৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস দকাম্পানি নল. 

  চ্. খনিজ সম্পে আহেদণে কাদজ নিদয়ানজৈ দকাম্পানিসমূহ 

   ১.  বড় পুকুনেয়া দকাল িাইনিাং দকাম্পানি  নল.  

   ২.  িধ্য ্াড়া গ্রািাইট িাইনিাং দকাম্পানি  নল.    

 ২. রূ্কল্প (Vision)  

প্রাথনিক জ্বালানিে নিো্ে উৎ্ােি ও সেবোহ নিনিৈকেণ।  
 

৩. অনিলযয (Mission)    

প্রাকৃনৈক গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধাি, উদতালি, আহেণ, নবৈেণ, এলএিনজ আিোনি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা্িাে িাধ্যদি দেদশে 

সকল অঞ্চল এবাং আথ প-সািানজক গ্রুদ্ে অন্তর্ভ পক্ত সকলদক জ্বালানি সেবোহ নিনিৈকেণ। 
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৪. প্রধাি কার্ পাবলী  
 

 খিি ও খনিজ অনুসন্ধাি কার্ পক্রদিে িাধ্যদি তৈল, গ্যাস এবাং খনিজ সম্পে এে উ্নস্থনৈ, নেজাদি পে নহসাব এবাং 

খনিজ সম্পে আহেদণে উদেদে উ্যুক্ত আহেণ ও খিি ্দ্ধনৈ ্নেচ্ালিা; 

 তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে উৎ্ােি ও নবক্রয় এবাং নবনিন্ন সিয় সেকাে কর্তপক প্রেত োনয়ত্ব এবাং কৈপব্য সম্পােি; 

 আনবষ্কৃৈ কয়লা দযদত্রে উন্নয়ি ও ৈাে সদব পাচ্চ ব্যবহাদে প্রকল্প গ্রহণ, ্নেচ্ালিা ও নিব পাহকেণ; 

 অিবায়িদর্াগ্য জ্বালানি েযৈা বৃনদ্ধকদল্প ্েদয্ গ্রহণ; 

 তৈল, গ্যাস ও খনিজ নবষদয় এবাং প্রাকৃনৈক গ্যাদসে নবকল্প ব্যবহাদে গদবষণা ্নেচ্ালিা; 

 বনধ পৈ জ্বালানি চ্ানহো পূেণকদল্প এলএিনজ আিোনিকেণ এবাং 

 তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে আনবষ্কাে ও উন্নয়দিে উদেদে ্নেকল্পিা প্রণয়ি ও সম্পােি। 

৫. দকৌশলগৈ উদেেসমূহ  
 

 জ্বালানিে সাদি প ও অনুসন্ধাি খিি কার্ পক্রি দজােোেকেণ; 

 জ্বালানিে উৎ্ােি ও আহেণ বৃনদ্ধকেণ; 

 জ্বালানিে সঞ্চালি ব্যবস্থা শনক্তশানলকেণ; 

 জ্বালানিে ্র্ পাপ্ত িজুে গদড় দৈালা; 

 জ্বালানিে সাশ্রয়ী ব্যবহাে নিনিৈকেণ এবাং অ্চ্য় দোদধ েয ব্যবস্থা্িা গদড় দৈালা; 

 খনিজ ্োদথ পে অনুসন্ধাি ও আহেণ দজােোেকেণ এবাং 

 িািব সম্পে উন্নয়ি। 

 

৬. নবগৈ নৈি বেদেে অজপিসমূহ   

 সাম্প্রনৈক সিদয় দ্দরাবাাংলাে আওৈায় ৯টি অনুসন্ধাি কূ্ খিি, ১৭টি উন্নয়ি ও ওয়াকপওিাে কূ্ খিি এবাং ১টি গ্যাস 

দযত্র (দিালা-িথ প) আনবষ্কৃৈ হদয়দে ও ১টি ওয়াকপওিাে নেগ  ক্রয় কো হদয়দে। 

 ১১৩৩৬  নক.নি. নিিানত্রক লাইি এবাং ১৩০৫ বগ প নক.নি. নত্রিানত্রক জনে্ সম্পন্ন  কো হদয়দে।    

 জাৈীয় দকাম্পানি ও উৎ্ােি বন্টি চুনক্তে অধীদি আইওনস’ে িাধ্যদি গ্যাস উৎ্ানেৈ হদে। নবগৈ বেেসমূদহে তুলিায় 

বৈপিাদি গ্যাস সেবোহ বৃনদ্ধ দ্দয় ৩১১৪ এিএিনসএেনডদৈ উন্নীৈ হদয়দে।   

  গ্যাস সঞ্চালদিে জন্য দেদশে নবনিন্ন স্থাদি ১৯৫ নক.নি.গ্যাস সঞ্চালি ্াই্লাইি নিি পাণ কো হদয়দে। বৈপিাদি ভূ-গিপস্থ 

খনি উন্নয়দিে িাধ্যদি কয়লা উদতালদিে কাজও অব্যাহৈ েদয়দে র্াে তেনিক গড় উৎ্ােদিে ্নেিাণ প্রায় ৪০০০ দিনরক 

টি। 
 

৭. সাংস্থাে Key Performance Indicators  (KPI)  

 গ্যাস  অনুসন্ধাি কূ্ খিি; 

 উন্নয়ি ও উৎ্ােি কূ্ খিি; 

 আইওনস ও জাৈীয় দকাম্পানিে িাধ্যদি গ্যাস উৎ্ােি; 

 গ্যাস সঞ্চালি ্াই্ লাইি স্থা্ি; 

 ২নড ও ৩নড নসসনিক সাদি প সম্পােি; 

 নশলা উদতালদিে ্নেিাণ; 

 উৎ্ানেৈ দ্দরানলয়াি দপ্রাডাক্টস্; 

 উৎ্ানেৈ এিনজএল; 

 কয়লা আহেদণে ্নেিাণ; 
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 কদম্প্রসাে দেশি স্থা্ি 

 অববধ সাংদর্াগ নবনেন্নকেণ; 

 নপ্রদ্ইড নিটাে স্থা্ি এবাং 

 এলএিনজ আিোনি 

৮. সিস্যা ও চ্যাদলঞ্জসমূহ   
 

 দেদশে প্রধাি জ্বালানি প্রাকৃনৈক গ্যাদসে ব্যবহাে ক্রিান্বদয় বৃনদ্ধ ্াদে। বৈপিাদি গ্যাদসে চ্ানহো প্রায় ৩,৬০০ 

এিএিনসএেনড এে নব্েীদৈ আিোনিকৃৈ আে – এলএিনজ  তেনিক ৫০৯ এিএিনসএেনড সেবোহসহ দিাট প্রায় ৩১১৪  

