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পিরবত�নশীল �বি�ক অথ �নীিতর সােথ তাল িমিলেয় 

উ�য়েনর ধারােক অ�াহত �রেখেছ। �টকসই 

পাশাপািশ রা�ায়� খােতর ��� অপিরসীম।

কায �কর �িমকা রেয়েছ। তাছাড়া, রা�ায়� 

����ণ � অবদান রাখেছ।  

 এ �কাশনায় ৪৯( ঊনপ�াশ)� অ

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট অ�� �� করা হেয়েছ। 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ; ৪. বািণজ�; ৫. �িষ ও মৎ�

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী 

টাকা। ত�ে� ৪১� �িত�ান লাভজনকভােব পিরচািলত

�লাকসােনর পিরমাণ �ায় ২৫৬০.১২ �কা� টাকা

 বত�মান সরকার িব��ৎ ও �ালািন খােতর উ�য়েন সেব �া� �র� আেরাপ কেরেছ। 

উ�য়নেক তরাি�ত করার জ� িব��েতর �মবধ �মান চািহদা �রেণ

দীঘ �েময়াদী �ালািন িনরাপ�া িনি�তকে� এবং 

লে�� সরকার িব��ৎ ও �ালািন খােতর উ�য়ন এবং সং�ার ও 

িনভ�র িব��ৎ উৎপাদন, কয়লািভি�ক িব��ৎ উৎপাদন

খােত আশা��প অজ�ন স�ম হেয়েছ। তাছাড়া

আমদািনসহ �ালািন উৎেসর ব��খীকরেণর উপর

  রা�ায়� খােত �েগাপেযাগী উৎপাদন

পাশাপািশ সরকাির-�বসরকাির অংিশদািরে�

কম �কাে� স�ৃ� করা হেয়েছ। �দেশর িবিভ� অ�েল িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল �াপেন

স�সারণসহ িশ�ায়েনর গিতেক �রাি�ত করা

করা হেয়েছ।  

   রা�ায়� �িত�ােনর এ বােজট �টকসই

বেল আমার �ঢ় িব�াস । 

 

 

  ৪ �জ�� ১৪২৭ ব�া�  
ঢাকা     
             ১৮�ম ২০২০ ি��া�  
     

�খব�  

ক অথ �নীিতর সােথ তাল িমিলেয় �েগাপেযাগী কম ��িচ �হেণর মা�েম বাংলােদশ তার অথ �ৈনিতক 

�টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়েনর গিতেক আরও �রাি�ত করেত সরকাির ও �বরসরকাির

। জাতীয় উৎপাদন, কম �সং�ান ও রাজ� আয় �ি�েত রা�ীয় মািলকাধীন সং�াস�েহর

 সং�াস�হ িবিভ� জনক�াণ�লক �সবা �দােনর মা�েম আথ �

� অ-আিথ �ক রা�ায়� �িত�ােনর ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ 

বছেরর সংেশািধত বােজট অ�� �� করা হেয়েছ। রা�ায়� খােতর এ সকল সং�াস�হেক ১. িশ�; ২. 

�িষ ও মৎ�; ৬. িনম �াণ এবং ৭. সািভ �স �স�র িহসােব ��িণিব�াস করা হেয়েছ।

অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী ৪৯� রা�ায়� �িত�ােনর নীট �নাফার পিরমাণ �ায়

ভােব পিরচািলত এবং ৮� �িত�ান �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। 

�কা� টাকা। 

�ালািন খােতর উ�য়েন সেব �া� �র� আেরাপ কেরেছ। �ত িশ�ায়েনর মা�েম

�মবধ �মান চািহদা �রেণ ��, ম� ও দীঘ �েময়াদী পিরক�না �হণ

তকে� এবং ২০২১ সােলর মে� �দেশর সকল নাগিরকেক িব��ৎ �িবধার আওতায় আনার 

খােতর উ�য়ন এবং সং�ার ও �নগ �ঠন কায ��ম অ�াহত �রেখেছ। ভাড়ািভি�ক ও তরল �ালািন 

লািভি�ক িব��ৎ উৎপাদন ও পারমাণিবক িব��ৎ উৎপাদেনর �ব�া �হণ করা

তাছাড়া, �মবধ �মান �ালািন চািহদা �মটােত ন�ন �াস�প খনন

ৎেসর ব��খীকরেণর উপরও ��� আেরাপ করা হেয়েছ।  

উৎপাদন ও �সবার মান এবং পিরসর �ি� কে� িবিভ� ধরেনর সং�ার কম ��িচ চা�

অংিশদািরে�র (িপিপিপ) আওতায় িবিভ� উ�য়ন �ক� �হেণর মা�েম �বসরকাির খাতেকও উ�

�দেশর িবিভ� অ�েল িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল �াপেনর মা�েম র�ািন

য়েনর গিতেক �রাি�ত করা লে�� ম�েময়ািদ এবং দীঘ �েময়ািদ পিরক�না �হেণর �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 

�টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়নসহ জাতীয় অথ �নীিতেত উে��খেযা� অবদান

                  ( আ হ ম ��ফা কামাল 
                    ম�ী 
              অথ � ম�ণালয়
                 

বাংলােদশ তার অথ �ৈনিতক 

সরকাির ও �বরসরকাির খােতর 

রা�ীয় মািলকাধীন সং�াস�েহর 

আথ �-সামািজক উ�য়েনও 

অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ ২০১৯-২০ 

 িব��ৎ, �াস ও পািন;    

িব�াস করা হেয়েছ। 

নীট �নাফার পিরমাণ �ায় ১০৬৭৫.৯৭ �কা� 

ন �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। ৮� �িত�ােনর �মাট 

িশ�ায়েনর মা�েম অথ �ৈনিতক 

ম� ও দীঘ �েময়াদী পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। �দেশর 

িব��ৎ �িবধার আওতায় আনার 

ভাড়ািভি�ক ও তরল �ালািন 

�হণ করা হেয়েছ। তােত িব��ৎ 

ন�ন �াস�প খনন এবং এলএনিজ 

রেনর সং�ার কম ��িচ চা�র 

�ক� �হেণর মা�েম �বসরকাির খাতেকও উ�য়ন 

র�ািন ও অভ��রীণ বাজার 

�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 

অবদান রাখেত স�ম হেব 

হ ম ��ফা কামাল ) 
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রা�ায়� �িত�ানস�েহর সি�িলত আিথ �ক ত�-উপা� 

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

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

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

িবভ� করা হেয়েছ:  

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

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

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

কেপ �ােরশন। 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

ক��প�।  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

সারিণ-১             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০২০-২১ 
বােজট 
�া�লন 

২০১৮-১৯ হেত 
২০২০-২১ বাৎসিরক 

�বি�র হার 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

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

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

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

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

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

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

শতাংশ।   

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

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

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

২,৯১০.১২ �কা� টাকা ।  

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

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

�ায় ২৫৬০.১২ �কা� টাকা । 

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

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

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

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

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

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

জাতীয় উৎপাদেনর অংশ  �দখােনা হেয়েছ।  

 

সারিণ-২             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০২০-২১  

বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯   হেত 

২০২০-২১  

বাৎসিরক ��ি�র 

হার 

২০১৯-২০   

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯   

অথ �বছেরর 

�দশজ উৎপাদন 

২০১৮-১৯   

সামিয়ক 

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

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

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

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

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

এবং লভ�াংেশর ত� বিণ �ত রেয়েছ।   

সারিণ-৩                           (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১ 
বােজট �া�লন 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সারিণ- ৪ 

 িববরণ ২০২০-২১  

�া�িলত 

২০১৮-১৯   হেত 

২০২০-২১  

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০   

সংেশািধত 

২০১৮-১৯   

সামিয়ক 

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

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

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

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

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

উৎপাদনশীলতা  আলাদাভােব �দখােনা হয়িন।  

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

  সারিণ -৫                                                                                                                               

 িববরণ সব �েমাট িশ� িব��ৎ, �াস  

এবং পািন 

পিরবহন ও  

�যাগােযাগ 

বািণজ� �িষ িনম �াণ সািভ�স �স�র 

১. 
 

��সংেযাগ  

(�কা� টাকায়)  

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

২. 
 

 �িমক সং�া 

(হাজাের) 

১৫৪.৮৭ ৬১.০৩ ১৯.০৮ ১৪.৮৩ ৩.৪৭ ৪.৪০ ২.৪৫ ৪৯.৬০ 

৩.  �িমক �িত 

��সংেযাগ 

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

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

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

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

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

   সারিণ-৬                                                                                                                            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১  

বােজট �া�লন 

��ি�র হার 

 

২০১৯-২০   

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯   

 সামিয়ক 

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

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

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

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

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

সারিণ -৭            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১  

বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯   হেত     

২০২০-২১  

 বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০   

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯   

 সামিয়ক 

১. 
 

কম�র অংশ ৫৭.৭৫ ২২.৯৯ ৪৭.২৫ ৩৮.১৮ 
২. 

 
�লধেনর অংশ   ৬১.৩৭ ২০.০৭ ৫৪.২০ ৪২.৫৭ 

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

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

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

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

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

আেয়র অংশ �ায় ০.৩৫ শতাংশ �াস পােব।  

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

সারিণ -৮             (�কা� টাকায়) 

 িববরণ 
 

২০২০-২১ 
�া�িলত বােজট 

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

২০১৯-২০ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

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

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

িবিনেয়াগ কেরেছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সারিণ -৯              (�কা� টাকায়)   

 িববরণ ২০২০-২১ 

বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯ হেত  ২০২০-২১ 

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৯-২০ 

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

২. িব��ৎ, �াস ও পািন ২৬৩৫.০৩ 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৭৮৮.৯২ 

৪. বািণিজ�ক ১২৪৭১.২৮ 

৫. �িষ ও মৎ� ১.৯২ 

৬. িনম �াণ ২৩৪.৫৮ 

৭. সািভ �স ও অ�া� ৫৮২৫.৯৭ 

    �মাট ২২৮৬৯.১৩ 
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তহিবল �বাহ 
 
 
 
 
 
 

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

 িববরণ ২০২০-২১ 
বােজট �া�লন 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
(সামিয়ক) 

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

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

সারিণ- ১১                  (�কা� টাকায়)  

 িববরণ িশ� িব��ৎ, �াস  
ও পািন 

পিরবহন ও   
�যাগােযাগ 

বািণজ� �িষ ও 
মৎ� 

িনম �াণ সািভ�স �মাট 

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

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

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

৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশাধ 

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

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

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

৭. ��েময়ািদ ঋেণর 
আ�মািনক �ি� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

আিথ �ক িবে�ষণ   

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

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

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

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

সারিণ- ১২          (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০২০-২১  
বােজট �া�লন 

২০১৯-২০   
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯     
সামিয়ক 

১. 
 

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

২. 
 

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

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

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

(০.৪৪) (০.০৪) ০.৬৮ 
১৫. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

টাকা ও ৪,৯৬৯.৫১ �কা� টাকা ।   

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

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

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

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

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

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

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

  

�নাফা তারতে�র কারণ   

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

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

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

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

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

৩২%  হেব। 
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আিথ �ক তার� ও ি�িত 

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

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

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

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

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

(�কা� টাকায়) 
 িববরণ �ন ২০২০ 

 

�মাট স�েদর 

অংশ(%) 

বািষ �ক 

��ি�র হার 

�ন  ২০১৯  �মাট স�েদর 

অংশ(%) 

�ন ২০১৮ �মাট স�েদর 

অংশ (%) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সং�ার নগদ অথ � �বােহ �িত�ল অব�ার পিরচায়ক (কাি�ত অ�পাত ২) ।                                                                                                                                   
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বাংলােদশ ব�িশ� কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

১৯৭২ সােলর ২৬ মাচ � বাংলােদশ ই�াি�য়াল এ�ার�াইেজস (রা�ীয়করণ) অড �ার ২৭ এর মা�েম বাংলােদশ �ট�টাইল 
িমলস কেপ �ােরশন (িব�এমিস) �িতি�ত হয়। ১৯৭২ সােলর ১ �লাই হেত ৭৪� িমল িনেয় িব�এমিস’র যা�া �� হয়। পরবত�েত 
িব�এমিস ও সরকােরর উে�ােগ আরও ১২� িমল �িত�া করা হয়। এ িনেয় িব�এমিস’র সব �েমাট িমেলর সং�া দ�ড়ায় ৮৬�। 
সরকােরর িবরা�ীয়করণ িশ�নীিতর ও �বসরকারী নীিতর আওতায় ১৯৭৭ সাল �থেক ২০১০ পয �� সমেয় সব �েমাট ৫৮� িমল 
হ�া�র, িবি� ও অবসায়ন করা হয়। িব�এমিস‘র িনয়�েণ বত�মােন চা� ও ব�সহ �মাট ২৫� িমল রেয়েছ। এছাড়াও 
জাতীয়করণ�ত ৩(িতন)� িমল বা�ব স�দিবহীন নােমমা� িব�এমিস’র তািলকায় রেয়েছ।িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজটও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধতবােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
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 
০.০০ 

১৩২০.০০ 
৪৫২.২৭ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০২ 

১৩০০.০০ 
৪৬৬.৬৬ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.১০ 

১৩৫০.০০ 
২৫৯.২০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০৮ 

১১৬৩.৪১ 
৫৮২.৭৩ 

০৬. �মাট আয় (০১+......+০৫) ১৭৭২.২৭ ১৭৬৬.৬৮ ১৬০৯.৩০ ১৭৪৬.২২ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৬৩০.২৩ 

৭৭.৮৫ 
১৬৩৫.৯১ 

 
৬৯৫.৩২ 
৮৯.৬৮ 

১৬৫৩.২৩ 

 
৭১৭.৫০ 
১০৩.০০ 

১৬৬১.৯৭ 

 
৭১৭.২৯ 
১২১.৭০ 

১০৮৩.১৯ 
১০. �মাট �য় (০৭+.....+০৯) ২৩৪৩.৯৯ ২৪৩৮.২৩ ২৪৮২.৪৭ ১৯২২.১৮ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (০৬-১০) -৫৭১.৭২ -৬৭১.৫৫ -৮৭৩.১৭ -১৭৫.৯৬ 
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 
০.০০ 
০.০০ 

১০৪৭.৮৮ 
৫৬৮৭৮৮.৭৪ 

৯৩:৭ 
১৩১ 

০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৪৩২.৬৯ 
৫৬৬৩৯০.০৮ 

৯২:৮ 
১৪৮ 

০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৮৯২.৮০ 
৫৫৮৫৯৪.১৩ 

৯৩:৭ 
১৫২ 

০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৪৫.২৭ 
৫৬২৮৫৮.৫৩ 

৯২: ৮ 
১৫৯ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র �মাট ১৭৪৬.২২ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৯২২.১৮ 
ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ায় ১৭৫.৯৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ১৭৬৬.৬৮ ল� ও ১৭৭২.২৭ ল� টাকার 
িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২৪৩৮.২৩ ল� ও ২৩৪৩.৯৯ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র 
পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৬৭১.৫৫ ল� ও ৫৭১.৭২ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৬২৮৫৮.৫৩ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৯২ : ৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�ধান কায �ােলয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৬৬৩৯০.০৮ ল� ও ৫৬৮৭৮৮.৭৪ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৯২ : ৮ ও ৯৩ : ৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িব�এমিস’র �ধান কায �ালেয়র জনবল িছল �মাট ১৫৯ জন। 
এ জনবল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �াস �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৪৮ জন ও 
১৩১ জন। 
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বাংলােদশ ব�িশ� কেপ �ােরশন 

ইউিনটস�হ 

 িব�এমিস‘র িনয়�েণ বত�মােন ৬� চা� িমলসহ �মাট ২৫� িমল রেয়েছ। চা� ৬� িমেলর ২০১৯-২০  
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১  অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

০১. আয় 
�মাট সািভ �স চাজ� 

 
৬৪.৮০ 

 
৭৪.৮০ 

 
৫৩.৫০ 

 
৮২.৫৭ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
�শাসিনক �য় 

 
০.০০ 

৬১১.৩৯ 

 
০.০০ 

৫৭৪.৯২ 

 
০.০০ 

৬৩৮.৯০ 

 
০.০০ 

৫১৬.৬৪ 
০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৬১১.৩৯ ৫৭৪.৯২ ৬৩৮.৯০ ৫১৬.৬৪ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (০১-০৪) -৫৪৬.৫৯ -৫০০.১২ -৫৮৫.৪০ -৪৩৪.০৭ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১৫৩.০০ 
১১১৩.২০ 

০.০০ 

১৪৬.৫০ 
১০৮০.২৫ 

০.০০ 

১০০.০০ 
৯৫১.০০ 

০.০০ 

১৫৪.৫৯ 
৮৪০.৭৪ 

০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (০৫+০৬-০৭-০৮) -১৫০৬.৭৯ -১৪৩৩.৮৭ -১৪৩৬.৪০ -১১২০.২২ 
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 
১৫০.২৪ 
৮২.৯৬ 
৪৫.৩২ 

৬৫৬৫.৪৮ 
৮৮৪ : -৭৮৪ 

১৫৩ 

০.০০ 
১৪৯.৭৪ 
৮২.৯৬ 
৩৯.৫১ 

৬৩৫১.২৫ 
৮৮৭ : -৭৮৭ ১৫৮ 

০.০০ 
১৫০.২৪ 
৮২.৯৬ 
৩৩.২০ 

৬৫৭৭.৯৫ 
৮৬৫ : -৭৬৫ 

১৬৩ 

০.০০ 
৪০.৭৯ 
০.০০ 
৪.০৬ 

৬১৬৯.৭০ 
৮৮৭ : -৭৮৭ 

১৭৩ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর �মাট আয় ৮২.৫৭ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় ৫১৬.৬৪ ল� 
টাকা। ফেল িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ায় ৪৩৪.০৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৭৪.৮০ ল� ও ৬৪.৮০ ল� টাকার িবপরীেত 
�মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৫৭৪.৯২ ল� ও ৬১১.৩৯ ল� টাকা। ফেল িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন 
�লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫০০.১২ ল� ও ৫৪৬.৫৯ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর নীট 
�লাকসােনর পিরমাণ িছল ১১২০.২২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১৪৩৩.৮৭ ল� ও ১৫০৬.৭৯ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছের িব�এমিস িবিভ� খােত �মাট ৪০.৭৯ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজটও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িব�এমিস িবিভ� খােত যথা�েম �মাট ১৪৯.৭৪ ল� ও 
১৫০.২৪ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ৬১৬৯.৭০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৮৭ : -৭৮৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
৬৩৫১.২৫ ল� ও ৬৫৬৫.৪৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮৮৭ : -৭৮৭ ও ৮৮৪ : -৭৮৪। ২০১৮-১৯ অথ �বছের 
িব�এমিস’র ইউিনটস�েহর জনবল িছল �মাট ১৭৩ জন। এ জনবল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট �াস �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৫৮ জন ও ১৫৩ 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 গিরব। ি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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ৫৯৫০.০০ ৫৭৭০.০০ ৭৪১০.৬২ ৪৩০০.০০ 

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 ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৫. অ�া�  ৩৮৩.৮২ ১৫.০০ ৩৩.২৫ ৮৮.৭০ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৬৩৩৩.৮২ ৫৭৮৫.০০ ৭৪৪৩.৮৭ ৪৩৮৮.৭০ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৩২১১.২৫ ২৭৫৯.৮৪ ২৮৩১.১৬ ২২৭১.৪১ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৬৪৩.৪৩ ৫৪৯.৫৪ ৫৬৩.৩৬ ৪৩৯.৪৯ 

০৯. অ�া� �য়   ২৪২৭.২২ ২৪২৬.৪৫ ৩৯৯৮.৪২ ১৬৩৬.১৯ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৬২৮১.৯০ ৫৭৩৫.৮৩ ৭৩৯২.৯৪ ৪৩৪৭.০৯ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ৫১.৯২ ৪৯.১৭ ৫০.৯৩ ৪১.৬১ 

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 পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ২৮৯৫.৬৫ ১৫১০.১৫ ২৭০৬.৮০ ১৪৩৩.৯০ 

১৬. �মাট স�দ ৮৫৪০৭৫.১৩ ৮৫১৪২৭.৯৬ ৯০৩২৬৪.৩৫ ৮৫১৩৬৩.৭৯ 

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

১০০:০ ১০০:০ ১০০:০ ১০০:০ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৪০৫ ৩৬১ ৩৫৫ ৩৩২ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫৭৮৫.০০ল� ও ৬৩৩৩.৮২ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম 
৫৭৩৫.৮৩ ল� ও ৬২৮১.৯০ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৯.১৭ ল�  ও ৫১.৯২ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ � 
বছের সং�ার  ৪৩৮৮.৭০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪৩৪৭.০৯ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ�  আেয়র পিরমাণ 
িছল ৪১.৬১ ল� টাকা।    

 ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৮৫১৩৬৩.৭৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ১০০:০। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০২০-২১  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
৮৫১৪২৭.৯৬ ল� ও ৮৫৪০৭৫.১৩ ল� টাকা এবং উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত দ�ড়ােব ১০০:০ । ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের 
সং�ার �ধান কায �ালেয়  কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৩২ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১  
অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৩৬১ ও ৪০৫ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ২১৭২৯০.১৩ ১০৭৬১৫.৯২ ১৯৬০০৯.৩২ ৭০০১১.৩১ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ২৯২৭৩৭.৭০ ১৬৫৮৩৮.০১ ২২৮২৩০.১৩ ১১৬৪৫৭.৫৬ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১১৫৭৪.১৮ ৮৭৫১.২০ ১২৪৯৮.৬৯ ৬৪৮১.৭৬ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩০৪৩১১.৮৮ ১৭৪৫৮৯.২১ ২৪০৭২৮.৮২ ১২২৯৩৯.৩২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)( ১-৪)  -৮৭০২১.৭৫ -৬৬৯৭৩.২৯ -৪৪৭১৯.৫০ -৫২৯২৮.০১ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৪৮৫.৭০ ৪৫২.৬৪ ৪৬৬.২০ ৩৯০.২৩ 

