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চ াম পািন সরবরাহ ও পয়:িন াশন ক প  
ক) িমকা 

১. াপট:   

চ াম বাংলােদেশর ি তীয় হ ম শহর এবং বাংলােদেশর বািণিজ ক রাজধানী। চ াম মহানগেরর িব ল জনসং া, 
কলকারখানা, বসািয়ক িত ানস হেক িনরাপদ পািন সরবরােহর  দািয়  িনেয় চ াম ওয়াসা অিড া  ১৯৬৩ এর 
আওতায় চ াম ওয়াসা িতি ত হয়। পরবত েত পািন সরবরাহ ও পয়:িন াশন ক প  আইন ১৯৯৬ (৬ নং) এর আওতায় 
এেক চ াম পািন সরবরাহ ও পয়:িন াশন ক প  নােম অিভিহত করা হয়, এ  এক  ায় শািসত সং া। চ াম ওয়াসা 

িত ার পর থেক চ াম মহানগরীেত সাব িণক পািন সরবরাহ কের যাে । বতমােন চ াম শহেরর পািনর চািহদা দিনক 
৪২ কা  িলটার এবং চ াম ওয়াসা দিনক ৩৬ কা  িলটার পািন সরবরাহ করার স মতা অজন কেরেছ। স িত াবাল 

ড িলডাস াব, মাি দ ন এর এক  অনলাইন জিরেপ াহক চািহদা রণ ও িব  পািন সরবরেহ স মতার জ  এ 
সং ােক ই ার াশনাল কন াকশন এওয়াড পদক দান করা হেয়েছ। চ াম ওয়াসা বাংলােদেশর থম পািন সরবরাহকারী 

িত ান িহেসেব আ জািতক ী িত প ইেতামে  ISO 9001:2015 সনদ অজন কেরেছ।  

২. িভশন: সকল াহকেক পািন সরবরাহ ও পয়:িন াশেন উ ম সবা দানকারী ক প  হওয়া। 

৩. িমশন: িব তার সােথ পিরেবশ বা ব উপ  ি  ও দ  জনশি  বহার কের ণগত মান স  পািন সরবরাহ ও 
পয়:িন াশন সবা দান করা। 

৪. কৗশলগত উে স হ: 
ক) চ াম মহানগরীেত আবািসক, সামািজক, দা িরক, িশ  কারখানা ও বসািয়ক িত ানস েহ িব  পািন সরবরােহর 
উে ে  পািন উৎপাদন, সংর ণ ও সরবরােহর জ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা উ য়ন, পিরচালনা ও র ণােব ণ; 
খ) চ াম মহানগরীেত পয়: ণালী অবকাঠােমা িনমাণ বক নাগিরক পয়:িন াশন িবধা দান। 

৫. ধান কাযাবলী 
ক) িনরাপদ ও েপয় পািনর চািহদা রণ এবং স লে  অবকাঠােমা উ য়ন; 
খ) ননেরিভিনউ ওয়াটার ি সংগত মা ায় কিমেয় রাজ  আয় ব ার উ য়ন এবং রাজ  আয় ি ; 
গ) ািত ািনক দ তা ি  কের মানস  াহক সবা িনি ত করা; 
ঘ) দীঘেময়াদী পািন সরবরাহ, পয়ঃিন াশন ব া উ য়েনর জ  স ক ও বা বস ত পিরক না হণ; 
ঙ) পয়ঃেসবা িন ত করার লে  যথা স ব  সমেয় পয়ঃ ণালী ব ার অবকাঠােমাগত উ য়ন সাধন করা। 

৬.  িবগত 3(িতন) বছেরর অজনস হ 
 চ াম ওয়াসা -গভ  পািনর উপর িনভরশীলতা াস কে  মা েয় গভীর নল েপর সং া াস করেছ এবং পািন 
উৎপাদেন -উপির  উৎস- নদীর পািন িভি ক পািনর ক  হণ করেছ। পািনর ণাগতমান িনি তকরেণর লে  ৭২০০  
াহক পেয়ে  এবং ৪০  গভীর নল প পেয়ে  ন না পরী া করা হেয়েছ এবং এখনও অ াহত রেয়েছ। এছাড়াও পািন 

উৎপাদন ি  পাওযায় পাইপলাইন স সারণ করা হে , বতমােন ওয়াসার াহক সংেযাগ সং া ৭৪৫৮৯; 
 চ াম ওয়াসা ২০১৭ সােল দিনক ১৪.৩০ কা  িলটার উৎপাদন মতা স   “ শখ হািসনা পািন শাধনাগার 

কে র” পর চলিত অথবছেরর নেভ র ২০১৮ মােস ৯ কা  িলটার উৎপাদন মতা স  “ শখ রােসল পািন শাধনাগার 
ক ” চা  কেরেছ যার ফেল -গভ  পািনর উপর িনভরশীলতা ােসর ল মা া অজন স ব হেয়েছ। 

 চ াম ওয়াসা ই- সবার আওতায় িবিভ  ফল  কায ম চা  কেরেছ। যমন: াহক ঘের বেস ওেয়ব সাইট থেক িবল 
সং হ ও পিরেশাধ করা, মাবাইল অপােরটরেদর মা েমই- পেম , াহক হয়রািন রােধ অনলাইন ত  সরবরাহ, মািসক 
িবল ও পিরেশাধ িনি তকরণ এসএমএস দান ইত ািদ। 

৭. সং ার KPI: 
 বতমােন ন ন কে র পািনর চাপ বিশ হওয়ায় পাইপলাইন িলেকজ ি  পাে  এেত চ াম ওয়াসা নন রিভিনউ 

ওয়াটার ২২% হেত ২৫% এ ি  পােব; তেব এ  ২০% এ াস করার জ  টিলিমটািরং প িতসহ িবিভ  পিরক না 
হােত নয়া হে ; 

 িবগত বছর েলােত ৭৬৬িক:িম: পাইপলাইন াপন করা হেয়েছ এবং ম নাঘাট ক  এর আওতায় আেরা ১০৬ 
িকেলািমটার া িমশন ও িডি বউশন পাইপলাইন িনমাণ কাজ ায় শষ পযােয়। ৫০০িক:িম: পাইপলাইন নবাসন করা 
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হেয়েছ। KWSP-2 কে র আওতায় নগরীেত িবিভ  সাইেজর ৬০০ িকেলািমটার রােনা পাইপ নবাসন কের ন ন 
পাইপ বসােনার কাজ চলেছ, ইেতামে  ৫০০িক:িম: ন ন পাইপলাইন াপন করা হেয়েছ; 

 িবিভ  কে র আওতায় -উপির হ পািনর উৎস বহােরর মা েম গভীর নল েপর বহার কিমেয় আনা হে , এেত 
পিরেবেশর উপর িব প ভাব কমেব। 

৮. সম া ও চ ােল স হ 
 চ াম ওয়াসা বতমােন লাকবল সংকেটর জ  িবিভ  িলেকজ, পািনর লাইনস হ ত মরামত করা স ব হে  না। 

