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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 ২০২১-২২ অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ ২০২০-২১ 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 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট এবং     

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসােবর িভি�েত ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ পয �� �মাট পিরচালন রাজ�, ��সংেযাগ, �িমক 

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

সারিণ-১             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০২১-২২ 
বােজট 
�া�লন 

২০১৯-২০ হেত 
২০২১-২২ বাৎসিরক 

�বি�র হার 

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 

১. পিরচালন রাজ� ২০৮,০৭৬.৮২ ১১.৭২ ১৮২,৯৮৮.৪৯ ১৬৬,৭২২.২০ 
২. �ীত প� ও �সবা ১৮৯,৫৩৩.০৬ ১৫.৩৩ ১৬২,৮৬১.৭৩ ১৪২,৪৮৭.১১ 
৩. উৎপাদন �য় িভি�ক ��সংেযাগ ১৮,৫৪৩.৭৬ (১২.৫৩) ২০,১২৬.৭৬ ২৪,২৩৫.০৯ 
৪. �বতন ও ভাতািদ ৭,৫৭৬.৮৩ ৫.১৬ ৯,০০৪.৩২ ৬,৮৫১.৬৪ 
৫. অবচয় ১০,৯১৬.১২ (৩.৪০) ১০,৪২২.৩৮ ১১,৬৯৬.৮৮ 
৬. পিরচালন উ�ৃ�/�লাকসান ৫০.৮১ (৯০.৫৫) ৭০০.০৫ ৫,৬৮৬.৫৭ 
৭. উৎপাদেনর উপাদান িভি�ক ��সংেযাগ ১৮,৫৪৩.৭৬ (১২.৫৩) ২০,১২৬.৭৬ ২৪,২৩৫.০৯ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান) ৮৮৬৪.২৫ (৯.০৩) ৮৪৯৯.৬ ১০৭১০.৯৬ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী �মাট পিরচালন রাজ� ১৬৬,৭২২.২০ �কা� টাকা যা ২০২১-২২ 

�া�িলত বােজেট �ি� �পেয় ২০৮,০৭৬.৮২ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। বািষ �ক ��ি�র হার (exponential growth rate)  

১১.৭২ শতাংশ। উপেরা� সমেয় �ীত প� ও �সবার �� ১৫.৩৩ শতাংশ �ি� পােব। কেপ �ােরশনস�েহর ��সংেযাগ ২০১৯-২০ 

অথ �বছের ২৪,২৩৫.০৯ �কা� টাকা িছল যা  �াস �পেয় ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বাজেট ২০,১২৬.৭৬ �কা� টাকা এবং 

২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের  ১৮,৫৪৩.৭৬ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল অিভে�পণ করা হেয়েছ। ��সংেযাগ �ােসর হার  ১২.৫৩ 

শতাংশ।   

 সারিণ-১  হেত �দখা যাে� �য, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �লনায় ২০২০-২১ সংেশািধত এবং ২০২১-২২ �া�িলত 

অথ �বছেরর বােজেট �বতন-ভাতািদর পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ �বছের পিরচালন �নাফা িছল ৫,৬৮৬.৫৭ �কা� টাকা।    

২০২০-২১ সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ �া�িলত বােজট পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম  ৭০০.০৫ �কা� টাকা এবং 

৫০.৮১ �কা� টাকা ।  

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী নীট �নাফার পিরমাণ �ায় ১০৭১১.৭৭ �কা� টাকা। ত�ে� ৩৭� �িত�ান 

লাভজনকভােব পিরচািলত হে� এবং ১২ � �িত�ান �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। ১২� �িত�ােনর �মাট �লাকসােনর পিরমাণ �ায় 

৩১৪০.৩২ �কা� টাকা। ত�ে� িব��ৎ খােতর �লাকসান ৯৩১০ �কা� যা  ১০� �িত�ােনর �মাট �লাকসােনর �ায় ৮১%। 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের ৪৯� সং�ায় কম �রত জনবল িছল ১,৫৫,৬১৫ জন। ২০২০-২১ সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ 

�া�িলত বােজেট  জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১,৫৩,০০৬ জেন এবং ১,২৮,৭৪৬ জেন। ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট 

উৎপািদত পে� �েমর অংশ (�বতন ও ভাতািদ) ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �লনায় বাড়েব। জনবল �িত গড় �বতন ও ভাতািদ ২০১৯-

২০ অথ �বছেরর ৪,৪০,২৯৪.৩২ টাকা হেত ২০২১-২২ �া�িলত বােজেট ৫,৮৮,৫০৯.৯৩ টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� সমেয় 

কম �চারীর সং�া �ায় ১.০৪%  �াস পােব। উে�� ২০২০-২১ সংেশািধত বােজেট জনবল �িত গড় বািষ �ক �বতন ও ভাতািদ 

৫,৮৮,৪৯৪.৫৭ টাকায় দ�ড়ােব।    
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 সারিণ-২ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ পয ��  �স�র িভি�ক ��সংেযােগর ��ি�র হার এবং �মাট 

জাতীয় উৎপাদেনর অংশ  �দখােনা হেয়েছ।  

 

সারিণ-২             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০২১-২২  

বােজট �া�লন 

২০১৯-২০   হেত 

২০২১-২২  

বাৎসিরক ��ি�র 

হার 

২০২০-২১   

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০   

অথ �বছেরর 

�দশজ উৎপাদন 

২০১৯-২০   

সামিয়ক 

১. িশ� ১,০৯১.৫৯ ২৫.২০ ৬১৬.৮৮ ৫,২৫,২৬৯ ৬৯৬.৩৭ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন ১,৫১৩.৮৬ (৩১.২৪) (২,৮৬১.৩২) ৩৪,৩১৮ ৩৯৯.৭৯ 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ ২,৭১৪.২৮ (১.৬৪) ২,৪৮০.৭২ ২,৪৮,৭৬৮ ২,৮০৫.৭৫ 
৪. বািণজ� ৫৪.৭৭ (৬৩.৬৮) ৫,৯৮৮.১৩ ৩৬,০২৮ ৬,১৫৪.৫২ 
৫. �িষ ২৮৪.৪৮ ৭.১৯ ২৬০.৯১ ২,৬৫,১৮২ ২৪৭.৬১ 
৬. িনম �াণ ৯০১.৯৩ ৫২.৯৪ ৪৯৮.৭৪ ২২,৪১৬ ৩৮৫.৫৮ 
৭. সািভ �স �স�র ১১৯৮২.৮৩ (৫.৯৪) ১৩,১৪২.৭০ ১৮,৮৮,৩৯৭ ১৩,৫৪৫.৪৭ 
৮. �মাট ১৮৫৪৩.৭৪ (১২.৫৩) ২০,১২৬.৭৬ ২৭,৯৬,৩৭৮ ২৪,২৩৫.০৯ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর উৎপািদত প� ��সংেযােগর িভি�েত �মাট �দশজ উৎপাদেনর (GDP) ০.৮৬ 

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 ০.১৩ 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 ২০২১-২২ 
বােজট �া�লন 

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ ১,০৯১.৫৯ ৬১৬.৮৮ ৬৯৬.৩৭ 
২. পিরচালন উ�ৃ�/ (�লাকসান ) (৮০৯.৫১) (১,৩৫৬.১৩) (১,৮১৭.৭০) 
৩. নীট �নাফা (১,৪৮৯.২৩) (১,৯৯৫.৪১) (২,৪২৭.৭৪) 
৪. সংরি�ত  আয় (১,৫১৬.০২) (২,০১৫.৯৫) (২,৪৫২.১৩) 
৫. লভ�াংশ ( িডিভেড�) ১৬.০০ ১৬.০০ ১২.০০ 

িশ� �স�রস�েহর ��সংেযাগ ২০১৯-২০ অথ �বছের িছল ৬৯৬.৩৭ �কা� টাকা। ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের তা 

�ি� �পেয় ৬১৬.৮৮ �কা� টাকায় এবং ২০২১-২২ �া�িলত  অথ �বছের তা �ি� �পেয় ১,০৯১.৫৯ �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। ২০১৯-২০ অথ �বছের পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১,৮১৭.৭০ �কা� টাকা যা ২০২০-২১ সংেশািধত 

অথ �বছের �াস �পেয় ১,৩৫৬.১৩ �কা� টাকায় এবং ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের ৮০৯.৫১ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । ২০১৯-২০ 

অথ �বছের িশ� �স�রস�হ সরকাির �কাষাগাের ১২.০০ �কা� টাকা লভ�াংশ জমা �দান কেরেছ। ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-

২২ �া�িলত অথ �বছের িশ� �স�রস�হ ক��ক সরকাির �কাষাগাের ১৬.০০ �কা� টাকা লভ�াংশ জমা �দান করেব বেল �া�লন 

করা হেয়েছ ।  
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উৎপাদনশীলতা  

 সারিণ- ৪ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ পয ��   কম� �িত ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ৪ 

 িববরণ ২০২১-২২  

�া�িলত 

২০১৯-২০   হেত 

২০২১-২২  

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০২০-২১   

সংেশািধত 

২০১৯-২০   

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকা) ১৮,৫৪৩.৭৬ (১২.৫৩) ২০,১২৬.৭৬ ২৪,২৩৫.০৯ 
২. কম �চারী সং�া (হাজাের) ১,২৮৭.৪৬ (৯.০৪) ১,৫৩০.০৬ ১,৫৫৬.১৫ 
৩. �িমক �িত ��সংেযাগ টাকায় (১/২)  ১৪,৪০৩.৩৭ (৩.৮৩) ১৩,১৫৪.২৩ ১৫,৫৭৩.৭৫ 

 �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ১৫,৫৭৩.৭৫ টাকা হেত ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের �াস �পেয় 

১৩,১৫৪.২৩ টাকায় দ�ড়ােব। ��ি�র হার ঋণা�ক ৩.৮৩ শতাংশ অ�মান করা হেয়েছ। উপেরা� সমেয় কম �চারী সং�া ৯.০৪ 

শতাংশ �াস পােব। �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �লনায় ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ � 

বছের �াস পােব। এখােন উে�� �য �িমক �িত উৎপাদনশীলতা সিত�কার অেথ � �েমর উৎপাদনশীলতা �বাঝায় না। কারণ এ 

�থেক �লধেনর উৎপাদনশীলতা �থক করা হয়িন। অতএব এ পিরমাপক  সতক�তার সােথ �হণ করা বা�নীয়।   

সারিণ -৫ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০ 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)  

২৪,২৩৫.০৯ ৬৯৬.৩৭ ৩৯৯.৭৯ ২,৮০৫.৭৫ ৬,১৫৪.৫২ ২৪৭.৬১ ৩৮৫.৫৮ ১৩,৫৪৫.৪৭ 

২. 
 

 �িমক সং�া 

(হাজাের) 

১,৫৫৬.১৫ ৫৯১.৮২ ২০৫.৬৪ ১৪২.৩৮ ৩৪.৪২ ৩৯.৯৩ ২৩.৪৬ ৫১৮.৫০ 

৩.  �িমক �িত 

��সংেযাগ 

১৫,৫৭৩.৭৫ ১,১৭৬.৬৬ ১,৯৪৪.১৩ ১৯,৭০৬.০৭ ১৭৮,৮০৬.৫১ ৬,২০১.১০ ১৬,৪৩৫.৬৪ ২৬,১২৪.৩৪ 

 সারিণ-৫ হেত �দখা যাে� �য, বািণজ� খােতর কেপ �ােরশনস�েহর �িমক �িত ��সংেযাগ ১৭৮,৮০৬.৫১ 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। ২০১৯-২০ অথ �বছের ৪৯� সং�ার �মাট ��সংেযাগ িছল ২৪,২৩৫.০৯ �কা� টাকা। 

 সারিণ-৬ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ অথ �বছর পয ��  �লধেনর (�ায়ী স�দ) উৎপাদনশীলতা �দখান হেয়েছ।   

   সারিণ-৬                                                                                                                            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২১-২২  

বােজট �া�লন 

��ি�র হার 

 

২০২০-২১   

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০   

 সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকায়)  ১৮,৫৪৩.৭৬ (১২.৫৩) ২০,১২৬.৭৬ ২৪,২৩৫.০৯ 
২.  নীট �ায়ী স�দ ( �কা� টাকায়) ১৭৪,৬২৮.৩১ ৩.৩১ ১৬৫,৭৪১.৯৪ ১৬৩,৬২০.১৬ 
৩.  �লধেনর উৎপাদনশীলতা (১/২) ০.১১ (১৫.৩৩) ০.১২ ০.১৫ 

 সারিণ-৬ হেত �দখা যায় �য, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �লনায় ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের ��সংেযাগ �াস পাওয়ায় 

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

�য, বিণ �ত উৎপাদনশীলতার পিরমাণ ��মা� �লধেনর অবদান �দশ �ন কের না। �যেহ� অ�া� উৎপাদনেক �থক করা হয়িন, 

অতএব এ পিরমাপেক  সতক�তা সােথ �হণ করা বা�নীয়।   
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সারিণ -৭ এ  কেপ �ােরশনস�েহর উৎপািদত পে� ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ সাল পয �� উপাদান আয় িহসাব করা হেয়েছ। 

সারিণ -৭            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২১-২২  

বােজট �া�লন 

২০১৯-২০   হেত     

২০২১-২২  

 বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০২০-২১   

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০   

 সামিয়ক 

১. 
 

কম�র অংশ ৪০.৮৬ ২০.২২ ৪৪.৭৪ ২৮.২৭ 
২. 

 
�লধেনর অংশ   ৫৮.৮৭ ১০.৪৪ ৫১.৭৮ ৪৮.২৬ 

৩. পিরচালন আেয়র অংশ  ০.২৭ (৮৯.১৯) ৩.৪৮ ২৩.৪৬ 

 ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �েমর অংশ যথা�েম ৪৪.৭৪ �কা� টাকা এবং ৪০.৮৬ �কা� 

টাকা । ২০১৯-২০ সামিয়ক অথ �বছের �েমর অংশ িছল ২৮.২৭ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �লনায় ২০২০-২১ সংেশািধত 

অথ �বছের �লধেনর অংশ �ি� �পেয় ৫১.৭৮ দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �লধেনর অংশ 

২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছর হেত �নরায় �ি� �পেয় ৫৮.৮৭ দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। উপেরা� সময়কােল পিরচালন 

আেয়র অংশ �ায় ৮৯.১৯ শতাংশ �াস পােব।  

সারিণ -৮ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ পয ��  িবিনেয়াগ ও স�য় (চলিত ��)  �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ -৮             (�কা� টাকায়) 

 িববরণ 
 

২০২১-২২ 
�া�িলত বােজট 

২০১৯-২০ হেত  ২০২১-২২ 
বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০২০-২১ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 

১.  িবিনেয়াগ ৪৯,৭৪৪.৮৯ ৭২.৫৪ ৩৩,৭৬৬.৮৮ ১৬,৭০৯.১৭ 
২.  সংরি�ত আয় ৭,৪৭৫.৩৪ (১০.২৮) ৭,১৬৩.৩৫ ৯,২৮৬.৭৬ 
৩.   অবচয়  ১০,৯১৬.১২ (৩.৪০) ১০,৪২২.৩৮ ১১,৬৯৬.৮৮ 
৪.  �মাট স�য় (২+৩) ১৮,৩৯১.৪৬ (৬.৩৮) ১৭,৫৮৫.৭৩ ২০,৯৮৩.৬৪ 
৫.  অেথ �র �েয়াজনীয়তা (১-৪)  ৩১,৩৫৩.৪৩ ১৮৬.৪০ ১৬,১৮১.১৫ (৪,২৭৪.৪৭) 

  বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ এবং িনজ� তহিবল হেত কেপ �ােরশনস�হ ২০১৯-২০ অথ �বছের �মাট ১৬,৭০৯.১৭ �কা� টাকা 

িবিনেয়াগ কেরেছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের 

িবিনেয়ােগর পিরমাণ যথা�েম ৩৩,৭৬৬.৮৮ �কা� টাকা ও 

৪৯,৭৪৪.৮৯ �কা� টাকা �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ 

অথ �বছর হেত ২০২১-২২ অথ �বছেরর িবিনেয়ােগর ��ি�র 

হার ৭২.৫৪ শতাংশ এবং স�য় ��ি�র হার ঋণা�ক  

৬.৩৮ শতাংশ।   
 
২০২০-২১ ও ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর 

স�য় ২০১৯-২২০ অথ �বছর হেত �াস �পেয়েছ। ২০১৯-২২০ 

অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ িছল ২০,৯৮৩.৬৪ �কা� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ ২০১৯-২২০ 

অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় ১৭,৫৮৫.৭৩ �কা� এবং 

২০২১-২২ অথ �বছের �ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �ি� �পেয় 

১৮,৩৯১.৪৬ �কা� টাকায় দ�ড়ােব ।  
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২০২০-২১ অথ �বছের স�য় �াস �পেলও  িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা �ি� �পেয় দ�ড়ােব ১৬,১৮১.১৫ 

�কা� এবং ২০২১-২২ অথ �বছের স�য় �ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �ি� �পেলও িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা দ�ড়ােব 

৩১,৩৫৩.৪৩ �কা� টাকা ।  �ম�ি�ত স�য় ও ঋণ �হেণর মা�েম অেথ �র �েয়াজনীয়তা িমটােনা হেব । 

সারিণ -৯ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ পয �� �স�র িভি�ক িবিনেয়াগ ( চলিত ��) �দখােনা হেয়েছ  

সারিণ -৯              (�কা� টাকায়)   

 িববরণ ২০২১-২২ 

বােজট �া�লন 

২০১৯-২০ হেত  ২০২১-২২ 

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০২০-২১ 

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

সামিয়ক 

১. িশ�  ৩,৮৮৭.১৭ ২০.৮৩ ১,১৪৭.৮৯ ২,৬৬২.৪৬ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন  ১২,১৭৯.২৫ ৩৮.৫০ ১০,২৫২.২০ ৬,৩৪৯.৩৩ 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ  ১০,৩৪৩.১৫ ১৩০.৬৯ ৫,৭৬৯.৯৭ ১,৯৪৩.৬০ 
৪. বািণজ�  ৪,০৮৬.৮২ ১৮৯.৩৫ ১,৫৫০.৯৮ ৪৮৮.১২ 
৫. �িষ  ২৩.২৪ ১১০.৪০ ১৫.৩৯ ৫.২৫ 
৬. িনম �াণ  ৩,০৩১.৭৭ ৮৪.৪৬ ১,৩৬৬.৯০ ৮৯১.০৫ 
৭. সািভ �স �স�র  ১৬,১৯৩.৪৯ ৯২.৫১ ১৩,৬৬৩.৫৬ ৪,৩৬৯.৩৬ 
৮. সকল �স�র  ৪৯,৭৪৪.৮৯ ৭২.৫৪ ৩৩,৭৬৬.৮৯ ১৬,৭০৯.১৭ 

 

উপেরা� সারিণ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �লনায় ২০২১-২২ �া�ি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 ২০.৮৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অথ �বছের িব��ৎ, �াস ও পািন �স�ের িবিনেয়ােগর 

পিরমাণ িছল ৬,৩৪৯.৩৩ �কা� টাকা যা  �ি� �পেয় ২০২০-২১ সংেশািধত আথ �বছের ১০,২৫২.২০ �কা� ও ২০২১-২২  �া�িলত 

অথ �বছের ১২,১৭৯.২৫ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ �বছের সািভ �স �স�ের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 

৪,৩৬৯.৩৬ �কা� টাকা যা �ি� �পেয় ২০২০-২১ সংেশািধত আথ �বছের ১৩,৬৬৩.৫৬ �কা� ও ২০২১-২২  �া�িলত অথ �বছের  

১৬,১৯৩.৪৯ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ।    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০১৯-২০ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির �কাষাগাের 
��, ভ�াট, লভ�াংশ ও আয়কর ইত�ািদ বাবদ ২৬,৩৩৩.৪৩ �কা� 
টাকা জমা �দান কের ।  
 
সরকাির �কাষাগাের  �দয় অবদান (২০১৯-২০)        (�কা� টাকায়) 
১. িশ� ৩২৬.৬৭ 

২. িব��ৎ, �াস ও পািন ৪,৭১৭.২৯ 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৬২৩.৬২ 

৪. বািণিজ�ক ১৪,১২২.৮৬ 

৫. �িষ ও মৎ� ০.৭৫ 

৬. িনম �াণ ২৪৬.৭৭ 

৭. সািভ �স ও অ�া� ৬২৯৫.৪৭ 

    �মাট ২৬,৩৩৩.৪৩ 
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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, ২০২১-২২  �া�িলত অথ � বছের আিথ �ক ঘাটিতর পিরমাণ ২০১৯-২০ অথ �বছর অেপ�া �বিশ।  
সারিণ-১০ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০   হেত ২০২১-২২  তহিবেলর উৎস ও  �েয়াগ �দখােনা হেয়েছ ।  
সারিণ-১০                         (�কা� টাকায়)  

 িববরণ ২০২১-২২ 
বােজট �া�লন 

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
(সামিয়ক) 

১. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা ( িবিনেয়াগ- স�য়) ৩১,৭৬৫.৯৬ ১৬,৫৮৪.০৮ (৩,৮২২.৩০) 
২. বাদ: ই��র �েয়াগ ১৫৬.৯৯ ১২,৭৯২.১০ ১১,৪১০.৭৭ 
৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ  ২৬,৫৮৩.৪৫ ২৭,১৩৮.৩৯ ১৮,৯৬৪.৫৭ 
৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৬,৯৩৭.০৩ ৬,৩৮২.৬৬ ৪,২৩৫.০৪ 
৫. আিথ �ক ঘাটিত   (৩,৫৭৯.৪৬) (১৬,৯৬৩.৭৬) (২৯,৯৬২.৬১) 
৬. চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� ৪৪,৫৩১.২২ ৪০,১৬০.৬৩ - 
৭. �� �ময়ািদ ঋেণর আ�মািনক �ি� ৪০,৯৫১.৭৫ ২৩,১৯৬.৮৭ - 

 ২০১৯-২০ ��ত অথ �বছেরর �লধন �েয়াগ (Equity Injection) ১১,৪১০.৭৭ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০২০-২১ 
সংেশািধত অথ �বছের ১২,৭৯২.১০ �কা� টাকা ও  ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �াস �পেয় ১৫৬.৯৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । 
উপেরা� সময়কােল দীঘ �েময়ািদ ঋণ �হণ ১৮,৯৬৪.৫৭ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের ২৭,১৩৮.৩৯ 
�কা� টাকা ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের ২৬,৫৮৩.৪৫�কা� টাকায় দ�ড়ােব । ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের রা�ায়� 
সং�াস�হ ৬,৯৩৭.০৩ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ করেত স�ম হেব যা ২০২০-২১ সংেশাধ� অথ �বছেরর ৬,৩৮২.৬৬ 
�কা� টাকা হেত �বিশ। ২০১৯-২০ সামিয়ক অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ ৪,২৩৫.০৪ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ 
কেরেছ। ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর আিথ �ক ঘাটিত ১৬,৯৬৩.৭৬ এবং ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের 
৩,৫৭৯.৪৬ �কা� টাকা আিথ �ক ঘাটিত হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। অব� ১০ % হাের চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� ধের 
২০২১-২২ �া�িলত অথ � বছের স�দ দ�ড়ােব ৪৪,৫৩১.২২ �কা� টাকা।  
সারিণ- ১১ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০২১-২২  �া�ি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 ৪,৮৬৯.০২ ৩,৫৯৯.৬০ ৮,৭৬৮.৩৯ ৪,১০৮.৭৬ (৭.৯০) ২,৩১৫.৫০ ৮,১২.৫৮ ৩১,৭৬৫.৯৫ 

২. বাদ: �লধন  �েয়াগ ৫.৭১ ১,৯৮৫.৯০ ২,০৮৭.২৫ - - ১,২৫৩.৯১ ১০,৩৬৬.২৩ ১৫,৬৯৯.০০ 

৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ ২৩৬.২৯ ৪,৮০০.৮৯ ৭.২০ ২,৪৪২.৮৯ - ৮৫০.০০ ১৮,২৪৬.১৮ ২৬,৫৮৩.৪৫ 

৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশাধ 

১১৩.৫২ ২,৪০৮.৭০ ১৩৯.১১ ২,৪৪২.৮৯ ০.২৫ ৫০.০০ ১,৭৮২.৫৬ ৬,৯৩৭.০৩ 

৫. আিথ �ক ঘাটিত ৪,৭৪০.৫৩ (৭৭৮.৪৮) ৬,৮১৩.০৫ ৪,১০৮.৭৬ (৭.৬৫) ২৬১.৫৯ (১৮,৭১৭.২৬) (৩,৫৭৯.৪৬) 
৬. চলিত স�েদর 

আ�মািনক �ি� 
১,৫৯৫.৯২ ৩,২৪৩.৭৮ ৫৯৬.৬৭ ৫,৮২৪.৩৭ ৫৮.৫০ ২,৬৯৪.৭৬ ৩০,৫১৭.২১ ৪৪,৫৩১.২১ 

৭. ��েময়ািদ ঋেণর 
আ�মািনক �ি� 

৬,৩৩৬.৪৫ ২,৪৬৫.৩০ ৭,৪০৯.৭১ ৯,৯৩৩.১৪ ৫০.৮৬ ২,৯৫৬.৩৫ ১১,৭৯৯.৯৪ ৪০,৯৫১.৭৫ 

২০১৯-২০ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির 

�কাষাগাের  ১,৪২৪.২০ �কা� টাকা লভ�াংশ িহেসেব জমা �দান 

কের। ২০২১-২২ অথ �বছের �া�িলত  এবং ২০২০-২১ 

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

যথা�েম ১,৩৮৮.৯১ �কা� টাকা এবং ১,৩৩৬.২৫ �কা� টাকা 

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

লভ�াংশ (২০১৯-২০)                            (�কা� টাকায়) 

১. িশ� ১২.০০ 
২. িব��ৎ, �াস ও পািন ৮৫৪.৮৬ 
৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৯৬.৯০ 
৪. বািণিজ�ক ৩০০.০০ 
৫. �িষ ও মৎ� ০.১০ 
৬. িনম �াণ ২১.৬৯ 
৭. সািভ �স ও অ�া� ১৩৮.৭৫ 
    �মাট ১,৪২৪.২০ 
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 সারিণ-১১ এ �স�র িভি�ক তহিবল �বাহ িবে�ষণ হেত �দখা যায় �য,িব��ৎ,�াস ও পািন, �ি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�, বািণজ�, িনম �াণ 
এবং পিরবহণ ও �যাগােযাগ �স�ের কেপ �ােরশেণর আিথ �ক ঘাটিত পিরলি�ত হয় । পিরবহণ ও �যাগােযাগ  �স�ের আিথ �ক ঘাটিতর 
পিরমাণ সবেচেয় �বিশ অথ �াৎ ৬,৮১৩.০৫ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। তেব আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ সব �েমাট 
৩,৫৭৯.৪৬ �কা� টাকার তহিবল উ�� থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। আেলাচ� অথ �বছের  বািণজ� �স�র সেব �া� ২,৪৪২.৮৯ 
�কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ সহ সং�াস�হ �মাট ৬,৯৩৭.০৩ �কা� টাকা ঋণ পিরেশাধ করেব করেব বেল �া�লন করা 
হেয়েছ।  আেলাচ� অথ �বছের চলিত স�েদর �মাট আ�মািনক �ি� হেব ৪৪,৫৩১.২১ �কা� টাকা। আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ 
আিথ �ক �েয়াজনীয়তার পিরমাণ ৩১,৭৬৫.৯৫ �কা� টাকা এবং এর িবপরীেত  ১৫,৬৯৯.০০ �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 ২০১৯-২০ অথ �বছর  হেত ২০২১-২২ অথ �বছর পয �� অিজ�ত �নাফার িহসাব �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ১২          (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২১-২২  
বােজট �া�লন 

২০২০-২১   
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০     
সামিয়ক 

১. 
 

পিরচালন রাজ� ২০৮,০৭৬.৮২ ১৮২,৯৮৮.৪৯ ১৬৬,৭২২.২০ 

২. 
 

পিরচালন উ�ৃ� ৫০.৮১ ৭০০.০০ ৫,৬৮৬.৫৭ 
৩. পিরচালন বিহ� �ত রাজ� ৪,৪২০.৭০ ৪,৪৬৩.১৮ ৫,২৩৪.৬০ 
৪. কম �চারী অংশীদাির তহিবল  ৯১.৪৩ ৬৭.৩৫ ৭৫.৫১ 
৫. ভ��িক  ১০,৫৩৫.৭৪ ১১,১৮৫.৮৫ ৭,৪৫৪.৪০ 
৬. �দ  ৪,২৪৫.৫৯ ৪,১২২.০৪ ৩,৯৫৬.৬৯ 
৭. কর �ব � নীট লাভ/ (�লাকসান)  ৭,১৭২.৫৩ ৪,৯৪৪.১১ ৭,১২৮.৮২ 
৮. কর  ১,৬৯১.৭২ ৩,৫৫৫.৪৯ ৩,৫৮২.১৪ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান)  ৮,৮৬৪.২৫ ৮,৪৯৯.৬০ ১০,৭১০.৯৬ 

১০. লভ�াংশ (িডিভেড� ) ১,৩৮৮.৯১ ১,৩৩৬.২৫ ১,৪২৪.২০ 
১১. সংরি�ত আয়  ৭,৪৭৫.৩৪ ৭,১৬৩.৩৫ ৯,২৮৬.৭৬ 
১২. �মাট িবিনেয়াগ/ ফা�  ৬৯২,২৫৪.২৭ ৬১৫,২৮৮.৬৫ ৫৫৫,৭৮০.২৭ 
১৩. ই�ই� ২২২,০৪১.৫৮ ১৯৮,৪৩৮.৮১ ১৭৮,০৯২.৬২ 
১৪. 

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

০.০১ ০.১১ ১.০২ 
১৫. 

