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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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ ২০১৮-১৯ 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 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট এবং     

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসােবর িভি�েত ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয �� �মাট পিরচালন রাজ�, ��সংেযাগ, �িমক 

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

সারিণ-১             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০১৯-২০ 
বােজট 
�া�লন 

২০১৭-১৮ হেত 
২০১৯-২০ বাৎসিরক 

�বি�র হার 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮ 
সামিয়ক 

১. পিরচালন রাজ� ২০৩,০৬৭.৯৯ ৭.৯২ ১৮৯,০৪১.৬৫ ১৭৪,৩৬০.৬৯ 
২. �ীত প� ও �সবা ১৮৯,২৯৫.৯৬ ১০.৪৮ ১৭৫,৫০৬.৪২ ১৫৫,০৭৩.১৩ 
৩. উৎপাদন �য় িভি�ক ��সংেযাগ ১৩,৭৭২.০৩ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ১৯,২৮৭.৫৬ 
৪. �বতন ও ভাতািদ ৮,২৩৮.৭৫ ১৬.৬৪ ৭,৭১৪.৫৩ ৬,০৫৫.৫৬ 
৫. অবচয় ৮,৪৬৭.৪০ ১১.৩২ ৭,৮৭৮.২৪ ৬,৮৩২.৪৮ 
৬. পিরচালন উ�ৃ�/�লাকসান (২,৯৩৪.১২) (৫১.০৯) (২,০৫৭.৫৩) ৬,৩৯৯.৫১ 
৭. উৎপাদেনর উপাদান িভি�ক ��সংেযাগ ১৩,৭৭২.০৩ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ১৯,২৮৭.৫৬ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান) (৫,৩৫০.২৩) (৪১.২৪) (৪,১৫৫.৫৩) ৫,০৭৯.৯৯ 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী �মাট পিরচালন রাজ� ১৭৪,৩৬০.৬৯ �কা� টাকা যা ২০১৯-২০ 

�া�িলত বােজেট �ি� �পেয় ২০৩,০৬৭.৯৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। বািষ �ক ��ি�র হার (exponential growth rate)  

৭.৯২ শতাংশ। উপেরা� সমেয় �ীত প� ও �সবার �� ১০.৪৮ শতাংশ �ি� পােব। কেপ �ােরশনস�েহর ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের ১৯,২৮৭.৫৬ �কা� টাকা িছল যা  �াস �পেয় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বাজেট ১৩,৫৩৫.২৪ �কা� টাকা এবং 

২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের  ১৩,৭৭২.০৩ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল অিভে�পণ করা হেয়েছ। ��সংেযাগ �ােসর হার  ১৫.৫০ 

শতাংশ।   

 সারিণ-১  হেত �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত 

অথ �বছেরর বােজেট �বতন-ভাতািদর পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �নাফা িছল ৬,৩৯৯.৫১ �কা� টাকা।    

২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ �া�িলত বােজট পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ২,০৫৭.৫৩ �কা� টাকা 

এবং ২,৯৩৪.১২ �কা� টাকা ।  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী নীট �নাফার পিরমাণ �ায় ৫০৮০ �কা� টাকা। ত�ে� ৩৫� �িত�ান 

লাভজনকভােব পিরচািলত হে�, ১� �িত�ান ��ক ইেভেন এবং ১৩ � �িত�ান �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। ১৩� �িত�ােনর �মাট 

�লাকসােনর পিরমাণ �ায় ১১৩৯৫ �কা� টাকা, ত�ে� িব��ৎ খােতর �লাকসান ৯৩১০ �কা� যা  ১৩� �িত�ােনর �মাট �লাকসােনর �ায় 

৮১.৭০%। 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৪৯� সং�ায় কম �রত জনবল িছল ১,৫৮,১০৮ জন। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ 

�া�িলত বােজেট  জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১,৫৬,৯৮৫ জেন এবং ১,৬০,৫৪১ জেন। ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট 

উৎপািদত পে� �েমর অংশ (�বতন ও ভাতািদ) িবগত �ই বছেরর �লনায় বাড়েব। জনবল �িত গড় �বতন ও ভাতািদ ২০১৭-১৮ 

অথ �বছেরর ৩,৮৩,০০১.৪৯ টাকা হেত ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট ৫,১৩,১৮৬.৬৬ টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� সমেয় কম �চারীর 

সং�া �ায় ১.৫৪%  �ি� পােব। উে�� ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট জনবল �িত গড় বািষ �ক �বতন ও ভাতািদ ৪,৯১,৪১৮.২৯ 

টাকায় দ�ড়ােব।    



 

3 
 

 সারিণ-২ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয ��  �স�র িভি�ক ��সংেযােগর ��ি�র হার এবং �মাট 

জাতীয় উৎপাদেনর অংশ  �দখােনা হেয়েছ।  

 

সারিণ-২             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০১৯-২০  

বােজট �া�লন 

২০১৭-১৮   হেত 

২০১৯-২০  

বাৎসিরক ��ি�র 

হার 

২০১৮-১৯   

সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮   

অথ �বছেরর 

�দশজ উৎপাদন 

২০১৭-১৮   

সামিয়ক 

১. িশ� ১,৭২৭.৯২ ১৮.৮৭ ৭৪৩.০২ ৪০২২৫০ ১,২২২.৮২ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন ৩৪.৪২ ৪১.৯০ (২,২৪৫.৬৫) ২৮৬৯৪ (২,৫২৩.৫২) 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ ৩,০১৩.৮৬ ৬.৫২ ২,৭৩০.১০ ২০৪২০৯ ২,৬৫৬.১০ 
৪. বািণজ� (২,১৭২.৩৭) (৫১.৮৮) ১,৫৭৫.০০ ২৭৬৬৫০ ৫,০৩৭.৪৭ 
৫. �িষ ৩১৪.৫৭ ৮.৭৮ ২৭৫.২৯ ২২৩৮৬৩ ২৬৫.৮৩ 
৬. িনম �াণ ৮৪০.৫৩ ১৭.৩৮ ৭৮৫.২৯ ১৭১৬২৭ ৬১০.১০ 
৭. সািভ �স �স�র ১০,০১৩.০৯ (৮.৭২) ৯,৬৭২.১৯ ৯৩১২০৫ ১২,০১৮.৭৬ 
৮. �মাট ১৩,৭৭২.০২ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ২২৩৮৪৯৮ ১৯,২৮৭.৫৬ 

 ২০১৭-১৮ 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 ০.৩০ 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 ২০১৯-২০ 
বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮ 

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ ১,৭২৭.৯২ ৭৪৩.০২ ১,২২২.৮২ 
২. পিরচালন উ�ৃ�/ (�লাকসান ) (১,১৬০.২৫) (১,৯০৯.১৭) (১,১৪৬.৭৩) 
৩. নীট �নাফা (১,৮৪১.৭০) (২,৫৪৬.২৩) (১,৮৩৯.৩৯) 
৪. সংরি�ত  আয় (১,৮৮৫.২৪) (২,৫৭৬.৫২) (১,৮৫৪.৬৫) 
৫. লভ�াংশ ( িডিভেড�) ৪৩.৫৩ ৩০.২৯ ১৫.২৬ 

িশ� �স�রস�েহর ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ অথ �বছের িছল ১,২২২.৮২ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের তা 

�াস �পেয় ৭৪৩.০২ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ �া�িলত  অথ �বছের তা �ি� �পেয় ১,৭২৭.৯২ �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। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১,১৪৬.৭৩ �কা� টাকা যা ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের �ি� 

�পেয় ১,৯০৯.১৭ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের যা সংেশািধত অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় ১,১৬০.২৫ �কা� 

টাকায় দ�ড়ােব । ২০১৭-১৮ অথ �বছের িশ� �স�রস�হ সরকাির �কাষাগাের ১৫.২৬ �কা� টাকা লভ�াংশ জমা �দান কেরেছ। 

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের িশ� �স�রস�হ ক��ক সরকাির �কাষাগাের যথা�েম ৩০.২৯ �কা� টাকা 

এবং ৪৩.৫৩ �কা� টাকা  লভ�াংশ জমা �দান করেব ।  
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উৎপাদনশীলতা  

 সারিণ- ৪ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয ��   কম� �িত ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ৪ 

 িববরণ ২০১৯-২০  

�া�িলত 

২০১৭-১৮   হেত 

২০১৯-২০  

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯   

সংেশািধত 

২০১৭-১৮   

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকা)   ১৩,৭৭২.০৩               (১৫.৫০)  ১৩,৫৩৫.২৪  ১৯,২৮৭.৫৬ 
২. কম �চারী সং�া (হাজাের)       1৬০৫.৪১                  (০.৭৭)       1,৫৬৯.৮৫  ১,৫৮১.০৮ 
৩. �িমক �িত ��সংেযাগ টাকায় (১/২)  ৮,৫৭৮.৫১              (১৬.১৪) ৮,৬২২.০০  ১২,১৯৮.৯৮ 

 �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ১২,১৯৮.৯৮ টাকা হেত ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের �াস �পেয় 

৮,৬২২.০০ টাকায় দ�ড়ােব। ��ি�র হার ঋণা�ক ১৬.১৪ শতাংশ অ�মান করা হেয়েছ। উপেরা� সমেয় কম �চারী সং�া ০.৭৭ 

শতাংশ �াস পােব। �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�ি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 ২০১৭-১৮ 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)  

১৯,২৮৭.৫৬ ১,২২২.৮২ (২,৫২৩.৫২) ২,৬৫৬.১০ ৫,০৩৭.৪৭ ২৬৫.৮৩ ৬১০.১০ ১২,০১৮.৭৬ 

২. 
 

 �িমক সং�া 

(হাজাের) 

১,৫৮১.০৮ ৬৫৭.১২ ২১০.৯৭ ১৪২.৫৯ ৩৫.৩২ ৪৬.২১ ২৪.২৫ ৪৬৪.৬২ 

৩.  �িমক �িত 

��সংেযাগ 

১২,১৯৮.৯৮ ১,৮৬০.৮৮ (১১,৯৬১.৫১) ১৮,৬২৭.৫৩ ১৪২,৬২৩.৭৩ ৫,৭৫২.৬৫ ২৫,১৫৮.৭৬ ২৫,৮৬৭.৯৪ 

 সারিণ-৫ হেত �দখা যাে� �য, বািণজ� খােতর কেপ �ােরশনস�েহর �িমক �িত ��সংেযাগ ১৪২,৬২৩.৭৩ 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। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৪৯� সং�ার �মাট ��সংেযাগ িছল ১৯,২৮৭.৫৬ �কা� টাকা। 

 সারিণ-৬ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ অথ �বছর পয ��  �লধেনর (�ায়ী স�দ) উৎপাদনশীলতা �দখান হেয়েছ।   

   সারিণ-৬                                                                                                                            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০  

বােজট �া�লন 

��ি�র হার 

 

২০১৮-১৯   

সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮   

 সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকায়)  ১৩,৭৭২.০৩ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ১৯,২৮৭.৫৬ 
২.  নীট �ায়ী স�দ ( �কা� টাকায়) ১২৬,৭০৬.৯৭ ৮.৯২ ১১৪,৭১৬.৫৭ ১০৬,৮০৪.৯৪ 
৩.  �লধেনর উৎপাদনশীলতা (১/২) ০.১১ (২২.৪২) ০.১২ ০.১৮ 

 সারিণ-৬ হেত �দখা যায় �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৯-২০ �া�ি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� ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ সাল পয �� উপাদান আয় িহসাব করা হেয়েছ। 

সারিণ -৭            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০  

বােজট �া�লন 

২০১৭-১৮   হেত     

২০১৯-২০  

 বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯   

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৭-১৮   

 সামিয়ক 

১. 
 

কম�র অংশ ৫৯.৮২ ৩৮.০৪ ৫৭.০০ ৩১.৪০ 
২. 

 
�লধেনর অংশ   ৬১.৪৮ ৩১.৭৪ ৫৮.২১ ৩৫.৪২ 

৩. পিরচালন আেয়র অংশ  (২১.৩০) (৪৬.৯৮) (১৫.২০) ৩৩.১৮ 

 ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �েমর অংশ যথা�েম ৫৭.০০ �কা� টাকা এবং ৫৯.৮২ �কা� 

টাকা । ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের �েমর অংশ িছল ৩১.৪০ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত 

অথ �বছের �লধেনর অংশ �ি� �পেয় ৫৮.২১ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �লধেনর 

অংশ ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছর হেত �নরায় �ি� �পেয় ৬১.৪৮ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। উপেরা� 

সময়কােল পিরচালন আেয়র অংশ �ায় ৪৬.৯৮ শতাংশ �াস পােব।  

সারিণ -৮ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয ��  িবিনেয়াগ ও স�য় (চলিত ��)  �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ -৮             (�কা� টাকায়) 

 িববরণ 
 

২০১৯-২০ 
�া�িলত বােজট 

২০১৭-১৮ হেত  ২০১৯-২০ 
বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৭-১৮ 
সামিয়ক 

১.  িবিনেয়াগ ৫২,৯২০.৭৪ ৬৫.৪৮ ৪০,৩১৭.৬২ ১৯,৩২৬.০০ 
২.  সংরি�ত আয় (৭,১৫৯.৮৯) (৩৭.৭২) (৫,৭৭৫.০০) ৩,৭৭৮.৭৮ 
৩.   অবচয়  ৮,৪৬৭.৪০ ১১.৩২ ৭,৮৭৮.২৪ ৬,৮৩২.৪৮ 
৪.  �মাট স�য় (২+৩) ১,৩০৭.৫১ (৬৪.৯০) ২,১০৩.২৪ ১০,৬১১.২৬ 
৫.  অেথ �র �েয়াজনীয়তা (১-৪)  ৫১,৬১৩.২৩ ১৪৩.৩৬ ৩৮,২১৪.৩৮ ৮,৭১৪.৭৪ 

  বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ এবং িনজ� তহিবল হেত কেপ �ােরশনস�হ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট ১৯,৩২৬.০০ �কা� টাকা 

িবিনেয়াগ কেরেছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের 

িবিনেয়ােগর পিরমাণ যথা�েম ৪০,৩১৭.৬২ �কা� টাকা ও 

৫২,৯২০.৭৪ �কা� টাকা �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছর হেত ২০১৯-২০ অথ �বছেরর িবিনেয়ােগর ��ি�র 

হার ৬৫.৪৮ শতাংশ এবং স�য় ��ি�র হার ঋণা�ক  

৬৪.৯০ শতাংশ।   
 
২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর 

স�য় ২০১৭-১৮ অথ �বছর হেত �াস �পেয়েছ। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ িছল ১০,৬১১.২৬ �কা� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 

�চেয় �াস �পেয় ২,১০৩.২৪ �কা� এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের 

�ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় ১,৩০৭.৫১ �কা� 

টাকায় দ�ড়ােব ।  
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২০১৮-১৯ অথ �বছের স�য় �াস �পেলও  িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা �ি� �পেয় দ�ড়ােব ৩৮,২১৪.৩৮ 

�কা� এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের স�য় �ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেলও িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা দ�ড়ােব 

৫১,৬১৩.২৩ �কা� টাকা ।  �ম�ি�ত স�য় ও ঋণ �হেণর মা�েম অেথ �র �েয়াজনীয়তা িমটােনা হেব । 

সারিণ -৯ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয �� �স�র িভি�ক িবিনেয়াগ ( চলিত ��) �দখােনা হেয়েছ  

সারিণ -৯              (�কা� টাকায়)   

 িববরণ ২০১৯-২০ 

বােজট �া�লন 

২০১৭-১৮ হেত  ২০১৯-২০ 

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯ 

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৭-১৮ 

সামিয়ক 

১. িশ�  ৪,৪৭১.৫৮ ৯৮.২২ ১,৭৪১.৮১ ১,১৩৮.০৭ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন  ১৬,০৩২.৮১ ২০.১৯ ১৫,১৯৬.৬১ ১১,০৯৮.৪৫ 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ  ৮,৩৯৮.৩৮ ১১৪.০১ ৭,১৩৬.৭৮ ১,৮৩৩.৬৬ 
৪. বািণজ�  ২,৮১৫.০৮ ১২৩.৯৫ ২,১৬৬.৮২ ৫৬১.৩০ 
৫. �িষ  ১৬.৮৮ ১১৭.১৪ ১৩.৪৮ ৩.৫৮ 
৬. িনম �াণ  ৪,৯৬১.৭০ ৫৯.০৮ ৩,৬১৯.৫২ ১,৯৬০.৭২ 
৭. সািভ �স �স�র  ১৬,২২৪.৩১ ১৪৩.৭৭ ১০,৪৪২.৬০ ২,৭৩০.২৪ 
৮. সকল �স�র  ৫২,৯২০.৭৪ ৬৫.৪৮ ৪০,৩১৭.৬২ ১৯,৩২৬.০২ 

 

উপেরা� সারিণ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৯-২০ �া�ি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 ৯৮.২২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব��ৎ, �াস ও পািন �স�ের িবিনেয়ােগর 

পিরমাণ িছল ১১,০৯৮.৪৫ �কা� টাকা যা  �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ সংেশািধত আথ �বছের ১৫,১৯৬.৬১ �কা� ও ২০১৯-২০  �া�িলত 

অথ �বছের ১৬,০৩২.৮১ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সািভ �স �স�ের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 

২,৭৩০.২৪ �কা� টাকা যা �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ সংেশািধত আথ �বছের ১০,৪৪২.৬০ �কা� ও ২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছের  

১৬,২২৪.৩১ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ।    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০১৭-১৮ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির �কাষাগাের 
��, ভ�াট, লভ�াংশ ও আয়কর ইত�ািদ বাবদ ২৭০১৩.৬৭ �কা� 
টাকা জমা �দান কের ।  
 

সরকাির �কাষাগাের  �দয় অবদান (২০১৭-১৮)            (ল� টাকায়) 
১. িশ� ৬৭,৭৯৬.৪৬ 

২. িব��ৎ, �াস ও পািন ২,৮৩,২৬৬.৬২ 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৪৯,৪৫৭.২২ 

৪. বািণিজ�ক ১৩,৬৯,৭৮৫.৬৮ 

৫. �িষ ও মৎ� ২০৫.৮২ 

৬. িনম �াণ ১৬,৭৮০.৬৩ 

৭. সািভ �স ও অ�া� ৯,১৪,০৭৪.৩৫ 

    �মাট ২৭,০১,৩৬৬.৭৮ 
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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, ২০১৯-২০  �া�িলত অথ � বছের আিথ �ক ঘাটিতর পিরমাণ ২০১৭-১৮ অথ �বছর অেপ�া �বিশ।  
সারিণ-১০ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮   হেত ২০১৯-২০  তহিবেলর উৎস ও  �েয়াগ �দখােনা হেয়েছ ।  
সারিণ-১০                         (�কা� টাকায়)  

 িববরণ ২০১৯-২০ 
বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮ 
(সামিয়ক) 

১. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা ( িবিনেয়াগ- স�য়) 51,613.23 38,214.39 8,714.74 
২. বাদ: ই��র �েয়াগ 19,501.58 17,302.47 11,970.19 
৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ  26,768.27 26,163.82 24,397.28 
৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  3,247.32 2,804.08 2,285.47 
৫. আিথ �ক ঘাটিত   8,590.69 (2,448.12) (25,367.26) 
৬. চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� 40,268.84 39,656.60 - 
৭. �� �ময়ািদ ঋেণর আ�মািনক �ি� 48,859.53 37,208.78 - 

 ২০১৭-১৮ ��ত অথ �বছেরর �লধন �েয়াগ (Equity Injection) ১১,৯৭০.১৯ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ 
সংেশািধত অথ �বছের ১৭,৩০২.৪৭ �কা� টাকা ও  ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ১৯,৫০১.৫৮ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� 
সময়কােল দীঘ �েময়ািদ ঋণ �হণ ২৪,৩৯৭.২৮ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের ২৬,১৬৩.৮২ �কা� 
টাকা ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ২৬,৭৬৮.২৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ 
৩,২৪৭.৩২ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ করেত স�ম হেব যা ২০১৮-১৯ সংেশাধ� অথ �বছেরর ২,৮০৪.০৮ �কা� টাকা 
হেত �বিশ। ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ ২,২৮৫.৪৭ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ কেরেছ।    
২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর আিথ �ক ঘাটিত থাকেব না । ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ৮,৫৯০.৬৯ �কা� 
টাকা আিথ �ক ঘাটিত হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। অব� ১০ % হাের চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� ধের ২০১৯-২০ �া�িলত 
অথ � বছের স�দ দ�ড়ােব ৪০,২৬৮.৮৪ �কা� টাকা।  
সারিণ- ১১ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০  �া�ি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 5,825.95 20,060.35 6,630.98 4,941.44 (15.42) 4,288.23 9,871.70 51,603.23 

২. বাদ: �লধন  �েয়াগ 9.94 4,680.07 370.00 - - 5,544.28 8,897.30 19.501.59 

৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ 267.46 6,167.13 3,000.99 75.45 - - 17,257.24 26,768.27 

৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশাধ 

218.32 1,678.12 153.11 75.89 0.25 - 1,121.62 3,247.31 

৫. আিথ �ক ঘাটিত 5,766.88 10,891.27 3,413.11 4,941.88 (5.17) (1,256.05) (15,161.23) 8,590.69 
৬. চলিত স�েদর 

আ�মািনক �ি� 
2,158.64 2,820.24 523.09 6,253.71 60.96 6,142.40 22,309.79 40,268.83 

৭. ��েময়ািদ ঋেণর 
আ�মািনক �ি� 

7,925.52 13,711.51 3,936.20 11,195.59 55.79 4,886.35 7,148.57 48,859.53 

২০১৭-১৮ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির 

�কাষাগাের  ১০২৫.০৩ �কা� টাকা লভ�াংশ িহেসেব জমা �দান 

কের। ২০১৯-২০ অথ �বছের �া�িলত  এবং ২০১৮-১৯ 

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

যথা�েম ১,১৯০.৪৫ �কা� টাকা এবং ১,১২২.১২ �কা� টাকা 

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

লভ�াংশ (২০১৭-১৮)                            (�কা� টাকায়) 

১. িশ� ১.০০ 
২. িব��ৎ, �াস ও পািন ৮৪৪.০৮ 
৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৮.৯০ 
৪. বািণিজ�ক ০.০০ 
৫. �িষ ও মৎ� ০.০০ 
৬. িনম �াণ ১৫.৫৫ 
৭. সািভ �স ও অ�া� ১৪১.২৫ 
    �মাট ১০১০.৭৭ 
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 সারিণ-১১ এ �স�র িভি�ক তহিবল �বাহ িবে�ষণ হেত �দখা যায় �য, �িষ ও মৎ�, িনম �াণ এবং সািভ �স �স�েরর 
অ�� �� পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহ আিথ �ক ঘাটিত থাকেব না । িক� অ�া� �স�র �যমন বািণজ�, িশ�, িব��ৎ , �াস ও পািন 
এবং পিরবহণ ও �যাগােযাগ �স�ের কেপ �ােরশেণর আিথ �ক ঘাটিত পিরলি�ত হয় । িব��ৎ,�াস এবং পািন �স�ের আিথ �ক ঘাটিতর 
পিরমাণ সবেচেয় �বিশ অথ �াৎ ১০,৮৯১.২৭ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ফেল আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ 
সব �েমাট ৮,৫৯০.৬৯ �কা� টাকার আিথ �ক ঘাটিত থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। আেলাচ� অথ �বছের  িব��ৎ,�াস এবং পািন 
�স�র সেব �া� ১,৬৭৮.১২ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ সহ সং�াস�হ �মাট ৩,২৪৭.৩১ �কা� টাকা ঋণ পিরেশাধ করেব 
করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।  আেলাচ� অথ �বছের চলিত স�েদর �মাট আ�মািনক �ি� হেব ৪০,২৬৮.৮৩ �কা� টাকা। 
আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ আিথ �ক �েয়াজনীয়তার পিরমাণ 51,603.23 �কা� টাকা এবং এর িবপরীেত  19.501.59 �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 ২০১৭-১৮ অথ �বছর  হেত ২০১৯-২০ অথ �বছর পয �� অিজ�ত �নাফার িহসাব �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ১২          (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০  
বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯   
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮     
সামিয়ক 

১. 
 

পিরচালন রাজ� ২০৩,০৬৭.৯৯ ১৮৯,০৪১.৬৫ ১৭৪,৩৬০.৬৯ 

২. 
 

পিরচালন উ�ৃ� (২,৯৩৪.১২) (২,০৫৭.৫৩) ৬,৩৯৯.৫১ 
৩. পিরচালন বিহ� �ত রাজ� ৩,৭৯০.২২ ৩,৭৬৪.১৪ ৪,০৩৮.০২ 
৪. কম �চারী অংশীদাির তহিবল  ৭৪.৬৬ ৭৩.৪০ ৯১.০৯ 
৫. ভ��িক (�ত��)  ০.৫০ ০.৫০ ৬.৪৯ 
৬. �দ  ৪,৪৮৬.৯৫ ৪,২১৫.৩০ ৩,৪০৫.৪৩ 
৭. কর �ব � নীট লাভ/ (�লাকসান)  (৩,৭০৫.০১) (২,৫৮১.৫৯) ৬,৯৪৭.৫০ 
৮. কর  ১,৬৪৫.২২ ১,৫৭৩.৯৪ ১,৬২১.১৬ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান)  (৫,৬৭০.২৩) (৪,৩৫৫.৫৩) ৫,০৭৯.৯৯ 

১০. লভ�াংশ (িডিভেড� ) ১,১৯০.৪৫ ১,১২২.১২ ১,০১০.৭৭ 
১১. সংরি�ত আয়  (৬,৫৪০.৬৮) (৫,২৭৭.৬৫) ৪,২৯৫.৩২ 
১২. �মাট িবিনেয়াগ/ ফা�  ৫৯০,৫৭২.৬২ ৫১১,২৩৬.৪৫ ৪৩৮,৫৮৩.২৯ 
১৩. ই�ই� ৯৭,৩১২.৯০ ৮৫,৭৫৫.৮৭ ৭৫,৩৩৬.৬৫ 
১৪. 

(২/১২) 
িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফার হার  
 

(০.৫০) (০.৪০) ১.৪৬ 
১৫. 