০৭. অপিরচালন �য় ৮২২৪.০৬ ৭৬৪৭.৬০ ৭৬১৭.৭৯ ৭৮৭৩.৯৫ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৯৪৭৬০.১১ -৭৪১৬৮.২৫ -৫১৮৭১.০৯ -৬০৪১১.৭৩ 

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

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

২৩১৪.৭১ ১৬৪৯.৭৬ ২৪২৪.২৯ ১৩৪৮.১৭ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    
 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৩৬২.৩২ ২০০০.০০ ৩০৩৮১.৮৯ ১৩৬.২৮ 

১৪. �মাট স�দ ১৬৯০২১৮.১৭ ১৬৬১৯১২.৯৫ ৯২৫৪০১.৮২ ১৬৩৭৭৩১.৯৩ 

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

৯২:৮ ৮৬:১৪ ১৬০:-১৬০ ৮১:১৯ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৩৪৭৪৬ ৩৪৩৬৮ ৩৯৬৫৫ ৩৪১৯১ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবেজএমিস’র উৎপািদত 
প��ে�র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১০৭৬১৫.৯২ ল� ও ২১৭২৯০.১৩ ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  যথা�েম ১৭৪৫৮৯.২১ ল� ও ৩০৪৩১১.৮৮ ল� টাকা ফেল ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব ৬৬৯৭৩.২৯ ল� টাকা। অপরিদেক ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সংেশািধত বােজট হেত �ি� �পেয় পিরচালন �লাকসান ৮৭০২১.৭৫ ল� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজেট অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র ফেল নীট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব ৭৪১৬৮.২৫ ল� টাকা যা ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ৯৪৭৬০.১১ ল� টাকা হেব । ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৭০০১১.৩১ ল� টাকা রাজ� আেয়র 
িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১২২৯৩৯.৩২ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৫২৯২৮.০১ ল� টাকা। 
অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র পর নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৬০৪১১.৭৩ ল� টাকা।        

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ১৩৪৮.১৭ল� টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৬৩৭৭৩১.৯৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮১:-১৯। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৬৬১৯১২.৯৫  
ল� ও ১৬৯০২১৮.১৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৬:১৪ ও ৯২:৮। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের সং�ার ইউিনটস�েহর 
কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৪১৯১ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া  দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪৩৬৮ ও ৩৪৭৪৬ 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  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট  
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
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 
৬৯৬.৩০ 

 
৪০০.০০ 

০.০০ 
০.০০ 

৯২০.০০ 
৮৪৫.৩০ 

 
৪০০.০০ 

০.০০ 
০.০০ 

৯২০.০০ 
১৮১০.০০ 

 
৪০০.০০ 

০.০০ 
০.০০ 

১০৭৩.২৩ 
৬০৭.১৮ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ২০১৬.৩০ ২১৬৫.৩০ ৩১৩০.০০ ২০৮০.৪১ 
 
০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
১০৫০.৩০ 
৩০০.০০ 
৭৫৬.০০ 

 
১০৪০.৩০ 
৩০০.০০ 
৯০০.০০ 

 
১১১৮.৫০ 
৩৫০.০০ 

১০০৮.০০ 

 
৯৯৯.৭৮ 
৩৮৪.৬৬ 
৬৯৫.৯৭ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ২৪৭৬.৫০ ২২৪০.৩০ ২৪৭৬.৫০ ২০৮০.৪১ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -৯০.০০ -৭৫.০০ ৬৫৩.৫০ 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 
৩৪০.০০ 

১৮৭৪৯৯.৯৬ 
৮৩:১৭ 

১৯৩ 

৫০০.০০ 
৫০০.০০ 

০.০০ 
৩৬৫.০০ 

১৮৬৮১১.৪৬ 
৮৪:১৬ 

১৯৩ 

৫০০.০০ 
৫০০.০০ 

০.০০ 
১৮৩৮.০০ 

১৭৯২০০.৮৭ 
৮৩:১৭ 

১৯৩ 

১০০.০০ 
১০০.০০ 

০.০০ 
৩৪৮.৩৬ 

১৮৬৩৪৪.৪৬ 
৮৪:১৬ 

১১৩ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২১৬৫.৩০ ল� ও ২০১৬.৩০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
২২৪০.৩০ ল� ও ২৪৭৬.৫০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম -৭৫.০০ ল� ও -৯০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সং�ার ২০৮০.৪১ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২০৮০.৪১ ল� টাকা। ফেল �কান পিরচালন ঘাটিত 
িছল না। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় লভ�াংেশর পিরমাণ িছল ১০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৮৬৩৪৪.৪৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৪:১৬। 2019-20 ও ২০20-21 অথ �বছের সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৮৬৮১১.৪৬ ল� ও ১৮৭৪৯৯.৯৬ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৮৪:১৬ ও 
৮৩:১৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১১৩ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 
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 ���তবাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন এর িনয়�ণাধীন ৬৪� িশ� �িত�ান িছল। পরবত�কােল 
কেপ �ােরশন ক��ক ২� ন�ন িশ� �িত�ান যথা-িচটাগাং �াইডক এবং বাংলােদশ ��ড ফ�া�ির �াপন করা হয়। সরকােরর বত�মান 
�বসরকািরকরণ নীিতর আওতায় কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন িক� িশ� �িত�ান হেত �িঁজ �ত�াহার ও িক� অব�� �ঘাষণার 
কারেণ বত�মােন কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন চা� িশ� �িত�ােনর সং�া ৯�। এ সকল িশ� �িত�ােন �মাটরগািড় ও �মাটর 
সাইেকল সংেযাজনসহ  �ব��িতক �কবলস, �া�ফরমার, বা�, �সিভং ��ড ইত�ািদ উৎপাদন করা হয়। বাংলােদশ ই�াত ও 
�েকৗশল কেপ �ােরেশনর ইউিনটস�েহর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
১০৫৭৯০.৫৪ 

 
৯৭৬০৪.৯৫ 

 
৯৯০২০.৮৫ 

 
৯১৩২৭.৩১ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৮৭৮৭৪.৩৩ 

৬৭৫২.৪৩ 

 
৮০৩৪০.৩৬ 
৬৯১৩.৬৬ 

 
৯০২৪৬.৬৫ 

০.০০ 

 
৭৯৭৫৪.৮৮ 
৪৯৭২.৩৮ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৯৪৬২৬.৭৬ ৮৭২৫৪.০২ ৯০২৪৬.৬৫ ৮৪৭২৭.২৬ 
০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) (১-৪) ১১১৬৩.৭৮ ১০৩৫০.৯৩ ৮৭৭৪.২০ ৬৬০০.০৫ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৪৬৭১.৬৫ 
১৮৩৭.১৯ 
৪৭৭৫.৭০ 

৩৯৬২.১০ 
১৭৬৭.৭৩ 
৪২৮৫.৫০ 

৪৩৮৩.৭০ 
১৫৭১.৩৭ 
৪০৮৮.৭৯ 

২৭৬৭.৮৯ 
১৪৩২.১২ 
৩৯৪৭.১০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৯২২২.৫৪ ৮২৫৯.৮০ ৭৪৯৭.৭৪ ৩৯৮৮.৭২ 
১০. 
১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 

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

�মাট জনবল (সং�া) 

০.০০ 
৬৩৯৬৪.৩১ 

৫০০.০০ 
১৯১৯৪.০০ 

৩৬৩৫৮৬.৬১ 
৫৯:৪১ 
২৩০৬ 

০.০০ 
৩৪৬২৭.৯১ 

৪০০.০০ 
৪০৪০.৫০ 

৩২৮২৭০.২০ 
৫৭:৪৩ 
২৪৫৮ 

০.০০ 
৩৮৮০০.৪৭ 

৩৩৫.০০ 
৮৭৪৫.১০ 

৩৩০৪৫৪.৮৯ 
৫৭:৪৩ 
২২৬২ 

০.০০ 
৫৮৭০৪.৩৪ 

৩১৩.৩৫ 
১৫৮৫.০৮ 

৩০৯৭৭৩.২৯ 
৫৬:৪৪ 
১৪০৯ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৭৬০৪.৯৫ ল� ও ১০৫৭৯০.৫৪ ল� টাকা এবং িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৮৭২৫৪.০২ ল� ও ৯৪৬২৬.৭৬ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১০৩৫০.৯৩ ল� ও ১১১৬৩.৭৮ ল� টাকা 
এবং নীট �নাফার পিরমাণ দাড়�েব যথা�েম ৮২৫৯.৮০ ও ৯২২২.৫৪ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সং�ার ৯১৩২৭.৩১ ল� 
টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৪৭২৭.২৬ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬৬০০.০৫ ল� টাকা ও 
নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৩৯৮৮.৭২ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �িত�ানস�হ ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদােনর পিরমাণ ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৪৬২৭.৯১ ল� ও ৬৩৯৬৪.৩১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের 
�িত�ানস�হ ক��ক সরকাির �কাষাগাের �দান�ত সং�ার �মাট অবদান িছল ৫৮৭০৪.৩৪ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ 
�ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী �িত�ানস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩০৯৭৭৩.২৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 
৫৬:৪৪। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ হেব যথা�েম 
৩২৮২৭০.২০ ল� টাকা ও ৩৬৩৫৮৬.৬১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫৭:৪৩ ও ৫৯:৪১। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৪০৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ায় �মাট কম �রত জনবেলর সং�া হেব যথা�েম ২৪৫৮ ও ২৩০৬ 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� কােল 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             
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ২৬৪৫.৮৬ ২৬৫৪.২৩ ২৬৮৭.৭৫ ২৫৮৯.৫৭ 

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 ৮৯৪.৩০ ৭১৩.৮৬ ৫৭২.৬৭ ৫১৯.৫৪ 

০৫. অ�া�  ৩৮.০০ ৩৮.০০ ৩৩.০০ ১২.৭৩ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩৫৭৮.১৬ ৩৪০৬.০৯ ৩২৯৩.৪২ ৩১২১.৮৪ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৪২০.২৭ ২৩০৮.০৪ ২২০৯.৪৫ ২১৯০.৭৯ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪৫৮.৯১ ৪৩৬.৫৪ ৪১৪.১৩ ৩৭৭.৫৫ 

০৯. অ�া� �য়   ৬৯৮.৯৮ ৬৬১.৫১ ৬৬৯.৮৪ ৫৫৩.৫০ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৫৭৮.১৬ ৩৪০৬.০৯ ৩২৯৩.৪২ ৩১২১.৮৪ 

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 
(লভ�াংশসহ) অবদঅবদান   

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  ৪৭৬৯.৬০ ১১৮১.৮২ ৩২১৬.৪০ ৬৩.০৬ 

১৬. �মাট স�দ ৪২৬৩৩৫.১৮ ৪২১৬৪৪.৮২ ৩৫৬৭০৬.২৫ ৪২০৫৭২.০৪ 

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

৯৮:২ ৯৮:২ ৯৭:৩ ৯৮:২ 

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

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৪০৬.০৯ ল� ও ৩৫৭৮.১৬ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৩৪০৬.০৯ ল� ও ৩৫৭৮.১৬ ল� টাকা। ফেল সং�ার �ধান কায �ালেয়র �কান �য় উ�ৃ� আয় থাকেব না। ২০১৮-১৯  অথ �বছের 
সং�ার ৩১২১.৮৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩১২১.৮৪ ল� টাকা।     

 ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল  
৪২০৫৭২.০৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ৯৮:২। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪২১৬৪৪.৮২ ল� ও ৪২৬৩৩৫.১৮  
ল� টাকা এবং উভয় বােজেট ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৯৮:২। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর সং�ার �ধান কায �ালেয়র  কম �রত জনবেলর 
সং�া িছল ২৫৭ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত 

বােজট ২০১৯-
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ৭৬২৩৮.৮৮ ৭৫৯৮১.৮২ ৭২৬৬৩.৫৭ ৪২০৮৮.৮৮ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ১২০৬৮৫.৩৩ ১২২০১৬.৮৩ ১১৩৫৯৮.৪২ ৯৬৬৯৪.৮০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৯৫২১.৯৬ ৯৫১৯.২৩ ৭১১৫.৬০ ৯৬৫৬.৬০ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ১৩০২০৭.২৯ ১৩১৫৩৬.০৬ ১২০৭১৪.০২ ১০৬৩৫১.৪০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৫৩৯৬৮.৪১ -৫৫৫৫৪.২৪ -৪৮০৫০.৪৫ -৬৪২৬২.৫২ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১০৪১৬.৯২ ৬৫৩৩.৩২ ১১৩৮৩.৭২ ৮৬৪৮.৯৮ 

০৭. অপিরচালন �য় ৬০৯৭৭.৯২ ৫৭১৪৬.২৩ ৫৮৩১৬.৩১ ৫০৯৬৯.৮২ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -১০৪৫২৯.৪১ -১০৬১৬৭.১৫ -৯৪৯৮৩.০৪ -১০৬৫৮৩.৩৬ 

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

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

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

১৩৪৭৭.০২ ১২১৫৩.৯৪ ১২৩৬১.৪৫ ৯২১০.৪৭ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    
 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬২৮৩০.৪৪ ৬৬৯৮.১৬ ৩০১৩৬.২২ ২২৭৯.২৭ 

১৪. �মাট স�দ ২২০৪৬৮.৩৬ ১৪৭৫০৫.৪৯ ৩৩৩৬০৬.২৮ ১৩১৭৩৯.৫৭ 

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

৪৯৮:-৩৯৮ ৬২৪:-৫২৪ ৩২২:-২২২ ৬০৬:-৫০৬ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৩৪৫৯ ১৩২৬১ ১৩৫০৭ ১৩৩৩৬ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবএসএফআইিস’র উৎপািদত 
প��ে�র  �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৫৯৮১.৮২ ল� ও ৭৬২৩৮.৮৮ ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩১৫৩৬.০৬ ল� ও ১৩০২০৭.২৯ ল� টাকা ফেল পিরচালন �লাকসান 
দ�ড়ােব যথা�েম ৫৫৫৫৪.২৪ ল� ও ৫৩৯৬৮.৪১ ল�। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র ফেল নীট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০৬১৬৭.১৫  ল�  ও ১০৪৫২৯.৪১ ল� 
টাকা । ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৪২০৮৮.৮৮ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১০৬৩৫১.৪০ ল� টাকা 
এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৬৪২৬২.৫২ ল� টাকা। অপিরচালন আয় ও �য় সম�েয়র পর নীট �লাকসােনর পিরমাণ 
িছল ১০৬৫৮৩.৩৬ ল� টাকা।                        

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৯২১০.৪৭ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ িছল ১৩১৭৩৯.৫৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬০৬:-৫০৬। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 
১৪৭৫০৫.৪৯ ল� ও ২২০৪৬৮.৩৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬২৪:-৫২৪ ও ৪৯৮:-৩৯৮। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের 
সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৩৩৩৬ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর কম �রত জনবেলর সং�া  দ�ড়ােব যথা�েম ১৩২৬১ জন ও ১৩৪৫৯ জন।    
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

বাংলােদশ িশ� �িত�ান জাতীয় করণ আইন, ২০১৮ এর ২৫ নং আইন বেল বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ     
কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) পিরচািলত হয় (�রাতন ১৯৭২ সােলর রা�পিতর ২৭ নং আেদশ)। িবিসআইিস’র �ধান কায �ালেয়র 
বােজট-সংি��সার িন��প:      

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

 
িববরণ 

বােজট             
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত               
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ১০০৫৩.৬৮ ১০৬৯৫.৭০ ১০৮৮০.৬৪ ১০৭৫০.৭৬ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৯৯ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১২৫২.৭৮ ১১৮৪.৬৯ ১১৫১.৮১ ১১৪৬.০৬ 

০৫. অ�া�  ৫৪০৬৮৪.৬৫ ৬৩৯৫৫৭.৫৩ ৬৪২৫৬৮.৪৯ ৬৬৮০৯৩.৩২ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৫৫১৯৯১.১১ ৬৫১৪৩৭.৯২ ৬৫৪৬০০.৯৪ ৬৮০০৮৮.১৩ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৪৮৯০.৪১ ৪৬৬৪.৫০ ৪৫৬৬.৫৫ ৪৪৪০.৯৮ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৯০৩.০৯ ১০৬৯.১৬ ১৪২১.১৮ ৩১৩৪.০৭ 

০৯. অ�া� �য়   ৫৪৬১৯৭.৬১ ৬৪৫৭০৪.২৬ ৬৪৮৬১৩.২১ ৬৭২৫১৩.০৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৫৫১৯৯১.১১ ৬৫১৪৩৭.৯২ ৬৫৪৬০০.৯৪ ৬৮০০৮৮.১৩ 

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 
(লভ�াংশসহ) অবদঅবদান   

৩০২৪৯.৮০ ২৭৯১৯.৭৮ ২৩৩৯০.৯৮ ২০৩২০.৪৯ 

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

 ১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৪৮৫৫.৫১ ১৪৪৬৪.৭৫ ২৭২২৫.৪০ ৯৮৪৪.২৫ 

১৬. �মাট স�দ ১৭৫৮৮৯৩.৪৪ ১৭২৪৪৫৭.৯৩ ১৩৬৪১২৩.২৩ ১৭১০৪১৩.১৮ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৫৬:৪৪ ৫৫:৪৫ ৭৪:২৬ ৫৫:৪৫ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৮৩৯ ৮৩৯ ৮৩৯ ৬৫৩   
 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�হ হেত �লিভ 
ও অ�া� আয়সহ �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৫১৪৩৭.৯২ ল� ও ৫৫১৯৯১.১১  ল� টাকা এবং তার 
িবপরীেত উ� অথ �বছের �েয়র পিরমাণ একই রকম থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ফেল �কান উ�ৃ� থাকেব না। ২০১৮-১৯  
অথ �বছের সং�ার ৬৮০০৮৮.১৩ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত সম-পিরমাণ অথ � �য় হওয়ার ফেল �কান উ�ৃ� িছল না।    

২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ১৭১০৪১৩.১৮ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৫৫:৪৫ । ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার �ধান কায �ােলয়র �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৭২৪৪৫৭.৯৩ ল� ও ১৭৫৮৮৯৩.৪৪  ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫৫:৪৫ ও ৫৬:৪৪ । ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 
৬৫৩ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 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             
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত               
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ৩৪৯০০৬.৫৯ ২৩৩৫০৪.০২ ৩৪৩৪৯০.৮৪ ১৬০১৯৬.০৩ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩২০৮৬৩.৯৪ ২৪৯১৯১.১৯ ৩১৩৪১৩.১৮ ১৬৭৭০৩.০২ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫০৭৬৯.০১ ৫১৬৪৭.০৯ ৬০৫১৭.৫২ ৪৪৬৭৬.১৮ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩৭১৬৩২.৯৫ ৩০০৮৩৮.২৮ ৩৭৩৯৩০.৭০ ২১২৩৭৯.২০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)( ১-৪)  -২২৬২৬.৩৬ -৬৭৩৩৪.২৬ -৩০৪৩৯.৮৬ -৫২১৮৩.১৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ২৪৪৭৬.৩৯ ২৬০৭৮.৬৯ ২৪৮৫২.৫৫ ২৭০৮৯.৭২ 

০৭. অপিরচালন �য় ২৮৪৫৪.৪১ ২৭৫৫৬.৭৭ ৩১৪৫০.০৫ ২৯৩৮৭.৪৯ 

০৮. আয়কর  ১০০৩৬.২২ ৩৭৯৬.৯০ ৬১৫০.৮০ ২৯৮২.১১ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৩৬৬৪০.৬০ -৭২৬০৯.২৪ -৪৩১৮৮.১৬ -৫৭৪৬৩.০৫ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৩০২৪৯.৮০ ২৭৯১৯.৭৮ ২৩৩৯০.৯৮ ২০৩২০.৪৯ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএল সহ)    ১৩৯১৪.৩৮ ২০৯১৮.৭১ ২১৪১৪.৩৮ ২১১১০.৯৬ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩২৫৫৭০.৯৫ ৯৯৩৪৪.৪৫ ৩৩৫২৯৪.০৫ ১৬০১৪.০১ 

১৪. �মাট স�দ ১৯৪৩৭৩৭.৩৯ ১৫৮০৪২৮.১৬ ২০২৫১১৫.৩৫ ১৪৫০৩৮৫.৭৭ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৮৫:১৫ ৮০:২০ ৮৮:১২ ৭৩:২৭ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৮৬৬২ ৮৭৫৫ ৯৫৬৪ ৭২৯০   
 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিসআইিস’র ইউিনটস�েহর 
উৎপািদত প�ে��র �মাট িব�য় রাজে�র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৩৩৫০৪.০২ ল� ও ৩৪৯০০৬.৫৯ ল� টাকা 
এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩০০৮৩৮.২৮ ল� ও ৩৭১৬৩২.৯৫ ল� টাকা ফেল ২০১৯-
২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম 
৬৭৩৩৪.২৬ ল� ও ২২৬২৬.৩৬ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ 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 ৭২৬০৯.২৪ ও ৩৬৬৪০.৬০ ল� ও  ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ১৬০১৯৬.০৩ 
ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২১২৩৭৯.২০ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
৫২১৮৩.১৭ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর 
পিরেশােধর পর ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৫৭৪৬৩.০৫ ল� টাকা।        

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ১০০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বেছর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের �কান অবদান/লভ�াংশ �দান করা হয়িন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৭৯১৯.৭৮ ল� ও ৩০২৪৯.৮০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বেছর সং�া ক��ক লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ২০৩২০.৪৯ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার 
ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৪৫০৩৮৫.৭৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৭৩:২৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
যথা�েম ১৫৮০৪২৮.১৬ ল� ও ১৯৪৩৭৩৭.৩৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮০:২০ ও ৮৫:১৫। ২০১৮-১৯  সমা� 
অথ �বছের সং�ার ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৭২৯০ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৮৭৫৫ ও ৮৬৬২জন।    
  



21 
 

বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 
�ধান কায �ালয় 

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

বােজট-সংি��সার 
      (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বােজট  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট  
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট  
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
০১.  
০২.  
০৩. 
০৪. 
০৫. 