এিএিনসএেনড হাদে গ্যাস সেবোহ কো সম্ভব হদে। বৈপিাদি ২৭ টি গ্যাস নেদল্ড অবনশষ্ট িজুদেে ্নেিাণ ১১.৪৭ 

টিনসএে। এ িজুে িাো এখিই চ্ানহো অনুর্ায়ী গ্যাস সেবোহ কো সম্ভব হদে িা।   

 নকছু নকছূ নেদল্ড উৎ্ােি হ্রাস দ্দলও নকছু নকছূ নেদল্ড আগািীদৈ উৎ্ােি বৃনদ্ধ ্াদব বদল আশা কো র্ায়। সুৈোাং, 

উৎ্ােি বৃনদ্ধ ও িতুি গ্যাস দযত্র আনবষ্কাে এই মুহূদৈপ গ্যাস দসক্টদেে জন্য বড় চ্যাদলঞ্জ। এোড়া, বৈপিাি দপ্রযা্দট 

আনবষ্কৃৈ কয়লা ও গ্রািাইট দযত্র হদৈ গ্রািাইট উৎ্ােিও একটি চ্যাদলঞ্জ।   
 

 

৯. িনবষ্যৎ ্নেকল্পিা 

 সেকাে দঘানষৈ রূ্কল্প ২০২১ এে আদলাদক দেশজ প্রাথনিক জ্বাা্লানি ৈথা গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও উৎ্ােদি 

দ্দরাবাাংলা হদৈ নবনিন্ন ্নেকল্পিা গ্রহণ কো হদয়দে। ২০২১ সাদলে িদধ্য বাাংলাদেশ একটি িধ্যি আদয়ে দেশ এবাং 

২০৪১ সাদলে িদধ্য একটি উন্নৈ দেদশ ্নেণৈ কোে লদযয দেদশে জ্বালানি সেবোহ ও ব্যবহাে বৃনদ্ধ কেদৈ হদব।  

 দেদশে ক্রিবধ পিাি জ্বালানি চ্ানহো দিটাদিাে জন্য দৈল, গ্যাস অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও উৎ্ােদিে লদযয নবনিন্ন দিয়াদে 

নিিানত্রক ও নত্রিানত্রক সাইসনিক জনে্, অনুসন্ধাি কূ্, উন্নয়ি কূ্, ওয়পাকওিাে কূ্ খিিসহ  নবনিন্ন  ্নেকল্পিা গ্রহণ 

কো হদয়দে। িােৈ ও নিয়ািিাদেে সাদথ িািলাে োদয় িতুি সমুদ্র অঞ্চল অজপদিে েদল বাাংলাদেদশে সমুদ্রাঞ্চদল দৈল 

গ্যাস অনুসন্ধাি চ্ালাদিাে লদযয ইদৈািদধ্য কদয়কটি আন্তজপানৈক দৈল দকাম্পািীে সাদথ ৪টি অেদসাে ব্লক এে জন্য 

উৎ্ােি বন্টি চুনক্ত স্বাযনেৈ হদয়দে। এ সকল ব্লদক দৈল ও গ্যাস অনুসন্ধাি কার্ পক্রি চ্লিাি আদে। 

 গ্যাদসে ঘাটনৈ পূেদণে লদযয ৈেলীকৃৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস (এলএিনজ) আিোনিে উদযাগ দিওয়া হদয়দে। িদহশখালীদৈ 

িাসিাি এলএিনজ টানি পিাল (FSRU) হদৈ জাৈীয় গ্রীদড এলএিনজ সেবোহ শুরু হদয়দে। এোড়া, িদহশখালীদৈ নিৈীয় 

িাসিাি এলএিনজ টানি পিাল এে কনিশনিাং শীঘ্রই সম্পন্ন হদব। ইদৈািদধ্য কক্সবাজাদেে িদহশখালী (দসািানেয়াে উতে), 

কুতুবনেয়া এবাং ্টুয়াখালীে ্ায়োয় স্থলনিনতক এলএিনজ টানি পিাল স্থা্দিে নেনজনবনলটি োনড কার্ পক্রি সম্পন্ন হদয়দে। 

কক্সবাজাদেে িাৈােবাড়ী-দৈ আেও একটি এলএিনজ টানি পিাল স্থা্দিে সম্ভাব্যৈা র্াচ্াইদয়ে কার্ পক্রি হাদৈ দিয়া হদে। 

 গ্যাস সঞ্চালি যিৈা বৃনদ্ধ ও এলএিনজ আিোনিে িাধ্যদি প্রাপ্তব্য গ্যাস ্নেবহদিে লদযয নবনিন্ন স্থাদি গ্যাস সঞ্চালি 

্াই্লাইি নিি পাদণে উদযাগ গ্রহণ কো হদে। অন্যনেদক বড়পুকুনেয়া ভূগিপস্থ কয়লা খনিে বৈপিাি িাইনিাং এনেয়া 

সম্প্রসােদণে িাধ্যদি কয়লা উৎ্ােি বৃনদ্ধে লদযয নেনজনবনলটি োনড প্রকল্প কার্ পক্রি ইদৈািদধ্য সম্পন্ন হদয়দে। উক্ত 

োনড নেদ্াদট পে নিনতদৈ খনি সম্প্রসােণ ৈথা কয়লা উৎ্ােি বৃনদ্ধে কার্ পক্রি গ্রহণ কো হদব। এোড়া, েীনঘ্াড়া কয়লা 

দযত্র হদৈ কয়লা উদতালদিে সম্ভাব্যৈা র্াচ্াইদয়ে লদযয আদেকটি নেনজনবনলটি োনড প্রকল্প বাস্তবায়িাধীি আদে।  

১০. সাংস্থাে ২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ, ২০১৯-২০ অথ পবেদেে সাংদশানধৈ ও অনুদিানেৈ এবাং ২০১৮-১৯ অথ প 

বেদেে দিাট আয়, দিাট ব্যয়, ব্যয় উিতৃ আয়/(ঘাটনৈ) নিেরূ্:    

                                                                                                                                        (লয টাকায়) 

ক্রনিক 

িম্বে 

নববেণ বাদজট  

২০২০-২১ 

সাংদশানধৈ বাদজট  

২০১৯-২০ 

অনুদিানেৈ বাদজট  

২০১৯-২০ 

প্রকৃৈ/ সািনয়ক 

২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. দিাট আয় ১১৯১৯৬.২৬ ১০৯০৫৬.২২ ১২৬১৭১.৮৫ ১৩৯৩৩৬.৭৩ 

