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রা�ায়� �িত�ানস�েহর সি�িলত আিথ �ক ত�-উপা� 

 এ বােজট �কাশনায় রা�ীয় মািলকানাধীন সং�ার অ-আিথ �ক (Non financial) ��িণ�� �মাট ৪৯ (ঊনপ�াশ) � 

রা�ায়� �িত�ােনর ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট অ�� �� করা হেয়েছ।  

উ� ৪৯ � রা�ায়� �িত�ােনর বােজট বাংলােদশ ��া�াড � ই�াি�য়াল �ািসিফেকশন (BSIC) অ�যায়ী িন�িলিখত ৭� �স�ের  

িবভ� করা হেয়েছ:  

১. িশ� �স�ের ৬ � সং�া                                        : বাংলােদশ ব�িশ� কেপ �ােরশন, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন, 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন, বাংলােদশ রসায়ন িশ� 

কেপ �ােরশন, বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন এবং বাংলােদশ পাটকল 

কেপ �ােরশন। 

 

২. িব��ৎ, �াস ও পািন �স�ের ৬ � সং�া : বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন, বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন 

�বাড �, ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প�, �লনা পািন সরবারহ ও 

পয়ঃ িন�াশন ক��প�, চ��াম পািন সরবারহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� 

এবং রাজশাহী পািন সরবারহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প�।  

 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ �স�ের ৭ � সং�া : বাংলােদশ স�� পিরবহন কেপ �ােরশন, বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন 

কেপ �ােরশন, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন, চ��াম ব�র ক��প�, 

মংলা ব�র ক��প�, বাংলােদশ �ল ব�র ক��প� এবং বাংলােদশ �স� 

ক��প�।  

৪. বািণজ� �স�ের ৩ � সং�া : বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন, বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��) 
এবং বাংলােদশ বািণজ� কেপ �ােরশন। 
 

৫. �িষ ও মৎ� �স�ের ২ � সং�া : বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন এবং বাংলােদশ �িষ উ�য়ন 
কেপ �ােরশন।  
 

৬. িনম �াণ �স�ের ৬ � সং�া : চ��াম উ�য়ন ক��প�, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �লনা উ�য়ন ক��প�, 
রাজশাহী উ�য়ন ক��প�, জাতীয় �হায়ণ ক��প� এবং ক�বাজার উ�য়ন 
ক��প�।  
 

৭. সািভ �স ( �সবা�লক) �স�ের ১৯ � সং�া : বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া�, বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন, 
বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল 
ক��প�, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন, বাংলােদশ অভ��রীণ 
�নৗ- পিরবহন ক��প�, পি� িব��তায়ন �বাড �, বাংলােদশ র�ািন �ি�য়াকরণ 
এলাকা ক��প�, বাংলােদশ ত�ত �বাড �, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , 
বাংলােদশ র�ািন উ�য়ন ��েরা, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ 
ইন��উট, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন, বাংলােদশ চা �বাড �,  
এনািজ�  �র�েলটির কিমশন, বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন, 
বাংলাদেশ  অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প�, বাংলােদশ িশ�  কািরগির সহায়তা 
�ক� এবং ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার। 

 

এ বােজেট ৪৯ � রা�ায়� �িত�ােনর আয়, �য়, ��সংেযাগ, উৎপাদেন �ম, �লধন ইত�ািদর অবদান, উৎপাদনশীলতা, স�য় ও 

িবিনেয়াগ ইত�ািদর সি�িলত আিথ �ক ত�-উপা� �েল ধরা হেয়েছ।  
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রা�ায়� �িত�ানস�েহর আয় ও �য়   

 সারিণ-১ এ ৪৯� সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট এবং     

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসােবর িভি�েত ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ পয �� �মাট পিরচালন রাজ�, ��সংেযাগ, �িমক 

�িত ��সংেযাগ এবং  ��ি�র হার �দখােনা হেয়েছ।      

সারিণ-১             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০২০-২১ 
বােজট 
�া�লন 

২০১৮-১৯ হেত 
২০২০-২১ বাৎসিরক 

�বি�র হার 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

১. পিরচালন রাজ� ২০৩,৯৭৬.১৭ ৬.৫৬ ১৮৬,৫৬৫.৩৩ ১৭৯,৬৩০.২৬ 
২. �ীত প� ও �সবা ১৮৮,৭৫৩.৭৫ ৮.০৯ ১৬৯,৭৮৩.৪০ ১৬১,৫৫৩.৬৫ 
৩. উৎপাদন �য় িভি�ক ��সংেযাগ ১৫,২২২.৪৩ (৮.২৩) ১৬,৭৮১.৯৩ ১৮,০৭৬.৬১ 
৪. �বতন ও ভাতািদ ৮৭৯০.২১ ১২.৮৬ ৭,৯২৯.২৫ ৬,৯০১.২৫ 
৫. অবচয় ৯,৩৪২.৩৩ ১০.১৯ ৯,০৯৬.৫৭ ৭,৬৯৪.৬৪ 
৬. পিরচালন উ�ৃ�/�লাকসান (২,৯১০.১২) (৮.৫৬) (২৪৩.৮৮) ৩,৪৮০.৭২ 
৭. উৎপাদেনর উপাদান িভি�ক ��সংেযাগ ১৫,২২২.৪৩ (৮.২৩) ১৬,৭৮১.৯৩ ১৮,০৭৬.৬১ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান) ৪,৮১৯.৫১ (৩২.৮১) ৭,৪৭৩.৭৭ ১০,৬৭৬.৮৫ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী �মাট পিরচালন রাজ� ১৭৯,৬৩০.২৬ �কা� টাকা যা ২০২০-২১ 

�া�িলত বােজেট �ি� �পেয় ২০৩,৯৭৬.১৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। বািষ �ক ��ি�র হার (exponential growth rate)  