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

৪.২৬ ৪.৬৪ ৬.৪২ 
১৬. ই�ই�র উপর লভ�াংেশর হার ( ১০/১৩)  ০.৬৩ ০.৬৭ ০.৮০ 
১৭. �মাট স�েদর টান �ওভার (১/১২)  ০.৩০ ০.৩০ ০.৩০ 

 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।    

 ২০২১-২২ �া�িলত অথ � বছের �মাট িবিনেয়ােগর উপর ০.০১ শতাংশ পিরচালন �নাফার হার �া�লন করা হেয়েছ। 

২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা ০.১১ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের  িবিনেয়ােগর উপর 

পিরচালন �নাফা িছল ১.০২ শতাংশ । পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার হার ২০২১-২২ �া�িলত  ও     ২০২০-২১  সংেশািধত  

অথ �বছের যথা�েম ৪.২৬ শতাংশ এবং ৪.৬৪ শতাংেশ দ�ড়ােব। ২০১৯-২০ সামিয়ক অথ �বছের পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার 

হার িছল ৬.৪২ শতাংশ।    
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 স�েদর টান �ওভার পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য,২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০২১-২২ �া�িলত 

অথ �বছের স�দ �বহােরর �মতা ২০১৯-২০ সামিয়ক অথ �বছেরর �ায় একই থাকেব।  

২০১৯-২০ সামিয়ক অথ �বছের অ-আিথ �ক পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহর কর উ�র নীট �নাফা িছল ১০,৭১০.৯৬ �কা� টাকা।    

২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের কর উ�র নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ৮,৪৯৯.৬০ �কা� 

টাকা ও ৮,৮৬৪.২৫ �কা� টাকা ।   

  ২০১৯-২০ সামিয়ক অথ �বছের সং�াস�হ সরকাির �কাষাগাের ১,৪২৪.২০ �কা� টাকা লভ�াংশ িহসােব জমা �দান 

কের। ২০২১-২২ �া�িলত এবং ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ লভ�াংশ িহসােব যথা�েম ১,৩৮৮.৯১ �কা� 

টাকা এবং ১,৩৩৬.২৫ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।    

  ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ �হীত ঋেণর উপর ৪,২৪৫.৫৯ �কা� টাকা ও ২০২০-২১ অথ �বছের 

৪,১২২.০৪ �কা� টাকা �দ �দান করেব যা ২০১৯-২০ অথ �বছের িছল ৩,৯৫৬.৬৯ �কা� টাকা। ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের 

১,৬৯১.৭২ �কা� টাকা কর �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যা ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছেরর সংেশািধত  ল��মা�া 

৩,৫৫৫.৪৯ �কা� টাকা  হেত কম । ২০১৯-২০ অথ �বছের কর �দােনর পিরমাণ িছল ৩,৫৮২.১৪ �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, ২০১৯-২০ অথ � বছের পিরচালন রাজে�র উপর 

নীট �নাফার হার িছল ৬.৪২। ২০২১-২২ �া�িলত ও ২০২০-২১ সংেশািধত ঊভয় অথ �বছের পিরচালন রাজে�র উপর নীট 

�নাফার হার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �লনায় �াস �পেয় যথা�েম  ৪.২৬ ও ৪.৬৪ হেব । রাজ� অজ�েন �মাট স�েদর টান �ওভার 

অ�পাত ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০% যা ২০২১-২২ �া�িলত ও ২০২০-২১ সংেশািধত  অথ �বছের একই থাকেব বেল �া�লন করা 

হেয়েছ । 
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আিথ �ক তার� ও ি�িত 

 সারিণ- ১৩ এ কেপ �ােরশনস�েহর �ন ২০২২, �ন ২০২১ ও �ন ২০২০ সেন সমা� আিথ �ক বৎসেরর �া�িলত, 

সংেশািধত এবং ��ত ি�িতপ� �দখােনা হেয়েছ। এখান উে�� �য, ২০২১-২২ অথ �বছেরর  �ােল� শীট ২০২০-২১   অথ �বছেরর  

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

��ত করা হেয়েছ।  একইভােব ২০২০-২১  অথ �বছেরর  �ালা� শীট ২০১৯-২০ এর িভি�েত �তির করা হেয়েছ।  

সারিণ- ১৩ কেপ �ােরশনস�েহর �ালা� শীট �ন ২০২০ �ন ২০২১   
সারিণ- ১৩  

(�কা� টাকায়) 
 িববরণ �ন ২০২২ 

 

�মাট স�েদর 

অংশ(%) 

বািষ �ক 

��ি�র হার 

�ন  ২০২১  �মাট স�েদর 

অংশ(%) 

�ন ২০২০ �মাট স�েদর 

অংশ (%) 

১. �লধন  ২২২,০৪১.৫৮ ৩২.০৮ ১১.৬৬ ১৯৮,৪৩৮.৮১ 32.25 178,092.62 32.04 

২. দীঘ �েময়ািদ দায়  ২৭৯,৯৫৭.৩২ ৪০.৪৪ ৯.০৯ ২৫৭,৪৯৫.০৭ 41.85 235,241.66 42.33 

৩. চলিত দায়  ১৯০,২৫৫.৩৬ ২৭.৪৮ ১৫.৫৭ ১৫৯,৩৫৪.৭৭ 25.90 142,445.99 25.63 

৪. �মাট দায়  ৪৭০,২১২.৬৮ ৬৭.৯২ ১১.৫৮ ৪১৬,৮৪৯.৮৪ 67.75 377,687.65 67.96 

৫. �মাট �িঁজ  ৬৯২,২৫৪.২৭ ১০০.০০ ১১.৬০ ৬১৫,২৮৮.৬৫ 100.00 555,780.27 100.00 

৬. �ায়ী স�দ অবচয় বােদ ১৭৪,৬২৮.৩১ ২৫.২৩ ৩.৩১ ১৬৫,৭৪১.৯৪ 26.94 163,620.16 29.44 

৭. অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�দ  ২৫৮,৬৬৯.৬৪ ৩৭.৩৭ ১৫.৩৮ ২২১,৬৮২.৭৮ 36.03 194,315.50 34.96 

৮. চলিত স�দ ম�দ  ২৯,১৪৯.৭৩ ৪.২১ ১০.০০ ২৬,৪৯৯.৭৫ 4.31 24,090.69 4.33 

৯. অ�া�  ২২৯,৮০৬.৫৯ ৩৩.২০ ১৫.০০ ২০১,৩৬৪.১৭ 32.73 173,753.93 31.26 

১০. �মাট চলিত স�দ  ২৫৮,৯৫৬.৩২ ৩৭.৪১ ১৪.৪১ ২২৭,৮৬৩.৯২ 37.03 197,844.62 35.60 

১১. �মাট স�দ ৬৯২,২৫৪.২৭ ১০০.০০ ১১.৬০ ৬১৫,২৮৮.৬৪ 100.00 55,780.28 100.00 

 ২০২১-২২ অথ �বছের ৪৯� অ-আিথ �ক রা�ায়� সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৬৯২,২৫৪.২৭ �কা� টাকা �া�লন করা 

হেয়েছ এবং বািষ �ক ��ি�র হার ১১.৬০ শতাংশ । ২০১৯-২০ অথ �বছের �ায়ী স�দ �মাট স�েদর ২৯.৪৪ শতাংশ। ২০২০-২১ 

সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �ায়ী স�দ যথা�েম �মাট স�েদর ২৬.৯৪ ও ২৫.২৩ শতাংশ। অতএব, �দখা 

যাে� �য, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �লনায় ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২  �া�ি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 ২০১৯-২০ অথ �বছের 

�মাট স�েদর ৩৪.৯৬ শতাংশ। ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের যা ২০১৯-২০ ��ত অথ �বছেরর �লনায় 

�মা�েয় �ি� �পেয় যথা�েম ৩৬.০৩ শতাংশ ও ৩৭.৩৭ শতাংেশ দ�ড়ােব ।   

 ২০১৯-২০ অথ �বছের ঋণ �লধেনর সামি�ক অ�পাত ৬৮:৩২ । ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত উভয় 

অথ �বছের ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ৬৮:৩২ । অথ �াৎ �মাট িবিনেয়ােগ �লধেনর পিরমাণ একই থাকেব।  ২০২০-২১ 

সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের ��েময়ািদ দায় ( চলিত দায়) �মাট স�েদর যথা�েম ২৫.৯০ এবং ২৭.৪৮  শতাংশ 

। তেব আেলাচ� সমেয় চলিত স�দ এবং চলিত দােয়র ��ি� হার হেব যথা�েম  ০.৪১ শতাংশ এবং ১১.৫৮ শতাংশ ।     

২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের চলিত অ�পাত যথা�েম ১.২৬ ও ১.৩৬। 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) ।                                                                                                                              
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বাংলােদশ ব�িশ� কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

১৯৭২ সােলর ২৬ মাচ � বাংলােদশ ই�াি�য়াল এ�ার�াইেজস (রা�ীয়করণ) অড �ার ২৭ এর মা�েম বাংলােদশ �ট�টাইল 
িমলস কেপ �ােরশন (িব�এমিস) �িতি�ত হয়। ১৯৭২ সােলর ১ �লাই হেত ৭৪� িমল িনেয় িব�এমিস’র যা�া �� হয়। পরবত�েত 
িব�এমিস ও সরকােরর উে�ােগ আরও ১২� িমল �িত�া করা হয়। এ িনেয় িব�এমিস’র সব �েমাট িমেলর সং�া দ�ড়ায় ৮৬�। 
সরকােরর িবরা�ীয়করণ িশ�নীিতর ও �বসরকারী নীিতর আওতায় ১৯৭৭ সাল �থেক ২০১০ পয �� সমেয় সব �েমাট ৫৮� িমল 
হ�া�র, িবি� ও অবসায়ন করা হয়। িব�এমিস‘র িনয়�েণ বত�মােন চা� ও ব�সহ �মাট ২৫� িমল রেয়েছ। এছাড়াও 
জাতীয়করণ�ত ৩ (িতন) � িমল বা�ব স�দিবহীন অব�ায় নােমমা� িব�এমিস’র তািলকায় রেয়েছ। িব�এমিস’র �ধান 
কায �ালেয়র ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট এর সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২১-২২ 

সংেশািধতবােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

 
০১. 
০২. 
০৩. 
০৪. 
০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হ’�ত �লিভ সং�হ 
সরকাির অ�দান 
�সবার জ� �া� িফ 
�বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া 
অ�া� 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১,৬০০.০০ 
৪৬০.২৬ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১,৬০০.০০ 
৪৫৮.৫৪ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১,৩২০.০০ 
৪৫২.২৭ 

 
 ০.০০ 
০.০০ 
২.৮৫ 

১,২৯৩.৩৭ 
৪৭৩.০১  

০৬. �মাট আয় (০১+......+০৫) ২,০৬০.২৬  ২,০৫৮.৫৪ ১,৭৭২.২৭ ১,৭৬৯.২৩ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 
কম �চািরেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন 
অ�া� 

 
৭১৫.৮২ 
৮৯.২৬ 

১,৬৯৯.৯৭ 

 
৬৯৫.৪২ 
৯০.৩৯ 

১,৫৭৩.৯৭ 

৬৩০.২৩ 
৭৭.৮৫ 

১,৬৩৫.৯১ 

 
৬১৪.১৪ 
১২০.৬৭ 

১,১০০.৬৮ 
১০. �মাট �য় (০৭+.....+০৯) ২,৫০৫.০৫ ২,৩৫৯.৭৮  ২,৩৪৩.৯৯ ১,৮৩৫.৪৯ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (০৬-১০) -৪৪৪.৭৯  -৩০১.২৪ -৫৭১.৭২ -৬৬.২৬ 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 
১৪১.২৪ 

০.০০ 
১,১১৩.০৯ 

৫৭৮,৯২০.৫৮ 
৯৩:৭ 
১৫৯ 

০.০০ 
১৪১.৭৪ 

০.০০ 
৬৩০.৬৪ 

৫৭৫,০২১.৮১ 
৯২:৮ 
১৬৬ 

০.০০ 
১৫০.২৪ 

০.০০ 
১,০৪৭.৮৮ 

৫৬৮,৭৮৮.৭৪ 
৯৩:৭ 
১৩১ 

০.০০ 
২৪.৬৬ 

০.০০ 
১৪৯.৭৫ 

৫৭২,৬৬৪.৪৮ 
৯২: ৮ 

১৫৮ 

 

২০১৯-২০ অথ �বছের িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র �মাট ১৭৬৯.২৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় 
১৮৩৫.৪৯ ল� টাকা। এর ফেল এর পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ায় -৬৬.২৬ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ২০৫৮.৫৪ ল� ও ২০৬০.২৬ ল� টাকার িবপরীেত �মাট 
�য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২৩৫৯.৭৮ ল� ও ২৫০৫.০৫ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র পিরচালন ঘাটিতর 
পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম -৩০১.২৪ ল� ও -৪৪৪.৭৯ ল� টাকা।   

 

২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৭২৬৬৪.৪৮ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯২ : ৮। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট এ 
সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৭৫০২১.৮১ ল� ও ৫৭৮৯২০.৫৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব যথা�েম ৯২ : ৮ ও ৯৩ : ৭। ২০১৯-২০ অথ �বছের িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র জনবল িছল �মাট ১৫৮ জন। এ 
জনবল ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৬৬ জন ও ১৫৯ 
জন। 
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বাংলােদশ ব�িশ� কেপ �ােরশন 
ইউিনটস�হ 

 িব�এমিস‘র িনয়�েণ বত�মােন ৬� চা� িমলসহ �মাট ২৫� িমল রেয়েছ। চা� ৬� িমেলর ২০২০-২১  
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজট এর সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

০১. আয় 
�মাট সািভ �স চাজ� 

 
৪৯.৩২ 

 
২৯.৩৬ 

 
৬৪.৮০ 

 
৬২.৮৭ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
�শাসিনক �য় 

 
০.০০ 

৬১৯.৩৪ 

 
০.০০ 

৬২২.৮৭ 

 
০.০০ 

৬১১.৩৯ 

 
০.০০ 

৪৯১.৪৬ 
০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৬১৯.৩৪ ৬২২.৮৭ ৬১১.৩৯ ৪৯১.৪৬ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (০১-০৪) -৫৭০.০২ -৫৯৩.৫১ -৫৪৬.৫৯ -৪২৮.৫৯ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১৪৩.২০ 
১,০২৮.২০ 

০.০০ 

১৩৮.৮০ 
৯৯৭.৭০ 

০.০০ 

১৫৩.০০ 
১,১১৩.২০ 

০.০০ 

১৬৫.৪৮ 
৭৭৩.৫৪ 

০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান) (০৫+০৬-০৭-০৮) -১,৪৫৫.০২ -১,৪৫২.৪১ -১,৫০৬.৭৯ -১,০৩৬.৬৫ 
১০. 
১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 
১৪১.২৪ 
১৪.১০ 
৯৪.২৫ 

৬,৫৯৮.৩৫ 
৮৯৫ : -৭৯৫ 

১২৭ 

০.০০ 
১৪১.৭৪ 
৯২.৭২ 
৮০.৭২ 

৬,৩৩৪.৩২ 
৯০৫ : -৮০৫ 

১৪১ 

০.০০ 
১৫০.২৪ 
৮২.৯৬ 
৪৫.৩২ 

৬,৫৬৫.৪৮ 
৮৮৪ : -৭৮৪ 

১৫৩ 

০.০০ 
২৪.৬৬ 

০.০০ 
০.০১ 

৬,১১৩.২০ 
৯১০ : -৮১০ 

১৪৯ 

  

২০১৯-২০ অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর �মাট আয় ৬২.৮৭ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় ৪৯১.৪৬ ল� টাকা। ফেল 
িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ায় -৪৮২.৫৯ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ২৯.৩৬ ল� ও ৪৯.৩২ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন 
করা হয় যথা�েম ৬২২.৮৭ ল� ও ৬১৯.৩৪ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব 
যথা�েম -৫৯৩.৫১ ল� ও -৫৭০.০২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর িনট �লাকসােনর পিরমাণ িছল -
১০৩৬.৬৫ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িব�এমিস’র 
ইউিনটস�েহর িনট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম -১৪৫২.৪১ ল� ও -১৪৫৫.০২ ল� টাকা।     

 

২০১৯-২০ অথ �বছের িব�এমিস িবিভ� খােত �মাট ২৪.৬৬ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের। ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িব�এমিস িবিভ� খােত যথা�েম �মাট ১৪১.৭৪ ল� 
ও ১৪১.২৪ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী 
সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬১১৩.২০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯১০ : -৮১০। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
যথা�েম ৬৩৩৪.৩২ ল� ও ৬৫৯৮.৩৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৯০৫ : -৮০৫ ও ৮৯৫ : -৭৯৫। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর জনবল িছল �মাট ১৪৯ জন। এ জনবল ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২১-২২ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট দ�ড়ােব যথা�েম ১৪১ জন ও ১২৭ জন।   
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বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন   
�ধান কায �ালয় 

ঐিতহ�বাহী এক� রা�ীয় �িত�ান িহসােব বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন এর  �ািত�ািনক দ�তা �ি� পাশাপািশ এর  

��তা ও জবাবিদিহতা �জারদারকরণ, �শাসন সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০৪১ 

বা�বায়েনর অি�কার িনেয় কাজ কের আসেছ। িবেজএমিস’র বােজট - সংি��সার িন��প:           

                                                    বােজট-সংি��সার                                        
(ল� টাকায়)                                                                                                                                                

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ  ৪৯৮৯.৮৯ ৪২৫৬.৩৬ ৫৯৫০.০০ ৩৭৩৭.৪৯ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৫. অ�া�  ৩৭৯.৬৭ ৫৫০.৪৭ ৩৮৩.৮২ ৮.১৩ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৫৩৬৯.৫৬ ৪৮০৬.৮৩ ৬৩৩৩.৮২ ৩৭৪৫.৬২ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ       ২৭৫৫.৪৩ ২৬২৬.২৯ ৩২১১.২৫ ২২৩৪.৫১ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫৫৮.৩৯ ৫২৯.২৮ ৬৪৩.৪৩ ৪৪১.০৩ 

০৯. অ�া� �য়   ২০০১.১৭ ১৫৮৯.৮৬ ২৪২৭.২২ ১০০০.৪৩ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৫৩১৪.৯৯ ৪৭৪৫.৪৩ ৬২৮১.৯০ ৩৬৭৫.৯৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ৫৪.৫৭ ৬১.৪০ ৫১.৯২ ৬৯.৬৫ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ৩৩৩.৯২ ২৯২.৩৫ ০.০০ ০.০০ 

 ১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৩৩.০০ ২১১৮.৫০ ২৮৯৫.৬৫ ৬৬৭.১৪ 

১৬. �মাট স�দ ৯০৬৭৪৪.৪৬ ৯০৫৯৫৩.৯৮ ৮৫৪০৭৫.১২ ৯০৪৫৭২.৬০ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১০০:০ ১০০:০ ১০০:০ ১০০:০ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৩২২ ৩২২ ৪০৫ ৩০১ 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৮০৬.৮৩ ল� ও ৫৩৬৯.৫৬ ল� টাকা। এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম 
৪৭৪৫.৪৩ ল� ও ৫৩১৪.৯৯ ল� টাকা। ফেল এ �িত�ােনর �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬১.৪০ ল�  ও ৫৪.৫৭ ল� টাকা। 
২০১৯-২০  অথ � বছের এ সং�ার  ৩৭৪৫.৬২ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩৬৭৫.৯৭ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ�  
আেয়র পিরমাণ িছল ৬৯.৬৫ ল� টাকা।     

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৯০৪৫৭২.৬০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১০০:০। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৯০৫৯৫৩.৯৮ ল� ও 
৯০৬৭৪৪.৪৬ ল� টাকা এবং উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত দ�ড়ােব ১০০:০ । ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �ধান কায �ালেয়  
কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩০১ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর  �া�িলত  উভয় 
বােজেট সং�া�র �ধান কায �ালেয়র জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩২২ জন।         
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     বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন  
ইউিনটস�হ  

 বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন এর অধীন ৩(িতন)� ন�-�ট ��া�সহ �মাট ২৬ �  িমল িছল। যা সরকাির িস�াে� 
বত�মােন ব� রেয়েছ। ইউিনট স�েহর বােজট - সংি��সার িন��প:       

                                                                   বােজট-সংি��সার                                                   
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     
০১. িব�য় রাজ� ০.০০ ৫১৯৭১.২৫ ২১৭২৯০.১৩ ৯১৫৭৭.৫০ 

 �য়     
০২. উৎপাদন �য়  ১৭৯৫৯.৬৭ ৭৬২৭৭.০৮ ২৯২৭৩৭.৭০ ১৫৬০৩২.১৬ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫৪৬.৭০ ৫৯৬০.৬৭ ১১৫৭৪.১৮ ৬০০১.২০ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ১৮৫০৬.৩৭ ৮২২৩৭.৭৫ ৩০৪৩১১.৮৮ ১৬২০৩৩.৩৬ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)( ১-৪)  -১৮৫০৬.৩৭ -৩০২৬৬.৫০ -৮৭০২১.৭৫ -৭০৪৫৫.৮৬ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৪০২.৪০ ৩৭৬.৯০ ৪৮৫.৭০ ৩২৪.০৮ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ৮৩১৫.২০ ৮১৮৭.৬৯ ৮২২৪.০৬ ৭৩২০.৩৯ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -২৬৪১৯.১৭ -৩৮০৭৭.২৯ -৯৪৭৬০.১১ -৭৭৪৫২.১৭ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ৫৭৭.৪৩ ৯৩৪.৭৮ ২৩১৪.৭১ ১২৪৭.৭৪ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৫২.০৪ ৭৭৭.০৪ ৪৩৬২.৩২ ২৯৬৭.০৭ 

১৪. �মাট স�দ ১৬৪৫২৪১.৮৯ ১৬২২৪৮৯.৫৯ ১৬৯০২১৮.১৭ ১৬০১২০৭.৬৬ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity) ৯৯:১ ৯৭:৩ ৯২:৮ ৯৫:৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ২৮০৪ ২৭৪১৬ ৩৪৭৪৬ ৩২০৫২ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবেজএমিস’র উৎপািদত 
প��ে�র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫১৯৭১.২৫ ল� ও ০.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত �মাট 
�েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ৮২২৩৭.৭৫ ল� ও ১৮৫০৬.৩৭ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব ৩০২৬৬.৫০ ল� টাকা। অপরিদেক ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সংেশািধত বােজট হ’�ত �ি� �পেয় পিরচালন �লাকসান ১৮৫০৬.৩৭ ল� টাকায় দ�ড়ােব। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজেট অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র ফেল িনট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব ৩৮০৭৭.২৯ ল� টাকা, যা ২০২১-২২ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ২৬৪১৯.১৭ ল� টাকা হেব। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৯১৫৭৭.৫০ ল� টাকা রাজ� আেয়র 
িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৬২০৩৩.৩৬ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৭০৪৫৫.৮৬ ল� টাকা। 
অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র পর িনট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৭৭৪৫২.১৭ ল� টাকা।            

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৯-২০  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ১২৪৭.৭৪ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৬০১২০৭.৬৬ 
ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯৫:৫। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৬২২৪৮৯.৫৯ ল� ও ১৬৪৫২৪১.৮৯ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত  হেব ৯৭:৩ ও ৯৯:১। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩২,০৫২ জন। 
২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর 
সং�া  দ�ড়ােব যথা�েম ২৭,৪১৬ ও ২,৮০৪ জন।               
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বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�ধান কায �ালয় 

১৯৭২ সােল রা�পিতর ২৭ নং আেদেশ �িতি�ত বাংলােদশ ই�াত িমল কেপ �ােরশন ও বাংলােদশ জাহাজ িনম �াণ 

কেপ �ােরশন ১৯৭২ সােলর ১ �লাই হেত কায ��ম �� কের। ১৯৭৬ সােলর �লাই মােস িশ� �িত�ান সং�া� ি�তীয় সংেশাধনী 

অ�যায়ী উি�িখত কেপ �ােরশন�য় একী�ত কের বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন নামকরণ করা হয়। বাংলােদশ ই�াত 

ও �েকৗশল কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালেয়র বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

 �িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট  

 ২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট  

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট  

২০২০-২১ 

সামিয়ক  

২০১৯-২০ 

  

০১.  

০২.  

০৩. 

০৪. 

০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 

সরকাির অ�দান 

�সবার জ� �া� িফ 

�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 

অ�া� 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

১১০০.০০ 

৫০১.০০ 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

১০৯০.০০ 

৫০১.০০ 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৯২০.০০ 

৬৯৬.৩০ 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

১০০৮.২২ 

৫১৮.৫৫ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ২০০১.০০ ১৯৯১.০০ ২০১৬.৩০ ১৯২৬.৭৭ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

৯৭৪.৪৫ 

২৬০.০০ 

৬২৩.০০ 

 

৯৩৯.৪৫ 

২৬০.০০ 

৬০৮.০০ 

 

১০৫০.৩০ 

৩০০.০০ 

৭৫৬.০০ 

 

৯৭৩.৬৬ 

১৫৮.২০ 

৬৭৪.১৪ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ১৮৫৭.৪৫ ১৮০৭.৪৫ ২১০৬.৩০ ১৮০৬.০০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ১৪৩.৫৫ ১৮৩.৫৫ -৯০.০০ ১২০.৭৭ 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

�মাট জনবল (সং�া) 

৫০০.০০ 

৩৬৯৯১.৩৬ 

০.০০ 

৩৪৪.৫০ 

১৯১৭৫৬.৫৪ 

৮৪:১৬ 

১৯৩ 

৫০০.০০ 

২৫০৪৮.৯৮ 

০.০০ 

৩৪২.৫০ 

১৯১৪২১.৫৪ 

৮৪:১৬ 

১৯৩ 

৫০০.০০ 

৬৩৯৬৪.৩১ 

০.০০ 

৩৪০.০০ 

১৮৭৪৯৯.৯৬ 

৮৩:১৭ 

১৯৩ 

১০০.০০ 

৩০০৮১.২৫ 

০.০০ 

৩৪৩.৩৬ 

 ১৯১২৮৬.৫৪ 

৮৪:১৬ 

১৩৮ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৯৯১.০০ ল� ও ২০০১.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৮০৭.৪৫ ল� ও ১৮৫৭.৪৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৮৩.৫৫ ল� ও ১৪৩.৫৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সং�ার ১৯২৬.৭৭ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৮০৬.০০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আেয়র 
পিরমাণ িছল ১২০.৭৭ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ ৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
লভ�াংেশর পিরমাণ িছল ১০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৯১২৮৬.৫৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৪:১৬। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৯১৪২১.৫৪ ল� ও ১৯১৭৫৬.৫৪ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৮৪:১৬ ও 
৮৪:১৬। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৩৮ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের �ধান 
কায �ালেয়র জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৯৩ জন। 
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বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 
ইউিনটস�হ 

 �িত�ার ���ত বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন এর িনয়�ণাধীন ৬৪� িশ� �িত�ান িছল। পরবত�কােল 

কেপ �ােরশন ক��ক ২� ন�ন িশ� �িত�ান যথা-িচটাগাং �াইডক এবং বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির �াপন করা হয়। সরকােরর বত�মান 

�বসরকািরকরণ নীিতর আওতায় কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন িক� িশ� �িত�ান হেত �িঁজ �ত�াহার ও িক� অব�� �ঘাষণার 

কারেণ বত�মােন কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন চা� িশ� �িত�ােনর সং�া ৯�। এ সকল িশ� �িত�ােন �মাটরগািড় ও �মাটর 

সাইেকল সংেযাজনসহ  �ব��িতক �কবলস, �া�ফরমার, বা�, �সিভং ��ড ইত�ািদ উৎপাদন করা হয়। বাংলােদশ ই�াত ও 

�েকৗশল কেপ �ােরেশনর ইউিনটস�েহর বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 

সামিয়ক 

২০১৯-২০ 

 

০১. 
আয় 
িব�য় রাজ� 

 

৯৬৬৬৩.৪৯ 

 

৭৩০৪২.৯৯ 

 

১০৫৭৯০.৫৪ 

 

৮৮১১৫.৯৯ 

 

০২. 

০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 

অ�া� পিরচালন �য় 

 

৮২৫৯৪.৪৩ 

৫৯৩৭.৮৬ 

 

৬৪১২৮.২৩ 

৬০৭৩.৯৬ 

 

৮৭৮৭৪.৩৩ 

৬৭৫২.৪৩ 

 

৭৯৫৮১.৪৫ 

৪৯৭৪.২৮ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৮৮৫৩২.২৯ ৭০২০২.১৯ ৯৪৬২৬.৭৬ ৮৪৫৫৫.৭৩ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) (১-৪) ৮১৩১.২০ ২৮৪০.৮০ ১১১৬৩.৭৮ ৩৫৬০.২৬ 

০৬. 

০৭. 

০৮. 

অ-পিরচালন আয় 

অ-পিরচালন �য় 

আয়কর 

৪০৮০.৬৫ 

১৬৬৯.১১ 

৩৬৮৯.৮৮ 

৪২৭৫.৬০ 

১৩৭২.০৭ 

২০২৩.৭১ 

৪৬৭১.৬৫ 

১৮৩৭.১৯ 

৪৭৭৫.৭০ 

৩৩২৮.৬৪ 

১৫৭১.৮৭ 

২৯৫৫.৪৯ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৬৮৫২.৮৬ ৩৭২০.৬২ ৯২২২.৫৪ ২৩৬১.৫৪ 

১০. 

১১. 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 

৩৬৯৯১.৩৬ 

০.০০ 

১০৬৭৬.০০ 

৩৭৫২৬৬.৭৪ 

৪৮:৫২ 

২২৭৯ 

০.০০ 

২৫০৪৮.৯৮ 

০.০০ 

২৫১৪.৫০ 

৩৪৭৮৪৬.৫০ 

৪৬:৫৪ 

২৪২৩ 

০.০০ 

৬৩৯৬৪.৩১ 

৫০০.০০ 

১৯১৯৪.০০ 

৩৬৩৫৮৬.৬১ 

৫৯:৪১ 

২৩০৬ 

০.০০ 

৩০০৮১.২৫ 

০.০০ 

৪১৪.১৩ 

৩৩০৪৬৮.৫৩ 

৪৪:৫৬ 

১৩৪৭ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৩০৪২.৯৯ ল� ও ৯৬৬৬৩.৪৯ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 

যথা�েম ৭০২০২.১৯ ল� ও ৮৮৫৩২.২৯ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৪০.৮০ ল� ও ৮১৩১.২০ ল� 

টাকা এবং িনট�নাফার পিরমাণ দাড়�েব যথা�েম ৩৭২০.৬২ ও ৬৮৫২.৮৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সং�ার ৮৮১১৫.৯৯ 

ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৪৫৫৫.৭৩ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৩৫৬০.২৬ ল� 

টাকা ও িনট�নাফার পিরমাণ িছল ২৩৬১.৫৪ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �িত�ানস�হ ক��ক সরকাির 

�কাষাগাের �েদয় অবদােনর পিরমাণ ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৫০৪৮.৯৮ ল� ও ৩৬৯৯১.৩৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের 

�িত�ানস�হ ক��ক সরকাির �কাষাগাের �দান�ত সং�ার �মাট অবদান িছল ৩০০৮১.২৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ 

�ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী �িত�ানস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৩০৪৬৮.৫৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 

৪৪:৫৬। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ হেব যথা�েম 

৩৪৭৮৪৬.৫০ ল� টাকা ও ৩৭৫২৬৬.৭৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৪৬:৫৪ ও ৪৮:৫২। ২০১৯-২০ 

অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৩৪৭ জন। ২০২০-২১ অথ �বছের এবং ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ায় �মাট কম �রত 

জনবেলর সং�া হেব যথা�েম ২৪২৩ ও ২২৭৯ জন। 
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বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন 

�ধান কায �ালয় 
The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) order 1972 (১৯৭২ সােলর 

রা�পিতর ২৭- নং আেদশ) বেল বাংলােদশ �গার িমল� করেপােরশন �িতি�ত হয়। পরবত�েত ১লা �লাই ১৯৭৬ি�. হ’�ত 
রা�পিতর ২৫ নং আেদশবেল (সংেশািধত) বাংলােদশ �গার িমল� করেপােরশন এবং বাংলােদশ �ড অ�া� এলাইড 
করেপােরশনেক একী�ত কের বাংলােদশ �গার অ�া� �ড ই�াি�জ করেপােরশন (িবএসএফআইিস) �িতি�ত হয়। বত�মােন 
বাংলােদশ িশ� �িত�ান জাতীয়করণ আইন ২০১৮ অ�সাের িবএসএফআইিস পিরচািলত হে�। িদ �জনােরল �জ অ�া�-১৮৯৭ এর 
২৮ ধারা (িদ �জনােরল �জ অ�ােম�েম� অড �ার-১৯৭২) অ�যায়ী বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন (িবএসএফআইিস) 
এক� �ানীয় ক��প�। �িত�ালে� এই সং�ার আওতায় ১৭� িচিনকল এবং ৫৫� �ড এ� এ�ালাইড ই�াি� অথ �াৎ �মাট ৭২� 
িশ� �িত�ান এর িনয়�ণাধীন িছল। পরবত�েত ৪� িশ� �িত�ান ন�নভােব �াপেনর পর �মাট �িত�ােনর সং�া দ�ড়ায় ৭৬�। 
এর ম� হেত িবিভ� সমেয় সরকাির িস�াে� ৫৯� িশ� �িত�ান িবরা�ীয়করণ করা হয়। এছাড়া ১� িচিনকেলর কারখানা অিত 
�রাতন হওয়ায় ��াপ িহেসেব িব�য় করা হয়। িবরা�ীয়করণ�ত িশ� �িত�ানস�েহর মে� ৫� িশ� �িত�ান চা� থাকেলও 
অবিশ� �িত�ান�েলা ব� অব�ায় রেয়েছ। বত�মােন ১৫� িচিনকল, ১� ইি�িনয়ািরং কারখানা এবং ২� বািণিজ�ক �িত�ান িনেয় 
করেপােরশন এর কম �কা� অ�াহত আেছ। বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন এর বােজট - সংি��সার িন��প:        

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ  ৩২৩৩.৮৫ ৩২২৮.৯৬ ২৬৪৫.৮৬ ২৫০৬.৯৩ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৪১৪.৪১ ২৭৪.৮৫ ৮৯৪.৩০ ৪৩০.৬৩ 

০৫. অ�া�  ৩৫.৩৮ ২৮.২৭ ৩৮.০০ ২৫৩.২০ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩৬৮৩.৬৪ ৩৫৩২.০৮ ৩৫৭৮.১৬ ৩১৯০.৭৬ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৫৬১.৭৬ ২৪৭৮.২৯ ২৪২০.২৭ ২৩৩৫.৮৯ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪৭৮.৫৬ ৪৫৩.২৭ ৪৫৮.৯১ ৩৯৪.৮১ 

০৯. অ�া� �য়   ৬৪৩.৩২ ৬০০.৫২ ৬৯৮.৯৮ ৪৬০.০৬ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৬৮৩.৬৪ ৩৫৩২.০৮ ৩৫৭৮.১৬ ৩১৯০.৭৬ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬-১০)   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৮০.৯০ ৭৫৯.৬৯ ৪৭৬৯.৬০ ৮.২৮ 

১৬. �মাট স�দ ৪৫৩৯৯৩.৮৩ ৪৫৩৩৭৭.৯৮ ৪২৬৩৩৫.১৮ ৪৫২৬৮১.৬৬ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯৮:২ ৯৮:২ ৯৮:২ ৯৮:২ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ২৫৭ ২৫৭ ২৫৭ ২৫৭ 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবএসএফআইিসর �ধান 
কায �ালেয়র �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৫৩২.০৮ ল� ও ৩৬৮৩.৬৪ ল� টাকা।  এর িবপরীেত �েয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৫৩২.০৮ ল� ও ৩৬৮৩.৬৪ ল� টাকা। ফেল সং�ার �ধান কায �ালেয়র �কান �য় উ�ৃ� 
আয় থাকেব না।  উে��, ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৩১৯০.৭৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩১৯০.৭৬ ল� 
টাকা।      

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল  
৪৫২৬৮১.৬৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ৯৮:২। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৫৩৩৭৭.৯৮ ল� 
ও ৪৫৩৯৯৩.৮৩  ল� টাকা। উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৯৮:২। ২০১৯-২০  সমা� অথ �বছেরর সং�ার �ধান কায �ালেয়  
কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৫৭ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এ সং�ার 
�ধান কায �ালেয়র জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ২৫৭ জন।   
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বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন 

ইউিনটস�হ 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন এর অধীন বত�মােন  �মাট ১৫� িমল চা� অব�ায় আেছ। উ� ১৫ � িমেলর 

বােজট - সংি��সার িন��প:  

  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত 

বােজট ২০২০-
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৪৮১৩০.৭২ ৬০৪৬৯.৮৩ ৭৬২৩৮.৮৮ ৬৭৪৮৬.৭৯ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়         ৭৭৪৫৮.৯৭ ১০২৩৭২.০৮  ১২০৬৮৫.৩৩ ১০৩৫৭৬.৮৮ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়   ৭,০৩৬.৮৬ ৭,৪০৫.২১ ৯৫২১.৯৬ ৯৬৯৪.৬৭ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৮৪৪৯৫.৮৩ ১০৯৭৭৭.২৯ ১৩০২০৭.২৯ ১১৩২৭১.৫৫ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৩৬৩৬৫.১১ -৪৯৩০৭.৪৬ -৫৩৯৬৮.৪১ -৪৫৪৮৭.৭৬ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৬১১৫.২৬ ১১৮৭৯.১০ ১০৪১৬.৯২ ৭০০৩.৬২ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৬০৭৭২.৫৩ ৫৯৭৬৭.২৯ ৬০৯৭৭.৯২ ৫৪১২৭.৫৯ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৯১০২২.৩৮ -৯৭১৯৫.৬৫ -১০৪৫২৯.৪১ -৯২৯০৮.৭৩ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১০৫৬৪.৭২ ১০৬০৭.৮৬ ১৩৪৭৭.০২ ৮৭৫৭.৬৫ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১২৪৮৯.৯৫ ৪৩৮৪.৮৫ ৬২৮৩০.৪৪ ২১৭০.৩২ 

১৪. �মাট স�দ ১৭৭৮৭০.৭৩ ১৫৪৩০৫.৬৭ ২২০৪৬৮.৩৬ ১৪০০০২.৯০ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৬৩৪:-৫৩৪ ৬৫৭:-৫৫৭ ৪৯৮:-৩৯৮ ৬৪৪:-৫৪৪ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ১২৮৯৭ ১৩১৮৯ ১৩৪৫৯ ১৩২০০ 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবএসএফআইিস’র উৎপািদত 
প��ে�র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬০৪৬৯.৮৩ ল� ও ৪৮১৩০.৭২ ল� টাকা।  এর িবপরীেত 
�মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১০৯৭৭৭.২৯ ল� ও ৮৪৪৯৫.৮৩ ল� টাকা।  ফেল এ সং�ার পিরচালন 
�লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৪৯৩০৭.৪৬ ল� ও ৩৬৩৬৫.১১ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট অ-পিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র ফেল িনট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৯৭১৯৫.৬৫ ল�  
ও ৯১০২২.৩৮ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের  এ সং�ার ৬৭৪৮৬.৭৯ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
১১৩২৭১.৫৫ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৪৫৪৮৭.৭৬ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র পর 
িনট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৯২৯০৮.৭৩ ল� টাকা।                         

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৯-২০  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৮৭৫৭.৬৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৪০০০২.৯০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৬০৬:-৫০৬। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
১৫৪৩০৫.৬৭ ল� ও ১৭৭৮৭০.৭৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬৫৭:-৫৫৭ ও ৬৩৪:-৫৩৪। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের 
সং�ার ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৩,২০০ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৩,১৮৯ জন ও ১২,৮৯৭ 
জন।    
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

বাংলােদশ িশ� �িত�ান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ এর ২৫ নং আইন বেল বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ     

কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) পিরচািলত হয় (�রাতন ১৯৭২ সােলর রা�পিতর ২৭ নং আেদশ)।  িবিসআইিস’র �ধান কায �ালেয়র 

বােজট-সংি��সার িন��প:      