২. দিাট ব্যয় ৩৫৩৯৮.৭৪ ২৩৩৬৪.৩২ ৩৩১৬২.৯৫ ৬২৩৩৮.৭৬ 

৩. ব্যয় উিৃত আয়/(ঘাটনৈ) ৮৩৭৯৭.৫২ ৮৫৬৯১.৯০ ৯৩০০৮.৯০ ৭৬৯৯৭.৯৭ 
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১১. বাদজট ্র্ পাদলাচ্িা 

 ক. আয় ও ব্যয় 

 বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে কদ্ পাদেশদিে প্রধাি কার্ পালদয়ে ব্যয়সমূহ প্রধািৈ এে অধীি দকাম্পানিসমূদহে 

উ্ে দলনি ধার্ প কদে নিটাদিা হয়। ২০১৮-১৯ অথ পবেদেে ১৩৯৩.৩৭ দকাটি টাকা দিাট আদয়ে িদধ্য দলনি প্রানপ্তে ্নেিাণ নেল 

৩৯.১৩ দকাটি টাকা এবাং অবনশষ্টাাংশ ব্যবসানয়ক মুিাো, সুে ও অন্যান্য প্রানপ্ত। ২০১৯-২০ অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজদট দিাট 

আদয়ে ্নেিাণ হদব ১০৯০.৫৬ দকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ বাজদট দলনি প্রানপ্তে ্নেিাণ ১.১৭ দকাটি টাকা এবাং 

দিাট আদয়ে ্নেিাণ হদব ১১৯১.৯৬ দকাটি টাকা। সাংস্থাে সকল ব্যয় নিটাদিাে ্ে ২০১৯-২০  অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজট ও 

২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ বাদজদট উিৃত থাকদব র্থাক্রদি ৮৫৬.৯২ দকাটি ও ৮৩৭.৯৮ দকাটি টাকা।    

 খ. ৈহনবল প্রবাহ 

 সাংস্থাে প্রধাি কার্ পালদয়ে ব্যয় উিৃত আয়, অবচ্য় ও অন্যান্য প্রানপ্তসহ ২০১৮-১৯ অথ পবেদে বাদজদট দিাট ৯৬৫০.৮৬ দকাটি 

টাকাে ৈহনবল সাংগৃহীৈ হয় এবাং এে নব্েীদৈ সেকােদক লিযাাংশ ্নেদশাধ, েীঘ পদিয়ানে ঋণ ্নেদশাধ, স্থায়ী ্নেচ্ালি 

সম্পনতদৈ, অন্যান্য স্থায়ী সম্পনতদৈ নবনিদয়াগ এবাং সিা্িী ব্যাাংক নস্থনৈে েদল দকাি উিৃত ৈহনবল নেল িা। ২০১৯-২০  

অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজদট ৯৯৩০.৭৪ দকাটি টাকাে ৈহনবদলে নব্েীদৈ ৯৯৩০.৭৪ দকাটি টাকাে ৈহনবল প্রদয়াদগে েদল  দকাি 

উিৃত ৈহনবল থাকদব িা। ২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ বাদজদট ৯৯৮৭.১৯ দকাটি টাকাে ৈহনবল সাংগ্রহ প্রাক্কলি কো হদলও 

ৈহনবল প্রদয়াদগে ্দেও  দকাি উিৃত ৈহনবল থাকদব িা।  

    

 গ. মূলধি কাঠাদিা 

 ৩০ জুি ২০১৯ ৈানেদখ সাংস্থাে প্রধাি কার্ পালদয়ে দিাট সম্পদেে ্নেিাণ নেল ২৮৫২২.৯১ দকাটি টাকা র্াে শৈকো ৭৩ 

িাগ ঋণ ও ২৭ িাগ মূলধি িাো দর্াগাি দেয়া হদয়দে। ২০১৯-২০ অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজট ও ২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ 

বাদজদট ঋণ ও মূলধদিে অনু্াৈ হদব র্থাক্রদি ৭০:৩০ ও ৬৭:৩৩ এবাং দিাট সম্পে প্রাক্কলি কো হদয়দে র্থাক্রদি ২৮৫৮৫.৮৮ 

দকাটি ও ২৮৬৩০.৮৫ দকাটি টাকা। 

 ঘ. োষ্ট্রীয় দকাষাগাদে দেয় 

২০১৮-১৯ অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজট ও ২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ উিয় বাদজদট দ্দরাবাাংলা  ৮০০.০০ দকাটি 

টাকা কদে সেকানে দকাষাগাদে প্রদেয় অবোি/ লিযাাংশ নহসাদব সেকােদক প্রোি কেদব। ২০১৭- ১৮ অথ পবেদে সেকানে দকাষাগাদে 

প্রদেয় অবোি/ লিযাাংদশে ্নেিাণ নেল ৬৮২.১১ দকাটি টাকা।  

ঙ.  জিবল  

 ২০১৮-১৯ অথ পবেদে কদ্ পাদেশদিে প্রধাি কার্ পালদয় জিবল নেল ৪৭৫ জি। ২০১৯-২০ অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজট ও 

২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ বাদজদট প্রৈযানশৈ জিবদলে সাংখ্যা হদব র্থাক্রদি ৪৬৩ জি ও ৫০৮ জি। ২০১৮-১৯ অথ পবেদে 

কিীপ্রনৈ গড় দবৈি ও িাৈানেে ্নেিাণ নেল ৮,৭০,২২৯.০০ টাকা। ২০১৯-২০ অথ পবেদেে সাংদশানধৈ বাদজদট কিীপ্রনৈ গড় দবৈি 

ও িাৈানেে ্নেিাণ হদব ১০,৫২,৫৩৮.০০ টাকা। ২০২০-২১ অথ পবেদেে প্রাক্কনলৈ বাদজদট কিীপ্রনৈ গড় দবৈি ও িাৈানেে ্নেিাণ 

বৃনদ্ধ দ্দয় হদব ১০,৮১,৮৪৪.০০ টাকা। 

 * দ্দরাবাাংলাে অধীি গ্যাস অনুসন্ধাি, উৎ্ােি, সঞ্চালি, নবৈেণ ও রূ্ান্তে কাদজ নিদয়ানজৈ ১১টি দকাম্পানি ও িাইনিাং 

কাদজ নিদয়ানজৈ ২টি দকাম্পানিসহ দিাট ১৩টি দকাম্পানিে বাদজট অথ প িন্ত্রণালদয় দ্শ িা কোয় ৈা এ বাদজট বইদৈ অন্তর্ভ পক্ত কো 

হয়নি।  

 

 

 

প্রনৈটি খাদৈ ব্যদয়ে দযদত্র আনথ পক নবনধ - নবধাি অনুসেণ কেদৈ হদব ।   

 



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ১১৭.৩২  ৫২৫.২৮  ২০০০.০০  ৩৯১২.৯১. 