৬.৫৬ শতাংশ। উপেরা� সমেয় �ীত প� ও �সবার �� ৮.০৯ শতাংশ �ি� পােব। কেপ �ােরশনস�েহর ��সংেযাগ ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের ১৮,০৭৬.৬১ �কা� টাকা িছল যা  �াস �পেয় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বাজেট ১৬,৭৮১.৯৩ �কা� টাকা এবং 

২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের  ১৫,২২২.৪৩ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল অিভে�পণ করা হেয়েছ। ��সংেযাগ �ােসর হার  ৮.২৩ 

শতাংশ।   

 সারিণ-১  হেত �দখা যাে� �য, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৯-২০ সংেশািধত এবং ২০২০-২১ �া�িলত 

অথ �বছেরর বােজেট �বতন-ভাতািদর পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন �নাফা িছল ৩,৪৮০.৭২ �কা� টাকা।    

২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ �া�িলত বােজট পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ২৪৩.৮৮ �কা� টাকা এবং 

২,৯১০.১২ �কা� টাকা ।  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী ৩৯ � �িত�ােনর  নীট �নাফার পিরমাণ �ায় ১০৬৭৬.৮৫ �কা� টাকা। ত�ে� 

৪১� �িত�ান লাভজনকভােব পিরচািলত হে� এবং  ৮� �িত�ান �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। ৮� �িত�ােনর �মাট �লাকসােনর পিরমাণ 

�ায় ২৫৬০.১২ �কা� টাকা । 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৪৯� সং�ায় কম �রত জনবল িছল ১,৫৪,৮৬৫ জন। ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ 

�া�িলত বােজেট  জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১,৫৫,৩৩১ জেন এবং ১,৫৭,৫২৪ জেন। ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �মাট 

উৎপািদত পে� �েমর অংশ (�বতন ও ভাতািদ) িবগত �ই বছেরর �লনায় বাড়েব। জনবল �িত গড় �বতন ও ভাতািদ ২০১৮-১৯ 

অথ �বছেরর ৪,৪৫,৬৩০.০৬ টাকা হেত ২০২০-২১ �া�িলত বােজেট ৫,৫৮,০২৩.৫৪ টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� সমেয় কম �চারীর 

সং�া �ায় ১.৭২%  �ি� পােব। উে�� ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট জনবল �িত গড় বািষ �ক �বতন ও ভাতািদ ৫,১০,৪৭৪.৪০ 

টাকায় দ�ড়ােব।    
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 সারিণ-২ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ পয ��  �স�র িভি�ক ��সংেযােগর ��ি�র হার এবং �মাট 

জাতীয় উৎপাদেনর অংশ  �দখােনা হেয়েছ।  

 

সারিণ-২             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০২০-২১  

বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯   হেত 

২০২০-২১  

বাৎসিরক ��ি�র 

হার 

২০১৯-২০   

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯   

অথ �বছেরর 

�দশজ উৎপাদন 

২০১৮-১৯   

সামিয়ক 

১. িশ� ১,৭৯০.৬৯ ৪৯.২৩ ৮৩৬.৮৩ ৪,৮২,০৪৮ ৮০৪.০৭ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন (১,৫৪৫.৬১) (৩১.২৪) (১,১৯১.৭৫) ৩২,৫৪১ (৬৬২.৮৫) 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ ৩,০৬৭.৭৬ ১.৫২ ২,৯৯৭.৫৭ ২,২৫,৪৩৮ ২,৯৭৬.৫৮ 
৪. বািণজ� (৪৬০.৭২) (৬৩.৬৮) ২,৩৯৬.২৮ ৩,২১,২০৪ ৩,৪৯৩.৩৯ 
৫. �িষ ২৬৩.৩৫ (২.৫৩) ২৫৭.০৩ ২,৪৬,২৬৬ ২৭৭.২১ 
৬. িনম �াণ ৬০৩.৬৮ (১২.৫৫) ৫৫৯.৫৯ ১,৯৬,৬৫৬ ৭৮৯.৪৩ 
৭. সািভ �স �স�র ১১,৫০৩.২৮ ৫.১৮ ১০,৯২৬.৩৯ ১০,৩২,০২৪ ১০,৩৯৮.৮০ 
৮. �মাট ১৫,২২২.৪৩ (৮.২৩) ১৬,৭৮১.৯৪ ২৫,৩৬,১৭৭ ১৮,০৭৬.৬৩ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর উৎপািদত প� ��সংেযােগর িভি�েত �মাট �দশজ উৎপাদেনর (GDP) ০.৭১ 

শতাংশ। �িষ, বািণজ�, িনম �াণ এবং সািভ �স �স�রস�হ �লত �ি� মািলকানাধীন িবধায় এ সকল �স�ের রা�ীয় �িত�ােনর 

অবদান কম। অপরিদেক িশ� �স�ের রা�ীয় সং�ার অবদান ০.১৭ শতাংশ।      

 সারিণ-৩ এ িশ� �স�েরর ৬ � কেপ �ােরশেনর ��সংেযাগ, পিরচালন উ�ৃ�, সংরি�ত আয় , কর উ�র নীট �নাফা 

এবং লভ�াংেশর ত� বিণ �ত রেয়েছ।   

সারিণ-৩                           (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১ 
বােজট �া�লন 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ ১,৭৯০.৬৯ ৮৩৬.৮৩ ৮০৪.০৭ 
২. পিরচালন উ�ৃ�/ (�লাকসান ) (১,৫৫৫.২৩) (১,৮৩৮.৪৮) (১,৬৪২.০৮) 
৩. নীট �নাফা (২,২৯৮.০০) (২,৪৮৯.২৭) (২,২১৫.৯৩) 
৪. সংরি�ত  আয় (২,৩১৪.০০) (২২,৪৮৯.২৭) (২,২১৬.৯৩) 
৫. লভ�াংশ ( িডিভেড�) ১৬.০০ ১৬.০০ ১.০০ 

িশ� �স�রস�েহর ��সংেযাগ ২০১৮-১৯ অথ �বছের িছল ৮০৪.০৭ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের তা 

�ি� �পেয় ৮৩৬.৮৩ �কা� টাকায় এবং ২০২০-২১ �া�িলত  অথ �বছের তা �ি� �পেয় ১,৭৯০.৬৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । �ীত 

প� ও �সবা, �বতন ও ভাতািদ এবং অবচয় খােত �য় �ি� পাওয়ায় উি�িখত বছরস�েহ  সং�া�েলা পিরচালন �লাকসােনর 

স�ুখীন হেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১,৬৪২.০৮ �কা� টাকা যা ২০১৯-২০ সংেশািধত 

অথ �বছের �ি� �পেয় ১,৮৩৮.৪৮ �কা� টাকায় এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের যা সংেশািধত অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় 

১,৫৫৫.২৩ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । ২০১৮-১৯ অথ �বছের িশ� �স�রস�হ সরকাির �কাষাগাের ১.০০ �কা� টাকা লভ�াংশ জমা 

�দান কেরেছ। ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত উভয় অথ �বছের িশ� �স�েরর �িত�ানস�হ ক��ক সরকাির 

�কাষাগাের  ১৬.০০ �কা� টাকা কের লভ�াংশ জমা �দান করার �া�লন করা হেয়েছ ।  
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উৎপাদনশীলতা  

 সারিণ- ৪ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ পয ��   কম� �িত ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ৪ 

 িববরণ ২০২০-২১  

�া�িলত 

২০১৮-১৯   হেত 

২০২০-২১  

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০   

সংেশািধত 

২০১৮-১৯   

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকা) ১৫,২২২.৪৩ (৮.২৩) ১৬,৭৮১.৯৩ ১৮,০৭৬.৬১ 
২. কম �চারী সং�া (হাজাের) ১৫৭.৫২ ০.৮৫ ১৫৫.৩৩ ১৫৪.৮৭ 
৩. �িমক �িত ��সংেযাগ টাকায় (১/২)  ৯৬৬৩৫.৬২ (৯.০১) ১,০৮,০৩৯.৮০ ১,১৬,৭২৪.৯৫ 

 �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ১,১৬,৭২৪.৯৫ টাকা হেত ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের �াস �পেয় 

১,০৮,০৩৯.৮০ টাকায় দ�ড়ােব। ��ি�র হার ঋণা�ক ৯.০১ শতাংশ অ�মান করা হেয়েছ। উপেরা� সমেয় কম �চারী সং�া ০.৮৫ 

শতাংশ �ি� পােব। �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ � 

বছের �াস পােব। উে��, �িমক �িত উৎপাদনশীলতা এে�ে� �েমর উৎপাদনশীলতা �ঝােনা হয়িন। কারণ এ �থেক �লধেনর 

উৎপাদনশীলতা  আলাদাভােব �দখােনা হয়িন।  

সারিণ -৫ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �স�র িভি�ক কম� �িত ��সংেযাগ/ উৎপাদনশীলতা �দখােনা হেয়েছ।  

  সারিণ -৫                                                                                                                               

 িববরণ সব �েমাট িশ� িব��ৎ, �াস  

এবং পািন 

পিরবহন ও  

�যাগােযাগ 

বািণজ� �িষ িনম �াণ সািভ�স �স�র 

১. 
 

��সংেযাগ  

(�কা� টাকায়)  

১৮,০৭৬.৬৩ ৮০৪.০৭ (৬৬২.৮৫) ২,৯৭৬.৫৮ ৩,৪৯৩.৩৯ ২৭৭.২১ ৭৮৯.৪৩ ১০,৩৯৮.৮০ 

২. 
 

 �িমক সং�া 

(হাজাের) 

১৫৪.৮৭ ৬১.০৩ ১৯.০৮ ১৪.৮৩ ৩.৪৭ ৪.৪০ ২.৪৫ ৪৯.৬০ 

৩.  �িমক �িত 

��সংেযাগ 

১,১৬,৭২৪.৯৫ ১৩,১৭৪.১৩ (৩৪,৭৩৩.২৮) ২,০০,৬৯৯.৮৯ ১০,০৬,৭৪০.৬৩ ৬৩,০১৬.৫৯ ৩,২২,২১৬.৩৩ ২০৯,৬৬৫.৯১ 

 সারিণ-৫ হেত �দখা যাে� �য, বািণজ� খােতর কেপ �ােরশনস�েহর �িমক �িত ��সংেযাগ ১০,০৬,৭৪০.৬৩ টাকা  

যা অ�া� খােতর �লনায় �বিশ। অ�িদেক িশ�, িব��ৎ, �াস  এবং পািন, �িষ ও মৎ� �স�েরর �িমক উৎপাদনশীলতা 

�লনা�লক ভােব কম। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৪৯� সং�ার �মাট ��সংেযাগ িছল ১৮,০৭৬.৬৩ �কা� টাকা। 

 সারিণ-৬ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ অথ �বছর পয ��  �লধেনর (�ায়ী স�দ) উৎপাদনশীলতা �দখান হেয়েছ।   

   সারিণ-৬                                                                                                                            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১  

বােজট �া�লন 

��ি�র হার 

 

২০১৯-২০   

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯   

 সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকায়)  ১৫,২২২.৪৩ (৮.২৩) ১৬,৭৮১.৯৩ ১৮,০৭৬.৬১ 
২.  নীট �ায়ী স�দ ( �কা� টাকায়) ১,৪২,৩১১.৩৪ ৬.১৩ ১,৩৩,০১১.৭৩ ১,২৬,৩৪৭.৯১ 
৩.  �লধেনর উৎপাদনশীলতা (১/২) ০.১১ (১৩.৫৩) ০.১৩ ০.১৪ 

 সারিণ-৬ হেত �দখা যায় �য, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর  �লনায় ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের ��সংেযাগ �াস পাওয়ায় 

��ি�র হার ঋণা�ক হেয়েছ এবং �লধেনর (নীট �ায়ী স�দ) পিরমাণ �ি� পাওয়ায় ��ি�র হার �ি� �পেয়েছ। এখােন উে�� 

�যেহ�  অ�া� উৎপাদনেক এে�ে� �থক করা হয়িন কােজই বিণ �ত  উৎপাদনশীলতার পিরমাণ ��মা� �লধেনর অবদান �দশ �ন 

কের না।  
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সারিণ -৭ এ  কেপ �ােরশনস�েহর উৎপািদত পে� ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ সাল পয �� উপাদান আয় িহসাব করা হেয়েছ। 

সারিণ -৭            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১  

বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯   হেত     

২০২০-২১  

 বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০   

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯   

 সামিয়ক 

১. 
 