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

(২.৬৩) (২.২০) ৩.০৫ 
১৬. ই�ই�র উপর লভ�াংেশর হার ( ১০/১৩)  ১.২২ ১.৩১ ১.৩৬ 
১৭. �মাট স�েদর টান �ওভার (১/১২)  ০.৩৪ ০.৩৭ ০.৪০ 

 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।    

 ২০১৯-২০ �া�িলত অথ � বছের �মাট িবিনেয়ােগর উপর ঋণা�ক ০.৫০ শতাংশ পিরচালন �নাফার হার �া�লন করা 

হেয়েছ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা ঋণা�ক ০.৪০ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছের  

িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা িছল ১.৩৬ শতাংশ । পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার হার ২০১৯-২০ �া�িলত  ও     
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২০১৮-১৯  সংেশািধত  অথ �বছের যথা�েম ঋণা�ক ২.৬৩ শতাংশ এবং ২.২০ শতাংেশ দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের 

পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার হার িছল ৩.০৫ শতাংশ।    

 স�েদর টান �ওভার পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, স�দ �বহােরর �মতা �ব �বত� অথ �বছেরর �ায় ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত অথ �বছের অপিরবিত�ত থাকেব এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের স�দ �বহােরর �মতা ২০১৭-১৮ সামিয়ক 

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

২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের অ-আিথ �ক পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহর কর উ�র নীট �নাফা িছল ৫,০৭৯.৯৯ �কা� টাকা।    

২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের কর উ�র নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ৪,৩৫৫.৫৩ �কা� 

টাকা ও ৫,৬৭০.২৩�কা� টাকা ।   

২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের সং�াস�হ সরকাির �কাষাগাের ১০১০.৭৭ �কা� টাকা লভ�াংশ িহসােব জমা �দান কের।       

২০১৯-২০ �া�িলত এবং ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ লভ�াংশ িহসােব যথা�েম ১১৯০.৪৫  �কা� টাকা এবং 

১১২২.১২ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।    

২০১৯-২০ অথ �বছের লভ�াংশ �াস পাওয়ার অ�তম কারণ হে� আ�জ�ািতক বাজাের �ালািন �তেলর �� �ি� এবং �দেশ �ালািন 

�তেলর �� আ�পািতক হাের �ি� না পাওয়ায় বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন ২০১৯-২০ অথ �বছের �লাকসােনর স�ুখীন হেব 

িবধায় লভ�াংশ �দান করেব না। ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ সরকার হেত �হীত ঋেণর উপর ৪,৪৮৬.৯৫ �কা� 

টাকা ও ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৪,২১৫.৩০ �কা� টাকা �দ �দান করেব যা ২০১৭-১৮ অথ �বছের িছল ৩,৪০৫.৪৩ �কা� টাকা। 

২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ১,৬৪৫.২২ �কা� টাকা কর �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যা ২০১৮-১৯ সংেশািধত 

অথ �বছেরর সংেশািধত  ল��মা�া ১,৫৭৩.৯৪ �কা� টাকা  হেত কম । ২০১৭-১৮ অথ �বছের কর �দােনর পিরমাণ িছল ১,৬২১.১৬ 

�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, ২০১৭-১৮ অথ � বছের পিরচালন রাজে�র উপর 

নীট �নাফার হার িছল ৩.০৫। ২০১৯-২০ �া�িলত ও ২০১৮-১৯ সংেশািধত ঊভয় অথ �বছের পিরচালন রাজে�র উপর নীট 

�নাফার হার ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় �াস �পেয় যথা�েম ঋণা�ক ২.৬৩ ও ঋণা�ক ২.২০ । রাজ� অজ�েন �মাট স�েদর 

টান �ওভার অ�পাত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৪০% যা ২০১৯-২০ �া�িলত ও ২০১৮-১৯ সংেশািধত  অথ �বছের �াস �পেয় যথা�েম 

৩৪% ও ৩7%  হেব। 
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আিথ �ক তার� ও ি�িত 

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

সংেশািধত এবং ��ত ি�িতপ� �দখােনা হেয়েছ। এখান উে�� �য, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �ােল� শীট ২০১৮-১৯   অথ �বছেরর  

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

��ত করা হেয়েছ।  একইভােব ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর  �ালা� শীট ২০১৭-১৮ এর িভি�েত �তির করা হেয়েছ।  

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

(�কা� টাকায়) 
 িববরণ �ন ২০১৯ 

 

�মাট স�েদর 

অংশ(%) 

বািষ �ক 

��ি�র হার 

�ন  ২০১৮  �মাট স�েদর 

অংশ(%) 

�ন ২০১৭ �মাট স�েদর 

অংশ (%) 

১. �লধন  ৯৭,৩১২.৯০ ১৬.৪৮ ১৩.৬৫ ৮৫,৭৫৫.৮৭ ১৬.৭৭ ৭৫,৩৩৬.৬৫ ১৭.১৮ 

২. দীঘ �েময়ািদ দায়  ২৭৭,০৩১.৪২ ৪৬.৯১ ১২.৮২ ২৪৭,২৪৬.৪৪ ৪৮.৩৬ ২১৭,৬৬২.৮৫ ৪৯.৬৩ 

৩. চলিত দায়  ২১৬,২২৮.৩০ ৩৬.৬১ ২১.৮৭ ১৭৮,২৩৪.১৪ ৩৪.৮৬ ১৪৫,৫৮৩.৮০ ৩৩.১৯ 

৪. �মাট দায়  ৪৯৩,২৫৯.৭২ ৮৩.৫২ ১৬.৫৩ ৪২৫,৪৮০.৫৮ ৮৩.২৩ ৩৬৩,২৪৬.৬৫ ৮২.৮২ 

৫. �মাট �িঁজ  ৫৯০,৫৭২.৬২ ১০০.০০ ১৬.০৪ ৫১১,২৩৬.৪৫ ১০০.০০ ৪৩৮,৫৮৩.২৯ ১০০.০০ 

৬. �ায়ী স�দ অবচয় বােদ ১২৬,৭০৬.৯৭ ২১.৪৫ ৮.৯২ ১১৪,৭১৬.৫৭ ২২.৪৪ ১০৬,৮০৪.৯৪ ২৪.৩৫ 

৭. অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�দ  ২৪২,২৭২.০৭ ৪১.০২ ২১.৬৯ ১৯৮,৯৯৬.৮৪ ৩৮.৯২ ১৬৩,৬০৭.৪১ ৩৭.৩০ 

৮. চলিত স�দ ম�দ  ২৪,৭৩৩.৯৯ ৪.১৯ ১০.০০ ২২,৪৮৫.৪৪ ৪.৪০ ২০,৪৪১.৩১ ৪.৬৬ 

৯. অ�া�  ১৯৬,৮৫৯.৫৯ ৩৩.৩৩ ১৫.৪৪ ১৭৫,০৩৭.৫৯ ৩৪.২৪ ১৪৭,৭২৯.৬৩ ৩৩.৬৮ 

১০. �মাট চলিত স�দ  ২২১,৫৯৩.৫৮ ৩৭.৫২ ১৪.৭৯ ১৯৭,৫২৩.০৩ ৩৮.৬৪ ১৬৮,১৭০.৯৪ ৩৮.৩৪ 

১১. �মাট স�দ ৫৯০,৫৭২.৬২ ১০০.০০ ১৬.০৪ ৫১১,২৩৬.৪৫ ১০০.০০ ৪৩৮,৫৮৩.২৯ ১০০.০০ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের ৪৯� অ-আিথ �ক রা�ায়� সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৯০,৫৭২.৬২ �কা� টাকা �া�লন করা 

হেয়েছ যা ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৪৩৮,৫৮৩.২৯ �কা� টাকার �লনায় ১৬ শতাংশ �বশী। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ায়ী স�দ �মাট 

স�েদর ২৪.৩৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �ায়ী স�দ যথা�েম �মাট স�েদর ২২.৪৪ ও 

২১.৪৫ শতাংশ। অতএব, �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০  �া�ি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 ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট স�েদর ৩৭.০০ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের যা 

২০১৭-১৮ ��ত অথ �বছেরর �লনায় �মা�েয় �ি� �পেয় যথা�েম ৩৮.৯২ শতাংশ ও ৪১.০২ শতাংেশ দ�ড়ােব ।   

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের ঋণ �লধেনর সামি�ক অ�পাত ৮৩:১৭। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত  অথ �বছের 

ঋণ �লধেনর অ�পাত যথা�েম ৮৩:১৭ এবং ৮৪:১৬ । অথ �াৎ �মাট িবিনেয়ােগ �লধেনর পিরমাণ �ি� পােব।  ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ��েময়ািদ দায় ( চলিত দায়) �মাট স�েদর যথা�েম ৩৪.৮৬ এবং ৩৬.৬১  

শতাংশ । তেব আেলাচ� সমেয় চলিত স�দ  ১৪.৭৯ শতাংশ হাের �ি� পােব এবং চলিত দায় �ি� পােব ২১.৮৭ শতাংশ হাের। 

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের চলিত অ�পাত যথা�েম ১.১১ ও ১.০২। 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 ১৯৭২ এর মা�েম বাংলােদশ 
ব�িশ� কেপ �ােরশন (িব�এমিস) �িতি�ত হয়। ১৯৭২ সােলর ১ �লাই হেত ৭৪� ব� িমল িনেয় িব�এমিস’র যা�া �� হয়। 
পরবত�কােল সরকােরর উে�ােগ আেরা ১২� ব� িমল �িত�া করা হয়। এ িনেয় িব�এমিস’র িনয়�ণাধীন িমেলর সং�া দ�ড়ায় 
৮৬�। এরপর সরকােরর িবরা�ীয়করণ িশ�নীিতর আওতায় সােবক মািলকেদর িনকট হ�া�র করা হয় ৩৫�, িব�য় করা হয় 
১৫�, �িমক-কম �চারীেদর িনকট হ�া�র করা হয় ৯�  এবং ব� ও পাট ম�ণালেয়র আওতাধীন িল�ইেডশন �সল ক��ক িব�য় 
করা হয় ৯�। এভােব �মাট ৬৮� ব� িমল �বসরকাির খােত �ছেড় �দওয়া হয়। বত�মােন িব�এমিস’র িনয়�ণাধীন ব� িমল ১২� 
এবং ৬� িমল চা� রেয়েছ। িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮  

 
০১. 
০২. 
০৩. 
০৪. 
০৫. 

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

 
০.০০ 
০.০০ 
০.১০ 

১৩৫০.০০ 
২৫৯.২০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.১০ 

১২৭৫.০০ 
৩৬২.৭২ 

 
০.০০ 
০.০০ 
১.০০ 

১৩০৫.৪৩ 
৬৩০.৫৪ 

 
০.০০ 
০.০০ 
৩.৫০ 

১৩৪৬.১১ 
৬০৬.০২ 

০৬. �মাট আয় (০১+----+০৫) ১৬০৯.৩০ ১৬৩৭.৮২ ১৯৩৯.৯৭ ১৯৫৫.৬৩ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৭১৭.৫০ 
১০৩.০০ 

১৬৬১.৯৭ 

 
৭৮১.৫০ 
১০৮.৫০ 

১৭৯০.৪২ 

 
৮১৯.৯২ 
১০৩.১৫ 

১৮১৫.৬৩ 

 
৮১৩.৩৭ 
১৩১.২৯ 

১২৪৩.০৩ 
১০. �মাট �য় (০৭+---+০৯) ২৪৮২.৪৭ ২৬৮০.৪২ ২৭৩৮.৭০ ২১৮৭.৬৯ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (০৬-১০) -৮৭৩.১৭ -১০৪২.৬০ -৮০১.৭৩ -২৩২.০৬ 
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 
১৫০.৭৪ 

০.০০ 
৮৯২.৮০ 

৫৫৮৫৯৪.১৩ 
৯৩:৭ 
১৫২ 

০.০০ 
১৪৯.৭৪ 

০.০০ 
৩০৯.৬৭ 

৫৫৬৫১৪.৩৬ 
৯২:৮ 
১৬৫ 

০.০০ 
১৪৮.৮৬ 

০.০০ 
৫৫৩.৬৮ 

৫২৯৯৬৬.৯০ 
৯২:৮ 
১৮৯ 

০.০০ 
২১.৮৮ 
০.০০ 

১৩.৩৮ 
৫৫৪৪৭৯.২৬ 

৯২: ৮ 
১৮৬ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র �মাট ১৯৫৫.৬৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় 
২১৮৭.৬৯ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ায় ২৩২.০৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ১৬৩৭.৮২ ল� ও ১৬০৯.৩০ ল� 
টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২৬৮০.৪২ ল� ও ২৪৮২.৪৭ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র �ধান 
কায �ালেয়র পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০৪২.৬০ ল� ও ৮৭৩.১৭ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৫৪৪৭৯.২৬ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯২:৮। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�ধান কায �ােলয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৫৬৫১৪.৩৬ ল� ও ৫৫৮৫৯৪.১৩ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৯২:৮ ও ৯৩:৭। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র জনবল িছল �মাট ১৮৬ জন। এ 
জনবল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �াস �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৬৫ জন ও ১৫২ 
জন। 
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বাংলােদশ ব�িশ� কেপ �ােরশন 

ইউিনটস�হ 

 বত�মােন িব�এমিস’র িনয়�ণাধীন ১২� িমল ব� এবং ৬� িমল চা� রেয়েছ। িব�এমিস’র ব� ১২� িমলসহ চা� ৬� 
িমেলর ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০  অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮  

 
০১. 

আয় 
�মাট সািভ �স চাজ� 

 
৫৩.৫০ 

 
৮০.০০ 

 
১৩২.৪৯ 

 
৩১০.৮৯ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
�শাসিনক �য় 

 
০.০০ 

৬৩৮.৯০ 

 
০.০০ 

৬৩৬.৭৬ 

 
০.০০ 

৬৫০.০০ 

 
৭৭৬.৮৫ 
১৬৭.০৫ 

০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৬৩৮.৯০ ৬৩৬.৭৬ ৬৫০.০০ ৯৪৩.৯০ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (০১-০৪) -৫৮৫.৪০ -৫৫৬.৭৬ -৫১৭.৫১ -৬৩৩.০১ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১০০.০০ 
৯৫১.০০ 

০.০০ 

৯০.০০ 
৯৫১.০০ 

০.০০ 

১১৪.৫০ 
১০৯৩.১৪ 

০.০০ 

১২৪.৫০ 
৮০৮.০৮ 

০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (০৫+০৬-০৭-০৮) -১৪৩৬.৪০ -১৪১৭.৭৬ -১৪৯৬.১৫ -১৩১৬.৫৯ 
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 
১৫০.৭৪ 
৮২.৯৬ 
৩৩.২০ 

৬৫৭৭.৯৫ 
৮৬৫ : -৭৬৫ 

১৬৩ 

০.০০ 
১৪৯.৭৪ 
৮২.৯৬ 
২৩.০০ 

৬৩৮৬.৪৪ 
৮৬৬ : -৭৬৬ 

১৬৩ 

০.০০ 
১৪৮.৮৬ 
৫০.৩৪ 
৫০.৩৪ 

৬৭২৬.৫৮ 
৮৩২ : -৭৩২ 

২০২ 

০.০০ 
২১.৮৮ 

০.০০ 
০.২১ 

৬২৩২.৭৬ 
৮৬২ : -৭৬২ 

১২৬৩ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর �মাট আয় ৩১০.৮৯ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় ৯৪৩.৯০ ল� 
টাকা। ফেল িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ায় ৬৩৩.০১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৮০.০০ ল� ও ৫৩.৫০ ল� টাকার িবপরীেত 
�মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৬৩৬.৭৬ ল� ও ৬৩৮.৯০ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন 
�লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫৫৬.৭৬ ল� ও ৫৮৫.৪০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর নীট 
�লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৩১৬.৫৯ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১৪১৭.৭৬ ল� ও ১৪৩৬.৪০ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮  (��ত) অথ �বছের িব�এমিস িবিভ� খােত �মাট ২১.৮৮ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িব�এমিস িবিভ� খােত যথা�েম �মাট ১৪৯.৭৪ ল� 
ও ১৫০.৭৪ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬২৩২.৭৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৬২ : -৭৬২। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
৬৩৮৬.৪৪ ল� ও ৬৫৭৭.৯৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৬৬ : -৭৬৬ ও ৮৬৫ : -৭৬৫ হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর জনবল িছল �মাট ১২৬৩ জন। এ জনবল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত উভয় বােজেট �াস �পেয় দ�ড়ােব ১৬৩ জন।  
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বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন   
�ধান কায �ালয় 

পাট ও পাটিশ� আথ � সামািজক উ�য়েন উে�খেযা� �িমকা পালন কের থােক । এ খােত �ত�� ও পেরা�ভােব �দেশর 
�ায় ২৫% জনেগা�ী স�ৃ� এবং �বিশর ভাগই গরীব। িবেজএমিস পাটেক পে� �পা�র কের থােক। এর মা�েম িবেজএমিস - ১. 
�বেদিশক ��া অজ�ন ২. কম �সং�ান ও দাির� িবেমাচন ৩. �দেশ উৎপািদত ক�চামাল ও �চরা য�াংশ �বহার ৪. সরকােরর 

Policy বা�বায়েন সহায়ক �িমকা �রেখ পাট িশে�র িবকাশ ঘ�েয় থােক। িবেজএমিস’র বােজট - সংি��সার িন��প:           

                                                    বােজট-সংি��সার                                        
(ল� টাকায়)                                                                                                                                                

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ৭৪১০.৬২ ৬৫৯৫.৩৯ ৮০৬৫.৯৮ ৫৬৬০.১২ 

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�া�  ৩৩.২৫ ৩৮৬.৮৮ ৩০.০০ ৯১৮.৩২ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৭৪৪৩.৮৭ ৬৯৮২.২৭ ৮০৯৫.৯৮ ৬৫৭৮.৪৪ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৮৩১.১৬ ২৬৯৯.৬৬ ২৬৮৫.০১ ২৪৩৪.৪৪ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫৬৩.৩৬ ৫৩৮.৩২ ৫৫৫.৪৭ ৪৮৯.৫৪ 

০৯. অ�া� �য়   ৩৯৯৮.৪২ ৩৭১৮.৪৯ ৪৮০৪.৬৫ ৩৬৪০.৯৪ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৭৩৯২.৯৪ ৬৯৫৬.৪৭ ৮০৪৫.১৩ ৬৫৬৪.৯২ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ৫০.৯৩ ২৫.৮০ ৫০.৮৫ ১৩.৫২ 

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  ২৭০৬.৮০ ২০২০.৫১ ১৮২৬.৭৬ ৪০৩.০৫ 

১৬. �মাট স�দ ৯০৩২৬৪.৩৫ ৮৫৮০১৪.০৯ ৮৬১৮০২.৯৬ ৮৫০৭০৯.২১ 

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

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৩৫৫ ৩৪০ ৩৬৪ ৩২৫ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৯৮২.২৭ল� ও ৭৪৪৩.৮৭ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম 
৬৯৫৬.৪৭ ল� ও ৭৩৯২.৯৪ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৫.৮০ ল�  ও ৫০.৯৩ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ � 
বছের সং�ার  ৬৫৭৮.৪৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬৫৬৪.৯২ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ 
িছল ১৩.৫২ল� টাকা।    

 ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৮৫০৭০৯.২১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ১০০:০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০১৯-২০  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
৮৫৮০১৪.০৯ ল� ও ৯০৩২৬৪.৩৫ ল� টাকা এবং উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত দ�ড়ােব ১০০:০ । ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের 
সং�ার �ধান কায �ালেয়  কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩২৫ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০  
অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪০ ও ৩৫৫ জন।        
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     বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন  
ইউিনটস�হ  

 বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন এর অধীন ৩(িতন)� ন�-�ট ��া�সহ �মাট ২৬ � চা� িমেলর বােজট - সংি��সার 
িন��প:       

                                                                   বােজট-সংি��সার                                                   
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     
০১. িব�য় রাজ� ১৯৬০০৯.৩২ ৯৮৪৪৫.০৭ ২০৭৪৯৯.৩৭ ১১৭৫১৬.১৫ 

 �য়     
০২. উৎপাদন �য়  ২২৮২৩০.১৩ ১৫০৯৫৫.৭২ ২৩৩০২২.৯২ ১৫০৮৬২.৯১ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১২৪৯৮.৬৯ ১০০৫১.১২ ১১৩০০.০০ ৮৭৩৫.৬১ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ২৪০৭২৮.৮২ ১৬১০০৬.৮৪ ২৪৪৩২২.৯২ ১৫৯৫৯৮.৫২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)( ১-৪)  -৪৪৭১৯.৫০ -৬২৫৬১.৭৭ -৩৬৮২৩.৫৫ -৪২০৮২.৩৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৪৬৬.২০ ৪৪৫.৭১ ৪৩৩.৬১ ৪৩৯.৭৬ 
০৭. অপিরচালন �য় ৭৬১৭.৭৯ ৭৪২২.৬৯ ৯০৭৭.৯৫ ৮০৭৫.৫২ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৫১৮৭১.০৯ -৬৯৫৩৮.৭৫ -৪৫৪৬৭.৮৯ -৪৯৭১৮.১৩ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ২৪২৪.২৯ ১৮৮১.০৮ ২৩৫৫.৬৬ ১৭৬১.৪৭ 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩০৩৮১.৮৯ ৮১৬০.৮৩ ৯৬৭৪.১৬ ৫১১.০৯ 

১৪. �মাট স�দ ৯২৫৪০১.৮২ ৮৭২৪০২.১১ ৪৭৯৪৭৫.৬৭ ৭৯৮২১২.৩২ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৬০:-৬০ ১৫৮:-৫৮ ২৭৬:-১৭৬ ১৫৫:-৫৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৩৯৬৫৫ ৩৭১৭৩ ৪৩৫০১ ৩৭৬৮২ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবেজএমিস’র উৎপািদত 
প��ে�র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৮৪৪৫.০৭ ল� ও ১৯৬০০৯.৩২ ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ১৬১০০৬.৮৪ ল� ও ২৪০৭২৮.৮২ ল� টাকা ফেল ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব ৬২৫৬১.৭৭ ল� টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট িব�য় রাজ� �ি�র কারেণ সংেশািধত বােজট হেত �াস �পেয় পিরচালন �লাকসান ৪৪৭১৯.৫০ ল� টাকায় 
দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র ফেল নীট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব 
৬৯৫৩৮.৭৫ ল� টাকা যা ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ৫১৮৭১.০৯ ল� টাকা হেব । ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার 
১১৭৫১৬.১৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৫৯৫৯৮.৫২ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ 
িছল ৪২০৮২.৩৭ ল� টাকা। অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র পর নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৪৯৭১৮.১৩ ল� টাকা।        

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ১৭৬১.৪৭ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ৭৯৮২১২.৩২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১৫৫:-৫৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৮৭২৪০২.১১  
ল� ও ৯২৫৪০১.৮২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১৫৮:-৫৮ ও ১৬০:-৬০। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ার 
ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৭৬৮২ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া  দ�ড়ােব যথা�েম ৩৭১৭৩ ও ৩৯৬৫৫ 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  

 ২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট  

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট  

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক  
২০১৭-১৮ 

  

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 

৯২০.০০ 

১৮১০.০০ 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৯০০.০০ 

১৮১০.০০ 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৮৫০.০০ 

১৮০৫.০০ 

 

৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৮৪০.৯৯ 

৮৭২.৪০ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ৩১৩০.০০ ৩১১০.০০ ৩০৫৫.০০ ২১১৩.৩৯ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

১১১৮.৫০ 

৩৫০.০০ 

১০০৮.০০ 

 

১০৭৮.৫০ 

৪০০.০০ 

৯৩৫.০০ 

 

১২৪১.০৫ 

৪০০.০০ 

৭৩৫.২৫ 

 

১০৫৬.৭২ 

৪৬৯.৯৭ 

৫৮৬.৭০ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ২৪৭৬.৫০ ২৪১৩.৫০ ২৩৭৬.৩০ ২১১৩.৩৯ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ৬৫৩.৫০ ৬৯৬.৫০ ৬৭৮.৭০ ০.০০ 

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 

৫০০.০০ 

০.০০ 

১৮৩৮.০০ 

১৭৯২০০.৮৭ 

৮৩:১৭ 

১৯৩ 

৫০০.০০ 

৫০০.০০ 

০.০০ 

১৩৫১.০০ 

১৭৭১০৪.৩৭ 

৮৪:১৬ 

১৯৩ 

১০০০.০০ 

১০০০.০০ 

০.০০ 

১৪৬২.০০ 

১৭৬৩২২.৩৮ 

৮৩:১৭ 

১৯৩ 

১০০.০০ 

১০০.০০ 

০.০০ 

৩৬১.৬৮ 

 ১৭৫৬৪৮.৮৭ 

৮৪:১৬ 

১৫১ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩১১০.০০ ল� ও ৩১৩০.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
২৪১৩.৫০ ল� ও ২৪৭৬.৫০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬৯৬.৫০ ল� ও ৬৫৩.৫০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছেরর সং�ার ২১১৩.৩৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২১১৩.৩৯ ল� টাকা। ফেল �কান পিরচালন ঘাটিত 
িছল না। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় লভ�াংেশর পিরমাণ িছল ১০০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৭৫৬৪৮.৮৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৪:১৬। ২০১8-১9 ও ২০১9-20 অথ �বছের সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৭১০৪.৩৭ ল� ও ১৭৯২০০.৮৭ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৮৪:১৬ ও 
৮৩:১৭। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৫১ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট �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�। বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরেশনর 

ইউিনটস�েহর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 

০১. 
আয় 
িব�য় রাজ� 

 

৯৯০২০.৮৫ 

 

৮৯৪৪৩.০৫ 

 

৮৫৫৯৯.১৬ 

 

৮৫৮২১.৮৯ 

 

০২. 

০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 

অ�া� পিরচালন �য় 

 

৯০২৪৬.৬৫ 

০.০০ 

 

৮০২৪৬.৬২ 

০.০০ 

 

৭৬৩৯২.৭৬ 

০.০০ 

 

৭৮৮৩৯.২৩ 

০.০০ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৯০২৪৬.৬৫ ৮০২৪৬.৬২ ৭৬৩৯২.৭৬ ৭৮৮৩৯.২৩ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (১-৪) ৮৭৭৪.২০ ৯১৯৬.৪৩ ৯২০৬.৪০ ৬৯৮২.৬৬ 

০৬. 

০৭. 

০৮. 