২ সরকাির  অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৫ �রিজে�শন ও বািষ �ক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ১৬৭২৪.৭৫  ১৬৬৪৩.০৯  ১৮৬৪৮.০০  ১২৫৬৬.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ৮০০০০.০০  ৮০০০০.০০  ৮৫০০০.০০  ৬৮২১১.৩২. 

৯ �া� �দ  ১৯১৬২.৯১  ৮৭০১.৫৭  ১৮৩২০.০০  ৫১৪৬৯.৩৫. 

১০ �া� ভাড়া  ৫০০.০০  ৫০০.০০  ২৫০.০০  ৪৯৭.৭৪. 

১১ অ�া�  ২৬৯১.২৮  ২৬৮৬.২৮  ১৯৫৩.৮৫  ২৬৭৯.৪১. 

১২ �মাট আয়  ১১৯১৯৬.২৬  ১০৯০৫৬.২২  ১২৬১৭১.৮৫  ১৩৯৩৩৬.৭৩. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৫৪৯৫.৭৭  ৪৮৭৩.২৫  ৫৯৪২.৪৫  ৪১৩৩.৫৯. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৬২৩০.০০  ৬১৩০.০০  ৫৩৩০.০০  ৫২০৬.৮২. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৩৮০.০০  ৩৭৫.০০  ৩৮২.০০  ৩১০.৪২. 

১৬ অবচয়  ৩৭০.০০  ৩৬০.০০  ৩৬০.০০  ৩৪৯.৭০. 

১৭ �িশ�ণ  ৩০.০০  ৩৫.০০  ২৫.০০  ৩০.৮১. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৪৫.০০  ১৪৫.০০  ১৫০.০০  ১২২.৮৫. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৪৮.৫০  ৪৬.৫০  ৪৬.৫০  ৩৪.৮০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ৬.০০  ৬.০০  ৬.০০  ০.০০. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ১৮২৬২.৯১  ৭৮০১.৫৭  ১৭৪২০.০০  ৫০২৮৯.৬৬. 

২৩ অ�া�  ৪৪৩০.৫৬  ৩৫৯২.০০  ৩৫০১.০০  ১৮৬০.১১. 

২৪ �মাট �য়  ৩৫৩৯৮.৭৪  ২৩৩৬৪.৩২  ৩৩১৬২.৯৫  ৬২৩৩৮.৭৬. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৩৩৭৩১৯৪.৮৮  ৩৩৬১২৮৫.১০  ২৬৮৬৫১০.২৪  ২৫৩৬৬৫২.৬৩. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৮৩৭৯৭.৫২  ৮৫৬৯১.৯০  ৯৩০০৮.৯০  ৭৬৯৯৭.৯৭. 

 ৩৮৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

��ত অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৮৭৩,১২১.২২ ৮৬৯,১৪২.৯৬  ৮৭০,০৩৭.২৫ ৮৯৩,২২০.৯৩ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৮৫,৬৯১.৯০ ৮৩,৭৯৭.৫২  ৭৬,৯৯৭.৯৭ ৯৩,০০৮.৯০ . 

৩ অবচয়  ৩৬০.০০ ৩৭০.০০  ৩৪৯.৭০ ৩৬০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ৬০৫.০০ ৭০০.০০  ৫৯৫.৫৫ ৭৫০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ৩৩,২৯৬.০৪ ৪৪,৭০৮.২১  ১৭,১০৫.৪৪ ৮,৫৮০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ৯৯৩,০৭৪.১৬ ৯৯৮,৭১৮.৬৯  ৯৬৫,০৮৫.৯১ ৯৯৫,৯১৯.৮৩ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৮০,০০০.০০ ৮০,০০০.০০  ৬৮,২১১.৩২ ৮৫,০০০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪,৩৭৫.১৬ ৩,৭১২.৫২  ৬,৯৫৭.২৩ ৪,৪৯৩.৪৩ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৩৩,২৯৬.০৪ ৪৪,৭০৮.২১  ১০,৮১০.৫৪ ৮,৫৮০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ৫,২০০.০০ ৫,২০০.০০  ৫,২০০.০০ ৫,২০০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ৮৬৯,১৪২.৯৬ ৮৬৩,৯৩৭.৯৬  ৮৭৩,১২১.২২ ৮৯১,১০৫.৪০ . 

২১ অ�া�  ১,০৬০.০০ ১,১৬০.০০  ৭৮৫.৬০ ৯১৫.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৯৯৩,০৭৪.১৬ ৯৯৮,৭১৮.৬৯  ৯৬৫,০৮৫.৯১ ৯৯৫,২৯৩.৮৩ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ৬২৬.০০ . 

 ৩৮৪  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩৮৫.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ২০০৩৪৪.৫৭ ২০০৩৪৪.৫৭ ২০০৩৪৪.৫৭. 

২ সংরি�ত তহিবল ৭৪৪৪৫৮.৯০ ৬৬০৬৬১.৩৮ ৫৭৪৯৬৯.৪৮. 

৩ ই��ই� ৯৪৪৮০৩.৪৭ ৮৬১০০৫.৯৫ ৭৭৫৩১৪.০৫. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় -৭৬৪২৯.০১ -৩১৭২০.৮০ ১৫৭৫.২৪. 

৫ চলিত দায় ১৯৯৪৭১১.০০ ২০২৯৩০২.৭৯ ২০৭৫৪০১.৭৫. 

৬ �মাট দায় ১৯১৮২৮১.৯৯ ১৯৯৭৫৮১.৯৯ ২০৭৬৯৭৬.৯৯. 

৭ �মাট তহিবল ২৮৬৩০৮৫.৪৬ ২৮৫৮৫৮৭.৯৪ ২৮৫২২৯১.০৪. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৬৭ : ৩৩ ৭০ : ৩০ ৭৩:২৭. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৪৩ : ১ ১.৪০ : ১ ১.৩৭ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৮২ : ১ ১.৭৫ : ১ ১.৩৭ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ১৬০১৮.০১ ১২৩০৫.৪৯ ৭৯৩০.৩৩. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৫১৫৭.৭০ ৪৭৮৭.৭০ ৪৪২৭.৭০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ১০৮৬০.৩১ ৭৫১৭.৭৯ ৩৫০২.৬৩. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৪১৫৮.০৪ ৪১৫৮.০৪ ৪১৫৮.০৪. 

১৫ চলিত স�দ ২৮৪৮০৬৭.১১ ২৮৪৬৯১২.১১ ২৮৪৪৬৩০.৩৭. 