কম�র অংশ ৫৭.৭৫ ২২.৯৯ ৪৭.২৫ ৩৮.১৮ 
২. 

 
�লধেনর অংশ   ৬১.৩৭ ২০.০৭ ৫৪.২০ ৪২.৫৭ 

৩. পিরচালন আেয়র অংশ  (১৯.১২) (০.৩৫) (১.৪৫) ১৯.২৬ 

 ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �েমর অংশ যথা�েম ৪৭.২৫ �কা� টাকা এবং ৫৭.৭৫ �কা� 

টাকা । ২০১৮-১৯ সামিয়ক অথ �বছের �েমর অংশ িছল ৩৮.১৮ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৯-২০ সংেশািধত 

অথ �বছের �লধেনর অংশ �ি� �পেয় ৫৪.২০ দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �লধেনর অংশ 

২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছর হেত �নরায় �ি� �পেয় ৬১.৩৭ দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। উপেরা� সময়কােল পিরচালন 

আেয়র অংশ �ায় ০.৩৫ শতাংশ �াস পােব।  

সারিণ -৮ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ পয ��  িবিনেয়াগ ও স�য় (চলিত ��)  �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ -৮             (�কা� টাকায়) 

 িববরণ 
 

২০২০-২১ 
�া�িলত বােজট 

২০১৮-১৯ হেত  ২০২০-২১ 
বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

১.  িবিনেয়াগ ৪৭,৩৭৭.৩৮ ৪০.৮৬ ৪২,০৮৫.৯৪ ২৩,৮৭৭.৯৬ 
২.  সংরি�ত আয় ৩,৩৯৪.৮৬ (৬২.৫০) ৬,০৫০.৪০ ৯,৭৫৬.৭৯ 
৩.   অবচয়  ৯,৩৪২.৩৩ ১০.১৯ ৯,০৯৬.৫৭ ৭,৬৯৪.৬৪ 
৪.  �মাট স�য় (২+৩) ১২,৭৩৭.১৯ (১৪.৫৭) ১৫,১৪৬.৯৭ ১৭,৪৫১.৪৩ 
৫.  অেথ �র �েয়াজনীয়তা (১-৪)  ৩৪,৬৪০.১৯ ১৩২.১৭ ২৬,৯৩৮.৯৭ ৬,৪২৬.৫৩ 

  বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ এবং িনজ� তহিবল হেত কেপ �ােরশনস�হ ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট ২৩,৮৭৭.৯৬ �কা� টাকা 

িবিনেয়াগ কেরেছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের 

িবিনেয়ােগর পিরমাণ যথা�েম ৪২,০৮৫.৯৪ �কা� টাকা ও 

৪৭,৩৭৭.৩৮ �কা� টাকা �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছর হেত ২০২০-২১ অথ �বছেরর িবিনেয়ােগর ��ি�র 

হার ৪০.৮৬ শতাংশ এবং স�য় ��ি�র হার ঋণা�ক  

১৪.৫৭ শতাংশ।   
 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর 

স�য় ২০১৮-১৯ অথ �বছর হেত �াস �পেয়েছ। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ িছল ১৭,৪৫১.৪৩ �কা� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 

�চেয় �াস �পেয় ১৫,১৪৬.৯৭ �কা� এবং ২০২০-২১ 

অথ �বছের �ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় ১২,৭৩৭.১৯ 

�কা� টাকায় দ�ড়ােব ।  
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২০১৯-২০ অথ �বছের স�য় �াস �পেলও  িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা �ি� �পেয় দ�ড়ােব ২৬,৯৩৮.৯৭ 

�কা� এবং ২০২০-২১ অথ �বছের স�য় �ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেলও িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা দ�ড়ােব 

৩৪,৬৪০.১৯ �কা� টাকা ।  �ম�ি�ত স�য় ও ঋণ �হেণর মা�েম অেথ �র �েয়াজনীয়তা িমটােনা হেব । 

সারিণ -৯ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ পয �� �স�র িভি�ক িবিনেয়াগ ( চলিত ��) �দখােনা হেয়েছ  

সারিণ -৯              (�কা� টাকায়)   

 িববরণ ২০২০-২১ 

বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯ হেত  ২০২০-২১ 

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০ 

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

১. িশ�  ৪,৬৫৮.৫৮ ২৮১.৬৫ ১,৩৬১.৭৪ ৩১৯.৮৪ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন  ১৫,২১৬.০৬ ২১.৮১ ১১,৯৬১.০৬ ১০,২৫৫.০৮ 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ  ৫,৮৬৩.৭৬ ২২.৫৬ ১০,০৪১.৮৫ ৩,৯০৩.৫১ 
৪. বািণজ�  ২,২১০.৯৫ ১৪.৪৭ ২,২৩১.৫৭ ১,৬৮৭.২২ 
৫. �িষ  ১৫.৮৭ ৫৩.৭৯ ১৪.৭৬ ৬.৭১ 
৬. িনম �াণ  ২,০৮৫.৪৬ ৪.৯৬ ২,৬১০.৭০ ১,৮৯৩.১৩ 
৭. সািভ �স �স�র  ১৭,৩২৬.৬৯ ৭২.৬৫ ১৩,৮৬৪.২৭ ৫,৮১২.৪৬ 
৮. সকল �স�র  ৪৭,৩৭৭.৩৭ ৪০.৮৬ ৪২,০৮৫.৯৫ ২৩,৮৭৭.৯৫ 

 

উপেরা� সারিণ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর  �লনায় ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের  িশ�, িব��ৎ, �াস 

এবং পািন, পিরবহন ও �যাগােযাগ, বািণজ� , �িষ, িনম �াণ এবং সািভ �স �স�র সহ সব �স�ের উ�তর িবিনেয়ােগর পিরক�না করা 