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

 
িববরণ 

বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত 
বােজট ২০২০-২১ 

সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ  ১০২২৩.৫৫ ১০৪৪৫.০১ ১০০৫৩.৬৮ ১১১৯৮.৫৬ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১১৭১.২১ ১২৭০.৫২ ১২৫২.৭৮ ১২৫৫.১৩ 

০৫. অ�া�  ৪৮১০৭৩.০৫ ৪৮০৫৩৩.২৪ ৫৪০৬৮৪.৬৫ ৫০৬৫৪৩.৭৮ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৪৯২৪৬৭.৮১ ৪৯২২৪৮.৭৭ ৫৫১৯৯১.১১ ৫১৮৯৯৭.৪৭ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৪৭৩২.৮২ ৪৫০৯.২০ ৪৮৯০.৪১ ৪২৬৫.২৭ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১০০৩.৭৬ ৯৫৮.৩৪ ৯০৩.০৯ ২৪৬২.২৪ 

০৯. অ�া� �য়   ৪৮৬৭৩১.২৩ ৪৮৬৭৮১.২৩ ৫৪৬১৯৭.৬১ ৫১২২৬৯.৯৬ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৪৯২৪৬৭.৮১ ৪৯২২৪৮.৭৭ ৫৫১৯৯১.১১ ৫১৮৯৯৭.৪৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৮১৫৪.৩৫ ১৩৫৪০.৯৮ ৩৪৮৫৫.৫১ ১৭৩১৬২.১৪ 

১৬. �মাট স�দ ১৭৯৬৬২৯.৭৯ ১৭৭৮৮৯৫.৪৪ ১৭৫৮৮৯৩.৪৪ ১৭৬৫৭৭৪.৪৬ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity) ৫৭:৪৩ ৫৭:৪৩ ৫৬:৪৪ ৫৭:৪৩ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৮৩৯ ৮৩৯ ৮৩৯ ৬১২   
 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�হ হ’�ত �লিভ 
ও অ�া� আয়সহ �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯২২৪৮.৭৭ ল� ও ৪৯২২৪৮.৭৭ ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত উ� অথ �বছের �েয়র পিরমাণ একই রকম থাকেব মেম � �া�লন করা হেয়েছ। ফেল �কান উ�ৃ� থাকেব না। ২০১৯-২০  
অথ �বছের সং�ার ৫১৮৯৯৭.৪৭ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত সম-পিরমাণ অথ � �য় হওয়ায় �কান উ�ৃ� িছল না।      

২০১৯-২০  অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৭৬৫৭৭৪.৪৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 
৫৭:৪৩ । ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ােলয়র �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৭৮৮৯৫.৪৪ ল� ও ১৭৯৬৬২৯.৭৯  ল� টাকা। ঋণ �লধন অ�পাত হেব 
যথা�েম ৫৭:৪৩ ও ৫৭:৪৩ । ২০১৯-২০  সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৬১২ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার �ধান কায �ােলয়র জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
৮৩৯ জন।  
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 
ইউিনটস�হ 

বত�মােন সং�ার িনয়�ণাধীন িশ� �িত�ানস�েহর   

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৩৬৬২৮৭.৪০ ২৭০৬১৩.০৪ ৩৪৯০০৬.৫৯ ১৮৮৩৮২.৬৬ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩৪৬০৪০.৬৫ ২৭৫৬৪৩.৫২ ৩২০৮৬৩.৯৪ ২০৬৫৩০.১৬ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫৩৭৪১.২৭ ৫৩৮২৮.৫৩ ৫০৭৬৯.০১ ৪৬০৪৬.৭৫ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩৯৯৭৮১.৯২ ৩২৯৪৭২.০৫ ৩৭১৬৩২.৯৫ ২৫২৫৭৬.৯১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)( ১-৪)  -৩৩৪৯৪.৫২ -৫৮৮৫৯.০১ -২২৬২৬.৩৬ -৬৪১৯৪.২৫ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ২৪৩২৭.৪৩ ২৫০১৮.৪৫ ২৪৪৭৬.৩৯ ২৭৫৩৩.৩৩ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ২১২৬২.৪৭ ২৭৬৮২.৭২ ২৮৪৫৪.৪১ ২৯৬৯৩.০৩ 

০৮. আয়কর  ৬৭৪৬.৩২ ৬০৭৬.১১ ১০০৩৬.২২ ৩৮৬৩.৬২ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৩৭১৭৫.৮৮ -৬৭৫৯৯.৩৯ -৩৬৬৪০.৬০ -৭০২১৭.৫৭ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ   ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ৩১৩৫১.৬২ ২৯৯৫৬.৫০ ৩০২৪৯.৮০ ২৯৮৩৩.৫২ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    ১১০০৩.৫৮ ১৮০০৩.৫৮ ১৩৯১৪.৩৮ ২০৭০০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৩৯৫৫৯.৯৮ ৮৭৮৩১.৪৫ ৩২৫৫৭০.৯৫ ৮৫৫৭২.৪৫ 

১৪. �মাট স�দ ১৮৯৫৩০২.৭৭ ১৫২৩৮৭৯.০৪ ১৯৪৩৭৩৭.৩৯ ১৪১১৪৮৮.৮৮ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity) ৮৮:১২ ৮২:১৮ ৮৫:১৫ ৭৬:২৪ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৮০১৯ ৮১২১ ৮৬৬২ ৬৭৬০   
 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিসআইিস’র ইউিনটস�েহর 
উৎপািদত প�ে��র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৭০৬১৩.০৪ ল� ও ৩৬৬২৮৭.৪০ ল� টাকা। 
এর িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩২৯৪৭২.০৫ ল� ও ৩৯৯৭৮১.৯২ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম 
৫৮৮৫৯.০১ ল� ও ৩৩৪৯৪.৫২ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর পর কর 
উ�র িনট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৬৭৫৯৯.৩৯ ল� ও ৩৭১৭৫.৮৮ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ১৮৮৩৮২.৬৬ ল� 
টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৫২৫৭৬.৯১ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৬৪১৯৪.২৫ 
ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর 
পর ২০১৯-২০  অথ �বছের সং�ার িনট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৭০২১৭.৫৭ ল� টাকা।            

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ১০০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বেছর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের অবদান/লভ�াংশ �দান করা  হেয়েছ ১০০০.০০ ল�  টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৯৯৫৬.৫০ ল� ও ৩১৩৫১.৬২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বেছর সং�া ক��ক লভ�াংশসহ সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২৯৮৩৩.৫২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব 
অ�যায়ী সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৪১১৪৮৮.৮৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৭৬:২৪। 
২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ 
�ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৫২৩৮৭৯.০৪ ল� ও ১৮৯৫৩০২.৭৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮২:১৮ ও ৮৮:১২। 
২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ার ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৬,৭৬০ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া �ি� দ�ড়ােব যথা�েম ৮,১২১ ও ৮,০১৯ 
জন।    
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বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�ধান কায �ালয় 

১৯৫৯ সােলর XIIনং অ�ােদশ বেল তৎকালীন �ব � পািক�ান বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন �িতি�ত হয়। পরবত�কােল 
বাংলােদেশর অ��দেয়র পর ১৯৭২ সােল রা�পিতর ২৭নং আেদশ বেল এর নামকরণ করা হয় ‘বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন 
কেপ �ােরশন।’ এ কেপ �ােরশেনর �ল ল�� হে� �গ �ম বনা�ল হেত কাঠ ও বনজ স�দ সং�হ ও �ি�য়াকরেণর মা�েম বনজ 
স�দ িনভ�র িশে�র উ�য়ন তথা �দশেক বনজ স�েদ �িনভ�র কের �তালা এবং উ�ৃ� উৎপাদন র�ািনর মা�েম �বেদিশক ��া 

আয় করা। বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালেয়র বােজট-সংি��সার িন��প:   

  

বােজট- সংি��সার 
      (ল� টাকায়) 

�িমক 

নং 

িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট  

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট  

২০২০-২১ 

সামিয়ক 

২০১৯-২০ 

 
০১.  
০২.  
০৩. 
০৪. 
০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 
সরকাির অ�দান 
�সবার জ� �া� িফ 
�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 
অ�া� 

 
৮০০.০০ 

০.০০ 
০.০০ 

১২00.00 
1.০০ 

 
৮০০.০০ 

০.০০ 
০.০০ 

১৪০০.০০ 
০.৫০ 

 
1182.35 

০.০০ 
০.০০ 

700.00 
1.০০ 

 
৮92.30 

০.০০ 
০.০০ 

১640.74 
3.90 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ২০০১.০০ ২২০০.৫০ 1883.35 ২536.94 

 
০৭. 
০৮. 
০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 
কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 
অ�া� �য় 

 
৭৭০.০০ 
১৪২.০০ 
৫৭০.৫০ 

 
৬৭৫.১৫ 
১২০.০০ 
৩৩০.১০ 

 
801.50 
15০.০০ 
৪41.50 

 
647.45 
১1৭.62 
192.38 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ১৪৮২.৫০ ১১২৫.২৫ ১393.00 957.45 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ৫১৮.৫০ ১০৭৫.২৫ 490.35 ১579.49 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/ লভ�াংশ∙ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত 

�মাট জনবল (সং�া) 

১০০.০০ 

১৬৩২.০০ 

০.০০ 

৩৯৮.৫০ 

৩২৯৫১.১৮ 

৩৬:৬৪ 

১২২ 

১০০.০০ 

২১২৮.০০ 

০.০০ 

৭৭.৮৫ 

৩৫৬৩৪.১৮ 

৪২:৫৮ 

১১৮ 

১০০.০০ 

২০৮৭.৬০ 

০.০০ 

৩০৪.৮৫ 

২০২৮৮.৮৩ 

৩:৯৭ 

১৫৫ 

১০০.০০ 

1586.18 

০.০০ 

105.66 

৩৬56৪.১8 

46:5৪ 

১09 

২০২০-২১  অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � 

করা হেয়েছ যথা�েম ২২০০.৫০ ল� ও ২০০১.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 

১১২৫.২৫ ল� ও ১৪৮২.৫০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১০৭৫.২৫ ল� ও ৫১৮.৫০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 

অথ �বছের সং�ার ২৫৩৬.৯৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৯৫৭.৪৫ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র পিরমাণ 

িছল ১৫৭৯.৪৯ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট লভ�াংশ বাবদ ১০০.০০ ল� 

টাকাসহ সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২১২৮.০০ ও ১৬৩২.০০ ল� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক ১০০.০০ লাখ টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান িছল ১৫৮৬.০০ ল� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৬৫৬৪.১৮ ল� টাকা এবং 

ঋণ �লধন অ�পাত ৪৬:৫৪। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম 

৩৫৬৩৪.১৮ ল� ও ৩২৯৫১.১৮ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৪২:৫৮ ও ৩৬:৬৪। ২০১৯-২০ অথ �বছের �ধান 

কায �ালেয় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১০৯ জন। ২০২০-২১ অথ �বছের এবং ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার �ধান কায �ালেয় 

জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১১৮ ও 1২২ জন।  
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বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 
ইউিনটস�হ 

বত�মােন বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন কাঠজাত িশ� ইউিনেটর সং�া ৮� ও রাবার বাগােনর 

সং�া ১৮�। এ সং�ার উৎপািদত সাম�ীেক কেয়ক� ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ,�যমন- �গাল কাঠ, িচড়াই কাঠ, �ি�য়াজাত কাঠ, 

ফািণ �চার, রাবার ইত�ািদ। ১৮ � রাবার বাগান হেত উৎপািদত রাবার �দেশর �মাট চািহদার �ায় ৬৫% �রণ কের আসেছ। এেত 

িব�ল পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য়সহ �ত�� ও পেরা�ভােব কম �সং�ােনর �ি� হে�। বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর 

ইউিনটস�হ এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট সংি��সার 
      (ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট  
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট  
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
২১৮৯১.৪৭ 

 
২০৮৫২.২৬ 

 
১৭৮১৯.৫১ 

 
১৩৯৭২.১৭ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
২২৩০৯.০৩ 

০.০০ 

 
২১২৯৮.১২ 

০.০০ 

 
১৪৫৩৯.৮৭ 
৫৬৮৩.৩৬ 

 
২০১৪২.২১ 

০.০০ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ২২৩০৯.০৩ ২১২৯৮.১২ ২০২২৩.২৩ ২০১৪২.২১ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -৪১৭.৫৬ -৪৪৫.৮৬ -২৪০৩.৭২ -৬১৭০.০৪ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৪৪২.৮০ 
০.০০ 
০.০০ 

৪৯০.৩০ 
০.০০ 
০.০০ 

৯৩৭.৬৩ 
০.০০ 
০.০০ 

৯৪৬.৩৬ 
০.০০ 
০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ২৫.২৪ ৪৪.৪৪ -১৪৬৬.০৯ -৫২২৩.৬৮ 
১০. 
১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত(Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 
১৬৩২.০০ 

০.০০ 
৪৩২০.৫২ 

১২৪০৩২.০৩ 
৭৫:২৫  
৪৪৪২ 

০.০০ 
২১২৮.০০ 

০.০০ 
১৭৩০.১৫ 

১১২২৩৬.২৬ 
৭২:২৮  
৪৪৪২ 

০.০০ 
২০৮৭.৬০ 

০.০০ 
৯৬৪১.৮১ 

১২৯০৫০.৮৮ 
৬৬:৩৪ 
৩4৩৬ 

০.০০ 
১৫৮৬.১৮ 

০.০০ 
৬৮৫.২৬ 

১০৩৫৪৯.৮৪ 
৭০:৩০ 
৪০৯৯ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২০৮৫২.২৬ ল� ও ২১৮৯১.৪৭ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 

যথা�েম ২১২৯৮.১২ ল� ও ২২৩০৯.০৩ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �িতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৪৪৫.৮৬ ল� ও ৪১৭.৫৬ 

ল� টাকা এবং িনট�নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ৪৪.৪৪ ল� ও ২৫.২৪ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ১৩৯৭২.১৭ ল� টাকা 

আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২০১৪২.২১ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৬১৭০.০৪ ল� টাকা ও 

িনট�িতর পিরমাণ িছল ৫২২৩.৬৮ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 

িবিভ� ধরেনর কর ও �� বাবদ �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ২১২৮.০০ ল� ও ১৬৩২.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 

অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �দান�ত অবদান িছল ১৫৮৬.১৮ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 

িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১০৩৫৪৯.৮৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৭০:৩০। ২০২০-২১ 

এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম ১১২২৩৬.২৬ ল� ও ১২৪০৩২.০৩ ল� 

টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব ৭২:২৮ ও ৭৫:২৫। ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৪০৯৯ জন। 

২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৪৪৪২ জন।  
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বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
 ��িসেডি�য়াল অড �ার ৫৯ (PO-59 ) এর মা�েম ১৯৭২ সােলর ৩১ �ম ওয়াপদােক িবভ� কের বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন 
�বাড � (িবউেবা) এবং বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � গঠন করা হয়। বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � িব��ৎ, �ালািন খিনজ স�দ 
ম�ণালেয়র িব��ৎ িবভােগর অধীন এক� �সবা�লক জনিহতকর �িত�ান। এ �িত�ােনর �ল উে�� িনরিবি�� ও �ণগতমান 
স�� িব��ৎ সরবরােহর মা�েম �দেশর আথ �-সামিজক ও মানবস�েদর উ�য়েন সরকার ক��ক �হীত পিরক�না বা�বায়ন করা। 
এছাড়া বাংলােদেশ িব��ৎ উৎপাদেন �ব�ত �ালািনর িবক� বা ন�ন উৎেসর স�ান, উ�য়ন ও িব��েতর সেব �া� �বহার 
িনি�তকরার লে�� সািব �ক পিরক�না �ণয়ন এবং তা বা�বায়ন করা িবউেবা’র এক� অ�তম দািয়�। িবউেবা ২০২১ সােলর 
মে� সবার জ� সা�য়ী �ে� িব��ৎ সরবরােহর লে�� কাজ কের যাে�। িবউেবা চ��াম, �িম�া, ময়মনিসংহ ও িসেলট অ�েলর 
শহর এলাকাসহ িক� িক� পি� এলাকায় িব��ৎ িবতরেণর দািয়� পালন কের আসেছ। বত�মােন িবউেবা িনজ� িব��ৎ উৎপাদেনর 
পাশাপািশ Single Buyer িহসােব সরকাির ও �বসরকাির িব��ৎ উৎপাদন �ক� �থেক িব��ৎ �য় করেছ এবং িডিপিডিস, 
�ডসেকা, ওেজাপািডেকা �নসেকা, আরইিব ও িবউেবার িনজ� িবতরণ অ�েল িব��ৎ িব�য় করেছ। িবউেবা’র বােজট-সংি��সার 
িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায় 

�িমক 
ন�র                                    

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 

 
 

আয় 
 

    
০১. িব�য় রাজ� ৪৩৭৭৯৮৮.৮৭ ৩৯৬৮৮২৬.৭০  ৪০০৮৩০৫.৮৪ ৩৪৫১৮৯৪.৩৫ 

 �য়     
০২. উৎপাদন �য়  ৪৭৩০১৫৩.৪৯ ৪৭২৯৬৮৮.৩৩  ৪৬৩৯০১৮.০০ ৩৮৯৯২৫৭.৪৭  
০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ২৩৪৫৪১.০০ ২২০৪১২.০০  ২১৮৭২৬.৬৫ ১৯০৯৫৯.০২ 
০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪৯৬৪৬৯৪.৪৯ ৪৯৫০১০০.৩৩  ৪৮৫৭৭৪৪.৬৫ ৪০৯০২১৬.৪৯  

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  
 

-৫৮৬৭০৫.৬২ -৯৮১২৭৩.৬৩  -৮৪৯৪৩৮.৮১ -৬৩৮৩২২.১৪  

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১১২৬৬৩৩.৩৯ ১১৮৩০৬৪.০০  ১১১৭২০৫.৩৯ ৮৪৫৫৯০.৫৪  
০৭. অ-পিরচালন �য় ২২৪১৩৫.০০  ২১৪৬৩৬.০০  ২৬৫৪৫৯.০০ ২০৮১৮৬.২৪  
০৮. আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০০.০০ ০.০০  
০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৩১৫৭৯২.৭৭  -১২৮৪৫.৬৩  ২৩০৭.৫৮ -৯১৭.৮৪  

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় ∙অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০  ০.০০ ২০০০০০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   

 
১৯১৫৪৫.০১  ১৪৩৯৩৬.০৬ ২১৮৫৩৯.৩৮ ৩৮৬০৯৬.৪৪ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    
 

১৭২৮৪০.০০  ১৬৮৯৩২.০০  ১৬৩৫৮০.০০ ১৪৪১৪৩.০০  

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১১০৩৮২৪.০০  ৯৫৭৮০৮.০০ ৯৪২০৪০.০০ ৬১৩৭৯২.০০  
১৪. �মাট স�দ ১৩৭১৯৮৩৭.৬৯  ১২৭৭৮৩৩৭.৯৭  ৯৬৮৮৮৮০.৮৯ ১১৯৮৬৩৮৪.৬৩ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

◌ীঈRatio) 
৮৩:১৭ ৮৫:১৫ ১১২:১২ ৮৫:১৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৩২৫৮৩ ৩৭৫০২ ১৪২৩৯ ২৮৭১৮ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট িব�য় রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৯৬৮৮২৬.৭০ ল� ও ৪৩৭৭৯৮৮.৮৭ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯৫০১০০.৩৩ ল� ও ৪৯৬৪৬৯৪.৪৯ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম 
৯৮১২৭৩.৬৩ ল� ও ৫৮৬৭০৫.৬২ ল� টাকা। সং�ার ২০২০-২১ সংেশািধত অথ �বছেরর বােজেট িনট �লাকসান দ�ড়ােব 
১২৮৪৫.৬৩ ল�। প�া�ের ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার িনট �নাফা অিজ�ত হেব ৩১৫৭৯২.৭৭ ল� টাকা। 
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৩৪৫১৮৯৪.৩৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪০৯০২১৬.৪৯ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৬৩৮৩২২.১৪ ল� টাকা। সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছের  িনট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৯১৭.৮৪ 

ল� টাকা।  
২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (�� ও িবিভ� কর উ�ৃ� 
আয় বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৪৩৯৩৬.০৬ ল� ও ১৯১৫৪৫.০১ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক ২০০০০০.০০ ল� টাকা উ�ৃ� আয় সহ সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল 
৩৮৬০৯৬.৪৪ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 
১১৯৮৬৩৮৪.৬৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৮৫:১৫। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ১২৭৭৮৩৩৭.৯৭ ল� টাকা এবং 
১৩৭১৯৮৩৭.৬৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম  ৮৫:১৫ এবং ৮৩:১৭। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের 
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৪৪২৪ জন। ২০২০-২১  এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বেছর সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব 
১৮৭৫১ জেন। 
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চ��াম পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� 

 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 (৬নং) এর আওতায় এেক চ��াম 

পািন সরবরাহ ও পয়:িন�াশন ক��প� নােম অিভিহত করা হয়। এ� এক� �ায়�শািসত সং�া।  সং�া �িত�ার পর �থেক চ��াম 

ওয়াসা চ��াম মহানগরীেত সাব ��িণক পািন সরবরাহ কের যাে�। স�িত ��াবাল ��ড িলডাস � এর এক� অনলাইন জিরেপ �াহক 

চািহদা�রণ ও িব�� পািন সরবরােহর স�মতার জ� এ সং�া িবে�র ৯৫ � শহেরর মে� �সরা হেয়েছ। চ��াম ওয়াসার বােজট-

সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 
�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট  
 ২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 

সামিয়ক 

২০১৯-২০ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
1৮০৬১.১৯ 

 
1৫৪৭৫.৪৪ 

 
১৫৭২৪.৪৯ 

 
1১৯৯৫.৭৪ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
1৩৬২৩.৬০ 
3৬৬২.৫৩ 

 
1১৯০৪.৯১ 
3৯৭৮.০১ 

 
১২৫৮৬.৭১ 
৩২৪৮.৪২ 

 
৯৫২৩.৮৫ 
2২৪৬.০৭ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) 1৭২৮৬.১৩ 1৫৮৮২.৯২ ১৫৮৩৫.১৩ 11৭৬৯.৯২ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) ৭৭৫.০৬ -৪০৭.৪৮ -১১০.৬৪ ২২৫.৮২ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৩৩৫০.০০ 
০.০০ 

60.00 

৩১৮৭.৩৫ 
০.০০ 

৬0.00 

2৮৭৫.০২ 
০.০০ 

60.00 

3০৩৫.২৯ 
০.০০ 

৬0.00 
০৯. িনট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ৪০৬৫.০৬ ২৭১৯.৮৭ ২৭০৪.৩৮ ৩২০১.১১ 
১০. 
১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত(Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

110.00 
170.00 

0.00 
629৭.40 

৫৩৩৬৪৪.১৩ 
9৪:৬ 
১০৪৮ 

110.00 
1৭0.00 

0.00 
22৮৮.৪১ 

৫০৮৪৪৬.৭৩ 
95:৫ 
১০৪৮ 

110.00 
170.00 

0.00 
৬২৯৮.৪০ 

৪৮৪৫১৬.৬২ 
9৫:৫ 
১০৪৮ 

০.০০ 
৬0.00 

0.00 
928.17 

4৮৮৭৯২.২৬ 
95:05 

6৬০ 
 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 1৫৪৭৫.৪৪ ল� ও 1৮০৬১.১৯ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 

যথা�েম 1৫৮৮২.৯২ ল� ও 1৭২৮৬.১৩ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ অথ �বছের সং�ার পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব ৪০৭.৪৮ ল� 

ও ২০২১-২২ অথ �বছের পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ৭৭৫.০৬ ল� টাকা। এ সমেয় িনট�নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 

২৭১৯.৮৭ ল� ও ৪০৬৫.০৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সং�ার ১১৯৯৫.৭৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ 

িছল 11৭৬৯.৯২ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ২২৫.৮২ ল� টাকা। ৩০৩৫.২৯ ল� টাকা অপিরচালন আেয়র 

ফেল িনট�নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ৩২০১.১১ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
যথা�েম ১১০.০০ ও ১১০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ উভয় অথ �বছের সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ ১৭০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের জমা�ত অেথ �র পিরমাণ িছল ৬০.০০ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৪৮৮৭৯২.২৬ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত ৯৫:৫। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�দ দ�ড়ােব যথা�েম ৫০৮৪৪৬.৭৩ ল� ও 
৫৩৩৬৪৪.১৩ ল� টাকা ও ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৯৫:৫ ও ৯৪:৬। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া 
িছল ৬৬০ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১০৪৮ জন।   
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ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� 

 ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প�, এক� �ায়�শািসত বািণিজ�ক �সবা�লক �িত�ান, যা ১৯৬৩ সােল 
�িতি�ত হয়। ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� বত�মােন ৪� �ধান শাখা (�শাসন/অথ �/ওএ�এম/আরিপিড) এর 
মা�েম পিরচািলত হে�। বত�মােন ঢাকা ওয়াসা �ায় ৩৬০ বগ � িকঃিমঃ এলাকায় �ায় ১.৫ িমিলয়ন জনগণেক �দিনক �ায় ২৪৫০ 
িমিলয়ন িলটার পািন সরবরাহ করেছ। সং�ার বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

০১. �সবা সরবরাহ বাবদ আয় ১৮৩৮২০ ১৬৯৭২০.০০ ১৫১৮২৩.০০ ১৩৬৯২০.০০ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ১৬৭৭৪১. ১৫৬৬৬২.০০ ১৩৯৭৯৩.০০ ১২৮৫৮১.০০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৮৭৭৯.০০ ৮২১৫.০০ ৮০৫৫.০০ ২৯৫৯.০০ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ১৭৬৫২০. ১৬৪৮৭৭.০০ ১৪৭৮৪৮.০০ ১৩১৫৪০.০০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ৭৩০০.০০ ৪৮৪৩.০০ ৩৯৭৫.০০ ৫৩৮০.০০ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১৫৪৭৫.০ ১৫৬১০.০০ ১২৯১০.০০ ১৩৭০০.০০ 

০৭. অপিরচালন �য় ১৪৭০০.০ ১৩৭০০.০০ ৫৯০২৪.০০ ১২৮৯৭.০০ 

০৮. আয়কর  ২০১৯.০০ ১৬৮৮.০০ ১০০০.০০ ১৫৪৬.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৬০৫৬.০ ৫০৬৫.০০ -৪৩১৩৯.০০ ৪৬৩৭.০০ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৪০২০০.০ ৪০২০০.০০ ৫৯০২৪.০০ ৩০০০০.০০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ৪০,০০০. ৪০,০০০.০০ ৫৮৬০.৫৩ ৩০,০০০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৬০৬৫. ৩৭৬০৬.০০ ৪৭০৬১৩.১০ ১৩৯৪৬.০০ 

১৪. �মাট স�দ ১৫৪৭৩৪ ১৫৫১৬৭২.৩০ ১৮৯২৮১৩.৮৮ ১৫৪৬৮৯১.০০ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৬:৯৪ ৭:৯৩ ১৯:৮১ ৭:৯৩ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৪৬০৫ ৪৬০৫ ৩২৬০ ৪৫৫৮ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৬৯৭২০.০০ ল� ও ১৮৩৮২০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ১৬৪৮৭৭.০০ ল� ও ১৭৬৫২০.০০ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৪৮৪৩.০০ 
ল� ও ৭৩০০.০০ ল� টাকা এবং কর উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৫০৬৫.০০ ল� ও ৬০৫৬.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের সং�ার ১৩৬৯২০.০০ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৩১৫৪০.০০ ল� টাকা এবং পিরচালন 
�নাফার পিরমাণ িছল ৫৩৮০.০০ ল� টাকা এবং িনট লােভর পিরমাণ িছল ৪৬৩৭.০০ ল� টাকা।  

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ৪০২০০.০০ ল� টাকা । ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৩০০০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৫৪৬৮৯১.০০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ৭:৯৩। ২০২০-
২১ অথ �বছের সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ১৫৫১৬৭২.৩০ ল� এবং 
১৫৪৭৩৪০.১৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ৭:৯৩ ও ৬:৯৪। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত 
জনবেলর সং�া িছল ৪৫৫৮ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ সং�ার ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৪৬০৫ জন। 
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�লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� 

�লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প� �ানীয় সরকার ম�ণালেয়র িনয়�নাধীন এক� �ায়�শািষত �সবাধম� 

�িত�ান। �লনা িস� কেপ �ােরশন �ি� হওয়ার �েব � �লনা শহের পািন িবভাগ, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, �লনা �ারা পিরচািলত 

হত। ১৯৮৪ সাল �থেক �� পািন সরবরাহ িবভাগ �লনা িস� কেপ �ােরশন এর অধীেন পিরচািলত হেয় আসিছল। নগরবাসীর চািহদার 

পিরে�ি�েত গত ০২-০৩-২০০৮ি�: তািরখ বাংলােদশ সরকার ক��ক পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প� আইন, ১৯৯৬ এর 

মা�েম �লনা ওয়াসা �ি� হয়। �লনা ওয়াসার বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 

ন�র                                      
 

িববরণ 

বােজট             

2021-22 

সংেশািধত বােজট 

2020-21 

অ�েমািদত বােজট 

2020-21 

সামিয়ক 

2019-20 
 আয়     

0১. িব�য় রাজ� ২496.10 2391.60 ২102.৭5 2168.41 

 �য়     

0২. উৎপাদন �য়  2337.89 2254.84 1৯১৫.৩০ 2102.19 

0৩. অ�া� পিরচালন �য়  0.00 0.00 0.00 0.00 

0৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   2337.89 2254.84 1৯১৫.৩০ 2102.19 

0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  158.21 136.76 18৭.৪৫ 66.22 

0৬. অ-পিরচালন আয়  64.40 ৭0.10 ২১.৮৫ ১12.11 

0৭. অপিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮) 222.61 ২06.86 209.৩০ 178.33 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   132.00 128.50 ৮৫.00 87.17 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িডএসএল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  15449.60 24543.60 ৪৩.৬০ 3822.73 

১৪. �মাট স�দ 48573.37 33044.47 ৫৬৯৯৯.৩৮ 8518.24 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 38:62 3০:7০ 7৭:২3 45:55 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  261 261 199 189 

  

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 202১-2২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৩৯১.৬০ ল� ও ২৪৯৬.১০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২২৫৪.৮৪ ল� ও ২৩৩৭.৮৯ ল� টাকা এর ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১৩৬.৭৬ ল� ও ১৫৮.২১ ল� 
টাকা। অ-পিরচালন আয় (�াংেক জমা�ত টাকার �দ) �যাগ করার ফেল ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িনট �নাফার পিরমাণ দাড়ােব যথা�েম ২০৬.৮৬ ল� টাকা এবং ২২২.৬১ ল� টাকা। 201৯-২০ 
অথ �বছের সং�ার ২১৬৮.৪১ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ২১০২.১৯ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬৬.২২ ল� টাকা এবং িনট �নাফার পিরমাণ িছল ১৭৮.৩৩ ল� টাকা।  

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 202১-2২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদােনর (�� ও িবিভ� কর বাবদ) ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১২৮.৫০ ল� টাকা এবং ১৩২.00 ল� টাকা। 
20২০-2১ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৮৫.০০ ল� টাকা। 201৯-২০ সমা� অথ �বছেরর 
৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৮৫১৮.২৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt 

Equity Ratio) িছল ৪৫:৫৫। 20২০-2১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
৩৩০৪৪.৪৭ ল� টাকা এবং ৪৮৫৭৩.৩৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৩০:৭০ এবং ৩৮:৬২। 201৯-
২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�ািছল ১৮৯ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 202১-2২ 
অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২৬১ জন এবং ২৬১ জন।  



27 
 

রাজশাহী পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� 

পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প� আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ৬ নং আইন) এর  ধারা ৩ এ �দ� �মতাবেল 

সরকার ১ আগ� ২০১০ ি�. তািরেখ রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন�� এলাকার জ� “রাজশাহী পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন 

ক��প�” (রাজশাহী ওয়াসা) �িত�া কের। রাজশাহী ওয়াসা �ানীয় সরকার িবভােগর অধীন� এক� �ায়�শািসত সং�া। রাজশাহী 

ওয়াসার বােজট-সংি��সার িন��প:     

বােজট-সংি��সার  
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

 
িববরণ 

বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত               
২০১৯-২০  

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ৬৮০.০০ 
 

৬৫৮.০০ ৬৬৮.০০ 
 

৬৫১.২৩ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ১০৬৮.৮০ ৯৯৬.৪৫ ১০০১.৭০ ৭৮৮.৪৪ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৯৪৩.০১ 
 

৮৫৪.৩২ ৯৫২.১৯ 
 

৯৩৮.৭২ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ২০১১.৮১ 
 

১৮৫০.৭৭ ১৯৫৩.৮৯ 
 

১৭২৭.১৬ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  
 

-১৩৩১.৮১ -১১৯২.৭৭ -১২৮৫.৮৯ -১০৭৫.৯৩ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ২৫০০.০০ ২৩৮৯.৫০ ২৪০০.০০ ২২২৭.৫৩ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ 
 

০.০০ ০.০০ 
 

০.০০ 
 ০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
 ০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮) ১১৬৮.১৯ ১১৯৬.৭৩ ১১১৪.১১ ১১৫১.৬০ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয়অবদান/লভ�াংশ ০.০০ 
 

০.০০ ০.০০ 
 

০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   
 

১৫৫.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১২২.৪৭ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িডএসএল সহ)    
 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. 
 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৬৪৭২৮.১৯ ১৫৫৭.১৩ ৯৮২৩১.৭৯ ১৪৫০.৮২ 

১৪. �মাট স�দ ৮৯৫৩২.৩৬ ২৪৭৩২.৫৩ ১২২১১১.০৫ ২৩১১০.২৮ 
১৪২৬১.৩৩ ১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

 
-৭: ১০৭ -১২: ১১২ -৫ : ১০৫ ০ : ১০০ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩৩১ ৩৩১ ৩১৪ ২৯৬ 
 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৫৮.০০ ল� ও ৬৮০.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ১৮৫০.৭৭ ল� ও ২০১১.৮১ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১১৯২.৭৭ ল� ও ১৩৩১.৮১ 
ল� টাকা। অ-পিরচালন আয়/সরকাির অ�দান �যাগ করার ফেল িনট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১১৯৬.৭৩ ল� এবং 
১১৬৮.১৯ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৬৫১.২৩ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল 
১৭২৭.১৬ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১০৭৫.৯৩ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর অ-পিরচালন 
আয়/সরকাির অ�দান �যাগ করার ফেল িনট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ১১৫১.৬০ ল� টাকা।   

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  এসং�া ক��ক (�� ও িবিভ� কর বাবদ) 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৫০.০০ ল� এবং ১৫৫.০০ ল� টাকা। ২০১৯-
২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১২২.৪৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০  অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৩১১০.২৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ০ : ১০০। ২০২০-২১ সংেশািধত 
বােজট ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ২৪৭৩২.৫৩ ল� এবং ৮৯৫৩২.৩৬ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম -১২ : ১১২ এবং -৭ : ১০৭। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৯৬ 
জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �াি�লত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া  �ি� �পেয় 
দ�ড়ােব যথা�েম ৩৩১ এবং ৩৩১ জন।   
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বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

১৯৮৫ সােল ২১ নং অ�ােদশ বেল (The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation 