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

 
১১৮২.৩৫ 

০.০০ 
০.০০ 

৭00.00 
1.০০ 

 
১১০২.৩৫ 

০.০০ 
০.০০ 

১১৮০.০০ 
০.৫০ 

 
1400.00 

০.০০ 
০.০০ 

1400.00 
1.০০ 

 
৮৫৯.২৫ 

০.০০ 
০.০০ 

১৪৮০.৮২ 
০.৮৩ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ১৮৮৩.৩৫ ২২৮২.৮৫ ২৮০১.০০ ২৩৪০.৯০ 

 
০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৮০১.৫০ 
১৫০.০০ 
৪৪১.৫০ 

 
৬৭০.১৫ 
১২৫.০০ 
৩১১.৬০ 

 
৯০৭.৫০ 
২৩০.০০ 
৪০৩.২০ 

 
৫৪৮.৯০ 
১০৭.৯০ 
২১৭.৯০ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ১৩৯৩.০০ ১১০৬.৭৫ ১৫৪০.৭০ ৮৭৪.৭০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ৪৯০.৩৫ ১১৭৬.১০ ১২৬০.৩০ ১৪৬৬.২০ 

১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

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

১০০.০০ 
১০০.০০ 

০.০০ 
৩০৪.৮৫ 

২০২৮৮.৮৩ 
৩:৯৭ 
১৫৫ 

১০০.০০ 
১০০.০০ 

০.০০ 
২৮৪.২২ 

২৪৩৭৯.৪৮ 
২১:৭৯ 

১৩১ 

৩০০.০০ 
৩০০.০০ 

০.০০ 
১৪৪.৫০ 

৩৫৪৩০.০৯ 
৪৫:৫৫ 

১৫৫ 

১০০.০০ 
১০০.০০ 

০.০০ 
৩৬.০৭ 

৩৬৪০৪.১৩ 
৫১:৪৯ 

১২১ 

২০১৯-২০  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২২৮২.৮৫ ল� ও ১৮৮৩.৩৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১১০৬.৭৫ ল� ও ১৩৯৩.০০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১১৭৬.১০ ল� ও ৪৯০.৩৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের সং�ার ২৩৪০.৯০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৭৪.৭০ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র পিরমাণ 
িছল ১৪৬৬.২০ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট লভ�াংশ বাবদ ১০০.০০ 
ল� টাকাসহ সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ ১০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের সং�া ক��ক ১০০.০০ লাখ টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান িছল ১০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৬৪০৪.১৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
৫১:৪৯। ২০১৯-২০এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম ২৪৩৭৯.৪৮ ল� ও 
২০২৮৮.৮৩ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব যথা�েম ২১:৭৯ ও ৩:৯৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �ধান কায �ালেয় কম �রত 
জনবেলর সং�া িছল ১২১ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার 
�ধান কায �ালেয় জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৩১ ও 155 জন কের। 
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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�া ১৮�। এ সং�ার উৎপািদত সাম�ীেক কেয়ক� ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ,�যমন- �গাল কাঠ, িচড়াই কাঠ, �ি�য়াজাত কাঠ, 
ফািণ �চার, রাবার ইত�ািদ। ১৮ � রাবার বাগান হেত উৎপািদত রাবার �দেশর �মাট চািহদার �ায় ৬৫% �রণ কের আসেছ। এেত 
িব�ল পিরমাণ �বেদিশক ��া সা�য়সহ �ত�� ও পেরা�ভােব কম �সং�ােনর �ি� হে�।বাংলােদশ বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর 
ইউিনটস�হ এর বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট সংি��সার 
      (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট  
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
১৭৮১৯.৫১ 

 
১৮২৩৫.৬৭ 

 
১৯৪২৯.৮১ 

 
১৫৬০৮.৪৪ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
১৪৫৩৯.৮৭ 
৫৬৮৩.৩৬ 

 
১৭০৩১.৪১ 
৫৫২০.০৯ 

 
১৫৮০০.০৩ 

৫৭২৫.৪০ 

 
১৩২৬৩.০১ 

৪৬৭৭.৩৭ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ২০২২৩.২৩ ২২৫৫১.৫০ ২১৫২৫.৪৩ ১৭৯৪০.৩৮ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -২৪০৩.৭২ -৪৩১৫.৮৩ -২০৯৫.৬২ -২৩৩১.৯৪ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

৯৩৭.৬৩ 
০.০০ 
০.০০ 

১০২৯.১৬ 
০.০০ 
০.০০ 

৮১৪.৯৭ 
০.০০ 
০.০০ 

৯৯৬.৬০ 
০.০০ 
০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) -১৪৬৬.০৯ -৩২৮৬.৬৭ -১২৮০.৬৫ -১৩৩৫.৩৪ 
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 
২০৮৭.৬০ 

০.০০ 
৯৬৪১.৮১ 

১২৯০৫০.৮৮ 
৬৬:৩৪ 
৩৪৩৬ 

০.০০ 
২০৩০.৫০ 

০.০০ 
৫৮১২.৪৭ 

১১৩৫২৭.২৫ 
৬০:৪০ 
৩৪৪০ 

০.০০ 
৬৭০.৫০ 

০.০০ 
৬৫৪৩.৩৬ 

১২৩৭৯০.১৯ 
৭১:২৯ 
৩4৪০ 

০.০০ 
১৪১৮.৯৪ 

০.০০ 
১৯৪.৩৭ 

১০২৩৭৭.০৯ 
৬৪:৩৬ 
৩০০০ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৮২৩৫.৬৭ ল� ও ১৭৮১৯.৫১ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২২৫৫১.৫০ ল� ও ২০২২৩.২৩ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �িতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৪৩১৫.৮৩ ল� ও 
১৪৬৬.০৯ ল� টাকা এবং নীট �িতর পিরমাণ দ�ড়ােব -৩২৮৬.৬৭ ল� ও -১৪৬৬.০৯ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার 
১৫৬০৮.৪৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৭৯৪০.৩৮ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল 
২৩৩১.৯৪ ল� টাকা ও নীট �নাফার পিরমাণ িছল ১৩৩৫.৩৪ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
িবিভ� ধরেনর কর ও �� বাবদ �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ২০৩০.৫০ ল� ও ২০৮৭.৬০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �দান�ত অবদান িছল ১৪১৮.৯৪ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 
িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১০২৩৭৭.০৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৬৪:৩৬। ২০১৯-২০ 
এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম ১১৩৫২৭.২৫ ল� ও ১২৯০৫০.৮৮ ল� 
টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব ৬০:৪০ ও ৬৬:৩৪। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনটস�েহ কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩০০০ 
জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট বনিশ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহর 
জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪৪০ ও ৩৪৩৬ 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            

২০২০-২১ 
২০১৫-২০১৬ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০        

অ�েমািদত 
বােজট ২০১৯-২০ 

��ত 
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ৪,০০৮,৩০৫.৮৪ ৩,৬৭৩,০৫২.১০  ৩,৬৯৬,২৭১.০৪ ৩,৩৭৭,৫৯০.৯৪  
 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৪,৬৩৯,০১৮.০০ ৪,২৪৫,৬৬৬.০০  ৪,১৬১,৬৪৫.৭৬ ৩,৮৭৬,৬৩০.৮৭  
০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ২১৮,৭২৬.৬৫ ২১৬,৭৯৩.০০  ২১১,৫৭৪.০০ ১৭৮,৫১৭.৪৯  
০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪,৮৫৭,৭৪৪.৬৫ ৪,৪৬২,৪৫৯.০০  ৪,৩৭৩,২১৯.৭৬ ৪,০৫৫,১৪৮.৩৬  

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৮৪৯,৪৩৮.৮১ -৭৮৯,৪০৬.৯০  -৬৭৬,৯৪৮.৭২ -৬৭৭,৫৫৭.৪২  

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১,১১৭,২০৫.৩৯ ১,০৪৩,১৪৭.৭৩  ৮,০৩,৪১২.১৬ ৮৬৯,৭৬৯.০০  
০৭. অ-পিরচালন �য় ২৬৫,৪৫৯.০০  ২৪৭,৯৮০.০০  ২৫৫,৯৪৪.০০ ২০৯,৬৭২.০০  

০৮. আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০০.০০ ০.০০  

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ২,৩০৭.৫৮  ৫,৭৬০.৮৩  -১২৯,৪৮০.৫৬ -১৭,৪৬০.৪২  

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

 
২১৮,৫৩৯.৩৮  ১৬৯,৩৫১.৬৭ ২২৫,৬৯৩.৪৯ ১৮৬,০৮২.১৫  

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

১৬৩,৫৮০.০০  ১৩২,২৪৮.০০  ১৫৩,৯০৪.০০ ১০৭,২৮৫.০০  

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯৪২,০৪০.০০  ৮৯০,৭৫৭.০০  ১,৩০২,৭৭৮.০০ ৮৬১,৬৩৮.০০  

১৪. �মাট স�দ ৯,৬৮৮,৮৮০.৮৯  ৮,৯৪১,১৭৭.০৪  ৯,৯৫৭,০৩৮.৬০ ৮,২৪৬,৫১৮.১৮  

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

১১২:-১২ ১১৬:-১৬ ১৩৪:-৩৪ ১১৯:-১৯ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ১৪২৩৯ ১৪২৩৯ ১৮০৩৫ ১৪১৬৬ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট িব�য় রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩,৬৭৩,০৫২.১০ ল� ও ৪,০০৮,৩০৫.৮৪ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪,৪৬২,৪৫৯.০০ ল� ও ৪,৮৫৭,৭৪৪.৬৫ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব 
যথা�েম ৭৮৯,৪০৬.৯০ ল� ও ৮৪৯,৪৩৮.৮১ ল� টাকা তেব অপিরচালন আেয়র ফেল কর উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 
৫,৭৬০.৮৩ ল� ও ২,৩০৭.৫৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৩,৩৭৭,৫৯০.৯৪ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র 
পিরমাণ িছল ৪,০৫৫,১৪৮.৩৬ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৬৭৭,৫৫৭.৪২ ল� টাকা এবং নীট �লাকসােনর 
পিরমাণ িছল ১৭,৪৬০.৪২ ল� টাকা।  

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (�� ও িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৬৯,৩৫১.৬৭ ল� ও ২১৮,৫৩৯.৩৮ ল� টাকা।     
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১৮৬,০৮২.১৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৮,২৪৬,৫১৮.১৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) ১১৯:-১৯। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
�মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৮,৯৪১,১৭৭.০৪ ল� টাকা এবং ৯,৬৮৮,৮৮০.৮৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব 
যথা�েম  ১১৬:-১৬ এবং ১১২:-১২। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৪১৬৬ জন। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ১৪২৩৯ 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 (৬নং) এর আওতায় এেক চ��াম 
পািন সরবরাহ ও পয়:িন�াশন ক��প� নােম অিভিহত করা হয়। এ� এক� �ায়�শািসত সং�া।  সং�া �িত�ার পর �থেক চ��াম 
ওয়াসা চ��াম মহানগরীেত সাব ��িণক পািন সরবরাহ কের যাে�। স�িত ��াবাল ��ড িলডাস � এর এক� অনলাইন জিরেপ �াহক 
চািহদা�রণ ও িব�� পািন সরবরােহর স�মতার জ� এ সং�া িবে�র ৯৫ � শহেরর মে� �সরা হেয়েছ। চ��াম ওয়াসার বােজট-
সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট  
 ২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
15724.49 

 
11937.14 

 
১১৮১৮.০৯ 

 
10879.79 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
12586.71 
3248.42 

 
10497.76 
3686.40 

 
১০৬১২.৩৬ 
৩২১৫.৩৬ 

 
8544.73 
2602.10 

০৪. �মাট �য় (২+৩) 15835.13 14184.16 ১৩৮২৭.৭২ 11146.83 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -110.64 -2247.02 -২০০৯.৬৩ -267.04 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

2875.02 
০.০০ 

60.00 

2875.02 
০.০০ 

৬0.00 

2৮৭৫.০২ 
০.০০ 

60.00 

3205.96 
০.০০ 
0.00 

০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) 2704.38 568.00 ৮০৫.৩৯ 2938.92 
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 
6298.40 

484516.62 
95:05 
১০৪৮ 

110.00 
160.00 

0.00 
2290.41 

454580.39 
95:05 
১০৪৮ 

110.00 
170.00 

0.00 
৩৩২৫.৪০ 

৩৩০৬৭৮.০৬ 
9৩:0৭ 
১০৪৮ 

০.০০ 
0.00 
0.00 

928.17 
430873.20 

95:05 
687 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 11937.14 ল� ও 15724.49 ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম 14184.16 ল� ও 15835.13 ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম 2247.02 ল� ও 110.64 ল� 
টাকা। এ সমেয় নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 568.00 ল� ও 2704.38 ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সং�ার 
10879.79 ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 11146.83 ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল     
267.04 ল� টাকা তেব ৩২০৫.৯৬ ল� টাকা অপিরচালন আেয়র ফেল নীট �নাফার পিরমাণ িছল 2938.92 ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় যথা�েম ১১০.০০ ও ১১০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ অথ �বছের সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছযথা�েম ১৬০.০০ ও ১৭০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � জমা �দান 
করা হয়িন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৪৩০৮৭৩.২০ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত ৯৫:৫। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�দ দ�ড়ােব যথা�েম ৪৫৪৫৮০.৩৯ ল� 
ও ৪৮৪৫১৬.৬২ ল� টাকা ও ঋণ�লধন অ�পাত উভয় অথ �বছের ৯৫:৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 
6৮7 জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ�েমািদত 

বােজট ২০১৯-২০ 
��ত             

২০১৮-১৯ 
 আয়     

 ০১. িব�য় রাজ� ১৫১,৮৫২.৫৮ ১৪১,৩৮৬.২২ ১৪১,১৬১.২৩ ১৩১,৩৭২.৬৯ 

 �য়     
০২. উৎপাদন �য়  ১১২,৫৩৬.২৮ ১০০,৩০৮.৬৭ ১০২,২৫৯.৬২ ৮২,৯৫৬.০৯ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ২৪,৭৭৬.২৯ ২৩,১৮০.৯৫ ২০,৪১৫.৬০ ১৬,৬২৬.০৩ 

০৪.  �মাট �য় (০২+০৩)   ১৩৭,৩১২.৫৭ ১২৩,৪৮৯.৬২ ১২২,৬৭৫.২২ ৯৯,৫৮২.১২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৪,৫৪০.০১ ১৭,৮৯৬.৬০ ১৮,৪৮৬.০১ ৩১,৭৯০.৫৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১২,৯০৯.৭৬ ১৪,৫৪৯.১৪ ১০,৬৫৩.৩৬ ১৩,০২৩.১৯ 
০৭. অপিরচালন �য় ৫৮,৮২৪.০০ ৬০,৮২৪.০০ ৩০,৩৪০.০০ ৩,৮১১.০০ 

০৮. আয়কর  ১,০০০.০০ ১,০০০.০০ ১,০০০.০০ ১,৩২৯.৭৩ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  -৩২,৩৭৪.২৩ -২৯,৩৭৮.২৬ -২,২০০.৬৩ ৩৯,৬৭২.৯৬ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২০০.০০ ১৯০.০০ ৫০.০০ ০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট ৫৯,০২৪.০০ ৫৯,০১৪.০০ ২৯,৮৯০.০০ ১,৪২৯.৫৫ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ৫,৮৬০.৫৩ ৫,৮৬০.৫৩ ৫,৩২৭.৭৫ ২,০৯৫.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৭০,৬১৩.১০ ২৯০,৯৮৫.৫৩ ২৮৬,৬৮৬.১০ ৯৯,৯২৩.৮৯ 

১৪. �মাট স�দ ১,৮৯২,৮১৩.৮৮ ১,৪২১,৪৪৭.৫৬ ১,৫৩৩,৮১৬.১৪ ১,১৩১,২৬১.০৯ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity 

 
১৯:৮১ ১৮:৮২ ১৩:৮৭ ১৭:৮৩ 

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

         ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৪১,৩৮৬.২২ ল� ও ১৫১,৮৫২.৫৮ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত পিরচালন �েয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১২৩,৪৮৯.৬২ ল� ও ১৩৭,৩১২.৫৭ ল� টাকা ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 
১৭,৮৯৬.৬০ ল� ও ১৪,৫৪০.০১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ১৩১,৩৭২.৬৯ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত 
পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ৯৯,৫৮২.১২ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৩১,৭৯০.৫৭ ল� টাকা।  

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক যথা�েম ১৯০.০০ 
ল� ও ২০০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ (�� ও িবিভ� কর বাবদ) যথা�েম �মাট ৫৯,০১৪.০০ ল� ও ৫৯০২৪.০০ ল� টাকা 
সরকাির �কাষাগাের �দােনর জ� ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �মাট 
অবদােনর পিরমাণ িছল ১,৪২৯.৫৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ ১,১৩১,২৬১.০৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৭:৮৩। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ১,৪২১,৪৪৭.৫৬ ল� 
টাকা এবং ১,৮৯২,৮১৩.৮৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১৮:৮২ এবং ১৯:৮১। ২০১৮-১৯ সমা� 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩২৬৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর 
�াি�লত উভয় 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             

2020-21 

সংেশািধত বােজট 

2019-20 

অ�েমািদত বােজট 

2019-20 

সামিয়ক              

2018-19 
 আয়     

0১. িব�য় রাজ� ২102.৭5 1৯৯9.৫5 1845.55 1৮৭৪.৫১ 

 �য়     

0২. উৎপাদন �য়  1৯১৫.৩০ 1৮৩৫.২৮ 1666.99 1৮৬৫.৪৭ 

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

0৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   1৯১৫.৩০ 1৮৩৫.২৮ 1666.99 1৮৬৫.৪৭ 

0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  18৭.৪৫ 1৬4.২7 178.56 ৯.০৪ 

0৬. অ-পিরচালন আয়  ২১.৮৫ ৭১.৭৫ 17.95 ১৯.১৭ 

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)  209.৩০ ২৩৬.০২ 196.51 ২৮.২১ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   ৮৫.00 ৭৬.৫০ 70.00 ৭৭৫১.৭৪ 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৩.৬০ 4৯৭৭.৬০ 4692.10 ৪৭০৪১.৪৯ 

১৪. �মাট স�দ ৫৬৯৯৯.৩৮ ৫৬৮২২.৭০ 113462.98 ৫১৮২৯.২১ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 7৭:২3 ৮০:2০ 70:30 9১:৯ 

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

           ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 2020-21 অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 1৯৯9.৫5 ল� ও ২10২.৭5 ল� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ১৮৩৫.২৮ ল� ও 1৯১৫.৩০ ল� টাকা ফেল পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম 1৬৪.২৭ ল� ও 18৭.৪৫ 
ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় (�াংেক জমা�ত টাকার �দ) �যাগ করার ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও  
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট নীট �নাফার পিরমাণ দাড়ােব যথা�েম ২৩৬.০২ ল� টাকা এবং 20৯.৩০ ল� টাকা। 
2018-19 অথ �বছের সং�ার ১৮৭৪.৫১ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ১১৮৬৫.৪৭ ল� 
টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৯.০৪ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ িছল ২৮.২১ ল� টাকা।   

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 2020-21 অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদােনর (�� ও িবিভ� কর বাবদ) ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৬.৫০ ল� টাকা এবং ৮৫.00 ল� 
টাকা। 2019-20 অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৭৭৫১.৭৪ ল� টাকা। 2018-19 সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫১৮২৯.২১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
(Debt Equity Ratio) ৯১:৯। 2019-20 সংেশািধত ও ২০১৮-১৯ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
৫৬৮২২.৭০ ল� টাকা এবং ৫৬৯৯৯.৩৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৮০:2০ এবং 7৭:২3।     
2018-19 সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১89 জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
2020-21 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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র 

 
িববরণ 

বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত 
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    
০১. িব�য় রাজ� ৬৬৮.০০ 

 
৬৬৪.০০ ৬৫৪.৯৫ 

 
৫৪৮.৬৬ 

 �য়     
০২. উৎপাদন �য়  ১০০১.৭০ ৯০০.৭৪ ১৩০৯.৬৩ ১৩৮০.৫০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৯৫২.১৯ 
 

৯৭৫.৪৮ ৯১৬.৬৫ 
 

৮১৯.৯২ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ১৯৫৩.৮৯ 
 

১৮৭৬.২২ ২২২৬.২৮ 
 

২২০০.৪২ 

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

-১২৮৫.৮৯ -১২১২.২২ -১৫৭১.৩৩ -১৬৫১.৭৬ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ২৫০০.০০ ২৩৭২.৬২ 
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) ১১১৪.১১ ১১৮৭.৭৮ ৯২৮.৬৭ ৭২০.৮৬ 

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

০.০০ ০.০০ 
 

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

 
১৫০.০০ ১৩৭.০০ ৮০.০০ ২৭.৯৮ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িডএসএল সহ)    
 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৩. 
 

�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৯৮২৩১.৭৯ ১৬৭১.৭৮ ২৪১.২৫ ৮০২৪.৯৫ 

১৪. �মাট স�দ ১২২২১১.০৫ ২৩৮১৮.৯১ ২৩০৮২.২৬ ২২০৯২.২৬ 
১৪২৬১.৩৩ ১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

 
-৫ : ১০৫ -১৩ : ১১৩ -২৬ : ১২৬ ০ : ১০০ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩১৪ ৩১৪ ২৯৮ ২৯৮ 
 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৬৪.০০ ল� ও ৬৬৮.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ১৮৭৬.২২ ল� ও ১৯৫৩.৮৯ ল� টাকা ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১২১২.২২ ল� ও 
১২৮৫.৮৯ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয়/সরকাির অ�দান �যাগ করার ফেল নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১১৮৭.৭৮ ল� 
এবং ১১১৪.১১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৫৪৮.৬৬ ল� টাকা পিরচালন আেয়র িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ 
িছল ২২০০.৪২ ল� টাকা এবং পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৬৫১.৭৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর অ-পিরচালন 
আয়/সরকাির অ�দান �যাগ করার ফেল নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ৭২০.৮৬ ল� টাকা।  

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (�� ও িবিভ� কর 
বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩৭.০০ ল� এবং ১৫০.০০ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ২৭.৯৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ 
�ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২২০৯২.৯৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ০ : ১০০। 
২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ২৩৮১৮.৯১ ল� এবং 
১২২২১১.০৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম -১৩ : ১১৩ এবং -৫ : ১০৫। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের 
সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৯৮জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত 
উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩১৪ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
��ত               

২০১৮-১৯ 
 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ১১৭.৩২ ৫২৫.২৮ ২০০০.০০ ৩৯১২.৯১ 

০২. সরকাির অ�দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

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

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৯৯৬৬২.৯১ ৮৯২০১.৫৭ ১০৩৫৭০.০০ ১২০১৭৮.৪১ 

০৫. অ�া�  ২৬৯১.২৮ ২৬৮৬.২৮ ১৯৫৩.৮৫ ২৬৭৯.৪১ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১১৯১৯৬.২৬ ১০৯০৫৬.২২ ১২৬১৭১.৮৫ ১৩৯৩৩৬.৭৩ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৫৪৯৫.৭৭ ৪৮৭৩.২৫ ৫৯৪২.৪৫ ৪১৩৩.৫৯ 

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

০৯. অ�া� �য়   ২৩৬৭২.৯৭ ১২৩৬১.০৭ ২১৮৯০.৫০ ৫২৯৯৮.৩৫ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩৫৩৯৮.৭৪ ২৩৩৬৪.৩২ ৩৩১৬২.৯৫ ৬২৩৩৮.৭৬ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬-১০)   
 

৮৩৭৯৭.৫২ ৮৫৬৯১.৯০  ৯৩০০৮.৯০ ৭৬৯৯৭.৯৭ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮০০০০.০০ ৮০০০০.০০ ৮৫০০০.০০ ৬৮২১১.৩২ 

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

৮০০০০.০০ ৮০০০০.০০ ৮৫০০০.০০ ৬৮২১১.৩২ 

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    ৪৪৭০৮.২১ ৩৩২৯৬.০৪ ৮৫৮০.০০ ১০৮১০.৫৪ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৭১২.৫২ ৪৩৭৫.১৬ ৪৪৯৩.৪৩ ৬৯৫৭.২৩ 

১৬. �মাট স�দ ২৮৬৩০৮৫.৪৬ ২৮৫৮৫৮৭.৯৪ ২০০৭৯৫৫.৩২ ২৮৫২২৯১.০৪ 

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

৬৭:৩৩ ৭০:৩০ ৫৪:৪৬ ৭৩:২৭ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৫০৮ ৪৬৩ ৫৮৬ ৪৭৫ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১০৯০৫৬.২২ ল� ও ১১৯১৯৬.২৬ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৩৩৬৪.৩২ ল� ও ৩৫৩৯৮.৭৪ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৮৫৬৯১.৯০ ল� ও ৮৩৭৯৭.৫২০ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ১৩৯৩৩৬.৭৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬২৩৩৮.৭৬ ল� টাকা এবং 
�য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৭৬৯৯৭.৯৭ল� টাকা।         

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 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 ৮০০০০.০০ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান/ লভ�াংেশর পিরমাণ িছল ৬৮২১১.৩২ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৮৫২২৯১.০৪ ল� 
টাকা  এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ৭৩:২৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৮৫৮৫৮৭.৯৪ ল� ও ২৮৬৩০৮৫.৪৬ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত ৭০:৩০ ও ৬৭:৩৩। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৪৭৫ জন। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৪৬৩ জন 
ও ৫০৮ 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 

িবববরণ বােজট             
2020-21 

সংেশািধত বােজট 
2019-20 

অ�েমািদত বােজট 
2019-20 

সামিয়ক              
2018-19 

 আয়     
০১. পিরচালন রাজ� ২৭৩৬০.০০ ২৫৯৮০.০০ ২৫৬০০.০০ ১৮৫০৯.০০ 
 �য়     
০২. পিরচালন �য় ২১৭৫৩.০৬ ২১১৬৮.৩৮ ২৪৭২৮.৩৭ ১৩৭১১.৫৮ 
০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৩৮২৪.২৩ ৩৬৯৮.৮৫  ৪৬৬৯.৭২ ২৯২২.১৭ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ২৫৫৭৭.২৯ ২৪৮৬৭.২৩ ২৯৩৯৮.০৯ ১৬৬৩৩.৭৫ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ১৭৮২.৭১ ১১১২.৭৭ -৩৭৯৮.০৯ ১৮৭৫.২৫ 
০৬. অ-পিরচালন আয় ৪০৫৭.০০ ৩৯১৭.৮১ ৪২৮৪.৯২ ৩৭৮৮.৭৬ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৭৩.৮২ 
০৮. আয়কর ১২১৩.৭২ ১১৯৬.০০ ১২১.৭০ ৭৩২.৯৫ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৪৬২৫.৯৯ ৩৮৩৪.৫৮ ৩৬৫.১৩ ৪০৫৭.২৪ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৭৯৪.৬৩ ৭৯৪.৬৩ ৭৯৭.১৩ ০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২০০৮.৩৫ ১৯৯০.৬৩ ১৬৫১.৭০ ৭৩২.৯৫ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ১২২.৪৫ ০.০০ ০.০০ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১৭৩০.০০ ৪০৯৪.৮১ ২০৩৬৩৫.০০ ৫২৮৪৫.৪৯ 
১৪. �মাট স�দ ২৭২৪৪০.৯১ ২৬৮৫৩৮.৬০ ৩৭৬৮০৮.৬৪ ২৬২৮২৯.২৫ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio)  ৬৬:৩৪ ৬৭:৩৩ ৭৯:২১ ৬৭:৩৩ 
১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২২৮ ২২৯ ২১৯ ২০৯ 

 
 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট রাজে�র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৫৯৮০.০০ ল� ও ২৭৩৬০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৪৮৬৭.২৩ ও ২৫৫৭৭.২৯ ল�  টাকা ফেল �য় পরবত� ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
বােজেট পিরচালন �নাফা দাড়ােব যথা�েম ১১১২.৭৭ ল� ও ১৭৮২.৭১ 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 ৩৮৩৪.৫৮ ল� ও ৪৬২৫.৭৯ 
ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ১৮৫০৯.০০ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৬৬৩৩.৭৫ ল� 
টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ১৮৭৫.২৫ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ 
করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার িনট �নাফার পিরমাণ িছল ৪০৫৭.২৪ 
ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় লভ�াংেশর পিরমাণ ৭৯৪.৬৩ ল� টাকা উ� সমেয় লভ�াংশসহ �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৯৯০.৬৩ ল� ও ২০০৮.৩৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বেছর সং�া সরকাির �কাষাগাের লভ�াংশ বাবদ �কান অথ � জমা �দয়িন। 
২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৬২৮২৯.২৫ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত ৬৭:৩৩। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৬৮৫৩৮.৬০ ল� ও ২৭২৪৪০.৯১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬৭:৩৩ ও 
৬৬:৩৪। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২০৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ২২৯ ও ২২৮ জন। 
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বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন কেপ �ােরশন 

১৯৭২ সােল রা�পিতর ২৮ নং আেদশ বেল �দেশর অভ��রীণ �নৗ-পথ ও উপ�লীয় অ�লস�েহ ��ু 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  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক  
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
৩৯০৫০.০০ 

 
৩৮৪৫০.০০ 

 
৩৭৮৭৫.০০ 

 
৩৬৮৮৮.৬৫ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৩৭০৯৯.৩০ 

০.০০ 

 
৩৬৬৬০.০০ 

০.০০ 

 
৩৬৭৬২.২১ 

০.০০ 

 
৩৪৩০৩.২৭ 

০.০০ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ৩৭০৯৯.৩০ ৩৬৬৬০.০০ ৩৬৭৬২.২১ ৩৪৩০৩.২৭ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) ১৯৫০.৭০ ১৭৯০.০০ ১১১২.৭৯ ২৫৮৫.৩৮ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১২৫৫.০০ 
১৮৮১.০০ 

১০০.০০ 

১২৫০.০০ 
১৯০৯.২১ 
১০০.০০ 

১৫৭৮.০০ 
১৭৭৫.০০ 

০.০০ 

১১৬৫.০০ 
১৮০৪.২০ 
৫৬০.৩৮ 

০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) ১২২৪.০৯ ১০৩০.৭৯ ৯১৫.৭৯ ১৩৮৫.৮০ 
১০. 
১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 

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

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 
�ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 
�মাট স�দ 
ঋণ �লধন অ�পাত 
�মাট জনবল (সং�া) 

1৮০.00 
২৮০.০০ 

১৫০০.০০ 
৯৭৬৫.০০ 

১৫৫৪৩৯.৬৫ 
6৮:3২ 
৩৬২৭ 

১৫০.০০ 
২৫০.০০ 

১৫০০.০০ 
৮৫৮০.00 

১৪৫৮৫০.১৩ 
6৬:৩৪ 
৩৬২৭ 

1৫০.00 
৩১০.৯৬ 
১৫০০০ 

৭৭৮৫.০০ 
১৯১৩৩১.২৬ 

6৫:3৫ 
৩৬২৭ 

১৫0.00 
৭১০.৩৮ 

১৫০০.০০ 
৬২৪১.৫১ 

১৩৭৮১৭.৬৬ 
৬৫:৩৫ 
৩৬২৭ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৮৪৫০.০০ ল� ও ৩৯০৫০.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৩৬৬৬০.০০ ল� ও ৩৭০৯৯.৩০ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৯০.০০ ল� ও 
১৯৫০.৭০ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০৩০.৭৯ ল� ও ১২২৪.০৯ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের 
সং�ার ৩৬৮৮৮.৬৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত ৩৪৩০৩.২৭ ল� টাকা �য় পরবত� পিরচালন �নাফা িছল ২৫৮৫.৩৮ ল� টাকা 
এবং নীট �নাফার পিরমাণ িছল ১৩৮৫.৮০ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক যথা�েম ১৫০.০০ ল� ও 
১৮০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৫০.০০ ও 
২৮০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক ১৫০.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের �দান�ত �মাট 
অবদান িছল ৭১০.৩৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 
১৩৭৮১৭.৬৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৬৫:৩৫। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ 
�মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৪৫৮৫০.১৩ ল� ও ১৫৫৪৩৯.৬৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 6৬:৩৪ ও 
৬৮:৩২। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৬২৭ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার �মাট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব 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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. �মাট পিরচালন রাজ� ৩২৪৭৪৮.০০ ৩০৬৪৮৫.০০ ৩০১৭৭১.৩৬ ২৮১৫৫৫.৩৩ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য় ১৯৪৯৭৬.০৫ ১৭৯৮৪৭.৭৯ ১৭৮৬২৪.৩৮ ১৪৫৭৫৪.০৮ 

০৩. �শাসিনক �য় ৮৪৮২.১২ ৮১৫১.২৭ ৭৮০০.০০ ৬৬৩০.৮৩ 

০৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩) ২০৩৪৫৮.১৭ ১৮৭৯৯৯.০৬ ১৮৬৪২৪.৩৮ ১৫২৩৮৪.৯১ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (১-৪) ১২১২৮৯.৮৩ ১১৮৪৮৫.৯৪ ১১৫৩৪৬.৯৮ ১২৯১৭০.৪২ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ১০৫৬৬.১৬ ১০১৩৭.২০ ৮৯৬১.১০ ৭৭৩০.৩৭ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৬৮০.০০ ৬০৪.৩২ 

০৮. আয়কর ৫৫০০০.০০ ৫৫০০০.০০ ৫৫০০০.০০ ৪৫০৬৩.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৭৬১৫৫.৯৯ ৭২৯২৩.১৪ ৬৮৬২৮.০৮ ৯১২৩৩.৪৭ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৬৩৮৭০.৫৯ ৬৩৭২৫.৫০ ৬৩৮৯২.৯২ ৫৩৯১১.৪১ 

১২. দী�ঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৬৫১.৯০ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৫৮৪৯৩.২৪ ৭৪১২৪৭.৬০ ৪৭০০৫৩.২৪ ২০০০৮৪.৯৭ 

১৪. �মাট স�দ ৩১৫৪০৪১.২৩ ২৭০৬৫৯৩.৬৩ ৩১০০৭৫১.৭১ ১৯৭৮২৫১.১৬ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৪৩ : ৫৭ ৩৭ : ৬৩ ৩৮ : ৬২ ১৭ : ৮৩ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ৫৮০৫ ৫৮০৫ ৬৪৩২ ৬৪২৯ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের চবক এর রাজ� আয় �মাট ২৮১৫৫৫.৩৩ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৫২৩৮৪.৯১ ল� 
টাকা। ফেল চবক এর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ১২৯১৭০.৪২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট রাজ� আয় যথা�েম ৩০৬৪৮৫.০০ ল� ও ৩২৪৭৪৮.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট 
�য় �া�লন করা হয় যথা�েম ১৮৭৯৯৯.০৬ ল� ও ২০৩৪৫৮.১৭ ল� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট চবক এর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১১৮৪৮৫.৯৪ ল� ও ১২১২৮৯.৮৩ 
ল� টাকা। 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের চবক লভ�াংশ বাবদ ৮০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত সরকাির �কাষাগাের �মাট ৫৩৯১১.৪১ 
ল� টাকা �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট চবক লভ�াংশ িহেসেব 
৮০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট যথা�েম ৬৩৭২৫.৫০ ল� ও ৬৩৮৭০.৫৯ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান 
করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী ক��পে�র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৯৭৮২৫১.১৬ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৭ : ৮৩। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট 
সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৭০৬৫৯৩.৬৩ ল� ও ৩১৫৪০৪১.২৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ৩৭ : ৬৩ ও ৪৩:৫৭ হেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের চবক এর জনবল িছল �মাট ৬৪২৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৫৮০৫ 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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:     

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট             
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত               
২০১৮-১৯ 

 আয়     
০১. পিরচালন রাজ� ২৮৯৯০.০০ ২৮২৩০.০০ ২৪৪৫৭.০০ ২৬৯০৪.৭৩ 
 �য়     
০২. পিরচালন �য় ২১০৫০.৩৪ ২০৫৬২.৬৫ ১৮২৯৯.৭৫ ১৬৩৭২.৫৩ 
০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৩৯৪২.৯৫ ৩৮৮১.০৪ ৩৫৫৯.৪৫ ৩২৩৮.৯৯ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ২৪৯৯৩.২৯ ২৪৪৪৩.৬৯ ২১৮৫৯.২০ ১৯৬১১.৫২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) ৩৯৯৬.৭১ ৩৭৮৬.৩১ ২৫৯৭.৮০ ৭২৯৩.২১ 
০৬. অ-পিরচালন আয় ৪৯৬০.০০ ৫৪০০.০০ ৪৮৬০.০০ ৬০০৭.৪০ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৮. আয়কর ২২০০.০০ ২২৫০.০০ ১৬৫০.০০ ৩২৯৫.১৫ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) ৬৭৫৬.৭১ ৬৯৩৬.৩১ ৫৮০৭.৮০ ১০০০৫.৪৬ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১২০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২৪৩০.০০ ২৪৮০.০০ ১৮৮০.০০ ৩৪১৫.১৫ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৬৯৯৪৩.২০ ৬৬৫১৫.৮০ ৪৯৬০০.০০ ৩০২৮৪.৭১ 
১৪. �মাট স�দ ৩৩০৩২৭.০২ ২৪৯২৬৯.৪১ ২৭০৭৬৯.৭৩ ১৭১৬০৯.১৯ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio)  ১৭:৮৩ ১৫:৮৫ ২০:৮০ ১২:৮৮ 
১৬. �মাট জনবল (সং�া) ১৬১৫ ১১৫০ ১২৭৫ ১০৫৯ 

 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট রাজে�র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২৮২৩০.০০ ল� ও ২৮৯৯০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৪৪৪৩.৬৯ ল� ও ২৪৯৯৩.২৯ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৩৭৮৬.৩১ ল� ও 
৩৯৯৬.৭১ 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 ৬৯৩৬.৩১ ল� ও ৬৭৫৬.৭১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ২৬৯০৪.৭৩ ল� টাকা 
রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৯৬১১.৫২ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৭২৯৩.২১ ল� টাকা। অ-
পিরচালন আয় অথ �াৎ �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল এবং আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার 
নীট �নাফার পিরমাণ িছল ১০০০৫.৪৬ ল� টাকা।       

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ এর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ১৩০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৪১৫.১৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 
িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৭১৬০৯.১৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১২:৮৮ । ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব 
যথা�েম ২৪৯২৬৯.৪১ ল� ও ৩৩০৩২৭.০২ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত দাড়ােব ১৫:৮৫ ও ১৭:৮৩। ২০১৮-১৯   সমা� 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১০৫৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ায় জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১১৫০ ও ১৬১৫ 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 ২০১৮-১৯ অথ �বছর পয �� ২৪ � �লব�র যথা- �বনােপাল, 
�সানামসিজদ, িহিল, �টকনাফ, িবিবরবাজার, বাংলাবা�া, িবরল, �িড়মারী, তামািবল, আখাউড়া, �ভামরা, দশ �না, িবেলািনয়া, 
না�গ�ও, রামগড়, �গাবরা�ড়া-কড়ইতলী, �সানাহাট, �টগা�খ, িচলাহা�, �দৗলতগ�, �শওলা, ধা�য়া কামাল�র, বা�া ও �ভালাগ� 
�লব�র �ঘািষত হেয়েছ। এ ব�র�েলা বাংলােদশ �লব�র ক��পে�র �শাসিনক িনয়�েণ �� রেয়েছ। বত�মােন ২৪ � 
�লব�েরর মে� ৫ � �লব�র যথা- বাংলাবা�া, �সানামসিজদ, িহিল, �টকনাফ এবং িবিবরবাজার �লব�র �ি� িভি�েত �পাট � 
অপােরটেরর মা�েম পিরচািলত হে�। �বনােপাল, �িড়মারী, আখাউড়া, �ভামরা, তামািবল , না�গ�ও এবং �সানাহাট এই ৭ � 
�লব�র বাংলােদশ �লব�র ক��পে�র সরাসির িনয়�েণ পিরচািলত হে�। অবিশ� ১২� �লব�েরর উ�য়ন কায ��ম চলমান 
রেয়েছ। উে�� �য, বাংলােদশ, ভারত, �নপাল ও �টান এর মে� �মাটরযান �ি�র (BBIN MVA) আওতায় অ�র ভিব�েত �ল 
পেথ �িতেবশী �দশস�েহর সােথ বািণজ� �ি�র পাশাপািশ সরকাির রাজে�র পিরমাণও ব�লাংেশ �ি� পােব। বাংলােদশ �লব�র 
ক��প� এর বােজট-সংি��সার িন��প:    

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র                                       

িববরণ 
বােজট             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক            
২০১৮-১৯ 

 আয়     
0১. পিরচালন রাজ� ২৩,৮৭৪.৪১ ২১,৮১৯.৭৪ ১৬,৬৯৯.৩০ ১৯,৫৪৪.১৩  

 �য়     
0২. পিরচালন �য়  ৯,৫৫০.১৬  ৮,৭২৯.৫৫ ৮,৮৬৯.৩০ ৬,৯৪৪.৯৮  
0৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৩,৯৪১.০৯  ৪,২৭৩.৫৯ ১,৪৯৮.৫৯ ১,৯৯৫.৮২  
0৪. �মাট পিরচালন �য় (২+৩)   ১৩,৪৯১.২৫ ১৩,০০৩.১৪ ১০,৩৬৭.৮৯ ৮,৯৪০.৮০  
0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১০,৩৮৩.১৬  ৮,৮১৬.৬০ ৬,৩৩১.৪১ ১০,৬০৩.৩৩  
0৬. অ-পিরচালন আয়  ১,৩২২.০০  ১,৩২২.০০ ১,২৭২.০০ ১,৫৫০.৫৪  
0৭. অপিরচালন �য় ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.০০  
0৮. আয়কর  ১,৬০০.০০  ১,৩০০.০০ ১,০০০.০০ ১,০০০.০০  
0৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ১০,১০৫.১৬  ৮,৮৩৮.৬০ ৬,৬০৩.৪১ ১১,১৫৩.৮৭  
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১৯০.০০  ১৯০.০০ ১৯০.০০ ১৮০.০০  
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   

 
৫,৫৪৬.৯৬  ৪,৯৬১.২৬ ৩,৬৮৫.৬৯ ৪৩৪৪.২০  

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

১০০.০০  ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০  
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬,০৮৩.৫০  ২,৭৪৭.০০ ৫,৩২৮.০০ ৪,৩০৫.০৮  
১৪. �মাট স�দ ৬১,৬৯৫.৭৮  ৫৩,১০৭.৩১ ৫৩,৬৭৫.৬৭ ৪৮,০৮৫.৭০  
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) 

 
১২:৮৮ ১৭:৮৩ ২২:৭৮ ২৬:৭৪ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৬৩ ২৭২ ২৬৩ ২৩৮ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২১,৮১৯.৭৪ ল� ও ২৩,৮৭৪.৪১ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ১৩,০০৩.১৪ ল� ও ১৩,৪৯১.২৫ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৮,৮১৬.৬০ 
ল� ও ১০,৩৮৩.১৬ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৮,৮৩৮.৬০ ল� ও ১০,১০৫.১৬ ল� টাকা। ২০১৮-
১৯ অথ �বছের সং�ার ১৯,৫৪৪.১৩ ল� টাকা পিরচালন রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮,৯৪০.৮০ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ১০,৬০৩.৩৩ ল� টাকা এবং নীট �নাফার  পিরমাণ িছল  ১১,১৫৩.৮৭ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ 
িহসােব  ১৯০.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪,৯৬১.২৬ ল� ও 
৫,৫৪৬.৯৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব ১৮০.০০ ল� টাকাসহ  সরকাির �কাষাগাের �মাট 
অবদােনর পিরমাণ িছল ৪,৩৪৪.২০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ ৪৮,০৮৫.৭০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ২৬:৭৪। ২০১৯-২০ সংেশািধত ও 
২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৫৩,১০৭.৩১ ল� টাকা এবং ৬১,৬৯৫.৭৮ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১৭:৮৩ এবং ১২: ৮৮। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৩৮ জন। 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথাে�ম ২৭২ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    
০১. পিরচালন রাজ� ৫৩০৯৬.৫২ ৪৪০১৩.৮৬ ৪৯৮৭১.৫০ ২৪৪৪৩.৬৫ 