হেয়েছ। িশ� �স�ের িবিনেয়ােগর ��ি�র হার ২৮১.৬৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িব��ৎ, �াস ও পািন �স�ের িবিনেয়ােগর 

পিরমাণ িছল ১০,২৫৫.০৮ �কা� টাকা যা  �ি� �পেয় ২০১৯-২০ সংেশািধত আথ �বছের ১১,৯৬১.০৬ �কা� ও ২০২০-২১  �া�িলত 

অথ �বছের ১৫,২১৬.০৬ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সািভ �স �স�ের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 

৫,৮১২.৪৬ �কা� টাকা যা �ি� �পেয় ২০১৯-২০ সংেশািধত আথ �বছের ১৩,৮৬৪.২৭ �কা� ও ২০২০-২১  �া�িলত অথ �বছের  

১৭,৩২৬.৬৯ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ।    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০১৮-১৯ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির �কাষাগাের 
��, ভ�াট, লভ�াংশ ও আয়কর ইত�ািদ বাবদ ২২৮৬৯.১৩ �কা� 
টাকা জমা �দান কের ।  
 
সরকাির �কাষাগাের  �দয় অবদান (২০১৮-১৯)          (�কা� টাকায়) 
১. িশ� ৯১১.৪৩ 

২. িব��ৎ, �াস ও পািন ২৬৩৫.০৩ 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৭৮৮.৯২ 

৪. বািণিজ�ক ১২৪৭১.২৮ 

৫. �িষ ও মৎ� ১.৯২ 

৬. িনম �াণ ২৩৪.৫৮ 

৭. সািভ �স ও অ�া� ৫৮২৫.৯৭ 

    �মাট ২২৮৬৯.১৩ 
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তহিবল �বাহ 
 
 
 
 
 
 

 তহিবল �বাহ িবে�ষণ করেল স�য় এবং িবিনেয়ােগর ঘাটিত িকভােব �রণ করা হেব তা উপলি� করা যােব। সারিণ-
১০ হেত �দখা যাে� �য, ২০২০-২১  �া�িলত অথ � বছের আিথ �ক ঘাটিতর পিরমাণ ২০১৮-১৯ অথ �বছর অেপ�া �বিশ।  
সারিণ-১০ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৮-১৯   হেত ২০২০-২১  তহিবেলর উৎস ও  �েয়াগ �দখােনা হেয়েছ ।  
সারিণ-১০                         (�কা� টাকায়)  

 িববরণ ২০২০-২১ 
বােজট �া�লন 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
(সামিয়ক) 

১. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা ( িবিনেয়াগ- স�য়) ৩৫,০৪২.৪৬ ২৭,৩২৬.৮৯ ৬,৮৩৫.১৬ 
২. বাদ: ই��র �েয়াগ ১৯,১৯৮.২৮ ১৫,৮৯২.৫২ ১৩,৯২৩.৪২ 
৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ  ২৭,০৫৪.৩০ ২৭,১৩৭.০৬ ২২,৩৭৬.০১ 
৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৫,২৯১.৬৬ ৪,৫০৯.১৯ ২,৫৫৩.১৩ 
৫. আিথ �ক ঘাটিত   (৫,৯১৮.৪৬) (১১,১৯৩.৫১) (২৬,৯১১.১৪) 
৬. চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� ৪৬,৭৫৭.১৯ ৪৪,২৪১.৩৫ - 
৭. �� �ময়ািদ ঋেণর আ�মািনক �ি� ৪০,৮৩৮.৭৩ ৩৩,০৪৭.৮৪ - 

 ২০১৮-১৯ ��ত অথ �বছেরর �লধন �েয়াগ (Equity Injection) ১৩,৯২৩.৪২ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০১৯-২০ 
সংেশািধত অথ �বছের ১৫,৮৯২.৫২ �কা� টাকা ও  ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের ১৯,১৯৮.২৮ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� 
সময়কােল দীঘ �েময়ািদ ঋণ �হণ ২২,৩৭৬.০১ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের ২৭,১৩৭.০৬ �কা� 
টাকা ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের ২৭,০৫৪.৩০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ 
৫,২৯১.৬৬ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ করেত স�ম হেব যা ২০১৯-২০ সংেশাধ� অথ �বছেরর ৪,৫০৯.১৯ �কা� টাকা 
হেত �বিশ। ২০১৮-১৯ সামিয়ক অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ ২,৫৫৩.১৩ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ কেরেছ।    
২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর আিথ �ক ঘাটিত থাকেব না । ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের ৫,৯১৮.৪৬ �কা� 
টাকা আিথ �ক ঘাটিত হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। অব� ১০ % হাের চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� ধের ২০২০-২১ �া�িলত 
অথ � বছের স�দ দ�ড়ােব ৪৬,৭৫৭.১৯ �কা� টাকা।  
সারিণ- ১১ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০২০-২১  �া�িলত অথ �বছেরর �স�র িভি�ক তহিবল �বাহ িহসাব করা হেযেছ। 

সারিণ- ১১                  (�কা� টাকায়)  

 িববরণ িশ� িব��ৎ, �াস  
ও পািন 

পিরবহন ও   
�যাগােযাগ 

বািণজ� �িষ ও 
মৎ� 

িনম �াণ সািভ�স �মাট 

১. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা ৬,৪৭৫.৯৪ ১০,৫৭৬.৭২ ৪,০১১.৭৪ ৪,০১১.৭৪ (১.১৭) ১,৬৫৪.৭০ ৯,৬৯১.৫৬ ৩৫,০৪২.৪৪ 

২. বাদ: �লধন  �েয়াগ ৯.৯৪ ৬,৯৮০.৪৫ ৫৫৫.২৩ ৫৫৫.২৩ - ১,৩২৯.০৮ ১০,৩২৩.৫৯ ১৯,১৯৮.২৯ 

৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ ৬৭১.৯৬ ২,৯৮৬.৮৮ ৩৩৬.২১ ৩৩৬.২১ - ২৯০.০০ ২১,২৯৩.৫৩ ২৭,০৫৪.৩০ 

৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশাধ 

১৪৪.৯৭ ২,১৪১.৪৯ ১৫৩.৮২ ১৫৩.৮২ ০.২৫ ২৫০.০০ ১,১২৪.৯৭ ৫,২৯১.৬৬ 

৫. আিথ �ক ঘাটিত ৫,৯৩৯.০৩ ২,৭৫০.৮৮ ৩,২৭৪.১৩ ৩,২৭৪.১৩ (০.৯২) ২৮৫.৬২ (২০,৮০০.৬১) (৫,৯১৮.৪৭) 
৬. চলিত স�েদর 

আ�মািনক �ি� 
১,৮০৪.৭৫ ২,৮৯৮.৫৮ ৫৬৪.২৯ ৫৬৪.২৯ ৬২.৮৭ ১,৭৩৫.৯০ ৩০,০৯৯.৬৯ ৪৬,৭৫৭.১৯ 

৭. ��েময়ািদ ঋেণর 
আ�মািনক �ি� 

৭,৭৪৩.৭৮ ৫,৬৪৯.৪৬ ৩,৮৩৮.৪৩ ৩,৮৩৮.৪৩ ৬১.৯৫ ২,০২১.৫২ ৯,২৯৯.০৮ ৪০,৮৩৮.৭৪ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির 

�কাষাগাের  ৯২০.০৬ �কা� টাকা লভ�াংশ িহেসেব জমা �দান 

কের। ২০২০-২১ অথ �বছের �া�িলত  এবং ২০১৯-২০ 

সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ লভ�াংশ িহেসেব 

যথা�েম ১,৪২৪.৬৫ �কা� টাকা এবং ১,৪২৩.৩৭ �কা� টাকা 

সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব �া�লন করা হেয়েছ । 

লভ�াংশ (২০১৮-১৯)                            (�কা� টাকায়) 

১. িশ� ১.০০ 
২. িব��ৎ, �াস ও পািন ৬৮২.১১ 
৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৮৯.৫০ 
৪. বািণিজ�ক ০.০০ 
৫. �িষ ও মৎ� ০.০৫ 
৬. িনম �াণ ২২.১৫ 
৭. সািভ �স ও অ�া� ১২৫.২৫ 
    �মাট ৯২০.০৬ 
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 সারিণ-১১ এ �স�র িভি�ক তহিবল �বাহ িবে�ষণ হেত �দখা যায় �য, �িষ ও মৎ� এবং সািভ �স �স�েরর অ�� �� 
পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহ আিথ �ক ঘাটিত থাকেব না । িক� অ�া� �স�র �যমন বািণজ�, িশ�, িব��ৎ , �াস ও পািন, িনম �াণ এবং 
পিরবহণ ও �যাগােযাগ �স�ের কেপ �ােরশেণর আিথ �ক ঘাটিত পিরলি�ত হয় । িশ� �স�ের আিথ �ক ঘাটিতর পিরমাণ সবেচেয় �বিশ 
অথ �াৎ ৫,৯৩৯.০৩ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ফেল আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ সব �েমাট ৫৯১৮.৪৭ �কা� 
টাকার তহিবল উ�� থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। আেলাচ� অথ �বছের  িব��ৎ,�াস এবং পািন �স�র সেব �া� ২,১৪১.৪৯ �কা� 
টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ সহ সং�াস�হ �মাট ৫,২৯১.৬৬ �কা� টাকা ঋণ পিরেশাধ করেব করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।  
আেলাচ� অথ �বছের চলিত স�েদর �মাট আ�মািনক �ি� হেব ৪৬,৭৫৭.১৯ �কা� টাকা। আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ আিথ �ক 
�েয়াজনীয়তার পিরমাণ ৩৫,০৪২.৪৪ �কা� টাকা এবং এর িবপরীেত  ১৯,১৯৮.২৯ �কা� টাকার �লধন �েয়াগ হেব।  

আিথ �ক িবে�ষণ   

 লাভ/�লাকসান পিরি�িত �য �কান কেপ �ােরশেনর আিথ �ক িবে�ষেণর এক� ����ণ � িদক। বাংলােদেশ রা�ায়� 

�িত�ােনর �ায় সম� স�দ ও ঋণ সরকার অথবা রা�ায়� বািণিজ�ক �াংক ক��ক �যাগান �দয়া হেয় থােক। �তরাং এ সম� 

�িত�েনর আিথ �ক অব�া িবে�ষেণর ��ে� স�েদর উপর �নাফার হার এক� ����ণ � মাপকা�।  

সারিণ- ১২ এ �িত�ান�েহর ২০১৮-১৯ অথ �বছর  হেত ২০২০-২১ অথ �বছর পয �� অিজ�ত �নাফার িহসাব �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ১২          (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১  
বােজট �া�লন 

২০১৯-২০   
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯     
সামিয়ক 

১. 
 

পিরচালন রাজ� ২,০৩,৯৭৬.১৭ ১,৮৬,৫৬৫.৩৩ ১,৭৯,৬৩০.২৬ 

২. 
 

পিরচালন উ�ৃ� (২,৯১০.১২) (২৪৩.৮৮) ৩,৪৮০.৭২ 
৩. পিরচালন বিহ� �ত রাজ� ৪,২২৯.০৭ ৪,৬৭২.৪১ ৪,৬৮৯.২৮ 
৪. কম �চারী অংশীদাির তহিবল  ৮৮.৬২ ৭৬.২৩ ৭৭.২৬ 
৫. ভ��িক  ১০,৫১১.২০ ৯,৬৭৬.৩৮ ৭,৯৭৮.৩৮ 
৬. �দ  ৫,১২৫.৫২ ৪,৮৮৫.৩৯ ৩,৮৫১.৩৮ 
৭. কর �ব � নীট লাভ/ (�লাকসান)  ৬,৬১৬.০১ ৯,১৪৩.২৯ ১২,২১৯.৭৪ 
৮. কর  ১,৬৪৬.৫০ ১,৫৩৯.৫২ ১,৪৩৮.৫৭ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান)  ৪৮১৯.৫১ ৭৪৭৩.৭৭ ১০৬৭৬.৮৫ 

১০. লভ�াংশ (িডিভেড� ) ১,৪২৪.৬৫ ১,৪২৩.৩৭ ৯২০.০৬ 
১১. সংরি�ত আয়  ৩,৩৯৪.৮৬ ৬,০৫০.৪০ ৯,৭৫৬.৭৯ 
১২. �মাট িবিনেয়াগ/ ফা�  ৬,৬৮,০৫৫.৭১ ৫৮৫,৬৪৫.৬৫ ৫,০৯,৬৫১.০৫ 
১৩. ই�ই� ১,৬৭,৭৫৭.৪৩ ১,৪৪,৬৭৪.৬১ ১,২২,১৯২.৭১ 
১৪. 