তেব বতমােন িত মােসই িশ েণর মা েম লাকজনেক িশি ত করা হে , যার ফেল িলেকজ, সং া  সম াস হ 
ত সমাধান করা যাে । এভােব িনরাপদ পািন চ াম শহেরর সকল এলাকায় পৗঁছােনার িনরিবি  েচ া চা  রেয়েছ; 

 পািনর িমটােরর সম াস হ সমাধােনর মা েম পািনর ত খরচ অ যায়ী াহকেদর িবল করার েচ া অ াহত আেছ। 
িবিভ  িত লতার মে ও াহক সবা বাড়ােনার জ  ওয়াসা সবা স াহ, াহক সমােবশ, উ য়ন মলা, িডিজটাল 
মলায় অংশ হণ করেছ। 

৯. ভিব ৎ পিরক না 
চ াম ওয়াসার িনে  উি িখত ক স হ বা বায়নাধীন আেছ : 
 চ াম পািন সরবরাহ উ য়ন ও ািনেটশন ক  (CWSISP)- ১৮৯০.৮২ কা  টাকা েয় িব াংক, বাংলােদশ 

সরকার ও চ াম ওয়াসার যৗথ অথায়েন শখ রােসল পািনেশাধনাগার ক  বা বায়েনর ফেল দিনক ৯ কা  িলটার 
পািন সরবরাহ করা স ব হে । বতমােন া িমশন ও িডি িবউশন পাইপলাইন িনমাণ কাজ সমাি র পেথ; 

 কণ লী পািন সরবরাহ ক  (২য় পযায়) (KWSP-2)- ৪৪৯১.১৫ কা  টাকা েয় জাপান সরকার, বাংলােদশ সরকার 
ও চ াম ওয়াসার যৗথ অথায়েন ক  বা বািয়ত হে । ক  বা বািয়ত হেল দিনক ১৪.৩ কা  িলটার পািন 
সরবারাহ করা স ব হেব। বতমােন ক র অ গিত ৪৬.৬২%; 

 ভা াল িড় পািন সরবরাহ ক  (BJWSP)- ১৯৯৫.১৫ কা  টাকা েয় কািরয়ান সরকার, বাংলােদশ সরকার ও 
চ াম ওয়াসার যৗথ অথায়েন ক  বা বািয়ত হে । ক  বা বািয়ত হেল দিনক ৬ কা  িলটার পািন সরবরাহ 
করা স ব হেব। কণ লী নদীর দি ণ তীের গেড় ওঠা িবিভ  আবািসক এলাকা, সরকাির ও বসরকাির িশ  িত ান, 
কািরয়ান ইিপেজডসহ বসবাসকারী জনগেণর পািনর চািহদা মটােনার লে  ক  হণ করা হেয়েছ; বতমােন 
ক র অ গিত ২০%; 

 চ াম মহানগরীর পয়ঃিন াশন ব া াপন ক  (১ম পযায়) - স িত ৩৮০৮.৫৯ কা  টাকা েয় পয়ঃিন াশন 
ক  হােত নয়া হেয়েছ, যার কাজ স  হেব ন ২০২৩ সাল নাগাদ। এেত চ াম মহানগরীর ায় ২০ ল  লাক 

উ ত পয়ঃিন াশন সবা স ব হেব। পিরেবেশর উ িতর জ  সাক-ওেয়ল এর উপর িনভরশীলতা কমােনা ও শহেরর 
অভ র ও চারপােশর সংি  এলাকায় িব ল পিরমাণ পয়ঃপিরেশাধন করা এ কে র উে , বতমােন ক র 
অ গিত ১.৭১ %। 

 ১০.  সািবক আয়- য়:  
সং ার ২০20-21 অথবছেরর া িলত বােজট, ২০19-20 অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট এবং 2018-

19 অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ঘাটিত: 

                                                            (ল  টাকা) 
িমক 
নং 

িববরণ বােজট 
2020-21 

সংেশািধত বােজট 
2019-20 

অ েমািদত বােজট 
2019-20 

সামিয়ক 
2018-19 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয়  18599.51 14812.16 14693.11 14085.75 
২. মাট য় 15895.13 14244.16 13887.72 11146.83 
৩. নাফা/ ঘাটিত 2704.38 568.00 805.39 2938.92 

১১. বােজট পযােলাচনা 
খ. পিরচালন া  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার পািন আহরেণর পিরমাণ 
া লন করা হেয়েছ যথা েম 1280000 লাখ ও 1659700 লাখ িলটার এবং আহরণ ত সব পািনই সরবরাহ করা স ব হেব 
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বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার পািন আহরণ ও সরবরােহর পিরমাণ িছল 1191900 লাখ িলটার।   
২০১৮-১৯ অথবছের সরবরাহ ত পািনর প িতগত লাকসান িছল 24.73%। প া ের ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের এ 
প িতগত লাকসান া লন করা হেয়েছ যথা েম 24.77% ও ২5.০০%।  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার রাজ  আয় া লন 
করা হেয়েছ যথা েম 119.37 কা  ও 157.24 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার রাজ  আেয়র পিরমাণ িছল 
108.80 কা  টাকা। প া ের, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট পিরচালন য় া লন করা হেয়েছ যথা েম 
141.84 কা  ও 158.35 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার পিরচালন েয়র পিরমাণ িছল 111.47 কা  টাকা। 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার পিরচালন লাকসান া লন করা হেয়েছ যথা েম -22.47 কা  ও -1.11 কা  
টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ িছল -2.67 কা  টাকা।  

গ. নাফা ও তহিবল বাহ 

 ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট সং ার অপিরচালন আয় া লন 
করা হেয়েছ 28.75 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের ত অপিরচালন আয় িছল ৩২.০৬ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-
২১ অথবছের নীট নাফা া লন করা হেয়েছ যথা েম ৫.৬৮ কা  ও ২৭.০৪ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার নীট 

নাফা পিরমাণ িছল ২৯.৩৯ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের লভ াংশ ধায করা হেয়েছ যথা েম ১.০০ ও ১.১০ 
কা  টাকা কের। ২০১৮-১৯ অথবছের সং া লভ াংশ বাবদ কান অথ সরকাির কাষাগাের জমা দান কেরিন।  

 ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার তহিবল সং েহর 
া লন করা হেয়েছ যথা েম ৩৫.৯৫ কা  ও ৭৫.৫১ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার তহিবল সং েহর পিরমাণ 

িছল ৩৬.৫১ কা  টাকা। প া ের ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং া ক ক তহিবল বহােরর া লন করা হেয়েছ 
যথা েম ২৪.৫০ কা  ও ৬৪.৬৮ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার তহিবল বহােরর পিরমাণ িছল ৯.২৮ কা  
টাকা। ফল িতেত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট তহিবল উ ৃে র পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম ১১.৪৫ ও ১০.৮৩ 
কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের উ ৃ  তহিবেলর পিরমাণ িছল ২৭.২৩ 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 -১১০.৬৪ -2247.02 -২৬৭.০৪
2. অবচয় " 1012.04 992.20 635.79
3. বতন ও ভাতািদ " 5126.07 ৫০৬৬.৫৭ 4130.22
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 6027.47 3811.75 4498.97
5. কমচারীর সং া জন ১০৪৮ ১০৪৮ ৬৮৭
6. কম িত সংেযাগ টাকা 575140 363717 654872  