Ordinance No XXI, 1985) বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন গঠন করা হয়। সম� �দেশ �তল, �াস, 
কয়লা, �নাপাথর, ক�ন িশলা ও অ�া� খিনজ স�েদর অ�স�ান, উে�ালন, স�ালন ও বাজারজাতকরণ এই কেপ �ােরশেনর 
�ধান দািয়�। এ সকল কায ��ম বা�বায়েনর লে�� এ কেপ �ােরশেনর অধীেন �মাট ১৩� �কা�ািন কায �রত আেছ। এ সকল 
�কা�ািনর মে� ��মা� �াস উৎপাদন কােজ ২�, �তল, �াস অ�স�ান ও উে�ালন কােজ ১�,  �াস স�ালন কােজ ১ �,  
�াস িবতরণ �ব�ায় ৬ �, যানবাহেন �ালািন িহেসেব �াস �বহার  পরী�ািদ ও বািণিজ�ক িভি�েত িস.এন.িজ ও এল.িপ.িজ 
বাজারজাতকরণ কায ��েম ১� �কা�ািন িনেয়ািজত রেয়েছ। এছাড়া খিনজ স�দ আহরণ ও বাজারজাতকরেণর জ� ২� 
�কা�ািন িনেয়ািজত রেয়েছ। বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন এর বােজট - সংি��সার িন��প:                                         

                                                                      বােজট -সংি��সার                                              
(ল� টাকায়)                                                                                                                                                

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক             
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ  ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১১৭.৩২ ১৮০০.০০ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ১৫৮৪১.০০ ১৫৩২৬.০০ ১৬৭২৪.৭৫ ১৫৫৪১.২৬ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৯৬১৮৫.১১ ৮৮৫১৪.০০ ৯৯৬৬২.৯১ ১৩৩১৪২.২৭ 

০৫. অ�া�  ৫৩৩০.০০ ৩৭২৭.০০ ২৬৯১.২৮ ২৪৬৩.৫৫ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১১৯১৫৬.১১ ১০৯৩৬৭.০০ ১১৯১৯৬.২৬ ১৫২৯৪৭.০৮ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৫২৫৪.৮১ ৪৭৪৭.৩৮ ৫৪৯৫.৭৭ ৩৮৪৪.১৬ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৬৪৩০.০০ ৬১৩০.০০ ৬২৩০.০০ ৬০৭০.০৮ 

০৯. অ�া� �য়   ২৭৩৩৫.২৭ ২২৫২৮.৯৬ ২৩৬৭২.৯৭ ৪৮৯৬৬.৯৩ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৯০২০.০৮ ৩৩৪০৬.৩৪ ৩৫৩৯৮.৭৪ ৫৮৮৮১.১৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬-১০)   
 

৮০১৩৬.০৩ ৭৫৯৬০.৬৬ ৮৩৭৯৭.৫২ ৯৪০৬৫.৯১ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৭৫০০০.০০ ৭০০০০.০০ ৮০০০০.০০ ৮৫৪৮৬.৩৮ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট 
অবদান (লভ�াংশসহ) অবদঅবদান   

৭৫০০০.০০ ৭০০০০.০০ ৮০০০০.০০ ৮৫৪৮৬.৩৮ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ২৮০৩০.২৬ ২৮৭৩৭.৩০ ৪৪৭০৮.২১ ১৮০২৩.৩৯ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৩২৫.০০ ১,১৬১.০০ ৩,৭১২.৫২ ১,০২৭.৮৬ 

১৬. �মাট স�দ ২৮১৬৯০৮.৫০ ২৮১১০৭২.৪৭ ২৮৬৩০৮৫.৪৬ ২৮০৪৪১১.৮১ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 
 

৬৮:৩২ ৭১:২৯ ৬৭:৩৩ ৭৩:২৭ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৫০১ ৪৫৭ ৫০৮ ৪৩৭ 
  
 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১০৯৩৬৭.০০ ল� ও ১১৯১৫৬.১১ ল� টাকা। এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৩৩৪০৬.৩৪ ল� ও ৩৯০২০.০৮ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৭৫৯৬০.৬৬ ল� ও ৮০১৩৬.০৩ ল� টাকা। 
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ১৫২৯৪৭.০৮ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৫৮৮৮১.১৭ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� 
আেয়র পিরমাণ িছল ৯৪০৬৫.৯১ ল� টাকা।           

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭০০০০.০০ ল� ও ৭৫০০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০  
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান/ লভ�াংেশর পিরমাণ িছল ৮৫৪৮৬.৩৮ ল� টাকা। ২০১৯-
২০  অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৮০৪৪১১.৮১ ল� টাকা  এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৭৩:২৭। ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 
২৮১১০৭২.৪৭ ল� ও ২৮১৬৯০৮.৫০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত  দ�ড়ােব ৭১:২৯ ও ৬৮:৩২। ২০১৯-২০  সমা� 
অথ �বছেরর সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৪৩৭ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর 
�া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৫৭ জন ও ৫০১ জন।   
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বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

আ�জ�ািতক �নৗপেথ দ� িশিপং �সবা �দান এবং আ�জ�ািতক �নৗবািণেজ�র সােথ স�ক��� �দেশর �বেদিশক 

বািণেজ�র যাবতীয় কায �াবলী ��ভুােব সমাধাকে� ১৯৭২ সােলর ৫ �ফ�য়াির মহামা� রা�পিতর ১০ নং আেদেশর মা�েম 
বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন (িবএসিস) �িতি�ত হয়। �ি�ল� হ’�ত অ�াবিধ এ-সং�া প�, খা� ও �ালািন পিরবহেনর 
মা�েম রাে�র খা� ও �ালািন িনরাপ�ায় ����ণ � অবদান �রেখ আসেছ। স�েদর সীমাব�তা সে�ও �িত�ার পর হ’�ত 
�মাগত �েচ�া ও সরকাির ��েপাষকতায় িবএসিস সব �েমাট ৪৪� জাহাজ  অজ�ন করেত স�ম হেয়েছ। �রাতন ও অলাভজনক 
জাহাজ িবি� এবং বত�মান গণতাি�ক সরকােরর �েযা� িদক িনেদ �শনা ও সি�য় সহেযািগতায় চীেন িনিম �ত ০৬� জাহাজ 
িবএসিস বহের �যাগ হেয়েছ। বত�মােন িবএসিস বহের �মাট ৮� জাহাজ রেয়েছ। ত�ে� ২ � লাইটােরজ �াংকার এবং চীন 
সরকােরর ঋণ সহায়তায় িনিম �ত ৩� ��াডা� অেয়ল �াংকার এবং ৩ � বা� ক�ািরয়ার �িত� �ায় ৩৯০০০ িডডি�উ� ধারণ 

�মতা স��। িবএসিস’র বােজট-সংি��সার িন��প:  
 বােজট- সংি��সার  

(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িবববরণ বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত               
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ২৬২০০.০০ ২৫২০০.০০ ২৭৩৬০.০০ ২৭৯৯০.০১ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য় ২১০৪৪.০৯ ১৯৪১৪.০২ ২১৭৫৩.০৬ ২১৩৮৬.০৫ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৩৯৩৫.২৫ ৩৮২৯.৭০ ৩৮২৪.২৩ ২৯৭০.৪৫ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ২৪৯৭৯.৩৪ ২৩২৪৩.৭২ ২৫৫৭৭.২৯ ২৪৩৫৬.৫০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ১২২০.৬৬ ১৯৫৬.২৮ ১৭৮২.৭১ ৩৬৩৩.৫১ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ৪৫৩৯.৩৫ ৪০৮৭.৪৬ ৪০৫৭.০০ ৪২৯৪.০৬ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭৯.৮১ 

০৮. আয়কর ১৪৪০.০০ ১৫১০.৯৪ ১২১৩.৭২ ৩৬০০.৯৩ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৪৩২০.০১ ৪৫৩২.৮০ ৪৬২৫.৯৯ ৪১৪৬.৮৩ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২০০০.০০ ১৫৫০.০০ ৭৯৪.৬৩ ৭১৯.৬৬ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৩৪৪০.০০ ৩৪০৭.৯৪ ২০০৮.৩৫ ৪৬৯৯.৮৬ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ২৪৫.০০ ০.০০ ১৮৩.৬৮ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ২৯৫৫.০০ ৩৭৪০.০০ ১৭৩০.০০ ৫৩.৩০ 

১৪. �মাট স�দ ২৮৩৩২৬.৫৭ ২৭৭১৬৬.৭২ ২৭২৪৪০.৯১ ২৭০৯২৪.০৮ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত(Debt-Equity Ratio) ৬৮:৩২ ৬৮:৩২ ৬৬:৩৪ ৬৮:৩২ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২২০ ২২৭ ২২৮ ২১৫ 
 

 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট রাজে�র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ২৫২০০.০০ ল� ও ২৬২০০.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৩২৪৩.৭২ ও 
২২৪৯৭৯.৩৪ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত ও২০১৯-২০অথ �বছেরর বােজেট পিরচালন �নাফা দাড়ােব 
যথা�েম ১৯৫৬.২৮ ল� ১২২০.৬৬ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় এবং আয়কর পিরেশােধর পর কর উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 
৪৫৩২.৮০ ল� ও ৪৩২০.০১ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২৭৯৯০.০১ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
২৪৩৫৬.৫০ ল�  এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৩৬৩৩.৫১ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ 
করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার িনট �নাফার পিরমাণ িছল ৪১৪৬.৮৩ ল� টাকা।  

 
২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় লভ�াংেশর পিরমাণ 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৫৫০.০০ ল� ও ২০০০.০০ ল� টাকা। উ� সমেয় লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 

যথা�েম ৩৪০৭.৯৪ ল� ও ৩৪৪০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৭০৯২৪.০৮ ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত িছল ৬৮:৩২ । ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার �মাট স�েদর 

পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৭৭১৬৬.৭২ ল� ও ২৮৩৩২৬.৫৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬৮:৩২ও ৬৮:৩২। ২০১৮-

১৯সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২১৫ জন।২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত 

বােজেটসং�ার জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২২৭ ও ২২০ জন। 
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বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন 

১৯৭২ সােল রা�পিতর ২৮ নং আেদশ বেল �দেশর অভ��রীণ �নৗ-পথ ও উপ�লীয় অ�লস�েহ ��ু �নৗ-পিরবহন �ব�া 

পিরচালনা এবং এর উ�য়ন ও িব�ার সাধেনর লে�� বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন �িতি�ত হয়। বাংলােদশ 

অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন �নৗ-পিরবহণ ম�ণালেয়র অধীন এক� �-শািসত সং�া। এ কেপ �ােরশন বাংলােদেশর অভ��রীণ 

জলপথ ও স�� উপ�েল িনরাপেদ যা�ী এবং যাবতীয় প� সাম�ী পিরবহন কের থােক। এ ছাড়া কেপ �ােরশন কেয়ক� ����ণ � 

সড়ক সংেযাগ পেথ �ফির পারাপােরর দািয়� পালন কের থােক। বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশেনর বােজট-

সংি��সার িন��প:    

বােজট- সংি��সার 
      (ল� টাকায়) 

�িমক 

নং 
িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 

সামিয়ক  

২০১৯-২০ 

 

০১. 

আয় 

িব�য় রাজ� 

 

৩৮২০১.৩৪ 

 

৩৬২৯৬.৬৫ 

 

৩৯০৫০.০০ 

 

৩৫৮১১.৭৬ 

 

০২. 

০৩. 

�য় 

উৎপাদন �য় 

অ�া� পিরচালন �য় 

 

৩৭১৭৩.৬৮ 

০.০০ 

 

৩৫২৮৪.৭৫ 

০.০০ 

 

৩৭০৯৯.৩০ 

০.০০ 

 

৩৩৮৪৯.৩২ 

০.০০ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৩৭১৭৩.৬৮ ৩৫২৮৪.৭৫ ৩৭০৯৯.৩০ ৩৩৮৪৯.৩২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) ১০২৭.৬৬ ১০১১.৯০ ১৯৫০.৭০ ১৯৬২.৪৪ 

০৬. 

০৭. 

০৮. 

অ-পিরচালন আয় 

অ-পিরচালন �য় 

আয়কর 

১০৪০.০০ 

১৮৩৫.০০ 

১০০.০০ 

৯৯০.০০ 

১৮০০.৮০ 

১০০.০০ 

১২৫৫.০০ 

১৮৮১.০০ 

১০০.০০ 

১০৭১.৫২ 

১৮৭৯.৫৮ 

৯৩.০৬ 

০৯. িনট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ১৩২.৬৬ ১০১.১০ ১২২৪.০৯ ১০৬১.৩২ 

১০. 

১১. 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয়লভ�াংশ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত 

�মাট জনবল (সং�া) 

1৫০.00 

২৫০.০০ 

০.০০ 

১১৫৩২.৭৫ 

১৬০৬২৪.০০ 

৭১:২৯ 

৩২৮৯ 

১৫০.০০ 

২৫০.০০ 

০.০০ 

১০৮৬৭.২৫ 

১৫০৫১২.৭৯ 

6৯:৩১ 

৩২৮৯ 

1৮০.00 

২৮০.০০ 

১৫০০.০০ 

৯৭৬৫.০০ 

১৫৫৪৩৯.৬৫ 

6৫:3৫ 

৩৬২৭ 

১৫0.00 

২৪৩.০৬ 

              ০.০০ 

৭৫৬০.০৪ 

১৪০৯৭৮.৮৮ 

৬৭:৩৩ 

৩৩৪৩ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা 

হেয়েছ যথা�েম ৩৬২৯৬.৬৫ ল� ও ৩৮২০১.৩৪ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৫২৮৪.৭৫ ল� 

ও ৩৭১৭৩.৬৮ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০১১.৯০ ল� ও ১০২৭.৬৬ ল� টাকা এবং িনট�নাফার 

পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০১.১০ ল� ও ১৩২.৬৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৩৫৮১১.৭৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত 

৩৩৮৪৯.৩২ ল� টাকা �য় পরবত� পিরচালন �নাফা িছল ১৯৬২.৪৪ ল� টাকা এবং িনট�নাফার পিরমাণ িছল ১০৬১.৩২ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক ১৫০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ ২৫০.০০ ল� টাকা কের। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক ১৫০.০০ 

ল� টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �দান�ত �মাট অবদান িছল ২৪৩.০৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব 

অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ১৪০৯৭৮.৮৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬৭:৩৩। ২০২০-২১ অথ �বছেরর এবং ২০২১-২২ 

অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৫০৫১২.৭৯ ল� ও ১৬০৬২৪.০০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 

6৯:৩১ ও ৭১:২৯। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৩৪৩ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের সং�ার 

�মাট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩২৮৯ জন।  

 



31 
 

চ��াম ব�র ক��প� 

১৯৭৬ সােল রা�পিতর ৫২ নং অ�ােদশ বেল  চ��াম ব�র �া�েক চ��াম ব�র ক��প� (চবক)-�ত �পা�র করা হয়। 

চবক �দেশর �ধান সা�ি�ক ব�র। �দেশর বিহঃবািণেজ�র �ায় ৯২ শতাংশ মালামালই চ��াম ব�েরর মা�েম হ�া�িলং হেয় 

থােক। মালামাল হ�া�িলং এর বািষ �ক ��ি� গেড় ১০% এর �বিশ। বিহঃেনাঙর �থেক �ায় ৮ ন�ক�াল মাইল িভতের কণ ��লী 

নদীর তীের চ��াম ব�েরর িবিভ� �জ� বাথ � ও �িবধািদ অবি�ত। ব�র সংরি�ত এলাকাসহ িবিভ� ����ণ � �াপনা শি�শালী 

CCTV এবং Fire Alarm �ারা �রি�ত ও �িনয়ি�ত। চবক এর ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

 আয়     

০১. �মাট পিরচালন রাজ� ৩০২১৬৬.৬৪ ২৭৯১৯৮.৫৩ ৩২৪৭৪৮.০০ ২৮৪০৪৬.২৯ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য় ২০৬১২৮.৮৪ ২০০৬১৫.৭৭ ১৯৪৯৭৬.০৫ ১৫৬০৯২.৫৪ 

০৩. �শাসিনক �য় ৮৮৮৩.১২ ৮৫৭২.১২ ৮৪৮২.১২ ৭০৬৭.৯১ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩) ২১৫০১১.৯৬ ২০৯১৮৭.৮৯ ২০৩৪৫৮.১৭ ১৬৩১৬০.৪৫ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (১-৪) ৮৭১৫৪.৬৮ ৭০০১০.৬৪ ১২১২৮৯.৮৩ ১২০৮৮৫.৮৪ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ৯৩৪০.২৫ ৯৩৯৯.০৫ ১০৫৬৬.১৬ ৮৪৫১.৭৫ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৭০০.০০ ৫৭৪.৩০ 

০৮. আয়কর ৪৮০০০.০০ ৪৮০০০.০০ ৫৫০০০.০০ ৪৮০০০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৪৭৫৯৪.৯৩ ৩০৫০৯.৬৯ ৭৬১৫৫.৯৯ ৮০৭৬৩.২৯ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৫৭৩৪১.১২ ৫৭২৪৬.০৪ ৬৩৮৭০.৫৯ ৫৬২৮৮.৪৬ 
১২. দী�ঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৬৫৭.৫২ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৭৭৫৪৫২.০০ ৪৫৪২৬৩.৪৩ ৪৫৮৪৯৩.২৪ ১৩৮৯৮৫.৩২ 

১৪. �মাট স�দ ৩৬৭২০১৩.৪০ ২৯০০৩০৪.৪০ ৩১৫৪০৪১.২৩ ২৪৬১২১৬.৪৩ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৪১:৫৯ ২৭:৭৩ ৪৩:৫৭ ১৫:৮৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ৫৯৩৩ ৫৮৫১ ৫৮০৫ ৫৬৮৪ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের চবক এর রাজ� আয় �মাট ২৮৪০৪৬.২৯ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৬৩১৬০.৪৫ ল� 

টাকা। ফেল চবক এর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ১২০৮৮৫.৮৪ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 

২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট রাজ� আয় যথা�েম ২৭৯১৯৮.৫৩ ল� ও ৩০২১৬৬.৬৪ ল� টাকার িবপরীেত �মাট 

�য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২০৯১৮৭.৮৯ ল� ও ২১৫০১১.৯৬ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 

২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট চবক এর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৭০০১০.৬৪ ল� ও ৮৭১৫৪.৬৮ 

ল� টাকা। 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের চবক লভ�াংশ বাবদ ৮০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত সরকাির �কাষাগাের �মাট ৫৬২৮৮.৪৬ 
ল� টাকা �দান কের। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট চবক লভ�াংশ িহেসেব 
৮০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট যথা�েম ৫৭২৪৬.০৪ ল� ও ৫৭৩৪১.১২ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী ক��পে�র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৪৬১২১৬.৪৩ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৫:৮৫। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৯০০৩০৪.৪০ ল� ও ৩৬৭২০১৩.৪০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
হেব ২৭:৭৩ ও ৪১:৫৯। ২০১৯-২০ অথ �বছের চবক এর জনবল িছল �মাট ৫৬৮৪ জন। ২০২০-২১ অথ �বছের ও ২০২১-২২ অথ �বছের 
সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৫৮৫১ ও ৫৯৩৩ জন।  
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�মাংলা ব�র ক��প� 

 

১৯৫০ সােলর ১ িডেস�র চালনা ব�র ক��প� নােম এ �িত�ান� �িত�া লাভ কের। ১১ িডেস�র ১৯৫০ এ 
জয়মিনরেগােল ‘িদ িস� অব িলয়নস’ ��শ বািণিজ�ক জাহাজ �না�েরর মাে�েম এ�াংেকােরজ �পাট � িহেসেব সরকাির অিধদ�র 
�েপ এর কায ��ম �� হয়। ১৯৭৬ সােলর এক� Ordinance এর আওতায় ১৯৭৭ সােল চালনা ব�র ক��প� নােম এক� 
�শািসত সং�া িহেসেব �প পায়। ১৯৮৭ সােল অ�ােদশ� সংেশাধন কের Mongla port Authority Ordinance, ১৯৭৬  
করা হয় এবং এর অধীন �মাংলা ব�র ক��প� (মবক) নােম  কায ��ম চেল আসেছ। একজন �চয়ার�ান ও িতন জন সদ� সম�েয় 
�মাংলা ব�র ক��পে�র �বাড � গ�ত। এ� পিরেবশবা�ব ও �দেশর ি�তীয় �হ�ম স�� ব�র। মবক’র ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত ও ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:     

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত               
২০১৯-২০  

 আয়     
০১. পিরচালন রাজ� ৩০২৫৯.০০ ২৯৬৯৯.০০ ২৮৯৯০.০০ ২৬৮৬৩.৬৬ 
 �য়     
০২. পিরচালন �য় ২০৯৫৬.৩৩ ২০৩৯৭.৯২ ২১০৫০.৩৪ ১৮৪৯৯.০৭ 
০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৩৮৭৬.৮৮ ৩৮৫৪.৭২ ৩৯৪২.৯৫ ৩৬০১.৯৭ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ২৪৮৩৩.২১ ২৪২৫২.৬৪ ২৪৯৯৩.২৯ ২২১০১.০৪ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ৫৪২৫.৭৯ ৫৪৪৬.৩৬ ৩৯৯৬.৭১ ৪৭৬২.৬২ 
০৬. অ-পিরচালন আয় ৪৬৫৩.০০ ৪৬৫৭.০০ ৪৯৬০.০০ ৬৯৫৫.৪২ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৮. আয়কর ২৪৬০.০০ ২৪৮০.০০ ২২০০.০০ ২৮৯৭.০১ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৭৬১৮.৭৯ ৭৬২৩.৩৬ ৬৭৫৬.৭১ ৮৮২১.০৩ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২০০.০০ ১৫০.০০ ১৩০.০০ ১৩০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২৭৬০.০০ ২৭৩০.০০ ২৪৩০.০০ ৩০২৭.০১ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ২২০৭৪৩.৭৫ ৯৩১৭৬.৫০ ৬৯৯৪৩.২০ ৩৫৯২.৫৩ 
১৪. �মাট স�দ ৫১৪০১১.৭৬ ২৮৭৯৩১.৪০ ৩৩০৩২৭.০২ ১৭৮৩৫০.০৫ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio)  ১০:৯০ ১৫:৮৫ ১৭:৮৩ ১২:৮৮ 
১৬. �মাট জনবল (সং�া) ১৫৩০ ১২৫৫ ১৬১৫ ১১০৭ 

 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট রাজে�র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৯৬৯৯.০০ ল� ও ৩০২৫৯.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৪২৫২.৬৪ ল� ও ২৪৮৩৩.২১ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৫৪৪৬.৩৬ ল� ও 
৫৪২৫.৭৯ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং আয়কর পিরেশােধর পর কর 
উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথাে�ম ৭৬২৩.৩৬ ল� ও ৭৬১৮.৭৯ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২৬৮৬৩.৬৬ ল� টাকা 
রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২২১০১.০৪ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৪৭৬২.৬২ ল� টাকা। 
২০১৯-২০  অথ �বছের সং�ার িনট �নাফার পিরমাণ িছল ৮৮২১.০৩ ল� টাকা।          

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ এর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম  ১৫০.০০ ল� ও ২০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৩০২৭.০১ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের  সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৭৮৩৫০.০৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত  িছল ১২:৮৮ । ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৭৯৩১.৪০ ল� ও 
৫১৪০১১.৭৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত দাড়ােব ১৫:৮৫ ও ১০:৯০। ২০১৯-২০   সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত 
জনবেলর সং�া িছল ১১০৭ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ায় 
জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১২৫৫ ও ১৫৩০ জন।  
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বাংলােদশ �লব�র ক��প� 

�িতেবশী �দশ�েলার সােথ �ল পেথ আমদািন-র�ািন কায ��মেক সহজতর ও গিতশীল করার ল� ২০০১ সােল 
বাংলােদশ �লব�র আইন, ২০০১ (২০০১ সােলর ২০নং আইন) এর আওতায় সংিবিধব� সং�া িহেসেব বাংলােদশ �লব�র 
ক��প� �িতি�ত হয়। বাংলােদশ �লব�র ক��পে�র অধীেন ২০১৯-২০ অথ �বছর পয �� ২৪ � �লব�র যথা- �বনােপাল, 
�সানামসিজদ, িহিল, �টকনাফ, িবিবরবাজার, বাংলাবা�া, িবরল, �িড়মারী, তামািবল, আখাউড়া, �ভামরা, দশ �না, িবেলািনয়া, 
না�গ�ও, রামগড়, �গাবরা�ড়া-কড়ইতলী, �সানাহাট, �টগা�খ, িচলাহা�, �দৗলতগ�, �শওলা, ধা�য়া কামাল�র, বা�া ও �ভালাগ� 
�লব�র �ঘািষত হেয়েছ। এ ব�র�েলা বাংলােদশ �লব�র ক��পে�র �শাসিনক িনয়�েণ �� রেয়েছ। বত�মােন ২৪ � 
�লব�েরর মে� ৫ � �লব�র যথা- বাংলাবা�া, �সানামসিজদ, িহিল, �টকনাফ এবং িবিবরবাজার �লব�র �ি� িভি�েত �পাট � 
অপােরটেরর মা�েম পিরচািলত হে�। �বনােপাল, �িড়মারী, আখাউড়া, �ভামরা, তামািবল , না�গ�ও এবং �সানাহাট এই ৭ � 
�লব�র বাংলােদশ �লব�র ক��পে�র সরাসির িনয়�েণ পিরচািলত হে�। অবিশ� ১২� �লব�েরর উ�য়ন কায ��ম চলমান 
রেয়েছ। উে�� �য, বাংলােদশ, ভারত, �নপাল ও �টান এর মে� �মাটরযান �ি�র (BBIN MVA) আওতায় অ�র ভিব�েত �ল 
পেথ �িতেবশী �দশস�েহর সােথ বািণজ� �ি�র পাশাপািশ সরকাির রাজে�র পিরমাণও ব�লাংেশ �ি� পােব। বাংলােদশ �লব�র 
ক��প� এর বােজট-সংি��সার িন��প:    

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র                                       

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 

 আয়     
0১. পিরচালন রাজ� ২৬১০৭.০৫ ২৩৭৩৩.৬৮ ২৩৮৭৪.৪১ ১৮৬৪৩.০৫ 

 �য়     
0২. পিরচালন �য়  ১১৪৮১.৮৭  ৯৫২২.৬৫ ৯৫৫০.১৬ ৬৭৬৬.৯৩  
0৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪০০৩.০১  ৩৬৯৬.৯২ ৩৯৪১.০৯ ৩৯৩৮.৭৪  
0৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ১৫৪৮৪.৮৮ ১৩২১৯.৫৭ ১৩৪৯১.২৫ ১০৭০৫.৬৭ 
0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১০৬২২.১৭  ১০৫১৪.১১ ১০৩৮৩.১৬ ৭৯৩৭.৩৮ 
0৬. অ-পিরচালন আয়  ২২৮০.৬০ ২২৩০.৬০ ১৩২২.০০ ২২৩৪.৩০  
0৭. অপিরচালন �য় ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.০০  
0৮. আয়কর  ২৫০০.০০  ৩৮০০.০০ ১৬০০.০০ ১০০০.০০  
0৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ১০৪০২.৭৭  ৮৯৪৪.৭১ ১০১০৫.১৬ ৯১৭১.৬৮  
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ২০০.০০  ১৯০.০০ ১৯০.০০ ১৯০.০০  
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৬২৮১.১৬  ৬৭৮৬.৪৬ ৫৫৪৬.৯৬ ৪৩২১.৬০  
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ১০০.০০  ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০  
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭৯০৪.৭২  ৩১১৯.৫০ ৬০৮৩.৫০ ৪১০৭.৪২  
১৪. �মাট স�দ ৭৩৭০৭.২৭  ৬২৪০০.৫৬ ৬১৬৯৫.৭৮ ৫৬১৮৮.৩৪  
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৫:৮৫ ১৬:৮৪ ১২:৮৮ ২৩:৭৭ 
১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৯১ ২৮৮ ২৬৩ ২৭২ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৩৭৩৩.৬৮ ল� ও ২৬১০৭.০৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ল� ১৩২১৯.৫৭ ও  ১৫৪৮৪.৮৮ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১০৫১৪.১১ 
ল� ও ১০৬২২.১৭ ল� টাকা এবং কর উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৮৯৪৪.৭১ ল� ও ১০৪০২.৭৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের সং�ার ১৮৬৪৩.০৫ ল� টাকা পিরচালন রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১০৭০৫.৬৭ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৭৯৩৭.৩৮ ল� টাকা এবং িনট �নাফার  পিরমাণ িছল  ৯১৭১.৬৮ ল� টাকা।  

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব 
১৯০.০০ ল� ও ২০০.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৬৭৮৬.৪৬ ল� ও ৬২৮১.১৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার লভ�াংশ িহসােব ১৯০.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৪৩২১.৬০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ ৫৬১৮৮.৩৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২৩:৭৭। ২০২০-২১ সংেশািধত ও 
২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৬২৪০০.৫৬ ল� টাকা এবং ৭৩৭০৭.২৭ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১৬:৮৪ এবং ১৫:৮৫। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৭২ জন। 
২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথাে�ম ২৮৮ ও ২৯১ জন।   
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বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এক� রা�ীয় পিরবহন সং�া। ১৯৬১ সােল সড়ক পিরবহন 
কেপ �ােরশন অ�ােদশ ন�র -৭ �মাতােবক আ�িনক সড়ক পিরবহন �ব�া গেড় �তালার লে�� এ� �িতি�ত হয়। �াধীনতা 
অজ�েনর পর �িত�� এ �িত�ান� জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর �ত�� িদক-িনেদ �শনায় �নগ ��ত হেয় ন�ন 
আি�েক যা�া �� কের। যা�ী ও প� পিরবহন এবং দ� চালক ও কািরগর �তিরেত এ সং�া� ইিতবাচক �িমকা পালন কের 
আসেছ। িবআর�িস বাস এবং �াক পিরচালনার মা�েম িনরাপেদ ও সা�য়ী �ে� যা�ী ও প� পিরবহন �সবার খােত অন� 
অবদান �রেখ চলেছ। পাশাপািশ �িশ�ণ ইনি��উট এবং �িশ�ণ �কে�র মা�েম দ� চালক ও কািরগর �তিরর মা�েম দ� 
জনবল �ি�েত িবআর�িস �িমকা রাখেছ। িবআর�িস’র বােজট - সংি��সার িন��প:      

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ৫৭৯৫৭.৪৮ ৪৫৮১৬.৫০ ৫৩০৯৬.৫২ ২৯১৯৯.৯৮ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য়  ৬৪২৮২.৭৫ ৫২৬৮৬.৭৪ ৫৫৮৯৩.৪৭ ৪০৭৩৬.০৪ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪১৭০.৪৪ ৩৩৪২.১০ ৩২৩২.৫৩ ১৬৮২.৩৭ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৬৮৪৫৩.১৯ ৫৬০২৮.৮৪ ৫৯১২৬.০০ ৪২৪১৮.৪১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -১০৪৯৫.৭১ -১০২১২.৩৪ -৬০২৯.৪৮ -১৩২১৮.৪৩ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১৮৯৭.৯১ ১৬৬৮.৬৭ ১৬১৮.৮৭ ১২৫০.৩৮ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৯২১.৯৪ ৭৪২.৮১ ৭২০.৯৫ ৪৬১.৬৫ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৯৫১৯.৭৪ -৯২৮৬.৪৮ -৫১৩১.৫৬ -১২৪২৯.৭০ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ২২০.০০ ২০০.০০ ৯১৫.০৭ ১৫৯.৬৬ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ১২০.০০ ১২০.০০ ১৪০.০০ ১১০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৯৩৩.৫০ ২৭২৭.৫০ ৩৪৩০৮.১০ ৩১৬৯০.৪৬ 

১৪. �মাট স�দ ৭২১৩৬.৩৭ ৮২৭৫৫.৭১ ২৭৩৩২৬.৯১ ৯২১৬৪.৮২ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২৬৯:-১৬৯ ২৩৬:-১৩৬ ১৩৮:-৩৮ ২১২:-১১২ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৩৪৭৮ ৩৪৭৮ ৩১৩০ ৩৪৭৮ 

   ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৫৮১৬.৫০ ল� ৫৭৯৫৭.৪৮ ল� টাকা। এর িবপরীেত  �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  

যথা�েম ৫৬০২৮.৮৪ ল� ও ৬৮৪৫৩.১৯ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১০২১২.৩৪ ল� ও ১০৪৯৫.৭১ ল� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২৯১৯৯.৯৮ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪২৪১৮.৪১ ল� এবং 

পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৩২১৮.৪৩ ল� টাকা।             

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। অ�া� খােত �মাট অবদােনর পিরমাণ যথা�েম ২০০.০০ ল� ও 
২২০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের ও সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদান িছল ১৫৯.৬৬ ল� টাকা। ২০১৯-
২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৯২১৬৪.৮২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২১২:-১১২। ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 
৮২৭৫৫.৭১ ল� ও ৭২১৩৬.৩৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত দ�ড়ােব ২৩৬:-১৩৬ ও ২৬৯:-১৬৯ । ২০১৯-২০  সমা� অথ �বছের 
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৪৭৮ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত 
উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া অপিরবিত�ত  থাকেব (৩৪৭৮  জন।   
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বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন 

ইউিনটস�হ 

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন (িবিপিস) িনয়�ণাধীন ৭� �িত�ান হে�: ১. ই�ান � িরফাইনাির িলিমেটড; ২. প�া 

অেয়ল �কা�ািন িলিমেটড; ৩. �মঘনা �পে�ািলয়াম িলিমেটড; ৪. য�না অেয়ল �কা�ািন িলিমেটড; ৫. ��া�াড � এিশয়া�ক 

অেয়ল �কা�ািন িলিমেটড; ৬. ই�ান � �ি�ক�া� ���াস � িলিমেটড ও ৭. এল িপ �াস িলিমেটড। 

িবিপিস �শািধত ও অেশািধত �তলজাত পদাথ � আমদািন কের উপেরাি�িখত �কা�ািনস�েহর মা�েম �শাধন ও 
বাজারজাত কের থােক। আমদািন�ত অেশািধত �তলজােতর পাশাপািশ িবিপিস িসেলেটর হির�র �তল ��ে�র উে�ািলত �তল ও 
িবিভ� �াস িফ� হেত �া� কনেড�ড �াসও পিরেশাধন কের থােক। সং�ার বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৪৯১৪৩০৯.৬ ৩৭২০৩৪৩.৬৫ ৪৭৮০৫৮৭.৬৬ ৩৭৬৯০১৪.৯৭ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৪৮২২৭২৩.৭ ৩০৬৫৬৪১.৯৬ ৪৮১৪২৩৩.৫৮ ৩১৮৯০২৬.১৭ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ২২৭৫৩.৬৬ ১৮৫৮৫.৮৩ ৫৪৫১.৬৫ ৪৭৭০১.১১ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪৮৪৫৪৭৭.৩ ৩০৮৪২২৭.৭৯ ৪৮১৯৬৮৫.২৩ ৩২৩৬৭২৭.২৮ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ৬৮৮৩২.৩২ ৬৩৬১১৫.৮৬ -৩৯০৯৭.৫৭ ৫৩২২৮৭.৬৯ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১২৩৪০০.০০ ১৪২৫৯৯.০০ ১১১৮৫৭.৫০ ১৬১২৫৪.৫৩ 