১৬ �মাট স�দ ২৮৬৩০৮৫.৪৬ ২৮৫৮৫৮৭.৯৪ ২৮৫২২৯১.০৪. 

 ৩৮৫  



 

৩৮৬ 

 

 



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ 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  ০.০০. 

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  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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ৮০,০০০.০০  ৬৮,২১১.৩২ ৮০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০. 

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  ৮০,০০০.০০  ৬৮,২১১.৩২ ৮০,০০০.০০  ৮৫,০০০.০০. 

 ৩৮৭  



 

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 �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 388.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৪৬০,৬৯৮ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৩১০  ১৮৭  ২১২  ৩১০  ১৮৭  ১৮৭  ৩১০  ২০২  ২,২৩৪.৯৮  ৮৬১.৭০  ৩,০৯৬.৬৮. 

২  ৯১৪,০৩৬ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৩৪২  ২১০  ২৫০  ৩৪২  ২১০  ২৩০  ৩৪২  ২২৭  ১,২৬৮.৯৪  ১,০১৬.১৫  ২,২৮৫.০৯. 

৩  ০ কম �চারী (��ড ১০)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪  ১,১৬৪,৮৮৫ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৬৫২  ৩৯৭  ৪৬২  ৬৫২  ৩৯৭  ৪১৭  ৬৫২  ৪২৯  ৩,৫০৩.৯২  ১,৮৭৭.৮৫  ৫,৩৮১.৭৭. 

৫  ০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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  ২৪৭,৮২৬ অিনয়িমত �িমক  ০  ৪৬  ৪৬  ০  ৪৬  ৪৬  ০  ৪৬  ১১৪.০০  ০.০০  ১১৪.০০. 

১০  ০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১  ১,০৮১,৮৪৪ �মাট (৪+৯+১০)  ৬৫২  ৪৪৩  ৫০৮  ৬৫২  ৪৪৩  ৪৬৩  ৬৫২  ৪৭৫  ৩,৬১৭.৯২  ১,৮৭৭.৮৫  ৫,৪৯৫.৭৭. 

 ৩৮৮  



 

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 �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 389.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ২,০৫৮.৯৬  ৭৫৩.১৮  ২,৮১২.১৪  ২,৫৪১.৬৪  ১,৩১৫.০০  ৩,৮৫৬.৬৪ ১৫০৩৮১৮  ১৫৮০৫৯০  ১১৬৪০৫৪  ১,৬৮৯.৯৭  ৬৬১.৪২  ২,৩৫১.৩৯

 ১,০২২.৭৫  ৯২৬.৩৬  ১,৯৪৯.১১  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ৮৪৭৪৩৯  ০  ৭৩৯৪০৫  ৯৩৫.১৮  ৭৪৩.২৭  ১,৬৭৮.৪৫

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

 ৩,০৮১.৭১  ১,৬৭৯.৫৪  ৪,৭৬১.২৫  ২,৫৪১.৬৪  ১,৩১৫.০০  ৩,৮৫৬.৬৪ ১১৪১৭৮৭  ১৫৮০৫৯০  ৯৩৯৩৫৭  ২,৬২৫.১৫  ১,৪০৪.৬৯  ৪,০২৯.৮৪

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,২৬৯.৫৭  ৭২১.২৪  ১,৯৯০.৮১ ০  ৬৮১৭৮৪  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

 ১১২.০০  ০.০০  ১১২.০০  ১৩০.০০  ০.০০  ১৩০.০০ ২৪৩৪৭৮  ২৬০০০০  ২২৫৫৪৩  ১০৩.৭৫  ০.০০  ১০৩.৭৫

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,২৬৯.৫৭  ৭২১.২৪  ১,৯৯০.৮১ ০  ৬৮১৭৮৪  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৩,১৯৩.৭১  ১,৬৭৯.৫৪  ৪,৮৭৩.২৫  ৩,৯৪১.২১  ২,০৩৬.২৪  ৫,৯৭৭.৪৫ ১০৫২৫৩৮  ১০২০০৪৩  ৮৭০২২৯  ২,৭২৮.৯০  ১,৪০৪.৬৯  ৪,১৩৩.৫৯

 ৩৮৯  



 (তফসিল-ক)

অন্যান্য ব্যয়ের তাসলকা : (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড সববরণ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3111327 অসধকাল ব্যে ... ২২৫.০০ ২২০.০০ ২২০.০০ ২১৪.২২

2. 3257302 সিসকৎিা খরি ... ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪৪.১২

3. 3256106 কপা াক পসরচ্ছি ... ১২০.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৮৬.৬৮

4. 1111101 কি যিারীয়ির আেকর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. 3241101 ভ্রিণ ও র্াতােত ব্যে ... ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৩.০০ ৪৬.৪৯

6. 3255105 মুদ্রণ ও িসনহাসর ... ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৪৪.০৬

7. খােনা, ভাড়া ও কর ... ১০০.০০ ২৩৩.০০ ১০০.০০ ২৮৩.৩৮

8. 3211113 সবদ্যুৎ ... ৮০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৭১.৯৩

9. 3211120 ডাক, তার, কটসলয়ফান ও কটয়লক্স ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৪.৪৭

10. 3211125 প্রিার ও সবজ্ঞাপন ... ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৩৯.৪০

11. 3211110 আইন খরি ... ১৪০.০০ ১২০.০০ ১৪০.০০ ৮১.৯৯

12. 3221101 অসডট সফ ... ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ২.০০

13. কি যিারীয়ির েন্য বাি ভাড়া ... ২৩২.০৬ ১৪০.০০ ১৪০.০০ ১২৫.০০

14. 3821116 সবিা (িাধারণ) ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ২৬.৯৯

15. 3221108 ব্যাংক িােয ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৮.৩০

16. 3211106 সবয়ি ী অসতসর্ আপ্যােন ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ০.০০

17. 3211106 আপ্যােন (কবাড য ) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৬.১০

18. 3111332 িম্মানী ... ১৮.০০ ১৮.০০ ১৫.০০ ১০.৭৮

19. ব্যবিা উন্নেন ব্যে ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৩১

20. 3211111 কিসিনার/প্রি যনী ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

21. 3211112 কল্যান ও অনুিান ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

22. 3211102 কধালাই খরি ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

23. 3211127 পসিকা ও িািসেকী ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৪.২৯

24. সপএিসি িংক্রান্ত ব্যে (তফসিল-খ) ... ২৯১৫.০০ ২১৫১.০০ ১৯৯৮.০০ ৬৮২.২০

25. 3211127 বইপি ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

26. ততেিপি/কক্রাকাসরে ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ১.২৩

27. কয়প যায়রট ট্যাক্স ... ০.০০ ০.০০ ২০০.০০ ০.০০

28. আনুষসিক/সবসবধ খরি  (তফসিল-ে) ... ২৬৬.৫০ ২০৬.০০ ২০৬.০০ ৫৫.৩৩

29. জ্বালাসন সনরাপত্তা সিবি উির্াপন ব্যে ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.৮৪