২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ া িলত অথবছেরর বােজেট সং ার মাট সংেযাগ া লন করা 
হেয়েছ যথা েম ৩৮.১২ কা  ও ৬০.২৭ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট সংেযােগর পিরমাণ িছল ৪৪.৯৯ 
কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত সংেযাগ িছল ৬,৫৪,৮৭২ টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত 

সংেযাগ াস পেয় দ ড়ােব যথা েম 3,৬৩,৭১৭ টাকা ও ৫,৭৫,১৪০ টাকা।  

ঙ. িবিনেয়াগ ও স য় 

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 6298.40 2290.41 928.17
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " 2594.38 468.00 2938.92
3. অবচয় " 1012.04 992.20 635.79
4. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 3606.42 1460.20 3574.71  
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২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট িবিনেয়াগ া লন করা হেয়েছ 
যথা েম 22.90 কা  ও 62.98 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 9.28 কা  টাকা। 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের স য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ১৪.৬০ কা  ও ৩৬.০৬ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথবছের স েয়র পিরমাণ িছল ৩৫.৭৫ কা  টাকা।   

চ. লধন কাঠােমা 

 ৩০ ন ২০১৯ এর সামিয়ক িহসােবর উপর িভি  কের ত ত ি িতপ  অ যায়ী ঋণ- লধেনর অ পাত িছল ৯৫:৫ 
এবং চলিত অ পাত ও িরত স দ অ পাত িছল যথা েম 5.31:1 ও 1.96:1। ৩০ ন ২০১৯ তািরেখ সং ার মাট 
স েদর পিরমাণ িছল ৪৩০৮.৭৩ কা  টাকা। ৩০ ন ২০২০ ও ৩০ ন ২০২১ এ সং ার মাট স েদর পিরমাণ ি  পেয় 
দ ড়ােব যথা েম ৪৫৪৫.৮০ কা  ও ৪৮৪৫.১৭ কা  টাকা।  

ছ. রা ীয় কাষাগাের অবদান 
২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট লভ াংশ ও অ া  খােত সং া ক ক 

সরকাির কাষাগাের জমা দােনর া লন করা হেয়েছ যথা েম ১.৬০ ও ১.৭০ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের উি িখত 
খােত সরকাির কাষাগাের কান অথ জমা দান কেরিন।  

জ. জনবল 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথবছের জনবেলর সং া া লন করা হেয়েছ ১০৪৮ জন কের। ২০১৮-১৯ অথবছের 

সং ার ১০৪৮  অ েমািদত পেদর িবপরীেত ত জনবেলর সং া িছল ৬৮৭ জন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর 
বােজেট বতন ও ভাতািদ খােত েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ৫০.৬৭ কা  ও ৫১.২৬ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথবছের বতন ও ভাতািদ খােত সং ার য় হয় ৪১.৩০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত গড় বতন 
ও ভাতািদর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৪,৮৩,৪৫১ টাকা ও ৪,৮৯,১২৯ টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত গড় 
বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৬,০১,১৯৭ টাকা। 

 

 

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



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

চ��াম ওয়াসা 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পািন 

পিরমাণ 

লাখ  িলটার . ১ পািন আহরণ ১৬৫৯৭০০.০০ ১২৮০০০০.০০ ১২৭৭৫০০.০০ ১১৯১৯০০.০০

লাখ িলটার . ২ পািন সরবরাহ ১৬৫৯৭০০.০০ ১২৮০০০০.০০ ১২৭৭৫০০.০০ ১১৯১৯০০.০০

% . ৩ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ িলটার . ৪ িবল�ত পািন ১২৪৪৮০০.০০ ৯৬২৯০০.০০ ৯৫৮১০০.০০ ৮৯৭১০০.০০

% . ৫ প�িতগত �লাকসান ২৫.০০ ২৪.৭৭ ২৫.০০ ২৪.৭৩

রাজ� 

লাখ টাকা . ৬ িব�য় রাজ� ১৫৭২৪.৪৯ ১১৯৩৭.১৪ ১১৮১৮.০৯ ১০৮৭৯.৭৯

লাখ টাকা . ৭ অ�া� রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ �মাট রাজ� ১৫৭২৪.৪৯ ১১৯৩৭.১৪ ১১৮১৮.০৯ ১০৮৭৯.৭৯

টাকা . ৯ - লাখ িলটার �িত সরবরাহ �� ৯৪৭.৪৩ ৯৩২.৫৯ ৯২৫.১০ ৯১২.৮১

�য় 

লাখ টাকা . ১০ রাসায়িনক ��ািদ ১৪০০.০০ ১০৫০.০০ ১২০০.০০ ৬০৫.২৭

টাকা . ১১ -একক �িত �� ৮৪.৩৫ ৮২.০৩ ৯৩.৯৩ ৫০.৭৮

লাখ টাকা . ১২ �বতন ও ম�ির (তফিসল-ক) ২৬২৩.৫৯ ২৫৭৯.০৯ ২৫৬৯.৫১ ২১০১.৭২

লাখ টাকা . ১৩ িব�ৎ ও জবালািন ৭০০০.০০ ৫২০০.০০ ৫৪০০.০০ ৪৬৭৮.৯৪

টাকা . ১৪ -একক �িত �� ৪২১.৭৬ ৪০৬.২৫ ৪২২.৭০ ৩৯২.৫৬

লাখ টাকা . ১৫ অবচয় (তফিসল-খ) ১০১২.০৪ ৯৯২.২০ ৯০২.০০ ৬৩৫.৭৯

লাখ টাকা . ১৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-গ) ৫০৯.০০ ৬৩৫.৬২ ৫০৯.০০ ৪৯২.১৮

লাখ টাকা . ১৭ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-ঘ) ৪২.০৮ ৪০.৮৫ ৩১.৮৫ ৩০.৮৩

টাকা . ১৮ -একক �িত �� ২.৫৪ ৩.১৯ ২.৪৯ ২.৫৯

লাখ টাকা . ১৯ �ত�� পিরচালন �য় ১২৫৮৬.৭১ ১০৪৯৭.৭৬ ১০৬১২.৩৬ ৮৫৪৪.৭৩

লাখ টাকা . ২০ - �িত লাখ িলটােরর উৎপাদন �য় ৭৫৮.৩৭ ৮২০.১৪ ৮৩০.৭১ ৭১৬.৯০

লাখ টাকা . ২১ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল - ঙ) ৫৭৬.৭৫ ৫৭৫.২৩ ৫৭৩.৮৩ ৪৬৪.৪৯