০৭. অপিরচালন �য় ২১৩৩০.০০ ২০৩৩০.০০ ৩০০৩০.০০ ২৩৯৯০.৩৩ 

০৮. আয়কর  ৫২২৯৩.২৫ ২৪৩৫৫০.০৮ ২৯৩৫৪.৬৭ ২৪৬৩৯০.৪৯ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ১১৮৬০৯.০৭ ৫১৪৮৩৪.৭৮ ১৩৩৭৫.২৬ ৪২৩১৬১.৪০ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৮৩৮৪২৬.৫ ৭২৬৫৪৩.৬৮ ৮৯৬৯৮১.৭২ ১৪১২২৮৬.৮৬ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৪৭১০৮.০০ ১২৭০৫৮.২১ ১৬০৫৪৪.০০ ৩৯০১৯.৫০ 

১৪. �মাট স�দ ৬৪৫০৮৮৩. ৫৭৪৬০০৬.৪১ ৭৫৮৭০৬৯.১৬ ৫২৯৪০৩৫.৩৪ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১০৩:-৩ ১০৫:-৫ ১১৮:-১৮ ১১৫:-১৫ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৭৮ ১৫৮ ১৯২ ১৪৭ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৭২০৩৪৩.৬৫ ল� ও ৪৯১৪৩০৯.৬৮ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৩০৮৪২২৭.৭৯ ল� ও ৪৮৪৫৪৭৭.৩৬ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 
৬৩৬১১৫.৮৬ ল� ও ৬৮৮৩২.৩২ ল� টাকা এবং কর উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৫১৪৮৩৪.৭৮ ল� ও ১১৮৬০৯.০৭ 
ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৩৭৬৯০১৪.৯৭ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩২৩৬৭২৭.২৮ 
ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৫৩২২৮৭.৬৯ ল� টাকা এবং িনট লােভর পিরমাণ িছল ৪২৩১৬১.৪০ ল� টাকা।  

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ��, িবিভ� কর 
বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭২৬৫৪৩.৬৮ ল� ও ৮৩৮৪২৬.৫৮ ল� টাকা।    
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১৪১২২৮৬.৮৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫২৯৪০৩৫.৩৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ১১৫:-১৫। ২০২০-২১ অথ �বছের সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট 
স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৫৭৪৬০০৬.৪১ ল� এবং ৬৪৫০৮৮৩.০৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ১০৫:-৫ ও 
১০৩:-৩। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৪৭ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের 
বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন-এর ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৫৮ ও ১৭৮ জন। 
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বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন 

ইউিনটস�হ 

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন (িবিপিস) িনয়�ণাধীন ৭� �িত�ান হে�: ১. ই�ান � িরফাইনাির িলিমেটড; ২. প�া 

অেয়ল �কা�ািন িলিমেটড; ৩. �মঘনা �পে�ািলয়াম িলিমেটড; ৪. য�না অেয়ল �কা�ািন িলিমেটড; ৫. ��া�াড � এিশয়া�ক 

অেয়ল �কা�ািন িলিমেটড; ৬. ই�ান � �ি�ক�া� ���াস � িলিমেটড ও ৭. এল িপ �াস িলিমেটড। 

িবিপিস �শািধত ও অেশািধত �তলজাত পদাথ � আমদািন কের উপেরাি�িখত �কা�ািনস�েহর মা�েম �শাধন ও 

বাজারজাত কের থােক। আমদািন�ত অেশািধত �তলজােতর পাশাপািশ িবিপিস িসেলেটর হির�র �তল ��ে�র উে�ািলত �তল ও 

িবিভ� �াস িফ� হেত �া� কনেড�ড �াসও পিরেশাধন কের থােক। িবিপিসর ইউিনটস�েহর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত 

বােজট ২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৫১৬২৩৮৪. ৪৮০০৩০৯.৫৩ ৫৩৮৯৩৪৬.৩৯ ৪২৩৭১২৩.৩১ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৫০৮১৩৩৬. ৪৭২৩০৩৫.৪৫ ৫৩০৪৬৮০.১৩ ৪১৭২০০২.৪১ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৬৩২৫৪.১৭ ৬০৫৩১.৮৫ ৬২৭৭১০.৮০ ৫১৫২৮.৫৮ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৫১৪৪৫৯০.৫ ৪৭৮৩৫৬৭.৩০ ৫৩৬৭৪৫১.৯৩ ৪২২৩৫৩০.৯৯ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৭৭৯৩.৫২ ১৬৭৪২.২৩ ২১৮৯৪.৪৬ ১৩৫৯২.৩২ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৯০৮০৪.৮১ ৮৭২৫৬.৬১ ১০৩২০৩.৪৫ ১০৯৪৬৭.৪৮ 

০৭. অপিরচালন �য় ১১৮৩৮.১০ ১১১৮১.৭৫ ১২৪৪৭.১১ ১১৩৮৮.৩১ 

০৮. আয়কর  ২৪৪০৬.৩১ ২৩৭১৩.২০ ২৮৬৭১.৬৩ ২৮১৭৮.৬৪ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৭২৩৫৩.৯২ ৬৯১০৩.৮৯ ৮৩৯৭৯.১৭ ৮৩৪৯২.৮৫ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৩৪৫৭৫.৭৪ ৩৪৭৯০.৭৪ ৩৮৬৫৭.৮৮ ৩৭৪৭৭.৩৬ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৩৫৫৩৫১.২ ৩৪৩৪৫৪.৪৮ ৩৮৪২০৮.০৮ ৩৪২৬৪০.৯১ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ৪৪.৩২ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৫৩৫৪৬.৫০ ২৪৬৮৭.০০ ৫৭৮২৪.৭১ ৯৪৮৫.১৯ 

১৪. �মাট স�দ ২৬৭৫০৩৫. ২৪১১৪৩৯.৫৫ ৩৮৫৭৮১৭.৮২ ২১৯৬৩০৫.৯৯ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৭৮:২২ ৭৬:২৪ ৮৪:১৬ ৭৫:২৫ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩১৯৯ ৩০৮২ ৩১৯৮ ৩০২৪ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৮০০৩০৯.৫৩ ল� ও ৫১৬২৩৮৪.০৩ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৪৭৮৩৫৬৭.৩০ ল� ও ৫১৪৪৫৯০.৫১ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 
১৬৭৪২.২৩ ল� ও ১৭৭৯৩.৫২ ল� টাকা এবং কর উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৬৯১০৩.৮৯ ল� ও ৭২৩৫৩.৯২ ল� 
টাকা।               ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৪২৩৭১২৩.৩১ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
৪২২৩৫৩০.৯০ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ১৩৫৯২.৩২ ল� টাকা এবং িনট �নাফার পিরমাণ িছল 
৮৩৪৯২.৮৫ ল� টাকা।  

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ��, িবিভ� কর 
বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৪৩৪৫৪.৪৮ ল� ও ৩৫৫৩৫১.২৭ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৪২৬৪০.৯১ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২১৯৬৩০৫.৯৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ৭৫:২৫। ২০২০-২১ অথ �বছের সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ 
�ি� �পেয় যথা�েম ২৪১১৪৩৯.৫৫ ল� এবং ২৬৭৫০৩৫.৯০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ৭৬:২৪ ও ৭৮:২২। 
২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩০২৪ জন। ২০২০-২১  এবং ২০২১-২২ বাংলােদশ �পে�ািলয়াম 
কেপ �ােরশন-এর ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৩০৮২ ও ৩১৯৯ জন। 
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বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��) 

১৯৮৩ সােল �ায়�শািসত �িত�ান �নগ �ঠন কিম�র �পািরশ অ�যায়ী ১৯৮৫ সােল ৩০নং অ�ােদশ বেল ৫� সং�া, 

যথা: বাংলােদশ �ট মােক��ং করেপােরশন, বাংলােদশ �ট ��িডং করেপােরশন, বাংলােদশ �ট এ�েপাট � করেপােরশন, এিপিস 

(�রিল) এবং িবেশষ স�ি� (পাট) �সলেক একি�ত কের বাংলােদশ �ট করেপােরশন (িবেজিস) গঠন করা হয়। এ 

কেপ �ােরশেনর �� উে�� িছল পাট চািষেদর উৎপািদত পােটর �া� �� িনি�ত কের �চারাচালান �রাধকে� সীমা�বত� 

এলাকায় পাট �য়, �দামজাতকরণ, পােটর বাজার �� ি�িতশীল রাখা এবং িবেদেশ পাট র�ািন কের �বেদিশক ��া অজ�ন 

করা। সরকােরর িবরা�ীয়করণ নীিতমালার আেলােক িবগত ১২.১০.১৯৯৩ ি�. তািরেখ এ করেপােরশেনর যাবতীয় কায ��ম ব� 

করার িস�া� �হীত হয়। এ লে�� সং�ার যাবতীয় স�ি� �দখােশানা, র�না - �ব�ণ ও িব�য় করার জ� ��মা� ২০৪ জন  

জনবেলর  সম�েয় এক� িব�� �সল গঠেনর িস�া� �হীত হয়। িবেজিস’র বােজট-সংি��সার িন��প:          

                                                                     বােজট-সংি��সার                                                    
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক               
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ০.০০ ০.০০ ০০ ০.০০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪৩২.৭৫ ৪০৬.৩৯ ৪৩৫.৪৭ ৪৩৭.১৫ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪৩২.৭৫ ৪০৬.৩৯ ৪৩৫.৪৭ ৪৩৭.১৫ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৪৩২.৭৫ -৪০৬.৩৯ -৪৩৫.৪৭ -৪৩৭.১৫ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৫৫০.০০ ৪৯৫.০০ ৫৫০.০০ ৪৯০.৫২ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  ১১৭.২৫ ৮৮.৬১ ১১৪.৫৩ ৫৩.৩৭ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০৭.০০ ৪.০০ ১০০.০০ ৯৩.০০ 

১৪. �মাট স�দ ১০,১৩৭.৬০ ৯১৩৪.৬৭ ১০,১২৬.৪৫ ৮,৩১৬.৩১ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৬০:৪০ ৫৭:৪৩ ৬০:৪০ ৫৩:৪৭ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৬৮ ৬৬ ৬৬ ৬৬ 

   ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট অপিরচালন 
আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯৫.০০ ল� ও ৫৫০.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ  যথা�েম ৪০৬.৩৯ ল� ও ৪৩২.৭৫ ল� টাকা। বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��) এর �কান িব�য় রাজ� না থাকায় 
পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৪০৬.৩৯ ল� ও ৪৩২.৭৫ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় এবং �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ 
�যাগ করার ফেল ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার িনট �নাফা হেব 
যথা�েম ৮৮.৬১ ল� টাকা ও ১১৭.২৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৪৯০.৫২ ল� টাকা অ-পিরচালন আেয়র িবপরীেত 
�েয়র পিরমাণ িছল ৪৩৭.১৫ ল� টাকা। ফেল িনট �নাফার পিরমাণ িছল ৫৩.৩৭ ল� টাকা।            

 ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৮,৩১৬.৩১  ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৫৩:৪৭। 
২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় 
দ�ড়ােব যথা�েম ৯১৩৪.৬৭ ল� টাকা ও ১০,১৩৭.৬০ল� টাকা এবং উ� সমেয় ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫৭:৪৩ ও 
৬০:৪০। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৬৬ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং 
২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৬৬ জন ও ৬৮ জন । 
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ 

�াধীনতা উ�রকােল িবপয �� অথ �নীিত, িবি�� �যাগােযাগ �ব�া, অিব�� ব�র ইত�ািদর ���াপেট পয �া�  
িনত��েয়াজনীয় �ভা� প� ও িশে�র ক�চামাল জ�ির িভি�েত �যাগান �দয়া এবং �া� �ে� �ভা� প� সরবরাহ িনি�ত করার 
�েয়াজন �দখা �দয়। এ পিরে�ি�েত রা�পিত আেদশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মা�েম ১ জা�য়াির, ১৯৭২ সেন ��িডং কেপ �ােরশন অব 
বাংলােদশ (�িসিব)  �িতি�ত হয়। �িসিব’র বােজট-সংি��সার িন��প:     

 বােজট-সংি��সার  

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র িববরণ 

বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত 
বােজট ২০২০-

২১          

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. িব�য়/পিরচালন রাজ� ১৪২০৫০.০০ ১৩২৭৮৮.৫৮ ৯০৮৭০.০০ ৫৬২৬০.৯৬ 

 �য়     

০২. �য়/পিরচালন �য় ২৭২৬৭০.২৩ ২৩৪৫১৪.৩১ ১৬৭৭৮২.০২ ৭৭৩৬৩.৪৮ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৫৩০৮.৪০ ৪৪৫৮.১৪ ৪৬০৪.৮৯ ২৪৩২.৮১ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ২৭৭৯৭৮.৬৩ ২৩৮৯৭২.৪৫ ১৭২৩৮৬.৯১ ৭৯৭৯৬.২৯ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) -১৩৫৯২৮.৬৩ -১০৬১৮৩.৮৭ -৮১৫১৬.৯১ -২৩৫৩৫.৩৩ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ৩০৭৫.৬১ ২৯৫৭.৬১ ৩৩২২.৭০ ৪৯৩৩.৮২ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৮. আয়কর ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) -১৩৩৪৫৩.০২ -১০৩৮২৬.২৬ -৭৮৭৯৪.২১ -১৮,৬০১.৫১ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৭৮০.৭১ ১৬৬৪.৩৮ ১৪২৭৯.৮৮ ১১৯.৯০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ২৪৪২৮৮.৭৭ ২০২৩৩০.৫২ ১৪৭৫৭২.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৭৯২০.৫০ ৩৩৪৮.৫০ ২৬২৬.৫০ ২১৩.৯৯ 

১৪. �মাট স�দ ৫৫১৭১.৪৪ ৪৩৮৭০.৯৯ ৩৪৪০৩.৮৮ ৩৭৪৩৬.১৬ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio) ৫২৩:-৪২৩ ৩২৮:-২২৮ ৪২৬:৩২৬ ৯০:১০ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২২৪ ২২৭ ১৯২ ২০৫ 
 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩২৭৮৮.৫৮  ল� ও ১৪২০৫০.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৩৮৯৭২.৪৫ ল� ও ২৭৭৯৭৮.৬৩ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১০৬১৮৩.৮৭ ল� ও 
১৩৫৯২৮.৬৩ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৫৬২৬০.৯৬ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৭৯৭৯৬.২৯ 
ল�  এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ২৩৫৩৫.৩৩ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ ভ��িক, �াংেক জমা�ত অেথ �র 
�দ �যাগ করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৯-২০  অথ �বছের সং�ার কর উ�র �নাফার পিরমাণ 
িছল ১৮,৬০১.৫১ ল� টাকা।         

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৬৬৪.৩৮ ল� ও ১৭৮০.৭১ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বেছর সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ 
িছল ১১৯.৯০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের  সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৭৪৩৬.১৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত িছল ৯০:১০। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৩৮৭০.৯৯  ল� ও ৫৫১৭১.৪৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৩২৮:-
২২৮ ও ৫২৩:-৪২৩। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২০৫ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ায় জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২২৭ ও 
২২৪ জন।    
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বাংলােদশ �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন 

 �ষকেদর িনকট �িষ উপকরেণর সহজ �া�তা িনি�তকরণ এবং �দেশর �সচ এলাকা স�সারেণর কাজ �রাি�ত 

করার লে�� তদাি�ন পািক�ান সরকার ১৯৫৯ সেনর  ১৬ �লাই খা� ও �িষ কিমশন গঠন কের। এ কিমশন �দেশর �মবধ �মান 

জনসং�ার খা� চািহদা �রেণর লে�� �িষ উৎপাদন �ি� ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন এবং �ষকেদর �দারেগাড়ায় �িষ উপকরণ 

�পৗঁেছ �দয়ার লে�� �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন �িত�ার ��াব কের। এর পিরে�ি�েত ১৯৬১ সেনর ১৬ অে�াবর  ৩৭ নং অ�ােদশ 

বেল ই� পািক�ান এি�কালচারাল �ডেভলপেম� কেপ �ােরশন (ইিপএিডিস) �িত�া লাভ কের, যা বত�মােন বাংলােদশ �িষ উ�য়ন 

কেপ �ােরশন (িবএিডিস) নােম পিরিচত। িবএিডিস’র বােজট - সংি��সার িন��প:      

                                                                  বােজট-সংি��সার                                              
(ল� টাকায়)                                                                                                                                                

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০২১-২২  

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. ইউিনটস�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০২. সরকাির অ�দান ৫০৫৪৮.০০ ৪৬২৪২.৭০ ৪৯৭৯০.০০ ৪৭৭২৯.৮৫ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ২৩৯.৫০ ২৮৭.২৫ ৩৭৮.৫০ ৩৭৮.৫২ 

০৫. অ�া�  ১৪৪৭.৪১ ১৩৮৪.৮৭ ১২৬৭.৬৫ ১২৭০.২৫ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৫২২৩৪.৯১ ৪৭৯১৪.৮২ ৫১৪৩৬.১৫ ৪৯৩৭৮.৬২ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৩১৯৮.৮০ ২১০৫১.৬৫ ২২৭২৫.০০ ২০৭১৯.৯০ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৮৫৩১.৭৬ ৯০০০.০০ ১০৬০৩.০০ ১০৯৯৯.১২ 

০৯. অ�া� �য়   ১৯৪৯০.০৪ ১৬৭১৬.২৫ ১৬৯৪৩.৪০ ১৬৪০৩.৪৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৫১২২০.৬০ ৪৬৭৬৭.৯০ ৫০২৭১.৪০ ৪৮১২২.৫০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬ - ১০)   ১০১৪.৩১ ১১৪৬.৯২ ১১৬৪.৭৫ ১২৫৬.১২ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩৬.৭৯ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮৬৫.০০ ৩৭০.০০ ৯৩৭.০০ ৩২৬.১৩ 

১৬. �মাট স�দ ৫৯২৫.৫৫ ৪৯১১.২৪ ৫৪৪৯.১০ ৩৭৬৪.৩২ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৮:৯২ ১০:৯০ ৯:৯১ ১৩:৮৭ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৩৯৯০ ৩৫৪৮ ৪৩৮০ ৩৫৩০ 

 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৭৯১৪.৮২ ল� ও ৫২২৩৪.৯১ ল� টাকা। এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 

৪৬৭৬৭.৯০ ল� ও ৫১২২০.৬০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১১৪৬.৯২ ল�  ও ১০১৪.৩১ ল� টাকা। ২০১৯-

২০ অথ �বছের সং�ার ৪৯৩৭৮.৬২ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল  ৪৮১২২.৫০ ল� টাকা। ফেল উ�ৃ� অেথ �র 

পিরমাণ িছল ১২৫৬.১২ ল� টাকা।            

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/ লভ�াংশ �দােনর �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
সং�ার �মাট অবদান িছল ১৩৬.৭৯ ল� টাকা। ২০১৯-২০  অথ �বছেরসং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ  িছল৩৭৬৪.৩২ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৩:৮৭ । ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
�মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৪৯১১.২৪ ল� ও ৫৯২৫.৫৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১০:৯০ ও ৮:৯২।  
২০১৯-২০  সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩,৫৩০ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব �ি� �পেয় যথা�েম ৩,৫৪৮ জন ও ৩,৯৯০ জন। 
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বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন (বামউক) ১৯৬৪ সেন তদানী�ন �ব � পািক�ান অিড ��া� নং ৪ বেল ই� পািক�ান 
িফশািরজ �ডেভলপেম� কেপ �ােরশন নােম �িতি�ত হয়। �াধীনতা পরবত�কােল ১৯৭৩ সেন এ�া� নং-২২ �ারা “বাংলােদশ মৎ� 
উ�য়ন কেপ �ােরশন” নামকরণ করা হয়। �িত�া হেতই অ� কেপ �ােরশন বাংলােদেশ মৎ� ও মৎ�  িশে�র উ�য়ন, আ�িনক 
�লােরর মা�েম গভীর স�� হেত মৎ� আহরণ, �া��স�ত উপােয় আহিরত মৎে�র অবতরণ, সংর�ণ, �ি�য়াকরণ ও 
বাজারজাতকরণসহ মৎ� র�ািনকারকেদর �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান কের আসেছ। বামউক সরকাির মািলকানাধীন �সবাধম� 
�ায়�শািসত বািণিজ�ক �িত�ান, যার �ধান কায �ালয় সহ ১৩� ইউিনট স�ণ ��েপ �দেশর মৎ� স�দ ও মৎ� িশে�র উ�য়েন 
িনেবিদত। এ কেপ �ােরশন FAO এর সহেযািগতায় ১৯  -৭২ সেন বে�াপসাগের সাউথ  �ােসজ, এিলফ�া� পেয়�, ই� অব �সায়াচ 
অব �না �াউ� ও �সায়াচ অব �না �াউ� নামক ৪� বািণিজ�ক মৎ� আহরণ ��� আিব�ার কের। কেপ �ােরশন কা�াই �লেক িমঠা 
পািনর মাছ উৎপাদন সং�া� কায ��ম পিরচালনা কের আসেছ। কেপ �ােরশেনর িনজ� অথ �ায়েন কাওরান বাজাের িবএফিডিস‘ র 
�ধান কায �ালেয়র ১৫ তলা িভত সহ ৬� তলা পয �� িনম �াণ কাজ স�� করা হেয়েছ। ।িবএফিডিস’র �ধান কায �ালেয়র বােজট-
সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত 
বােজট ২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ৮০২.৫৪  ৭৫০.৩৫   ৬৩২.৯৪ ৫৮৬.৯৯  
0২. সরকাির অ�দান ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  
0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  
0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৩৩০.৫০  ৩৪০.৫০  ২৬০.৫০ ৩১১.৬৫  
0৫. অ�া�  ৬৫২.৩৮ ৬৫২.৩৮  ২৮৪.০০ ২২৩.০৮  
0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১৭৮৫.৪২  ১৭৪৩.২৩  ১১৭৭.৪৪ ১১২১.৭২ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ৪৩০.০০  ৪২০.০০  ৪০০.০০ ৩১০.০৯  
0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫০৮.০০  ৫৫৭.৫০  ৪৬৭.০০ ৫১৩.৯০  
0৯. অ�া� �য়   ৪২৮.১৬  ৪৪৮.০৬ ৩৩৮.৯৫ ২৬৮.৪৪  
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ১৩৬৬.১৬  ১৪২৫.৫৬  ১২০৫.৯৫ ১০৯২.৪৩  
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৪১৯.২৬ ৩১৭.৬৭ -২৮.৫১ ২৯.২৯ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১০.০০  ১০.০০  ১০.০০ ৫.০০  
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১২৭.০৬  ১২০.৯৮  ১১৩.৮৫ ৭৫.৩৬  
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৩৭.০০  ১৮১.৫০  ১৮১.৫০ ১৬.৬৩  
১৬. �মাট স�দ ৫৪৩৮৩.৯৮  ৫৩৪৭৪.৭২  ৪৭৩৬৬.৪২ ৫২৩৬৫.০৫ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১০৩:-৩ ১০৪:-৪ ১০৪:৪ ১০৪:-৪ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১০৮ ১০৯  ৮৬ ৯৬ 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৭৪৩.২৩ ল� টাকা ও ১৭৮৫.৪২ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১৪২৫.৫৬ ল� টাকা ও ১৩৬৬.১৬ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ অথ �বছের এবং ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট 
�য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩১৭.৬৭ ল� টাকা এবং ৪১৯.২৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ১১২১.৭২ ল� টাকা 
আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১০৯২.৪৩ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ২৯.২৯ ল� টাকা।  
 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ 
িহসােব  ১০.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১২০.৯৮ ল� ও 
১২৭.০৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব ৫.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের জমা �দান 
কেরেছ ৭৫.৩৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৫২৩৬৫.০৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাতিছল (Debt Equity Ratio) ১০৪:-৪। ২০২০-২১ সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-
২২ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৫৩৪৭৪.৭২ ল� টাকা এবং ৫৪৩৮৩.৯৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর 
অ�পাত দ�ড়ােব ১০৪:-৪ ও ১০৩:-৩। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৯৬ জন। ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১০৯ ও ১০৮ জেন।     
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বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

ইউিনট স�হ 

সং�ার অধীেন ১৩� ইউিনট পিরচািলত হে�। ইউিনট�িল �দেশর �াম ও উপেজলা পয �ােয়র মৎ� স�দ উ�য়েন অ�ণী 
�িমকা পালন করেছ। িবএফিডিস’র ইউিনটস�েহর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     

0১. িব�য় রাজ� ৫৩৯৮.৬৩  ৪৯৮৭.৪৬  ৩৯১৫.৩৮ ৩৫৭২.৭৫  

 �য়     

0২. উৎপাদন �য়  ২১৯৯.০৫  ১৯৬০.৬৪  ২০১৯.৯৫ ১৪৩৯.৩০  

0৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১২৪২.৬৪  ১২০৬.১০  ১০৯৪.৪৭ ৯৫০.৭৬  

0৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩৪৪১.৬৯  ৩১৬৬.৭৪  ৩১১৪.৪২ ২৩৯০.০৬  

0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৯৫৬.৯৪  ১৮২০.৭২ ৮০০.৯৬ ১১৮২.৬৯  

0৬. অ-পিরচালন আয়  ৩৪৪.৫৪ ৩৪৪.১৮ ৩২৩.৭৭ ৪১২.৫০  

0৭. অপিরচালন �য় ১০২৭.৯৯ ৯৭৬.৭৪ ৮৫২.৬৭ ৮১৭.৪২  

0৮. আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  

0৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ১২৭৩.৪৯ ১১৮৮.১৬ ২৭২.০৬ ৭৭৭.৭৭  

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   

 

০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    

 

২৫.০০  ২৫.০০  ২৫.০০ ৫.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১১২২.১৫  ৯৮৭.৪৬  ৪৬৮.২২ ১৮২.৭১ 

১৪. �মাট স�দ ৬৯১৬৩.৬২ ৬৩৮৪০.১১ ৬০৬৬৮.৭৯ ৫৮৭০৭.২২  

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

 

৭৫:২৫ ৭৫:২৫ ৯১:৯ ৭৩:২৭ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩৫৭ ৩৬৩  ৩৬৭ ৩৬৭ 

         ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট িব�য় রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯৮৭.৪৬ ল� ও ৫৩৯৮.৬৩ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ৩১৬৬.৭৪ ল� ও ৩৪৪১.৬৯ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১৮২০.৭২ ল� ও 
১৯৫৬.৯৪ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৩৫৭২.৭৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৩৯০.০৬ 
ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ১১৮২.৬৯ ল� টাকা ।  

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট �ায়ী স�েদ 
িবিনেয়ােগর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৮৭.৪৬ ল� ও ১১২২.১৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট �ায়ী 
স�েদ িবিনেয়াগ িছল ১৮২.৭১ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ িছল ৫৮৭০৭.২২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ৭৩:২৭। ২০২০-২১ সংেশািধত 
বােজেট ও ২০২১-২২ �া�িলত বােজট �মাট স�দ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬৩৮৪০.১১ ল� টাকা ও ৬৯১৬৩.৬২ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ৭৫:২৫ । ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৩৬৭ 
জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন।    
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রাজধানী উ�য়ন ক��প� 
১৯৫৩ সােল ই� �ব�ল এ�া� নং xiii বেল ১৯৫৬ সােল আগ� মােস ঢাকা ইম�ভেম� �া� �িতি�ত হয়। 

পরবত�কােল ৩০ এি�ল ১৯৮৭ ি�. তািরেখ জাির�ত The Town Improvement (Amendment) Ordinance1 9 87  বেল 
ঢাকা ই�ভেম� �া�-�ক রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক) নামকরণ করা হয়। �রাতন রা�া সং�ার, ন�ন রা�াঘাট িনম �াণ, 
ঘনবসিত�ণ � বি� �রীকরণ, �াি� িবেনাদন �ক� ও িনম �ল আেলা-বাতাস চলাচলকে� পাক� ও �খলার মাঠ িনম �াণ, ন�ন আবািসক, 
বািণিজ�ক ও িশ� এলাকা �ি�র উে�ে� �েয়াজনীয় জিম ��ম দখেলর �ব�া করা ও উ� ��ম দখল�ত জিম ��ুভােব 
বরাে�র �ব�া �হণ, �িত��েদর �নব �াসন ইত�ািদ কাজ স�াদেনর লে�� নারায়ণগ�সহ ঢাকা মহানগরী ও সি�কট� 
�ানস�েহর সামি�কভােব উ�িত সাধনই রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র ল�� ও উে��। রাজধানী উ�য়ন ক��প� এর বােজট-
সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত 

বােজট ২০২০-
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ২৬০৭২.০০ ২০৮৬৯.০০ ৩২০৫০.০০ ১৫১৭৭.৪০ 

0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১২৫০০.০০ ১১৩৫০.০০ ১২৭৫০.০০ ৭৯৪২.৯০ 

0৫. অ�া�  ২২৫০.০০ ১৭৫০.০০ ৩৮২৭.০০ ১২৭২.৪৩ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৪০৮২২.০০ ৩৩৯৬৯.০০ ৪৮৬২৭.০০ ২৪৩৯২.৭৩ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ৭১৭৬.০০ ৬৬৯৮.৫০ ৬২৮৫.৫০ ৫৯২৬.৫৭ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১২০০.০০ ১৪০০.০০ ৬৯৩.০০ ৪৩২.২৩ 

0৯. অ�া� �য়   ৫০২৩.৫০ ৪৭৭৮.৫০ ৪৮৮০.৫০ ২১৪৯.০২ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ১৩৩৯৯.৫০ ১২৮৭৭.০০ ১১৮৫৯.০০ ৮৫০৭.৮২ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ২৭৪২২.৫০ ২১০৯২.০০ ৩৬৭৬৮.০০ ১৫৮৮৪.৯১ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১৫০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ৫০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৯৮১৪.০০ ১৩৫৬৩.০০ ৯১১৩.০০ ৯৭৯৬.৩৫ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০১৫৩৫.০০ ৬২৫৯৬.০০ ১০২০৮৪.০০ ৪৯২৫৩.৩৫ 

১৬. �মাট স�দ ২৯১৫৫৮৫.২৫ ২৭৯৮৫৫২.৭৫ ২৬৮৭০৩৯.৭৯ ২৭২০১১৫.৭৫ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১:৯৯ ১:৯৯ ১:৯৯ ১:৯৯ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৫০০ ১৫৬০ ১২৫০ ১১২৪ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৩৯৬৯.০০ ল� ও ৪০৮২২.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১২৮৭৭.০০ ল� ও ১৩৩৯৯.৫০ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২১০৯২.০০ ল�  ও ২৭৪২২.৫০ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২৪৩৯২.৭৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৫০৭.৮২ ল� টাকা। উ� 
অথ �বছের সং�ায় �য় উ�ৃ� আয় িছল ১৫৮৮৪.৯১ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩৫৬৩.০০ ল� টাকা এবং ৯৮১৪.০০ 
ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৯৭৯৬.৩৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ২৭২০১১৫.৭৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ১:৯৯। ২০২০-২১ অথ �বছেরর  সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ২৭৯৮৫৫.৭৫ ল� টাকা এবং ২৯১৫৫৮৫.২৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত 
দ�ড়ােব ১:৯৯। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১১২৪ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের 
রাজধানী উ�য়ন ক��প�-এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৫৬০ জন এবং ১৫০০ জন।   
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চ��াম উ�য়ন ক��প� 

১৯৫৯ সােল সরকার ক��ক জারী�ত ৫১নং অ�ােদশ বেল চ��াম উ�য়ন ক��প� (চউক) গ�ত হয়। ��ু ও পিরকি�ত 

নগর উ�য়েনর লে�� ১৯৯৫-৯৬ অথ �বছের চ��াম শহর এলাকায় এক� ন�ন মা�ার ��ান �ণয়ন করা হয়। অতপর চউক ২০০৬ 

সােল ৭০০ বগ � িকেলািমটার এলাকা �েড় Detailed Area Plan �ণয়ন কের। উ� পিরক�নায় চ��ােমর অথ �ৈনিতক, �ভৗত উ�য়ন, 

মানব স�দ উ�য়ন ইত�ািদ ��ে� এক� �িনিদ �� উ�য়ন �পেরখা �ণয়ন করা হেয়েছ। চ��াম শহর এবং এর আেশপােশর 

এলাকার উ�য়নই এই সং�ার �ল উে��। চ��াম উ�য়ন ক��প� �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� �ায়�শািসত 

�িত�ান। চউক এর ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট- সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২১-২২ 

সংেশািধতবােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদতবােজট 
২০২০-২১ 

��ত 
২০১৯-২০ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ২৮০০.০০ ২৮৩৪.০০ ৫০৩৫.১৮ ১৯১৭.০৬ 
০৫. অ�া� ৪৫২৩৩.০০ ৫৬০৩.০০ ৩৪৭৬.৩২ ৩০৫৪.৫৮ 
০৬. �মাট আয়  ১+.. . . +৫) ৪৮০৩৩.০০ ৮৪৩৭.০০ ৮৫১১.৫০ ৪৯৭১.৬৪ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ১৪৬৭.৭০ ১৪১২.৭৫ ১৪৮০.৭৫ ১৩৩১.১৮ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ১০৪১.০০ ৮৭১.০০ ৬৭১.০০ ৬০১.১৫ 
০৯. অ�া� ২৮০৮.৫৫ ২৪৪৬.৩০ ১৭৭৪.৫৭ ১৬৩১.৯৯ 
১০. �মাট�য়  (৭+ . . . +৯) ৫৩১৭.২৫ ৪৭৩০.০৫ ৩৯২৬.৩২ ৩৫৬৪.৩২ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) : (৬-১০) ৪২৭১৫.৭৫ ৩৭০৬.৯৫ ৪৫৮৫.১৮ ১৪০৭.৩২ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৬০০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ২৬২.৫০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৬০০.০০ ১৫৫০.০০ ১০৫০.০০ ১২৫৩.৫৩ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১০২৯৫০.০০ ৩৬৩০.০০ ৭২১০.০০ ২২৫৫.৩৭ 
১৬. �মাট স�দ ৩৯১৭৯১.৯০ ২৪৬০৮৩.৭০ ৩৩১৭৫১.৮১ ২৩৮৭০০.০৫ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৩৯:৬১ ২০:৮০ ৪৫ : ৫৫ ১৯:৮১ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৫১৯ ৫১৯ ৩৯৩ ৩৩৭ 

 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের চউক এর �মাট ৪৯৭১.৬৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৩৫৬৪.৩২ ল� টাকা। ফেল 

চউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ১৪০৭.৩২ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৮৪৩৭.০০ ল� ও ৪৮০৩৩.০০ ল� টাকা িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় 

যথা�েম ৪৭৩০.০৫ ল� ও ৫৩১৭.২৫ ল� টাকা। ফেল চউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৭০৬.৯৫ ল� ও 

৪২৭১৫.৭৫ ল� টাকা।  

 ২০১৯-২০ অথ �বছের চউক লভ�াংশ িহেসেব ২৬২.৫০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ১২৫৩.৫৩ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান কের। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট চউক লভ�াংশ 
িহেসেব যথা�েম ৫৫০.০০ ল� ও ৬০০.০০ ল� টাকাসহ যথা�েম �মাট ১৫৫০.০০ ল� ও ১৬০০.০০ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান করেব। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
২৩৮৭০০.০৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১৯:৮১। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর 
�াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৪৬০৮৩.৭০ ল� ও ৩৯১৭৯১.৯০ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত হেব ২০:৮০ ও ৩৯:৬১। ২০১৯-২০ অথ �বছের চউক এর জনবল িছল �মাট ৩৩৭ জন। এ জনবল ২০২০-২১ ও 
২০২১-২২ উভয় অথ �বছের �ি� �পেয় দ�ড়ােব ৫১৯ জেন।    
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�লনা উ�য়ন ক��প� 

�লনা উ�য়ন ক��প� (�কিডএ) �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� আধা-�ায়�শািসত �সবাধম� �িত�ান। 
পিরকি�ত নগরায়ন ও আ�িনক �লনা গড়ার �িত�িত িনেয় ১৯৬১ সােলর ২১ জা�য়াির এ �িত�ােনর �ি�। জে�র �চনাল� 
�থেকই �িত�ান� নগর পিরক�না, মহানগর উ�য়েন অংশ �হণ এবং অপিরকি�ত উ�য়ন িনয়�েণর উে�� িনেয় কাজ কের 
যাে�। �কিডএ এর  বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৬০.০০ ৭৮.০৪ 

0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১৯২৫.০০ ১৯৫০.০০ ১৮২৫.০০ ১৯৯৩.৯৭ 

0৫. অ�া�  ১৭৬৩.০০ ১৬৩৪.৫০ ৯৭১.০০ ১১৪৪.৭০ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩৭৭৩.০০ ৩৬৬৪.৫০ ২৮৫৬.০০ ৩২১৬.৭১ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ১৪৪৪.০০ ১৩৪২.৮০ ১২৩৪.৪১ ১০৬১.৫৭ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩৯০.০০ ৩০০.০০ 

0৯. অ�া� �য়   ১৯০৩.০৭ ১৭৪১.৫৬ ১২৭৭.১০ ৯৯০.৬৭ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৬৪৭.০৭ ৩৩৮৪.৩৬ ২৯০১.৫১ ২৩৫২.২৪ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ১২৫.৯৩ ২৮০.১৪ -৪৫.৫১ ৮৬৪.৪৭ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৬৬.৫০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৪০০.০০ ৪৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৩৭.৮১ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪১০৯০.১৪ ২০১২৯.২০ ৩৬৪৭০.০০ ৩৩১৯.২৬ 

১৬. �মাট স�দ ১১২২৪৯.৪৭ ৮৩৯৭৩.৫২ ১১৩২৬৮.১৩ ৬৯৬০১.১৩ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৭:৯৩ ৭:৯৩ ১২:৮৮ ৫:৯৫ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩৫৪ ২৯০ ২৪৪ ২৪৯ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৬৬৪.৫০ ল� ও ৩৭৭৩.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৩৩৮৪.৩৬ ল� ও ৩৬৪৭.০৭ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৮০.১৪ ল�  ও ১২৫.৯৩ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের সং�ার ৩২১৬.৭১ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৩৫২.২৪ ল� টাকা। উ� অথ �বছের সং�ায় �য় 
উ�ৃ� আয় িছল ৮৬৪.৪৭ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ) 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৫০.০০ ল� এবং ৪০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-
২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৩৭.৮১ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর 
৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৬৯৬০১.১৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt 

Equity Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ৫:৯৫। ২০২০-২১ অথ �বছেরর  সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৮৩৯৭৩.৫২ ল� এবং ১১২২৪৯.৪৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব 
যথা�েম ৭:৯৩। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৪৯ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের 
সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২৯০ জন এবং ৩৫৪ জন।    
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রাজশাহী উ�য়ন ক��প� 

 রাজশাহী উ�য়ন ক��প� ১৯৭৬ সােলর ৭৮ নং অিড ��া� বেল �ি� করা হয়। এ� �হায়ণ ও গণ�ত� ম�ণালেয়র অধীন 

এক� �ায়�শািসত সং�া। রাজশাহী শহেরর বাস�ান সম�ার সমাধান, রা�াঘাট ও পয়ঃ�ণালী িনম �াণ তথা শহেরর সািব �ক 

উ�য়েনর লে�� এই সং�া কাজ কের যাে�। রাজশাহী উ�য়ন ক��পে�র বােজট-সংি��সার িন��প : 

বােজট-সংি��সার 

     (ল� টাকায়) 
�িমক 

নং 

িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট  

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 

সামিয়ক 

২০১৯-২০ 

 

০১.  