 �য়     
০২. পিরচালন �য়  ৫৫৮৯৩.৪৭ ৪৯৩৫২.১৮ ৪৭৭১৬.২৮ ৩৪৮৬৮.৪৭ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৩২৩২.৫৩ ২৪৩৯.৬৭ ০.০০ ১৩৮৯.১৫ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৫৯১২৬.০০ ৫১৭৯১.৮৫ ৪৭৭১৬.২৮ ৩৬২৫৭.৬২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৬০২৯.৪৮ -৭৭৭৭.৯৯ ২১৫৫.২২ -১১৮১৩.৯৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ১৬১৮.৮৭ ১৪৭৫.০৩ ১৭৬২.৩৮ ১৩১১.১৫ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ৭২০.৯৫ ৫৯৪.৯৬ ৪৮৮.৩৩ ৪৪৪.১৮ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)  (৫+৬-৭-৮)  -৫১৩১.৫৬ -৬৮৯৭.৯২ ৩৪২৯.২৭ -১০৯৪৭.০০ 

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

 
৯১৫.০৭ ৮৪৩.০৫ ১০২২২.০০ ১৫৭৭৭.৮০ 

১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ)    
 

১৪০.০০ ১২০.০০ ১০০.০০ ৬০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৪৩০৮.১০ ১৭৫৭০৪.০৭ ৯৭০৮২.০৪ ৯৬২১০.২৯ 

১৪. �মাট স�দ ২৭৩৩২৬.৯১ ২৫০২৯০.৪৫ ১৫৫০৮৩.১৭ ৮৪৪৭১.৯৫ 

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

১৩৮:-৩৮ ১৩৯:-৩৯ ১৫৪:-৫৪ ২০৮:-১০৮ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৩১৩০ ৩১৩০ ৩৮০৩ ৩১৩০ 

   ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৪০১৩.৮৬ ল� ও ৫৩০৯৬.৫২ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত  �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  
যথা�েম ৫১৭৯১.৮৫ ল� ও ৫৯১২৬.০০ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৭৭৭৭.৯৯ ল� ও ৬০২৯.৪৮ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ২৪৪৪৩.৬৫ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩৬২৫৭.৬২ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১১৮১৩.৯৭ ল� টাকা।             

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। অ�া� খােত �মাট অবদােনর পিরমাণ যথা�েম ৮৪৩.০৫ ল� ও 
৯১৫.০৭ ল� টাকা।  ২০১৮-১৯ অথ �বছের ও সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদান িছল ১৫৭৭৭.৮০ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৮৪৪৭১.৯৫ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২০৮:-১০৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৫০২৯০.৪৫ ল� ও ২৭৩৩২৬.৯১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১৩৯:-৩৯ 
ও ১৩৮:-৩৮ হেব। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩১৩০ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  উভয় বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৩১৩০  জন।   
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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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
�মাট িব�য় রাজ� 

 
৪৭৮০৫৮৭.৬৬ 

 
৪৩৩৮১৪৮.৭২ 

 
৫২৩৪৩৮০.৭৫ 

 
৪৭৫৫৬৪২.৬১ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
আমদািন �য় 
�মাট পির�য় 

 
৪৮১৪২৩৩.৫৮ 

৫৪৫১.৬৫ 

 
৪১০২৯১৫.৪৭ 

৪৭৩৬.২৫ 

 
৫৫২৬৫৭৭.১৭ 

৭৯৩১.২৪ 

 
৪৪৬৭২৫৮.৯৯ 

৩৩০৫.৮০ 
০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৪৮১৯৬৮৫.২৩ ৪১০৭৬৫১.৭২ ৫৫৩৪৫০৮.৪১ ৪৪৭০৫৬৪.৭৯ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(০১-০৪) -৩৯০৯৭.৫৭ ২৩০৪৯৭.০০ -৩০০১২৭.৬৬ ২৮৫০৭৭.৮২ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১১১৮৫৭.৫০ 
৩০০৩০.০০ 
২৯৩৫৪.৬৭ 

১৫৫০২৭.১৩ 
৩০০৩০.০০ 
২৬৯৫৯.০৬ 

৮৮৩৮১.৫০ 
৩৩০০৯.০০ 
৩১৯৩৬.৫৭ 

১৫৪১৭৩.৪৬ 
২৭৯৬৬.৭৯ 
২৯৪৬০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(০৫+০৬-০৭-০৮)) ১৩৩৭৫.২৬ ৩২৮৫৩৫.০৭ -২৭৬৬৯১.৭৩ ৩৮১৮২৪.৪৯ 
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�া) 

৩০০০০.০০ 
৮৯৬৯৮১.৭২ 

০.০০ 
১৬০৫৪৪.০০ 

৭৫৮৭০৬৯.১৭ 
১১৮:-১৮ 

১৯২ 

৩০০০০.০০ 
৭৯৩৪৭৩.০০ 

০.০০ 
১৯০৭২৩.৫১ 

৬৮০০০৫৭.৬৫ 
১২০:-২০ 

১৬০ 

০.০০ 
৯৯৯৩২৯.৬৭ 

০.০০ 
২২৯৮৬৩.০০ 

৫৩৯১৬৯৪.২৮ 
১৭৩ : -৭৩ 

১৭৭ 

০.০০ 
৮৬৬৭৭৪.৪১ 

০.০০ 
১৫৫৭৯৭.৭২ 

৬০৩৯৭৮৬.৩৯ 
১২৭:-২৭ 

১৪৫ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিপিস’র �মাট িব�য় রাজ� িছল ৪৭৫৫৬৪২.৬১ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় 
৪৪৭০৫৬৪.৭৯ ল� টাকা। ফেল িবিপিস’র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ২৮৫০৭৭.৮২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট িব�য় রাজ� যথা�েম ৪৩৩৮১৪৮.৭২ ল� ও ৪৭৮০৫৮৭.৬৬ 
ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৪১০৭৬৫১.৭২ ল� ও ৪৮১৯৬৮৫.২৩ ল� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট িবিপিস’র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ২৩০৪৯৭.০০ ল� টাকা। অপরিদেক ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট আমদািন �য় �ি�র কারেণ ৩৯০৯৭.৫৭ ল� টাকা পিরচালন �লাকসান হেব। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিপিস িবিভ� খােত �মাট ৮৬৬৭৭৪.৪১ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট লভ�াংশ িহেসেব ৩০০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিপিস 
িবিভ� খােত �মাট যথা�েম ৭৯৩৪৭৩.০০ ল� ও ৮৯৬৯৮১.৭২ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব বেল �া�লন করা 
হেয়েছ। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬০৩৯৭৮৬.৩৯ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১২৭:-২৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  
বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬৮০০০৫৭.৬৫ ল� ও ৭৫৮৭০৬৯.১৭ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধন অ�পাত ১২০:-২০ ও ১১৮:-১৮। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিপিস’র �ধান কায �ালেয়র জনবল িছল �মাট ১৪৫ জন। এ জনবল 
�ি� �পেয় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ১৬০ জন ও ১৯২ 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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত 
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
িব�য় রাজ� 

 
৫৩৮৯৩৪৬.৩৯ 

 
৪৯৬২২৯৭.৪২ 

 
৫৫২৭৬১১.৮৯ 

 
৪৮৬৭৯৪০.৬২ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
উৎপাদন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৫৩০৪৬৮০.১৩ 

৬২৭৭১.৮০ 

 
৪৮৮৪৬৩০.৩৭ 

৬০২৫৫.২৮ 

 
৫৪৪৩৯৯১.২৪ 

৫৯৩১৬.৩২ 

 
৪৭৮৯৫৮১.৪৬ 

৫৩৮২৭.০৪ 
০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ৪৩৬৭৪৫১.৯৩ ৪৯৪৪৮৮৫.৬৫ ৫৫০৩৩০৭.৫৬ ৪৮৪৩৪০৮.৫০ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(০১-০৪) ২১৮৯৪.৪৬ ১৭৪১১.৭৭ ২৪৩০৪.৩৩ ২৪৫৩২.১২ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয়  
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১০৩২০৩.৪৫ 
১২৪৪৭.১১ 

২৮৬৭১.৬৩ 

১০২৩৪৬.৯৯ 
১১৭৯৫.৬১ 
২৭৪১৭.৮৮ 

১০০৪০২.৮৮ 
১৩৫০২.১৯ 
২৭৯৫৪.৪০ 

১১৮৬১৯.৩৫ 
১৫৬৪৪.২৩ 
৩২৪৮৯.৪৭ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(০৫+০৬-০৭-০৮)) ৮৩৯৭৯.১৭ ৮০৫৪৫.২৭ ৮৩২৫০.৬২ ৯৫০১৭.৭৭ 
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�া) 

৩৮৬৫৭.৮৮ 
৩৮৪২০৮.০৮ 

৪৪.৩২ 
৫৭৮২৪.৭১ 

৩৮৫৭৭৭১.০৩ 
৮৪:১৬ 
৩১৯৮ 

৩৭৬৫৭.৮৮ 
৩৬১৫০৯.১৪ 

৪৪.৩২ 
৩১৩৯৭.৮৬ 

৩৪৬৭৭২০.৩৭ 
৮৪:১৬ 
৩১২২ 

২৮৩৫৮.৩৪ 
৩৮৮৮১৯.১৩ 

৪৪.০০ 
৪৯৭৭৬.০১ 

৪৩৪৭৫৭৬.৫১ 
৮৬:১৪ 
৩১৯৬ 

৩৯৪৪২.৫৭ 
৩৭৯৬৩৮.৮৪ 

৪৪.৩২ 
১২৬০৩.০৮ 

৩১৩৪৫৩৬.৬১ 
৮৪:১৬ 
৩০৫৮ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিপিস’র ইউিনটস�েহর িব�য় রাজ� �মাট ৪৮৬৭৯৪০.৬২ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় হয় 
৪৮৪৩৪০৮.৫০ ল� টাকা। ফেল িবিপিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ২৪৫৩২.১২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট িব�য় রাজ� যথা�েম ৪৯৬২২৯৭.৪২ ল� টাকা ও 
৫৩৮৯৩৪৬.৩৯ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৪৯৪৪৮৮৫.৬৫ ল� ও ৪৩৬৭৪৫১.৯৩ ল� টাকা। 
ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিপিস’র ইউিনটস�েহর পিরচালন 
�নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৪১১.৭৭ ল� টাকা ও ২১৮৯৪.৪৬ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিপিস’র �িত�ানস�হ িবিভ� খােত ৩৭৯৬৩৮.৮৪ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িবিভ� খােত যথা�েম ৩৬১৫০৯.১৪ ল� ও 
৩৮৪২০৮.০৮ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩১৩৪৫৩৬.৬১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৪:১৬। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধতবােজট 
এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪৬৭৭২০.৩৭ ল� ও 
৩৮৫৭৭৭১.০৩ ল� টাকা এবং উভয় অথ �বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮৪:১৬। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিপিস’র ইউিনটস�েহর 
জনবল িছল �মাট ৩০৫৮ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট জনবেলর 
সং�া �ি� �পেয় যথা�েম ৩১২২ ও ৩১৯৮ 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 
কেপ �ােরশেনর �� 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 ি�: তািরখ উ� কেপ �ােরশেনর 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             
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০        

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. িব�য় রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ০.০০ ০.০০ ০০ ০.০০ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪৩৫.৪৭ ৪৩৭.১৫ ৪৯২.৬৪  ৩৭১.৮৪ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৪৩৫.৪৭ ৪৩৭.১৫ ৪৯২.৬৪ ৩৭১.৮৪ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  -৪৩৫.৪৭ -৪৩৭.১৫ -৪৯২.৬৪ -৩৭১.৮৪ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৫৫০.০০ ৫০৫.০০ ৫০০.০০ ৫৬১.১৭ 

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)  ১১৪.৫৩ ৬৭.৮৫ ৭.৩৬ ১৮৯.৩৩ 

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  ১০০.০০ ০০ ৯৩.০০ ০০ 

১৪. �মাট স�দ ১০,১২৬.৪৫ ৯১৩০.৪৯ ১০,১২১.৬৩ ৮,৩১৬.৩৫ 

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

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৬৬ ৯৬ ৯৬ ৯৮ 

   ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট অপিরচালন 
আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫০৫.০০ ল� ও ৫৫০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ  যথা�েম ৪৩৭.১৫ ল� ও ৪৩৫.৪৭ ল� টাকা। বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��) এর �কান িব�য় রাজ� না থাকার 
ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৪৩৭.১৫ ল� টাকা ও ৪৩৫.৪৭ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় এবং �াংেক জমা�ত 
অেথ �র �দ �যাগ করার ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার নীট 
�নাফা হেব যথা�েম ৬৭.৮৫ ল� টাকা ও ১১৪.৫৩ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৫৬১.১৭ ল� টাকা অপিরচালন 
আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩৭১.৮৪ ল� টাকা। ফেল নীট �নাফার পিরমাণ িছল ১৮৯.৩৩ ল� টাকা।         

 ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৮,৩১৬.৩৫ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৫৩:৪৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট 
সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৯১৩০.৪৯ ল� টাকা ও ১০১২৬.৪৫ ল� টাকা এবং উ� সমেয় ঋণ 
�লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫৭:৪৩ ও ৬০:৪০। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৯৮ জন। 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম 
৯৬ জন ও ৬৬ 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)  ১ জা�য়াির, ১৯৭২ সেন �িতি�ত হয়। �িসিব’র বােজট-সংি��সার িন��প:    

বােজট-সংি��সার 

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
��ত               

২০১৮-১৯ 
 আয়     
০১. িব�য়/পিরচালন রাজ� ৯০৮৭০.০০ ৭৭২৫১.৩৯ ১১৮৬০.০০ ৫১৮৩.১৭ 
 �য়     
০২. �য়/পিরচালন �য় ১৬৭৭৮২.০২ ১৩১৮৭৬.৫১ ৮৫১৭.৭১ ৬৪৩১.৭৩ 
০৩. অ�া� পিরচালন �য় ৪৬০৪.৮৯ ৩৮১৮.৫৫ ৩১১৪.৭৬ ২৩১১.০২ 
০৪. �মাট �য় (২+৩) ১৭২৩৮৬.৯১ ১৩৫৬৯৫.০৬ ১১৬৩২.৪৭ ৮৭৪২.৭৫ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(১-৪) -৮১৫১৬.৯১ -৫৮৪৪৩.৬৭ ২২৭.৫৩ -৩৫৫৯.৫৮ 
০৬. অ-পিরচালন আয় ৩৩২২.৭০ ৩৩২৮.০৬ ২৭৯০.৬৪ ৪৩৩০.১৯ 
০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৮. আয়কর ৬০০.০০ ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ 
০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান)(৫+৬-৭-৮) -৭৮৭৯৪.২১ -৫৫৬৬৫.৬১ ২৫১৮.১৭ ৭৭০.৬১ 
১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৪২৭৯.৮৮ ১১২৯১.৫২ ৭৪৪.৫০ ৭১৪.২৬ 
১২. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ১৪৭৫৭২.০০ ১১৫৯৮৫.৭৫ ৭৫৪৫.১৩ ০.০০ 
১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ২৬২৬.৫০ ১০৩৬.১০ ১৭৭৫.৮৪ ৩২১.৫১ 
১৪. �মাট স�দ ৩৪৪০৩.৮৮ ২৯৫৩৮.২৮ ৩৬৮৪০.১৮ ২৬৪৯৬.৬৪ 
১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt-Equity Ratio) ৪২৬:-৩২৬ ২১৩:-১১৩ ২৯:৭১ ১৬:৮৪ 
১৬. �মাট জনবল (সং�া) ১৯২ ১৮৪ ১৯৮ ১৬৯ 

 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৭২৫১.৩৯  ল� ও ৯০৮৭০.০০ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১৩৫৬৯৫.০৬ ল� ও ১৭২৩৮৬.৯১ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৫৮৪৪৩.৬৭ ল� ও ৮১৫১৬.৯১  
ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৫১৮৩.১৭ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮৭৪২.৭৫ ল� টাকা এবং 
পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৩৫৫৯.৫৮ ল� টাকা। অ-পিরচালন আয় অথ �াৎ ভ��িক, �াংেক জমা�ত অেথ �র �দ �যাগ 
করার ফেল এবং অ-পিরচালন �য় ও আয়কর পিরেশােধর পর ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার কর উ�র �নাফার পিরমাণ িছল 
৭৭০.৬১ ল� টাকা।       

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১১২৯১.৫২ ল� ও ১৪২৭৯.৮৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বেছর সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর পিরমাণ 
িছল ৭১৪.২৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৬৪৯৬.৬৪ 

ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ১৬:৮৪। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৯৫৩৮.২৮  ল� ও ৩৪৪০৩.৮৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ২১৩:-১১৩ ও ৪২৬:-৩২৬। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ১৬৯ জন। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ায় জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ১৮৪ ও 
১৯২ 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� তদািন�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             
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     

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

০২. সরকাির অ�দান ৪৯৭৯০.০০ ৪৮৯৪৪.৪৬ ৪০৬৯৩.৩৯ ৪১৫৭১.৩৬ 

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

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৩৭৮.৫০ ৩৬২.০০ ৪২৫.০০ ৪৩১.৫৩ 

০৫. অ�া�  ১২৬৭.৬৫ ১৪৯৫.২৭ ১১৭৬.৮০ ১৪৪৫.০৭ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৫১৪৩৬.১৫ ৫০৮০১.৭৩ ৪২২৯৫.১৯ ৪৩৪৪৭.৯৬ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২২৭২৫.০০ ২১৫৭০.২৪ ২৭৮১০.৫৯ ২৪০৪৩.৩৪ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১০৬০৩.০০ ১১০৫০.০০ ৯৫২৬.৮০ ১৪৬৭৭.১৩ 

০৯. অ�া� �য়   ১৬৯৪৩.৪০ ১৬৭৯৯.১৩ ৩৮৩২.১৫ ৩২৬৪.১৯ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৫০২৭১.৪০ ৪৯৪১৯.৩৭ ৪১১৬৯.৫৪ ৪১৯৮৪.৬৬ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬ - ১০)   ১১৬৪.৭৫ ১৩৮২.৩৬ ১১২৫.৬৫ ১৪৬৩.৩০ 

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 ০.০০ ১১৫.২৮ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯৩৭.০০ ৭৮৮.৯৪ ৯৬৯.০০ ২৫২.৭৪ 

১৬. �মাট স�দ ৫৪৫৪.১০ ৪২৮৪.৩৫ ৪৭৫৪.৪৯ ২৯০১.৯৯ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯:৯১ ১১:৮৯ ১০:৯০ ১৭:৮৩ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৪৩৮০ ৩৭০৭ ৪৩২০ ৩৯৫০ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫০৮০১.৭৩ ল� ও ৫১৪৩৬.১৫ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৪৯৪১৯.৩৭ ল� ও ৫০২৭১.৪০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৩৮২.৩৬ ল�  ও ১১৬৪.৭৫ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৪৩৪৪৭.৯৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল  ৪১৯৮৪.৬৬ ল� টাকা ফেল 
উ�ৃ� িছল ১৪৬৩.৩০ ল� টাকা।     

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/ লভ�াংশ �দােনর �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় 
সং�ার �মাট অবদান িছল ১১৫.২৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ ২৯০১.৯৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ১৭:৮৩ । ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৪২৮৪.৩৫ ল� ও ৫৪৫৪.১০ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১১:৮৯ ও ৯:৯১।  ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৯৫০ 
জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব  
যথা�েম ৩৭০৭ জন ও ৪৩৮০ 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। িবএফিডিস’র �ধান 
কায �ালেয়র বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      িববরণ 

বােজট            
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১১৮-১৯      

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০       

সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ৬৩২.৯৪  ৬০৫.২৩   ৬৪৭.১৪ ৪৬০.৮১  
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 ২৬০.৫০  ২৪৯.২৫  ২৭৬.৭৫ ৩২১.২২  
0৫. অ�া�  ২৮৪.০০  ২৭৮.০০  ২৬৩.০০ ১৯৯.৭১  
0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১,১৭৭.৪৪  ১,১৩২.৪৮  ১,১৮৬.৮৯ ৯৮১.৭৪  

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ৪০০.০০  ৪০০.০০  ৪০০.০০ ৩৬০.৪৩  
0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪৬৭.০০  ৪৬৬.৫০  ৪০৬.৫০ ৪২৭.২০  
0৯. অ�া� �য়   ৩৩৮.৯৫  ৩৩৪.৫৩  ৩০৬.৬০ ২২১.৫৬  
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ১,২০৫.৯৫  ১,২০১.০৩  ১,১১৩.১০ ১,০০৯.১৯  
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   -২৮.৫১  -৬৮.৫৫  ৭৩.৭৯ -২৭.৪৫  
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান∙/লভ�াংশ ১০.০০  ১০.০০  ১০.০০ ৫.০০  
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 

(লভ�াংশসহ) অবদঅবদান   
১১৩.৮৫  ১১১.৬৭  ৯৩.৬৬ ৭৬.২১  

১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৮১.৫০  ৪৬.৮৭  ২৫১.৫০ ১৪.৪০  
১৬. �মাট স�দ ৪৭,৩৬৬.৪২ 