লাখ টাকা . ২২ �শাসিনক �য় (তফিসল- চ) ২৬৭১.৬৭ ৩১১১.১৭ ২৬৪১.৫৩ ২১৩৭.৬১

লাখ টাকা . ২৩ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৪ �মাট পিরচালন �য় ১৫৮৩৫.১৩ ১৪১৮৪.১৬ ১৩৮২৭.৭২ ১১১৪৬.৮৩

টাকা . ২৫ - �িত লাখ িলটােরর �য় ৯৫৪.১০ ১১০৮.১৪ ১০৮২.৪০ ৯৩৫.২২

লাখ টাকা . ২৬ পিরচালনাল� �নাফা -১১০.৬৪ -২২৪৭.০২ -২০০৯.৬৩ -২৬৭.০৪

টাকা . ২৭ - �িত লাখ িলটােরর �নাফা -৬.৬৭ -১৭৫.৫৫ -১৫৭.৩১ -২২.৪০

 ২৯৯  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

চ��াম ওয়াসা 

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 -১১০.৬৪ -২,২৪৭.০২ -২,০০৯.৬৩ -২৬৭.০৪.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২,৮৭৫.০২  ২,৮৭৫.০২  ২,৮৭৫.০২  ৩,২০৫.৯৬.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ২,৭৬৪.৩৮  ৬২৮.০০  ৮৬৫.৩৯  ২,৯৩৮.৯২.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.৫৭  ০.১৪  ০.২৬  ০.৬৮.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ২,৭৬৪.৩৮  ৬২৮.০০  ৮৬৫.৩৯  ২,৯৩৮.৯২.

৮ কর  ৬০.০০  ৬০.০০  ৬০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২,৭০৪.৩৮  ৫৬৮.০০  ৮০৫.৩৯  ২,৯৩৮.৯২.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১১০.০০  ১০০.০০  ১১০.০০  ০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.৪১  ০.৪২  ০.৪৭  ০.০০.

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

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ২,৭৬৪.৩৮  ৬২৮.০০  ৮৬৫.৩৯  ২,৯৩৮.৯২.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ১,০১২.০৪  ৯৯২.২০  ৯০২.০০  ৬৩৫.৭৯.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৩,৭৭৬.৪২  ১,৬২০.২০  ১,৭৬৭.৩৯  ৩,৫৭৪.৭১.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

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�া�  ৩,৭৭৫.০০  ১,৯৭৫.০০  ৭২.০০  ৭৬.৩৩.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ৭,৫৫১.৪২  ৩,৫৯৫.২০  ১,৮৩৯.৩৯  ৩,৬৫১.০৪.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ৬০.০০  ৬০.০০  ৬০.০০  ০.০০.

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

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১১০.০০  ১০০.০০  ১১০.০০  ০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬,১৬৭.৪০  ২,১৫৯.৪১  ৩,১৯৪.৪০  ৭৯৮.১৭.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৩১.০০  ১৩১.০০  ১৩১.০০  ১৩০.০০.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৬,৪৬৮.৪০  ২,৪৫০.৪১  ৩,৪৯৫.৪০  ৯২৮.১৭.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ১,০৮৩.০২  ১,১৪৪.৭৯ -১,৬৫৬.০১  ২,৭২২.৮৭.

 ৩০০  



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

২০২০-২১ 

চ��াম ওয়াসা 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩০১.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ১৪,৪৭১.৪৪  ১৩,৩২৬.৬৫  ১১,৫৯৯.৪৩  ১০,৬০৩.৭৮ . 

২ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ১৪,৪৭১.৪৪  ১৩,৩২৬.৬৫  ১১,৫৯৯.৪৩  ১০,৬০৩.৭৮ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২,৭৬৪.৩৮  ৬২৮.০০  ৮৬৫.৩৯  ২,৯৩৮.৯২ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১,০১২.০৪  ৯৯২.২০  ৯০২.০০  ৬৩৫.৭৯ . 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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 �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১৮,২৪৭.৮৬  ১৪,৯৪৬.৮৫  ১৩,৩৬৬.৮২  ১৪,১৭৮.৪৯ . 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ১৮,২৪৭.৮৬  ১৪,৯৪৬.৮৫  ১৩,৩৬৬.৮২  ১৪,১৭৮.৪৯ . 

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  ০.০০ . 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ৩,৭৭৫.০০  ১,৯৭৫.০০  ০.০০  ৭৬.৩৩ . 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ২২,০২২.৮৬  ১৬,৯২১.৮৫  ১৩,৩৬৬.৮২  ১৪,২৫৪.৮২ . 

 ৩০১  



 

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

২০২০-২১ 

চ��াম ওয়াসা 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩০১.০০ 

(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  ৬,১৬৭.৪০  ২,১৫৯.৪১  ৩,১৯৪.৪০  ৭৯৮.১৭ . 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ১৩১.০০  ১৩১.০০  ১৩১.০০  ১৩০.০০ . 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৭ আয়কর �দান  ৬০.০০  ৬০.০০  ৬০.০০  ০.০০ . 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১১০.০০  ১০০.০০  ১১০.০০  ০.০০ . 

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

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৬,৪৬৮.৪০  ২,৪৫০.৪১  ৩,৪৯৫.৪০  ৯২৮.১৭ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ১৫,৫৫৪.৪৬  ১৪,৪৭১.৪৪  ৯,৯৪৩.৪২  ১৩,৩২৬.৬৫ . 

৪৩ �াংক ি�িত  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১৫,৫৫৪.৪৬  ১৪,৪৭১.৪৪  ৯,৯৪৩.৪২  ১৩,৩২৬.৬৫ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২২,০২২.৮৬  ১৬,৯২১.৮৫  ১৩,৪৩৮.৮২  ১৪,২৫৪.৮২ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ১,০৮৩.০২  ১,১৪৪.৭৯ -১,৬৫৬.০১  ২,৭২২.৮৭ . 

 ৩০২  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

চ��াম ওয়াসা 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩০৩.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৩৫৫৯৫.০৫ ৩৫৫৯৫.০৫ ৩৫৫৯৫.০৫. 

২ সংরি�ত তহিবল -৯০৬৪.৫৬ -১১৬৫৮.৯৪ -১২১২৬.৯৪. 

৩ ই��ই� ২৬৫৩০.৪৯ ২৩৯৩৬.১১ ২৩৪৬৮.১১. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৩৬৬৭৩৪.২৭ ৩৬২৯৫৯.২৭ ৩৬০৯৮৪.২৭. 

৫ চলিত দায় ৯১২৫১.৮৬ ৬৭৬৮৫.০১ ৪৬৪২০.৮২. 

৬ �মাট দায় ৪৫৭৯৮৬.১৩ ৪৩০৬৪৪.২৮ ৪০৭৪০৫.০৯. 

৭ �মাট তহিবল ৪৮৪৫১৬.৬২ ৪৫৪৫৮০.৩৯ ৪৩০৮৭৩.২০. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৯৫ : ৫ ৯৫ : ৫ ৯৫ : ৫. 

৯ চলিত অ�পাত ২.৯৭ : ১ ৩.৬৪ : ১ ৪.৮৩ : ১. 