অ-পিরচালন আয় 

অ-পিরচালন �য় 

আয়কর 

৪৩৮৩.৭০ 

১৫৭১.৩৭ 

৪০৮৮.৭৯ 

২৭২১.৯০ 

১৪৬৯.৭৬ 

৩৬৬২.৭৭ 

২৯৬১.০৫ 

১৫২১.৫১ 

৩৮৬৮.৪৪ 

২৩৫৭.৫৭ 

১৩২৭.৪৮ 

৩৬৮৭.৭২ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৭৪৯৭.৭৪ ৬৭৮৫.৮০ ৬৭৭৭.৫০ ৪৩২৫.০৩ 

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 

৩৮৮০০.৪৭ 

৩৩৫.০০ 

৮৭৪৫.১০ 

৩৩০৪৫৪.৮৯ 

৫৭:৪৩ 

২২৬২ 

০.০০ 

৩৬৬৪৭.২৫ 

৩৫০.০০ 

৫১৮১.১০ 

৩০৭৬৩৬.৫৬ 

৫৫:৪৫ 

২৪১৪ 

০.০০ 

২৮৫৭৫.৩৫ 

৪০০.০০ 

১৪৯৬৯.৫০ 

৩৩৩৩৭৫.৭৫ 

৪৫:৫৫ 

২৩৮৮ 

০.০০ 

৩৪২৯৮.৩৪ 

৫৬৮.০৫ 

৪৪৬.৩৮ 

২৮৯৪৫৯.০৩ 

৫৪:৪৬ 

১৪৬০ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮৯৪৪৩.০৫ ল� ও ৯৯০২০.৮৫ ল� টাকা এবং িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৮০২৪৬.৬২ ল� ও ৯০২৪৬.৬৫ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৯১৯৬.৪৩ ল� ও ৮৭৭৪.২০ ল� টাকা এবং 
নীট �নাফার পিরমাণ দাড়�েব যথা�েম ৬৭৮৫.৮০ ও ৭৪৯৭.৭৪ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সং�ার ৮৫৮২১.৮৯ ল� টাকা 
আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৭৮৮৩৯.২৩ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬৯৮২.৬৬ ল� টাকা ও নীট 
�নাফার পিরমাণ িছল ৪৩২৫.০৩ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �িত�ানস�হ ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদােনর পিরমাণ ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৬৬৪৭.২৫ ল� ও ৩৮৮০০.৪৭ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
�িত�ানস�হ ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান িছল ৩৪২৯৮.৩৪ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী �িত�ানস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৮৯৪৫৯.০৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 
৫৪:৪৬। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ হেব যথা�েম 
৩০৭৬৩৬.৫৬ ল� টাকা ও ৩৩০৪৫৪.৮৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫৫:৪৫ ও ৫৭:৪৩। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৪৬০ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ায় �মাট কম �রত জনবেলর সং�া হেব যথা�েম ২৪১৪ ও ২২৬২ 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 

২৭নং) আেদশ বেল বাংলােদশ �গার িমল� করেপােরশন �িতি�ত হয়। পরবত�েত ১লা �লাই ১৯৭৬ি�. হেত 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। ি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             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ২৬৮৭.৭৫ ২৬৮৫.৬৭ ২৬২৯.০৫ ২৫১৬.৩২ 

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 ৫৭২.৬৭ ৪০৫.৫৩ ৬৭৫.৯৭ ৫৪৫.৯৬ 

০৫. অ�া�  ৩৩.০০ ৫৮.০০ ৬২.৫০ ২৮.১৭ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩২৯৩.৪২ ৩১৪৯.২০ ৩৩৬৭.৫২ ৩০৯০.৪৫ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২২০৯.৪৫ ২১২৯.০৪ ২২৮৬.৯৪ ২১৭৩.৭৫ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪১৪.১৩ ৩৯৫.১০ ৪৪৮.০৪ ৪০১.৯৬ 

০৯. অ�া� �য়   ৬৬৯.৮৪ ৬২৫.০৬ ৬৩২.৫৪ ৫১৪.৭৪ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩২৯৩.৪২ ৩১৪৯.২০ ৩৩৬৭.৫২ ৩০৯০.৪৫ 

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  ৩২১৬.৪০ ৮৬৩.১২ ২২৩৯.৫২ ৬.৮৯ 

১৬. �মাট স�দ ৩৫৬৭০৬.২৫ ৩৫৩৫৮৮.৭৩ ৩০৫২১৩.২১ ৩৫২৭৯৩.৫৫ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯৭:৩ ৯৭:৩ ৯৭:৩ ৯৭:৩ 

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

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩১৪৯.২০ ল� ও ৩২৯৩.৪২ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৩১৪৯.২০ ল� ও ৩২৯৩.৪২ ল� টাকা। ফেল সং�ার �ধান কায �ালেয়র �কান �য় উ�ৃ� আয় থাকেব না। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
সং�ার ৩০৯০.৪৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩০৯০.৪৫ ল� টাকা।    

 ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল  
৩৫২৭৯৩.৫৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ৯৭:৩। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৫৩৫৮৮.৭৩ ল� ও ৩৫৬৭০৬.২৫ 
ল� টাকা এবং উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৯৭:৩। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর সং�ার �ধান কায �ালেয়র  কম �রত জনবেলর 
সং�া িছল ২৫৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট 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 চা� ১৫� িমেলর বােজট - সংি��সার িন��প: 

  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯  

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৭২৬৬৩.৫৭ ৫৭৮১৬.৭০ ১০৭৫৫৪.৫২ ৫০৯৫৯.৪৮ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ১১৩৫৯৮.৪২ ১০৪২৪৬.৩০ ১১৭১৫২.০৫ ৮৭১৬২.৭১ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৭১১৫.৬০ ৬৯৭০.৫৬ ৬৯৯২.৯৭ ৭৯৫৯.৬৮ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ১২০৭১৪.০২ ১১১২১৬.৮৬ ১২৪১৪৫.০২ ৯৫১২২.৩৯ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৪৮০৫০.৪৫ -৫৩৪০০.১৬ -১৬৫৯০.৫০ -৪৪১৬২.৯১ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১১৩৮৩.৭২ ৯৪৮৭.২৯ ২১৬০৪.১৫ ১০২৬৮.০১ 

০৭. অপিরচালন �য় ৫৮৩১৬.৩১ ৫৪২৮৩.৩১ ৪৩০৪৪.৬৩ ৪৯৪৪১.১৫ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৯৪৯৮৩.০৪ -৯৮১৯৬.১৮ -৩৮০৩০.৯৮ -৮৩৩৩৬.০৫ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ১২৩৬১.৪৫ ১০৮০২.৪০ ১২৪৭৬.০১ ৯৬৬১.৮৮ 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩০১৩৬.২২ ১৩৭৭২.৪৬ ৪০৫০১.২২ ৫১১.০৯ 

১৪. �মাট স�দ ৩৩৩৬০৬.২৮ ২১৮৯৮৯.৮৫ ২৭৫৯৮৭.৯৭ ১২১৭১৩.৭৫ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৩২২:-২২২ ৩৯৫:-২৯৫ ২৯৬:-১৯৬ ৫৫০:-৪৫০ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৩৫০৭ ১৩৫০৪ ১৩৩৪৫ ১৩৩৪২ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবএসএফআইিস’র উৎপািদত 
প��ে�র  �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫৭৮১৬.৭০ ল� ও ৭২৬৬৩.৫৭ ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ১১১২১৬.৮৬ ল� ও ১২০৭১৪.০২ ল� টাকা ফেল ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব  ৫৩৪০০.১৬ ল� টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট িব�য় রাজ� �ি�র কারেণ সংেশািধত বােজট হেত পিরচালন �লাকসান �াস �পেয় ৪৮০৫০.৪৫ ল� টাকায় 
দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র ফেল নীট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব 
৯৮১৯৬.১৮ ল� টাকা যা ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ৯৪৯৮৩.০৪ ল� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�ার ৫০৯৫৯.৪৮ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৯৫১২২.৩৯ ল� টাকা এবং পিরচালন 
�লাকসােনর পিরমাণ িছল ৪৪১৬২.৯১ ল� টাকা। অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র পর নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
৮৩৩৩৬.০৫ ল� টাকা।                     

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৯৬৬১.৮৮ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১২১৭১৩.৭৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৫৫০:-৪৫০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
২১৮৯৮৯.৮৫ ল� ও ৩৩৩৬০৬.২৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৩৯৫:-২৯৫ ও ৩২২:-২২২। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের 
সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৩৩৪২ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া  দ�ড়ােব যথা�েম ১৩৫০৪ জন ও ১৩৫০৭ জন।  
  



19 
 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

 ১৯৭২ সেনর রা�পিত ২৭ ন�র আেদেশর ১৯৭৬ সেনর ২৫ ন�র সংেশাধনী বেল ৩� কেপ �ােরশন যথা বাংলােদশ সার, 

রসায়ন ও �ভষজ িশ� কেপ �ােরশন, বাংলােদশ কাগজ ও �বাড � কেপ �ােরশন, বাংলােদশ �ানািরজ কেপ �ােরশন একী�ত কের ১ �লাই 

১৯৭৬ ি�. তািরেখ বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) �িতি�ত হয়। পরবত�কােল বাংলােদশ িশ� �িত�ান 

জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ সেনর ২৫ নং আইন নােম অিভিহত করা হেয়েছ। িবিসআইিস’র �ধান কায �ালেয়র বােজট-সংি��সার 

িন��প:     

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

 
িববরণ 

বােজট             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ১০৮৮০.৬৪ ১০৫৬৬.৩৭ ১০৩৪২.৬৬ ৯৮০৭.৩৪ 

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 ১১৫১.৮১ ১১৫১.৩১ ১২০৪.০৬ ১০১৬.০১ 

০৫. অ�া�  ৬৪২৫৬৮.৪৯ ৬৪১৭৬২.০৩ ৩৭৬১৭০.৩০ ৩৪৭৪০৩.১২ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৬৫৪৬০০.৯৪ ৬৫৩৪৭৯.৭১ ৩৮৭৭১৭.০২ ৩৫৮২২৬.৪৭ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৪৫৬৬.৫৫ ৪৩৪৯.৪১ ৪৩৫২.০৯ ৪১৫৮.২১ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১৪২১.১৮ ১১৭৪.৭৮ ৯৬৮.৯৮ ২৯০৮.২৩ 

০৯. অ�া� �য়   ৬৪৮৬১৩.২১ ৬৪৭৯৫৫.৫২ ৩৮২৩৯৫.৯৫ ৩৫১১৬০.০৩ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৬৫৪৬০০.৯৪ ৬৫৩৪৭৯.৭১ ৩৮৭৭১৭.০২ ৩৫৮২২৬.৪৭ 

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

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ২০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২৩৩৯০.৯৮ ২০৯২৩.০৬ ২১৫৬৯.৭২ ২১৫৩১.৪০ 

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

 ১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৭২২৫.৪০ ২০৩২২.৬৫ ১০৮৪৫৮.৯৪ ৯৪৭৫.৮২ 

১৬. �মাট স�দ ১৩৬৪১২৩.২৩ ১৩৩৭৩১৭.৮৩ ১৪০৪১৭৫.১২ ১৩০১৯২১.৭২ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৭৪:২৬ ৭৪:২৬ ৪৯:৫১ ৭৩:২৭ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৮৩৯ ৮৩৯ ৬৬৯ ৬০৫   
 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�হ হেত �লিভ 
ও অ�া� আয়সহ �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৫৩৪৭৯.৭১ ল� ও ৬৫৪৬০০.৯৪  ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত উ� অথ �বছের �েয়র পিরমাণ একই রকম থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ফেল �কান উ�ৃ� থাকেব না। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�ার ৩৫৮২২৬.৪৭  ল� টাকার আেয়র িবপরীেত সম-পিরমাণ অথ � �য় হওয়ার ফেল �কান উ�ৃ� িছল না।   

২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ১৩০১৯২১.৭২ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৭৩:২৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার �ধান কায �ােলয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৩৩৭৩১৭.৮৩ ল� ও ১৩৬৪১২৩.২৩ ল� টাকা 
এবং  উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৭৪:২৬। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৬০৫ জন। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার �ধান কায �ােলয়র জনবেলর সং�া 
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 িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৩৪৩৪৯০.৮৪ ২০০৭৬৩.৬৭ ৩২০২৭২.৫১ ১৯৮৮১০.২৬ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩১৩৪১৩.১৮ ২২৫০৯৬.৮৪ ৩২৯৪৯৭.৩৪ ১৮৯১৭১.২৩ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৬০৫১৭.৫২ ৫৭৩৪৪.৩২ ৫৭৩২২.৭০ ৪৫০৩৩.০৭ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩৭৩৯৩০.৭০ ২৮২৪৪১.১৬ ৩৮৬৮২০.০৪ ২৩৪২০৪.৩০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)( ১-৪)  -৩০৪৩৯.৮৬ -৮১৬৭৭.৪৯ -৬৬৫৪৭.৫৩ -৩৫৩৯৪.০৪ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ২৪৮৫২.৫৫ ২৪২৬০.৮৬ ২৩২০৭.৩৫ ২৪৪৩৭.৫৬ 

০৭. অপিরচালন �য় ৩১৪৫০.০৫ ৩১৩৯৭.৩১ ৩১৮৪৫.৮২ ৩৫৩১৮.৬৪ 

০৮. আয়কর  ৬১৫০.৮০ ২৩২৯.৪৫ ২৯০৯.৪৭ ৯২৬৫.১৭ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৪৩১৮৮.১৬ -৯১১৪৩.৩৯ -৭৮০৯৫.৪৭ -৫৫৫৪০.২৯ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ   ২০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ২৩৩৯০.৯৮ ২০৯২৩.০৬ ২১৫৬৯.৭২ ২১৫৩১.৪০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    ২১৪১৪.৩৮ ২১১১৮.৭১ ২৬১১৬.৫৩ ১৮০৫০.৫০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৩৫২৯৪.০৫ ১১৯৭৬৯.৫৮ ৪৮১২৪৬.৪৮ ৯৮৭৪৩.৪২ 

১৪. �মাট স�দ ২০২৫১১৫.৩৫ ১৬৫৫৭৪৮.৬৮ ১৭৯৮৬১১.০৮ ১৫০৭৩৬৪.৯৪ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৮৮:১২ ৮২:১৮ ৯৮:২ ৭৫:২৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৯৫৬৪ ৯৬৩০ ১০৭৯২ ৭৩২০   
 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিসআইিস’র ইউিনটস�েহর 
উৎপািদত প�ে��র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২০০৭৬৩.৬৭ ল� ও ৩৪৩৪৯০.৮৪ ল� টাকা 
এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৮২৪৪১.১৬ ল� ও ৩৭৩৯৩০.৭০ ল� টাকা ফেল ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম 
৮১৬৭৭.৪৯ ল� ও ৩০৪৩৯.৮৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ 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 নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৯১১৪৩.৩৯ ল� ও ৪৩১৮৮.১৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ১৯৮৮১০.২৬ ল� 
টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৩৪২০৪.৩০ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৩৫৩৯৪.০৪ 
ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর 
পর ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৫৫৫৪০.২৯ ল� টাকা।      

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২০৯২৩.০৬ ল� ও ২৩৩৯০.৯৮ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বেছর সং�া ক��ক লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২১৫৩১.৪০ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৫০৭৩৬৪.৯৪ 
ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৭৫:২৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত 
বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৬৫৫৭৪৮.৬৮ ল� ও ২০২৫১১৫.৩৫ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮২:১৮ ও ৮৮:১২। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ার ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া 
িছল ৭৩২০ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর 
জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৯৬৩০ ও ৯৫৬৪ জন।   
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বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�ধান কায �ালয়  

১৯৫৯ সােলর XII নং 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 ২৭ নং 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 
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

2019-20 

সংেশািধত বােজট  

২০১৮-১৯  

অ�েমািদত বােজট  

২০১৮-১৯  

সামিয়ক 

2017-18 

  

০১.  

০২.  

০৩. 

০৪. 

০৫. 

আয় 
ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ 
সরকাির অ�দান 
�সবার জ� �া� িফ 

�বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ 
অ�া� 

 
1400.00 

০.০০ 

০.০০ 
1400.00 

1.০০ 

 
1৩00.00 

০.০০ 

০.০০ 
১৩৮০.০০ 

০.৫০ 

 
১৫০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 
১৪০০.০০ 

১.০০ 

 
১১৯১.০০ 

০.০০ 

০.০০ 
১৪৮৩.০০ 

০.৫০ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ২৮০১.০০ ২৬৮০.৫০ ২৯০১.০০ ২৬৭৪.৫০ 

 
০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 
অ�া� �য় 

 
৯০৭.৫০ 
২৩০.০০ 
৪০৩.২০ 

 
৭০৬.১৫ 

২৩০.০০ 
২৫৯.৫০ 

 
৮৬০.৫০ 
৫২০.০০ 
৩৯৮.২০ 

 
৫৮৫.১২ 
৪২৩.১৫ 
১৬৮.৪৫ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ১৫৪০.৭০ ১১৯৫.৬৫ ১৭৭৮.৭০ ১১৭৬.৭২ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ১২৬০.৩০ ১৪৮৪.৮৫ ১১২২.৩০ ১৪৯৭.৭৮ 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় 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�া) 

৩০০.০০ 

৩০০.০০ 

০.০০ 

১৪৪.৫০ 

৩৫৪৩০.০৯ 

৪৫:৫৫ 

১৫৫ 

১০০.০০ 

১০০.০০ 

০.০০ 

৬৪.২২ 

৩৬১৯৯.২৯ 

৫০:৫০ 

১২৮ 

৩০০.০০ 

৩০০.০০ 

০.০০ 

৩৫৬.৬৫ 

৩৬৭৯৭.৫৬ 

৫২:৪৮ 

১৫৫ 

০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৪.১৫ 

৩৬৩৩০.২৯ 

৫৪:৪৬ 

১২১ 

২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৬৮০.৫০ ল� ও ২৮০১.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১১৯৫.৬৫ ল� ও ১৫৪০.৭০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৪৮৪.৮৫ ল� ও ১২৬০.৩০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�ার ২৬৭৪.৫০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১১৭৬.৭২ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র পিরমাণ 
িছল ১৪৯৭.৭৮ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট লভ�াংশ বাবদ যথা�েম  
১০০.০০ ল� ও ৩০০.০০ ল� টাকাসহ সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১০০.০০ ল� ও ৩০০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �কান অবদান িছল না। 
২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৬৩৩০.২৯ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত ৫৪:৪৬। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম 
৩৬১৯৯.২৯ ল� ও ৩৫৪৩০.০৯ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫০:৫০ ও ৪৫:৫৫। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ধান 
কায �ালেয় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১২১ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয় জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১২৮ ও 155 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�া ৭� ও রাবার বাগােনর 
সং�া ১৭�। এ সং�ার উৎপািদত সাম�ীেক কেয়ক� ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ, �যমন- �গাল কাঠ, িচড়াই কাঠ, �ি�য়াজাত কাঠ, 
ফািণ �চার, রাবার ইত�ািদ। ১৭ � 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  
 ২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট   
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
১৯৪২৯.৮১ 

 
২০০১৭.৮৪  

 
১৮৫৯৬.৫৮ 

 
১১৯৬৭.৩৮ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
১৫৮০০.০৩ 

৫৭২৫.৪০ 

 
১৭৭২৫.৫৫ 
৫৩৭৩.৮৯ 

 
১০৭০৩.১০ 
৫৬৮৬.৯৬ 

 
৭৬৮০.১১ 
৪৯৪৯.৭০ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ২১৫২৫.৪৩ ২৩০৯৯.৪৪ ১৬৩৯০.০৬ ১২৬২৯.৮১ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -২০৯৫.৬২ -৩০৮১.৬০ ২২০৬.৫২ -৬৬২.৪৩ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৮১৪.৯৭ 
০.০০ 
০.০০ 

৮০৪.৫৫ 
০.০০ 
০.০০ 

৩৯৩.০০ 
১৪১.৮৪ 

৯৪৩.৩০ 

১২০৯.৬৫ 
২৩.৪৭ 

১৫৬.০৯ 
০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) -১২৮০.৬৫ -২২৭৭.০৫ ১৫১৪.৩৮ ৩৬৭.৬৬ 
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 
৬৭০.৫০ 

০.০০ 
৬৫৪৩.৩৬ 

১২৩৭৯০.১৯ 
৭১:২৯ 
৩4৪০ 

০.০০ 
৫৬০.০০ 

০.০০ 
২৩৪২.৭৩ 

১০৯৭৬০.৫৫ 
৬৬:৩৪ 
৩৪৪০ 

০.০০ 
২৫৯৩.৩০ 

০.০০ 
৮৫৪৩.০৭ 

১২৬৫১৫.২৩ 
৬৫:৩৫ 
34৪৫ 

০.০০ 
৫২১.৪৯ 

০.০০ 
১২০.৫৯ 

১০০৪৪৫.৫০ 
৬০:৪০ 
৩০০০ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২০০১৭.৮৪ ল� ও ১৯৪২৯.৮১ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৩০৯৯.৪৪ ল� ও ২১৫২৫.৪৩ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩০৮১.৬০ ল� ও 
২০৯৫.৬২ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ২২৭৭.০৫ ল� ও ১২৮০.৬৫ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার 
১১৯৬৭.৩৮ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১২৬২৯.৮১ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
৬৬২.৪৩ ল� টাকা ও নীট নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৩৬৭.৬৬ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
িবিভ� ধরেনর কর ও �� বাবদ �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ৫৬০.০০ ল� ও ৬৭০.৫০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান িছল ৫২১.৪৯ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 
িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১০০৪৪৫.৫০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৬০:৪০। ২০১৮-১৯ 
এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম ১০৯৭৬০.৫৫ ল� ও ১২৩৭৯০.১৯ ল� 
টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব ৬৬:৩৪ ও ৭১:২৯। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩০০০ 
জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর 
ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩৪৪০ জন কের।  
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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            

২০১৯-২০ 
২০১৫-২০১৬ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯          

অ�েমািদত 
বােজট ২০১৮-১৯ 

��ত 
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৩,৬৯৬,২৭১.০৪ ৩,২৮৮,২০৯.৬০ ৩,৪৪৩,৪১৬.৭৬ ২,৯৭৪,১১৫.৯১ 
 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৪,১৬১,৬৪৫.৭৬ ৩,৯৪৯,১৯৩.২৭ ৪,২২৩,৪৫৪.২১ ৩,৬০৫,৭৩৩.১
০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ২১১,৫৭৪.০০ ১৯৯,২৫৯.০০ ২০৪,৬৫৫.০৩ ১৯১,৭২৩.০০ 
০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪,৩৭৩,২১৯.৭৬ ৪,১৪৮,৪৫২.২৭ ৪,৪২৮,২০০.২৪ ৩,৭৯৭,৪৫৬.১১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৬৭৬,৯৪৮.৭২ -৮৬০,২৪২.৬৭ -৯৮৪,৭৮৬.৪৮ -৮২৩,৩৪০.২০ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৬১,০৮৩.১৬ ৬০,৮৫৬.৯০ ১,০৭২,৭১২.০০ ৮৬,৩২৬.০০ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ২৫৫,৯৪৪.০০ ২২৯,৫৩০.০০ ২২৩,৫৩৮.৪১ ১৯৪,০০১.০০ 

০৮. আয়কর  ০০.০০ ০.০০ ০০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  -৮৭১,৮০৯.৫৬ -১,০২৮,৯১৫.৭৭ -১৩৫,৬১২.৮৯ -৯৩১,০১৫.২০ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ২২৫,৬৯৩.৪৯ ২১১,৬২৫.৪১ ১৭৮,৯৩০.৮১ ১৭১,২১২.৭৮ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ১৫৩,৯০৪.০০ ১২৯,৭৩০.০০ ১৫৫,৮৬৮.৮০ ৬৪,৯৯৩.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,৩০২,৭৭৮.০০ ১,২২১,৮৫৭.০০ ১,১৪৬,৫৩৫.৬৪ ১,০০৯,৫১৫.৯৪ 

১৪. �মাট স�দ ৯,৯৫৭,০৩৮.৬০ ৮,৮১৩,৮৮৯.১৬ ৮,৬৯৬,৭২৯.৮৩ ৭,৭৩৯,৫০১.৬

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৩৪:-৩৪ ১৩১:-৩১ ১১২:-১২ ১২৪:-২৪ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৮০৩৫ ১৮০৩৫ ১৫৫৪১ ১৬১৭৪ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট িব�য় রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩,২৮৮,২০৯.৬০ ল� ও ৩,৬৯৬,২৭১.০৪ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪,১৪৮,৪৫২.২৭ ল� ও ৪,৩৭৩,২১৯.৭৬ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব 
যথা�েম ৮৬০২৪২.৬৭ ল� ও ৬৭৬,৯৪৮.৭২ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১,০২৮,৯১৫.৭৭ ল� ও 
৮৭১,৮০৯.৫৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২,৯৭৪,১১৫.৯১ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
৩,৭৯৭,৪৫৬.১১ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৮২৩,৩৪০.২০ ল� টাকা এবং নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
৯৩১,০১৫.২০ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (�� ও িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২১১,৬২৫.৪১ ল� ও ২২৫,৬৯৩.৪৯ ল� টাকা।     
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১৭১,২১২.৭৮ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৭,৭৩৯,৫০৭.৬৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) ১২৪:-২৪। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
৮,৮১৩৮,৮৯.১৬ ল� টাকা এবং ৯,৯৫৭,০৩৮.৬০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব যথা�েম    
১৩১:-৩১ এবং ১৩৪:-৩৪। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৬১৭৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৮০৩৫ জন।    
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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 (৬ নং) 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 �া�লন 
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
১১৮১৮.০৯ 

 
১০৮৯৪.০৮ 

 
৯৭০৯.৪১ 

 
৯১৯৮.৫০ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
১০৬১২.৩৬ 
৩২১৫.৩৬ 

 
৯৪৪৫.৯৭ 

৩০৮৬.৮৯ 

 
৮৫১৫.৯০ 
৩১৫১.৪৫ 

 
৭৮৭৫.১৪ 
২৬৯১.৮৫ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ১৩৮২৭.৭২ 1২৫৩২.৮৬ ১o১৬৬৭.৩৫ ১০৫৬৬.৯৯ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -২০০৯.৬৩ -১৬৩৮.৭৮ -1৯৫৭.৯৪ -১৩৬৮.৪৯ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

2৮৭৫.০২ 
০.০০ 

60.00 

৩০৭০.০২ 
০.০০ 

৬0.00 

2৬৪৫.০২ 
০.০০ 

60.00 

২৮৩৬.১৩ 
০.০০ 

১২.00 
০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ৮০৫.৩৯ ১৩৭১.২৪ ৬২৭.০৮ ১৪৫৫.৬৪ 
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 
৩৩২৫.৪০ 

৩৩০৬৭৮.০৬ 
9৩:৭ 
১০৪৮ 

110.00 
1৭0.00 

0.00 
১২৩১.৯০ 

৩০৯৯৯০.০৬ 
9৩:৭ 
১০৪৮ 

110.00 
170.00 

0.00 
৩২৮.৪০ 

৩৪০২৮৪.৪৫ 
৯২:৮ 
১০৪৮ 

০.০০ 
১২.00 
0.00 

২৮১.৬১ 
২৯৩০৩৮.২৮ 

৯৩:৭ 
৬৯৭ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 10894.08 ল� ও 11818.09 ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম 12532.86 ল� ও ১3827.72 ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম 1638.78 ল� ও 2009.63 

ল� টাকা। এ সমেয় নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 1371.24 ল� ও 805.39 ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সং�ার 
9198.50 ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 10566.99 ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
1368.49 ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ িছল 1455.64 ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 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। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান িছল 
12.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 293038.28 ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯3:7। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�দ দ�ড়ােব যথা�েম 
309990.06 ল� ও 330678.06 ল� টাকা ও ঋণ�লধন অ�পাত  উভয় অথ �বছের ৯3:7। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় 
কম �রত জনবেলর সং�া িছল 697 জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় 
বােজেট 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। �িত�ার পর �থেক ঢাকা ওয়াসা বত�মােন ৪� �ধান শাখা (�শাসন/অথ �/ওএ�এম/আরিপিড) এর মা�েম পিরচািলত 
হে�। বত�মােন ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা ও নারায়ণগ� িমেল �ায় ৩৬০ বগ � িকঃিমঃ এলাকায় �ায় ১.৫ িমিলয়ন জনগণেক �দিনক �ায় 
২৪৫০ িমিলয়ন িলটার পািন সরবরাহ করেছ। ঢাকা ওয়াসার বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত             

২০১৭-১৮ 
 আয়     

 ০১.  িব�য় রাজ� ১৪১,১৬১.২৩ ১৩১,৯৪৩.৫০ ১৩১,৯২৮.৬০ ১১৮,৮৯৮.১৪ 

 �য়     
০২.  উৎপাদন �য়  ১০২,২৫৯.৬২ ৯০,১৪৮.০৭ ৯৫,০২১.৪৬ ৮২,৪৭৪.০৯ 

০৩.  অ�া� পিরচালন �য়  ২০,৪১৫.৬০ ২০,৮৭৬.৭৭ ২৪,১৫৪.৭১ ১৮,২০৮.৮১ 

০৪.   �মাট �য় (২+৩)   ১২২,৬৭৫.২২ ১১১,০২৪.৮৪ ১১৯,১৭৬.১৭ ১০০,৬৮২.৯০ 

০৫.  পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৮,৪৮৬.০১ ২০,৯১৮.৬৬ ১২,৭৫২.৪৩ ১৮,২১৫.২৪ 

০৬.  অ-পিরচালন আয়  ১০,৬৫৩.৩৬ ১১,৭৫১.১৯ ১০,১৫৬.০১ ১১,৩৩৭.৪৩ 
০৭.  অপিরচালন �য় ৩০,৩৪০.০০ ৩১,৭৯০.০০ ১,৭২৫.০০ ২,৬২০.৭০ 

০৮.  আয়কর  ১,০০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৯৩৭.৫২ 

০৯.  নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  -২,২০০.৬৩ ৭৯.৮৫ ২০,৩৮৩.৪৪ ২৫,৯৯৪.৪৫ 