কিাট ... ৪৪৩০.৫৬ ৩৫৯২.০০ ৩৫০১.০০ ১৮৬০.১১

বাংলায়ি  ততল, গ্যাি ও খসনে িম্পি কয়প যায়র ন
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(তফসিল -খ)

সপএিসি িংক্রান্ত• ব্যয়ের সবস্তাসরত তাসলকা  (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

রােস্ব

1. উপয়িষ্টা/পরাি যক সফ ব্যে

৩২৫৭১০১ ক.  কিস ে ... ২০.০০              ৫.০০                  ২০.০০                ০.০০

৩২৫৭১০১ খ.  তবয়িস ক ... ৫০.০০              ১০.০০                ৬৫০.০০             ০.০০

2. োন যাল/িািসেকী/িিস্য পি  সফ

3211127 ক.  কিস ে ... ০.০০ ০.০০ ৩.০০                 ০.০০

3211127 খ.  তবয়িস ক ... ০.০০ ০.০০ ৫.০০                 ০.০০

3. আপ্যােন 

3211106 ক.  কিস ে ... ৪০.০০              ১০.০০                ২৫.০০               ০.০০

3211106 খ.  তবয়িস ক ... ৭০.০০              ৩০.০০               ৬০.০০               ১.১১

4. ভ্রিণ, র্াতাোত ও কহায়টল খরি

3241101 ক.  কিস ে ... ০.০০ ০.০০ ১০.০০                ০.০০

3242101 খ.  তবয়িস ক ... ১০০.০০             ৯০.০০                ৯০.০০               ৬৪.৮৩            

5. 3211110 আইন খরি  ... ২,০০০.০০          ১,৫০০.০০           ৫০০.০০              ২২৩.৭৩          

6. 3111332 িম্মানী ... ৫.০০                ৫.০০                  ২০.০০                ০.৫৪               

7. 3257103 গয়বষণা/িিীক্ষা ... ৫.০০                ১.০০                  ৫.০০                 ০.০০

8. 3721108 সবসপআই-কক অনুিান ... ৮০.০০              ৮০.০০                ৮০.০০               ৮০.০০            

9. িাঙ্গু গ্যাি কক্ষয়ির রক্ষণায়বক্ষণ ব্যে ... ২৫.০০              ০.০০ ১৯০.০০              ১১.৯৯             

10. 3231101 প্রস ক্ষণ (তবয়িস ক িাহায্যপুষ্ট) ... ৫০০.০০            ৪০০.০০              ৩০০.০০             ৩০০.০০          

11. সবসবধ ... ২০.০০              ২০.০০                ৪০.০০                ০.০০

কিাট ... ২,৯১৫.০০       ২,১৫১.০০        ১,৯৯৮.০০       ৬৮২.২০       

  (তফসিল -গ)

কিরািত ও রক্ষণায়বক্ষণ ব্যে  (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3258108 ভবন/িালান ... ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৬৩.৩৯

2. 3258101 গাসড় ও কিাটর িাইয়কল ... ৭০.০০ ৬৫.০০ ৭২.০০ ৪৩.৮৭

3. 3258104 অসফি িরঞ্জাি (িফটওোর) ১১০.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৮৬.৩০

4. 3258102 আিবাবপি ও অন্যান্য ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৬.৮৬

কিাট ... ৩৮০.০০ ৩৭৫.০০ ৩৮২.০০ ৩১০.৪২

বাংলায়ি  ততল, গ্যাি ও খসনে িম্পি কয়প যায়র ন
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(তফসিল -ঘ)

িিাে কল্যাণ ব্যে (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3821108 ঈি-ই সিলাদ্যন্নবী ... ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ২.০০

2. 3821115 বাসষ যক ক্রীড়া ও িাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান ... ২০.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০

3. 3821108  Prayer রুি ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০৫

4. 3821117 বৃসত্ত ও পুরস্কার ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৪.৭৫

*5. সিএিআর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

কিাট ... ৪৮.৫০ ৪৬.৫০ ৪৬.৫০ ৩৪.৮০

* কবায়ড যর অনুয়িািন িায়পয়ক্ষ ব্যে করা র্ায়ব।

  (তফসিল -ঙ)

পসরিালন স্থাবর িম্পসত্তয়ত সবসনয়োগ (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নং ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ইিারত :

4111101 ক. বনানী হাউসেং কিয়েক্স ৭৪.০০ ৩০.৫০ ২২৪.০০ ০.০০

4111317 খ. কপয়রায়িন্টার ৫২৬.০০ ৯০.০০ ১০০.০০ ৪.৩৫

2. 4112101 র্ানবাহন/গাসড় ... ১০০০.০০ ০.০০ ১০০.০০ ০.০০

3. 4112310 অসফি িরঞ্জাি ... ৪০.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ ৩৬.৪৫

4. 4112314 অসফি আিবাবপি ... ২০.০০ ৩০.০০ ১০.০০ ২৮.৭২

5. সপ এি সি িংক্রান্ত মূলধনী ব্যে ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

6. 4112205 সবসবধ মূলধন খরি (পূতয কাে) ... ৪৬৬.০০ ১০.০০ ৫০.০০ ৬.২৪

7. সনেস্ব অর্ যােয়ন বাস্তবাসেতব্য প্রকল্পিমূহ* ... ১৫৮১.৫২ ৪১৬৯.৬৬ ৩৯৭৪.৪৩ ৬৮৮১.৪৭

কিাট মূলধন খরি ... ৩৭১২.৫২ ৪৩৭৫.১৬ ৪৪৯৩.৪৩ ৬৯৫৭.২৩

ঋণ ও অসিি (প্রধান কার্ যালে)   (তফসিল -ি)

(লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 7215105 কিাটর িাইয়কল/িাইয়কল ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০

2. 7215101 ভূসি ক্রে/গৃহসনি যাণ ১০০০.০০ ৯০০.০০ ৮০০.০০ ৬৮৫.০০

3. 7215102 কসম্পউটার ১০.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ০.৬০

কিাট ১১৬০.০০ ১০৬০.০০ ৯১৫.০০ ৭৮৫.৬০

বাংলায়ি  ততল, গ্যাি ও খসনে িম্পি কয়প যায়র ন
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(তফসিল -ছ)