১০ �িরত স�দ অ�পাত ০.৯৬ : ১ ১.১৮ : ১ ১.৫৬ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ২৪২৬৬৫.৭২ ২৩৬৪৯৮.৩২ ২৩৪৩৩৮.৯১. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ২৯৫৬১.০৬ ২৮৫৪৯.০২ ২৭৫৫৬.৮২. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২১৩১০৪.৬৬ ২০৭৯৪৯.৩০ ২০৬৭৮২.০৯. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ২৬৩.৩৬ ১৩২.৩৬ ১.৩৬. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১৮৩৫৮৭.১১ ১৬৬৮৯৭.৩৭ ১৫১৭২৪.৮৮. 

১৬ -�দনাদার ৫২৩০.২৩ ৪৭৫৪.৭৫ ৪৩২২.৫০. 

১৭ -অ�া� ৮২৩৩১.২৭ ৭৪৮৪৬.৬১ ৬৮০৪২.৩৭. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২৭১১৪৮.৬০ ২৪৬৪৯৮.৭৩ ২২৪০৮৯.৭৫. 

১৯ -�মাট স�দ ৪৮৪৫১৬.৬২ ৪৫৪৫৮০.৩৯ ৪৩০৮৭৩.২০. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.০৩ ০.০৩ ০.০৩. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.০৯ ০.০৭ ০.০৬. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৫৪৭৫.৪৮ ৫৯৬৮.২৩ ৬৬৬৫.৭৮. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ১৭৯৮৯৬.৭৪ ১৭৮৮১৩.৭২ ১৭৭৬৬৮.৯৩. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ১০৮৩.০২ ১১৪৪.৭৯ ০. 

 ৩০৩  



 

বােজট 
িববরণ 

চ��াম ওয়াসা 

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  ৬০.০০  ০.০০ ৬০.০০  ৬০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১১০.০০  ০.০০ ১০০.০০  ১১০.০০. 

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  ১৭০.০০  ০.০০ ১৬০.০০  ১৭০.০০. 

 ৩০৫  



 

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 

চ��াম ওয়াসা 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 306.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৩,২৮৫,৭১৪ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১৪  ১০  ১৪  ১৪  ১০  ১৪  ১৪  ১০  ২৩৫.০০  ২২৫.০০  ৪৬০.০০. 

২  ৮৬৭,০৪৩ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৬৯  ৫৭  ৬৯  ৬৯  ৫৭  ৬৯  ৬৯  ৫৭  ৩৩৩.২৬  ২৬৫.০০  ৫৯৮.২৬. 

৩  ৪০৯,৮১৮ কম �চারী (��ড ১০)  ৬৬  ৪১  ৬৬  ৬৬  ৪১  ৬৬  ৬৬  ৪১  ১৩০.০০  ১৪০.৪৮  ২৭০.৪৮. 

৪  ৮৯১,৭৭২ উপ-�মাট (১+২+৩)  ১৪৯  ১০৮  ১৪৯  ১৪৯  ১০৮  ১৪৯  ১৪৯  ১০৮  ৬৯৮.২৬  ৬৩০.৪৮  ১,৩২৮.৭৪. 

৫  ৪২২,৩৯৫ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৮৯৯  ৫৭৯  ৮৯৯  ৮৯৯  ৫৭৯  ৮৯৯  ৮৯৯  ৫৭৯  ১,৪৭৯.৬২  ২,৩১৭.৭১  ৩,৭৯৭.৩৩. 

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  ৪২২,৩৯৫ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৮৯৯  ৫৭৯  ৮৯৯  ৮৯৯  ৫৭৯  ৮৯৯  ৮৯৯  ৫৭৯  ১,৪৭৯.৬২  ২,৩১৭.৭১  ৩,৭৯৭.৩৩. 

১১  ৪৮৯,১২৯ �মাট (৪+৯+১০)  ১,০৪৮  ৬৮৭  ১,০৪৮  ১,০৪৮  ৬৮৭  ১,০৪৮  ১,০৪৮  ৬৮৭  ২,১৭৭.৮৮  ২,৯৪৮.১৯  ৫,১২৬.০৭. 

 ৩০৬  



 

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  

চ��াম ওয়াসা 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 307.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা) ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

 ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ২৩৫.০০  ২২৫.০০  ৪৬০.০০  ২৪২.০০  ২৫০.০০  ৪৯২.০০ ৩২৮৫৭১৪  ৩৫১৪২৮৬  ৩৪৫০০০০  ২১৫.০০  ১৩০.০০  ৩৪৫.০০

 ২৮৩.২৬  ২৬৫.০০  ৫৪৮.২৬  ২৮৫.০০  ২৩৫.০০  ৫২০.০০ ৭৯৪৫৮০  ৭৫৩৬২৩  ৮৭৮৭১৯  ২৩০.৮৭  ২৭০.০০  ৫০০.৮৭

 ১৩০.০০  ১৪০.৪৮  ২৭০.৪৮  ১৩২.৭৬  ১৪৫.৪৪  ২৭৮.২০ ৪০৯৮১৮  ৪২১৫১৫  ৪৬৬০৭৩  ৯২.৯৩  ৯৮.১৬  ১৯১.০৯

 ৬৪৮.২৬  ৬৩০.৪৮  ১,২৭৮.৭৪  ৬৫৯.৭৬  ৬৩০.৪৪  ১,২৯০.২০ ৮৫৮২১৫  ৮৬৫৯০৬  ৯৬০১৪৮  ৫৩৮.৮০  ৪৯৮.১৬  ১,০৩৬.৯৬

 ১,৪৬৮.১২  ২,৩১৯.৭১  ৩,৭৮৭.৮৩  ১,৪৯৬.০০  ২,২৬৭.৭৫  ৩,৭৬৩.৭৫ ৪২১৩৩৮  ৪১৮৬৬০  ৫৩৪২৪২  ১,২৩০.০০  ১,৮৬৩.২  ৩,০৯৩.২৬

 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

 ১,৪৬৮.১২  ২,৩১৯.৭১  ৩,৭৮৭.৮৩  ১,৪৯৬.০০  ২,২৬৭.৭৫  ৩,৭৬৩.৭৫ ৪২১৩৩৮  ৪১৮৬৬০  ৫৩৪২৪২  ১,২৩০.০০  ১,৮৬৩.২  ৩,০৯৩.২৬

 ২,১১৬.৩৮  ২,৯৫০.১৯  ৫,০৬৬.৫৭  ২,১৫৫.৭৬  ২,৮৯৮.১৯  ৫,০৫৩.৯৫ ৪৮৩৪৫১  ৪৮২২৪৭  ৬০১১৯৭  ১,৭৬৮.৮০  ২,৩৬১.৪২  ৪,১৩০.২২