০২.  

০৩. 

০৪. 

০৫. 

আয় 

ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 

সরকাির অ�দান 

�সবার জ� �া� িফ 

�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 

অ�া� 

 

০.০০ 

২৫০.০০ 

০.০০ 

৬২৯.০০ 

১১২৬.৩০ 

 

০.০০ 

৩০০.০০ 

০.০০ 

৬১৪.০০ 

১০৪৭.১০ 

 

০.০০ 

৩০০.০০ 

০.০০ 

৬৭৪.০০ 

৩৪৪৯.২০ 

 

০.০০ 

৩০০.০০ 

০.০০ 

৪৭২.৮২ 

১০০৫.০৩ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ২০০৫.৩০ ১৯৬১.১০ ৪৪২৩.২০ ১৭৭৭.৮৫ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

৪১৫.১৪ 

১১০.০০ 

৮৬৮২.৯৯ 

 

৪০৭.৭৩ 

২৫.০০ 

৫৭৩.৩২ 

 

৪০৭.৬৮ 

৪০.০০ 

৭৬৯৬.৬২ 

 

২৮০.৬৪ 

৩৬.৮৭ 

৫৭৮.৭৬ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৯২০৮.১৩ ১০০৬.০৫ ৮১৪৪.৩০ ৮৯৬.২৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -৭২০২.৮৩ ৯৫৫.০৫ -৩৭২১.১০ ৮৮১.৫৮ 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/ লভ�াংশ ∙ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত 

�মাট জনবল (সং�া) 

৪০.০০ 

৪০.০০ 

০.০০ 

৭৩৫৪.০০ 

৫২৭৬০.৩৫ 

৩৫:৬৫ 

৭১ 

৪০.০০ 

৪০.০০ 

০.০০ 

৭০.০০ 

৫৮৫৬৫.১৮ 

৩০:৭০ 

৭১ 

৪০.০০ 

৪০.০০ 

০.০০ 

৭১৭১.০০ 

৭৩৫৫৯.৪০ 

৩১:৬৯ 

৭১ 

৪০.০০ 

৪০.০০ 

০.০০ 

২৩৮.২৪ 

৫৬২৮৫.৫৩ 

২৮:৭২ 

৭১ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকাির অ�দানসহ সং�ার �মাট 

আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৯৬১.১০ ল� ও ২০০৫.৩০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 

হেয়েছ যথা�েম ১০০৬.০৫ ল� ও ৯২০৮.১৩ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ অথ �বছের �য় উ�� আয় দ�ড়ােব ৯৫৫.০৫ ল� টাকা ও 

২০২১-২২ অথ �বছের �য় পরবত� ঘাটিত হেব ৭২০২.৮৩ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সং�ার ১৭৭৭.৮৫ ল� টাকা আেয়র 

িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৯৬.২৭ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র পিরমাণ িছল ৮৮১.৫৮ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক 40.০০ ল� টাকা 

কের লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪০.০০ ল� টাকা কের।   

২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের ৪০.০০ ল� টাকা লভ�াংশ �দানসহ সং�ার �মাট অবদান িছল ৪০.০০ ল� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৬২৮৫.৫৩ ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত ২৮:৭২। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম 

৫৮৫৬৫.১৮ ল� ও ৫২৭৬০.৩৫ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব 3০:৭০ ও ৩৫:৬৫। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত 

জনবেলর সং�া িছল ৭১ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৭১ জন কের।  
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জাতীয় �হায়ণ ক��প� 

জাতীয় �হায়নক��প� ২০০০ ি��াে�র ২৭ নং আইন বেল সােবক �হ সং�ান অিধদ�র ও কিমশনার �সেটলেম� 
কায �ালয় অব�� কের �ি� করা হয়। এ� �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালেয়র অধীন এক� �ায়�শািসত সং�া। ঢাকাসহ �দেশর িবিভ� 
�জলা ও উপেজলা শহেরর বাস�ান সম�ার সমাধান তথা শহেরর সািব �ক উ�য়েনর লে�� এ সং�া কাজ কের যাে�।  

এ �িত�ােনর উে��, কায ��ম ও ল�� হে�-��ু পিরক�নার মা�েম আ�িনক নাগিরক �েযাগ-�িবধসহ উপেজলা 
পয �ায় পয �� আবািসক �ট ও �াট �তির করা। িকি� �িবধার মা�েম জনগেণর মে� বরা� �দান কের জনগেণর আবািসক সম�া 
সমাধান করাই ক��পে�র �ল উে��। তাছাড়া �দেশর অ�ব�ত জায়গায় পয �ায়�েম িবিভ� ��িণ/�পশার মা�েষর জ� 
পিরকি�তভােব �� জিমেত ব�তল িবিশ� আবািসক ভবন িনম �াণ�ব �ক জনগেণর বাস�ােনর সম�া সমাধান করাও �িত�ােনর 
ল��। জাতীয় �হায়ণ ক��প� এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত 
বােজট ২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0২. সরকাির অ�দান ১৯০০.০০ ১৮৭৭.০০ ১৮৭৭.০০ ১৭০০.০০ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৪৫৭৫.০০ ৪১২০.০০ ৪৮৬৮.৬২ ৪১১৩.৫৫ 
0৫. অ�া�  ৯২৮৪.০০ ৭৯৭৫.৬২ ৬৩৬০.৮৮ ৭৪৫০.৯০ 
0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১৫৭৫৯.০০ ১৩৯৭২.৬২ ১৩১০৬.৫০ ১৩২৬৪.৪৫ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ২০৫৭.৫০ ১৯২৭.০২ ৩২৩৮.২৩ ১৭৬৭.২৬ 
0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ২৫৫.০০ ৬৫০.০০ ১৮০.০০ ৪০৭৩.৮৫ 
0৯. অ�া� �য়   ২৯১৫.০০.০০ ৩৪৫২.৯৬ ৩০৫২.১৫ ২৭৪২.৩৮ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৫২২৭.৫০ ৬০২৯.৯৮ ৬৪৭০.৮৮ ৮৫৮৩.৪৯ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ১০৫৩১.৫০ ৭৯৪২.৬৪ ৬৬৩৫.৬২ ৪৬৮০.৯৬ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৫৪০০.০০ ৫২৫০.০০ ১৩৪০০.০০ ১৩২৫০.০০ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৯৭৯৪.০০ ৪৯৯৭০.৪৩ ৫৫১৮৯.৫৫ ৩৩৭৮৮.১৩ 
১৬. �মাট স�দ ৬৩৮১৮৪.১০ ৫৮৭০৬৬.১০ ৬৩৩৩৮৬.৬৬ ৫৩৪৮৯১.৬৭ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity ১৬:৮৪ ১০:৯৯ ১৬:৮৪ ৩:৯৭ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৫৮২ ৫৩২ ৫৬৪ ৫১৮ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩৯৭২.৬২ ল� ও ১৫৭৫৯.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৬০২৯.৯৮ ল� ও ৫২২৭.৫০ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৭৯৪২.৬৪ ল�  ও ১০৫৩১.৫০ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ১৩২৬৪.৪৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৫৮৩.৪৯ ল� টাকা। উ� 
অথ �বছের সং�ায় �য় উ�ৃ� আয় িছল ৪৬৮০.৯৬ ল� টাকার । 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫২৫০.০০ ল� টাকা এবং ৫৪০০.০০ ল� টাকা।   
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১৩২৫০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৩৪৮৯১.৬৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ৩:৯৭। ২০২০-২১ অথ �বছেরর  সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৫৮৭০৬৬.১০ ল� টাকা এবং ৬৩৮১৮৪.১০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত 
দ�ড়ােব যথা�েম ১০:৯৯ এবং ১৬:৮৪। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৫১৮ জন। ২০২০-২১ এবং 
২০২১-২২ অথ �বছের জাতীয় �হায়ণ ক��প�-এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৫৩২ জন এবং ৫৮২ জন।  
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ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

পয �টন নগরী ক�বাজার বাংলােদেশর সবেচেয় বড় আকষ �ণীয় পয �টন �ক�। এখােন রেয়েছ �িথবীর দীঘ �তম একক স�� 
�সকতসহ �বশ কেয়ক� �নসিগ �ক �ছাট �ছাট �ীপ,পাহাড়, বনা�ল ��িত। তাছাড়া িশ�ায়ন, �িষ উ�য়ন, মৎ� আহরণ ও 
�ি�য়াকরেণর িবশাল �েযাগ রেয়েছ এ �জলায়। এসব িবষয়ািদ িবেবচনায় িনেয় ক�বাজারেক আ�জ�ািতক মান স�� পয �টন 
নগরীেত �পা�েরর লে�� ২০১৬ সােলর ১৩ ম �াচ তািরেখ জাতীয় সংসদ ক��ক রা�পিতর স�িত�েম ক�বাজার ও এর সি�িহত 
এলাকার সম�েয় এক� আ�িনক ও আকষ �ণীয় পয �টন নগরী �িত�ার উে�াগ �হণ করা হয়। �স �মাতােবক উ� অ�েলর 
�পিরকি�ত উ�য়ন িনি�ত করার িনিমে� ক�বাজার উ�য়ন ক��প� (কউক) �িত�া করা হয়। ক�বাজার উ�য়ন ক��প� �হায়ন 
ও গণ�ত� ম�ণালেয়র অধীন এক� �ায়�শািসত �িত�ান। বত�মান উ�য়ন�খী বাংলােদশ সরকােরর �ত�� ��েপাষকতায় 
পিরকি�ত নগরায়ন �ি�য়া �ত অ�সর হে�। ক�বাজার উ�য়ন ক��প� এর বােজট-সংি��সার িন��প:      

বােজট-সংি��সার 
                                                                                                                                                            (ল� টাকায়) 
�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
��ত               

২০১৯-২০  
 আয়     

০1. ইউিনটস�হ হ’�ত �লিভ সং�হ 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
০2. সরকাির অ�দান ১২০০.০০ ৯০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 
০3. �সবার জ� �া� িফ ২৫.০০ ২০.০০ ৩৫.০০ ৭০.৪৯ 
০4. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ০.০০ ০.০০ ৩.৮০ ৪.৭৮ 
০5. অ�া� ৯৬৫০.০০ ৪৩৫০.০০ ৪৩৯০.৭০ ১৬৩৮.০০ 
০6. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ১০৮৭৫.০০ ৫২৭০.০০ ৫৬২৯.৫০ ২৯১৩.২৭ 

 �য়     
০7. �বতন ও ভাতািদ ১৩৪.৩১ ৭৯.৬৪ ১৬৪.৩৫ ২৭.৮০ 
০8. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
০9. অ�া� ১০১৫৭.১৮ ৪৬৫২.৭৮ ৪২২০.৫৭ ১৯০৮.৫৬ 
10. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ১০২৯১.৪৯ ৪৭৩২.৪২ ৪৩৮৪.৯২ ১৯৩৬.৩৬ 
11. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত):(৬-১০) ৫৮৩.৫১ ৫৩৭.৫৮ ১২৪৪.৫৮ ৯৭৬.৯১ 
12. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
13. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
14. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
15. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৫৪.০০ ২৯৪.৪০ ৪২১.৫০ ২৫০.৭১ 
16. �মাট স�দ ২৫৬২.৩৮ ১৯৭৮.৮৭ ৩০৮৪.২৪ ১৪৪১.২৯ 
17. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৪ : ৮৬ ১৯ : ৮১ ০ : ১০০ ২৬ : ৭৪ 
18. �মাট জনবল (সং�া) ৮২ ৮৭ ১১৮ ৪৭ 

  

 ২০১৯-২০ অথ �বছের কউক এর �মাট ২৯১৩.২৭ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৯৩৬.৩৬ ল� টাকা। ফেল 
কউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৯৭৬.৯১ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৫২৭০.০০ ল� ও ১০৮৭৫.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা 
হেয়েছ যথা�েম ৪৭৩২.৪২ ল� ও ১০২৯১.৪৯ ল� টাকা। ফেল উ� সমেয় কউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 
৫৩৭.৫৮ ল�  এবং ৫৮৩.৫১ ল� টাকা।                    

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট কউক লভ�াংশ িহসােব 
সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � �দান করেব না। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৪৪১.২৯ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২৬ : ৭৪। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৯৭৮.৮৭ ল� ও ২৫৬২.৩৮ ল� টাকা এবং উভয় অথ �বছের ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ১৯ : ৮১ ও ১৪ : ৮৬। ২০১৯-২০ অথ �বছের কউক এর জনবল িছল �মাট ৪৭ জন। এ জনবল ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ি�  �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৮৭ জন ও ৮২ জন।      
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বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

১৯৭২ সােল রা�পিতর ৯৪ নং আেদশ এবং একই সােলর ১৫৯নং সংেশািধত আেদশ বেল বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ 

�া� �িতি�ত হয়। এ িবষেয় পিরবত�েত ১৯৭২ সােল ৩৮ নং অিড ��া�, ১৯৮০ সােল ১১০নং িবল, ১৯৮৩ সােল ১৪নং অিড ��া� 

এবং একই সােলর ৬৪নং অিড ��া� জাির হয়। ��াহত �ি�েযা�া ও শিহদ �ি�েযা�া পিরবােরর সাহা� ও �নব �াসেনর �ব�া 

করাই এ �াে�র �� উে��। এ উে�ে� �া� স�ি� �য়/িব�য়, িশ� ও বািণিজ�ক কায ��ম পিরচালনসহ অ�া� �েয়াজনীয় 

পদে�প �হণ কের থােক। বত�মােন �াে�র অধীেন ২১� িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ান রেয়েছ। �মাগত �লাকসােনর কারেণ এসব 

�িত�ােনর কায ��ম ব� রেয়েছ। তেব ৩ � �িত�ােনর খািল জায়গায় ��স ভাড়া এবং িক� �িত�ােনর মে� �শয়ািরং িভি�েত 

�ডেভলপােরর ম�েম ব�তল ভবন িনম �ােণর কায ��ম হােত �নয়া হেয়েছ। এ� �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� 

�ায়�শািসত সং�া। বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া�-এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
                                                                                                                                                           (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত 
বােজট ২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০২. সরকাির অ�দান ৪৬৫৫১.৮৭ ৪৫২৭০.৪২ ৪৬৬০২.০৭ ৪৫৮০৬.১১ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৩৬৭৫.০০  ৩৬১৭.০২ ৩৩১২.৪৪ ৩২৯৯.৬৩ 

০৫. অ�া�  ২৫.০০  ২০.০০ ২৫.০০ ২৩.২২ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৫০২৫১.৮৭  ৪৮৯০৭.৪৪ ৪৯৯৩৯.৫১ ৪৯১২৮.৯৬ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১৭১৪.৮৬  ১৫৯৪.৫৮ ২০২০.২৫ ১৪৪৭.০৩ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৮১৩.৬৪  ৭৭৭.৭৯ ১৭৮.০৮ ৫৮৯.৩৭ 

০৯. অ�া� �য়   ৪৭৫৫৫.১৩ ৪৬২৫৩.০৮ ৪৭৫১৬.৩৭ ৪৬৬২৫.৬৩ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৫০০৮৩.৬৩ ৪৮৬২৫.৪৫ ৪৯৭১৪.৭০ ৪৮৬৬২.০৩ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ১৬৮.২৪ ২৮১.৯৯ ২২৪.৮১ ৪৬৬.৯৩ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ৫০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৯৭.০০ ৫২.০০ ১১৮.৪০ ১৯২.৫৭ 

১৬. �মাট স�দ ৩৬৫৫৬.৫৮ ৩৪০৬০.৪৮ ৩৫৫৮২.১৯ ৩২০৪১.৭১ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৮৫:১৫ ৮৪:১৬ ৯২:৮ ৮৪:১৬ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৯৫ ২৯৫ ২৯৩ ৩০৫ 

            ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৮৯০৭.৪৪ ল� ও ৫০২৫১.৮৭ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৪৮৬২৫.৪৫ ল� ও ৫০,০৮৩.৬৩ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৮১.৯৯ 
ল� ও ১৬৮.২৪ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৪৯১২৮.৯৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
৪৮৬৬২.০৩ ল� টাকা এবং �য় পরবত�  উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৪৬৬.৯৩ ল� টাকা।  

২০১৯-২১ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৩২০৪১.৭১ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৮৪:১৬। ২০২০-২১ সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� 
�পেয় যথা�েম ৩৪০৬০.৪৮ ল� টাকা এবং ৩৬৫৫৬.৫৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৮৪:১৬ এবং 
৮৫:১৫। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৩০৫ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ 
উভয় অথ �বছের বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�ান �া�-এর �ধান কায �ালেয়র জনবল দ�ড়ােব ২৯৫ জন।  
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বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

১৯৫৭ সােলর ১৫ নং এ�া� অ�যায়ী বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন (িবএফিডিস) �িতি�ত হয়। কেপ �ােরশন 
চলি�� িশে�র সািব �ক উ�য়েন সহায়তা �দােনর লে�� চলি�� িনম �াণ, �িডও �িত�া ও র�ণােব�েণর জ� �ি� বা 
�কা�ািনেক ঋণ �দান, কেপ �ােরশন ক��ক িনেজেদর �িডও �াপন এবং ভাড়ার িবিনমেয় িচ� িনম �াতােদর  �িডও �বহােরর  
�েযাগ �দান কের থােক। এছাড়াও িব.এফ.িড.িস. িবিভ� উপােয় চলি�� িশে�র িবকাশ ও উ�য়েন �ত�� ও পেরা�ভােব 
সহায়তা কের থােক। িবএফিডিস’র ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেটর সংি��-সার 
িন��প: 

বােজট-সংি�� সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ৫৪০.৫০ ৪৭১.৫০ ৫৮৪.৫০ ৪৪৯.৭৭ 

 �য়        

০২. পিরচালন �য় ১,৯৮০.১০ ১,৯৭৪.১০ ২,০১০.৪০ ২,০০২.৫২ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫১১.১৫ ৪৬১.১৫ ৪৫২.১৫ ৩৭৮.৮১ 

০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ২,৪৯১.২৫ ২,৪৩৫.২৫ ২,৪৬২.৫৫ ২,৩৮১.৩৩ 

০৫. পিরচালন উ��ৃ/ঘাটিত (১-৪) -১,৯৫০.৭৫ -১,৯৬৩.৭৫ -১,৮৭৮.০৫ -১,৯৩১.৫৬ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ১৫১.৭৫ ৯৪.৭৫ ২৪৬.৭৫ ১৬৭.৮৫ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ১৫১.০০ ১৫১.০০ ১৫১.০০ ১৫০.৭৮ 

০৮. আয়কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) -১,৯৫০.০০ -২,০২০.০০ -১,৭৮২.৩০ -১,৯১৪.৪৯ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৫৯.০০ ১৯৫.০০ ১৫৯.০০ ৪.১৭ 

১২. দীঘ ��েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ২৮০.০০ ২৮০.০০ ২৮০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৭.০০ ৪৪.০০ ৪৬.০০ ০.৮০ 

১৪. �মাট স�দ ১০,৭৫৩.১৯ ১০,৮২৭.৪৪  ৯,২৬৩.০৬ ১০,৯৯২.৭৬ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১২৪ : -২৪ ১০৫ : -৫ ১৩৪ : -৩৪ ৮৭ : ১৩ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২৫৩ ২৬০ ২৮৬ ২৬৯ 

 

২০১৯-২০ অথ �বছের বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর �মাট ৪৪৯.৭৭ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় 
২৩৮১.৩৩ ল� টাকা। ফেল কেপ �ােরশেনর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল -১৯৩১.৫৬ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ৪৭১.৫০ ল� ও  ৫৪০.৫০ ল� 
টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২৪৩৫.২৫ ল� ও ২৪৯১.২৫ ল� টাকা। ফেল এ সমেয় সং�ার পিরচালন 
�লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম -১৯৬৩.৭৫ ল� ও -১৯৫০.৭৫ ল� টাকা।            

 

২০১৯-২০ অথ �বছের চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন িবিভ� খােত ৪.১৭ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কের। 
�লাকসােনর কারেণ ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া লভ�াংশ িহেসেব 
সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � জমা �দান করেব না। তেব উ� সমেয় অ�া� খােত সরকাির �কাষাগাের যথা�েম ১৯৫.০০ ল� 
ও ১৫৯.০০ ল� টাকা �দান করেব। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
১০৯৯২.৭৬ ল� টাকা ও ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৮৭:১৩। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর 
�াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০৮২৭.৪৪ ল� ও ১০৭৫৩.১৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ১০৫ : -৫ এবং ১২৪ : -২৪। ২০১৯-২০ অথ �বছের কপ �েরশেনর জনবল িছল �মাট ২৬৯ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর জনবল দ�ড়ােব 
যথা�েম ২৬০ ও ২৫৩ জন।      
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বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 
১৯৭২ সােলর রা�পিতর ১৪৩ নং আেদশ বেল বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন �িতি�ত হয়। পয �টন িশে�র উ�য়নকে� 

পয �টন খােতর �েযাগ �িবধা অথ �াৎ পয �টকেদর থাকা খাওয়া এবং যাতায়াত �ব�ার উ�য়ন সাধন বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশেনর 

�� উে��। সম� বাংলােদেশ পয �টন কেপ �ােরশেনর ৩১� ইউিনট রেয়েছ যার মা�েম পয �টন কেপ �ােরশন সকল কায �াবলী 

বা�বায়ন কের থােক। এ কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন ইউিনেটর লাভ/�লাকসান �ধান কায �ালেয়র িহসােবর সােথ সম�য় কের করা 

হয় এবং একী�ত তহিবল হেত �েয়াজন অ�সাের িবিভ� ইউিনেট িবিনেয়াগ/ভ��িক �দান করা হয়। বাংলােদশ পয �টন 

কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহর (�ধান কায �ালয় সহ) বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ১১২২৯.৮৩ ১০৩২৬.৫৯ ১২১৫৩.৫৬ ৮৪৩২.৪৮ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য়  ৩৮৬৫.২৮ ৩০৫৪.৭০ ৪০১৯.২৫ ৩৩৮৫.৬৭৬ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫৩৫৪.৫৩ ৫২৫৫.২৪ ৫৬৯৮.৪৪ ৪৭০৩.৯৪ 

০৪.  �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ৯২১৯.৮১ ৮৩০৯.৯৪ ৯৭১৭.৬৯ ৮০৮৯.৬১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ২০১০.০২ ২০১৬.৬৫ ২৪৩৫.৮৭ ৩৪২.৮৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৯৩২.৮৮ ৮৩৩.০৬ ৬৮৬.২১ ৮৭৭.২৭ 

০৭. অপিরচালন �য় ৩৩৫১.৩৫ ৩০০১.৩৫ ৩০১২.৫০ ২২৮১.৯৬ 

০৮. আয়কর  -১৪২.৯৬ -৫৩.০৮ ৩৮.৩৫ -৩৭১.৬৪ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  -২৬৫.৪৯ -৯৮.৫৬ ৭১.২৩ -৬৯০.১৮ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ২০.০০ ২০.০০ ১০০.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৮৫৬.৯০ ৮১১.০৯ ১০৬৬.৬০ ৪৪৭.১৭ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ১৮৬.৯৭ ১৮৬.৯৭ ২০৬.৯৭ ৩০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯৭২৬.০০ ৩৪০২.০০ ৮৩৩৬.৭৫ ৬৯৫৫.০৩  

১৪. �মাট স�দ ৪১২৩৮.৫৪ ৩২০৭৭.৬৪ ৪০৯২৫.৩৮ ২৯২৬৬.৪৩ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১০:৯০ ১২:৮৮ ১৬:৮৪ ১৪:৮৬ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ২২৪৬ ২২৫৩      ১০৭৭ ১০৬৩ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনেটর �মাট পিরচালন 
রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১০৩২৬.৫৯ ল� ও ১১২২৯.৮৩ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ৮৩০৯.৯৪ ল� ও ৯২১৯.৮১ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 
২০১৬.৬৫ ল� ও ২০১০.০২ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার অপিরচালন আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮৩৩.০৬ ল� ও ৯৩২.৮৮ ল� টাকা এবং অপিরচালন �েয়র  
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ৩০০১.৩৫ ল� ও ৩৩৫১.৩৫ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� সং�ার কর উ�র িনট �লাকসান 
দ�ড়ােব যথা�েম ৯৮.৫৬ ল� ও ২৬৫.৪৯ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ইউিনেটর ৮৪৩২.৪৮ ল� টাকা রাজ� আেয়র 
িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮০৮৯.৬১ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৩৪২.৮৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর বােজেট সং�ার অপিরচালন আয় িছল ৮৭৭.২৭ ল� টাকা এবং অপিরচালন �য় িছল ২২৮১.৯৬ ল� টাকা। ফেল �য় 
পরবত� সং�ার কর উ�র িনট �লাকসান িছল ৬.৯০ ল� টাকা। 
২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট লভ�াংশ িহসােব ২০.০০ ল� টাকাসহ 
সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮১১.০৯ ল� ও 
৮৫৬.৯০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৪৪৭.১৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ২৯২৬৬.৪৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) ১৪:৮৬। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট 
স�দ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩২০৭৭.৬৪ ল� এবং ৪১২৩৮.৫৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের 
দ�ড়ােব যথা�ম ১২:৮৮ ও ১০:৯০। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১০৬৩ জন। ২০২০-২১ অথ �বছের 
এবং ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ২২৫৩ এবং ২২৪৬ জন।    
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সােবক �বসামিরক িবমান চলাচল িবভাগ ও িবমান ব�র উ�য়ন সং�ােক একী�ত কের অে�াবর ১৯৮৫ ি�: অ�ােদশ 

নং- ৩৮ বেল �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� �িতি�ত হয়। ১৯ �ফ�য়াির ২০১৭ ি�. তািরেখ সরকার ক��ক “িদ িসিভল 

এিভেয়শন অথির� অ�া�” �ণয়ন করা হয়। ক��পে�র িনয়�েণ বত�মােন ৩� আ�জ�ািতক, ৫� অভ��রীণ ও ৪� STOL (Short 

Take-off & Landing) িবমান ব�র রেয়েছ। বাংলােদেশর আকাশ সীমানায় ও িবমান ব�রস�েহ �দিশ-িবেদিশ িবমােনর ��ু ও 

িনরাপদ চলাচেলর �ব�া িনি�ত করা এ �িত�ােনর �� কাজ। িবমান চলাচেলর �েযাগ �িবধা �ি�র লে�� ক��প� �িত বছর 

িবিভ� কায ��ম �হণ ও বা�বায়ন কের থােক। বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র ২০২০-২১ অথ �বছের সংেশািধত 

বােজট ও ২০২১-২২ অথ �বছের �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক িববরণ বােজট সংেশািধতবােজট অ�েমািদতবােজট ��ত 
ন�র  ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

 আয়     

০১. �মাট পিরচালন রাজ� ১৬০২১৫.২৮ ১৪৮০৯২.৬৪ ১৬৭৯৭৯.৯৪ ১৪০৮৫১.৮৫ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য় ৮৫৫৫৭.২০ ৭৯১৯৯.৭০ ৭৯৮৮৮.৪২ ৫৩৭৯৭.৩২ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য় ১৪৩০৯.১৫ ১৩৪৭৩.৪৮ ১৪৫০৩.৭৮ ৮৯৭২.৮৫ 

৪ �মাট পিরচালন �য় (২+৩) ৯৯৮৬৬.৩৫ ৯২৬৭৩.১৮ ৯৪৩৯২.২০ ৬২৭৭০.১৭ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (১-৪) ৬০৩৪৮.৯৩ ৫৫৪১৯.৪৬ ৭৩৫৮৭.৭৪ ৭৮০৮১.৬৮ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ৭০৮০.১০ ৬৭৮৩.০৭ ১১৭৮৩.৯৬ ১৪৬০১.৬৬ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২৩.৮১ 

০৮. আয়কর ২৫০০০.০০ ২২০০০.০০ ৩০০০০.০০ ২০০০০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৪২৪২৯.০৩ ৪০২০২.৫৩ ৫৫৩৭১.৭০ ৭২৩৫৯.৫৩ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১২৫০০.০০ ১২০০০.০০ ১২৫০০.০০ ৯৩৭৫.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৩৯০২৫.০০ ৩৫৩৭০.০০ ৪৪০৫০.৩০ ৩০৩৬৩.৮২ 

১২. দী�ঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮৮২৬.২৬ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১৪৮৯৮০.৮২ ৯৩৩৯১.৬২ ১৪৯৫৮০.৯২ ৪৫৩০২.২১ 

১৪. �মাট স�দ ১৭৯৭৩৩৩.৯৭ ১৫৮৩৬৪৭.১১ ১৫১৭২০৪.৭৭ ১৪৩৪৩৫৪.৫৫ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৪০:৬০ ৩৪:৬৬ ৩২:৬৮ ২৯:৭১ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ৩৭৬৯ ৩৬৬৯ ৩৭৬৯ ৩৪১২ 

২০১৯-২০ অথ �বছের বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র �মাট ১৪০৮৫১.৮৫ ল� টাকা পিরচালন রাজে�র 
িবপরীেত �মাট পিরচালন �য় হয় ৬২৭৭০.১৭ ল� টাকা। ফেল ক��পে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ৭৮০৮১.৬৮ ল� 
টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট ক��পে�র �মাট আয় যথা�েম 
১৪৮০৯২.৬৪ ল� ও ১৬০২১৫.২৮ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হে� যথা�েম ৯২৬৭৩.১৮ ল� ও ৯৯৮৬৬.৩৫ 
ল� টাকা। ফেল ক��পে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫৫৪১৯.৪৬ ল� ও ৬০৩৪৮.৯৩ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছের �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ৯৩৭৫.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট 
৩০৩৬৩.৮২ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত 
বােজেট ক��প� লভ�াংশ িহেসেব যথা�েম ১২০০০.০০ ল� ও ১২৫০০.০০ ল� টাকাসহ যথা�েম �মাট ৩৫৩৭০.০০ ল� ও 
৩৯০২৫.০০ ল� টাকা �দান করেব। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
১৪৩৪৩৫৪.৫৫ ল� টাকা ও ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২৯:৭১। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর 
�াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৫৮৩৬৪৭.১১ ল� ও ১৭৯৭৩৩৩.৯৭ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৩৪:৬৬ ও ৪০:৬০। ২০১৯-২০ অথ �বছের ক��পে�র কম �রত জনবল িছল ৩৪১২ জন। ২০২০-২১ 
অথ �বছের এবং ২০২১-২২ অথ �বেছর ক��পে�র জনবল থাকেব যথা�েম ৩৬৬৯ জন ও ৩৭৬৯ জন কের।   
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বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� 

 বাংলােদেশর জলপেথ �নৗ-পিরবহেনর অবকাঠােমা�লক �েযাগ �িবধা �ি� যথাঃ �নৗ-�যাগােযাগ ও পিরবহন �ব�ার 