৪  
৪৬,৬০২.৯৩  ৪১,২৬২.৩৪ ৪৬,১৩১.৪৮  

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

১০৪:-৪ ১০৪:-৪ ১০৫:-৫ ১০৪:-৪ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)   ৮৬ ৯১  ৮৯ ৯৬ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১,১৩২.৪৮ ল� টাকা ও ১,১৭৭.৪৪ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ১,২০১.০৩ ল� টাকা ও ১,২০৫.৯৫ ল� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছের এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট 
�য় পরবত� ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম ৬৮.৫৫ ল� টাকা এবং ২৮.৫১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৯৮১.৭৪ ল� টাকা 
আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১,০০৯.১৯ ল� টাকা এবং �য় পরবত� ঘাটিতর পিরমাণ িছল ২৭.৪৫ ল� টাকা।  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক লভ�াংশ 
িহসােব  ১০.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১১.৬৭ ল� ও 
১১৩.৮৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক লভ�াংশ িহসােব ৫.০০ ল� টাকাসহ সরকাির �কাষাগাের �মাট অবদােনর 
পিরমাণ িছল ৭৬.২১ ল� টাকা।  ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ 
িছল ৪৬,১৩১.৪৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাতিছল (Debt Equity Ratio) ১০৪:-৪। ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট ও 
২০২০-২১ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৪৬,৬০২.৯৩ ল� টাকা এবং ৪৭,৩৬৬.৪২ ল� টাকা এবং ঋণ 
�লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ১০৪:-৪। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৯৬ জন। ২০১৯-
২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ৯১ ও ৮৬ 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            
২০২০-২১ 

২০১৫-২০১৬ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক     
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    

0১. িব�য় রাজ� ৩,৯১৫.৩৮  ৩,৭৩৫.১০  ৪,০৩৬.২৫ ২,৮৮৮.০২  

 �য়     

0২. উৎপাদন �য়  ২,০১৯.৯৫  ১,৫৭৮.৫২  ১,৮১৮.০৭ ১,১৮৭.৯৯  

0৩. অ�া� পিরচালন �য়  ১,০৯৪.৪৭  ১,০১৮.৩৪  ১,০০৯.৫৩ ৮০৭.৮৫  

0৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩,১১৪.৪২  ২,৫৯৬.৮৬  ২,৮২৭.৬০ ১,৯৯৫.৮৪  

0৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ৮০০.৯৬  ১,১৩৮.২৪ ১,২০৮.৬৫ ৮৯২.১৮  

0৬. অ-পিরচালন আয়  ৩২৩.৭৭  ৩০১.২৬  ৪১৫.২৮ ৩৬০.৪০  

0৭. অপিরচালন �য় ৮৫২.৬৭  ৮২৯.১৩  ৭৫৭.০৮ ৫০৯.৫১  

0৮. আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  

0৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ২৭২.০৬  ৬১০.৩৭  ৮৬৬.৮৫ ৭৪৩.০৭  

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

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

০.০০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  

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

২৫.০০  ২০.০০  ২৫.০০ ৫.০০  

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৬৮.২২  ৬৩৯.৯০  ৪৬৭.১৩ ৪০৩.৯৫  

১৪. �মাট স�দ ৬১,৪৭০.৭৯  ৫৬,৮৭৬.১৯ ৬২,২৭৬.৮৪ ৫১,৭০৭.১০  

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

৯১:৯ ৯১:৯ ৯২:৮ ৯১:৯ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩৬৭ ৩৭৮  ৩১৭ ৩৫৩ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট িব�য় রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩,৭৩৫.১০ ল� ও ৩,৯১৫.৩৮ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ২,৫৯৬.৮৬ ল� ও ৩,১১৪.৪২ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১,১৩৮.২৪ ল� ও 
৮০০.৯৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ২,৮৮৮.০২ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১,৯৯৫.৮৪ 
ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৮৯২.১৮ ল� টাকা ।  

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশােধর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২০.০০ ল� ও ২৫.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক দীঘ �েময়ািদ 
ঋণ পিরেশাধর পিরমাণ িছল ৫.০০ ল� টাকা ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সং�ার �মাট �ায়ী স�েদ িবিনেয়ােগর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৩৯.৯০ ল� ও ৪৬৮.২২ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক  �ায়ী স�েদ িবিনেয়ােগর  পিরমাণ িছল ৪০৩.৯৫ ল� টাকা। । ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর 
৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫১,৭০৭.১০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt 

Equity Ratio) িছল ৯১:৯। ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ �া�িলত বােজট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
৫৬,৮৭৬.১৯ ল� টাকা ও ৬১,৪৭০.৭৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ৯১:৯ । ২০১৮-১৯ সমা� 
অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৩৫৩ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ৩৭৮ ও ৩৬৭ জন।    
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রাজধানী উ�য়ন ক��প� 

১৯৫৩ সােল ই� �ব�ল এ�া� নং xiii বেল ১৯৫৬ সােল আগ� মােস ঢাকা ইম�ভেম� �া� �িতি�ত হয়। 
পরবত�কােল ৩০ এি�ল ১৯৮৭ ি�. তািরেখ জাির�ত The Town Improvement (Amendment) Ordinance1 9 87  বেল 
ঢাকা ই�ভেম� �া�-�ক রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক) নামকরণ করা হয়। �রাতন রা�া সং�ার, ন�ন রা�াঘাট িনম �াণ, 
ঘনবসিত�ণ � বি� �রীকরণ, �াি� িবেনাদন �ক� ও িনম �ল আেলা-বাতাস চলাচলকে� পাক� ও �খলার মাঠ িনম �াণ, ন�ন আবািসক, 
বািণিজ�ক ও িশ� এলাকা �ি�র উে�ে� �েয়াজনীয় জিম ��ম দখেলর �ব�া করা ও উ� ��ম দখল�ত জিম ��ুভােব 
বরাে�র �ব�া �হণ, �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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
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 

৩২০৫০.০০ 
১২৭৫০.০০ 
৩৮২৭.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

২৭১০০.০০ 
৯৬৫০.০০ 
৩০৭২.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

৩৮৯০০.০০ 
২২২০০.০০ 
৭০৮৩.৮০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

৪৯৮৫০.৭৯ 
৬৩২৭.৬০ 
২৫৩০.৬১ 

০৬. �মাট আয় (০১+----+০৫) ৪৮৬২৭.০০ ৩৯৮২২.০০ ৬৮১৮৩.৮০ ৫৮৭০৯.০০ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৬২৮৫.৫০ 
৬৯৩.০০ 

৪৮৮০.৫০ 

 
৫৯৮৫.৫০ 
৬৪৩.০০ 

৪৮৩৪.০০ 

 
৬০০৫.৫০ 
৬৪৩.০০ 

৪৮২৭.৫০ 

 
৫১৩০.০০ 
৪৭৬.৮৩ 

৩০০০.৬৯ 
১০. �মাট �য় (০৭+---+০৯) ১১৮৫৯.০০ ১১৪৬২.৫০ ১১৪৭৬.০০ ৮৬০৭.৫২ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (০৬-১০) ৩৬৭৬৮.০০ ২৮৩৫৯.৫০ ৫৬৭০৭.৮০ ৫০১০১.৪৮ 
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�া) 

১৩০০.০০ 
৯১১৩.০০ 

০.০০ 
১০২০৮৪.০০ 

২৬৮৭০৩৯.৭৯  
১ : ৯৯ 
১২৫০ 

১২০০.০০ 
৮৫০৭.০০ 

০.০০ 
৯৫৬৭৯.০০ 

২৫৫৯৩০৩.৭৯ 
১ : ৯৯ 
১৪১০ 

১১০০.০০ 
৮৫০৯.০০ 

০.০০ 
৩০২৬৫০.০০ 

৩২০৮১০৪.৬৭ 
০ : ১০০ 

১৫৮৫ 

৪০০.০০ 
৮৭৩৪.৪৮ 

০.০০ 
১২২৩১৫.৪০ 

২৪৩৯২৬১.২৯ 
১ : ৯৯ 
১২১১ 

 ২০১৮-১৯ (সামিয়ক) অথ �বছের রাজউক এর �মাট ৫৮৭০৯.০০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৮৬০৭.৫২ ল� 
টাকা। ফেল রাজউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৫০১০১.৪৮ ল� টাকা। ২০১৯-২০  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও  
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৩৯৮২২.০০ ল� ও ৪৮৬২৭.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় 
�া�লন করা হয় যথা�েম ১১৪৬২.৫০ ল� টাকা ও ১১৮৫৯.০০ ল� টাকা। ফেল রাজউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব 
যথা�েম ২৮৩৫৯.৫০ ল� ও ৩৬৭৬৮.০০ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ (সামিয়ক) অথ �বছের রাজউক লভ�াংশ িহেসেব ৪০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৮৭৩৪.৪৮ ল� 
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট রাজউক 
লভ�াংশ িহেসেব যথা�েম ১২০০.০০ ল� ও ১৩০০.০০ ল� টাকাসহ �মাট ৮৫০৭.০০ ল� টাকা ও ৯১১৩.০০ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
২৪৩৯২৬১.২৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১ : ৯৯। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৫৫৯৩০৩.৭৯ ল� ও ২৬৮৭০৩৯.৭৯ 
ল� টাকা এবং উভয় অথ �বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব ১ : ৯৯। ২০১৮-১৯ অথ �বছের রাজউক এর জনবল িছল �মাট ১২১১ জন। এ 
জনবল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১  অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৪১০ ও ১২৫০ 
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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধতবােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদতবােজট 
২০১৯-২০ 

��ত 
২০১৮-১৯ 

 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 ৫০৩৫.১৮ ৬৪১৬.৯৫ ৬০৭৭.৫৮ ৬৯৯৩.২৩ 
০৫. অ�া� ৩৪৭৬.৩২ ৩৭৬৯.৫৫ ৩৩৮৮.৯২ ২৫৪৪.৩৭ 
০৬. �মাট আয়  ১+.. . . +৫) ৮৫১১.৫০ ১০১৮৬.৫০ ৯৪৬৬.৫০ ৯৫৩৭.৬০ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ১৪৮০.৭৫ ১৪১৩.৭৫ ১৫৯৭.২৫ ১২৯০.১২ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ৬৭১.০০ ৬৪৬.০০ ৪০১.০০ ২৬৩.৫২ 
০৯. অ�া� ১৭৭৪.৫৭ ২১৫৯.৮০ ১৮৪০.৬৭ ১৪৪৬.০৬ 
১০. �মাট�য়  (৭+ . . . +৯) ৩৯২৬.৩২ ৪২১৯.৫৫ ৩৮৩৮.৯২ ২৯৯৯.৭০ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) : (৬-১০) ৪৫৮৫.১৮ ৫৯৬৬.৯৫ ৫৬২৭.৫৮ ৬৫৩৭.৯০ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৩৭৫.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১০৫০.০০ ১২৫০.০০ ১০৫০.০০ ১০৬৯.০২ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৭২১০.০০ ১০৩৯৬০.০০ ১৪১০৫.০০ ৪৯৮৪.৬৮ 
১৬. �মাট স�দ ৩৩১৭৫১.৮১ ৩১৯৯২৬.৮৮ ১৭০৮৯৬.৯৫ ২০৯৮৬৬.৯৩ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৪৫ : ৫৫ ৪৪ : ৫৬ ৪৩ : ৫৭ ১৮ : ৮২ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৩৯৩ ৩৮০ ৩৩৫ ৩৪৮ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের চউক এর �মাট ৯৫৩৭.৬০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ২৯৯৯.৭০ ল� টাকা। ফেল 
চউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৬৫৩৭.৯০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ১০১৮৬.৫০ ল� ও ৮৫১১.৫০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় 
যথা�েম ৪২১৯.৫৫ ল� ও ৩৯২৬.৩২ ল� টাকা। ফেল চউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫৯৬৬.৯৫ ল� ও 
৪৫৮৫.১৮ল� টাকা।  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের চউক লভ�াংশ িহেসেব ৩৭৫.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ১০৬৯.০২ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট চউক লভ�াংশ 
িহেসেব ৫৫০.০০ ল� টাকাসহ যথা�েম �মাট ১২৫০.০০ ল� ও ১০৫০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২০৯৮৬৬.৯৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত ১৮:৮২। ২০১৯-২০অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩১৯৯২৬.৮৮ ল� ও ৩৩১৭৫১.৮১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৪৪ : ৫৬ ও ৪৫ : 
৫৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছের চউক এর জনবল িছল �মাট ৩৪৮ জন। এ জনবল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১  
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৮০ জন ও ৩৯৩ জন।       
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�লনা উ�য়ন ক��প� 

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

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ বােজট           
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত 
বােজট ২০১৯-২০ 

��ত              
২০১৮-১৯ 

 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 ৬০.০০ ৫৫.০০ ৩৯.০০ ৫৫.৭৩ 

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ১,৮২৫.০০ ১,৭৫০.০০ ১,৮০০.০০ ১,৫০৬.৯০ 

০৫. অ�া�  ৯৭১.০০ ৯৪৬.০০ ৬৯১.৯০ ১,২৪২.০২ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ২,৮৫৬.০০ ২,৭৫১.০০ ২,৫৩০.৯০ ২,৮০৪.৬৫ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১,২৩৪.৪১ ১,১৬৯.১৩ ১,৩০৬.৯১ ১,০২২.৮৯ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩৯০.০০ ৩৮৯.০০ ৫৮৯.০০ ৫৬২.২৫ 

০৯. অ�া� �য়   ১,২৭৭.১০ ১,৩৫২.৮৪ ১২৭৪.৬৭ ৮৮০.৫৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২৯০১.৫১ ২৯১০.৯৭ ৩১৭০.৫৮ ২৪৬৫.৭২ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   -৪৫.৫১ -১৫৯.৯৭ -৬৩৯.৬৮ ৩৩৮.৯৩ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ২০০.০০ ২২২.০০ ২২২.০০ ২০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৩৫০.০০ ৩৭২.০০ ৪৯৭.০০ ৩১৪.৫৭ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৬৪৭০.০০ ১৮২৬১.৩৮ ৬৯০১৯.৩৩ ৪২৬৩.২০ 

১৬. �মাট স�দ ১১৩২৬৮.১৩ ৮১৫০৮.৪৯ ১৩২,৫৫৫.৪১ ৬৯,৩২৬.৪১ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১২:৮৮ ১০:৯০ ৯:৯১ ৬:৯৪ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৪৪ ২৪৪ ২৭৮ ২৫২ 

          ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত  বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৭৫১.০০ ল� ও ২,৮৫৬.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
২৯১০.৯৭ ল� ও ২৯০১.৫১ ল� টাকা। ফেল উ� সমেয় বােজেট ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৫৯.৯৭ ল� ও ৪৫.৫১ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ২৮০৪.৬৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২,৪৬৫.৭২ ল� টাকা এবং �য় 
পরবত� আেয়র পিরমাণ িছল ৩৩৮.৯৩ ল� টাকা।  

         ২০১৮-১৯ অথ �বছের �লনা উ�য়ন ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ২০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৩১৪.৫৭ ল� টাকা 
সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �কিডএ 
লভ�াংশ িহেসেব যথা�েম ২২২.০০ ল� টাকা ও ২০০.০০ ল� টাকাসহ �মাট ৩৭২.০০ ল� ও ৩৫০.০০ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের জমা �দান করেব। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৬৯,৩২৬.৪১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৬:৯৪। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ৮১৫০৮.৪৯ ল� টাকা এবং ১১৩,২৬৮.১৩ ল� টাকা 
হেব এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১০:৯০ এবং ১২:৮৮। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর 
সং�া িছল ২৫২ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব 
২৪৪ জন।    
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রাজশাহী উ�য়ন ক��প� 

 রাজশাহী উ�য়ন ক��প� ১৯৭৬ সােলর ৭৮ নং অিড ��া� বেল �ি� করা হয়। এ� �হায়ণ ও গণ�ত� ম�ণালেয়র অধীন 
এক� �ায়�শািসত সং�া। রাজশাহী শহেরর বাস�ান সম�ার সমাধান, রা�াঘাট ও পয়ঃ�ণালী িনম �াণ তথা শহেরর সািব �ক 
উ�য়েনর লে�� এই সং�া কাজ কের যাে�। রাজশাহী উ�য়ন ক��পে�র বােজট-সংি��সার িন��প : 

বােজট-সংি��সার 
     (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বােজট  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট  
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
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 

৩০০.০০ 
০.০০ 

৬৭৪.০০ 
৩৪৪৯.২০ 

 
০.০০ 

৩০০.০০ 
০.০০ 

৬৪৯.০০ 
১২৯২.৬০ 

 
০.০০ 

৫০০.০০ 
০.০০ 

৫১৪.৬০ 
১২৩২.১৮ 

 
০.০০ 

৪০০.০০ 
০.০০ 

৫৬৯.৭৩ 
২১১১.২১ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ৪৪২৩.২০ ২২৪১.৬০ ২২৪৬.৭৮ ৩০৮০.৯৪ 
 
০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৪০৭.৬৮ 

৪০.০০ 
৭৬৯৬.৬২ 

 
৩৯৩.৬০ 

৮৫.০০ 
১১৬৯.৯০ 

 
৪৩৩.৮১ 

৭৫.০০ 
৩৭৪৮.২৮ 

 
২৭৩.৪৪ 
৩৮.৭৪ 

১৫৫৫.১৮ 
১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৮১৪৪.৩০ ১৬৪৮.৫০ ৪২৫৭.০৯ ১৮৬৭.৩৬ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -৩৭২১.১০ ৫৯৩.১০ -২০১০.৩১ ১২১৩.৫৮ 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

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

৪০.০০ 
৪০.০০ 
০.০০ 

৭১৭১.০০ 
৭৩৫৫৯.৪০ 

৩১:৬৯ 
৭১ 

৪০.০০ 
৪০.০০ 
০.০০ 

৬৮২.৫৭ 
৭০১২২.৩০ 

৩২:৬৮ 
৭১ 

৪০.০০ 
৪০.০০ 
০.০০ 

৩৩০৯.৯৬ 
৪৩৩৫৮.০০ 

৩৮:৬২ 
৬৯ 

৪০.০০ 
৪০.০০ 
০.০০ 

১২৫৬.৭০ 
৬১৪৪৯.৬০ 

৩৪:৬৬ 
৬৯ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২২৪১.৬০ ল� ও ৪৪২৩.২০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৬৪৮.৫০ ল� ও ৮১৪৪.৩০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৯৩.১০ ল� ও -৩৭২১.১০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সং�ার ৩০৮০.৯৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৮৬৭.৩৬ ল� টাকা এবং �য় উ�� ঘাটিতর 
পিরমাণ িছল ১২১৩.৫৮ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 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। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের ৪০.০০ ল� টাকা লভ�াংশ �দানসহ সং�ার �মাট অবদান িছল ৪০.০০ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৬১৪৪৯.৬০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত ৩৪:৬৬। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব যথা�েম 
৭০১২২.৩০ ল� ও ৭৩৫৫৯.৪০ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত হেব 3২:৬৮ও ৩১:৬৯। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত 
জনবেলর সং�া িছল ৬৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার 
জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৭১ জন।   
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জাতীয় �হায়ন ক��প� 

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

এ �িত�ােনর উে��, কায ��ম ও ল�� হে�-��ু পিরক�নার মা�েম আ�িনক নাগিরক �েযাগ-�িবধসহ উপেজলা 
পয �ায় পয �� আবািসক �ট ও �াট �তির করা। িকি� �িবধার মা�েম 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�র২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার 
িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক িববরণ বােজট সংেশািধতবােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন�র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

 আয়     
০১. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ১৮৭৭.০০ ১৭০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৪৮৬৮.৬২ ৪১১৩.৫৫ ৫৫৭৪.৯১ ৫৩২১.০০ 
০৫. অ�া� ৬৩৬০.৮৮ ৬৮৫০.৯৫ ৫৩০৬.৫৯ ৫২৮৯.৫০ 
০৬. �মাট আয়  ১+.. . . +৫) ১৩১০৬.৫০ ১২৬৬৪.৫০ ১২৮৮১.৫০ ১২৬১০.৫০ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ৩২৩৮.২৩ ৩০৯১.২৫ ২৯৫৭.৫৯ ২৯৯৯.৫০ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ১৮০.৫০ ১৫৮.৫০ ১১৫.০০ ৬৫.০০ 
০৯. অ�া� ৩০৫২.১৫ ৩৭০৬.২০ ২৩৪৪.০০ ২৩৩০.০০ 
১০. �মাট�য়  (৭+ . . . +৯) ৬৪৭০.৮৮ ৬৯৫৫.৯৫ ৫৪১৬.৫৯ ৫৩৯৪.৫০ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) : (৬-১০) ৬৬৩৫.৬২ ৫৭০৮.৫৫ ৭৪৬৪.৯১ ৭২১৬.০০ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৩৪০০.০০ ১৩২৫০.০০ ১৩৫০০.০০ ১৩৩০০.০০ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৫৫১৮৯.৫৫ ৪২০৯৬.৪৮ ১১১৪০১.৩৯ ৫৫৯৭৬.৫৩ 
১৬. �মাট স�দ ৬৩৩৩৮৬.৬৬ ৫৭৩১৫৮.১১ ৭২১৯২৫.৭৪ ৫৩৬০২৭.৬৩ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৬:৮৪ ৮:৯২ ২৬:৭৪ ৩:৯৭ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৫৬৪ ৫৩৯ ৫২০ ৫২০ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের জাতীয় �হায়ন ক��পে�র �মাট ১২৬১০.৫০ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৫৩৯৪.৫০ 
ল� টাকা। ফেল সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৭২১৬.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধতবােজট এবং 
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ১২৬৬৪.৫০ ল� ও ১৩১০৬.৫০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট 
�য় �া�লন করা হয় ৬৯৫৫.৯৫ ল� টাকা ও ৬৪৭০.৮৮ ল� টাকা। ফেল ক��পে�র �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম 
৫৭০৮.৫৫ ল� ও ৬৬৩৫.৬২ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের জাতীয় �হায়ন ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ১২০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ১৩৩০০.০০ ল� 
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া� 
লভ�াংশ িহেসেব ১২০০.০০ ল� টাকাসহ যথা�েম �মাট ১৩২৫০.০০ ল� ও ১৩৪০০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫৩৬০২৭.৬৩ ল� টাকাএবং ঋণ 
�লধন অ�পাত িছল ৩:৯৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৫৭৩১৫৮.১১ ল� ও ৬৩৩৩৮৬.৬৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ৮:৯২ 
ও ১৬ : ৮৪। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ক��পে�র জনবল িছল �মাট ৫২০ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ক��পে�র জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ৫৩৯ জন ও ৫৬৪ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     
০1. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
০2. সরকাির অ�দান ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১৭০০.০০ ১২০০.০০ 
০3. �সবার জ� �া� িফ ৩৫.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ৭০.৪৯ 
০4. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৩.৮০ ৩.৮০ ০.০০ ৪.৭৮ 
০5. অ�া� ৪৩৯০.৭০ ৬৪৩৬.৪৫ ৪৩০২.২৭ ০.০০ 
০6. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৫৬২৯.৫০ ৭৬৭০.২৫ ৬০২৭.২৭ ১২৭৫.২৭ 