 ৩০৭  



তফিসল-ক

বতন ও ভাতািদ (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 ল বতন (কমকতা) 282.38 242.38 250.26 179.39
2. 3111201 ল বতন (কমচাির) 900.00 883.50 895.50 762.49
3. 3111310 বাড়ী ভাড়া 340.00 340.00 340.00 275.47
*৪. পািন কর ভ িক 3.18 3.18 3.18 1.48
5. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 76.46 76.46 89.00 61.50
6. 3111302 যাতায়াত ভাতা 12.97 12.97 12.97 6.39
7. 3111316 ধালাই ভাতা 4.00 4.00 4.00 2.95
8. 3111325 উৎসব বানাস 150.00 150.00 150.00 133.37
9. অিজত  িব য় 35.00 35.00 35.00 13.41
10. 3421506 েদয় ভিব  তহিবল অবদান 42.00 42.00 42.00 31.80
*11 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা 72.00 72.00 72.00 61.85
12. নশকালীন ভাতা 1.90 1.90 1.90 1.23
*13 3111301 কা ভার ভাতা 1.00 1.00 1.00 0.45
14. 3111327 অিধকাল য় 400.00 410.00 370.00 370.00
15. 3731101 অবসর ও আ েতািষক/ পনশন 220.00 220.00 220.00 151.57
16. 3111314 িফন ভাতা 8.20 8.20 8.20 6.40
17. 3111306 িশ া সহায়ক ভাতা 22.50 22.50 22.50 21.48
18. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 17.00 17.00 17.00 10.49
19. া  ভাতা ** 35.00 37.00 35.00 10.00

মাট (১+ . . .+১৯) 2623.59 2579.09 2569.51 2101.72

 * িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরন কের করেত হেব।

তফিসল-খ
অবচয় (ল  টাকায়)

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

20. য পািত 457.78 448.80 408.00 228.38
21. আসবাবপ ৭.৩২ ৭.১৭ ৬.৫২ 5.47
22. দালান 114.44 112.20 102.00 78.93
23. চরা য পািত ১৩.৮২ ১৩.৫৫ ১২.৩২ 10.32
24. যানবাহন ৩৪.৬৫ ৩৩.৯৭ ৩০.৮৮ 25.87

25. পাইপ লাইন ২৯২.৭১ ২৮৬.৯৭ ২৬০.৮৮ 218.61

26. িবিবধ 91.32 89.54 81.40 68.21
মাট (২০+ . . . +২৬) 1,012.04    992.20        902.00          635.79

চ াম ওয়াসা
খাতওয়ারী তফিসেলর বণনা

                 পিরচালন য়
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তফিসল-গ

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

26. 3258134 য পািত 200.00 222.68 200.00 149.00

27. 3258106 ইমারত 88.00 104.36 88.00 79.19

28. চরা য পািত 1.00 1.00 1.00 0.22

29. 3258102 আসবাবপ 1.00 1.00 1.00 0.01

30. পাইপ লাইন 119.00 192.07 119.00 171.39

31. 3258139 পা ঘর ও জলাধার 85.00 91.70 85.00 61.16

32. 3258132 াস লাইন 1.00 3.00 1.00 0.12

34. ওয়াসার িনজ  রা া ঘাট মরামত 1.00 1.00 1.00 10.00

35. উবওেয়ল মরামত 13.00 18.81 13.00 21.09
মাট (২৬+. . .+৩৫) 509.00 635.62 509.00 492.18

তফিসল-ঘ

অ া  পিরচালন য় (ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

36. 32411101 মণ 7.50 7.50 7.50 6.50

37. 3255102 ণ ও লখ সাম ী 7.00 7.00 5.00 10.00

38. 3256106 পাষাক পির দ 10.00 9.00 10.00 7.00

39. 3211120 ডাক, তার ও টিলেফান 5.50 5.50 4.00 3.36

40. 3211117 ই ারেনট য় 1.20 0.97 0.97 0.97

41. ব িতক মালামাল য় 3.00 3.00 3.00 3.00

42. াি ং মালামাল য় 1.38 1.38 1.38 0.00

43. বাগান পিরচযা ও পির ার পির তা 6.50 6.50 0.00 0.00
মাট (৩৬+.........+৪৩) 42.08 40.85 31.85 30.83

চ াম ওয়াসা
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তফিসল-ঙ
বতন ও ভাতািদ (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 ল বতন (কমকতা) 48.00 46.00 46.00 41.62
2. 3111201 ল বতন (কমচারী) 162.00 162.00 162.00 149.88
3. 3111310 বাড়ী ভাড়া 90.00 90.00 90.00 75.31
4* পািন কর ভ িক 1.35 1.35 1.35 0.41
5. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 18.00 18.00 5.46 16.49
6. 3111302 যাতায়াত ভাতা 3.10 3.10 3.10 1.91
7. 3111316 ধালাই ভাতা 1.60 1.60 1.60 0.60
8. 3111325 উৎসব বানাস 34.00 36.00 34.00 32.00
9. 3111301 অিজত  িব য় 15.00 15.00 15.00 4.58
10. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা 10.00 10.00 10.00 7.84
11. 3421506 েদয় ভিব  তহিবল অবদান 22.00 22.00 22.00 16.59
12. 3111301 কা ভার ভাতা 0.60 0.60 0.60 0.00
13* 3111327 অিধকাল য় 0.50 0.50 10.00 10.00
14. 3731101 অবসর ও আ েতািষক 80.00 80.00 100.00 39.95
15. 3111314 িফন ভাতা 3.20 3.20 3.20 1.90
16. 3111306 িশ া সহায়ক ভাতা 7.00 7.00 7.00 4.98
17. আবািসক টিলেফান ভাতা 0.90 0.90 0.90 0.40
18. 31111335 বাংলা নববষ ভাতা 4.50 4.50 4.50 3.27
19. মাট (১+ . . .+১৮) 501.75 501.75 516.71 407.73

মরামত ও র ণােব ণ
20. 3258103  কি উটার/সাভার মরামত 2.00 2.00 0.50 0.50

আ ষি ক য়ঃ
21. 32411101 মণ 0.50 0.50 0.50 0.50
22. 3255102 ণ ও লখ সাম ী 13.00 13.00 13.00 12.73
23. 3256106 পাষাক পির দ 6.20 4.70 6.20 2.40
24. 3211120 ডাক, তার ও টিলেফান 0.50 0.50 0.24 0.24
25. 3211117 ই ারেনট য় 1.70 1.68 1.68 1.68
26. -ঋণ  ( াডেডবট িভশন) 1.00 1.00 1.00 0.00
27. িবল আদােয়র া  খরচ 35.00 35.00 26.00 32.04
28. াহক সবা উ য়ন সং া  খরচ 15.00 15.00 8.00 6.67
29. িবিবধ (মালামাল) 0.10 0.10 0.00 0.00
30. মাট (২১+ . . .+২৯) 73.00 71.48 56.62 56.26

31. সবেমাট (১৯+২০+৩০) 576.75 575.23 573.83 464.49

 * িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরন কের করেত হেব।

চ াম ওয়াসা
িব য় ও িবতরণ য়
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তফিসল-চ