১০.  সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৫০.০০ ৫০.০০ ২০০.০০ ৫০.০০ 
১১.  সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ২৯,৮৯০.০০ ২৯,৮৯০.০০ ১,৪০০.০০ ১২,২৬৫.০৩ 
১২.  দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ৫,৩২৭.৭৫ ৫,৩২৭.৭৫ ০.০০ ২০,১৯৫.০০ 

১৩.  �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৮৬,৬৮৬.১ ২৩৪,৫৩৩.৮৭ ২৯০,৫৫৩.২৪ ২৭,৭৭৯.৩২ 

১৪.  �মাট স�দ ১,৫৩৩,৮১৬. ১,২৩৯,১৪৭.২৭ ১,৪৮০,৭২৪.৭৬ ৯৯৭,৬৯০.১৮ 

১৫.  ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৩:৮৭ ১৪:৮৬ ১৫:৮৫ ১৬:৮৪ 

১৬.  �মাট জনবল ( সং�া)  ৩২৬০ ৩২৬০ ৩২৬০ ৩২৬৯ 

         ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩১,৯৪৩.৫০ ল� ও ১৪১,১৬১.২৩ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১১,০২৪.৮৪ ল� ও ১২২,৬৭৫.২২ ল� টাকা ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ২০,৯১৮.৬৬ 
ল� ও ১৮,৪৮৬.০১ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ১১৮,৮৯৮.১৪ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র 
পিরমাণ িছল ১০০,৬৮২.৯০ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ১৮,২১৫.২৪ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ৫০.০০ ল� টাকা 
লভ�াংশ সহ (�� ও িবিভ� কর বাবদ) �মাট ২৯,৮৯০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দােনর জ� ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ১২,২৬৫.০৩ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৯৯৭,৬৯০.১৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৬:৮৪ । ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
�মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ১,২৩৯,১৪৭.২৭ ল� টাকা এবং ১,৫৩৩,৮১৬.১৪৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় 
অথ �বছের দ�ড়ােব যথা�েম ১৪:৮৬ এবং ১৩:৮৭। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩২৬৯ জন। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩২৬০ 
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             

2019-20 
সংেশািধত বােজট 

2018-19 
অ�েমািদত বােজট 

2018-19 
সামিয়ক              

2017-18 
 আয়     

0১. িব�য় রাজ� 1845.55 1759.85 ১759.66 1694.61 

 �য়     

0২. উৎপাদন �য়  1666.99 1605.06 ১563.62 1611.83 

0৩. অ�া� পিরচালন �য়  0.00 0.00 10.00 0.00 

0৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   1666.99 1605.06 ১৫73.62 1611.83 

0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  178.56 154.79 ১86.04 82.78 

0৬. অ-পিরচালন আয়  17.95 22.25 ২২.06 24.32 

0৭. অপিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  196.51 177.04 208.10 107.10 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   70.00 6114.27 ৬6.০০ 15342.23 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  4692.10 43304.00 33323.20 ৬5101.23 

১৪. �মাট স�দ 113462.98 108797.60 ১63042.41 65514.97 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 70:30 73:27 ৭7:২3 94:6 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  199 190 199 189 

           ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 2019-20 অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 1759.85 ল� ও 1845.55 ল� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ১৬০৫.০৬ ল� ও 1৬৬৬.৯৯ ল� টাকা ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 1৫৪.৭৯ ল� ও 1৭৮.৫৬ 
ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ যথা�েম ১৭৭.০৪ ল� টাকা এবং ১৯৬.৫১ ল� টাকা। 2017-18 অথ �বছের সং�ার 
১৬৯৪.৬১ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ১৬১১.৮৩ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার 
পিরমাণ িছল ৮২.৭৮ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ ১০৭.১০ ল� টাকা।   

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 2019-20 অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদােনর (�� ও িবিভ� কর বাবদ) ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬১১৪.২৭ ল� টাকা এবং 66.00 
ল� টাকা।     2018-19 অথ �বছের সং�া ক��ক  সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১৫৩৪২.২৩ ল� টাকা। 2017-18 
সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 65514.97 ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯৪:০৬। 2018-19 সংেশািধত ও ২০১৮-১৯ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
108797.60 ল� টাকা এবং 113462.98 ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম 73:27 এবং 70:30। 
2017-18 সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১89 জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
2019-20 অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৯০ জন ও ১৯৯ জন।  
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রাজশাহী পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন�াশন ক��প� 

পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প� আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ৬নং 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�” �িত�া কের। রাজশাহী ওয়াসা �ানীয় সরকার িবভােগর অধীন� এক� �ায়�শািসত সং�া। রাজশাহী ওয়াসার �ধান 
কায �াবলীর মে� রেয়েছ- ১. জনসাধারণ, িশ� �িত�ান এবং �বসা �িত�ােনর জ� পািন সং�হ, �শাধন করা, �েপয় পািন 
সংর�ণ, িবতরণ এবং এর উ�য়ন ও  র�ণােব�ণ; এবং ২. িশ� �িত�ান হেত িনগ �ত �িষত পািন সং�হ, পা�করণ, �শাধন ও 
অপসারেণর জ� �শাধনাগার িনম �াণ, উ�য়ন ও র�ণােব�ণ এবং পয �ায়�েম জনসাধারেণর ক�ােণ  পয়ঃিন�াশেনর �িবধা �বত�ন 
করা। রাজশাহী ওয়াসার ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:  

 
বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯  
��ত 

২০১৭-১৮  
 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৬৫৪.৯৫ ৬০১.৬৭ ৫৮৫.০০ ৫৬৫.৭৩ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ১৩০৯.৬৩ ১৪২৪.৫৩ ২০৩২.১৪ ১৯৭৭.৮৯ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৯১৬.৬৫ ৮০৬.২৭ ৮৭৭.৮৬ ৭৬৪.৮৮ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ২২২৬.২৮ ২২৩০.৮০ ২৯১০.০০ ২৭৪২.৭৭ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -১৫৭১.৩৩ -১৬২৯.১৩ -২৩২৫.০০ -২১৭৭.০৪ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ২৫০০.০০ ২৪০০.০০ ২৯১০.০০ ২৭৬০.৫৭ 

০৭. অপিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৯২৮.৬৭ ৭৭০.৮৭ ৫৮৫.০০ ৫৮৩.৫৩ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৮০.০০ ৭৮.০০ ৭৮.০০ ৭৬.৮৬ 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ২৪১.২৫ ৮৪৬০.৮৮ ২০১৫.০০ ১৪১৭.৮০ 

১৪. �মাট স�দ ২৩০৮২.২৬ ২২৭৭৮.৭৮ ১৬৭৮১.২৬ ১৪২৬১.৩৩ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) -২৬ : ১২৬ -১৩ : ১১৩ -৪০ : ১৪০ ০ : ১০০ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৯৮ ২৯৯ ৩০৪ ৩০৬ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬০১.৬৭ ল� ও ৬৫৪.৯৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ২২৩০.৮০ ল� ও ২২২৬.২৮ ল� টাকা ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১৬২৯.১৩ ল� ও ১৫৭১.৩৩ 
ল� টাকা। অ-পিরচালন আয়/সরকাির অ�দান �যাগ করার ফেল নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৭৭০.৮৭ ল� এবং 
৯২৮.৬৭ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৫৬৫.৭৩ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল 
২৭৪২.৭৭ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ২১৭৭.০৪ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর অ-পিরচালন 
আয়/সরকাির অ�দান �যাগ করার ফেল নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ৫৮৩.৫৩ ল� টাকা।      

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (�� ও িবিভ� কর 

বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৮.০০  ল� এবং ৮০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের সং�া ক��ক  সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৭৬.৮৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন 

তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৪২৬১.৩৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ০ : ১০০। ২০১৮-

১৯ সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ২২৭৭৮.৭৮ ল� এবং ২৩০৮২.২৬ ল� 

টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম -১৩ : ১১৩ এবং -২৬ : ১২৬। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত 

জনবেলর সং�া িছল ৩০৬ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 

জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২৯৯ জন ও ২৯৮ 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�। আেলাচ� 
কায ��ম বা�বায়েনর লে�� এই কেপ �ােরশেনর অধীেন �মাট ১৩� �কা�ািন কায �রত আেছ। এর মে� �� �াস উৎপাদন কােজ 
২� �কা�ািন, �তল, �াস অ�স�ান ও উে�ালন কােজ ১� �কা�ািন, ১� �কা�ািন �াস স�ালন, ৬� �কা�ািন �াস িবতরণ 
�ব�ায় িনেয়ািজত, ১� �কা�ািন যানবাহেন �ালািন িহেসেব �াস �বহার  পরী�ািদ ও বািণিজ�ক িভি�েত িস.এন.িজ ও 
এল.িপ.িজ বাজারজাতকরণ �ি�য়ায় ি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             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ২০০০.০০ ৪১২৮.৫৯ ১৯৬৭৮.৪১ ১৪৪২৭.২৩ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ১৮৬৪৮.০০ ১৬৬৪১.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১০৩৫৭০.০০ ৯৮৪৪৭.১৪ ১০৮৩৪৭.১৪ ১১৫২১৯.৬২ 

০৫. অ�া�  ১৯৫৩.৮৫ ১৯৪৮.৮৫ ৯৫১৪.০০ ১৯৯৩.০১ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১২৬১৭১.৮৫ ১২১১৬৫.৫৮ ১৩৭৫৩৯.৫৫ ১৩১৬৩৯.৮৬ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৫৯৪২.৪৫ ৪৪২৭.০৫ ৫৯০৩.০০ ৩৯১৮.০২ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫৩৩০.০০ ৫৩৩০.০০ ৪৩৩০.০০ ৩৬৯৯.৯৮ 

০৯. অ�া� �য়   ২১৮৯০.৫০ ২২৭৪৭.৭৮ ২৯০৪৯.১৪ ৩৪২২২.৫৩ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৩১৬২.৯৫ ৩২৫০৪.৮৩ ৩৯২৮২.১৪ ৪১৮৪০.৫৩ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬-১০)   
 

৯৩০০৮.৯০ ৮৮৬৬০.৭৫ ৯৮২৫৭.৪১ ৮৯৭৯৯.৩৩ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮৫০০০.০০ ৮০০০০.০০ ৯০০০০.০০ ৮৪৩৫৭.৭২ 

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

৮৫০০০.০০ ৮০০০০.০০ ৯০০০০.০০ ৮৪৩৫৭.৭২ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ৮৫৮০.০০ ৭৭০২.৮৬ ৭৭০২.৮৬ ১৪৬৩১.০১ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৪৯৩.৪৩ ৮৫৫৭.৭৫ ৮৬৩০.৪১ ৫৭৪০.৪১ 

১৬. �মাট স�দ ২০০৭৯৫৫.৩২ ১৯৯৯১৯৬.৪২ ১৬৬৪৪৩৮.৩৩ ১৯৮৯৮৩৫.৬৭ 

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

৫৪:৪৬ ৫৯:৪১ ৬৬:৩৪ ৬৩:৩৭ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৫৮৬ ৫২৬ ৫২১ ৪৬২ 
  
 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১২১১৬৫.৫৮ ল� ও ১২৬১৭১.৮৫ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৩২৫০৪.৮৩ ল� ও ৩৩১৬২.৯৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৮৮৬৬০.৭৫ ল� ও ৯৩০০৮.৯০ 
ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ১৩১৬৩৯.৮৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪১৮৪০.৫৩ ল� টাকা 
এবং �য় উ��ৃ আেয়র পিরমাণ িছল ৮৯৭৯৯.৩৩ ল� টাকা।       

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮০০০০.০০ ল� ও ৮৫০০০.০০ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান/ লভ�াংেশর পিরমাণ িছল ৮৪৩৫৭.৭২ ল� 
টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৯৮৯৮৩৫.৬৭ ল� 
টাকা  এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ৬৩:৩৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৯৯৯১৯৬.৪২ ল� ও ২০০৭৯৫৫.৩২ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত ৫৯:৪১ ও ৫৪:৪৬। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৪৬২ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৫২৬ জন ও ৫৮৬ 
জন।    
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বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন 

১৯৭২ সােল রা�পিতর ১০ নং আেদশ বেল বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন(িবএসিস) �িতি�ত হয়। আ�জ�ািতক স�� 
পেথ মালামাল পিরবহেনর ��ে� িনরাপ�া ও দ�তার সােথ প� পিরবহন করাই এর উে��। এ কেপ �ােরশন স�� পেথ প� 
পিরবহেন �দিশ-িবেদিশ িবিভ� জাহাজ �কা�ািনর সােথ �িতেযািগতা কের থােক। বাংলােদশ িশিপং কেপ �ােরশন বত�মােন ১. 
বাংলােদশ-��রাজ�-আি�কা আ�ঃমহােদশীয় বািণজ� পথ, ২. বাংলােদশ-�র�াচ�-জাপান বািণজ� পথ, ৩. বাংলােদশ-পািক�ান-
পি�ম এিশয়া উপসাগরীয় বািণজ� পথ এবং ৪. বাংলােদশ-িসংগা�র-বাংলােদশ িফডার সািভ�স পেথ িনয়িমত প� পিরবহন 
করেছ। উ� বািণজ� পথ ছাড়াও কেপ �ােরশন ভাড়া করা মাদার �াংকার �ারা িবেদশ হেত আমদািন�ত অপিরেশািধত �তল 
বিহঃেনা�ের িনজ� লাইটােরজ �াংকার এর সাহাে� লাইটােরেজর কাজ স�� কের থােক। খা� ম�ণালয় ক��ক আমদািন�ত 
খা�শ� ও অ�া� সরকাির/�বসরকাির সং�ার আমদািন�ত মালামাল বহন লাইটােরেজর কাজ। িবএসিস’র বােজট-সংি��সার 
িন��প: 
 বােজট-সংি��সার  

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

2019-20 
সংেশািধত বােজট 

2018-19 
অ�েমািদত বােজট 

2018-19 
সামিয়ক              

2017-18 
 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ২৫৬০০.০০ ১৭৪৫০.০০ ১৮৭৬৫.০০ ৮৩১৮.৭৫ 
 �য়     

০২. পিরচালন �য় ২৪৭২৮.৩৭ ১৫৬২৪.০৬ ১৪৩৮৯.১৯ ৫৭৭৭.৪০ 
০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪৬৬৯.৭২ ৪৫৭৩.৩০  ৪১১১.২৯ ৫৪০৪.৭৪ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ২৯৩৯৮.০৯ ২০১৯৭.৩৬ ১৮৫০০.৪৮ ১১১৮২.১৪ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) -৩৭৯৮.০৯ -২৭৪৭.৩৬ ২৬৪.৫২ -২৮৬৩.৩৯ 
০৬. অ-পিরচালন আয় ৪২৮৪.৯২ ৩৭১৫.১৭ ৩১৯৯.৭৮ ৪৩৩৩.১০ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮৯.৭৪ 

০৮. আয়কর ১২১.৭০ ২৪২.৭০ ৮২৭.৫১ ২৮.২০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৩৬৫.১৩ ৭২৫.১১ ২৬৩৬.৭৯ ১২৫১.৭৭ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৭৯৭.১৩ ৭৯৭.১৩ ১৫৩০.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৬৫১.৭০ ১৭৭২.৭০ ২৩৫৭.৫১ ২৮.২০ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ১৮৩.৬৮ ০.০০ ১১.৫৭ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ২০৩৬৩৫.০০ ৬৫১৮০.০৫ ৯৯৮৪৯.৫১ ৫৫৮৪৭.০০ 
১৪. �মাট স�দ ৩৭৬৮০৮.৬৪ ১৭০৬৫০.৬৯ ২৮৬৯৯০.৭৮ ১০২৪৭৩.৪৫ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio)  ৭৯:২১ ৫৩:৪৭ ৭২:২৮ ২০:৮০ 
১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২১৯ ২২১ ২২৯ ২০৩ 

 

 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট রাজে�র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৭৪৫০.০০ ল� ও ২৫৬০০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম২০১৯৭.৩৬ ও ২৯৩৯৮.০৯ ল�  টাকা ফেল �য় পরবত� ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট পিরচালন �লাকসান 
দাড়ােব ২৭৪৭.৩৬ ল� টাকা। অপর িদেক ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বােজেট পিরচালন �লাকসান দাড়ােব ৩৭৯৮.০৯ 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 
যথা�েম ৭২৫.১১ ল� ও ৩৬৫.১৩ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৮৩১৮.৭৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র 
পিরমাণ িছল ১১১৮২.১৪ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ২৮৬৩.৩৯ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ 
�াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার িনট 
�নাফার পিরমাণ িছল ৮৬৫.৬৬ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় লভ�াংেশর পিরমাণ ৭.৯৭ �কা� টাকা উ� সমেয় লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৭৭২.৭০ ল� ও ১৬৫১.৭০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বেছর সং�া সরকাির �কাষাগাের লভ�াংশ বাবদ �কান অথ � জমা �দয়িন। 
২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১০২৪৭৩.৪৫ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত ২০:৮০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৭০৬৫০.৬৯ ল� ও ৩৭৬৮০৮.৬৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৫৩:৪৭ ও 
৭৯:২১। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২০৩ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২২১ ও ২১৯ জন। 



30 
 

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 ��ু 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 অধীেন এক� �-শািসত সং�া। এ কেপ �ােরশন বাংলােদেশর 
অভ��রীণ জলপথ ও স�� উপ�েল িনরাপেদ যা�ী এবং যাবতীয় প� সাম�ী �যমন : খা�, সার, �তল, পাট, কয়লা, িসেম� 
ইত�ািদ মালামাল 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  
২০১৯-২০  

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯  

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯  

সামিয়ক  
২০১৭-১৮  

 

০১. 

আয় 

িব�য় রাজ� 

 

৩৭৮৭৫.০০ 

 

৩৬৯৬৫.৫০ 

 

৩৬৫৫৫.৭৯ 

 

৩৫৮৪১.০৫ 

 

০২. 

০৩. 

�য় 

উৎপাদন �য় 

অ�া� পিরচালন �য় 

 

৩৬৭৬২.২১ 

০.০০ 

 

৩৬৩১৮.০০ 

০.০০ 

 

৩৬০৮৯.০৮ 

০.০০ 

 

৩২২২৬.৮৯ 

০.০০ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৩৬৭৬২.২১ ৩৬৩১৮.০০ ৩৬০৮৯.০৮ ৩২২২৬.৮৯ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) ১১১২.৭৯ ৬৪৭.৫০ ৪৬৬.৭১ ৩৬১৪.১৬ 

০৬. 

০৭. 

০৮. 

অ-পিরচালন আয় 

অ-পিরচালন �য় 

আয়কর 

১৫৭৮.০০ 

১৭৭৫.০০ 

০.০০ 

১৪৯০.০০ 

১৭৫০.৪৪ 

০.০০ 

১৫৪২.০০ 

১৬৮১.১৯ 

০.০০ 

১৩৪৭.৭৮ 

১৭৬১.৮১ 

০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ৯১৫.৭৯ ৩৮৭.০৬ ৩২৭.৫২ ৩২০০.১৩ 

১০. 

১১. 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় 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�া) 

1৫০.00 

৩১০.৯৬ 

১৫০০০ 

৭৭৮৫.০০ 

১৯১৩৩১.২৬ 

6৫:3৫ 

৩৬২৭ 

১৫০.০০ 

৩১০.৯৬ 

৭০০.০০ 

 ৮০৮৫.00 

১৮৩৭১৬.৯০ 

6৪:৩৬ 

৩৬২৪ 

১৫০.০০ 

৩১০.৯৬ 

০.০০ 

১০৬০২.০০ 

১৮৫৯১৩.৫১ 

৬৭:৩৩ 

৪৭৭৮ 

১20.00 

১35.21 

1581.82 

৪৭৯০.৩০ 

১৭৫৪২৭.৯৫ 

৬৩:৩৭ 

৩৬২৪ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৬৯৬৫.৫০ ল� ও ৩৭৮৭৫.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৩৬৩১৮.০০ ল� ও ৩৬৭৬২.২১ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৬৪৭.৫০ ল� ও 
১১১২.৭৯ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৮৭.০৬ ল� ও ৯১৫.৭৯ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
সং�ার ৩৫৮৪১.০৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত ৩২২২৬.৮৯ ল� টাকা �য় পরবত� পিরচালন �নাফা িছল ৩৬১৪.১৬ ল� টাকা 
এবং নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৩২০০.১৩ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক ১৫০.০০ ল� টাকা 
লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ ৩১০.৯৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া 
ক��ক ১২০.০০ ল�টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদান িছল ১৩৫.২১ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ 
�ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 1৭5৪২৭.৯৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬৩:৩৭। ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৮৩৭১৬.৯০ ল� ও 
১৯১৩৩১.২৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 6৪:৩৬ ও ৬৫:৩৫। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 
৩৬২৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট জনবেলর সং�া 
দ�ড়ােব যথা�েম ৩৬২৪ জন ও ৩৬২৭ জন কের।  
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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 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯  

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯  

সামিয়ক 
২০১৭-১৮  

 আয়     

০১. �মাট পিরচালন রাজ� ৩০১৭৭১.৩৬ ২৭৯০৬৫.৭৮ ২৭৭৫০০.০০ ২৫৮১১৮.৭৭ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য় ১৭৮৬২৪.৩৮ ১৭০৪০৪.১২ ১৬৯০০০.০০ ১৩৫২৪৯.৬০ 

০৩. �শাসিনক �য় ৭৮০০.০০ ৭৬০০.০০ ৭৫০০.০০ ৫৯৮৪.৬১ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩) ১৮৬৪২৪.৩৮ ১৭৮০০৪.১২ ১৭৬৫০০.০০ ১৪১২৩৪.২১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ১১৫৩৪৬.৯৮ ১০১০৬১.৬৬ ১০১০০০.০০ ১১৬৮৮৪.৫৬ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ৮৯৬১.১০ ৮৭৫৮.৫৩ ৯৩৬৮.৫৫ ৬৬৪৫.৩৭ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ ৫০০.০০ ৬৭০.৮৯ 

০৮. আয়কর ৫৫০০০.০০ ৫০০০০.০০ ৫৫০০০.০০০ ৪৩৬০৩.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৬৮৬২৮.০৮ ৫৯১৪০.১৯ ৫৪৮৬৮.৫৫ ৭৯২৫৬.০৪ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ১১৮০০.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৬৩৮৯২.৯২ ৫৮৮৪৮.৪১ ৬৭৬৭৯.৪২ ৪৪৩১০.০১ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৭০০০.০০ ৬৪৪.৯৪ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৭০০৫৩.২৪ ৫৬৬৯২২.৭৯ ৩২০৯৫৮.০০ ১১১১৮৯.৬৭ 

১৪. �মাট স�দ ৩১০০৭৫১.৭১ ২৬৪৫৩৫৮.১৩ ২৩০৬০১৯.৯২ ২০৯২৬২৫.৯৪ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৩৮:৬২ ৩০:৭০ ৩২:৬৮ ১৪:৮৬ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ৬৪৩২ ৬৪২৯ ৬৩৭১ ৬১০৯ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের চবক এর রাজ� আয় �মাট ২৫৮১১৮.৭৭ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৪১২৩৪.২১ ল� 
টাকা। ফেল চবক এর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ১১৬৮৮৪.৫৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০১৯-২০  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট রাজ� আয় যথা�েম ২৭৯০৬৫.৭৮ ল� ও ৩০১৭৭১.৩৬ ল� টাকার িবপরীেত 
�মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ১৭৮০০৪.১২ ল� ও ১৮৬৪২৪.৩৮ ল� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট চবক এর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০১০৬১.৬৬ ল� ও 
১১৫৩৪৬.৯৮ ল� টাকা।          

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের চবক সরকাির �কাষাগাের িবিভ� খােত �মাট ৪৪৩১০.০১ ল� টাকা �দান কের। ২০১৮-১৯  
অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট চবক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান িহেসেব ৮০০০.০০ 
ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট যথা�েম ৫৮৮৪৮.৪১ ল� ও ৬৩৮৯২.৯২ ল� টাকা �দান করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী ক��পে�র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২০৯২৬২৫.৯৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৪:৮৬। 
২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় 
দ�ড়ােব যথা�েম ২৬৪৫৩৫৮.১৩ ল� ও ৩১০০৭৫১.৭১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৩০:৭০ ও ৩৮:৬২ হেব। ২০১৭-
১৮ অথ �বছের চবক এর জনবল িছল �মাট ৬১০৯ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৬৪২৯ ও ৬৪৩২ জন।  
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�মাংলা ব�র ক��প�  
 

১৯৫০ সােলর ১ িডেস�র চালনা ব�র ক��প� �ি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 কায ��ম �� কের। 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 বত�মােন কায ��ম চলেছ। একজন �চয়ার�ান ও িতন জন সদ� সম�েয় �মাংলা ব�র ক��পে�র �বাড � 
গ�ত। �মাংলা ব�র পিরেবশবা�ব ও �দেশর ি�তীয় �হ�ম স�� ব�র। মবক’র ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:     

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

��ত 
২০১৭-১৮ 

 আয়     
০১. পিরচালন রাজ� ২৪৪৫৭.০০ ২৩৬৪৬.০০ ২১৭৩০.০০ ২২৪৪১.৩১ 
 �য়     
০২. পিরচালন �য় ১৮২৯৯.৭৫ ১৭৩৮১.৪৫ ১৫৭৮৮.০৫ ১৩৮২৪.১৪ 
০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৩৫৫৯.৪৫ ৩১৭৭.৭৩ ৩০৮৪.৯২ ২৮৫৬.৯০ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ২১৮৫৯.২০ ২০৫৫৯.১৮ ১৮৮৭২.৯৭ ১৬৬৮১.০৪ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ২৫৯৭.৮০ ৩০৮৬.৮২ ২৮৫৭.০৩ ৫৭৬০.২৭ 
০৬. অ-পিরচালন আয় ৪৮৬০.০০ ৪৬২৬.০০ ৪৪৪৫.২৫ ৫১৭৩.১৮ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৮. আয়কর ১৬৫০.০০ ১৮১৫.০০ ১০৭৫.০০ ২৭০৮.৪১ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৫৮০৭.৮০ ৫৮৯৭.৮২ ৬২২৭.২৮ ৮২২৫.০৪ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১৩০.০০ ১২০.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৮৮০.০০ ২০৩৫.০০ ১২৮৫.০০ ২৮০৮.০০ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৯৬০০.০০ ৫২৬১৭.০০ ৫৬১৬৩.২০ ৯০০৪.৪২ 
১৪. �মাট স�দ ২৭০৭৬৯.৭৩ ২০৯৫৯৯.০৪ ২১৪৩০২.৪৫ ১৪৫৩৩৯.৫১ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio)  ২০:৮০ ১৭:৮৩ ১৬:৮৪ ১৩:৮৭ 
১৬. �মাট জনবল (সং�া) ১২৭৫ ১০৪০ ১২৯০ ১২১১ 

 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট রাজে�র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৩৬৪৬.০০ ল� ও ২৪৪৫৭.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২০৫৫৯.১৮ ল� ও ২১৮৫৯.২০ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৩০৮৬.৮২ ল� ও 
২৫৯৭.৮০ ল� টাকা।  অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং আয়কর পিরেশােধর পর কর 
উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথাে�ম ৫৮৯৭.৮২ ল� ও ৫৮০৭.৮০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২২৪৪১.৩১ ল� টাকা 
রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৬৬৮১.০৪ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৫৭৬০.২৭ ল� টাকা। অ-
পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার নীট 
�নাফার পিরমাণ িছল ৮২২৫.০৪ ল� টাকা।     

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২০৩৫.০০ ল� ও ১৮৮০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮      
অথ �বছেরর সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২৮০৮.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৪৫৩৩৯.৫১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
১৩:৮৭ । ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 
�ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২০৯৫৯৯.০৪ ল� ও ২৭০৭৬৯.৭৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত দাড়ােব ১৭:৮৩ ও ২০:৮০। 
২০১৭-১৮  সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১২১১ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ায় জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১০৪০ ও ১২৭৫ 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 ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� ২৩ � �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 ও বা�া �লব�র 
�ঘািষত হেয়েছ। এ ব�র�েলা বাংলােদশ �লব�র ক��পে�র �শাসিনক িনয়�েণ �� রেয়েছ। বত�মােন ২৩� �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 এবং না�গ�ও এই ৬� �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             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯           
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক            
২০১৭-১৮ 