উ�িতকে� এর যথাযথ সংর�ণ ও িনয়�ণ, িনরাপদ �নৗ-চলাচল এবং নদী ব�র আ�িনকীকরণ ��িত কম �কা� বা�বায়েনর লে�� 

১৯৫৮ সােল এক� িবিধব� সং�া িহেসেব তৎকালীন �ব � পািক�ান অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� �িতি�ত হয়। পরবত�কােল 

১৯৭৭ সােল রা�পিত ক��ক জারী�ত অ�ােদশ বেল এর নামকরণ করা হয় বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�। 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� �নৗ-পিরবহন ম�ণালেয়র অধীেন এক� �ায়�শািসত �িত�ান। এ সং�া বত�মােন সারা 

�দেশ বষ �া �মৗ�েম �ায় ৬৫০০ িকেলািমটার এবং �� �মৗ�েম �ায় ৪৮০০ িকেলািমটার �নৗ-পেথ �েয়াজনীয় �সবা �দান কের 

থােক। বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট সংি��সার (�ধান কায �ালয়) 
     (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট  
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

 
০১. 
০২. 
০৩. 
০৪. 
০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 
সরকাির অ�দান 
�সবার জ� �া� িফ 
�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 
অ�া� 

 
০.০০ 

৫২2০০.০০ 
২৪৫০০.০০ 

০.০০ 
০.০০ 

 
০.০০ 

৫০৭৮৫.00 
২40০০.০০ 

০.০০ 
০.00 

 
০.০০ 

৪৮৪৪০.00 
২৩৫০০.০০ 

০.০০ 
২৬৬০.00 

 
০.০০ 

৫০৪৭৯.১৭ 
২৫৩৫৩.২১ 

০.০০ 
০.০০ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ৭৬7০০.০০ ৭৪7৮৫.০০ 7৪৬০০.০০ ৭৫৮৩২.৩৮ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 
কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 
অ�া� �য় 

 
২৫৩২৫.00 
4৮০০.০০ 

5199৯.15 

 
২৩১৫১.০০ 

৪৪০০.০০ 
5222০.15 

 
2৪০১৯.00 

4৫০.০০ 
৫৫৮০৫.১৫ 

 
২০৩৮০.৯৭ 
৩৮০০.০০ 
4৬৯৭১.৭৫ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৮2124.১৫ 79771.১৫ ৮০২৭৪.১৫ ৭১১৫২.৭২ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -5424.১৫ -4986.১৫ -৫৬৭৪.15 ৪৬৭৯.৬৬ 

১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 
১০০৫.০০ 
৪৫০.০০ 

১৩৮৮৫৪.০০ 
৮8562৯.২৬ 

১৭:৮৩ 
4১০২ 

০.০০ 
১৩১৫.০০ 
৪৫০.০০ 

১২৭৬৭০.০০ 
756508.41 

২০:৮০ 
৪১০২ 

০.০০ 
১০৮৫.০০ 
৪৫০.০০ 

১৭১৩১৯.00 
৯১২৫০৫.৫7 

১৭:8৩ 
4০০২ 

০.০০ 
৯৬৩.৪৬ 

৪০৭৫৪.৪০ 
১৯৮৮১.০৯ 

৬৩৯০৭৯.৫৬ 
২৪:৭৬ 
৩৯৮৭ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ৫০৭৮৫.০০ ল� ও 

৫২2০০.০০ ল� টাকা রাজ� অ�দানসহ সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৪7৮৫.০০ ল� ও 

৭৬7০০.০০ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �েয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 79771.১৫ ল� ও ৮২124.১৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম 4986.১৫ ল� ও  

5৪2৪.১৫ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের ৫০৪৭৯.১৭ ল� টাকা রাজ� অ�দানসহ সং�ার �মাট আয় ৭৫৮৩২.৩৮ ল� টাকার 

িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৭১১৫২.৭২ ল� টাকা এবং �য় উ�� আয় িছল ৪৬৭৯.৬৬ ল� টাকা। 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক িবিভ� ধরেনর �� ও 

কর বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১৩১৫.০০ ল� ও ১০০৫.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 

অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদান িছল ৯৬৩.৪৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 

িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬৩৯০৭৯.৫৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৪:৭৬। ২০২০-২১ এবং 

২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 7৫650৮.41 ল� ও ৮8562৯.২৬ ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত যাথা�েম ২০:৮০ ও ১৭:৮৩। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 3৯৮7 জন।         

২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৪১০২ জন কের। 
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বাংলােদশ  �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক) 

িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক) The Bangladesh Small and 

Cottage Industries Corporation Act 1957 (Act No. XVII of 1 9 57 ) এর মা�েম গ�ত এক� �ায়�শািসত �িত�ান। 
িবিসক �দেশ �� ��র ও �ামীণ িশে�র উ�য়ন, পিরবধ �ন ও স�সারণ�লক কায � স�াদন কের আসেছ। সং�ার ল�� ও উে�� 
হে�- কম �সং�ান �ি� আয়বধ �ক কম �কাে�র মা�েম দাির� িবেমাচন, �বকার� �রীকরণ, আয় �বষ� �াস, িশ� উে�া�া �ি�, 
�� ও ��র িশে�র পে�র বাজার উ�য়ন ও স�সারেণর মা�েম অথ �ৈনিতক স�ি� অজ�েন সহায়তা করা। িবিসক এর বােজট-
সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0২. সরকাির অ�দান ১৯৭০০.০০ ১৯৩৯৮.০০ ২৯৬১৪.৬০ ১৯৩৩১.০০ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১৩৩০.৯০ ১২৫৪.৮০ ১৭১৭.৩০ ১৪০৯.২২ 

0৫. অ�া�  ১৭৮৯.১০ ১৭৬৫.২০ ২৭৮২.৭০ ১৭৫৫.৫৭ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ২২৮২০.০০ ২২৪১৮.০০ ৩৪১১৪.৬০ ২২৪৯৫.৭৯ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ১২৫৫২.৪৭ ১২৬৪২.৪৭ ১৩২৬৭.৯২ ১১৬৩১.০৬ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩৯৪১.৫৩ ৪২৪৬.৫৩ ৪০৯৫.৭১ ৪২৯১.৫০ 

0৯. অ�া� �য়   ৮৩২০.৬০ ৬৬৭৭.৮৭ ৮৬৯০.৮৮ ৪৫৯৫.১৬ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২৪৮১৪.৬০ ২৩৫৩৬.৮৭ ২৬০৫৪.৫১ ২০৫১৭.৭২ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   -১৯৯৪.৬০ -১১১৮.৮৭ ৮০৬০.০৯ ১৯৭৮.০৭ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৩১০.০০ ৩১০.০০ ৩১০.০০ ২৬৯.৯৮ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ৮০০.০০ ৪৫০.০০ ৩৭৫.৫০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১১৮০৯.০০ ৩৮৯৬.০০ ৯৫১৫.৮০ ২৩৭০.৯৯ 

১৬. �মাট স�দ ২৬৪১৫১.৬১ ২৫৪৯৪৫.৯১ ২৩৭৫১১.৪৮ ২৫১৭৯০.০৫ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৫০:৫০ ৪৮:৫২ ৫০:৫০ ৪৬:৫৪ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৯৯৩ ১৯৯৩ ২৩৬০ ২০৭৬ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২২৪১৮.০০ ল� ও ২২৮২০.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৩৫৩৬.৮৭ ল� ও ২৪৮১৪.৬০ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১১১৮.৮৭ ল� ও ১৯৯৪.৬০ 
ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২২৪৯৫.৭৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২০৫১৭.৭২ ল� টাকা। উ� 
অথ �বছের সং�ার  �য় উ��ৃ আয় িছল ১৯৭৮.০৭ ল� টাকা।  

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩১০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের 
সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২৬৯.৯৮ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ২৫১৭৯০.০৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity 

Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ৪৬:৫৪। ২০২০-২১ অথ �বছেরর  সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট 
স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ২৫৪৯৪৫.৯১ ল� এবং ২৬৪১৫১.৬১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৪৮:৫২ 
ও ৫০:৫০। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২০৭৬ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২  উভয় অথ �বছের 
সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৯৯৩ জন। 
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বাংলােদশ র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� (�বপজা) 

 র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� (�বপজা) আইন ১৯৮০ (আইন নং-৩৬) বেল বাংলােদশ র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা 
ক��প� (�বপজা) গ�ত হয়। �বপজা’র �ধান কায �াবলী এবং উে��স�হ হেলা: ১. র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকায় িবেদিশ �িঁজ 
িবিনেয়ােগ সহেযািগতা ও উৎসাহ দােনর মা�েম �দেশ অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত করা, ২. র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা 
স�সারেণর মা�েম বাংলােদেশর �মাট র�ািনর পিরমাণ �ি� কের �বেদিশক ��া অজ�েনর উৎস �ি� করা, ৩. র�ািন �ি�য়াকরণ 
এলাকায় িশ� কারখানা, বািণিজ�ক ও �সবা�লক �িত�ান �াপেন যাবতীয় সহেযািগতা ও উৎসাহ দােনর মা�েম বাংলােদেশর 
অথ �ৈনিতক িভি�েক শি�শালী করা এবং ৪. র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা স�সারেণর মা�েম �দেশ উৎপাদন �ি� ও কম �সং�ােনর 
�েযাগ �ি� করা ও আ�িনক উ�ততর ��ি�গত �ান আহরেণর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� ও �ব�াপনা খােত দ�তা আনয়ন 

করা। �বপজা-এর ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার      

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িবববরণ বােজট             
2021-22 

সংেশািধত বােজট 
2020-21 

অ�েমািদত বােজট 
2020-21 

সামিয়ক 
2019-20 

 আয়     
০1. ইউিনটস�হ হ’�ত �লিভ সং�হ 0.00 0.00 0.00 0.00 

০2. সরকাির অ�দান 0.00 0.00 0.00 0.00 

০3. �সবার জ� �া� িফ ১৭৩৬৩.১৭ ১৬৩৪০.০৫ ১৮৪২০.০০ ১৫৯২৮.৭৯ 

০4. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৩০৭১৯.১৩ ২৯৯৮২.৫০ ২৯৩৭৩.০০ ৩৪৮২৬.২৯ 

০5. অ�া� ১৮৯০.৪২ ১৪৭৫.০০ ১৪৭৫.০০ ৫৬২৩.১২ 

০6. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৪৯৯৭২.৭২ ৪৭৭৯৭.৫৫ ৪৯২৬৮.০০ ৫৬৩৭৮.২০ 

 �য়     

০7. �বতন ও ভাতািদ ১০৫৫১.০০ ৯৪৯০.০০ ১০২৮৫.০০ ৮২৬৩.৯৪ 

০8. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩১৪৭.২৫ ৬৫৮৯.৮০ ২৯৪৮.০০ ২০৮৩.৫৪ 

০9. অ�া� ২৮৩৯০.২৮ ২৬৪২১.৭৪ ২৬৭৭৯.৪১ ১৯৯৫৬.১০ 

10. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৪২০৮৮.৫৩ ৪২৫০১.৫৪ ৪০০১২.৪১ ৩০৩০৩.৫৮ 

11. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৭৮৮৪.১৯ ৫২৯৬.০১ ৯২৫৫.৫৯ ২৬০৭৪.৬২ 

12. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ২০00.00 ২০00.00 ২০00.00 2000.00 

13. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৯৫00.00 ৯৫00.00 ৭০00.00 ৯০০৭.৪২ 

14. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ২৩৭০.৩৫ ২৩৮৬.০০ ২৩৮৬.০০ ২৪৯০.৩৬ 

15. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৭৬৪৬.১৮ ২৩৮৩২.৭৫ ৫৭৭১৪.৬৮ ৬৫৮৫.৩৪ 

16. �মাট স�দ ৩১৯৪১১.৫১ ৩২৩৩৯৭.৬৭ ৩০৪২৫৩.৮০ ৩২৯৯৮৭.৬৬ 

17. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৯ : ৮১ ২২ : ৭৮ ১৬ : ৮৪ ২৫ : 7৫ 

18. �মাট জনবল (সং�া) ২৭৭৭ ১৬৪৬ ১৭৮১ ২৪৭৫ 
 

২০১৯-২০ অথ �বছের �বপজা’র �মাট ৫৬৩৭৮.২০ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৩০৩০৩.৫৮ ল� টাকা। 

ফেল সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ২৬০৭৪.৬২ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  

অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ৪৭৭৯৭.৫৫ ল� ও ৪৯৯৭২.৭২ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন 

করা হয় যথা�েম ৪২৫০১.৫৪ ল� ও ৪২০৮৮.৫৩ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫২৯৬.০১ ল� ও 

৭৮৮৪.১৯ ল� টাকা। 
 

২০১৯-২০ অথ �বছের �বপজা লভ�াংশ িহেসেব ২০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৯০০৭.৪২ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের জমা �দান কের। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত উভয় বােজেট �বপজা 
লভ�াংশ িহেসেব ২০০০.০০ ল� টাকা কের জমা �দান করেব। উ� সমেয় �বপজা �মাট ৯৫০০.০০ ল� টাকা কের সরকাির 
�কাষাগাের জমা �দান করেব। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৩২৯৯৮৭.৬৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৫:৭৫। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বেছরর �াি�লত 
বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩২৩৩৯৭.৬৭ ল� ও ৩১৯৪১১.৫১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত  
হেব ২২:৭৮ ও ১৯:৮১। অপরিদেক ২০১৯-২০ অথ �বছের কম �রত জনবল িছল ২৪৭৫ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং 
২০২১-২২ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১৬৪৬ জন ও ২৭৭৭ জন।      
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বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড � 
�ধান কায �ালয় 

নগর ও �ামা�েলর জীবনযা�ার মােনর �বষ� �মাগতভােব �র করার উে�ে� �িষ িব�েবর িবকাশ, �ামা�েল িশে�র 

স�সারণ, িশ�া, �যাগােযাগ-�ব�া, জন�াে��র উ�য়ন, এবং প�ীর জনগেনর �দারেগাড়ায় িব��ৎ �িবধা �পৗছঁােনার লে�� িব��ৎ, 

�ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� �ায়�শািসত �িত�ান িহেসেব ১৯৭৭ সােলর রা�পিতর ৫১ নং অ�ােদশ 

বেল প�ী িব��তায়ন �বাড � (পিবেবাড �) �িতি�ত হয়। ১৯৭৭ সােল পিবেবাড � �িত�ার পর “না লাভ না �লাকসান” নীিতর উপর িভি� 

কের প�ী িব��ৎ সিমিত (পিবস) গ�ত হয়। �দেশর �ামীণ জনপেদ ‘প�ী িব��তায়ন কায ��ম’ পিরচালনা করাই বাপিব �বাড � এর 

�� উে��। ১৯৭৮ সােল প�ী িব��ৎ সিমিতর কায ��ম ��র পর হেত বাপিবেবাড � প�ী িব��ৎ সিমিতস�হ গঠনসহ, 

সিমিতস�েহর �ভৗত অবকাঠােমা িনম �ােণর জ� �েয়াজনীয় তহিবেলর সং�ান এবং িব��ৎ িবতরণ �নটওয়াক� িনম �াণ ও পিরচালেন 

সিমিতস�হেক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান কের আসেছ। উে��, বত�মােন ৮০� প�ী িব��ৎ সিমিত সারা �দেশর �ামা�েল িব��ৎ 

�িবধা �দান কের আসেছ। বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর �ধান কায �ালেয়র বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত 
বােজট ২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২.. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৯৫৬৯৫.১১ ৮১৭২২.৭৭ ৯৫৮৯৪.০০ ৬৯৮৩৫.৯৫ 
০৫. অ�া�  ১২৬৭৫.০০ ১২৬৮০.০০ ১৬৪৪০.০০ ১৬০৩৩.৩৩ 
০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১০৮৩৭০.১১ ৯৪৪০২.৭৭ ১১২৩৩৪.০০ ৮৫৮৬৯.২৮ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১০২০৪.০০ ৮৫০৭.০০ ৯৪৮৭.০০ ৭৮১৮.০৮ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫০১০.০০ ৫,০১০.০০ ৫০১০.০০ ৫০১০.০০ 
০৯. অ�া� �য়   ২১২৪৮.০০ ২২৬৩৮.৫০ ১৭৫৫৫.৭৭ ৬১৬৭৭.৭৭ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৬৪৬২.০০ ৩৬১৫৫.৫০ ৩২০৫২.৭৭ ৭৪৫০৫.৮৫ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৭১৯০৮.১১ ৫৮২৪৭.২৭ ৮০২৮১.২৩ ১১৩৬৩.৪৩ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৫০০০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৬২১৫৫.৮৫ ৫৫১৭১.৫০ ৫১৭১১.৭৫ ১৩১৫৭০.০৬ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ২৩৫২০.৮০ ২৩৫৭৩.৬৮ ২৩৫৬৮.১২ ১৯৭৫৩.১৪ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭০৩৪৮০.০০ ৬৩১০০৪.৫২ ৭৩১৫৮৪.৯৫ ৬৮১৪.৬৯ 
১৬. �মাট স�দ ১০৩৪৬৪৩৭.৩৪ ৮০৫৫৬৭২.৩০ ৯৭৭২১৯০.২৫ ৫৮৮৮৪৪০.৭৯ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৩৮:৬২ ৩২:৬৮ ৪১:৫৯ ২২:৭৮ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৫৮২ ১৫৮২ ১৬৮৫ ১১৮৯ 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৪৪০২.৭৭ ল� ও ১০৮৩৭০.১১ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৩৬১৫৫.৫০ ল� ও ৩৬৪৬২.০০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৮২৪৭.২৭ ল� ও ৭১৯০৮.১১ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৮৫৮৬৯.২৮ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৭৪৫০৫.৮৫ ল� টাকা এবং �য় 
উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ১১৩৬৩.৪৩ ল� টাকা।  

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ৩০০.০০ ল� টাকা 
লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের জমা �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫৫১৭১.৫০ ল� এবং ৬২১৫৫.৮৫ ল� টাকা। 
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ৫০০০০.০০ ল� টাকা �য় উ�ৃ� আয় সহ সরকাির �কাষাগাের ১৩১৫৭০.০৬ ল� টাকা জমা �দান 
কের। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫৮৮৮৪৪০.৭৯ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল (Debt Equity Ratio) ২২:৭৮। ২০২০-২১ সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ �া�িলত 
বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৮০৫৫৬৭২.৩০ ল� টাকা এবং ১০৩৪৬৪৩৭.৩৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত 
দ�ড়ােব যথা�েম ৩২:৬৮ এবং ৩৮:৬২। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১১৮৯ জন। ২০২০-২১ এবং 
২০২১-২২ উভয় অথ �বছের বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর  জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৫৮২ জন।  
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বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড � (পি� িব��ৎ সিমিত) 
ইউিনটস�হ 

              ২০১৯-২০ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী পি� িব��তায়ন �বােড �র অধীেন ঐ সময় পয �� �মাট ৮০ � সিমিত িব��তায়ন ও 

৮০ � সিমিত সংগ�ত করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছেরর বােজেট  এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজেট �কান ন�ন 

সিমিত িব��তায়ন বা সংগ�ত করার ল��মা�া ধায � করা হয়িন। বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর ইউিনটস�েহর বােজট-

সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৩২৩৬২৫১.০০ ২৯২৭৯৪৯.০০ ২৯০৩৬৬৩.৩৭ ২২৮৯৩৩৭.০০ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩১৩৬৭৪১.০০ ২৮৩৭৯২৬.০০ ২৭৭৪৬২৬.৭৪ ২২৬২৮৪০.০০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৬৯৮৮৬.০০ ৬৬০৪৬.০০ ৬১৩০৭.২৫ ৫৪,৭০৯.০০ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩২০৬৬২৭.০০ ২৯০৩৯৭২.০০ ২৮৩৫৯৩৩.৯৯ ২৩১৭৫৪৯.০০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ২৯৬২৪.০০ ২৩৯৭৭.০০ ৬৭৭২৯.৩৮ -২৮২১২.০০ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৬৬২৯৬.০০ ৬৪১৯২.০০ ৫৪৩৩০.২৭ ৫৯৯৮৯.০০ 

০৭. অপিরচালন �য় ৭৭৩৯১.০০ ৭৫৩৮৮.০০ ৭৬০৫৯.৩৯ ৬৪৯৩৬.০০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ১৮৫২৯.০০ ১২৭৮১.০০ ৪৬০০০.২৬ -৩৩১৫৯.০০ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ১৭০৬২৯.০০ ১৫৫০০২.০০ ১৫৩৪৬৫.৩২ ১২০৭৩৫.০০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ১৩৮৬৭১.০০ ১২৬০৬৪.০০ ৭২৫৯৩.০০ ১১৪৬০৪.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৫০০০০.০০ ৩৫০০০০.০০ ৪১৮৫৮৯.১০ ১৯৪৩৪৯.০০ 

১৪. �মাট স�দ ৮৬২৫৫৩১.৯৭ ৭৭১৭৬২৩.৭০ ৯০৫২৮৩৪.৪৫ ৬৯০১৫০৬.০০ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity ৯৮:০২ ৯৮:০২ ৯৭:৩ ৯৮:০২ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৪০৩৬৮ ৩৯৬৪৩ ৩৮১৪৩ ৩৪৯৬৩ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৯২৭৯৪৯.০০ ল� ও ৩২৩৬২৫১.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ২৯০৩৯৭২.০০ ল� ও ৩২০৬৬২৭.০০ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব 
যথা�েম ২৩৯৭৭.০০ ল� ও ২৯৬২৪.০০ ল� টাকা এবং কর উ�র িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১২৭৮১.০০ ল� ও ১৮৫২৯.০০ 
ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২২৮৯৩৩৭.০০ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৩১৭৫৪৯.০০ 
ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ২৮২১২.০০ ল� টাকা এবং িনট �িতর পিরমাণ িছল ৩৩১৫৯.০০ ল� টাকা।  

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ��, িবিভ� কর 
বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৫৫০০২.০০ ল� ও ১৭০৬২৯.০০ ল� টাকা।    
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ১২০৭৩৫.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬৯০১৫০৬.০০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ৯৮:২। ২০২০-২১ অথ �বছের সংেশািধত ও ২০২১-২২ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� 
�পেয় যথা�েম ৭৭১৭৬২৩.৭০ ল� টাকা এবং ৮৬২৫৫৩১.৯৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব 
৯৮:২। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৪৯৬৩ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের 
বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৩৯৬৪৩ ও ৪০৩৬৮ জন। 
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বাংলােদশ চা �বাড � 

 বাংলােদশ চা �বাড � বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন� এক� িবিধব� সং�া। বাংলােদেশর চা িশে�র উ�য়ন এবং �ণালীব� 

িনয়�েণর �েরা দািয়� চা �বাড � পালন কের থােক। চা এর উৎপাদন, িবপণন এবং র�ািন সং�া� যাবতীয় কাজ এ �বােড �র 

অ�� ��। চা িশে�র সািব �ক উ�য়ন ও চােয়র িবপণেনর লে�� পািক�ান � এ�া� ১৯৫০ এর আওতায় ১৯৫১ সােল “পািক�ান � 

�বাড �” গ�ত হয়। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর চা অ�ােদশ ১৯৭৭ এর আওতায় “বাংলােদশ চা �বাড �” �নগ ��ত হয়। চা 

অ�ােদশ ১৯৭৭ এবং চা (সংেশাধনী) অ�ােদশ ১৯৮৬ এর পিরবেত� বত�মােন চা আইন ২০১৬ এর অধীেন বাংলােদশ চা �বাড � 

পিরচািলত হে�। বাংলােদশ চা �বাড � এর বােজট- সংি��সার িন��প:                                         

                                                                      বােজট-সংি��সার                                         
(ল� টাকায়)                                                                                                                                                

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক              
২০১৯-২০  

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ  ১১২.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৭০.০০ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১০১০.০০ ৯১১.৯৮ ৯১১.৯৮ ৯৭১.০০ 

০৫. অ�া�  ২৩১০.০০ ২১৪৮.০০ ২১৪৮.০০ ২০৪২.৬৯ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩৪৩২.০০ ৩১৬৯.৯৮ ৩১৬৯.৯৮ ৩০৮৩.৬৯ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১৪৭২.৭৭ ১২৬৫.৩৮ ১৩৮৬.৯৭ ১১৩৬.৩২ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ২৬৪.৯০ ২৬৯.৭৫ ২৬১.৭২ ৩৫০.১০ 

০৯. অ�া� �য়   ১৩৭৯.৮৭ ১০৬০.৪৪ ১০৯২.৭২ ৭৪০.২৫ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩১১৭.৫৪ ২৫৯৫.৫৭ ২৭৪১.৪১ ২২২৬.৬৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ৩১৪.৪৬ ৫৭৪.৪১ ৪২৮.৫৭ ৮৫৭.০২ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮১৯.৫০ ৮৮৫.২২ ৮৬৪.৯৫ ১৪১৭.০০ 

১৬. �মাট স�দ ১৩৫৩৯.১৯ ১৩২৬৪.৭৩ ১৩১১৮.৮৯ ১২৭৩০.৩২ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১:৯৯ ১:৯৯ ১:৯৯ ১:৯৯ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৩১০ ২৮৫ ৩১৪ ২৫৫ 
 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩১৬৯.৯৮ ল� ও ৩৪৩২.০০ ল� টাকা। এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
২৫৯৫.৫৭ ল� ও ৩১১৭.৫৪ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৭৪.৪১ ল�  ও ৩১৪.৪৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০  
অথ �বছের সং�ার ৩০৮৩.৬৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২২২৬.৬৭ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� আেয়র 
পিরমাণ িছল ৮৫৭.০২ ল� টাকা।           

 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/ লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ  ৪০.০০ টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 
িছল ১২৭৩০.৩২ ল� টাকা  এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১:৯৯। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৩২৬৪.৭৩ ল� ও ১৩৫৩৯.১৯ ল� 
টাকা এবং উভয় বােজেট  ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১:৯৯। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৫৫ 
জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  সং�ার জনবেলর সং�া �ি� �পেয় 
দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৫ এবং ৩১০ জন।      
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ব� �ি�য়াকরণ �ক� 

�াধীনতার মহান �পিত জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান ত�ত িশে�র উ�য়েন গভীরভােব আ�হী িছেলন। িতিন 
ত�িতেদর ���ে� �তা সরবরােহর �ব�া কেরিছেলন। ত�ত িশে�র িবকােশ �� ও �াি�ক ত�িতেদর কািরগির সহায়তা �দান, 
ত�িতেদর আথ � সামািজক অব�ার উ�য়ন তথা ব�ব�র �ে�র �সানার বাংলা গড়ার লে�� ১৯৮৭ সেন ১৯৯.৬০ ল� টাকা �েয় 
�ােচ�র �ানেচ�ার �াত নরিসংদী বা�রহােটর সি�কেট ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর পাে�� নওপাড়া নামক �ােন ৩.৬৩ একর 
জিমেত ব� ও পাট  ম�ণালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ ত�ত �বাড � ক��ক ব� �ি�য়াকরণ �ক� (িসিপিস) �িত�া করা হয়। এখান 
�থেক ত�িত, �� ও �াি�ক �বসায়ীেদর সরবরাহ�ত কাপেড়র িবিভ� কািরগির �সবা �যমন-ওয়ািশং এ� ডাইং, ি�ি�ং, 
িফিনিশং, ক�ােল�ািরং, িসি�ং, হাইে�া-এ��াি�ং ইত�ািদ �সবা �দান করা হয়। আিশর দশেক �দেশ গােম ��স িশে�র িবকাশ 
ঘটায় এ �ক�� বত�মােন �াকওয়াড � িলংেকজ িহসােবও কাজ করেছ। বত�মােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 
�ধানম�ী িডিজটাল বাংলােদেশর �পকার ব�ব�র �েযা� ক�া জনেন�ী �শখ হািসনার একা� সা��েহ �ক��েক আ�িনকায়ন ও 

�েগাপেযাগী করেণর িনিম� ৪৪.৭০ �কা� টাকা �েয় BMRE (Balancing Modernization Rehabilitation and 

Expansion) করণ �কে�র কাজ �ত বা�বায়ন করা হে� । ব� �ি�য়াকরণ �ক� এর বােজট - সংি��সার িন��প:        

                                                                       বােজট-সংি��সার                                                  
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
সামিয়ক              
২০১৯-২০ 

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ৪৮৩.৪৬ ৪৪০.৬০ ৪৫৯.০৮ ২৮০.১০ 
 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩০২.৬৯ ২৫৯.১৫ ৩২২.৫০ ২৭১.০২ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩০২.৬৯ ২৫৯.১৫ ৩২২.৫০ ২৭১.০২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৮০.৭৭ ১৮১.৪৫ ১৩৬.৫৮ ৯.০৮ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৭১.৫৫ ৩৭.৮৬ ৭৬.০১ ৫৮.২৮ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  ১০৯.২২ ১৪৩.৫৯ ৬০.৫৭ -৪৯.২০ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   
 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    
 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩.৪০ ৩.২০ ৬.৭৫ ০.৬৯ 

১৪. �মাট স�দ ২৬৪.২০ ২৫৮.৬৬ ৩৪০.৪৫ ২৫৩.৫২ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio)  
 

-৭৬:১৭৬ -৩৮:১৩৮ -২২:১২২ ১৬:৮৪ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৪৯ ৪৯ ৫১ ৪৪ 

  

 ২০২০-২১  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৪০.৬০ ল� ও ৪৮৩.৪৬ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  
যথা�েম ২৫৯.১৫ ল� ও ৩০২.৬৯ ল� টাকা। ফেল পিরচালন এবং িনট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১৮১.৪৫ ল� ও ১৮০.৭৭ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ২৮০.১০ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৭১.০২ ল� টাকা এবং 
পিরচালন  ও িনট �নাফার পিরমাণ িছল ৯.০৮ ল� টাকা।           
 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
অবদান /লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৯-২০ অথ �বছের ও সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �কান 
অবদান িছলনা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৫৩.৫২ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৬:৮৪। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৫৮.৬৬ ল� ও ২৬৪.২০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব -৩৮: ১৩৮ ও -৭৬:১৭৬ ।  ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৪৪ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম  ৪৯ জন ও ৪৯ জন।   
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � অবািণিজ�ক, উ�য়ন ও �সবা�লক �িত�ান। �বােড �র িনজ� �কান আয় নাই। সরকার 
ক��ক �দ� �রকািরং অ�দােনর মা�েম �বােড �র �শাসিনক �য় িনব �াহ হেয় থােক। ইহার �ল উ�� হে� (ক) �রশম চােষর 
লাভজনক িদক চািষেদর িনকট �েল ধরা (খ) চািষেদর উপ�� �িশ�ণ �দান করা (গ) �াি�ক চািষেদর আিথ �ক কািরগির 
সহায়তা দান এবং (ঘ) �রশম চাষেক জনি�য় কের �তালার মা�েম �ত �রশম চাষ স�সারণ কম �কাে�র �াপকভােব  ও �ত 
মাঠপয �ােয় িব�ার ঘ�েয় দাির� িবেমাচন করা। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �-এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়)  
�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট           
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১         

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

��ত        
২০১৯-২০ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0২. সরকাির অ�দান ৩৩৮৭.৫০ ৩০৫০.০০ ৩০৫০.০০ ২৮৫৪.৬৪ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৪. �বসািয়ক �নাফা �া� ভাড়া ও �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৫. অ�া�  ৭৭.১৭ ৩৭.০০ ৬৭.১৮ ৩৬.০১ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩৪৬৪.৬৭ ৩০৮৭.০০ ৩১১৭.১৮ ২৮৯০.৬৫ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ১৫১৫.৫০ ১৪২২.০০ ১৫৫৬.৩০ ১৪৮০.৪৩ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৭৮৫.০০ ৭২৭.৩০ ৬৩১.০০ ৫০৬.৭৩ 

0৯. অ�া� �য়   ৮৮০.০০ ৮৭৪.০০ ৮৩৩.০০ ৮৫১.৫০ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩১৮০.৫০ ৩০২৩.৩০ ৩০২০.৩০ ২৮৩৮.৬৬ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ২৮৪.১৭ ৬৩.৭০ ৯৬.৮৮ ৫১.৯৯ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৯০.০০ ৯৫.০০ ৯৭.০০ ৭২.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ৭৭.১৭ ৩৭.০০ ৪৪.০০ ৩৬.০১ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৮৪.১৭ ৬৩.৭০ ১৯.৭০ ৫১.৯৯ 
১৬. �মাট স�দ ৬২০০৫.২১ ৫৮৩৩৩.৫৪ ৫৭৬২৬.৩২ ৫৫২১৯.৮৪ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৭:৯৩ ৭:৯৩ ৭:৯৩ ৮:৯২ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৫০ ১৮০ ২২২ ২৫৬ 

 ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩০৮৭.০০ ল� ও ৩৪৬৪.৬৭ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৩০২৩.৩০ ল� ও ৩১৮০.৫০ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬৩.৭০ ল� ও ২৮৪.১৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের সং�ার ২৮৯০.৬৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৮৩৮.৬৬ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� আয় িছল 
৫১.৯৯ ল� টাকা।   

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�া সরকাির �কাষাগাের ��, িবিভ� 
কর বাবদ �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৫.০০ ল� টাকা এবং ৯০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৭২.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫৫২১৯.৮৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity 

Ratio) িছল ৮:৯২। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় 
দ�ড়ােব যথা�েম ৫৮৩৩৩.৫৪ ল� টাকা এবং ৬২০০৫.২১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ৭:৯৩। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৫৬ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের বাংলােদশ �রশম �বাড �-এর জনবেলর 
সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৮০ এবং ১৫০ জন। 
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র�ািন উ�য়ন ��েরা 
 

�দেশর র�ািন বািণজ� �সার এবং র�ািনকারকেদর �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দােনর উে�ে� মাহামা� রা�পিতর 

অ�েমাদন�েম আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম� ণালয় ক��ক ১০ অে�াবর ১৯৭৭ ি�. তািরেখ জাির�ত অ�ােদশ The Export 

Promotion Bureau Ordinance, 1977 বেল র�ািন উ�য়ন ��েরা গ�ত হয়। র�ািন উ�য়ন ��েরা বািণজ� ম� ণালেয়র অধীন 
এক� �ায়�শািসত সং�ার �� উে�� হেলা �দেশর র�ািন বািণজ� স�সারণকে� র�ািন নীিত �ণয়ন, র�ািনকারকেদর সিহত 
সম�য় র�া কের র�ািন বািণজ� উ�য়েন �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ, �দিশ-িবেদিশ ��তা/িবে�তােদর মে� সম�েয়র �ব�া, 
বিহিব �ে� �দশীয় পে�র বাজার �ি�র �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর জ� সরকারেক পরামশ � �দান করা ইত�ািদ। র�ািন উ�য়ন 

��েরা এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার  
(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 
২০২০-২১ 

সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

 
০১. 