বতন ও ভাতািদ (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 ল বতন (কমকতা) 270.00 262.00 262.00 224.86
2. 3111201 ল বতন (কমচারী) 545.00 540.00 540.00 410.56
3. 3111310 বাড়ী ভাড়া 320.00 320.00 320.00 232.94
4. * পািন কর ভ িক 1.85 1.85 1.85 1.10
5. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 62.00 62.00 62.00 50.66
6. 3111302 যাতায়াত ভাতা 9.94 9.94 9.94 5.10
7. 3111316 ধালাই ভাতা 3.80 3.80 3.80 2.11
8. 3111331 আ ায়ন ভাতা 3.35 3.35 3.35 3.39
9. 3111325 উৎসব বানাস 130.00 128.00 130.00 100.00
10. অিজত  িব য় 50.00 50.00 50.00 27.36
11. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা 30.00 30.00 30.00 23.00
12. 3421506 েদয় ভিব  তহিবল অবদান 66.00 66.00 66.00 52.27
*13  নশকালীন ভাতা 0.75 0.75 0.75 0.21
14. 3111301 কা ভার ভাতা 1.04 1.04 1.04 1.97
*15 3111327  অিধকাল য় 140.00 140.00 140.00 ১৪০.০০
16. 3731101 অবসর ও আ েতািষক 300.00 300.00 280.00 ৩০১.৭২
17. 3111314 িফন ভাতা 7.60 7.60 7.50 5.10
18. 3111306 িশ া সহায়ক ভাতা 20.50 20.50 20.00 ১৭.০৭
19. 3111312 মাবাইল ভাতা 0.80 0.80 0.80 ০.৭৪
20. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 15.00 15.00 15.00 ১১.২৫
21. আবািসক টিলেফান ভাতা 1.10 1.10 1.10 0.66
22. 3111313  ািধকার  কমকতােদর গািড় ভাতা 22.00 22.00 22.00 8.70
23. মাট (১+ . . .+২২) 2000.73 1985.73 1967.13 1620.77

     * িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরন কের করেত হেব।

মরামত ও র ণােব ণ

24. 3258101 যানবাহন (িসএনিজেত পা রসহ) 45.00 45.00 45.00 32.56

25. 3258103 কি উটার/সাভার 1.00 1.00 1.00 0.99
26. মাট(২৪+ . . .+২৫) 46.00 46.00 46.00 33.55

         শাসিনক য়

চ াম ওয়াসা
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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
26 32411101 মণ 7.00 7.00 7.00 7.00
27 3257302 ডা াির (ঔষধ য়) 4.00 4.00 4.00 4.16
28 3211106 আ ায়ন য় 3.00 3.00 3.00 1.55
29 3255102 ণ ও লখ সাম ী 18.50 18.50 17.00 17.00
30 ভাড়া, কর ও খাজনা

3821102 ক) িম উ য়ন কর 45.00 45.00 45.00 38.30
3821103 খ) হাি ং া 50.00 50.00 150.00 24.67

গ) রাড া 10.00 10.00 25.00 4.48
31 3211115 ব িতক খরচ (অিফস) 30.00 30.00 20.00 20.31
32 3256106 পাশাক পির দ 10.00 9.00 10.00 8.00
33 3211120 ডাক, তার ও টিলেফান 6.24 6.24 5.00 4.50
34 3211125 চার ও িব াপন 5.00 5.00 5.00 4.98
35 3221101 অিডট িফ 0.70 0.70 0.70 0.00
36 3211110 আইন খরচ 18.00 18.00 18.00 9.21
37 3211127 ক, সামিয়কী ও পি কা য় 1.70 1.70 1.70 0.32
38 3243101 িসএনিজ, প ল ও ি ক া স 90.00 80.00 100.00 81.18
39 িলয়ােজা অিফস কাম- র  হাউজ 3.50 3.50 3.50 3.49
40 আয়কর উপেদ া িফ 0.50 0.50 0.50 0.00
41 এক য়াির িফ  0.25 0.25 0.25 0.00
42 দরপ  ায়ন ও অ া  স ানী ভাতা 6.00 10.00 5.00 7.00
43 3257206 বাড সদ েদর  স ানী ভাতা 14.00 11.00 14.00 10.27
44 িনেয়াগ সং া  য় 2.00 2.00 2.00 14.78
45 3257301 সরকাির িবিভ  িদবস উৎযাপন 3.00 3.00 3.00 1.47
46 া মাণ আদালত 3.00 2.00 3.00 1.06
47 ভা ার মালামাল িনলােমর উপর িত 0.50 0.50 0.50 0.00
48 3211103 ঘটনাজিনত িত রণ 0.50 0.50 0.50 0.13
49 ইেনােভশন 2.00 2.00 2.00 1.10
50 চরা য াংশ 0.50 0.50 0.50 0.00
51 াহক সংেযাগ সং া  খরচ(িমটার ও অ া ) 100.00 570.00 100.00 163.03
52 3821116 গা ী িবমা ি িময়াম 14.00 12.00 14.00 10.24
53 3231201 অভ রীণ িশ ণ 3.00 3.00 3.00 0.52
54 সং িত ও িবেনাদন 15.00 15.00 15.00 15.00
55 যানবাহন িবমা 1.00 1.00 1.00 0.55
56 বাড সভার খরচ 10.00 9.00 10.00 9.23
57 িনজ  াপনায় পািনর িবল পিরেশাধ 18.00 18.00 18.00 12.00
58 3221108 াংক চাজ 0.50 0.50 0.50 0.00
59 3257104 গেবষণা ও উ য়ন 8.00 6.00 8.00 0.00
60 3257101 কনসালেটি  িফ 6.15 6.15 6.15 0.00
61 3821117 িশ া লক ি 3.00 3.00 3.00 0.00
62 মলা (উ য়ন/িডিজটাল) 3.00 3.00 3.00 2.14
63 উপহার 2.00 2.00 0.00 0.00
64 িজব বষ 100.00 100.00 0.00 0.00
65 পির ার পির তা 3.40 3.40 0.00 0.00
66 েযাগ ব াপনা 1.00 1.00 0.00 0.00
67 াচার 1.00 0.50 0.00 0.00
68 আপদকালীন য় 1.00 1.00 0.00 2.62
69 624.94 1078.44 627.80 480.29
70 2671.67 3110.17 2640.93 2134.61সবেমাট শাসিনক য়(২৩+২৮+71)

মাট আ ষি ক য় (২৬+..+৬৮)

আ ষি ক য়
চ াম ওয়াসা
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তফিসল-ছ
(ল  টাকায়)

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

বতন ও ভাতািদ    
     - ল বতন 2207.38 2135.88 2155.76 1768.80

     -উৎসব বানাস 314.00 314.00 314.00 265.37
     - েদয় ভিব  তহিবল অবদান 160.00 160.00 160.00 130.71
     -অবসর ও আ েতািষক 600.00 600.00 600.00 493.24
     -অিধকাল য় 540.50 550.50 520.00 520.00
     -অ া  ভাতািদ 1304.19 1306.19 1304.19 952.10