(২/১২) 
িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফার হার (২/১২) 
 

(০.৪৪) (০.০৪) ০.৬৮ 
১৫. 

(৯/১) 
পিরচালন রাজে�র উপর নীট �নাফার হার (৯/১১) 
 

২.৪৪ ৪.০৮ ৬.০০ 
১৬. ই�ই�র উপর লভ�াংেশর হার ( ১০/১৩)  ০.৮৫ ০.৯৮ ০.৭৫ 
১৭. �মাট স�েদর টান �ওভার (১/১২)  ০.৩১ ০.৩২ ০.৩৫ 

 সারিণ- ১২ এ  সং�াস�হ ক��ক পিরচালন আেয়র উপর নীট �নাফার হার (Margin on operational revenue), 

স�েদর টান �ওভার (Asset Turn Over) এবং কর উ�র নীট লাভ (Net profit after tax) ও ই�ই�র উপর লভ�াংেশর হার 

(Return on equity) ইত�ািদ �দখােনা হেয়েছ।    

 ২০২০-২১ �া�িলত অথ � বছের �মাট িবিনেয়ােগর উপর ঋণা�ক ০.৪৪ শতাংশ পিরচালন �নাফার হার �া�লন করা 

হেয়েছ। ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা ঋণা�ক ০.০৪ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অথ �বছের  

িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা িছল ০.৬৮ শতাংশ । পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার হার ২০২০-২১ �া�িলত  ও     

২০১৯-২০  সংেশািধত  অথ �বছের যথা�েম ২.৪৪ শতাংশ এবং ৪.০৮ শতাংেশ দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ সামিয়ক অথ �বছের পিরচালন 

রাজে�র উপর �নাফার হার িছল ৬.০০ শতাংশ।    
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 স�েদর টান �ওভার পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, স�দ �বহােরর �মতা �ব �বত� অথ �বছেরর �ায় ২০১৯-২০ 

সংেশািধত অথ �বছের �াস পােব এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের স�দ �বহােরর �মতা ২০১৮-১৯ সামিয়ক অথ �বছেরর 

�লনায় িক�টা �াস পােব বেল ধারণা করা যাে� ।  

২০১৮-১৯ সামিয়ক অথ �বছের অ-আিথ �ক পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহর কর উ�র নীট �নাফা িছল ১০,৭৮১.১৭ �কা� টাকা।    

২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের কর উ�র নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ৭,৬০৩.৭৭ �কা� 

টাকা ও ৪,৯৬৯.৫১ �কা� টাকা ।   

  ২০১৮-১৯ সামিয়ক অথ �বছের সং�াস�হ সরকাির �কাষাগাের ৯২০.০৬ �কা� টাকা লভ�াংশ িহসােব জমা �দান কের।       

২০২০-২১ �া�িলত এবং ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ লভ�াংশ িহসােব যথা�েম ১,৪২৪.৬৫  �কা� টাকা এবং 

১,৪২৩.৩৭ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।    

  ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ সরকার হেত �হীত ঋেণর উপর ৫,১২৫.৫২ �কা� টাকা ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছের ৪,৮৮৫.৩৯ �কা� টাকা �দ �দান করেব যা ২০১৮-১৯ অথ �বছের িছল ৩,৮৫১.৩৮ �কা� টাকা। ২০২০-২১ �া�িলত 

অথ �বছের ১,৬৪৬.৫০ �কা� টাকা কর �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যা ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছেরর সংেশািধত  

ল��মা�া ১,৫৩৯.৫২ �কা� টাকা  হেত �বিশ । ২০১৮-১৯ অথ �বছের কর �দােনর পিরমাণ িছল ১,৪৩৮.৫৭ �কা� টাকা।  

  

�নাফা তারতে�র কারণ   

 �মাট িবিনেয়ােগর উপর �নাফার হার �লত �� িবষেয়র উপর িনভ�রশীল ১. পিরচালন রাজে�র উপর �নাফা এবং ২. 

রাজ� অজ�েন �মাট স�দ �বহােরর টান �ওভার। সারিণ- ১২ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৮-১৯ অথ � বছের পিরচালন রাজে�র উপর 

নীট �নাফার হার িছল ৬.০০। ২০২০-২১ �া�িলত ও ২০১৯-২০ সংেশািধত ঊভয় অথ �বছের পিরচালন রাজে�র উপর নীট 

�নাফার হার ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �লনায় �াস �পেয় যথা�েম  ২.৪৪ ও ৪.০৮ হেব । রাজ� অজ�েন �মাট স�েদর টান �ওভার 

অ�পাত ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩৫% যা ২০২০-২১ �া�িলত ও ২০১৯-২০ সংেশািধত  অথ �বছের �াস �পেয় যথা�েম ৩১% ও 

৩২%  হেব। 
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আিথ �ক তার� ও ি�িত 

 সারিণ- ১৩ এ কেপ �ােরশনস�েহর �ন ২০২০, �ন ২০১৯ ও �ন ২০১৮ সেন সমা� আিথ �ক বৎসেরর �া�িলত, 

সংেশািধত এবং ��ত ি�িতপ� �দখােনা হেয়েছ। এখান উে�� �য, ২০২০-২১ অথ �বছেরর  �ােল� শীট ২০১৯-২০   অথ �বছেরর  