অন্যান্য প্রাসি (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 1422328 কটন্ডার ফরি ও কেপ কিয়টসরোল সবসক্র ২০.০০ ১৫.০০ ২৫.০০ ৮.১৩

2. সপএিসি িাসভ যি সফ ১১২৫.৪৬ ১১২৫.৪৬ ৭৮৯.৫৬ ১১২৫.৪৬

3. সপএিসি করসনং িান্ট ৯৩৩.৫০ ৯৩৩.৫০ ৫৩৯.১৮ ৯৩৩.৫০

4. সপএিসি সরিাি য এন্ড কডয়ভলপয়িন্ট ৬১২.৩২ ৬১২.৩২ ৬০০.১১ ৬১২.৩২

5. আইওসি অপায়র ন হয়ত প্রাি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

কিাট ২৬৯১.২৮ ২৬৮৬.২৮ ১৯৫৩.৮৫ ২৬৭৯.৪১

(তফসিল -ে)

আনুষসিক/সবসবধ খরি (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক সববরণ বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3221112
সনয়োগ িংক্রান্ত পরীক্ষা িহণ ও আনুষঙ্গিক 

খরি।
১৫০.০০ ১০০.০০ ১৫০.০০ ৩৩.২০

2. শুদ্ধািার ও তনসতকতা িংক্রান্ত। ১০.০০ ১০.০০ ৮.০০ ৩.০৩

3.
অসি সনব যাপক র্য়ের সফসলং িােয, ইউসপএি 

এর ব্যাটারী, কসম্পউটার এবং অন্যান্য।
৪০.০০ ৪০.০০ ৩২.০০ ১৬.৪৩

4.
িহান সবেে সিবি, স্বাধীনতা সিবি এবং 

অন্যান্য সিবি উির্াপন।
৬৬.৫০ ৫৬.০০ ১৬.০০ ২.৬৭

কিাট ২৬৬.৫০ ২০৬.০০ ২০৬.০০ ৫৫.৩৩

বাংলায়ি  ততল, গ্যাি ও খসনে িম্পি কয়প যায়র ন

393



 (তফসিল-ঝ)

কবতন ও ভাতাসির তাসলকা : (প্রধান কার্ যালে) (লক্ষ টাকাে)

ক্রসিক অর্ যননসতক বায়েট িংয় াসধত বায়েট অনুয়িাসিত বায়েট িািসেক

নম্বর ককাড সববরণ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3111101 কি যিারীয়ির কবতন (কিড- ১-১০) ... ২২৩৪.৯৮ ২০৫৮.৯৬ ২৫৪১.৬৪ ১৬৮৯.৯৭

2. 3111201 কি যিারীয়ির কবতন (কিড-১১-২০) ... ১২৬৮.৯৪ ১০২২.৭৫ ১২৬৯.৫৭ ৯৩৫.১৮

3. 3111310 কি যিারীয়ির বাসড় ভাড়া ভাতা (কিড ১-১০) ... ৬৩৭.৫৮ ৫৩০.৩১ ৬৬১.৩৫ ৪৮৪.৫৭

4. 3111310 কি যিারীয়ির বাসড় ভাড়া ভাতা (কিড ১১-২০) ... ২৮২.৫৩ ২৩৫.০০ ৩০৩.৪৪ ২১৩.৬৩

5. িহাঘ য ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. অসনেসিত শ্রসিয়কর মুেসর ... ১১৪.০০ ১১২.০০ ১১৫.০০ ১০৩.৭৫

7. কি যিারীয়ির  র্াতাোত ভাতা ... ৯.০০ ৮.২৮ ৭.৯১ ৬.৭৩

8. 3111335 বাংলা নববষ য ভাতা ... ৩২.৪৫ ২৬.৯৯ ৩৫.০০ ২৪.৫৪

9. আপ্যােন ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৫৮

10. 3111311 সিসকৎিা ভাতা ... ৮৩.১৬ ৭৫.২৪ ৯২.১৬ ৭৪.৬৮

11. 3111306 স ক্ষা ভাতা ... ৩২.৬৪ ৩০.৪৮ ৩২.৫৫ ২৫.৭৬

12. 3111314 টিসফন ভাতা ... ৬.০০ ৫.৫৭ ৫.৮৭ ৪.৪৮

13. 3111325 উৎিব কবানাি ... ২৯০.০০ ২৪০.০০ ৩৪৯.০০ ২১৮.১৭

14.  *উৎিাহ কবানাি ... ২৯০.০০ ২৪০.০০ ২৪৬.৯৬ ২২১.৮৬

15. কগাষ্ঠী সবিা ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৩৮.১০

16. 3111328 শ্রাসন্ত সবয়নািন ভাতা ... ৩১.৫৭ ১১৪.৩০ ১০২.০০ ২৩.৫১

17. গ্যাি ভাতা ... ৫৮.০০ ৫২.০০ ৬৫.০০ ৫১.২৯

18. 31111338 অন্যান্য ভাতা ... ২১.৯২ ১৮.৩৭ ১২.০০ ১৬.৭৯

কিাট ... ৫৪৯৫.৭৭ ৪৮৭৩.২৫ ৫৯৪২.৪৫ ৪১৩৩.৫৯

* উৎিাহ কবানায়ির সবপরীয়ত বায়েয়ট বরাদ্দকৃত অর্ য ব্যয়ের কক্ষয়ি অর্ য সবভায়গর পূব যানুয়িািন অবশ্যই িহণ করয়ত হয়ব।

বাংলায়ি  ততল, গ্যাি ও খসনে িম্পি কয়প যায়র ন
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(লক্ষ টাকায়)

অনুম াদমের  বাস্তবায়ে ২০১৮-১৯ অর্ থবছর পর্ থন্ত ক্র পঞ্জিভূত ব্যয়

পর্ থায় কাল ঞ্জেজস্ব অন্যান্য (ব্যাাংক/ ববমদঞ্জিক স্থােীয়  ম াট ম ঞ্জিোঞ্জর/ অন্যান্য ববমদঞ্জিক স্থােীয়  ম াট ম ঞ্জিোঞ্জর/

ক্রঞ্জ ক প্রকমের ো (অর্ থ অর্ থ /সরবরাহ ঋণ,  মুদ্রা  মুদ্রা র্ন্ত্রপাঞ্জত ব্যয়  মুদ্রা মুদ্রা র্ন্ত্রপাঞ্জত অন্যান্য

েম্বর বছর) ডাউেমপম ন্ট ইতযাঞ্জদ ইতযাঞ্জদ ব্যয়

 ইতযাঞ্জদ) ৮=৬+৭  ব্যয় ১৩=১১+১২  ব্যয়

১ ২ ৩ 4 5 6 7 ৮=৯+১০ 9 10 11 12 ১৩=১৪+১৫ 14 15

1. Feasibility Study for Granite Slab 

Preparation & Enhancement of stone 

production by Expansion of Maddhapara 

Mine project.