মাট বতন ও ভাতািদ 5126.07 5066.57 5053.95 4130.22

1. অবচয় 1012.04 992.20 902.00 ৬৩৫.৭৯
2. মরামত ও র ণােব ণ 557.00 683.62 595.50 526.23
3. আ ষি ক য় 740.02 1191.77 724.27 570.38
4. 3211113 িব ৎ িবল 7000.00 5200.00 4700.00 4678.94
5. 3256102 ক ািমেকল  1400.00 1050.00 850.00 605.27
6. লভ াংশ 110.00 110.00 110.00 0.00
7. ক পে র দয় আয়কর উৎস কতনসহ 60.00 60.00 60.00 0.00
8. সবেমাট (১+..+৭) 16005.13 14354.16 12995.72 11146.83

 তফিসল-জ
অপিরচালন আয় (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. ভাড়া 22.00 22.00 20.00 24.00
2. আমানেতর উপর দ 950.00 950.00 950.00 1036.97
3. আসবাবপ ,য পািতর উপর হায়ার চােজস 0.02 0.02 0.02 0.02
4. যাতায়াত ভাড়া আদায় 1.00 1.00 3.00 0.95
5. সারচাজ 300.00 300.00 200.00 278.03
6. রাতন মালামাল িব য় বাবদ াি 2.00 2.00 2.00 9.14
7. হ িনমাণ ও অ া  ঋেণর দ 20.00 20.00 20.00 20.94
8. ি গত গভীর নল েপর লাইেস  িফ 900.00 900.00 900.00 1223.30
9. উ য়ন চাজ 100.00 100.00 100.00 118.13
10. ন ন সংেযাগ িফ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৮৯.৮১
11. মালামােলর সরবরাহ বাবদ আয় 100.00 100.00 100.00 98.04

এনিল েম  িফ,িমটার টি ং িফ 
নবায়ন,ফরম ও িবভাগীয় চাজ ইত ািদ

13. মাট(১+...+১2) 2875.02 2875.02 2775.02 3205.96

চ াম ওয়াসা
তফিসল স েহর সকল য় একে

12. 180.00 180.00 180.00 106.63
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তফিসল-ঝ
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
  ক) পিরচালন াবর স ি েত িবিনেয়াগ
িনজ  তহিবল হইেত য়

1. 4111201 দালান ও িম উ য়ন 6000.00 1930.00 3030.00    693.15 
2. য পািত/ভা ার/পািনর িমটার 30.00         107.40          30.00                33.62 
3. 4112101 যানবাহন/ া 5.00           40.00            5.00                   18.15 
4. 4112314 আসবাবপ  ও অিফস য পািত 2.00           2.00             2.00              0.95
5. িসিড ভ াট 30.00         30.00 30.00            0.00
6. িবতরণ পাইপ িকউরেম  ও াপন 0.20           0.20 0.20              0.00
8. 4112202 কি উটার ও আ ষি ক সর ামািদ 6.00           6.00             5.00                   11.28 
13. এনভাইরনেম াল ািড (EIA study) 0.20           0.20 0.20              0.00
14. ডা াির মালামাল য়            0.50 0.50                0.50 0.00
15. গভীর নল প াপন          70.00 0.00              70.00 19.50
17. পাইপ লাইন াপন ও রা া কাটা 20.00         39.61 20.00             21.17
19. 4113301 ওেয়ব সাইট এবং সফটওয় ার উ য়ন 3.00 3.00 1.00 0.00
20. িব  াংক ক  (CWSISP)            0.50 0.50                0.50 0.35
21. মাট 6167.40 2159.41 3194.40     798.17 

খ) অ া  াবর স ি েত িবিনেয়াগ
িনজ  তহিবল হইেত য়  

1.  জিম য় 1.00 1.00 1.00 0.00
2.  হ িনমাণ ঋণ/মটর সাইেকল অ ীম 120.00 120.00 120.00 120.00
3.  কি উটার ঋণ 10.00 10.00 10.00 10.00

মাট 131.00 131.00 131.00 130.00
সবেমাট (ক+খ) 6298.40 2290.41 3325.40 928.17

*কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে  সরকােরর 
যথাযথ অ েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যেত পাের।

চ াম ওয়াসা 
িবিনেয়াগ য় িববরণী
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(ল  টাকায়)
িমক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
নং  2020-21 2019-20 2019-20 2018-19

1 বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল     
খ.  দ     

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

3 সরকাির ঋণ (পিরেশািধত )
ক. আসল  
খ. দ     

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

5 াংক ঋণ (পিরেশািধত )
১. দীঘেময়ািদ 
ক. আসল     
খ.  দ     
২. েময়ািদ
ক. আসল     
খ.  দ     

6 াংক ঋণ (বেকয়া)
১.  দীঘেময়ািদ
ক. আসল     
খ.  দ     
২. েময়ািদ
ক.  আসল     
খ.  দ     
মাট     

িমক 30/06/2019 বােজট সংেশািধত বােজট আদায়
ন র পয  বেকয়া 2020-21 2019-20 2018-19

১. 127389.86    
 1247.83 1188.42 0.00
 39601.80 24854.30 0.00

127389.86 40849.63 26042.72 0.00মাট
(স দ ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া )

িববরণ 

দীঘেময়ািদ ঋণ
ক. আসল
খ. দ

চ াম ওয়াসা 
দীঘেময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী
 (ল  টাকায়)
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কে র িমক কে র নাম অ েমাদেনর
 কাড ন র পযায় মাট ক  জওিব চওয়াসা

( বঃ া) সাহা  মাট বঃ া টাকাংশ  
  (টাকাংশ)   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৪০৪৪৬০০ ১ িচটাগাং ওয়াটার সা াই ই ভেম  অ েমািদত 189082.49 149490.84 39591.65 0.00 0.00 0.00 0.00  
এ  ািনেটশন েজ   
 (১ম সংেশািধত)  
(01/01/2011-৩০/০৬/২০২০)  

২২৪০৪৩৬০০ ২ কণ িল পািন সরবরাহ অ েমািদত 449115.60 362328.00 84480.00 2307.00 28040.00 25041.00 2999.00  
 ক  ২য় পযায়  
01/04/2013 - 31/01/2022

২২৪০৪১৭০০ ৩  ভা াল রী পািন সরবরাহ ক অ েমািদত 199515.57 82450.00 115065.57 2000.00 47440.00 20061.00 26879.00
 (১/১১/২০১৫- ৩০/৯/২০২০) 

2242609 ৪ চ াম মহানগরীর পয়ঃিন াশন অ েমািদত 380858.77 0.00 375858.77 5000.00 40997.00 0.00 40997.00
ব াপন ক  (১ম পযায়)

(১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)

মাট (১+.....+4) 1218572.43 594268.84 614995.99 9307.00 116477.00 45102.00 70875.00  
 

ম২০২০-২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন  
কম চীেত বরা

চ াম পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প
২০২০-২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)

মাট া িলত য়
(ল  টাকায়)
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