 আয়     
0১. পিরচালন রাজ� ১৬,৬৯৯.৩০ ১৬,২১৭.২২  ১৪,৪৮৫.৯৯ ১৩,৮৪২.৯৫ 

 �য়     
0২. পিরচালন �য়  ৮,৮৬৯.৩০ ৮,১২৮.২৭ ৭,৯৫৬.২০ ৫,৮৮৯.১৯ 
0৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১,৪৯৮.৫৯ ১,৬৭৪.৮৮ ১,৩৮৮.৩০ ১,৯৮৪.৬৮ 
0৪.  �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ১০,৩৬৭.৮৯ ৯,৮০৩.১৫ ৯,৩৪৪.৫০ ৭,৮৭৩.৮৭ 
0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ৬,৩৩১.৪১ ৬,৪১৪.০৭ ৫,১৪১.৪৯ ৫,৯৬৯.০৮ 
0৬. অ-পিরচালন আয়  ১,২৭২.০০ ১,১৭০.০০ ১,২৭২.০০ ১০৫৬.৫৮ 
0৭. অপিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0৮. আয়কর  ১,০০০.০০ ১,২০০.০০ ১,০০০.০০ ১০১০.০০ 
0৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৬,৬০৩.৪১ ৬,৩৮৪.০৭ ৫,৪১৩.৪৯ ৬,০১৫.৬৬ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১৯০.০০ ১৮০.০০ ১৮০ ১৭০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৩,৬৮৫.৬৯ ৪,১৮৮.০৮ ৩,৪২৬.২৫ ২,১৭৫.৩৯ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০  
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৫,৩২৮.০০ ৫,১৯৫.০০ ৪,৬৫৩.৫০ ৪৯৯.৫৫  
১৪. �মাট স�দ ৫৩,৬৭৫.৬৭ ৪৫,৯০৯.১০ ৪২,৩৯৩.১৪ ৩৮,৫৫৪.৪৮ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২২:৭৮ ২২:৭৮ ১৫:৮৫ ২৪:৭৬ 
১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৬৩ ২৪১ ২৪৯ ২৩৮ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৬,২১৭.২২ ল� টাকা ও ১৬,৬৯৯.৩০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৯,৮০৩.১৫ ল� ও ১০,৩৬৭.৮৯ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৬,৪১৪.০৭ 
ল� ও ৬,৩৩১.৪১ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম  ৬,৩৮৪.০৭ ল� ও ৬,৬০৩.৪১ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�ার ১৩,৮৪২.৯৫ ল� টাকা পিরচালন রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৭,৮৭৩.৮৭ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৫,৯৬৯.০৮ ল� টাকা এবং নীট �নাফার  পিরমাণ িছল ৬,০১৫.৬৬ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব 
যথা�েম ১৮০.০০ ল� টাকা ও ১৯০.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৪,১৮৮.০৮ ল� ও ৩,৬৮৫.৬৯ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব ১৭০.০০ ল� টাকাসহ  
সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২,১৭৫.৩৯ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব 
অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৩৮,৫৫৪.৪৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২৪:৭৬। 
২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৪৫,৯০৯.১০ ল� টাকা এবং ৫৩,৬৭৫.৬৭ 
ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব যথা�েম ২২:৭৮। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত 
জনবেলর সং�া ২৩৮ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার জনবেলর 
সং�া দ�ড়ােব যথাে�ম ২৪১ ও ২৬৩ 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�� �ি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 �তির করেছ। ফেল দ� জনশি� 
�ি�েত িবআর�িস �িমকা রাখেছ। িবআর�িস’র বােজট - সংি��সার িন��প:     

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ৪৯৮৭১.৫০ ৩৪৭২১.৫৪ ৩৯২৪৯.৯০ ২৪৪৪৮.৮৫ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য়  ৪৭৭১৬.২৮ ৪১৮২০.৯৯ ৪৪৭৭৬.৫৩ ৩৫০২৩.৯০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১৪২.৩৯ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪৭৭১৬.২৮ ৪১৮২০.৯৯ ৪৪৭৭৬.৫৩ ৩৫০২৩.৯০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ২১৫৫.২২ -৭০৯৯.৪৫ -৫৫২৬.৬৩ -১০৫৭৫.০৫ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১৭৬২.৩৮ ১৫৭৬.৮০ ১৪২৬.৯৫ ১৪৯২.৬৬ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৪৮৮.৩৩ ৪৬৮.৭৯ ৬০৬.৫৫ ৪৬৯.৪৩ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  ৩৪২৯.২৭ -৫৯৯১.৪৪ -৪৭০৬.২৩ -৯৫৫১.৮২ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ১০২২২.০০ ১২৯১৮.১৬ ৭১০.৮৪ ০.০০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ১০০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯৭০৮২.০৪ ১৩১০৪.৪৮ ৮০৮২১.০০ ৩০.৬৫ 

১৪. �মাট স�দ ১৫৫০৮৩.১৭ ৭১১৫৬.৬৪ ১৪৬৭১১.২৩ ৭০০৯৩.৯৯ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৫৪:-৫৪ ২২২:-১২২ ১৫৮:-৫৮ ২১৫:-১১৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৩৮০৩ ৩৪৮৭ ৩০১৯ ২৭৪৭ 

   ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৪৭২১.৫৪ ল� ও ৪৯৮৭১.৫০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত  �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  

যথা�েম ৪১৮২০.৯৯ ল� ও ৪৭৭১৬.২৮ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান ও �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৭০৯৯.৪৫ ল� ও 

২১৫৫.২২ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২৪৪৪৮.৮৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 

৩৫০২৩.৯০ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১০৫৭৫.০৫ ল� টাকা।          

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৭-১৮  অথ �বছের ও সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�কান অবদান িছল না। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৭০০৯৩.৯৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২১৫:-১১৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৭১১৫৬.৬৪ ল� ও ১৫৫০৮৩.১৭ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত ২২২:-১২২ ও ১৫৪:-৫৪ হেব। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৭৪৭ জন। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম 
৩৪৮৭ ও ৩৮০৩ জন।  

  



35 
 

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন 

�ধান কায �ালয় 

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন (িবিপিস) The Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance 1976 

(Ordinance No. LXXXVIII of 1976) এর মা�েম গ�ত এক� �ায়�শািসত �িত�ান। িবিপিস সরকার ক��ক িনধ �ািরত �ে� 

�তলজাত ��ািদ সম� বাংলােদেশ সরবরাহ কের থােক। সং�ার ি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 �তলজাত পদােথ �র পাশাপািশ সং�া� িসেলেটর হির�র �তল ��ে�র উে�ািলত �তল ও িবিভ� �াস িফ� হেত �া� 

কনেড�ড �াসও পিরেশাধন কের থােক। িবিপিস’র �ধান কায �ালেয়র ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেটর সংি��সার িন��প:  

                                                            বােজট-সংি��সার                                             
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 
০১. 

আয় 
�মাট িব�য় রাজ� 

 
৫২৩৪৩৮০.৭৫ 

 
৫১৫১৩২০.৯৪ 

 
৫২৭১৫৯০.৪৯ 

 
৪৯২৬১৪২.১১ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
আমদািন �য় 
�মাট পির�য় 

 
৫৫২৬৫৭৭.১৭ 

৭৯৩১.২৪ 

 
৫০৬৭২০৩.৭৪ 

৭৩৩২.১২ 

 
৫৩৮১৩১৮.১৪ 

১৭৭৭২.৬৪ 

 
৪৪৯২০৮৪.২২ 

৪৮০১.২৪ 
০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৫৫৩৪৫০৮.৪১ ৫০৭৪৫৩৫.৮৬ ৫৩৯৯০৯০.৭৮ ৪৪৯৬৮৮৫.৪৬ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(০১-০৪) -৩০০১২৭.৬৬ ৭৬৭৮৫.০৮ -১২৭৫০০.২৯ ৪২৯২৫৬.৬৫ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৮৮৩৮১.৫০ 
৩৩০০৯.০০ 
৩১৯৩৬.৫৭ 

৮৬৩৭৬.৫০ 
২৭২৩১.৭৩ 
৩১৪২৬.১৮ 

৬০৩৮১.১০ 
১২৩০৯.০০ 
৩১৬২৯.৫৪ 

৮৬২৮৪.০৯ 
২৩০৮৩.৮১ 
৩০০৭৪.৫৬ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(০৫+০৬-০৭-০৮)) -২৭৬৬৯১.৭৩ ১০৪৫০৩.৬৭ -১১১০৫৭.৭৩ ৪৬২৩৮২.৩৭ 
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 
৯৯৯৩২৯.৬৭ 

০.০০ 
২২৯৮৬৩.০০ 

৫৩৯১৬৯৪.২৮ 
১৭৩ : -৭৩ 

১৭৭ 

০.০০ 
৯৮৭৭০৮.২০ 

০.০০ 
১৮৪৭৯৭.০০ 

৪৯০৯৪০০.৩১ 
১৭১ : -৭১ 

১৭৭ 

০.০০ 
১০৩০৯৭৪.০৮ 

০.০০ 
১০৪২০১.২৮ 

৪৮৪৩৫৯৬.৫৩ 
১৬৯ : -৬৯ 

১৭৭ 

০.০০ 
৯৯৩২১৮.০৯ 

০.০০ 
৪৪৫.৯৫ 

৪৪৯৫১২৫.১৫ 
১৭৬ : -৭৬ 

১৫৫ 

২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিপিস’র �মাট িব�য় রাজ� িছল ৪৯২৬১৪২.১১ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় 
৪৪৯৬৮৮৫.৪৬ ল� টাকা। ফেল িবিপিস’র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ৪২৯২৫৬.৬৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট িব�য় রাজ� যথা�েম ৫১৫১৩২০.৯৪ ল� ও ৫২৩৪৩৮০.৭৫ 
ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৫০৭৪৫৩৫.৮৬ ল� ও ৫৫৩৪৫০৮.৪১ ল� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট িবিপিস’র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ৭৬৭৮৫.০৮ ল� টাকা। অপরিদেক ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট আমদািন �য় �ি�র কারেণ ৩০০১২৭.৬৬ ল� টাকা পিরচালন �লাকসান হেব।  

২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিপিস িবিভ� খােত �মাট ৯৯৩২১৮.০৯ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া িবিভ� খােত �মাট যথা�েম ৯৮৭৭০৮.২০ ল� ও 
৯৯৯৩২৯.৬৭ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪৪৯৫১২৫.১৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৭৬ : -৭৬। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় 
দ�ড়ােব যথা�েম ৪৯০৯৪০০.৩১ ল� ও ৫৩৯১৬৯৪.২৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১৭১ : -৭১ ও ১৭৩ : -৭৩। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের িবিপিস’র �ধান কায �ালেয়র জনবল িছল �মাট ১৫৫ জন। এ জনবল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট �মাট ১৭৭ জেন দ�ড়ােব।  
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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। িবিপিস’র ইউিনটস�েহর ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেটর সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 

০১. 
আয় 
িব�য় রাজ�  

 
৫৫২৭৬১১.৮৯ 

 
৫২৪৮০৪৪.৫৩ 

 
৫১৪৩৮৯৬.৭৫ 

 
৪৯৬৪২৮৪.২৫ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৫৪৪৩৯৯১.২৪ 

৫৯৩১৬.৩২ 

 
৫১৬৬৭০২.৫৩ 

৫৬৮৯১.৬৮ 

 
৫০৬২৬৯৬.৬৭ 

৫১৪২৮.১৮ 

 
৪৮৮৫৩৯৬.০০ 

৫০০৫২.৩৮ 
০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৫৫০৩৩০৭.৫৬ ৫২২৩৫৯৪.২১ ৫১১৪১২৪.৮৫ ৪৯৩৫৪৪৮.৩৮ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(০১-০৪) ২৪৩০৪.৩৩ ২৪৪৫০.৩২ ২৯৭৭১.৯০ ২৮৮৩৫.৮৭ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয়  
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১০০৪০২.৮৮ 
১৩৫০২.১৯ 
২৭৯৫৪.৪০ 

১০৯৫১৬.৬১ 
১৩৭৫৯.৬৭ 
৩০২৩৮.০৩ 

৯২২২৫.০২ 
১২০১৩.০২ 
২৭৭৭৯.১০ 

১২১৫৪৯.১১ 
১৫২৯১.৮৫ 

৩৩০৩৮.৩৭ 
০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(০৫+০৬-০৭-০৮)) ৮৩২৫০.৬২ ৮৯৯৬৯.২৩ ৮২২০৪.৮০ ১০২০৫৪.৭৬ 
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�া) 

২৮৩৫৮.৩৪ 
৩৮৮৮১৯.১৩ 

৪৪.০০ 
৪৯৭৭৬.০১ 

৪৩৪৭৫৭৬.৫১ 
৮৬:১৪ 
৩১৯৬ 

২৮২৯৬.৫৮ 
৩৬৮৬৪৫.৪০ 

১১৪৬.৬১ 
৩০৪২২.৭৪ 

৩৯২৯১২২.১০ 
৮৬:১৪ 
৩১২৭ 

০.০০ 
৩০৫৫৩০.৯৯ 

১৪৬.২৯ 
৪৭১১৯.৩০ 

৩৬৮৭৭২৩.৫৬ 
৮৬:১৪ 
৩১৩২ 

২৭৬১৭.৬৬ 
৩৭৬২৯২.৭৫ 

১৪৭.০১ 
১০৭২১.৬০ 

৩৫৬২৮৭২.৮৪ 
৮৭:১৩ 
৩০৬৮ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিপিস’র ইউিনটস�েহর িব�য় রাজ� �মাট ৪৯৬৪২৮৪.২৫ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় 
৪৯৩৫৪৪৮.৩৮ ল� টাকা। ফেল িবিপিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ২৮৮৩৫.৮৭ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট িব�য় রাজ� যথা�েম ৫২৪৮০৪৪.৫৩ ল� টাকা 
ও ৫৫২৭৬১১.৮৯ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৫২২৩৫৯৪.২১ ল� ও ৫৫০৩৩০৭.৫৬ ল� টাকা। 
ফেল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিপিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন 
�নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৪৪৫০.৩২ ল� টাকা ও ২৪৩০৪.৩৩ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিপিস’র �িত�ানস�হ িবিভ� খােত ৩৭৬২৯২.৭৫ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিভ� খােত যথা�েম ৩৬৮৬৪৫.৪০ ল� ও 
৩৮৮৮১৯.১৩ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৫৬২৮৭২.৮৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৭:১৩। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৯২৯১২২.১০ ল� ও 
৪৩৪৭৫৭৬.৫১ ল� টাকা এবং উভয় অথ �বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮৬:১৪। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিপিস’র ইউিনটস�েহর 
জনবল িছল �মাট ৩০৬৮ জন। এ জনবল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
জনবেলর সং�া যথা�েম ৩১২৭ ও ৩১৯৬ জেন দ�ড়ােব।  
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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। এই 

করেপােরশেনর �� উে�� িছল পাট চািষেদর উৎপািদত পােটর �া� �� িনি�ত করা �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।।  িবেজিস’র বােজট - সংি��সার িন��প:          

                                                                     বােজট-সংি��সার                                                     
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪৯২.৬৪ ৪৮৬.৩০ ৫২১.৩০ ৪৬৪.৪১ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪৯২.৬৪ ৪৮৬.৩০ ৫২১.৩০ ৪৬৪.৪১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৪৯২.৬৪ -৪৮৬.৩০ -৫২১.৩০ -৪৬৪.৪১ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৫০০.০০ ৪৬৫.০০ ৫৬০.০০ ৪১৮.৬২ 

০৭. অপিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  ৭.৩৬ -২১.৩০ ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯ 

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  ৯৩.০০ ১.০০ ৭৯.০০ ১.৮৩ 

১৪. �মাট স�দ ১০১২১.৬৩ ৯১৩২.৮৯ ১০১১০.২৪ ৮৩১৭.৯৬ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৫৭:৪৩ ৫৩:৪৭ ৫৬:৪৪ ৪৮:৫২ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৯৬ ৯৮ ১১৮ ১১৮ 

   ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট অপিরচালন 
আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৬৫.০০ ল� ও ৫০০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ  যথা�েম ৪৮৬.৩০ ল� ও ৪৯২.৬৪ ল� টাকা। বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��) এর �কান িব�য় রাজ� না 
থাকার ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৪৮৬.৩০ ল� ও ৪৯২.৬৪ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া যথা�েম ২১.৩০ ল� টাকা নীট �লাকসান ও ৭.৩৬ ল� টাকা নীট 
�নাফা করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৪১৮.৬২ ল� টাকা অপিরচালন আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪৬৪.৪১ ল� 
টাকা ফেল নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৪৫.৭৯ ল� টাকা।         

 ২০১৭-১৮  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৮৩১৭.৯৬ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৪৮:৫২। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৯১৩২.৮৯ ল� ও ১০১২১.৬৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
৫৩:৪৭ ও ৫৭:৪৩ হেব। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১১৮ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৯৮ জন ও ৯৬ 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 �দওয়া এবং �া� �ে� �ভা� প� সরবরাহ িনি�ত 
করার �েয়াজন �দখা �দয়। এ পিরে�ি�েত রা�পিতর আেদশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মা�েম ��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ 
(�িসিব) জা�য়াির ১৯৭২ সেন �িতি�ত হয়। �িসিব’র বােজট-সংি��সার িন��প:    

 বােজট-সংি��সার  

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 আয়     

০১. িব�য়/পিরচালন রাজ� ১১৮৬০.০০ ১১৬৩৩.৯৮ ২২৪২৮.০০ ২৫৮৬.১৬ 

 �য়     

০২. �য়/পিরচালন �য় ৮৫১৭.৭১ ৮৩০০.৮৪ ১৯৬৪৭.১৭ ৩৯৬৪.৪৬ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৩১১৪.৭৬ ৩২৯৩.৯৬ ২৫৫৮.৮২ ২৩৮৮.৯৬ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ১১৬৩২.৪৭ ১১৫৯৪.৮০ ২২২০৫.৯৯ ৬৩৫৩.৪২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ২২৭.৫৩ ৩৯.১৮ ২২২.০১ -৩৭৬৭.২৬ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ২৭৯০.৬৪ ২৭৩১.৫৫ ২১৫০.০০ ৩৫৬৪.৩৬ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৮. আয়কর ৫০০.০০ ৫৭০.০০ ৩৫০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ২৫১৮.১৭ ২২০০.৭৩ ২০২২.০১ -২০২.৯০ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৭৪৪.৫০ ৮৮৪.৩০ ৯৫৮.০০ ২৭৪.৮৪ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ৭৫৪৫.১৩ ৬৩৩০.৫০ ১৬৮০০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১৭৭৫.৮৪ ১৪৬১.৬০ ১৫৭৩.৩৪ ৮১১.৩৫ 

১৪. �মাট স�দ ৩৬৮৪০.১৮ ৩২৫৫৮.৩৬ ৩২৪৯২.২৭ ২৮৮৩৮.৫৯ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio) ২৯:৭১ ২৭:৭৩ ২১:৭৯ ২৫:৭৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ১৯৮ ২০৫ ২১৯ ১৯১ 
 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১৬৩৩.৯৮  ল� ও ১১৮৬০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১১৫৯৪.৮০ ল� ও ১১৬৩২.৪৭ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৩৯.১৮ ল� ও ২২৭.৫৩ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২৫৮৬.১৬ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬৩৫৩.৪২ ল� টাকা এবং পিরচালন 
�লাকসােনর পিরমাণ িছল ৩৭৬৭.২৬ল� 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 ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার কর উ�র �লাকসােনর পিরমাণ িছল ২০২.৯০ ল� 
টাকা।      

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮৮৪.৩০ল� ও ৭৪৪.৫০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বেছর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২৭৪.৮৪ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব 
অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৮৮৩৮.৫৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৫:৭৫ । ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
৩২৫৫৮.৩৬  ল� ও ৩৬৮৪০.১৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ২৭:৭৩ ও ২৯:৭১। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় 
কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৯১জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ায় জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২০৫ ও ১৯৮ জন।      
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বাংলােদশ �িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন 

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

জ� 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 �িষ উপকরণ �ষকেদর �দারেগাড়ায় 

�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�কালচার �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             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

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

০২. সরকাির অ�দান ৪০৬৯৩.৩৯ ৪১৭৬৫.২৭ ৪৫৯৯০.৫৯ ৪০৫৯৫.২৫ 

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

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৪২৫.০০ ৪৩৬.৭০ ৪৩৬.৫০ ৫১৫.০০ 

০৫. অ�া�  ১১৭৬.৮০ ১২৮৬.৫০ ১৬৭১.০১ ২৩৩৮.৪৫ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৪২২৯৫.১৯ ৪৩৪৮৮.৪৭ ৪৮০৯৮.১০ ৪৩৪৪৮.৭০ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৭৮১০.৫৯ ২৪১৬৩.৭৭ ২৭৮২৪.৬৪ ২৫১০৪.৫৭ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৯৫২৬.৮০ ১৪৭৩০.৫০ ১৪৯৬৫.৯৫ ১৫৬৫৬.১২ 

০৯. অ�া� �য়   ৩৮৩২.১৫ ৩৩৫৩.৪১ ৩৫৩৮.০৫ ২৬৮৮.০১ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৪১১৬৯.৫৪ ৪২২৪৭.৬৮ ৪৬৩২৮.৬৪ ৪৩৪৪৮.৭০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬ - ১০)   ১১২৫.৬৫ ১২৪০.৭৯ ১৭৬৯.৪৬ 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 ০.০০ ১৬৬.৯৬ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯৬৯.০০ ৬৯২.২০ ৮৫০.০০ ২৬২.৪৭ 

১৬. �মাট স�দ ৪৭৫৪.৪৯ ৩৬২৮.৮৪ ৫৭৫২.২১ ২৩৮৮.০৫ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১০:৯০ ১৩:৮৭ ৯:৯১ ২০:৮০ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৪৩২০ ৩৯৫০ ৩৮৩২ ৪১৯৭ 

 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৩৪৮৮.৪৭ ল� ও ৪২২৯৫.১৯ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 

যথা�েম ৪২২৪৭.৬৮ ল� ও ৪১১৬৯.৫৪ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১২৪০.৭৯ ল�  ও ১১২৫.৬৫ ল� 

টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৪৩৪৪৮.৭০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ সমান অথ �াৎ ৪৩৪৪৮.৭০ ল� টাকা 

হওয়ার ফেল �কান উ�ৃ� বা ঘাটিত আয় িছল না।     

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/ লভ�াংশ �দােনর �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
সং�ার �মাট অবদান িছল ১৬৬.৯৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ ২৩৮৮.০৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ২০:৮০ । ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৬২৮.৮৪ ল� ও ৪৭৫৪.৪৯ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১৩:৮৭ ও ১০:৯০।  ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৪১৯৭ জন। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবল হেব যথা�েম ৩৯৫০ জন 
ও ৪৩২০ 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 ১৯৬৬ -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 বাজার�    
২৩  -২৪ নং �েট িবএফিডিস’ র �ধান কায �ালেয়র ১৫ তলা িভত সহ ৬� তলা পয �� িনম �াণ কাজ স�� করা হেয়েছ। বত�মােন 
কেপ �ােরশেনর অধীন সরকাির অথ �ায়েন ১৬৮ .০৬ �কা� টাকা �েয় ২� উ�য়ন �ক� বা�বায়নাধীন এবং আরও ন�ন উ�য়ন �ক� 
�হেণর কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ।িবএফিডিস’র �ধান কায �ালেয়র বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট            
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১১৮-১৯      

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯         

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ   ৬৪৭.১৪ ৫৮৬.৬০  ৫৮৭.৭৯ ৪১৭.২৩ 
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 ২৭৬.৭৫ ২৪৪.০০ ২৪১.৫০ ২৬৭.০৬ 
0৫. অ�া�  ২৬৩.০০ ২৬৪.০০ ২৩০.০০ ২০২.৭০ 
0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১,১৮৬.৮৯ ১,০৯৪.৬০ ১,০৫৯.২৯ ৮৮৬.৯৯ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ৪০০.০০ ৩৯৫.০০ ৪২০.০০ ৩৮১.৬২ 
0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪০৬.৫০ ৫০১.০০ ৭১৭.০০ ৬১৩.০৪ 
0৯. অ�া� �য়   ৩০৬.৬০ ৩১৫.১৫ ২৮৬.২৫ ২৪৪.৭৪ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ১,১১৩.১০ ১,২১১.১৫ ১,৪২৩.২৫ ১,২৩৯.৪০ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৭৩.৭৯ -১১৬.৫৫ -৩৬৩.৯৬ -৩৫২.৪১ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান∙/লভ�াংশ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৫১.৫০ ৯২.৫০ ২৯৫.৫০ ৪৮.১০ 
১৬. �মাট স�দ ৪১,২৬২.৩৪ ৪০,৬৪৮.৫৫ ৪৩,২৩৯.০১ ৪০,০০৮.১
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১০৫:-৫ ১০৫:-৫ ১০৭:-৭ ১০৫:-৫ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)   ৮৯ ৯৬  ৯০ ৯৯ 

 ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১,০৯৪.৬০ ল� টাকা ও ১,১৮৬.৮৯ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১,২১১.১৫ ল� টাকা ও ১,১১৩.১০ ল� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ অথ �বছের �য় পরবত� ঘাটিত দ�ড়ােব ১১৬.৫৫ ল� টাকা 
এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট �য় পরবত�  উ�ৃ� দ�ড়ােব ৭৩.৭৯ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৮৮৬.৯৯ 
ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১,২৩৯.৪০ ল� টাকা এবং �য় পরবত� ঘাটতীর পিরমাণ িছল ৩৫২.৪১ ল� 
টাকা।  
 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব 
১০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 
িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪০,০০৮.১০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাতিছল (Debt Equity 

Ratio) ১০৫:-৫। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৪০,৬৪৮.৫৫ 
ল� টাকা এবং ৪১,২৬২.৩৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ১০৫:৫। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের 
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৯৯ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ৯৬ ও ৮৯ জন।     
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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            
২০১৯-২০ 

২০১৫-২০১৬ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯          

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক     
২০১৭-১৮ 

 আয়     

0১. িব�য় রাজ� ৪,০৩৬.২৫ ৩,৬০১.৪০ ৩,৭১৮.৩৮ ২,৫৭৫.৫১ 

 �য়     

0২. উৎপাদন �য়  ১,৮১৮.০৭ ১,৬৪৬.১৭ ১,৬৫৯.৩৩ ১,১৪৮.৯১ 

0৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১,০০৯.৫৩ ৯৯৪.৪৯ ৯২৬.৫২ ৭৯২.০৯ 

0৪.  �মাট �য় (২+৩)   ২,৮২৭.৬০ ২,৬৪০.৬৬ ২,৫৮৫.৮৫ ১,৯৪১.০০ 

0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১,২০৮.৬৫ ৯৬০.৭৪ ১১৩২.৫৩ ৬৩৪.৫১ 

0৬. অ-পিরচালন আয়  ৪১৫.২৮ ৪৭০.৮৩ ৩০৩.০১ ১৮৯.৯০ 

0৭. অপিরচালন �য় ৭৫৭.০৮ ৬৯৬.৫৪ ৬৯৭.৭৩ ৪৭৭.৪১ 

0৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

0৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৮৬৬.৮৫ ৭৩৫.০৩ ৭৩৭.৮১ ৩৪৭.০০ 

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

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

 

৯৩.৬৬ ৯৪.৬১ ৮১.৯১ ৩৮.৮৬ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    

 

২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ৫.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৬৭.১৩ ৫৬২.৯৩ ৮৬.৬১ ০.০০ 

১৪. �মাট স�দ ৬২,২৭৬.৮৪ ৫৭,০১৩.১৫ ৬০,১৯৩.৯৪ ৫১,৮৩২.৭১ 

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

 

৯২:৮ ৯৩:৭ ৯২:৮ ৯৩:৭ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩১৭ ৩২২ ৩২৬ ৩২৫ 

         ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট িব�য় রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩,৬০১.৪০ ল� ও ৪,০৩৬.২৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ২,৬৪০.৬৬ ল� ও ২,৮২৭.৬০ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৯৬০.৭৪ ল� ও 
১,২০৮.৬৫ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২,৫৭৫.৫১ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১,৯৪১.০০ 
ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬৩৪.৫১ ল� টাকা ।  

       ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ )  
সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৪.৬১ ল� ও ৯৩.৬৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৮.৮৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 
িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫১,৮৩২.৭১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 
িছল ৯৩:৭। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৫৭,০১৩.১৫ ল� টাকা 
ও ৬২,২৭৬.৮৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৯৩:৭ ও ৯২:৮ । ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় 
কম �রত জনবেলর সং�া ৩২৫ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার 
জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ৩২২ ও ৩১৭ 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) Ordinance 1 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, �লাকসান��েদর �নব �াসন ইত�ািদ কাজ স�াদেনর লে�� নারায়ণগ�সহ ঢাকা মহানগরী ও সি�কট� 

�ানস�েহর সব �া�ীন উ�িত সাধনই রাজধানী উ�য়ন ক��পে�র ল�� ও উে��। রাজউক এর ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮  

 
০১. 
০২. 
০৩. 
০৪. 
০৫. 