 �য়     
০7. �বতন ও ভাতািদ ১৬৪.৩৫ ২১৬.৫২ ২৯২.৫১ ২৫.২২ 
০8. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
০9. অ�া� ৪২২০.৫৭ ৬৫০৫.৮৫ ৩৬৩৪.০৮ ৪৩৯.১৩ 
10. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৪৩৮৪.৯২ ৬৭২২.৩৭ ৩৯২৬.৫৯ ৪৬৪.৩৫ 
11. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত):(৬-১০) ১২৪৪.৫৮ ৯৪৭.৮৮ ২১০০.৬৮ ৮১০.৯২ 
12. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
13. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
14. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) 0.00 0.00 ০.০০ 0.00 
15. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪২১.৫০ ৩৯০.৫০ ৮৯৬.০০ ৫১৬.৪৬ 
16. �মাট স�দ ৩০৮৪.২৪ ১৮৩৯.৬৬ ৩৩৬৫.১৭ ৮৮৭.৯৮ 
17. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ০ : ১০০ ০ : ১০০ ০ : ১০০ ০ : ১০০ 
18. �মাট জনবল (সং�া) ১১৮ ১২৪ ১১৪ ৫০ 

  ২০১৮-১৯  অথ �বছের কউক এর �মাট ১২৭৫.২৭ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৪৬৪.৩৫ ল� টাকা। ফেল 
কউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ৮১০.৯২ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত বােজেট �মাট আয় যথা�েম ৭৬৭০.২৫ ল� ও ৫৬২৯.৫০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম 
৬৭২২.৩৭ ল� ও ৪৩৮৪.৯২ ল� টাকা। ফেল  উ� সমেয় কউক এর �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৯৪৭.৮৮ ল� 
টাকা ও ১২৪৪.৫৮ ল� টাকা।                  

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট কউক লভ�াংশ িহসােব 
সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � �দান করেব না। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ িছল ৮৮৭.৯৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ০:১০০। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৮৩৯.৬৬ ল� ও ৩০৮৪.২৪ ল� টাকা 
এবং উভয় অথ �বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব ০: ১০০। ২০১৮-১৯  অথ �বছের কউক এর জনবল িছল �মাট ৫০ জন। এ জনবল 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  �ি�  দ�ড়ােব যথা�েম ১২৪ জন ও ১১৮ 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            
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০        

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক               
২০১৮-১৯ 

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

০২. সরকাির অ�দান ৪৬,৬০২.০৭ ৪৫,৮৮৫.৫৬ ৪৬,১৪৯.৮৭ ৪০,১৬৬.৩৯ 

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

০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৩,৩১২.৪৪  ৩,৫৪৮.৩৩ ২,৮৪৭.৭৩ ৩,৩২৮.৬৯ 

০৫. অ�া�  ২৫.০০  ২৫.০০ ২৫.০০ ২৪.৯৮ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৪৯,৯৩৯.৫১  ৪৯,৪৫৮.৮৯ ৪৯,০২২.৬০ ৪৩,৫২০.০৬ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ২,০২০.২৫  ১,৯২৯.৯৪ ২,১২৪.২৪ ২,৩২৬.০৫ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ১৭৮.০৮  ১৬০.৬০ ১৮১.০৯ ১৭৬.২৭ 

০৯. অ�া� �য়   ৪৭,৫১৬.৩৭  ৪৬,৮০৮.৯০ ৪৬,৯৭৩.৪৩ ৪০,৯২১.৫৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৪৯,৭১৪.৭০  ৪৮,৮৯৯.৪৪ ৪৯,২৭৮.৭৬ ৪৩,৪২৩.৯০ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ২২৪.৮১ ৫৫৯.৪৫ -২৫৬.১৬ ৯৬.১৬ 

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)    ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১১৮.৪০ ২৫৮.০০ ১৪৬.৪০ ২.২২ 

১৬. �মাট স�দ ৩৫,৫৮২.১৯ ৩৫,৪০৭.৩৮ ২৪,৯৬৭.৮৯ ৩৪,৮৯৭.৯৩ 

১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯২:৮ ৯৩:৭ ৯৫:৫ ৯৪:৬ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ২৯৩ ২৯৩ ২৯৩ ৩১৭ 

        ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � 
করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯,৪৫৮.৮৯ ল� ও ৪৯,৯৩৯.৫১ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৪৮,৮৯৯.৪৪ ল� ও ৪৯,৭১৪.৭০ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫৫৯.৪৫ ল� ও 
২২৪.৮১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৪৩,৫২০.০৬ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪৩,৪২৩.৯০ ল� 
টাকা এবং �য় পরবত�  উ�ৃ� তহিবেলর পিরমাণ িছল ৯৬.১৬ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৩৪,৮৯৭.৯৩ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৯৪:৬। ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ 
�ি� �পেয় যথা�েম ৩৫,৪০৭.৩৮ ল� টাকা এবং ৩৫,৫৮২.১৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৯৩:৭ 
এবং ৯২:৮। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৩১৭ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-
২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�ান �া�-এর �ধান কায �ালেয়র জনবল দ�ড়ােব ২৯৩ জন। 

  



49 
 

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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেটর 
সংি��-সার িন��প: 

বােজট-সংি�� সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. পিরচালন রাজ� ৫৮৪.৫০ ৫৬৩.৫০ ৬৮৫.০০ ৫৭৫.৬২ 

 �য়         

০২. পিরচালন �য় ২,০১০.৪০ ২,০০৯.৭৫ ১,৫৯৭.৬০ ১,৯৭৭.৭৮ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৪৫২.১৫ ৪৮২.১৫ ৬১৮.৮০ ৪৬১.১৪ 

০৪. �মাট �য় (০২+০৩) ২,৪৬২.৫৫ ২,৪৯১.৯০ ২,২১৬.৪০ ২,৪৩৮.৯২ 

০৫. পিরচালন উ��ৃ/ঘাটিত (১-৪) -১,৮৭৩.০৫ -১,৯২৮.৪০ -১,৫৩১.৪০ -১,৮৬৩.৩০ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ২৪৬.৭৫ ২২৩.৬৫ ১৮৮.১০ ১৭৭.৫৮ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ১৫১.০০ ১৫১.০০ ১৫১.০০ ১৫০.৭৭ 

০৮. আয়কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) -১,৭৮২.৩০ --১,৮৫৫.৭৫ -১,৪৯৪.৩০ -১,৮৩৬.৪৯ 

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

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ১৫৯.০০ ১৯৫.০০ ১৫৮.৫০ ৪.৩৯ 

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

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪৬.০০ ৪৬.০০ ৬.০০ ০.০৫ 

১৪. �মাট স�দ ৯২৬৩.০৬ ৯৩৬৮.৫৯ ৬২০৮.৭৩ ৯৫৩৯.৮৯ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৩৪ : -৩৪ ১১৫ : -১৫ ২১৫ : -১১৫ ৯৫ : ৫ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া) ২৮৬ ২৮৬ ২৭২ ২৭৭ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর �মাট ৫৭৫.৬২ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় 
২৪৩৮.৯২ ল� টাকা। ফেল কেপ �ােরশেনর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৮৬৩.৩০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ৫৬৩.৫০ ল� ও  ৫৮৪.৫০ ল� 
টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ২৪৯১.৯০ ল� ও ২৪৬২.৫৫ ল� টাকা। ফেল সং�ার পিরচালন �লাকসােনর 
পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম -১৯২৮.৪০ ল� ও -১৮৭৩.০৫ ল� টাকা।         

২০১৮-১৯ অথ �বছের চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন িবিভ� খােত ৪.৩৯ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। 
�লাকসােনর কারেণ ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া লভ�াংশ িহেসেব 
সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � �দান করেব না। তেব উ� সমেয় অ�া� খােত সরকাির �কাষাগাের যথা�েম ১৯৫.০০ ল� ও 
১৫৯ ল� টাকা �দান করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৯৫৩৯.৮৯ ল� টাকা ও ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৯৫:৫। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর 
�াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৯৩৬৮.৫৯ ল� ও ৯২৬৩.০৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত হেব ১১৫ : -১৫ ও ১৩৪ : -৩৪। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কপ �েরশেনর জনবল িছল �মাট ২৭৭ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর জনবল দ�ড়ােব 
২৮৬ জন।      
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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            
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০        

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত              
২০১৮-১৯ 

 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 ৩,১০৮.০৮ ২,৮৭৯.৩৭ ২,৬৮৪.৪৮ 
 

২,৩৩৬.৯৪ 

০৫. অ�া�  ১৪.০০ ১৪.০০ ১২.০০ 
 

০.৩১ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩,১২২.০৮ ২,৮৯৩.৩৭ ২,৬৯৬.৪৮ ২,৩৩৭.২৫ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১,৫২০.০০ ১,৫২০.০০ ১,৫২০.০০ ১,১৮৪.২৪ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৬৫৮.০০ ৪৩২.০০ ৩০০.০০ ৬২৫.৮৩ 

০৯. অ�া� �য়   ৮২০.০০ ৮১৯.৯৫ ৭০৬.৪০ ৫৩৬.২৮ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২,৯৯৮.০০ ২,৭৭১.৯৫ ২,৫২৬.৪০ ২,৩৪৬.৩৫ 

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

১২৪.০৮ ১২১.৪২ ১৭০.০৮ -৯.১০ 

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�া)  ১৭৮ ১৮১ ১৫৮ ১৬২ 
 

 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। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৮৯৩.৩৭ ল� 
ও ৩,১২২.০৮ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৭৭১.৯৫ ল� ও ২,৯৯৮.০০ ল� টাকা। 
ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১২১.৪২ ল� ও ১২৪.০৮ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ২,৩৩৭.২৫ ল� টাকা 
আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২,৩৪৬.৩৫ ল� টাকা এবং �য় পরবত�  ঘাটিত তহিবেলর পিরমাণ িছল ৯.১০ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১৬২ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং    
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন-এর জনবল দ�ড়ােব  যথা�েম ১৮১ জন ও ১৭৮ 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           
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০         

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত        
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ১২,১৫৩.৫৬ ১১,৪৮৪.১২ ১২,৭৬৮.৭৫ ৯,৮১৩.৩৪ 

 �য়     
০২. পিরচালন �য়  ৪,০১৯.২৫ ৩,৭৯৩.৮৫ ৫,৩৩০.৯১ ৩,৩০০.২৯ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৫,৬৯৮.৪৪ ৫,৫০৯.৯৯ ৫,৩৯৩.৫০ ৫,০৫১.৬৭ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৯,৭১৭.৬৯ ৯,৩০৩.৮৪ ১০,৭২৪.৪১ ৮,৩৫১.৯৬ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ২,৪৩৫.৮৭ ২,১৮০.২৮ ২০৪৪.৩৪ ১,৪৬১.৩৮ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৬৮৬.২১ ৭১৩.০৯ ৬৫২.১৪ ৬৫২.৯৪ 
০৭. অপিরচালন �য় ৩,০১২.৫০ ২,৭৮৭.৪৫ ২,৫২৬.৪০ ২,১২৩.৪২ 

০৮. আয়কর  ৩৮.৩৫ ৩৭.০৭ ৫৯.৫৩ -৩.১৯ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৭১.২৩ ৬৮.৮৫ ১১০.৫৫ -৫.৯১ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১৫.০০ 
১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান   

 
১,০৬৬.৬০ ১,০০৩.০০ ১,১৩৬.২২ ৮৬১.৯১ 

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

২০৬.৯৭ ২০৬.৯৭ ২০.০০ ২০.০০ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮,৩৩৬.৭৫ ৯,৯৫৫.৭৫ ১০,৩৮২.৭৫ ৪,৬১২.৪৭ 

১৪. �মাট স�দ ৪০,৯২৫.৩৮
৩৯০৪১.৩২ 

৩২,৪৫১.৩৯ ৩৫,৪৯২.১১ ২২,৪৯৯.৫৫ 

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

১৬:৮৪ ১৬:৮৪ ১৩:৮৭ ১৭:৮৩ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)        ৮৯৯  
৩৬০ ৩৬০  

         ৮০৩       
১৯৯৩7 7 8  

                 ৭৬৯   
৩7 67  

৯৩৬ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১,৪৮৪.১২ ল� ও ১২,১৫৩.৫৬ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ  যথা�েম ৯,৩০৩.৮৪ ল� ও ৯,৭১৭.৬৯ ল� টাকা ফেল �য় পরবত� পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ২,১৮০.২৮ ল� 
ও ২,৪৩৫.৮৭ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৬৮.৮৫ ল� ও ৭১.২৩ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের 
সং�ার ৯,৮১৩.৩৪ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৮,৩৫১.৯৬ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার 
পিরমাণ িছল ১,৪৬১.৩৮ ল� টাকা এবং নীট �লাকসান িছল ৫.৯১ ল� টাকা।  

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট লভ�াংশ িহসােব ১০০.০০ ল� 
টাকাসহ সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১,০০৩.০০ ল� ও ১,০৬৬.৬০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ১৫.০০ ল� টাকা লভ�াংশসহ সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�মাট অবদােনর পিরমাণ িছল ৮৬১.৯১ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট 
স�েদর পিরমাণ ২২,৪৯৯.৫৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৭:৮৩। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩২,৪৫১.৩৯ ল� এবং 
৪০,৯২৫.৩৮ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ১৬:৮৪। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত 
জনবেলর সং�া ৯৩৬ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল 
দ�ড়ােব যথা�েম ৮০৩ জন ও ৮৯৯ জন।   
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সােবক �বসামিরক িবমান চলাচল িবভাগ ও িবমান ব�র উ�য়ন সং�ােক একী�ত কের অে�াবর ১৯৮৫ ি� . অ�ােদশ 
নং- ৩৮ বেল �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� �িতি�ত হয়। ১৯ �ফ�য়াির ২০১৭ ি�. তািরেখ সরকার ক��ক “িদ িসিভল 
এিভেয়শন অথির� অ�া�” �ণয়ন করা হয়। ক��পে�র িনয়�েণ বত�মােন ৩� আ�জ�ািতক, ৫� অভ��রীণ ও ৪� STOL (Short 

Take-off & Landing) িবমান ব�র রেয়েছ। বাংলােদেশর আকাশ সীমানায় ও িবমান ব�রস�েহ �দিশ-িবেদিশ িবমােনর ��ু ও 
িনরাপদ চলাচেলর �ব�া িনি�ত করা এ �িত�ােনর �� কাজ। িবমান চলাচেলর �েযাগ �িবধা �ি�র লে�� ক��প� �িত বছর 
িবিভ� কায ��ম �হণ ও বা�বায়ন কের থােক।বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক িববরণ বােজট সংেশািধতবােজট অ�েমািদতবােজট ��ত 
ন�র  ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. �মাট পিরচালন রাজ� ১৬৭৯৭৯.৯৪ ১৬৪৪৯৪.১২ ১৪১১২৮.৪০ ১৬০৬৬১.২৪ 

 �য়     

০২. পিরচালন �য় ৭৯৮৮৮.৪২ ৭৭৬৪৪.০০ ৭২৬৮৪.৭৫ ৫৩২৮৭.১৯ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য় ১৪৫০৩.৭৮ ১৪০৭২.৪০ ১৩২৪৫.০০ ৮০৫৯.৮৮ 

৪ �মাট পিরচালন �য় (২+৩) ৯৪৩৯২.২০ ৯১৭১৬.৪০ ৮৫৯২৯.৭৫ ৬১৩৪৭.০৭ 

০৫. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (১-৪) ৭৩৫৮৭.৭৪ ৭২৭৭৭.৭২ ৫৫১৯৮.৬৫ ৯৯৩১৪.৯৭ 

০৬. অ-পিরচালন আয় ১১৭৮৩.৯৬ ১১২০৪.৩৬ ৯১০০.৫০ ৮৪১৭.৬৮ 

০৭. অ-পিরচালন �য় ০.০০ ৩২৩.৮১ ৬৪৭.৬১ ৭২৬.০৪ 

০৮. আয়কর ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ২৩০০০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান) (৫+৬-৭-৮) ৫৫৩৭১.৭০ 53৬৫৮.২৭ 28651.54 ৮৪০০৫.৮১ 

১০. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ১২৫০০.০০ ১২৫০০.০০ ১২৫০০.০০ ৯০০০.০০ 

১১. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪৪০৫০.৩০ ৪৪০৯৮.৮৬ ৪৮৯৬২.৬১ ৩৩১২৪.৬৬ 

১২. দী�ঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ০.০০ ১৮৮২৬.২৬ ৫৮৮০.৬৫ ২৫৮৮০.৬৫ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ১৪৯৫৮০.৯২ ৮১৫২১.৩৩ ১৭৫২৩২.০০ ৫০৮৪৫.৭১ 

১৪. �মাট স�দ ১৫১৭২০৪.৭৭ ১৩২৭৫৬২.৯১ ১০৪৯৪৮৮.০২ ১২১১২৭৪.৩৫ 

১৫. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৩২:৬৮ ২৬:৭৪ ৫৭:৪৩ ২২:৭৮ 

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

২০১৮-১৯ অথ �বছের বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র �মাট ১৬০৬৬১.২৪ ল� টাকা পিরচালন রাজে�র 
িবপরীেত �মাট পিরচালন �য় হয় ৬১৩৪৭.০৭ ল� টাকা। ফেল ক��পে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ায় ৯৯৩১৪.১৭ ল� 
টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট ক��পে�র �মাট আয় যথা�েম 
১৬৪৪৯৪.১২ ল� ও ১৬৭৯৭৯.৯৪ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন করা হয় যথা�েম ৯১৭১৬.৪০ ল� ও ৯৪৩৯২.২০ ল� 
টাকা। ফেল ক��পে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৭২৭৭৭.৭২ ল� ও৭৩৫৪২.৭৪ ল� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ৯০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট 
৩৩১২৪.৬৬ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত 
উভয় বােজেট ক��প� লভ�াংশ িহেসেব ১২৫০০.০০ ল� টাকাসহ �মাট যথা�েম ৪৪০৯৮.৮৬ ল� ও ৪৪০৫০.৩০ ল� টাকা �দান 
করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১২১১২৭৪.৩৫ ল� টাকা ও 
ঋণ �লধন অ�পাত িছল ২২:৭৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত বােজেট সং�ার 
�মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৩২৭৫৬২.৯১ ল� ও ১৫১৭২০৪.৭৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব 
২৬:৭৪ ও ৩২:৬৮। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ক��পে�র কম �রত জনবল িছল ৩৪১২ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং 
২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট ক��পে�র জনবল থাকেব যথা�েম  ৩৬৬৯ জন ও ৩৭৬৯ জন। 

   

  



53 
 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� 

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

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

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

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

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

�দেশ বষ �া �মৗ�েম �ায় ৬৫০০ িকেলািমটার এবং �� �মৗ�েম �ায় ৪৫০০ ি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  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
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 

৪৮৪40.০০ 
২৩৫০০.০০ 

০.০০ 
2660.০০ 

 
০.০০ 

৪৭৮৪০.00 
২৩০০০.০০ 

০.০০ 
২৬৬০.00 

 
০.০০ 

৪3৫48.00 
২2196.67 

০.০০ 
4952.00 

 
০.০০ 

৩৮০৯৩.৪১ 
২৫১৭৯.০০ 

০.০০ 
৪৬৬৬.০৮ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) 74৬00.০০ ৭৩৫০০.০০ 70696.67 ৬৭৯৩৮.৪৯ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
২৪০১৯.00 

4৫০.০০ 
55৮05.15 

 
২২১২১.০০ 

৪১২.০০ 
56589.15 

 
22796.00 

4৫০.০০ 
৫4162.82 

 
১৫৬৩৩.৫১ 

৩৩১.৬১ 
45818.41 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৮০২৭৪.১৫ 79122.15 77408.82 ৬৫১৮৩.৫৩ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) -৫৬৭৪.১৫ -৫৬২২.১৫ -৬৭12.15 ২৭৫৪.৯৬ 

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 
১০৮৫.০০ 
৪৫০.০০ 

১৭১১৬৯.০০ 
912505.57 

১৭:৮৩ 
4০০২ 

০.০০ 
১২৯৭.০৯ 
৪৫০.০০ 

১৪৬৪২১.০০ 
771674.41 

২০:৮০ 
৩৯৬২ 

০.০০ 
১546.76 

৪৫০.০০ 
4952.00 

485772.87 
32:68 

4134 

০.০০ 
৯০৭.৭৫ 
৪৫০.০০ 

১১২২৭৮.৭৩ 
৬৩৯০৮০.৫৬ 

২৪:৭৬ 
৩৫৭৭ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ৪৭৮৪০.০০ ল� ও 

৪৮৪৪0.০০ ল� টাকা রাজ� অ�দানসহ সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৩৫০০.০০ ল� ও 

৭৪৬00.০০ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �েয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 79122.15 ল� ও ৮০২৭৪.১৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম ৫৬২২.১৫ ল� ও  

৫৬৭৪.১৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৩০৮৯৩.৪১ ল� টাকা রাজ� অ�দানসহ সং�ার �মাট আয় ৬৭৯৩৮.৪৯ ল� টাকার 

িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬৫১৮৩.৫৩ ল� টাকা এবং �য় উ�� আয় িছল ২৭৫৪.৯৬ ল� টাকা। 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক িবিভ� ধরেনর �� ও 

কর বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১২৯৭.০৯ ল� ও ১০৮৫.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় �মাট অবদান িছল ৯০৭.৭৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর 

িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬৩৯০৮০.৫৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৪:৭৬। ২০১৯-২০ এবং 

২০২০-২১ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 771674.41 ল� ও 912505.57 ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত যাথা�েম ২০:৮০ ও ১৭:৮৩। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 3577 জন।         