আয় 
রাজ� আয় (অ�দানসহ) 

 
৪৯৭১.৮৫ 

 
৪২০২.৯০ 

 
৪২৭৮.৬৫ 

 
৫৬৬৬.৪৮ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
পিরচালন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৩৬৮৯.৯০ 
২৭৫৭.১৯ 

 
১৭৮৫.৯০ 
২১৮৮.৯৫ 

 
৩৮৪৭.৪৫ 
২৯৩০.১৬ 

 
৩০১৮.৪২ 
১৯৬২.৫০ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৬৪৪৭.০৯ ৩৯৭৪.৮৫ ৬৭৭৭.৬১ ৪৯৮০.৯২ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -১৪৭৫.২৪ ২২৮.০৫ -২৪৯৮.৯৬ ৬৮৫.৫৬ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১০৬০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১০৪০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১৫৩৬.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১৫৫৪.১৬ 
০.০০ 
০.০০ 

০৯. িনট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) -৪১৫.২৪ ১২৬৮.০৫ -৯৬২.৯৬ ২২৩৯.৭২ 
১০. 
১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত(Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 
১.০০ 
০.০০ 

৪১৪৫৭.০০ 
১৫৭৮৭৭.২০ 

৩২:৬৮ 
২৭০ 

০.০০ 
১৭৩৫০.০০ 

০.০০ 
৯১৬৪.০০ 

১১৬৪১৭.১০ 
৭:৯৩ 
২৬৩ 

০.০০ 
১.০০ 
০.০০ 

২৮২৫২.০০ 
১২৮৬৭৩.৩৬ 

৪৩:৫৭ 
২৭০ 

০.০০ 
১২৬৫০.০০ 

০.০০ 
২৫৯৬.৭৩ 

১০৭২৫০.০০ 
০:১০০ 

২৫০ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪২০২.৯০ ল� ও ৪৯৭১.৮৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 

৩৯৭৪.৮৫ ল� ও ৬৪৪৭.০৯ ল� টাকা। ফেল ২০২০-২১ অথ �বছের পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব ২২৮.০৫ ল� টাকা ও িনট�নাফা 

দাড়�েব ১২৬৮.০৫ ল� টাকা। ২০২১-২২ অথ �বছের পিরচালন �িত দ�ড়ােব ১৪৭৫.২৪ ল� টাকা এবং িনট�িত দ�ড়ােব ৪১৫.২৪ 

ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৫৬৬৬.৪৮ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪৯৮০.৯২ ল� টাকা এবং 

পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬৮৫.৫৬ ল� টাকা ও িনট�নাফার পিরমাণ িছল ২২৩৯.৭২ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট সং�া ক��ক িবিভ� ধরেনর �� ও কর এবং উ�� তহিবল বাবদ সরকাির 

�কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা� ধায � হেয়েছ ১৭৩৫০.০০ ল� টাকা। ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ১.০০ 

ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক উ�� তহিবলসহ সরকাির �কাষাগাের সং�ার 

�মাট অবদান িছল ১২৬৫০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 

১০৭২৫০.০০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ০:১০০। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-

২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১১৬৪১৭.১০ ল� ও ১৫৭৮৭৭.২০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 

অ�পাত যথা�েম ৭:৯৩ ও ৩২:৬৮। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৫০ জন। ২০২০-২১ অথ �বছের 

এবং ২০২১-২২ অথ �বছের র�ািন উ�য়ন ��েরা এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২৬৩ ও ২৭০ জন। 
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বাংলােদশ �স� ক��প� 

য�না নদী �ারা �া�িতকভােব িবি�� �দেশর �ই অংেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন ভারসা� এবং িনিবড় �যাগােযােগর 
লে�� য�না নদীর উপর এক� �স� িনম �ােণর জ� The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 

1985 (Ordinance No. xxxiv of 1985) বেল “য�না ব��খী �স� ক��প�” �জন করা হয়। ক��প� �ি�র পর হ’�ত 
জাতীয় ����ণ � “য�না ব��খী �স� �ক�” ��ুভােব বা�বায়েনর লে�� সরকার এ ক��পে�র কম �পিরিধসহ এর �শাসিনক ও 
আিথ �ক �মতা �ি� কের। ২০০৯ সােলর ৫৬ নং আইেনর মা�েম য�না ব��খী �স� ক��পে�র নামকরণ করা হয় “বাংলােদশ 
�স� ক��প�”। ক��প� �ি�র �� হেত ব�ব� �স�র পিরচালনা ও র�ণােব�েনর দািয়�সহ �দড় িকেলািমটর (১৫০০ িমটার) ও 
ত�ধ � �দেঘ ��র সকল �কার �স�, �টাল, এে�াচ �রাড/সড়ক িনম �াণ ও পিরচালনাসহ র�ণােব�েনর দািয়� বাংলােদশ �স� 
ক��পে�র উপর �� করা হয়। সব �েশষ ২০১৬ সেন ৩৪ ন�র আইন �ারা Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 

1985  এর িবষয়ব� িবেবচনা�েম তা পিরমাজ�ন�ব �ক ন�নভােব আইন �ণীত হয়। এ আইেন এিলেভেটড এ�ে�সওেয়, কজওেয়, 
টােনল, নদীশাসন কায ��ম, �াইওভার, িরংেরাড ইত�ািদ িনম �াণ কােজর দািয়� �ব �বত� দািয়ে�র সােথ অিতির� দািয়� িহেসেব 
�� করা হয়। বাংলােদশ �স� ক��প�-এর বােজট-সংি��সার িন��প:   

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
��ত               

২০১৯-২০  
 আয়     
০১. ইউিনট স�হ হ’�ত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ৪.২০ ৪.৭০ ৬.২০ ২৯৩.১৩ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৭১,০৩২.০৫ ৭০,১৫৯.৮৬ ৬৬,৭১৮.১৩ ৬৪,৯৬৭.৮১ 
০৫. অ�া� ৩৫.০০ ৭৪.৫০ ৩৫.৫০ ৩২৯.৩২ 
০৬. �মাট  আয় (১+. . .+৫) ৭১,০৭১.২৫ ৭০,২৩৯.০৬ ৬৬,৭৫৯.৮৩ ৬৫,৫৯০.২৬ 
 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ১,০২৯.০৭ ৯৪৯.৭১ ৮৩২.৪০ ৮৬৯.১৬ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩৩৯.১১ ৩১২.৮৯ ২২৩.১৯ ২৮৬.০৬ 
০৯. অ�া� ৩০,৯৫৪.৪৫ ৩১,২৬৭.৫৮ ২৭,১০৬.৮১ ২৬,২৬২.৯০ 
১০. �মাট �য় (৭+. . .+৯) ৩২,৩২২.৬৩ ৩২,৫৩০.১৮ ২৮,১৬২.৪০ ২৭,৪১৮.১২ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৩৮,৭৪৮.৬২ ৩৭,৭০৮.৮৮ ৩৮,৫৯৭.৪৩ ৩৮,১৭২.১৪ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪৬,১৯৫.৮৯ ৪৫,২৫৯.২৯ ৪৩,৮৬১.৯৭ ৪২,১০৪.৭২ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ১২,৮৯০.৯৫ ১২,৮৯০.৯৫ ১২,৮৪২.১৩ ১২,৮১১.৪১ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১২,৭৯৩.০০ ৯,১০২.৬০ ৬,০৫২.৫০ ৮,৩৭১.২১ 
১৬. �মাট স�দ ৪৪৩,৫১১.৯৩ ৪৩০,১৫৪.২৬ ৪৭০,৭৩৬.৫০ ৪১৭,৩৩৬.৩৩ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৩:৮৭ ১৯:৮১ ১৫:৮৫ ২৬:৭৪ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৩৪৬ ১৬৬ ১৩১ ১৩৯ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭০,২৩৯.০৬ ল� ও ৭১,০৭১.২৫ ল� টাকা। এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৩২,৫৩০.১৮  ল� ও ৩২,৩২২.৬৩ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৭,৭০৮.৮৮ ল� ও ৩৮,৭৪৮.৬২ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৬৫,৫৯০.২৬ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৭,৪১৮.১২ল� টাকা এবং 
�য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৩৮,১৭২.১৪ ল� টাকা।      

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ১৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০  অথ �বেছর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর পিরমাণ িছল ৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০  অথ �বছের  সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ৪১৭,৩৩৬.৩৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২৬:৭৪। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৪৩০,১৫৪.২৬ ল� ও 
৪৪৩,৫১১.৯৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১৯:৮১ ও ১৩:৮৭। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার কম �রত জনবেলর সং�া 
িছল ১৩৯ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া  
�ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৬৬ জন ও ৩৪৬ জন ।    
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন ও দ� িনয়�ণকে�  বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ আইন ২০০১ (২০০১ 
সেনর ২৮ নং আইন) �মাতােবক িবগত ৩১ জা�য়াির ২০০২ ি�. বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন গ�ত হয়।   
িব�আরিস’র বােজট সংি��সার িন��প:    

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২১-২২  
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
��ত              

২০১৯-২০  
 আয়     
০১. ইউিনট স�হ হ’�ত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ২৯৫,৭৪৫.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ০.০০ ০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ 
০৫. অ�া� ৩০০৫০০.০০ ২৯৭৫০০.০০ ১২৫৫.০০ ৪৭১৯৮১.৭৫ 
০৬. �মাট  আয় (১+. . .+৫) ৩০০৫০০.০০ ২৯৭৫০০.০০ ২৯৭৫০০.০০ ৪৭১৯৮১.৭৫ 
 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ৩৪৬৯.৫০ ৩২৭৪.৫০ ৩২৫১.৫০ ২৩৮৬.৯৬ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩২৭৫.০০ ৩১২০.০০ ৩১০০.০০ ৫৬৮১.৫২ 
০৯. অ�া� ৭৬২৮১.২৪ ৬৭৮৭৬.৮১ ৬৯৯৭২.৭৫ ২৩৬৯২.৪৮ 
১০. �মাট �য় (৭+. . .+৯) ৮৩০২৫.৭৪ ৭৪২৭১.৩১ ৭৬৩২৪.২৫ ৩১৭৬০.৯৬ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ২১৭৪৭৪.২৬ ২২৩২২৮.৬৯ ২২১১৭৫.৭৫ ৪৪০২২০.৭৯ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২১৭৪৭৪.২৬ ২২৩২২৮.৬৯ ২২১১৭৫.৭৫ ৪৪০২২০.৭৯ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২১৭৪৭৪.২৬ ২২৩২২৮.৬৯ ২২১১৭৫.৭৫ ৪৪০২২০.৭৯ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৬৮০৪.২০ ৪০৬৫৭.২০ ৪০৫০৪..০০ ২০১৪০.৬০ 
১৬. �মাট স�দ ৮১৯৭৭৯.০৫ ৫৫৫৫০০.৫৯ ৯৩৩৮০৭.৭৪ ২৯১৬১৪.৭০ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio)  ০:১০০ ০:১০০ ০:১০০ ০:১০০ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৪০৭ ৩৫৩ ৩৯০ ৩৩৬ 

২০২০-২১  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৯৭৫০০.০০ ল� ও ৩০০৫০০.০০  ল� টাকা। এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৭৪২৭১.৩১ ল� ও ৮৩০২৫.৭৪ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২২৩২২৮.৬৯ ল� ও ২১৭৪৭৪.২৬ 
ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৪১৭৯৮১.৭৫ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩১৭৬০.৯৬ ল� টাকা 
এবং �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৪৪০২২০.৭৯ ল� টাকা।                    

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২২৩২২৮.৬৯ ল� ও ২১৭৪৭৪.২৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বেছর সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর পিরমাণ িছল ৪৪০২২০.৭৯ ল� টাকা। ২০১৯-২০  
অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৯১৬১৪.৭০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ০:১০০। ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
যথা�েম ৫৫৫৫০০.৫৯ ল� ও ৮১৯৭৭৯.০৫ ল� টাকা এবং উভয় অথ � বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব ০:১০০। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৩৬ জন। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২  অথ �বছেরর 
�া�িল বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৫৩ ও ৪০৭ জন।   
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বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

 বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন আইন, ২০০৩ এর আওতায় বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন �িতি�ত হয়। 

িব�ায়েনর �েগ ��বাজার অথ �নীিতর তী� �িতেযািগতার �েখ �দেশর িবিনেয়াগ খােত �টকসই ও িবিনেয়াগ বা�ব পিরেবশ �ি�র 

লে�� এনািজ� খাতেক গিতশীল ও শি�শালী করার মা�েম �দেশর সামি�ক অথ �নীিতর অ�গিতর ধারােক এিগেয় �নয়া বাংলােদশ 

এনািজ� �র�েলটির কিমশন এর �ধান ল��। বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 

     (ল� টাকায়) 
�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট  
২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 
২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
��ত 

২০১৯-২০ 

 
০১. 
০২. 
০৩. 
০৪. 
০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হ’�ত সং�হীত �লিভ 
সরকাির অ�দান 
�সবার জ� �া� িফ 
�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 
অ�া� 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৫৮০.০০ 
২৪৮০.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৫৫০.০০ 
২২৬৮.২২ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১৫০০.০০ 
২৮৭৪.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৫৭২.৮২ 
২২৬২.৬৭ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ৩০৬০.০০ ২৮১৮.২২ ৪৩৭৪.০০ ২৮৩৫.৪৯ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 
কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 
অ�া� �য় 

 
১০২০.৫৯ 
১৫২২.০০ 
১৭১৪.৫০ 

 
৫৯৫.৭৪ 

১৫১৭.০০ 
১১৪৩.৩৫ 

 
৫৩১.৮০ 

১০১০.০০ 
১৩৪৫.৫০ 

 
৪৩১.১৪ 
২০৭.২৩ 
৭২৮.২৬ 

১০. �মাট �য় (৭+... +৯) ৪২৫৭.০৯ ৩২৫৬.০৯ ২৮৮৭.৩০ ১৩৬৬.৬৩ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (৬-১০) -১১৯৭.০৯ -৪৩৭.৮৭ ১৪৮৬.৭০ ১৪৬৮.৮৬ 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 
দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ  
ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 
�মাট জনবল (সং�া) 

১৫০০.০০ 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
১৪৮২.০০ 

১২৫৪৮.৫৩ 
-৩১ : ১৩১ 

১৬৯ 

২৫০০.০০ 
২৫০০.০০ 

০.০০ 
৩২৪.০০ 

১৫২৪৫.৬২ 
-১৬ ১১৬ 

৯৩ 

১৫০০.০০ 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
১০৯৭.০০ 

৩৫৪৩৭.৮৬ 
-৮ : ১০৮ 

৮১ 

২৫০০.০০ 
২৫০০.০০ 

০.০০ 
৩৫.১৪ 

১৮১৮৩.৪৯ 
০ : ১০০ 

৮৩ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৮১৮.২২ ল� ও ৩০৬০.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 

৩২৫৬.০৯ ল� ও ৪২৫৭.০৯ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম -৪৩৭.৮৭ ল� ও -১১৯৭.০৯ ল� টাকা। ২০১৯-

২০ অথ �বছেরর সং�ার ২৮৩৫.৪৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৩৬৬.৬৩ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র 

পিরমাণ িছল ১৪৬৮.৮৬ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছের কিমশন উ�� অথ � হ’�ত ২৫০০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কেরেছ। ২০২০-২১ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট উ�� অথ � হ’�ত ২৫০০.০০ ল� টাকাসহ �মাট অবদান ২৫০০.০০ ল� টাকা ও ২০২১-২২ অথ �বছের 

�া�িলত বােজেট উ�� অথ � হেত সরকাির �কাষাগাের ১৫০০.০০ ল� টাকা �দয়ার ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৮১৮৩.৪৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 

িছল ০:১০০। অপরিদেক ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�দ দ�ড়ােব যথা�েম ১৫২৪৫.৬২ ল� ও 

১২৫৪৮.৫৩ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৮3 জন।২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং 

২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৯৩ জন এবং ১৬৯ জন।  
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বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �দেশ �রশেমর উপর গেবষণা ও দ� জনশি� �তিরর একমা� জাতীয় 
গেবষণা �িত�ান যা রাজশাহী শহের িস� কাম �াক িরসাচ � ইনি��উট নােম ১৯৬২ সােল �িতি�ত হয়। ১৯৭৮ সােল বাংলােদশ 
�রশম �বাড � �িতি�ত হেল এই �িত�ান� বাংলােদশ �রশম �বােড �র আওতাধীেন আেস এবং বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ 
ইনি��উট নােম নামকরণ করা হয়। ২০০৩ সােল ২৫ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উটেক 
বাংলােদশ �রশম �বােড �র আওতা�� কের �ত� �িত�ান িহেসেব ব� ও পাট ম�ণালয় এর সরাসির িনয়�েণ িনেয় আসা হয়। 
অতঃপর ২০১৩ সােল ১৩ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট এবং বাংলােদশ 
িস� ফাউে�শন-�ক একী�ত কের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � গ�ত হয়। তাছাড়া বাংলােদশ িরসাচ � কাউি�ল আইন ২০১২ 
�মাতােবক বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �িষ ম�ণালেয়র আওতায় National Agricultural 

Research System (NARS) এর সদ��� হেয়েছ। িবএসআর�আই-এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত 

বােজট ২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 
 আয়     

0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0২. সরকাির অ�দান ৬৮৫.৯০০ ৬৫৬.০০ ৬৫৬.০০ ৫৭২.৪৪ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৫. অ�া�  ৭.০০ ৮.৩১ ৭.০০ ৭.৪২ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৬৯২.৯০ ৬৬৪.৩১ ৬৬৩.০০ ৫৭৯.৮৬ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৭৪.৫৭ ২৭৭.৪০ ২৮৪.৩৭ ২৫৮.৬০ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৬৮.৫০ ৫৫.০০ ৪৯.০০ ১০৯.৯৩ 

0৯. অ�া� �য়   ৩১৬.৮৩০ ২৯২.৬০ ২৯৯.৬৩ ১৮৫.৩৩ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৬৫৯.৯০ ৬২৫.০০ ৬৩৩.০০ ৫৫৩.৮৬ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৩৩.০০ ৩৯.৩১ ৩০.০০ ২৬.০০ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৩৬.০০ ৩০.০০ ৩৬.০০ ৩৩.০০ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৪৭.৬৩ ৪০০.০০ ৪৪৭.৬৩ ৫৮৯.১৯ 

১৬. �মাট স�দ ১১৬২০.১২ ১০৪৪৪.৭৮ ১১৫৯৮.৩০ ৯৩৫০.০৮ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১:৯৯ ২:৯৮ ১:৯৯ ২:৯৮ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩২ ৩৩ ৫১ ৫৬ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৬৪.৩১ ল� ও ৬৯২.৯০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৬২৫.০০ ল� ও ৬৫৯.৯০ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৯.৩১ ল�  ও ৩৩.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছের সং�ার ৫৭৯.৮৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৫৫৩.৮৬ ল� টাকা। উ� অথ �বছের সং�ায় ২৬.০০ 
ল� টাকার �য় উ�ৃ� আয় িছল। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩০.০০ ল� এবং ৩৬.০০ ল� টাকা। 
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৩.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৯৩৫০.০৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ২:৯৮। ২০২০-২১ অথ �বছেরর  সংেশািধত বােজেট ও ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ১০৪৪৪.৭৮ ল� টাকা এবং ১১৬২০.১২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব 
যথা�েম ২:৯৮ এবং ১:৯৯। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৫৬ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ 
অথ �বছের সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৩৩ জন এবং ৩২ জন।   
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বাংলােদশ ��া�াড �স এ� �টি�ং ই���উশন  

১৯৮৫ সােল বাংলােদশ সরকােরর জাির�ত অ�ােদশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 

37 of 1985) এর মা�েম �স�াল �টি�ং �াবেরটির (CTL)  এবং বাংলােদশ ���াড �স ই���উশন (BDSI) �ক একী�ত কের  

িশ� ম�ণালেয়র অধীেন �ায়�শািসত �িত�ান িহেসেব বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং ই���উশন (BSTI) �িতি�ত হয়। 

পরবত�কােল ১৯৯৫ সােল বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন �িষ প� িবপণন ও ��িণিব�াস পিরদ�র�ও (Department ofAgricultural 

Grading and Marking) িবএস�আই’র সে� একী�ত হয়। প� ও �সবার জাতীয় মান �ণয়ন ও �কাশ করা  বাংলােদশ ���াড �স 

এ� �টি�ং ই���উশন এর �ধান কাজ। বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং ই���উশেনর বােজট-সংি��সার িন��প : 

বােজট-সংি��সার 
        (ল� টাকায়) 

�িমক 

নং 

িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 

সামিয়ক  

২০১৯-২০ 

 

০১.  

০২.  

০৩. 

০৪. 

০৫. 

আয় 

ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 

সরকাির অ�দান 

�সবার জ� �া� িফ 

�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 

অ�া� 

 

০.০০ 

০.০০ 

১৩৯৪৫.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

০.০০ 

১২৪৪০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

০.০০ 

১২২৭২.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

০.০০ 

১০৯৫৮.৪৯  

০.০০ 

০.০০ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ১৩৯৪৫.০০ ১২৪৪০.০০ ১২২৭২.০০ ১০৯৫৮.৪৯ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

৩৯৪৭.৬০ 

৫০০.০০ 

৬৫৭৮.০০ 

 

৩৬৬২.৫০ 

৪২০.০০ 

৫৭৭১.০০ 

 

৩৫৯৫.৪১ 

৪২০.০০ 

৫৭৮৪.০০ 

 

২৭৪৪.৪৪ 

৩৯৭.৫০ 

৪২৮৮.০৬ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ১১০২৫.৬০ ৯৮৫৩.৫০ ৯৭৯৯.৪১ ৭৪৩০.০০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ২৯১৯.৪০ ২৫৮৬.৫০ ২৪৭২.৫৯ ৩৫২৮.৪৯ 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ∙ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত 

�মাট জনবল (সং�া) 

২০.০০ 

১২৯৫.০০ 

০.০০ 

২৮১৫.০০ 

২৯৯৭০.৯০ 

০:১০০ 

৬৬০ 

১৫.০০ 

১১২৯০.০০ 

০.০০ 

৮৯০.০০ 

২৭০৭১.৫০ 

০:১০০ 

৬৬০ 

২০.০০ 

১২৯৫.০০ 

০.০০ 

১৩৭০.০০ 

২৬৩২৭.৩০ 

০:১০০ 

৪৪০ 

২০.০০ 

১৩৮৩.৩৬ 

০.০০ 

৩৩৮.২৩ 

২৪৫০০.০০ 

০:১০০ 

৬০৭ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১২৪৪০.০০ ল� ও ১৩৯৪৫.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 

যথা�েম ৯৮৫৩.৫০ ল� ও ১১০২৫.৬০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৫৮৬.৫০ ল� ও ২৯১৯.৪০ ল� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সং�ার ১০৯৫৮.৪৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৭৪৩০.০০ ল� টাকা এবং �য় 

উ�� আেয়র পিরমাণ িছল ৩৫২৮.৪৯ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক যথা�েম ১৫.০০ ল� ও 

২০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১২৯০.০০ ও 

১২৯৫.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান িছল ১৩৮৩.৩৬ ল� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ২৪৫০০.০০ ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ০:১০০। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার 

�মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম ২৭০৭১.৫০ ল� ও ২৯৯৭০.৯০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ০:১০০। ২০১৯-২০ 

অথ �বছের কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৬০৭ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং 

ই���উশন জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৬০ জন কের। 
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বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

বাংলােদশ ইেকােনািমক �জান অেথাির� (�বজা) বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল আইন, ২০১০ �ারা �িতি�ত হয়। �বজা 

িশ�ায়ন, কম �সং�ান, উৎপাদন ও র�ািন �ি� এবং �বিচ�তা আনয়েনর মা�েম র�ািন বািণজ�েক উৎসািহত করার লে�� িপিছেয় 

থাকা অ�লসহ স�া� সকল এলাকায় অথ �ৈনিতক অ�ল �িত�ার লে�� কাজ কের যাে�। �বজা �ধানম�ীর কায �ালেয়র (িপএমও) 

অধীন এক� �ায়�শািসত সং�া। বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��পে�র বােজট সংি��সার িন��প : 

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 
�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট  

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট  

২০২০-২১ 

সামিয়ক 

২০১৯-২০ 

 

০১.  

০২.  

০৩. 

০৪. 

০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 

সরকাির অ�দান 

�সবার জ� �া� িফ 

�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 

অ�া� 

 

০.০০ 

৪৪৬৬.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৪৭৪০০.০০ 

 

০.০০ 

৪৪১৩.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৪৫২৪০.০০ 

 

০.০০ 

৪৪১৩.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৪৩৩৫৩.০০ 

 

০.০০ 

৭৩৯৮.৬০ 

০.০০ 

০.০০ 

৩২২৩০.০০ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ৫১৮৬৬.০০ ৪৯৬৫৩.০০ ৪৭৭৬৬.০০ ৩৯৬২৮.৬০ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

১৪৫৭.৫০ 

১৫.০০ 

৪১৬৬.২০ 

 

১০৫৬.১০ 

৫.৫০ 

২৩৬৮.০০ 

 

১৫১১.৫০ 

৫৮.০০ 

৬২৬৭.২৫ 

 

৭৬৯.১৯ 

০.০০ 

২১২৫.৭০ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৫৬৩৮.৭০ ৩৪২৯.৬০ ৭৮৩৬.৭৫ ২৮৯৪.৮৯ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ৪৬২২৭.৩০ ৪৬২২৩.৪০ ৩৯৯২৯.২৫ ৩৬৭৩৩.৭১ 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট স�দ 

ঋণ �লধন অ�পাত(Debt Equity Ratio) 

�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 

১.০০ 

১১৯০০.০০ 

১১৩২২২.২২ 

৩৪৬৪৮৯.৮৫ 

৭০:৩০ 

২৪৭ 

০.০০ 

১.০০ 

১১৯১৮.৭০ 

৮০৫৩৩.৯৮ 

৩১২১৬২.৫৫ 

৮১:১৯ 

২৪৭ 

০.০০ 

৪৫.০০ 

১২৪৬৮.৭০ 

১১২৪০২.৪৯ 

৩৯১৮৫৩.১২ 

৬৯:৩১ 

২৫৫ 

০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

১২৮৯২৯.৪২ 

২৭৭৮৫৭.৮৫ 

৯৫:৫ 

২৫০ 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকাির আ�দানসহ সং�ার 

�মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯৬৫৩.০০ ল� ও ৫১৮৬৬.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৪২৯.৬০ ল� ও ৫৬৩৮.৭০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৪৬২২৩.৪০ ল� ও 

৪৬২২৭.৩০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সং�ার ৩৯৬২৮.৬০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৮৯৪.৮৯ 

ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় িছল ৩৬৭৩৩.৭১ ল� টাকা। 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 

অবদান �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ ১.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � 

�দান করা হয়িন। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 

২৭৭৮৫৭.৮৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯৫:৫। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব 

যথা�েম ৩১২১৬২.৫৫ ল� ও ৩৪৬৪৮৯.৮৫ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৮১:১৯ ও ৭০:৩০। ২০১৯-২০ অথ �বছের 

সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৫০ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ২৪৭ 

জন কের। 
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বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 

প�, �ি�য়া এবং দ� জনবল �ি�র মা�েম জাতীয় অথ �নীিতর উ�িত সাধন করার উে�ে� আইআরিডিস এবং 

িপআইিপএস নামক সরকাির খােতর অ� �ই� উৎপাদন�খী সং�ােক একী�ত কের ১৯৬২ সােল পািক�ান িশ� কািরগির সহায়তা 

�ক� �িতি�ত হয়। �াধীনতার পের এর ন�ন নামকরণ করা হয় বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তােক� তথা Bangladesh 

Industrial and Technical Assistance Center-BITAC। িবটাক কািরগির �িশ�েণর মা�েম িশে� িনেয়ািজত/ িশ� সংি�� 

�ি�বেগ �র দ�তার মােনা�য়ন, গেবষণার মা�েম উ�তমােনর প�/��ি�র উ�াবন ও হ�া�র, দ� �মশি� �তিরেত �িশ�ণ 

�দান এবং আমদািন িবক� য�াংশ �তির, য�পািত পরী�ণ ও �াপন ইত�ািদ ��ে� উৎকষ � সাধন কের থােক। বাংলােদশ িশ� 

কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট- সংি��সার 

      (ল� টাকায়) 
�িমক 

নং 
িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 

সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 

সামিয়ক  

২০১৯-২০ 

 

০১. 

০২. 

০৩. 

০৪. 

আয় 

ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ 

সরকাির অ�দান 

�সবার জ� �া� িফ 

�বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া 

 

০.০০ 

৬১৫০.০০ 

১৮৬০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

৬৩২৮.১0 

১৮৫০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

6৮28.০০ 

২২৫০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

৬২৫৮.00 

১১০২.৭৯ 

0.00 

০৫. �মাট আয় (২+৩) ৮০১০.০০ 8১78.০০ ৯০78.০০ 7৩৬০.৭৯ 

 

০৬. 

০৭. 

০৮. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন 

অ�া�  

 

3৩৪২.০০ 

১৪৪৫.০০ 

২৬৫৬.০০ 

 

3৩৪২.০০ 

1৬৪৪.০০ 

২৩৩৩.৬০ 

 

৩৫৩০.২৫ 

২১০০.০০ 

৬৮১৫.৭৫ 

 

3৪৭৩.১৩ 

17৬৮.৮৪ 

১৭৪০.৩৫ 

০৯. �মাট �য় (৫+৭) ৭৪৪৩.00 ৭৩১৯.৬০ 1২৪৪৬.০০ ৬৯৮২.৩২ 

১০. �য় উ��ৃ আয়/ঘাটিত)  ৫৬৭.00 ৮৫৮.৫০ -3৩৬৮.০০ ৩৭৮.৪৭ 

১১. 

১২. 

১৩. 

১৪. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট জনবল (সং�া) 

০.00 

০.০০ 

৭৮৩.00 

৬৬৮ 

০.০০ 

০.০০ 

৬৫৮.50 

৬৬৮ 

০.00 

০.০০ 

655.00 

৬৬৮ 

0.00 

০.০০ 

৩৮2.৯9 

৫৮৫ 
 

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকাির অ�দান যথা�েম 

৬৩২৮.১০ ল� ও ৬১৫০.০০ ল� টাকাসহ সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮১৭৮.০০ ল� ও ৮০১০.০০ 

ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৩১৯.৬০ ল� ও ৭৪৪৩.০০ ল� টাকা। ফেল পিরচালন 

উ�ে�র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৮৫৮.৫০ ল� ও ৫৬৭.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার ৬২৫৮.০০ ল� টাকা 

অ�দানসহ �মাট ৭৩৬০.৭৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত ৬৯৮২.৩২ ল� টাকা �য় পরবত� �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল 

৩৭৮.৪৭ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৫৮৫ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ উভয় অথ �বছের সং�ার 

�মাট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৬৮ জন কের। 

  



68 
 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 

�দেশর সকল নাগিরক ও িশ�াথ�েক িবেনাদেনর মা�েম মহাকাশ িব�ান স�েক� স�ক ধারণা ও ত� �দান এবং 
মহাকাশ িব�ান িশ�ায় উ�ু� করার লে�� িবগত ১৯৯৬ সােল মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার িনেদ �েশ �দেশ �ােনেটিরয়াম 
�িত�ার উে�াগ �হণ করা হয়। িবগত ১৩/০৩/১৯৯৭ তািরেখ অ�ি�ত জাতীয় অথ �ৈনিতক পিরষেদর িনব �াহী কিম� (একেনক)-এর 
সভায় “ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার” শীষ �ক �ক�� অ�েমািদত হয়। িবগত ০৯ �ফ�য়াির, ২০০০ তািরেখ মাননীয় 
�ধানম�ী �শখ হািসনা “ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার” এর িভি���র �াপন কেরন। “ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান 
নেভািথেয়টার” শীষ �ক �ক�� ৩০ �ন, ২০০৪ তািরেখ সমা� হয়। নেভািথেয়টাের �ায় ২০ হাজার বগ �িমটার আয়তেনর ৫ তলা 
উ�তা িবিশ� �ল ভবনসহ অত�া�িনক ��ি�েত �তির ২৭৫ আসন িবিশ� �ােনেটিরয়াম হল, 5D Movie Theatre, ৩০� 
এি�িবটস িনেয় ১� �ালাির, 5D Interactive Edutainment Simulator, অত�া�িনক �েযাগ �িবধা স�িলত ১৫০ িসেটর 
অিডেটািরয়াম ও ৫০ িসেটর কনফাের� �ম, ১০০� গািড় পািক�ং এর �ব�া রেয়েছ। গত ১৮ মাচ � ২০১০ তািরেখ ব�ব� �শখ 
�িজ�র রহমান নেভািথেয়টার আইন-২০১০ মহান জাতীয় সংসেদ পাস হেয়েছ এবং �গেজট �কােশর মা�েম ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান নেভািথেয়টার এক� সংিবিধব� সং�া িহসােব �ী�িত লাভ কের। সং�ার বােজট-সংি��সার িন��প:   

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১         
অ�েমািদত বােজট 

২০২০-২১ 
��ত        

২০১৯-২০ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ৭০০.০০ ৫৭১.০০ ৬৫০.০০ ৪৫৭.৩৮ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৬৯.৫০  ৫২.৫০ ৫৬.০০ ৯৯.০২ 
০৫. অ�া�  ১৩০.৫০ ৯২.৫০ ২১৯.০০ ১০৫.৪৬ 
০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৯০০.০০ ৭১৬.০০ ৯২৫.০০ ৬৬১.৮৬ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৮৪.০০ ২৬০.৯০ ২৫৯.৪৫ ২৩৪.০৩ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ২৫.০০ ২৫.০০ ১০.০০ ২৫.০০ 
০৯. অ�া� �য়   ৫৯১.০০ ৪৩০.১০ ৬৫৫.৫৫ ২৮৪.৭৪ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৯০০.০০ ৭১৬.০০ ৯২৫.০০ ৫৪৩.৭৭ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১৮.০৯ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৩৫.০০ ২৫.০০ ৩২.০০ ২৪.২৯ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৮১.০০ ১৭৮.০০ ২৪৪.২৫ ২.২১ 
১৬. �মাট স�দ     
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio)     
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৬৩ ৬৩ ৬৩ ৫৩ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়ট এর �ধান কায �ালেয়র আেয়র খােতর মে� সরকাির অ�দান, �া� �দ ও �া� 
ভাড়া উে�খেযা�। ২০১৯-২০ অথ �বছের সরকার হেত �া� অ�দান এর পিরমাণ িছল ৪৫৭.৩৮ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকার হেত �া� অ�দােনর পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ 
যথা�েম ৫৭১.০০ ল� ও ৭০০.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার সরকাির অ�দানসহ �মাট আেয়র পিরমাণ িছল 
৬৬১.৮৬ ল� টাকা। ২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকার হেত �া� 
অ�দানসহ �মাট আেয়র পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৭১৬.০০ ল� টাকা এবং ৯০০.০০ ল� টাকা। �মাট আেয়র 
িবপরীেত উি�িখত অথ �বছের সং�ার �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭১৬.০০ ল� এবং ৯০০.০০ ল� টাকা। 
ফেল �য় পরবত� উি�িখত বছর�েয় সং�ার �কান উ�ৃ� আয় থাকেব না।  

২০২০-২১ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২১-২২ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৫.০০ ল� টাকা এবং ৩৫.০০ ল� টাকা। 
২০১৯-২০ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ২৪.২৯ ল� টাকা। ২০১৯-২০ সমা� অথ �বছের 
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৫৩ জন। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ �বছের সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৩ জন।   