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

 
০.০০ 
০.০০ 

৩৮৯০০.০০ 
২২২০০.০০ 
৭০৮৩.৮০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

৩৫৮০০.০০ 
১৭১০০.০০ 
৬৫৮২.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

৩০৭০০.০০ 
৮৫০০.০০ 
৫৮৮৭.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

২৫১৫০.১৮ 
১২৪৬৮.১৭ 
১১৭১৯.৬১ 

০৬. �মাট আয় (০১+----+০৫) ৬৮১৮৩.৮০ ৫৯৪৮২.০০ ৪৫০৮৭.০০ ৪৯৩৩৭.৯৬ 

 
০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৬০০৫.৫০ 
৬৪৩.০০ 

৪৮২৭.৫০ 

 
৫৬১৪.৫০ 
৬০৮.০০ 

৪৩৬২.০০ 

 
৫৬০৯.০০ 
৬১৮.০০ 

৩৯৮৪.০০ 

 
৪৩১৪.৩০ 

৫০২.৭৯ 
২৯০৫.৪৯ 

১০. �মাট �য় (০৭+---+০৯) ১১৪৭৬.০০ ১০৫৮৪.৫০ ১০২১১.০০ ৭৭২২.৫৮ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (০৬-১০) ৫৬৭০৭.৮০ ৪৮৮৯৭.৫০ ৩৪৮৭৬.০০ ৪১৬১৫.৩৮ 

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�া) 

১১০০.০০ 
৮৫০৯.০০ 

০.০০ 
৩০২৬৫০.০০ 

৩২০৮১০৪.৬৭ 
০:১০০ 
১৫৮৫ 

১১০০.০০ 
৭৯৩৫.০০ 

০.০০ 
২৮২১৮৬.০০ 

২৬৫৯৪৯৬.৮৭ 
১:৯৯ 
১৫৪০ 

১০০০.০০ 
৭৯২০.০০ 

০.০০ 
২৬২৯০১.০০ 

৩০২২৩৬৫.৮০ 
১:৯৯ 
১১১৬ 

৪০০.০০ 
৫৩৬৯.৫৪ 

০.০০ 
১৩০৬৯৫.২১ 

২১৬৮১৯৯.৩৭ 
১:৯৯ 
১২১১ 

 ২০১৭-১৮  (সামিয়ক) অথ �বছের রাজউক এর �মাট ৪৯৩৩৭.৯৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৭৭২২.৫৮ 
ল� টাকা। ফেল রাজউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৪১৬১৫.৩৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৫৯৪৮২.০০ ল� ও ৬৮১৮৩.৮০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় 
�া�লন করা হয় যথা�েম ১০৫৮৪.৫০ ল� টাকা ও ১১৪৭৬.০০ ল� টাকা। ফেল রাজউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব 
যথা�েম ৪৮৮৯৭.৫০ ল� ও ৫৬৭০৭.৮০ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮ (সামিয়ক) অথ �বছের রাজউক লভ�াংশ িহেসেব ৪০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৫৩৬৯.৫৪ ল� 
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট রাজউক 
লভ�াংশ িহেসেব ১১০০.০০ ল� টাকাসহ যথা�েম �মাট ৭৯৩৫.০০ ল� টাকা ও ৮৫০৯.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান 
করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২১৬৮১৯৯.৩৭ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১:৯৯। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০  অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৬৫৯৪৯৬.৮৭ ল� ও ৩২০৮১০৪.৬৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব 
১:৯৯ ও ০:১০০। ২০১৭-১৮ অথ �বছের রাজউক এর জনবল িছল �মাট ১২১১ জন। এ জনবল ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত ও 
২০১৯-২০  অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৫৪০ ও ১৫৮৫ 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 �নীিত, �ভৗত উ�য়ন, 
মানব স�দ উ�য়ন ইত�ািদ সকল ��ে� 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 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট- সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 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 ৬০৭৭.৫৮ ৮১৯২.৫৪ ২০২২.০৯ ৪২০০.২৫ 
০৫. অ�া� ৩৩৮৮.৯২ ৩২৪৮.৯৬ ৩৪৯২.৪১ ২৩৮৫.৫৮ 
০৬. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৯৪৬৬.৫০ ১১৪৪১.৫০ ৫৫১৪.৫০ ৬৫৮৫.৮৩ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ১৫৯৭.২৫ ১৫০৫.২৫ ১৪৫৯.৭৫ ১২৫৫.৯৭ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ৪০১.০০ ৫৭৬.০০ ৩৭৬.০০ ৪১৫.২৪ 
০৯. অ�া� ১৮৪০.৬৭ ১৭১৭.৭১ ২০২০.৬৬ ১১৮৩.১৪ 
১০. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৩৮৩৮.৯২ ৩৭৯৮.৯৬ ৩৮৫৬.৪১ ২৮৫৪.৩৫ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত):(৬-১০) ৫৬২৭.৫৮ ৭৬৪২.৫৪ ১৬৫৮.০৯ ৩৭৩১.৪৮ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৩৭০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১০৫০.০০ ১০০০.০০ ১২০০.০০ ৫৮৭.৬২ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ০.০০ ০.০০ ৫৮০০০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১৪১০৫.০০ ৬২৫৫.০০ ২৩৬৫৫.০০ ২২৯৬.৯৮ 
১৬. �মাট স�দ ১৭০৮৯৬.৯৫ ১৫১২৪৮.০৪ ২৫৮৫০৭.৩৯ ১৩৭৪৫৩.৭১ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৪৩:৫৭ ৩৯:৬১ ৯০:১০ ৩৮:৬২ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৩৩৫ ৩৪৪ ৩৪৮ ৩৮০ 

 

 ২০১৭-১৮  অথ �বছের চউক এর �মাট ৬৫৮৫.৮৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ২৮৫৪.৩৫ ল� টাকা। ফেল 
চউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৩৭৩১.৪৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ১১৪৪১.৫০ ল� ও ৯৪৬৬.৫০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় 
যথা�েম ৩৭৯৮.৯৬ ল� ও ৩৮৩৮.৯২ ল� টাকা। ফেল চউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৭৬৪২.৫৪ ল� ও 
৫৬২৭.৫৮ ল� টাকা।          

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের চউক লভ�াংশ িহেসেব ৩৭০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৫৮৭.৬২ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট চউক লভ�াংশ 
িহেসেব যথা�েম ৫০০.০০ ল� ও ৫৫০.০০ টাকাসহ �মাট ১০০০.০০ ল� ও ১০৫০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান 
করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৩৭৪৫৩.৭১ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত ৩৮:৬২। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৫১২৪৮.০৪ ল� ও ১৭০৮৯৬.৯৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৩৯:৬১ 
ও ৪৩:৫৭। ২০১৭-১৮ অথ �বছের চউক এর জনবল িছল �মাট ৩৮০ জন। এ জনবল ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �াস �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪৪ জন ও ৩৩৫ জন।       
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�লনা উ�য়ন ক��প� 

�লনা উ�য়ন ক��প� �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           
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত 
বােজট ২০১৮-১৯ 

��ত              
২০১৭-১৮ 

 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 ৩৯.০০ ৩৯.০০ ৩৯.০০ ৪৫.১১ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১,৮০০.০০ ১,৬০০.০০ ১,১১৭.১৫ ১,০৪০.৩১ 

০৫. অ�া�  ৬৯১.৯০ ৭৩৪.৩৫ ৬২০.৬৫ ১,১৯২.২১ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ২৫৩০.৯০ ২,৩৭৩.৩৫ ১,৭৭৬.৩৫ ২,২৭৭.৬৩ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১,৩০৬.৯১ ১,১৯৯.৯০ ১,০২২.২৮ ৮১৭.৬৪ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

০৯. অ�া� �য়   ১,১৪১.৬৭ ১,১১৩.০৫ ১,১০৬.০৬ ৭২২.৯০ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২,৯৪৮.৫৮ ২,৮১২.৯৫ ২,৬২৮.৩৪ ২,০৪০.৫৪ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   -৪১৭.৬৮ -৪৩৯.৬০ -৮৫১.৫৪ ২৩৭.০৯ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ২২২.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪৯৭.০০ ৪৫০.০০ ৪৭৫.০০ ২৩৮.৪৭ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৩,৮০৮.০৬ ৫,৫৪৮.২৪ ৪১,৬৫৩.০৩ ১,৯৪২.৪৫ 

১৬. �মাট স�দ ১৩২,৭৭৭.৪১ ৭৪,৪৪৫.৯০ ১০৬,১৫১.৭৮ ৬৯,৩২০.৪৪ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯:৯১ ১১:৮৯ ১১:৮৯ ৬:৯৪ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৭৮ ২৭৮ ২৫৯ ২১১ 

          ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত  বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৩৭৩.৩৫ ল� ও ২,৫৩০.৯০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২,৮১২.৯৫ ল� ও ২,৯৪৮.৫৮ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৩৯.৬০ ল� ও ৪১৭.৬৮ ল� টাকা।        
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২,২৭৭.৬৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২,০৪০.৫৪ ল� টাকা এবং �য় পরবত� 
আেয়র পিরমাণ িছল ২৩৭.০৯ ল� টাকা।  

         ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ২০০.০০ ল� ও ২২২ 
টাকা লভ�াংশ সহ সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৫০.০০ ল� ও ৪৯৭.০০ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক ২০০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২৩৮.৪৭ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৬৯,৩২০.৪৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৬:৯৪। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় 
যথা�েম ৭৪,৪৪৫.৯০ ল� টাকা এবং ১৩২,৭৭৭.৪১ ল� টাকা হেব এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১১:৮৯ এবং 
৯:৯১। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২১১ জন। ২১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব ২৭৮ জন।   

  



45 
 

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 
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

 ২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট  

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 

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 

৫০০.০০ 

০.০০ 

৫১৪.৬০ 

১২৩২.১৮ 

 

০.০০ 

৫০০.০০ 

০.০০ 

৫০৪.৫৫ 

১৭৭০.৪৭ 

 

০.০০ 

৫০০.০০ 

০.০০ 

৪৬৩.৫০ 

১৭৬৫.৪৭ 

 

০.০০ 

১৫০.০০ 

০.০০ 

৪৮৫.৩৮ 

২৮৯৮.৮২ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ২২৪৬.৭৮ ২৭৭৫.০২ ২৭২৮.৯৭ ৩৫৩৪.২০ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

৪৩৩.৮১ 

৭৫.০০ 

৩৭৪৮.২৮ 

 

৪১১.১৭ 

৫০.০০ 

১৭৬৯.৩৬ 

 

৪১২.৯৬ 

৩৫.০০ 

৩৭৯৮.০২ 

 

২৭৭.২০ 

৫৬.৩৯ 

৬২১৩.৯৮ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৪২৫৭.০৯ ২২৩০.৫৩ ৪২৪৫.৯৮ ৬৫৪৭.৫৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -২০১০.৩১ ৫৪৪.৪৯ -১৫১৭.০১ -৩০১৩.৩৭ 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় 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 

৩৩০৯.৯৬ 

৪৩৩৫৮.০০ 

৩৮:৬২ 

৬৯ 

৪০.০০ 

৪০.০০ 

০.০০ 

১৫৫০.৮০ 

৪৫৪৩৩.৩১ 

৩৭:৬৩ 

৬৯ 

৪০.০০ 

৬৫.০০ 

০.০০ 

৩৩৭৪.২৫ 

৩৯৪৭১.৬৯ 

৪২:৫৮ 

৭৪ 

৩৫.০০ 

৩৫.০০ 

০.০০ 

৫৯০২.৮৭ 

৪৪৯৫৩.৮২ 

৩৭:৬৩ 

৬৯ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৭৭৫.০২ ল� ও ২২৪৬.৭৮ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
২২৩০.৫৩ ল� ও  ৪২৫৭.০৯ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৪৪.৪৯ ল� ও ২০১০.৩১ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছেরর সং�ার ৩৫৩৪.২০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬৫৪৭.৫৭ ল� টাকা এবং �য় উ�� ঘাটিতর 
পিরমাণ িছল ৩০১৩.৩৭ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 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। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের ৩৫.০০ ল� টাকা লভ�াংশ �দানসহ সং�ার �মাট অবদান িছল ৩৫.০০ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৪৪৯৫৩.৮২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত ৩৭:৬৩। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম  
৪৫৪৩৩.৩১ ল� ও ৪৩৩৫৮.০০ ল�  টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব 3৭:৬৩ ও ৩৮:৬২। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় 
কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৬৯ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট 
সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৯ জন।  
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জাতীয় �হায়ন ক��প� 

 জাতীয় �হায়ন ক��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 জনগেনর 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 �হায়ন ক��পে�র ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার 
িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ২০০০.০০ ২০০০.০০ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৫৫৭৪.৯১ ৭৩২১.০০ ৬২৪৪.৪০ ৫৭৫৫.০২ 
০৫. অ�া� ৫৩০৬.৫৯ ৫২৮৯.৫০ ৪৭০৬.১০ ৪২৮৩.৭৮ 
০৬. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ১২৮৮১.৫০ ১২৬১০.৫০ ১২৮৫০.৫০ ১১৯৩৮.৮০ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ২৯৫৭.৫৯ ২৯৯৯.৫০ ২৭৪১.৫০ ২৫৪০.২৫ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ১১৫.০০ ৬৫.০০ ৯৩.০০ ৪.২৫ 
০৯. অ�া� ২৩৪৪.০০ ২৩৩০.০০ ১৯৭২.৬০ ১৮৩৯.২৮ 
১০. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৫৪১৬.৫৯ ৫৩৯৪.৫০ ৪৮০৭.১০ ৪৩৮৩.৭৮ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৭৪৬৪.৯১ ৭২১৬.০০ ৮০৪৩.৪০ ৭৫৫৫.০২ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ৫৫০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৩৫০০.০০ ১৩৩০০.০০ ৯২০০.০০ ১০৫৫০.০০ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১১৪০১.৩৯ ৬৫৬৪৬.০০ ৬১৩৬৩.৭২ ৫৫১৫৯.০০ 
১৬. �মাট স�দ ৭২১৯২৫.৭৪ ৬০৮৫১৮.৩৫ ৬৮৬৭৫৯.২১ ৫৩৭৮৬৬.৩৫ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২৬:৭৪ ১৩:৮৭ ২২:৭৮ ৩:৯৭ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৫২০ ৫২০ ৫২০ ৫২০ 

২০১৭-১৮  অথ �বছের জাতীয় �হায়ন ক��পে�র �মাট ১১৯৩৮.৮০ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় 

৪৩৮৩.৭৮ ল� টাকা। ফেল সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৭৫৫৫.০২ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ১২৬১০.৫০ ল� ও ১২৮৮১.৫০ ল� টাকার 

িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় ৫৩৯৪.৫০ ল� টাকা ও ৫৪১৬.৫৯ ল� টাকা। ফেল ক��পে�র �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ 

দ�ড়ােব  যথা�েম ৭২১৬.০০ ল� ও ৭৪৬৪.৯১ ল� টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের জাতীয় �হায়ন ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ৫৫০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ১০৫৫০.০০ ল� 

টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া� 

লভ�াংশ িহেসেব ১২০০.০০ ল� টাকাসহ যথা�েম �মাট ১৩৩০০.০০ ল� ও ১৩৫০০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫৩৭৮৬৬.৩৫ ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত িছল ৩:৯৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট 

স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬০৮৫১৮.৩৫ ল� ও ৭২১৯২৫.৭৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১৩:৮৭ 

ও ২৬:৭৪। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ক��পে�র জনবল িছল �মাট ৫২০ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

�া�িলত উভয় বােজেট ক��পে�র জনবল দ�ড়ােব ৫২০ জেন।   
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ক�বাজার উ�য়ন ক��প� 

পয �টন নগরী ক�বাজার বাংলােদেশর সবেচেয়  আকষ �ণীয় পয �টন �ক� �যখােন 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 িবেবচনা িনেয় ক�বাজারেক আ�জ�ািতক মান স�� পয �টন 
নগরীেত �পা�েরর লে�� ২০১৬ সােল ১৩ ম �াচ তািরেখ জাতীয় সংসদ ক��ক রা�পিতর স�িতলাভ কের ক�বাজার ও এর 
সি�িহত এলাকার সম�েয় এক� আ�িনক ও আকষ �ণীয় পয �টন নগরী �িত�াকে� 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। ক�বাজার উ�য়ন ক��প� বাংলােদেশর �ধান পয �টন নগরী। 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  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 আয়     
০1. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ 0.00 0.00 - 0.00 
০2. সরকাির অ�দান ১৭০০.০০ ১২২৫.০০ - ৬৬৪.৫০ 
০3. �সবার জ� �া� িফ ২৫.০০ ২০.০০ - ৬৮.০৯ 
০4. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া 0.00 0.00 - 0.00 
০5. অ�া� ৪৩০২.২৭ ৪৩০২.২৭ - ০.০০ 
০6. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৬০২৭.২৭ ৫৫৪৮.৩১ - ৭৩৩.৭৬ 

 �য়     
০7. �বতন ও ভাতািদ ২৯২.৫১ ৪৫.৬৫ - ১৮.০৪ 
০8. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 0.00 0.00 - 0.00 
০9. অ�া� ৩৬৩৪.০৮ ৪৪৭৮.৬৫ - ৫৮৮.৫০ 
10. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৩৯২৬.৫৯ ৪৫২৪.৩০ - ৬০৬.৫৪ 
11. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত):(৬-১০) ২১০০.৬৮ ১০২৪.০১ - ১২৭.২২ 
12. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 0.00 0.00 - 0.00 
13. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 0.00 0.00 - 0.00 
14. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 0.00 0.00 - 0.00 
15. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৮৯৬.০০ ৭৬৬.১৬ - ৭৪.৯৯ 
16. �মাট স�দ ৩৩৬৫.১৭ ১২৬৪.৪৯ - ২৩৯.৪৪ 
17. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ০ : ১০০ ০ : ১০০ - ০ : ১০০ 
18. �মাট জনবল (সং�া) ১১৪ ৫২ - ৩৪ 

  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কউক এর �মাট ৭৩৩.৭৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৬০৬.৫৪ ল� টাকা। ফেল 
কউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ১২৭.২২ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৫৫৪৮.৩১ ল� ও ৬০২৭.২৭ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম 
৪৫২৪.৩০ ল� ও ৩৯২৬.৫৯ল� টাকা। ফেল কউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০২৪.০১ ল� টাকা ও 
২১০০.৬৮ ল� টাকা।                

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট কউক লভ�াংশ িহসােব 
সরকাির �কাষাগাের �কান আবদান �দান করেব না। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ িছল ২৩৯.৪৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ০:১০০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১২৬৪.৪৯ ল� ও ৩৩৬৫.১৭ ল� টাকা 
এবং উভয় অথ �বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব ০: ১০০। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কউক এর জনবল িছল �মাট ৩৪ জন। এ জনবল 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �াস �পেয়  দ�ড়ােব যথা�েম ৫২ জন ও ১১৪ 
জন।       
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বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� 

�ধান কায �ালয় 

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            
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক               
২০১৭-১৮ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ৫৬৩.২৩ ০.০০ 

০২. সরকাির অ�দান ৪৬,১৪৯.৮৭ ৪০,১৬৭.৭৪ ২৬,০৬৬.৩৪ ২৫,২১৩.৩৩ 

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

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ২,৮৪৭.৭৩ ২,৬১২.৮২ ১,৫৩০.৬৬ ৯০০.২০ 

০৫. অ�া�  ২৫.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৮.৫২ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৪৯,০২২.৬০ ৪২,৮০৫.৫৬ ২৮,১৮৪.২৩ ২৬,১৪২.০৫ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২,১২৪.২৪ ২,০৩৪.৮১ ১,২২৪.৩৪ ১,৬৩৯.৭৪ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১৮১.০৯ ১৪৬.১১ ১৬৩.৯৮ ১৫৪.৬৪ 

০৯. অ�া� �য়   ৪৬,৯৭৩.৪৩ ৪১,০১৩.৩৩ ২৬,৮১৬.২০ ২৫,৬৪৫.২৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৪৯,২৭৮.৭৬ ৪৩,১৯৪.২৫ ২৮,২০৪.৫২ ২৭,৪৩৯.৬৬ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   -২৫৬.১৬ -৩৮৮.৬৯ -২০.২৯ -১২৯৭.৬১ 

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 ৪৭.৬৬ ০.০০ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৪৬.৪০ ৬৬.০০ ১৬৪.৪০ ৬.২৩ 

১৬. �মাট স�দ ২৪,৯৬৭.৮৯ ২৪,৮২৪.০৫ ২৭,৩৮৩.৪৮ ২৪,৮৬২.৭৪ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯৫:৫ ৯৪:৬ ৮৯:১১ ৯৩:৭ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৯৩ ২৯৩ ১৬২ ৩২৬ 

        ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৪২,৮০৫.৫৬ ল� ও ৪৯,০২২.৬০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৪৩,১৯৪.২৫ ল� ও ৪৯,২৭৮.৭৬ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম ৩৮৮.৬৯ ল� ও ২৫৬.১৬ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২৬,১৪২.০৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৭,৪৩৯.৬৬ ল� টাকা এবং �য় 
পরবত�  ঘাটিত তহিবেলর পিরমাণ িছল ১২৯৭.৬১ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ২৪,৮৬২.৭৪ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯৩:৭। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ 
�ি� �পেয় যথা�েম ২৪,৮২৪.০৫ ল� টাকা এবং ২৪,৯৬৭.৮৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৯৪:৬ এবং 
৯৫:৫। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৩২৬ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�ান �া�-এর �ধান কায �ালেয়র জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ২৯৩ 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। তাছাড়া বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন িবিভ� উপােয় চলি�� িশে�র িবকাশ ও উ�য়েন �ত�� 

ও পেরা�ভােব সহায়তা কের থােক। িবএফিডিস’র ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 

বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ৬৮৫.০০ ৬৪৮.০০ ৫৯৫.০০ ৬২৪.১৭ 

 �য়         

০২. পিরচালন �য় ১৫৯৭.৬০ ১৫৪৪.৬০ ১১৩০.৪০ ১৫৩৪.৮৮ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৬১৮.৮০ ৫২৭.০০ ১০৯৪.৫০ ৪৪৬.৯৮ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ২২১৬.৪০ ২০৭১.৬০ ২২২৪.৯০ ১৯৮১.৮৬ 

০৫. পিরচালন উ��ৃ/ঘাটিত (১-৪) -১৫৩১.৪০ -১৪২৩.৬০ -১৬২৯.৯০ -১৩৫৭.৬৯ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ১৮৮.১০ ১৭৮.১০ ১৬০.১০ ১৬১.০২ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ১৫১.০০ ১৫১.০০ ১৪৫.০০ ১৫১.০০ 

০৮. আয়কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) -১৪৯৪.৩০ -১৩৯৬.৫০ -১৬১৪.৮০ -১৩৪৭.৬৭ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান∙/লভ�াংশ ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৫৮.৫০ ১৬০.৫০ ১৬২.৫০ ৩.৫৭ 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৬.০০ ৪৬.০০ ৪১.৫০ ০.৬১ 

১৪. �মাট স�দ ৬২০৮.৭৩ ৫৯০৯.২৩ ৮২২৯.৭৬ ৫৬১৩.২২ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২১৫ : -১১৫ ১৯৫ : -৯৫ ১৭৩ : -৭৩ ১৭৫ : -৭৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২৭২ ২৭৯ ২৯৭ ২৯১ 

২০১৭-১৮ অথ �বছের বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর �মাট ৬২৪.১৭ ল� টাকা আেয়র (পিরচালন রাজ�) 
িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৯৮১.৮৬ ল� টাকা। ফেল কেপ �ােরশেনর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ায় ১৩৫৭.৬৯ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ৬৪৮.০০ ল� 
ও  ৬৮৫.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২০৭১.৬০ ল� ও ২২১৬.৪০ ল� টাকা। ফেল সং�ার 
পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম ১৪২৩.৬০ ল� ও ১৫৩১.৪০ ল� টাকা।         

২০১৭-১৮ অথ �বছের চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন িবিভ� খােত ৩.৫৭ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া লভ�াংশ িহেসেব ২.০০ ল� টাকাসহ 
যথা�েম �মাট ১৬০.৫০ ল� ও ১৫৮.৫০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 
িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫৬১৩.২২ ল� টাকা ও ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৭৫ : -৭৫। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
যথা�েম ৫৯০৯.২৩ ল� ও ৬২০৮.৭৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১৯৫ : -৯৫ ও ২১৫ : -১১৫। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
কপ �েরশেনর জনবল িছল �মাট ২৯১ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ২৭৯ জন ও ২৭২ জেন।     
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বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

 ১৯৭২ সােলর রা�পিতর ১৪৩ নং আেদশ বেল বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন �িতি�ত হয়। পয �টন িশে�র উ�য়নকে� 
পয �টেনর �েযাগ �িবধা অথ �াৎ পয �টকেদর থাকা খাওয়া এবং যাতায়াত �ব�ার উ�য়ন সাধন বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশেনর �� 
দািয়�। বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালয়-এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র িববরণ 

বােজট            
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

��ত              
২০১৭-১৮ 

 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 ২,৬৮৪.৪৮ 
 

২,৪৩১.৭৬ ৩,১২৬.৬৮ 
 

২,২০১.৪৬ 

০৫. অ�া�  ১২.০০ 
 

১২.০০ ১২.০০ 
 

০.০০ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ২,৬৯৬.৪৮ ২,৪৪৩.৭৬ ৩,১৩৮.৬৮ ২,২০১.৪৬ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১,৫২০.০০ ১,৪২০.০০ ১,৫০০.০০ ১,২৭৩.০০ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩০০.০০ ২০০.০০ ২২০.০০ ৪২৫.৬৭ 

০৯. অ�া� �য়   ৭০৬.৪০ ৬৮০.৬০ ৭০৯.৯০ ৩৯৪.১৭ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২,৫২৬.৪০ ২,৩০০.৬০ ২,৪২৯.৯০ ২,০৯২.৮৪ 