�ালা� শীেটর সােথ �া�িলত িবিনেয়াগ, �লধন, ঋণ �াি� এবং ��া�ীিতর কারেণ চলিত স�েদর ১০% বািষ �ক ��ি� ধের 

��ত করা হেয়েছ।  একইভােব ২০১৯-২০  অথ �বছেরর  �ালা� শীট ২০১৮-১৯ এর িভি�েত �তির করা হেয়েছ।  

সারিণ- ১৩ কেপ �ােরশনস�েহর �ালা� শীট �ন ২০১৮- �ন ২০২০   
সারিণ- ১৩  

(�কা� টাকায়) 
 িববরণ �ন ২০২০ 

 

�মাট স�েদর 

অংশ(%) 

বািষ �ক 

��ি�র হার 

�ন  ২০১৯  �মাট স�েদর 

অংশ(%) 

�ন ২০১৮ �মাট স�েদর 

অংশ (%) 

১. �লধন  ১,৬৭,৭৫৭.৪৩ ২৫.১১ ১৭.১৭ ১,৪৪,৬৭৪.৬১ ২৪.৭০ ১,২২,১৯২.৭১ ২৩.৯৮ 

২. দীঘ �েময়ািদ দায়  ২,৮১,১২৬.০১ ৪২.০৮ ১০.৯৬ ২,৫৫,২১২.৫৫ ৪৩.৫৮ ২,২৮,৩৩৩.৭১ ৪৪.৮০ 

৩. চলিত দায়  ২,১৯,১৭২.২৭ ৩২.৮১ ১৭.৩৬ ১,৮৫,৭৫৮.৫০ ৩১.৭২ ১,৫৯,১২৪.৬৩ ৩১.২২ 

৪. �মাট দায়  ৫,০০,২৯৮.২৮ ৭৪.৮৯ ১৩.৬৩ ৪,৪০,৯৭১.০৫ ৭৫.৩০ ৩,৮৭,৪৫৮.৩৪ ৭৬.০২ 

৫. �মাট �িঁজ  ৬,৬৮,০৫৫.৭১ ১০০.০০ ১৪.৪৯ ৫,৮৫,৬৪৫.৬৫ ১০০.০০ ৫,০৯,৬৫১.০৫ ১০০.০০ 

৬. �ায়ী স�দ অবচয় বােদ ১,৪২,৩১১.৩৪ ২১.৩০ ৬.১৩ ১,৩৩,০১১.৭৩ ২২.৭১ ১,২৬,৩৪৭.৯১ ২৪.৭৯ 

৭. অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�দ  ২,২৯,৮৬৭.৩৪ ৩৪.৪১ ২২.১৩ ১,৯০,১৮৬.৬৭ ৩২.৪৭ ১,৫৪,১১১.৭৩ ৩০.২৪ 

৮. চলিত স�দ ম�দ  ২৯,২৯৬.৪৯ ৪.৩৯ ১০.০০ ২৬,৬৩৩.১৭ ৪.৫৫ ২৪,২১১.৯৭ ৪.৭৫ 

৯. অ�া�  ২,৬৬,৫৮০.৫৫ ৩৯.৯০ ১৪.০৪ ২,৩৫,৮১৪.০৮ ৪০.২৭ ২,০৪,৯৭৯.৪৪ ৪০.২২ 

১০. �মাট চলিত স�দ  ২,৯৫,৮৭৭.০৪ ৪৪.২৯ ১৩.৬২ ২,৬২,৪৪৭.২৬ ৪৪.৮১ ২,২৯,১৯১.৪১ ৪৪.৯৭ 

১১. �মাট স�দ ৬,৬৮,০৫৫.৭২ ১০০.০০ ১৪.৪৯ ৫,৮৫,৬৪৫.৬৫ ১০০.০০ ৫,০৯,৬৫১.০৫ ১০০.০০ 

 ২০২০-২১ অথ �বছের ৪৯� অ-আিথ �ক রা�ায়� সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৬,৬৮,০৫৫.৭২ �কা� টাকা �া�লন করা 

হেয়েছ যা ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৫,০৯,৬৫১.০৫ �কা� টাকার �লনায় ১৪.৪৯ শতাংশ �বশী। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �ায়ী স�দ 

�মাট স�েদর ২৪.৭৯ শতাংশ। ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �ায়ী স�দ যথা�েম �মাট স�েদর 

২২.৭১ ও ২১.৩০ শতাংশ। অতএব, �দখা যাে� �য, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১  �া�িলত 

অথ �বছের �মাট স�েদ �ায়ী স�েদর অংশ �মা�েয় �াস পাে�। অপরিদেক অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�দ (�লত বা�বায়নাধীন 

�কে�)�য়স�হ ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট স�েদর ৩০.২৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের যা 

২০১৮-১৯ ��ত অথ �বছেরর �লনায় �মা�েয় �ি� �পেয় যথা�েম ৩২.৪৭ শতাংশ ও ৩৪.৪১ শতাংেশ দ�ড়ােব ।   

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের ঋণ �লধেনর সামি�ক অ�পাত ৭৬:২৪ । ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত উভয় 

অথ �বছের ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ৭৫:২৫ । অথ �াৎ �মাট িবিনেয়ােগ �লধেনর পিরমাণ �ি� পােব।  ২০১৯-২০ সংেশািধত ও 

২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের ��েময়ািদ দায় ( চলিত দায়) �মাট স�েদর যথা�েম ৩১.৭২ এবং ৩২.৮১  শতাংশ । তেব 

আেলাচ� সমেয় চলিত স�দ এবং চলিত দােয়র ��ি� হার হেব যথা�েম  ১৪ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ ।  ২০১৯-২০ সংেশািধত 

ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের চলিত অ�পাত যথা�েম ১.৪১ ও ১.৩৫। চলিত অ�পাত ১.৫ এর নীেচ সামি�কভােব রা�ায়� 

সং�ার নগদ অথ � �বােহ �িত�ল অব�ার পিরচায়ক (কাি�ত অ�পাত ২) ।                                                                                                                                   

 
 
  