অনুম াঞ্জদত

েমেম্বর ২০১৭ 

হমত আগস্ট 

২০১৯

ঞ্জেজস্ব অর্ থ … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3784.41 3784.41 0.00 0.00

2. Technoeconomic Feasiblity Study & 

Engineeiring Service for Constrution of 

Land based LNG Teminal at Moheshikhali 

& Kutubdia, Cox's Bazar & Payra.

অনুম াঞ্জদত

জানুয়াঞ্জর 

২০১৭ হমত 

মসমেম্বর 

২০১৯

ঞ্জেজস্ব অর্ থ … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7540.95 7540.95 0.00 0.00

3. Technoeconomic Feasiblity Study, 

Engineeiring Services & Tender 

Management Services for Constrution of a 

Land based LNG  Terminal at Matarbari 

Cox's Bazar.

অনুম াঞ্জদত

জানুয়াঞ্জর 

২০২০ হমত 

জানুয়াঞ্জর 

২০২২

ঞ্জেজস্ব অর্ থ … 1037.39 544.13 1581.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ম াট : 1037.39 544.13 1581.52 0.00 0.00 0.00 11325.36 11325.36 0.00 0.00

বাাংলামদি বতল, গ্যাস ও খঞ্জেজ সম্পদ কমপ থামরিে (মপমরাবাাংলা)

২০২০-২১ অর্ থবছমরর বাঞ্জষ থক উন্নয়ে ক থসূঞ্জি (সাংস্থার ঞ্জেজস্ব তহঞ্জবল)

প্রকমের অনুম াঞ্জদত ব্যয়প্রকে অর্ থায়মের উৎস
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(লক্ষ টাকায়) (লক্ষ টাকায়)

     

ক্রঞ্জ ক প্রকমের ো ববমদঞ্জিক স্থােীয়  ম াট ববমদঞ্জিক স্থােীয়  ম াট ববমদঞ্জিক স্থােীয়  ম াট

েম্বর  মুদ্রা মুদ্রা  মুদ্রা মুদ্রা   মুদ্রা    মুদ্রা

১ 16 17 ১৮=১৬+১৭ 19 20 ২১=১৯+২০ 22 23 ২৪=২২+২৩

1. Feasibility Study for Granite Slab 

Preparation & Enhancement of stone 

production by Expansion of Maddhapara 

Mine project.

0.00 950.00 950.00 0.00 941.49 941.49 0.00 0.00 0.00

2. Technoeconomic Feasiblity Study & 

Engineeiring Service for Constrution of 

Land based LNG Teminal at Moheshikhali 

& Kutubdia, Cox's Bazar & Payra.

0.00 3024.43 3024.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Technoeconomic Feasiblity Study, 

Engineeiring Services & Tender 

Management Services for Constrution of a 

Land based LNG  Terminal at Matarbari 

Cox's Bazar.

0.00 0.00 0.00 2015.63 1212.54 3228.17 1037.39 544.13 1581.52

ম াট : 0.00 3974.43 3974.43 2015.63 2154.03 4169.66 1037.39 544.13 1581.52

২০২০-২১ অর্ থবছমরর বাঞ্জষ থক উন্নয়ে ক থসূঞ্জি (সাংস্থার ঞ্জেজস্ব তহঞ্জবল)

২০১৯-২০ অর্ থবছমরর অনুম াঞ্জদত ব্যয় ২০১৯-২০ অর্ থবছমরর সাংমিাঞ্জিত ব্যয় ২০২০-21 অর্ থবছমরর প্রাক্কঞ্জলত ব্যয়

বাাংলামদি বতল, গ্যাস ও খঞ্জেজ সম্পদ কমপ থামরিে (মপমরাবাাংলা)
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(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈতিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিত িাজেট অনুজিামিত িাজেট সািময়ক

নম্বর ককোড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. বিজিম ক ঋণ (পমরজ ামিতব্য) 

8231101 ক. আসল ... ১৩৭৪৮.৯৬ ৩২৪৩.১৩ ৬২৪০.০০ ৪৩৪৪.৩০

3411101 খ. সুি ... ৩৭৩০.২৬ ৩৯০৯.০৩ ১৪০৪০.০০ ৩২৭৪৭.৬৬

2. বিজিম ক ঋণ (িজকয়া) 

ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. সুি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

3. সরকামর ঋণ (পমরজ ামিতব্য) 

8131401 ক. আসল ... ৩০৯৫৯.২৫ ৩০০৫২.৯১ ২৩৪০.০০ ৬৪৬৬.২৪

3421602 খ. সুি ... ১৪৫৩২.৬৫ ৩৮৯২.৫৪ ৩৩৮০.০০ ১৭৫৪২.০০

4. সরকামর ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. সুি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. ব্যাংক ঋণ (পমরজ ামিতব্য) 

১. িীর্ ঘজিয়ামি 

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  সুি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  স্বল্পজিয়ামি

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  সুি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া)

১. িীর্ ঘজিয়ামি 

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  সুি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  স্বল্পজিয়ামি

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  সুি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     মিাট ... ৬২৯৭১.১২ ৪১০৯৭.৬১ ২৬০০০.০০ ৬১১০০.২০

(কজপ ঘাজর ন হজত প্রাপ্ত মহসাি অনুযায়ী)

            িীর্ ঘজিয়ামি ঋজণর মিিরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈতিক ৩০-০৬-১৯ পয ঘন্ত  িাজেট সংজ ামিত িাজেট আিায়   

নম্বর ককোড   িজকয়া ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

িীর্ ঘজিয়ামি ঋজণর মিিরণী ১১৫৩১১২.১৫

1.   আসল ... ০.০০ ৪৫৭৭৩.৩৬ ৪৩৫৬৩.৬৮ ১১৭৩৬.০০

2.   সুি ... ০.০০ ৬৬৪৩১.৪০ ৪৫৮৭৮.৩১ ২৮৭০৫.০০

মিাট ... ১১৫৩১১২.১৫ ১১২২০৪.৭৬ ৮৯৪৪১.৯৯ ৪০৪৪১.০০

(মেোমর ও ঋণ ব্যিস্থাপনা অনুমিভাগ, মিএসএল অমি াখা-হজত প্রাপ্ত)

িীর্ ঘজিয়ামি ঋণ ও ব্যাংক িায় মিিরণী (ইউমনট সমূহ)

বোাংলোদেশ তিল, গ্যোস ও খতৈজ সম্পে কদ্ থোদেশৈ
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