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

১৭০.০৮ ১৪৩.১৬ ৭০৮.৭৮ ১০৮.৬২ 

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

(লভ�াংশসহ) অবদঅবদান   
০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৬. �মাট স�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

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

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৬৮ ১৬২ ১৬২ ১৬৪ 
 

 এ কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন ২৯ � 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। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৪৪৩.৭৬ ল� 
ও ২,৬৯৬.৪৮ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৩০০.৬০ ল� ও ২,৫২৬.৪০ ল� 
টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৪৩.১৬ ল� ও ১৭০.০৮ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২,২০১.৪৬ ল� 
টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২,০৯২.৮৪ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ িছল ১০৮.৬২ ল� টাকা।  

২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১৬৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং    
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন-এর জনবল দ�ড়ােব  যথা�েম ১৬২ জন ও ১৬৮ জন।  
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বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 
ইউিনটস�হ 

সম� বাংলােদেশ পয �টন কেপ �ােরশেনর ২৯� ইউিনট রেয়েছ যার মা�েম পয �টন কেপ �ােরশন সকল কায �াবলী বা�বায়ন 

কের থােক।  বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট           
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯           

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

��ত        
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ১২,৭৬৮.৭৫ ১১,৫৫৬.২০ ১২,২৮৬.৭৮ ১০,১০৭.২৫ 

 �য়     
০২. পিরচালন �য়  ৫,৩৩০.৯১ ৪,৫৯৫.১৯ ৪,৫৭০.৭০ ৩,৮৮৭.৯৯ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫,৩৯৩.৫০ ৫,১৬৩.০৯ ৫,১৩৮.৭০ ৪,৫৪৫.৫৯ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ১০,৭২৪.৪১ ৯,৭৫৮.২৮ ৯,৭০৯.৪০ ৮,৪৩৩.৫৮ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ২০৪৪.৩৪ ১,৭৯৭.৯২ ২,৫৭৭.৩৮ ১,৬৭৩.৬৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৬৫২.১৪ ৬৪৫.৮৪ ৬৫২.১৪ ৫২৭.৭৯ 
০৭. অপিরচালন �য় ২,৫২৬.৪০ ২,৩০০.৬০ ২,৪২৯.৯০ ২,০৯২.৮৪ 

০৮. আয়কর  ৫৯.৫৩ ৫০.১১ ২৭৯.৮৭ ৩৮.০২ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ১১০.৫৫ ৯৩.০৫ ৫১৯.৭৫ ৭০.৬০ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৫০.০০ ৫০.০০ ৭৩.০০ ২৫.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ১,১৩৬.২২ ৯,৮১.০৭ ১,২০০.৭৯ ৯২৯.২৩ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ২০.০০ ২০.০০ ২৪৬.৯৭ ২০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০,৩৮২.৭৫ ৬,৫৯১.০০ ৪,৯৭৩.৬৫ ৫১০০.৮০ 

১৪. �মাট স�দ ৩৫,৪৯২.১১ ২৫,০৬৩.৬৫ ২৬,০৬৬.২৪ ১৮,৫৬৫.৬২ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৩:৮৭ ১৫:৮৫ ১২:৮৮ ১৭:৮৩ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)        ৭৬৯            ৮৭০                       ৩৬০     ৪২৬ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১,৫৫৬.২০ ল� ও ১২,৭৬৮.৭৫ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ  যথা�েম ৯,৭৫৮.২৮ ল� ও ১০,৭২৪.৪১ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৯৭.৯২ ল� 
ও ২,০৪৪.৩৪ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৯৩.০৫ ল� ও ১১০.৫৫ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
সং�ার ১০,১০৭.২৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮,৪৩৩.৫৮ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার 
পিরমাণ িছল ১,৬৭৩.৬৭ ল� টাকা এবং নীট �নাফা িছল ৭০.৬০ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট লভ�াংশ িহসােব ৫০.০০ ল� 
টাকাসহ সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৮১.০৭ 
ল� ও ১,১৩৬.২২ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৯২৯.২৩ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ১৮,৫৬৫.৬২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৭:৮৩। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� 
�পেয় যথা�েম ২৫,০৬৩.৬৫ ল� টাকা এবং ৩৫,৪৯২.১১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১৫:৮৫ এবং 
১৩:৮৭। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৪২৬ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব ৮৭০ জন ও ৭৬৯ 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 অিড ��া�’’ ১৯৮৫ �ক আইেন পিরণত 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 ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 আয়     

০১. �মাট পিরচালন রাজ� ১৪১১২৮.৪০ ১৪০০১৫.০৫ ১৩৯৪৬৬.৫৭ ১৫৫৭৫১.৫৩ 

 �য়         

০২. পিরচালন �য় ৭২৬৮৪.৭৫ ৬৫৪২৫.৬০ ৬৫২৭৯.৩৬ ৫১১৬৯.৩২ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১৩২৪৫.০০ ১২০৮৩.২০ ১১৬২৮.১৩ ৭৪৯৫.২৭ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩) ৮৫৯২৯.৭৫ ৭৭৫০৮.৮০ ৭৬৯০৭.৪৯ ৫৮৬৬৪.৫৯ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ৫৫১৯৮.৬৫ ৬২৫০৬.২৫ ৬২৫৫৯.০৮ ৯৭০৮৬.৯৪ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ৯১০০.৫০ ৯০৬৬.৯৫ ৮৩৮২.৯৩ ১০২১৩.২৬ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৬৪৭.৬১ ৭২৬.০৪ ৭২৬.০৪ ৭৫১.৩৪ 

০৮. আয়কর ৩৫০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ৪৫০০০.০০ ৩৭৫৫৬.৮৭ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ২৮৬৫১.৫৪ ৩৫৮৪৭.১৬ ২৫২১৫.৯৭ ৬৮৯৯১.৯৯ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪৮৯৬২.৬১ ৪৮৮৩৬.০৪ ৫৮৭১১.০৪ ৫৮৬৬৫.২৮ 

১২. দী�ঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ(িডএসএলসহ) ৫৮৮০.৬৫ ৫৮৮০.৬৫ ৫৮৮০.৬৫ ৫৮৮০.৬৫ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১৭৫২৩২.০০ ১১৬৮৯৫.৫০ ১৯৭৮৬৬.০০ ৬১৭৫০.৩৭ 

১৪. �মাট স�দ ১০৪৯৪৮৮.০২ ৮৮৮৭৯০.০২ ১০৬০৮২৩.৭১ ৭৮৪৬৬৮.১৬ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৫৭:৪৩ ৫১:৪৯ ৬০:৪০ ৪৮:৫২ 

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

২০১৭-১৮  অথ �বছের বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র �মাট ১৫৫৭৫১.৫৩ ল� টাকা পিরচালন রাজে�র 
িবপরীেত �মাট পিরচালন �য় হয় ৫৮৬৬৪.৫৯ ল� টাকা। ফেল ক��পে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ৯৭০৮৬.৯৪ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট ক��পে�র �মাট আয় যথা�েম 
১৪০০১৫.০৫ ল� ও  ১৪১১২৮.৪০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৭৭৫০৮.৮০ ল� ও ৮৫৯২৯.৭৫ 
ল� টাকা। ফেল  ক��পে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৬২৫০৬.২৫ ল� ও ৫৫১৯৮.৬৫ ল� টাকা।      

২০১৭-১৮ অথ �বছের �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ১২০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট 
৫৮৬৬৫.২৮ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত 
উভয় বােজেট ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ১২০০০.০০ ল� টাকাসহ �মাট যথা�েম ৪৮৮৩৬.০৪ ল� ও ৪৯৪৬২.৬১ ল� টাকা �দান 
করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৭৮৪৬৬৮.১৬ ল� টাকা ও 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৪৮:৫২। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৮৮৮৭৯০.০২ ল� ও ১০৪৯৪৮৮.০২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব 
৫১:৪৯ ও ৫৭:৪৩। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ক��পে�র কম �রত জনবল িছল ৩৪১২ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-
২০ অথ �বেছরর �া�িলত উভয় বােজেট ক��পে�র জনবল থাকেব �মাট ৩৪১২ জন।    
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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 ৬০০০ িকেলািমটার এবং �� �মৗ�েম �ায় ৩৮০০ িকেলািমটার �নৗ-পেথ �েয়াজনীয় �সবা �দান কের 
থােক। বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার  
                                  (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট  

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 
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 

৪3৫48.00 
২2196.67 

০.০০ 
4952.00 

 
০.০০ 

৪0450.00 
21713.64 

০.০০ 
5016.00 

 
০.০০ 

৪০৯৫৫.০০ 
২১১৬৪.৬৪ 

০.০০ 
৪০৪৫.০০ 

 
০.০০ 

৩৭৯০৬.৩১ 
২০৮০৪.০০ 

০.০০ 
৩৮২৪.৭১ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) 70696.67 ৬7179.64 ৬৬১৬৪.৬৪ ৬২৫৩৫.০২ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
22796.00 

4৫০.০০ 
৫4162.82 

 
২০৩২৫.০০ 

৩৫০.০০ 
৫২৬৩২.৭৯ 

 
১7৫৪০.৭২ 
৩৮৫০.০০ 

৫১৫৩৮.০৭ 

 
১৮৩৯৩.০৭ 

৪২১.৪৬ 
৪৬২৯৪.৪৮ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) 77408.82 ৭৩৩০৭.৭৯ ৭২৯২৮.৭৯ ৬৫১০৯.০১ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -৬৭12.15 -৬১২৮.১৫ -৬৭৬৪.১৫ -২৫৭৩.৯৯ 

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 
১546.76 

৪৫০.০০ 
4952.00 

485772.87 
32:68 

4134 

০.০০ 
১০৫০.২৬ 

৪৫০.০০ 
৫০১৬.০০ 

৪৯২৯৩৫.০২ 
৩১:৬৯ 
৩৬৯৭ 

০.০০ 
১০২৯.২৬ 
৪৫০.০০ 

১২৩১৫৯.০০ 
৬৬৬৫৩৭.৮১ 

২৪:৭৬ 
৩৮৪৪ 

০.০০ 
৮২৩.৩৮ 
৪৫০.০০ 

৩৮২৪.৭১ 
৪৯৯৫১৩.১৭ 

৩১:৬৯ 
৩৫৭৭ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম 40450.00 ল� ও 
৪3৫48.০০ ল� টাকা রাজ� অ�দানসহ সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 67179.64 ল� ও 
70696.67 ল� টাকা। ফেল �য় উ�� ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম 6128.15 ল� ও 6712.15 ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
৩৭৯০৬.৩১ ল� টাকা রাজ� অ�দানসহ সং�ার �মাট আয় 62535.02 ল� টাকার িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 65109.01 
ল� টাকা এবং �য় উ�� ঘা�ত িছল 2573.99 ল� টাকা। 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক িবিভ� ধরেনর �� ও 
কর বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম 1050.26 ল� ও 1546.76 ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদান িছল 823.38 ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 499513.17 ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৩1:৬9।   
২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 492935.02 ল� ও 485772.87 ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত যাথা�েম ৩1:69 ও 32:৬8। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 3577 
জন। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম 3697 ও 4134 জন।  
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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। এর 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 ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 আয়     

০১. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ২১৮৫৩.২০ ২০৮৪৯.২১ ১৭৪৩১.০০ ১৬৩৩৩.৭২ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ১৪১৮.২০ ১৪০০.৯০ ১৪১৬.০০ ১২২৩.৫০ 
০৫. অ�া� ২৬৪৪.৬০ ২০৪৭.৪৬ ২০০০.০০ ১৯৬৪.২৩ 

০৬. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ২৫৯১৬.০০ ২৪২৯৭.৫৭ ২০৮৪৭.০০ ১৯৫২১.৪৫ 

 �য়     
০৭ �বতন ও ভাতািদ ১১৭৮৮.০১ ১১২০৭.৯৩ ১১৬৫৭.১৯ ১০৭৯১.৫৯ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ৪৮১৫.০০ ৫০৪৯.৪৬ ৪৫১৩.৮৫ ৫০৬৫.৯৪ 
০৯. অ�া� ৫০৩২.৮৭ ৪৯১১.২৫ ৩৯২৭.৮৯ ৩৩৮৮.৯১ 

১০. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ২১৬৩৫.৮৮ ২১১৬৮.৬৪ ২০০৯৮.৯৩ ১৯২৪৬.৪৪ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৪২৮০.১২ ৩১২৮.৯৩ ৭৪৮.০৭ ২৭৫.০১ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২৯০ ২৭০.০০ ২৫৫.০০ ২৪০.০০ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ২৫০.০০ ৪০০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ২৫১১.৫০ ২২৮৯.১৭ ১৪২১.০০ ১৩৮৪.৫০ 
১৬. �মাট স�দ ২১৩৪৯২.০৪ ২০৮৭৯৮.১৭ ১৭৩০০০.৯০ ২০৫৪৬৮.২৪ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত  (Debt Equity Ratio) ৫৫ : ৪৫ ৫৬ : ৪৪ ৫৯ : ৪১ ৫৭ : ৪৩ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ১৮১৯ ১৯২৯ ২০০৪ ২০০৪ 

২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিসক’র �মাট ১৯৫২১.৪৫ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৯২৪৬.৪৪ ল� টাকা। ফেল 
সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ২৭৫.০১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বেছরর 
�া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ২৪২৯৭.৫৭ ল� ও ২৫৯১৬.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় 
যথা�েম ২১১৬৮.৬৪ ল� ও ২১৬৩৫.৮৮ ল� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম ৩১২৮.৯৩ ল� ও ৪২৮০.১২ ল� টাকা।        

২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিসক ২৪০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট িবিসক যথা�েম ২৭০.০০ ল� ও ২৯০.০০ ল� টাকা টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
২০৫৪৬৮.২৪ ল� টাকা ও ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৫৭:৪৩। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর 
�াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২০৮৭৯৮.১৭ ল� ও ২১৩৪৯২.০৪ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫৬:৪৪ ও ৫৫:৪৫। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার জনবল িছল ২০০৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০  অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৯২৯ জন ও ১৮১৯ 
জেন। 
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বাংলােদশ র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� (�বপজা) 

 র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� (�বপজা) আইন ১৯৮০ (আইন নং-৩৬) এর 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 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 
�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 আয়     
০1. ইউিনটস�হ হেত �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 ১৮৭৩৯.০০ ১৭৮৩৯.০০ ১৬৩৮৬.০০ ১৬১৮৪.১৯ 

০4. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ২৬৬৬০.০০ ২৫৮৯৫.০০ ২৪৭৬৪.০০ ৩৩৮১০.৬৭ 

০5. অ�া� ১০৫৭.০০ ১০৫৭.০০ ১০৫৭.০০ ৩১৪৪.৮৪ 

০6. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৪৬৪৫৬.০০ ৪৪৭৯১.০০ ৪২২০৭.০০ ৫৩১৩৯.৭০ 

 �য়     

০7. �বতন ও ভাতািদ ৯৮৫৮.৫০ ৯২০১.৫০ ১০৩০৩.০০ ৭৪১৯.৮৮ 

০8. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১৮৫৯.০০ ১৭৬৪.০০ ২৫৭৯.০০ ১৮৬৩.৪৮ 

০9. অ�া� ৩১২৮০.০০ ২৮৪৭০.৫০ ২৬৯৬৯.৬২ ১৯৭৬২.৭০ 

10. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৪২৯৯৭.৫০ ৩৯৪৩৬.০০ ৩৯৮৫১.৬২ ২৯০৪৬.০৬ 

11. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত):(৬-১০) ৩৪৫৮.৫০ ৫৩৫৫.০০ ২৩৫৫.৩৮ ২৪০৯৩.৬৪ 

12. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ২০00.00 ২০00.00 ২০00.00 2000.00 

13. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৭০00.00 ৭০00.00 ৭০00.00 ৫৮৫৯.০০ 

14. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ২৪৯০.৫০ ২৫৫০.০০ 25৪৯.৫৬ ২৫৫৩.৫৩ 

15. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৬৫৪৫৫.০০ ৩১৯৩৭.০০ ৪৮৮৪১.০০ ৩৪৬৯৬.৭৫ 

16. �মাট স�দ ২৮২৮৭০.৮৪ 288902.84 ২৬৩৯৫৪.৪৩ ২৯৩০৯৭.৮৪ 

17. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৭ : ৮৩ 2০ : ৮০ ১৭ : ৮৩ ২৩ : 7৭ 

18. �মাট জনবল (সং�া) 2৭৫৪ 2৬১০ 2৫৫৪ ২৫১৪ 

২০১৭-১৮ অথ �বছের �বপজা’র �মাট ৫৩১৩৯.৭০ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ২৯০৪৬.০৬ ল� টাকা। 

ফেল সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ২৪০৯৩.৬৪ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০  

অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ৪৪৭৯১.০০ ল� ও ৪৬৪৫৬.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন 

করা হয় যথা�েম ৩৯৪৩৬.০০ ল� টাকা ও ৪২৯৯৭.৫০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম ৫৩৫৫.০০ 

ল� ও ৩৪৫৮.৫০ ল� টাকা।     

২০১৭-১৮  অথ �বছের �বপজা লভ�াংশ িহেসেব ২০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৫৮৫৯.০০ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট �বপজা লভ�াংশ িহেসেব 
যথা�েম ২০০০.০০ ল� টাকা ও ২০০০.০০ ল� টাকাসহ �মা� ৭০০০.০০ ল� টাকা ও ৭০০০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের 
�দান করেব। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৯৩০৯৭.৮৪ 
ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৩ : ৭৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট 
সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৮৯০২.৮৪ ল� ও ২৮২৮৭০.৮৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ২০ : ৮০ ও ১৭ : ৮৩। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম �রত জনবল িছল ২৫১৪ জন। ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত এবং 
২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ২৬১০ জন ও ২৭৫৪ 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             
২০১৯-২০ 

২০১৫-২০১৬ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯        

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯         

��ত              
২০১৭-১৮ 

 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 ৯৬,৪৩৮.০০ ৭৮,৫৮৭.০০ ৪০,৫০৪.০০ ৬৪,২৪৩.৭৩ 
০৫. অ�া�  ৯,২৭৪.০০ ৮,৯১২.০০ ৭,৯৮৭.০০ ৮,৪৯২.৫৯ 
০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১০৫,৭১২.০০ ৮৭,৪৯৯.০০ ৪৮,৪৯১.০০ ৭২,৭৩৬.৩২ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৮৪৪৬.০০ ৭,৯০৬.০০ ৮,৫০৩.০০ ৬,২৭৭.৪৮ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫০১০.০০ ৪,৮৫৬.০০ ৪,৭৫৬.০০ ৪,৫৮১.০০ 
০৯. অ�া� �য়   ১৩,৫০০.০০ ১৪,১৪৩.০০ ১৩,১৮২.০০ ১০,৬০৫.০২ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২৬,৯৫৬.০০ ২৬,৯০৫.০০ ২৬,৪৪১.০০ ২১,৪৬৩.৫০ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৭৮,৭৫৬.০০ ৬০,৫৯৪.০০ ২২,০৫০.০০ ৫১,২৭২.৮২ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৭০,০৩৩.০০ ৬৫,১৫১.০০ ৯৯,৮০০.০০ ৮৬,১৩০.৭৪ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ১৯,৮০৩.১৪ ১৯,৮০৬.৮৬ ১৯,৮০৬.৮৬ ২০,৭৭৬.৭৬ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯০৫,৬৯১.০০ ৫৪৮,৩২৩.৭০ ৯০৭,৯৯০ ৩৬,২৩১.০০ 
১৬. �মাট স�দ ৭,৫৭৮,৬৮৩.৩৪ ৫,৮২২,৯২৯.৮৭ ৫,৩৪৪,১৬৮.২৭ ৪,১৬৩,৪১৩.২৪ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৩৪:৬৬ ৩০:৭০ ২২:৭৮ ২২:৭৮ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৬৮৫ ১৬৮৫ ১৬৮৫ ১০৩৩ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮৭,৪৯৯.০০ ল� ও ১০৫,৭১২.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৬,৯০৫.০০ ল� ও ২৬,৯৫৬.০০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬০,৫৯৪.০০ ল� ও ৭৮,৭৫৬.০০ 
ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৭২,৭৩৬.৩২ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২১,৪৬৩.৫০ ল� টাকা এবং 
�য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৫১,২৭২.৮২ ল� টাকা।  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ৩০০.০০ ল� টাকা 
লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের জমা �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৫,১৫১.০০ ল� টাকা এবং ৭০,০৩৩.০০ ল� 
টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া সরকাির �কাষাগাের ৮৬,১৩০.৭৪ ল� টাকা জমা �দান কের। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ 
�ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪,১৬৩,৪১৩.২৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 
(Debt Equity Ratio) ২২:৭৮। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
৫,৮২২,৯২৯.৮৭ ল� টাকা এবং ৭,৫৭৮,৬৮৩.৩৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৩০:৭০ এবং ৩৪:৬৬। 
২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১০৩৩ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং    
২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর  জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৬৮৫ জন।  
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বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড � (পি� িব��ৎ সিমিত) 
ইউিনটস�হ 

              ২০১৭-১৮ 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। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছেরর বােজেট  এবং ২০১৯-২০ 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             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯           
অ�েমািদত 

বােজট ২০১৮-১৯ 
��ত        

   ২০১৭-১৮ 
 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ২,৬৩২,৪৯৭.০০ ২,৩৮৫,৯৯০.০০ ২,৩৫১,১৬৮.৪২ ১,৮২৯,৭৭১.০০ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ২,৫৬২,৬৮৫.৬১ ২,৩১৭,৯৭০.৩১ ২,৩০৯,৬৩৬.৭২ ১,৭৮১,৫২৯.০০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫৬,৫০০.৩৬ ৫৩,৮২২.৭০ ৫৫,৪৮০.১৭ ৪৪,৭০৫.০০ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ২,৬১৯,১৮৫.৯৭ ২,৩৭১,৭৯৩.০১ ২,৩৬৫,১১৬.৮৯ ১,৮২৬,২৩৪.০

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৩,৩১১.০৩ ১৪,১৯৬.৯৯ -১৩,৯৪৮.৪৭ ৩,৫৩৭.০০ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৪৭,৮৪৫.০০ ৪৪,০৪১.০০ ৪৬,৩৬৮.০৫ ৩৩,৪৯২.০০ 

০৭. অপিরচালন �য় ৬২,৬৩০.০০ ৫৯,৬০১.০০ ৪৯,৩৩৪.২০ ৫৩,১৫৯.০০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  -১,৪৭৩.৯৭ -১,৬৬৩.০১ -১৬,৯১৪.৬২ -১৬,১৩০.০০ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ১৩৮,৪৩৯.৪২ ১২৬,১৯৬.৪৭ ১২৪,১৪২.১১ ৯৫,৪০৬.৮৬ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ৭২,২৭৪.০০ ৫৫,০০২.০০ ৪৪,৫১১.২৯ ৫৫,৫৮৯.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৩০,০০০.০০ ২৫০,০০০.০০ ২২০,৯৫৫.৯৯ ১০৬,৭২২.০০ 

১৪. �মাট স�দ ৭,৪৫৮,৮৪৯.১৭ ৬,২৫১,৩৬৪.৮২ ৫,৮৫৮,৪৫৬.৪৯ ৫,১৫৬,৫৫২.২

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity ৯৮:২ ৯৮:২ ৯৯:১ ৯৭:৩ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩৫৫০০ ৩৫১৬১ ৩৬৫৮০ ৩০৫৩৪ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৩৮৫,৯৯০.০০ ল� ও ২,৬৩২,৪৯৭.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৩৭১,৭৯৩.০১ ল� ও ২,৬১৯,১৮৫.৯৭ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন পিরচালন �নাফা 
দ�ড়ােব যথা�েম ১৪,১৯৬.৯৯ ল� ও ১৩,৩১১.০৩ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১,৬৬৩.০১ ল� ও 
১,৪৭৩.৯৭ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ১,৮২৯,৭৭১.০০ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
১,৮২৬,২৩৪.০০ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৩,৫৩৭.০০ ল� টাকা এবং নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
১৬,১৩০.০০ ল� টাকা।  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ��, িবিভ� কর 
বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১২৬,১৯৬.৪৭ ল� ও ১৩৮,৪৩৯.৪২ ল� টাকা।    
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৯৫,৪০৬.৮৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫,১৫৬,৫৫২.২৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ৯৭:৩। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় 
যথা�েম ৬,২৫১,৩৬৪.৮২ ল� টাকা এবং ৭,৪৫৮,৮৪৯.১৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ৯৮:২। 
২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩০৫৩৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং 
২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম 
৩৫১৬১ ও ৩৫৫০০ 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 �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             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ১৩৫.০০ ১২৫.০০ ১০১.২২ ১০৭.৪৭ 

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 ৮১২.৫০ ৭৬৪.৪৫ ৬৪৮.৭২ ৭২১.৩৩ 

০৫. অ�া�  ২৪৩০.৭০ ২২৯৫.১৭ ২৩৫৮.০৮ ২৩০৭.৮৯ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩৩৭৮.২০ ৩১৮৪.৬২ ৩১০৮.০২ ৩১৩৬.৬৯ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১৪৪৪.৭০ ১১৯১.১৫ ১৪৭০.৭৫ ১০৮৫.৫৪ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪২০.৫০ ৪৪১.৮২ ৪১৭.৮৮ ৩৩১.৮৫ 

০৯. অ�া� �য়   ১২৮৬.৭৫ ১০৯৯.৩২ ১৪৫৯.৯০ ৭০৪.৫১ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩১৫১.৯৫ ২৭৩২.২৯ ৩৩৪৮.৫৩ ২১২১.৯০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ২২৬.২৫ ৪৫২.৩৩ -২৪০.৫১ ১০১৪.৭৯ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৪০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৪১৭.৫০ ১৩১৬.১০ ৩৯৮.০০ ৫৭০.৬৩ 

১৬. �মাট স�দ ১২০৬১.৯০ ১১৮৭৫.৬৫ ১০৭২১.১৬ ১১৪৭৩.৩২

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

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ২৭৫ ২৬৮ ২৮১ ২৪০ 
 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩১৮৪.৬২ ল� ও ৩৩৭৮.২০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৭৩২.২৯ ল� ও ৩১৫১.৯৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৫২.৩৩ ল�  ও ২২৬.২৫ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৩১৩৬.৬৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২১২১.৯০ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� 
আেয়র পিরমাণ িছল ১০১৪.৭৯ ল� টাকা।       

 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 

�েদয় অবদান/ লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ৫০.০০ ল� ৪০.০০ টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া 
ক��ক সরকাির �কাষাগাের �দ� �কান অবদান িছল ৫০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব 
অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১১৪৭৩.৩২ ল� টাকা  এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ১:৯৯। ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
যথা�েম ১১৮৭৫.৬৫ ল� ও ১২০৬১.৯০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত উভয় বােজেট  ১:৯৯। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর  
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৪০ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  
সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২৬৮ ও ২৭৫ 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�য়েন 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 �ক�� �া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             

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৪১৮.১৫ ৩৯৮.১২ ৩৩৮.০৪ ৩৪৮.০৪ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩০৫.৯৭ ২৮৩.৬৪ ২৮২.২৭ ২৭০.৬৬ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়    ০.০০  

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩০৫.৯৭ ২৮৩.৬৪ ২৮২.২৭ ২৭০.৬৬ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৫৫.৭৭ ৭৭.৩৮ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  ১১২.১৮ ১১৪.৪৮ ৫৫.৭৭ ৭৭.৩৮ 

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  ২৩.০০ ১৩.০৫ ৬.২৫ ০.৭৪ 

১৪. �মাট স�দ ৩৭০.৭০ ৩৩৮.৫৫ ২৬৩.১৯ ৩১৭.১৯ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio)  -৩৭:১৩৭ -১৭:১১৭ -২৭:১২৭ ১১:৮৯ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৫৫ ৫৬ ৫০ ৫৪ 

    ২০১৮-১৯   অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৯৮.১২ ল� ও ৪১৮.১৫ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত  �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  
যথা�েম ২৮৩.৬৪ ল� ও ৩০৫.৯৭ ল� টাকা। ফেল পিরচালন এবং নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১১৪.৪৮ ল� ও ১১২.১৮ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৩৪৮.০৪ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৭০.৬৬ ল� টাকা এবং পিরচালন  ও 
নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৭৭.৩৮ ল� টাকা।         

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান /লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ও সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �কান 
অবদান িছলনা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৩১৭.১৯ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১১:৮৯। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৩৮.৫৫ ল� ও ৩৭০.৭০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত -১৭:১১৭ ও -৩৭:১৩৭ 
হেব।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৫৪ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম  ৫৬ জন ও ৫৫ জন। 

  



60 
 

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 �ািহত 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 �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             
২০১৯-২০ 

সংেশািধত 
বােজট ২০১৮-১৯         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

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

0২. সরকাির অ�দান ৩,০৭১.৬৫ ২,৮৭৯.১৯ ২,৮৮১.০০ ২,৩০৬.৭৮ 

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�া�  ৩৯.০০ ৩২.৫০ ৪১.০০ ৩৩.৪১ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩,১১০.৬৫ ২,৯১১.৬৯ ২,৯২২.০০ ২,৩৪০.১৯ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ১,৪৯৪.৬৫ ১,৪৩৫.৯৯ ১,৩৪৯.৫০ ১,৪১৯.২০ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫৯৩.০০ ৫৭৪.৫০ ৫৩২.০০ ৪৯২.৩২ 

0৯. অ�া� �য়   ৯৮৪.০০ ৮৬৮.৭০ ১,০২৯.৫০ ৩৯৫.২৬ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩,০৭১.৬৫ ২,৮৭৯.১৯ ২,৯১১.০০ ২,৩০৬.৭৮ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৩৯ ৩২.৫০ ১১.০০ ৩৩.৪১ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৮৬.০০ ৭৮.০০ ৫৬.৫০ ৫১.৫৫ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ৩৯.০০ ৩২.৫০ ০.০০ ৩৩.৪১ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৬. �মাট স�দ ৫৩,৯৯০.৯৫ ৫০,৮৮০.৩০ ৪৯,৯১৬.৫৪ ৪৭,৯৬৮.৬১ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৯:৮১ ১৪:৮৬ ৯:৯১ ৯:৯১ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৫৭ ২৮৮ ২৪৮ ৩০২ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৯১১.৬৯ ল� ও ৩,১১০.৬৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২,৮৭৯.১৯ ল� ও ৩,০৭১.৬৫ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩২.৫০ ল� ও ৩৯.০০ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ২,৩৪০.১৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৩০৬.৭৮ ল� টাকা যার ফেল �কান 
�য় ঘাটিত িছল না।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�া সরকাির �কাষাগাের ��, িবিভ� 
কর বাবদ �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৮.০০ ল� টাকা এবং ৮৬.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৫১.৫৫ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব 
অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪৭,৯৬৮.৬১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল 
৯:৯১ । ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫০,৮৮০.৩০ 
ল� টাকা এবং ৫৩,৯৯০.৯৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব ১৪:৮৬ এবং ১৯:৮১ । ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের 
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৩০২ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত 
বােজেট বাংলােদশ �রশম �বাড �-এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৮ এবং ২৫৭ 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�া যার �� উে�� হল �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 
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

 
০১. 

আয় 
রাজ� আয় 

 
৬০৬৬.৫০ 

 
৬০১৯.৩৫ 

 
৭৪৭৭.৯৫ 

 
৮৫২৮.৮৭ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৩৮৮২.৪০ 
২৮৬৫.৪৮ 

 
৩৬৯৬.৫১ 
২৮০২.৭৮ 

 
৩৬৭৯.৬০ 
৩০৪০.২৫ 

 
৩৩৫৭.২৮ 
২৫১২.৮৮ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৬৭৪৭.৮৮ ৬৪৯৯.২৯ ৬৭১৯.৮৫ ৫৮৭০.১৬ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -৬৮১.৩৮ -৪৭৯.৯৪ ৭৫৮.১০ ২৬৫৮.৭১ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৯৭৭.৮২ 
০.০০ 
০.০০ 

৯৩০.৮৮ 
০.০০ 
০.০০ 

৯৬০.৮২ 
০.০০ 
০.০০ 

৯১৬.৫২ 
০.০০ 
০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ২৯৬.৪৪ ৪৫০.৯৪ ১৭১৮.৯২ ৩৫৭৫.২৩ 
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 

১১৪২.১০ 
৮৬৬৫৮.২৪ 

১৮:৮২ 
২৭০ 

০.০০ 
১.০০ 
০.০০ 

১৭৭৬.১০ 
৭৮৪৫৭.৯৫ 

১০:৯০ 
২৬৩ 

০.০০ 
১.০০ 
০.০০ 

১১৩৯.০০ 
৩০৬১১.১৪ 

১৭:৮৩ 
২৭০ 

০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১৬২৬.৬২ 
৭০২৬৫.৩২ 

০:১০০ 
২৫০ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬০১৯.৩৫ ল� ও ৬০৬৬.৫০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৬৪৯৯.২৯ ল� ও ৬৭৪৭.৮৮ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৪৭৯.৯৪ ল� ও ৬৮১.৩৮ ল� টাকা তেব 
অপিরচালন আয় �যােগ নীট �নাফা দাড়�েব যথা�েম ৪৫০.৯৪ ল� ও ২৯৬.৪৪ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৮৫২৮.৮৭ 
ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৫৮৭০.১৬ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ২৬৫৮.৭১ ল� টাকা 
ও নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৩৫৭৫.২৩ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক িবিভ� ধরেনর 
�� ও কর বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা� ধায � হেয়েছ ১.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের সং�ার �কান অবদান িছল না। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ ৭০২৬৫.৩২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ০:১০০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৭৮৪৫৭.৯৫ ল� ও ৮৬৬৫৮.২৪ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত যথা�েম ১০:৯০ ও ১৮:৮২। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৫০ জন। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 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�” �ি� হয়। ক��প� �ি�র পর হেত জাতীয় ����ণ � 
“য�না ব��খী �স� �ক�” ��ভােব বা�বায়েনর লে�� সরকার এই 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�েণর 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 উহা 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 �� করা হয়। বাংলােদশ �স� ক��প�-এর 
বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 আয়     
০১. ইউিনট স�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 ৫.৬০ ৫.৪০ ০.০০ ৫.৯৭ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৬৬৭৩৯.১৩ ৬৫৭৭৭.০৪ ৬৭৩৭৮.৬৩ ৬৫৭১০.৪৪ 
০৫. অ�া� ৩০.৩০ ১১০.২০ ১৪৪.৩০ ১০১০.৬৮ 
০৬. �মাট  আয় (১+. . .+৫) ৬৬৭৭৫.০৩ ৬৫৮৯২.৬৪ ৬৭৫২২.৯৩ ৬৬৭২৭.০৯ 
 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ৮১৭.০৮ ৮০৫.৮৬ ৮৩৪.০৬ ৭৮৯.১৫ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১৫৪.৭৭ ১৫২.২০ ৪৯৭.০০ ১৮৬.৬১ 
০৯. অ�া� ২৬৬৩৩.৩৯ ২৬২৮৩.৭৩ ২৭০৭০.৫৫ ২৮০৯৯.২৬ 
১০. �মাট �য় (৭+. . .+৯) ২৭৬০৫.২৪ ২৭২৪২.২৯ ২৮৪০১.৬১ ২৯০৭৫.০২ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৩৯১৬৯.৭৯ ৩৮৬৫০.৩৫ ৩৯১২১.৩২ ৩৭৬৫২.০৭ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪২৩৩০.৭২ ৪১১৭২.৭৬ ৩৪০৭৭.৪১ ৩৮৫৮০.৯৪ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ১২৮১১.৩৯ ১২৮১১.৩৯ ১২৭৩৩.৪৪ ১২৭৩৩.৪৪ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৬৫৫৪.৬৮ ২৬২৩.৫৬ ৫৬২০.৫০ ২০১১.৭৭ 
১৬. �মাট স�দ ৪৫৫২১৫.১৬ ৪৩৮৮৭৭.৭৮ ৪৭৬২৭৫.৭০ ৪২৪২০১.৪১ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৯:৮১ ২৪:৭৬ ২৪:৭৬ ৩১:৬৯ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ১২৮ ১৩১ ১৩১ ১২৭ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৫৮৯২.৬৪ ল� ও ৬৬৭৭৫.০৩ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৭২৪২.২৯  ল� ও ২৭৬০৫.২৪ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৮৬৫০.৩৫ ল� ও ৩৯১৬৯.৭৯ ল� 
টাকা।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৬৬৭২৭.০৯ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৯০৭৫.০২ ল� টাকা এবং �য় 
উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৩৭৬৫২.০৭ ল� টাকা।     

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ১৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বেছর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর পিরমাণ িছল ৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৪২৪২০১.৪১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৩১:৬৯। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 
৪৩৮৮৭৭.৭৮ ল� ও ৪৫৫২১৫.১৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৪:৭৬ও ১৯:৮১। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ার কম �রত 
জনবেলর সং�া িছল ১২৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার 
জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৩১ ও ১২৮ জন।    
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বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন 

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন ও দ� িনয়�েণর �ােথ � 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 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 
 আয়     
০১. ইউিনট স�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 ৩০৬৭৩০.০০ ২৯৯৪৫৭.০০ ৩৭৬৪৪৭.৮৭ ৬২৯৯৮৩.৮৭ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ১০১৫.০০ ৮৩০.৬১ ২৩৭৯.৫৫ ৯৮৭০.৩১ 
০৫. অ�া� ২২৫৫.০০ ২২১২.৩৯ ৪২৯৩.৫৯ ৪৬৮২.২২ 
০৬. �মাট  আয় (১+. . .+৫) ৩১০০০০.০০ ৩০২৫০০.০০ ৩৮৩১২১.০১ ৬৪৪৫৩৬.৪০ 
 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ৩৫০৩.০০ ২৯১৮.৫০ ২৭১২.৫৩ ১৯৭১.০০ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৮২০০.০০ ৮০৫০.০০ ৭৯০৮.০৬ ৭৮২৬.২৩ 
০৯. অ�া� ৪৮৫৮৬.৭৫ ৩৪৭০৬.৪০ ১৯২৪১.৫০ ৮৪৪২.৪৯ 
১০. �মাট �য় (৭+. . .+৯) ৬০২৮৯.৭৫ ৪৫৬৭৪.৯০ ২৯৮৬২.০৯ ১৮২৩৯.৭২ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ২৪৯৭১০.২৫ ২৫৬৮২৫.১০ ৩৫৩২৫৮.৯২ ৬২৬২৯৬.৬৮ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২৪৯৭১০.২৫ ২৫৬৮২৫.১০ ৩৫৩২৫৮.৯২ ৬২৬২৯৬.৬৮ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২৪৯৭১০.২৫ ২৫৬৮২৫.১০ ৩৫৩২৫৮.৯২ ৬২৬২৯৬.৬৮ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৩৮০১৭.০০ ২৬৩২৩.৪০ ৮৮৩৯.০০ ৪৮৮০.৩৪ 
১৬. �মাট স�দ ১৪৬৮৩৫৯.১৪ ১১৮০৬৩১.৮৯ ১২২৩৩১৮.৭০ ৮৯৭৪৮৩.৩৯ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio)  ০:১০০ ০:১০০ ০:১০০ ০:১০০ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৩৫২ ৩৫২ ৩২৭ ২৭৭ 

২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩০২৫০০.০০ ল� ও ৩১০০০০.০০  ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৪৫৬৭৪.৯০ ল� ও ৬০২৮৯.৭৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৫৬৮২৫.১০ ল� ও ২৪৯৭১০.২৫ 
ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৬৪৪৫৩৬.৪০ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৮২৩৯.৭২ ল� টাকা 
এবং �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৬২৬২৯৬.৬৮ ল� টাকা।              

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৫৬৮২৫.১০ ল� ও ২৪৯৭১০.২৫ ল� টাকা। ২০১৭-১৮      
অথ �বেছর সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর পিরমাণ িছল ৬২৬২৯৬.৬৮ ল� টাকা। ২০১৭-১৮      
সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৮৯৭৪৮৩.৩৯  ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত ০:১০০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১১৮০৬৩১.৮৯ ল� ও ১৪৬৮৩৫৯.১৪ ল� টাকা এবং উভয় অথ � বছের ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ০:১০০। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৭৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩৫২ 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 �নওয়া 
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  
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
��ত 

২০১৭-১৮ 

 
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 
০.০০ 

৬৩০.০০ 
৩১৮৭.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৬০০.০০ 
৬১৮০.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৬৫০.৩০ 
৩১২৩.২০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৬৫০.৩০ 
৩১২৩.২০ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ৩৮১৭.০০ ৩৭৮০.০০ ৩৭৭৩.৫০ ৩৭৭৩.৫০ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৫১০.৪৩ 
২০৫.০০ 

১২৮৩.০০ 

 
৪৬০.৬৮ 
২০৫.০০ 

১২৬৮.০০ 

 
৫৫৭.৩২ 

১০.০০ 
১১৪৬.৭২ 

 
৪০০.৮৭ 

৫.২৭ 
৭২৩.৭৭ 

১০. �মাট �য় (৭+... +৯) ১৯৯৮.৪৩ ১৯৩৩.৬৮ ১৭১৪.০৪ ১১২৯.৯১ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (৬-১০) ১৮১৮.৫৭ ১৮৪৬.৩২ ২০৫৯.৪৬ ২৬৪৩.৫৯ 
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 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
৯৩২.৫০ 

১৯৬৯৬.০৭ 
-১৪:১১৪ 

৮১ 

০.০০ 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
৪২২.৫০ 

১৯৩৭৭.৫০ 
-৭:১০৭ 

৮১ 

০.০০ 
১২০০.০০ 

০.০০ 
৭১৬৪.৫০ 

১৬৩৮০.৭৫ 
-১৩:১১৩ 

৮১ 

০.০০ 
১০০.০০ 

০.০০ 
৩৩৫.৬১ 

১৯০৩১.১৮ 
১:৯৯ 

৭১ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৭৮০.০০ ল� ও ৩৮১৭.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৯৩৩.৬৮ ল� ও ১৯৯৮.৪৩ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৮৪৬.৩২ ল� ও ১৮১৮.৫৭ ল� টাকা।    
২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সং�ার ৩৭৭৩.৫০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১১২৯.৯১ ল� টাকা এবং �য় উ�� 
আেয়র পিরমাণ িছল ২৬৪৩.৫৯ ল� টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের কিমশন ১০০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কেরেছ। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় 
অথ �বছেরর বােজেট সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ ১৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৯০৩১.১৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
১:৯৯। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�দ দ�ড়ােব যথা�েম ১৯৩৭৭.৫০ ল� ও ১৯৬৯৬.০৭ ল� 
টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৭১ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৮১ 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           

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯         
অ�েমািদত 

বােজট ২০১৮-১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

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

0২. সরকাির অ�দান ৬৯৪.৭১ ৬৫৫.৩৯ ৮৩৮ ৬১০.৬০ 

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�া�  ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৭০০.৭১ ৬৬১.৩৯ ৮৪৪.০০ ৬১৫.৬০ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৯১.৫০ ২৮২.৩২ ২৮৯.০৩ ৩০৯.৩২ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১০৫.৫০ ৯৩.৫০ ৮৩.৮৮ ১০৫.১০ 

0৯. অ�া� �য়   ২৯৭.৭১ ২৭৯.৫৭ ৪৬৫.০৯ ১৯৬.১৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৬৯৪.৭১ ৬৫৫.৩৯ ৮৩৮.০০ ৬১০.৬০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০ 

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 ২০.০০ ৩৩.০০ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৪৭.৬৩ ৪০০.০০ ৫৮৫.১২ ৫৮৯.১৯ 

১৬. �মাট স�দ ১১,৫৫৯.৮১ ১০,৪১১.৪৭ ১১,১২৮.৬২ ৯,৩৫০.০৮ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১:৯৯ ২:৯৮ ৪:৯৬ ২:৯৮ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৫৬ ৫৯ ৭০ ৬৭ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৬১.৩৯ ল� ও ৭০০.৭১ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৬৫৫.৩৯ ল� ও ৬৯৪.৭১ ল� টাকা। ফেল উভয় অথ �বছের �য় উ��ৃ আয় দ�ড়ােব ৬.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার 
৬১৫.৬০ ল�� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬১০.৬০ ল� টাকা। উ� অথ �বছের সং�ায় ৫.০০ ল� টাকার �য় 
উ�ৃ� আয় িছল। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩০.০০ ল� টাকা এবং ৩৬.০০ ল� টাকা। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৩.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর 
৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৯,৩৫০.০৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt 

Equity Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ২:৯৮। ২০৪১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� 
�পেয় যথা�েম ১০,৪১১.৪৭ ল� টাকা এবং ১১,৫৫৯.৮১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ২:৯৮ এবং 
১:৯৯। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৬৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত  বােজেট এবং 
২০১৯-২০ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট িবএসআর�আই-এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৫৯ জন এবং ৫৬ 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 of 

Agricultural Grading and Marking) িবএস�আই’র সে� একী�ত হয়। বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং ই���উশেনর 
বােজট-সংি��সার িন��প : 

বােজট-সংি��সার 
                  (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক  
২০১৭-১৮ 

  

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 

৯৮৪২.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

০.০০ 

৯১৮০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

০.০০ 

৮৯০৩.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

 

০.০০ 

০.০০ 

৮১৫৮.৯১ 

০.০০ 

০.০০ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ৯৮৪২.০০ ৯১৮০.০০ ৮৯০৩.৫০ ৮১৫৮.৯১ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

২৮৪১.০০ 

৩৫০.০০ 

৪৮৪৯.১০ 

 

২৭০৬.৫৭ 

৩৫০.০০ 

৪০০২.৫০ 

 

২৬৯৬.৩৮ 

৩৫০.০০ 

৪০৫৫.৬০ 

 

২৩২৫.৮৫ 

৩০৭.৪৭ 

৩২৪৪.৮৩ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৮০৪০.১০ ৭০৫৯.০৭ ৭১০১.৯৮ ৫৮৭৮.১৫ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ১৮০১.৯০ ২১২০.৯৩ ১৮০১.০২ ২২৮০.৭৬ 

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 

১১৯৪.০০ 

০.০০ 

১৩৮৪.০০ 

১৪৯৮৬.৫৭ 

০:১০০ 

৪৭৭ 

২০.০০ 

১০৯২.০০ 

০.০০ 

১০৭৫.০০ 

১৩২০৪.৬৭ 

০:১০০ 

৪৭৭ 

২০.০০ 

১১৯৪.০০ 

০.০০ 

৯৭৫.০০ 

১১০২৫.৬৪ 

-২:১০২ 

৬০৭ 

০.০০ 

৮৯৬.৭৬ 

০.০০ 

৩২২.৭৪ 

১১১০৩.৭৪ 

০:১০০ 

৪৭৭ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯১৮০.০০ ল� ও ৯৮৪২.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 

৭০৫৯.০৭ ল� ও ৮০৪০.১০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২১২০.৯৩ ল� ও ১৮০১.৯০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছেরর সং�ার ৮১৫৮.৯১ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৫৮৭৮.১৫ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র 

পিরমাণ িছল ২২৮০.৭৬ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক ২০.০০ ল� টাকা 

লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১০৯২.০০ ও ১১৯৪.০০ ল� টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান িছল ৮৯৬.৭৬ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 

৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ১১১০৩.৭৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা 

হেয়েছ ০:১০০। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব 

যথা�েম 1৩২০৪.৬৭ ল� ও ১৪৯৮৬.৫৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ০:১০০। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম �রত জনবেলর 

সং�া িছল ৪৭৭ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট বাংলােদশ ���াড �স 

এ� �টি�ং ই���উশন জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৪৭৭ জন। 
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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�তার মা�েম �ত অথ �ৈনিতক উ�য়নেক উৎসািহত করার লে�� িপিছেয় 
থাকা অ�লসহ সকল স�া� 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  

 ২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট  

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট  

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

  

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 

১৮০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৩২৮৭০.০০ 

 

০.০০ 

১৫০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৩২২৩০.০০ 

 

০.০০ 

১৬০০.০০ 

১০.২৫ 

১৯১০.৫৮ 

৬৪.০০ 

 

০.০০ 

১৪০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

১০৮৯.২৮ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ৩৪৬৭০.০০ ৩৩৭৩০.০০ ৩৫৮৪.৮৩ ২৪৮৯.২৮ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

১১১১.৮৪ 

৩৪.০০ 

৩৪২২.৩০ 

 

৭৬৪.১৯ 

৫.০০ 

৮৫৭.৫৫ 

 

৮২৭.৮১ 

২৯.০০ 

১৮১১.৭২ 

 

৪২১.৬১ 

০.০০ 

৭৩৮.১৬ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৪৫৬৮.১৪ ১৬২৬.৭৪ ২৬৬৮.৫৩ ১১৫৯.৭৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ৩০১০১.৮৬ ৩২১০৩.২৬ ৯১৬.৩০ ১৩২৯.৫১ 

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 

১০৪৭৪.৬৪ 

৯২৬৭৫.০০ 

৫৭৫৯২৯.৫৬ 

৮৯:১১ 

১৭৮ 

০.০০ 

১.০০ 

৯৩৬৬.৪১ 

৪৯৮৭৭.২৪ 

৫৫৬৩০২.৩৪ 

৯৪:৬ 

১৭৮ 

০.০০ 

১.০০ 

০.০০ 

২৪৮৭১৪.৪০ 

৪৯৫৩৭৭.৯৮ 

                   ৯৯:১ 

১৭৮ 

০.০০ 

০.০০ 

৯১৩৬.২৮ 

১৪৬৭৩.২২ 

২৪৮২৯৫.৪৯ 

৯৯:১ 

৬৯ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৩৭৩০.০০ ল� ও ৩৪৬৭০.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১৬২৬.৭৪ ল�ও ৪৫৬৮.১৪ ল�টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩২১০৩.২৬ ল� ও ৩০১০১.৮৬ ল� 
টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সং�ার ২৪৮৯.২৮ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১১৫৯.৭৭ ল� টাকা। ফেল 
পিরচালন আয় িছল ১৩২৯.৫১ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
অবদান �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ ১.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � �দান করা 
হয়িন। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৪৮২৯৫.৪৯ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯৯:১। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫৫৬৩০২.৩৪ 
ল� ও ৫৭৫৯২৯.৫৬ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৯৪:৬ ও ৮৯:১১। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর 
সং�া িছল ৬৯ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট জনবেলর সং�া 
দ�ড়ােব ১৭৮ 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� উৎপাদনশীলতা�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 সহায়তা �ক� তথা  
Bangladesh Industrial and Technical Assistance Center- BITAC। বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) 
বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 

                        (ল� টাকায়) 
�িম
ক নং 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০  
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯  
সামিয়ক  
২০১৭-১৮  

 

০১. 

০২. 

০৩. 

আয় 

ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ 

সরকাির অ�দান 

�বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া 

 

০.০০ 

6258.০০ 

২২২০.০০ 

 

০.০০ 

5740.00 

২২২০.০০ 

  

০.০০ 

৪৫২৯.৫০ 

২০২৭.৭৬ 

০৪. �মাট আয় (২+৩) 8478.০০ ৭৯60.০০  ৬৫৫৭.২৬ 

 

০৫. 

০৬. 

০৭. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন 

অ�া�  

 

3501.০০ 

১৯০০.০০ 

৬৪৭7.০০ 

 

3263.০০ 

১৭৫০.০০ 

6088.০০ 

  

২৩৭৮.৪৩ 

১৪৯৮.৯৬ 

1495.90 

০৮. �মাট �য় (৫+৭) 11878.5০ 11101.০০  5373.29 

০৯. �য় উ��ৃ আয়/ঘাটিত)  -3400.50 -3141.০০  1183.97 

১০. 

১১. 

১২. 

১৩. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় লভ�াংশ 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

�মাট জনবল (সং�া) 

০.00 

০.০০ 

599.50 

৬৬৮ 

০.০০ 

০.০০ 

 859.00 

৬৬৮ 

 0.00 

০.০০ 

১২২.০৯ 

৫৮৫ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকাির অ�দান যথা�েম 
৫৭৪০.০০ ল� ও ৬২৫৮.০০ ল� টাকাসহ সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৯৬০.০০ ল� ও ৮৪৭৮.০০ 
ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১১০১.০০ ল� ও ১১৮৭৮.৫০ ল� টাকা। ফেল 
পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩১৪১.০০ ল� ও ৩৪০০.৫০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ৪৫২৯.৫০ ল� 
টাকা অ�দানসহ �মাট ৬৫৫৭.২৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত ৫৩৭৩.২৯ ল� টাকা �েয়র পর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল 
১১৮৩.৯৭ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ বাবদ 
�কান অথ � সরকাির �কাষাগাের �েদয় হেব না। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৫৮৫ জন। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার �মাট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৬৮ জন 
কের।  
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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� �ালারী, 5D Interactive Edutainment Simulator, অত�া�িনক �েযাগ �িবধা স�িলত ১৫০ সীেটর 
অিডেটািরয়াম ও ৫০ সীেটর 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           

২০১৯- ২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮- ১৯         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮- ১৯ 
সামিয়ক              
২০১৭-১৮ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
0২. সরকাির অ�দান ৬৫০.০০ ৬৪২.০০  ৪৫৮.৯২ 
0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৪৪.০০ ১৬.২৫  ৩৩.৪৭ 
0৫. অ�া�  ২০৬.০০ ১৪৩.৭৫  ১৯৩.২৯ 
0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৯০০.০০ ৮০২.০০  ৬৮৫.৬৮ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৬৪.৩৭ ২৪১.৯০  ২১৪.৯২ 
0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
0৯. অ�া� �য়   ৪৩০.২০ ৪০৭.১০  ৩৯৮.০২ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৬৯৪.৫৭ ৬৪৯.০০  ৬১২.৯৪ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ২০৫.৪৩ ১৫৩.০০  ৭২.৭৪ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান  ৩০.০০ ৩৯.০৫  ৭.৩৬ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২১,৪১৫.৭৮ ১,০৩৩.০০  ১৮৫.৩৯ 
১৬. �মাট স�দ ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৬৩ ৬৩  ৪৬ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টা �ধান কায �ালেয়র আেয়র খােতর মে� সরকাির অ�দান, �া� �দ ও �া� 
ভাড়া উে�খ �যা�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সরকার হেত �া� অ�দান এর পিরমাণ িছল ৪.৫৯ �কা�  টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত 
বােজেট এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের সরকার হেত �া� অ�দােনর পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৬.৪২ �কা� টাকা 
এবং ৬.৫০ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার সরকাির অ�দানসহ �মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৬.৮৬ �কা� টাকা । ২০১৮-
১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের সরকার হেত �া� অ�দানসহ �মাট আেয়র পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ 
যথা�েম ৮.০২ �কা� টাকা এবং ৯.০০ �কা� টাকা। �মাট আেয়র িবপরীেত উি�িখত অথ �বছের সং�ার �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৬.৪৯ �কা� টাকা এবং ৬.৯৪ �কা� টাকা। �য় পরবত� উি�িখত বছর�েয় সং�ার উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ 
দ�ড়ােব যথা�েম ১.৫৩ �কা� টাকা এবং ২.০৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৩৯.০৫ ল� টাকা এবং ৩০.০০ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৭.৩৬ 
ল� টাকা। ২০১৭-১৮ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৪৬ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-
২০ অথ �বেছরর �া�িলত উভর বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৩ জন।   

 