২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজেট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম 3৯৬২ ও ৪০০২ 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 ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
��ত 

২০১৮-১৯ 
 আয়     

০১. ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০২. সরকাির অ�দান ২৯,৬১৪.৬০ ২৩,৩৫২.৬০ ২১,৮৫৩.২০ ১৭,৯৩০.৪৯ 
০৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ১,৭১৭.৩০ ১,৫৫৮.২৫ ১.৪১৮.২০ ১,২৮৯.০০ 
০৫. অ�া� ২,৭৮২.৭০ ২,৬৮৪.৩৫ ২,৬৪৪.৬০ ২,০৫৩.৩৫ 

০৬. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৩৪,১১৪.৬০ ২৭,৫৯৫.২০ ২৫,৯১৬.০০ ২১,২৭২.৮৪ 

 �য়     
০৭ �বতন ও ভাতািদ ১৩,২৬৭.৯২ ১১,৭৮৯.৮১ ১১,৭৮৮.০১ ১০,৮৯২.৪৪ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন ৪,০৯৫.৭১ ৭,১৫৭.৮০ ৪,৮১৫.০০ ৪,৯৫০.২৬ 
০৯. অ�া� ৮,৬৯০.৮৮ ৬,৯৩১.৪৭ ৫,০৩২.৮৭ ৪,১৪৪.৪৭ 

১০. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ২৬,০৫৪.৫১ ২৫,৮৭৯.০৮ ২১,৬৩৫.৮৮ ১৯,৯৮৭.১৭ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৮,০৬০.০৯ ১,৭১৬.১২ ৪,২৮০.১২ ১,২৮৫.৬৭ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৩১০.০০ ৩১০.০০ ২৯০.০০ ২৪৫.০০ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৯,৫১৫.৮০ ৩,২৫১.৫০ ২,৫১১.৫০ ২,১৬৩.০০ 
১৬. �মাট স�দ ২৩৭,৫১১.৪৮ ২২৯,০২০.৮৪ ২১৩,৪৯২.০৪ ২২৬,৯০০.৫২ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত  (Debt Equity Ratio) ৫০ : ৫০ ৫১ : ৪৯ ৫৫ : ৪৫ ৫২ : ৪৮ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ২৩৬০ ২৩৬০ ১৮১৯ ১৯২৯ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিসক’র �মাট ২১,২৭২.৮৪ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ১৯,৯৮৭.১৭ ল� টাকা। 
ফেল সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ১২৮৫.৬৭ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ 
অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ২৭,৫৯৫.২০ ল� ও ৩৪,১১৪.৬০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় 
�া�লন করা হয় যথা�েম ২৫,৮৭৯.০৮ ল� ও ২৬,০৫৪.৫১ ল� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও    
২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১,৭১৬.১২ ল� ও ৮,০৬০.০৯ ল� টাকা।        

২০১৮-১৯ অথ �বছের িবিসক ২৪৫.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 
বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট িবিসক যথা�েম ৩১০.০০ ল� ও ৩১০.০০ ল� টাকা টাকা সরকাির 
�কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
২২৬,৯০০.৫২ ল� টাকা ও ঋণ �লধন অ�পাত িছল ৫২:৪৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর 
�াি�লত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২২৯,০২০.৮৪ ল� ও ২৩৭,৫১১.৪৮ ল� টাকা এবং 
ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ৫১:৪৯ ও ৫০:৫০। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার জনবল িছল ১৯২৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১  অথ �বেছরর �া�িলত এই উভয় বােজেট সং�ার জনবল সং�া দ�ড়ােব ২৩৬০ জন । 
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বাংলােদশ র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� (�বপজা) 

 র�ািন �ি�য়াকরণ এলাকা ক��প� (�বপজা) আইন ১৯৮০ (আইন নং-৩৬) 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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার      

(ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িবববরণ বােজট             
2020-21 

সংেশািধত বােজট 
2019-20 

অ�েমািদত বােজট 
2019-20 

সামিয়ক              
2018-19 

 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 ১৮৪২০.০০ ১৭২৮৯.০০ ১৮৭৩৯.০০ ১৭১১১.৯২ 
০4. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ২৯৩৭৩.০০ ২৭৬৬৬.০০ ২৬৬৬০.০০ ৩৪৮৯৫.৩৩ 
০5. অ�া� ১৪৭৫.০০ ১৫০৭.০০ ১০৫৭.০০ ৪৭৯৫.০০ 
০6. �মাট আয় (১+ . . . +৫) ৪৯২৬৮.০০ ৪৬৪৫৬.০০ ৪৬৪৫৬.০০ ৫৬৮০২.২৫ 

 �য়     
০7. �বতন ও ভাতািদ ১০২৮৫.০০ ৯৭৮৪.০০ ৯৮৫৮.৫০ ৭৭৬৫.৭৪ 
০8. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ২৯৪৮.০০ ২৭৫৫.০০ ১৮৫৯.০০ ২০৮৮.৯৬ 
০9. অ�া� ২৬৭৭৯.৪১ ৩০৪২২.২০ ৩১২৮০.০০ ৩৪৯২৫.২১ 
10. �মাট �য় (৭+ . . . +৯) ৪০০১২.৪১ ৪২৯৬১.২০ ৪২৯৯৭.৫০ ৪৪৭৭৯.৯১ 
11. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত):(৬-১০) ৯২৫৫.৫৯ ৩৪৯৪.৮০ ৩৪৫৮.৫০ ১২০২২.৩৪ 
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 ৭৫৬০.৬৫ 
14. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িডএসএলসহ) ২৩৮৬.০০ ২৪৯০.৫০ ২৪৯০.৫০ ২৫৪৯.৫৬ 
15. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৫৭৭১৪.৬৮ ২৪১০৪.৭৩ ৬৫৪৫৫.০০ ২০৭২৮.০৬ 
16. �মাট স�দ ৩০৪২৫৩.৮০ ৩০৪৩৮৪.২১ ২৮২৮৭০.৮৪ ৩১০৩৭৯.৯১ 
17. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৬ : ৮৪ ১৯ : ৮১ ১৭ : ৮৩ ২২: 7৮ 
18. �মাট জনবল (সং�া) ১৭৮১ ১৭৩১ 2৭৫৪ ১৫৫৮ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের �বপজা’র �মাট ৫৬৮০২.২৫ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �মাট �য় হয় ৪৪৭৭৯.৯১ ল� টাকা। 
ফেল সং�ার �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ায় ১২০২২.৩৪ ল� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১  
অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আয় যথা�েম ৪৬৪৫৬.০০ ল� ও ৪৯২৬৮.০০ ল� টাকার িবপরীেত �মাট �য় �া�লন 
করা হয় যথা�েম ৪২৯৬১.২০ ল� টাকা ও ৪০০১২.৪১ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪৯৪.৮০ 
ল� ও ৯২৫৫.৫৯ ল� টাকা।      

২০১৮-১৯ অথ �বছের �বপজা লভ�াংশ িহেসেব ২০০০.০০ ল� টাকাসহ িবিভ� খােত �মাট ৭৫৬০.৬৫.০০ ল� টাকা 
সরকাির �কাষাগাের �দান কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত উভয় বােজেট �বপজা 
লভ�াংশ িহেসেব ২০০০.০০ ল� টাকা কের জমা �দান করেব। উ� সমেয় �বপজা �মা� ৭০০০.০০ ল� টাকা কের সরকাির 
�কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
৩১০৩৭৯.৯১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২২:৭৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �াি�লত 
বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩০৪৩৮৪.২১ ল� ও ৩০৪২৫৩.৮০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
হেব ১৯:৮১ ও ১৬:৮৪। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কম �রত জনবল িছল ১৫৫৮ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 
অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট সং�ার জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৩১ জন ও ১৭৮১ 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             
২০২০-২১ 

২০১৫-২০১৬ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০       

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০       

��ত              
২০১৮-১৯ 

 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 ৯৫,৮৯৪.০০ ৭৮,৮৫০.০০ ৯৬,৪৩৮.০০ ৬৭,৯০৭.৫৯ 
০৫. অ�া�  ১৬,৪৪০.০০ ১৫,৮৭৫.০০ ৯,২৭৪.০০ ১৫,৫৪৭.০৬ 
০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ১১২,৩৩৪.০০ ৯৪,৭২৫.০০ ১০৫,৭১২.০০ ৮৩,৪৫৪.৬৫ 

 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ  ৯,৪৮৭.০০ ৯,০৫০.০০ ৮৪৪৬.০০ ৬,৮০১.৪৮ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৫,০১০.০০ ৫,০১০.০০ ৫০১০.০০ ৪,৮৫৬.০০ 
০৯. অ�া� �য়   ১৭,৫৫৫.৭৭ ১৩,৪৯৭.০০ ১৩,৫০০.০০ ১১,৮৪৪.৫৬ 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৩২,০৫২.৭৭ ২৭,৫৫৭.০০ ২৬,৯৫৬.০০ ২৩,৫০২.০৪ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৮০,২৮১.২৩ ৬৭,১৬৮.০০ ৭৮,৭৫৬.০০ ৫৯,৯৫২.৬১ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ∙ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৫১,৭১১.৭৫ ৪৬,১৩১.৫০ ৭০,০৩৩.০০ ১০৬,৯৭৪.৮২ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ২৩,৫৬৮.১২ ১৯,৮০৩.১৪ ১৯,৮০৩.১৪ ১৯,৭৫৬.৮৬ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭৩১,৫৮৪.৯৫ ৬০২,৬৫৮.০০ ৯০৫,৬৯১.০০ ৭৭,৮৬৪.৩৭ 
১৬. �মাট স�দ ৯,৭৭২,১৯০.২৫ ৭,৫৪২,৭৮২.৬৪ ৭,৫৭৮,৬৮৩.৩৪ ৫,৪৩০,৩৬২.৬৪ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ৪১:৫৯ ৩৫:৬৫ ৩৪:৬৬ ২৬:৭৪ 
১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ১৬৮৫ ১৬৮৫ ১৬৮৫ ১১৮৯ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর  �া�িলত  উভয় বােজেট সং�ার �মাট আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯৪,৭২৫.০০ ল� ও ১১২,৩৩৪.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ২৭,৫৫৭.০০ ল� ও ৩২,০৫২.৭৭ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬৭,১৬৮.০০ ল� ও 
৮০,২৮১.২৩ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ৮৩,৪৫৪.৬৫ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৩,৫০২.০৪ 
ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৫৯,৯৫২.৬১ ল� টাকা।  

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ৩০০.০০ ল� টাকা 
লভ�াংশসহ সরকাির �কাষাগাের জমা �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৬,১৩১.৫০ ল� টাকা এবং ৫১,৭১১.৭৫ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া সরকাির �কাষাগাের ১০৬,৯৭৪.৮২ ল� টাকা জমা �দান কের। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ 
�ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫,৪৩০,৩৬২.৬৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 
(Debt Equity Ratio) ২৬:৭৪। ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ �া�িলত বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম 
৭,৫৪২,৭৮২.৬৪ ল� টাকা এবং ৯,৭৭২,১৯০.২৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৩৫:৬৫ এবং ৪১:৫৯। 
২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ১১৮৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং  ২০২০-
২১ �া�িলত উভয় 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 

              ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী পি� িব��তায়ন �বােড �র অধীেন ঐ সময় পয �� �মাট ৮০ � সিমিত িব��তায়ন ও 
৮০ � সিমিত সংগ�ত করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছেরর বােজেট  এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজেট �কান ন�ন 
সিমিত িব��তায়ন বা সংগ�ত করার ল��মা�া ধায � করা হয়িন। বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর ইউিনটস�েহর বােজট-
সংি��সার িন��প: 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত 

বােজট ২০১৯-২০ 
��ত        

   ২০১৮-১৯ 
 

 
আয় 

 
    

০১. িব�য় রাজ� ২,৯০৩,৬৬৩.৩৭ ২,৬১৭,৯৫২.৬২ ২,৬৩২,৪৯৭.০০ ২,১৫৫,৩৭০.৭৮ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ২,৭৭৪,৬২৬.৭৪ ২,৫১৮,৩৮৩.৬৪ ২,৫৬২,৬৮৫.৬১ ২,০৭৩,৪৪২.৭৯ 

০৩. অ�া� পিরচালন �য়  ৬১,৩০৭.২৫ ৫৮,৬৬৩.৫৬ ৫৬,৫০০.৩৬ ৫৪,৯০৩.৫১ 

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ২,৮৩৫,৯৩৩.৯৯ ২,৫৭৭,০৪৭.২০ ২,৬১৯,১৮৫.৯৭ ২,১২৮,৩৪৬.৩০ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ৬৭,৭২৯.৩৮ ৪০,৯০৫.৪২ ১৩,৩১১.০৩ ২৭,০২৪.৪৮ 

০৬. অ-পিরচালন আয়  ৫৪,৩৩০.২৭ ৫০,৭৩৫.৫১ ৪৭,৮৪৫.০০ ৪৩,৪২১.৪২ 

০৭. অপিরচালন �য় ৭৬,০৫৯.৩৯ ৭১,৯৯৪.০৭ ৬২,৬৩০.০০ ৬৩,৬৮৩.৯০ 

০৮. আয়কর  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�লাকসান):  (৫+৬-৭-৮)  ৪৬,০০০.২৬ ১৯,৬৪৬.৮৬ -১,৪৭৩.৯৭ ৬,৭৬২.০০ 

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

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

১৫৩,৪৬৫.৩২ ১৩৯,৪১৫.৮৭ ১৩৮,৪৩৯.৪২ ১১২,৭০২.৬২ 

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

৭২,৫৯৩.০০ ৭১,৮৬৭.০০ ৭২,২৭৪.০০ ৪০,৩৯২.২৯ 

১৩. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪১৮,৫৮৯.১০ ৩৯৭,৯০৯.৫৫ ৩৩০,০০০.০০ ১৫৮,৭০৫.৫৩ 

১৪. �মাট স�দ ৯,০৫২,৮৩৪.৪৫ ৭,৫৭১,৯৬০.০৪ ৭,৪৫৮,৮৪৯.১৭ ৬,২৩৪,৪১২.৩৫ 

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

৯৭:৩ ৯৭:৩ ৯৮:২ ৯৭:৩ 

১৬. �মাট জনবল ( সং�া)  ৩৮১৪৩ ৩৭৭৮০ ৩৫৫০০ ৩৪১৮১ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন রাজে�র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৬১৭,৯৫২.৬২ ল� ও ২,৯০৩,৬৬৩.৩৭ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২,৫৭৭,০৪৭.২০ ল� ও ২,৮৩৫,৯৩৩.৯৯ ল� টাকা। ফেল �য় পরবত� পিরচালন পিরচালন �নাফা 
দ�ড়ােব যথা�েম ৪০,৯০৫.৪২ ল� ও ৬৭,৭২৯.৩৮ ল� টাকা এবং কর উ�র নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ১৯,৬৪৬.৮৬ ল� ও 
৪৬,০০০.২৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার ২,১৫৫,৩৭০.৭৮ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল 
২,১২৮,৩৪৬.৩০ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ২৭,০২৪.৪৮ ল� টাকা এবং নীট �নাফার পিরমাণ িছল 
৬,৭৬২.০০ ল� টাকা।  

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক ��, িবিভ� কর 
বাবদ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১৩৯,৪১৫.৮৭ ল� ও ১৫৩,৪৬৫.৩২ ল� টাকা।    
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ১১২,৭০২.৬২ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৬,২৩৪,৪১২.৩৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত (Debt Equity Ratio) িছল ৯৭:৩। ২০১৯-২০ অথ �বছের সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �মাট স�দ �ি� 
�পেয় যথা�েম ৭,৫৭১,৯৬০.০৪ ল� টাকা এবং ৯,০৫২,৮৩৪.৪৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব 
৯৭:৩। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩৪১৮১ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট 
এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট বাংলােদশ পি� িব��তায়ন �বাড �-এর ইউিনটস�েহর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব 
যথা�েম ৩৭৭৮০ ও ৩৮১৪৩ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     

০১. ইউিনট স�হ হেত সং�হীত �লিভ  ১১০.০০ ৯০.০০ ১৩৫.০০ ১২২.৮২ 

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 ৯১১.৯৮ ৮৬৪.৬৩ ৮১২.৫০ ৭৯৪.০২ 

০৫. অ�া�  ২১৪৮.০০ ২০৫২.০০ ২৪৩০.৭০ ২৭৩৪.২৯ 

০৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৩১৬৯.৯৮ ৩০০৬.৬৩ ৩৩৭৮.২০ ৩৬৫১.১৩ 

 �য়     

০৭. �বতন ও ভাতািদ  ১৩৮৬.৯৭ ১২৪৬.৩৮ ১৪৪৪.৭০ ১০৮৪.৮৭ 

০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ২৬১.৭২ ৩৬৪.০০ ৪২০.৫০ ২২৮.৯০ 

০৯. অ�া� �য়   ১০৯২.৭২ ১১১৮.২৭ ১২৮৬.৭৫ ৮৯৯.৭৭ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ২৭৪১.৪১ ২৭২৮.৬৫ ৩১৫১.৯৫ ২২১৩.৫৪ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত) (০৬--১০)   ৪২৮.৫৭ ২৭৭.৯৮ ২২৬.২৫ ১৪৩৭.৫৯ 

১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ০.০০ 

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

৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ০.০০ 

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

১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮৬৪.৯৫ ৭৬৮.৫৪ ১৪১৭.৫০ ৯১৮.৮৫ 

১৬. �মাট স�দ ১৩১১৮.৮৯ ১২৭৩০.৩২ ১২০৬১.৯০ ১২৪৯২.৩৪ 

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

১:৯৯ ১:৯৯ ১:৯৯ ২:৯৮ 

১৮. �মাট জনবল (সং�া)  ৩১৪ ৩০১ ২৭৫ ২৪০ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩০০৬.৬৩ ল� ও ৩১৬৯.৯৮ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৭২৮.৬৫ ল� ও ২৭৪১.৪১ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৭৭.৯৮ ল�  ও ৪২৮.৫৭ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৩৬৫১.১৩ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২২১৩.৫৪ ল� টাকা এবং �য় উ�ৃ� 
আেয়র পিরমাণ িছল ১৪৩৭.৫৯ ল� টাকা।         

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/ লভ�াংশ �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ  ৪০.০০ টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�দ� �কান অবদান িছল না। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল 
১২৪৯২.৩৪ ল� টাকা  এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ২:৯৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-
২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ১২৭৩০.৩২ ল� ও ১৩১১৮.৮৯ ল� 
টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব উভয় বােজেট  ১:৯৯। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর  সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ২৪০ 
জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব 
যথা�েম ৩০১ ও ৩১৪ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 
 

আয় 
 

    

০১. িব�য় রাজ� ৪৫৯.০৮ ৪০০.২৩ ৪১৮.১৫ ৩৫৯.৬৮ 

 �য়     

০২. উৎপাদন �য়  ৩২২.৫০ ৩১৭.৬৮ ৩০৫.৯৭ ২৯২.৪২ 

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

০৪.  �মাট �য় (২+৩)   ৩২২.৫০ ৩১৭.৬৮ ৩০৫.৯৭ ২৯২.৪২ 

০৫. পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ( ১-৪)  ১৩৬.৫৮ ৮২.৫৫ ১১২.১৮ ৬৭.২৬ 

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)  ১৩৬.৫৮ ৮২.৫৫ ১১২.১৮ ৬৭.২৬ 

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  ৬.৭৫ ৫.৯৮ ২৩.০০ ১৩.৩৬ 

১৪. �মাট স�দ ৩৪০.৪৫ ৩২৪.৯৯ ৩৭০.৭০ ৩১১.০৯ 

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

-৪৪:১৪৪ -৯:১০৯ -৩৭:১৩৭ ১৩:৮৭ 

১৬. �মাট জনবল (সং�া)  ৫১ ৫৬ ৫৫ ৫৪ 

   ২০১৯-২০  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪০০.২৩ ল� ও ৪৫৯.০৮ ল� টাকা এবং তার িবপরীেত  �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ  
যথা�েম ৩১৭.৬৮ ল� ও ৩২২.৫০ ল� টাকা। ফেল পিরচালন এবং নীট �নাফা দ�ড়ােব যথা�েম ৮২.৫৫ ল� ও ১৩৬.৫৮ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৩৫৯.৬৮ ল� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৯২.৪২ ল� টাকা এবং 
পিরচালন  ও নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৬৭.২৬ ল� টাকা।           

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর  �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান /লভ�াংশ িহসােব �কান ল��মা�া ধায � করা হয়িন। ২০১৮-১৯  অথ �বছের ও সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় �কান অবদান িছলনা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ ৩১১.০৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল ১৩:৮৭। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩২৪.৯৯ ল� ও ৩৪০.৪৫ ল� টাকা 
এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব -৯:১০৯ ও -৪৪:১৪৪ ।  ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৫৪ জন। ২০১৯-
২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম  ৫৬ 
জন ও ৫১ 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           

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০        
অ�েমািদত 

বােজট ২০১৯-২০ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

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

0২. সরকাির অ�দান ৬৫৬.০০ ৬৯২.০০ ৬৯৪.৭১ ৬১৯.২৯ 

0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0৫. অ�া�  ৭.০০ ৭.৪২ ৬.০০ ৫.০০ 

0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৬৬৩.০০ ৬৯৯.৪২ ৭০০.৭১ ৬২৪.২৯ 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  ২৭৩.৯৭ ২৭৬.৫৪ ২৯১.৫০ ২৯১.১৩ 

0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৪৯.০০ ১১১.০০ ১০৫.৫০ ৮৯.৪০ 

0৯. অ�া� �য়   ৩১০.০৩ ২৯১.৮৮ ২৯৭.৭১ ২২১.৭৬ 

১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   ৬৩৩.০০ ৬৭৯.৪২ ৬৯৪.৭১ ৬০২.২৯ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/( ঘাটিত): (০৬--১০)   ৩০.০০ ২০.০০ ৬.০০ ২২.০০ 

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

 
৩৬.০০ ৩০.০০ ৩৬.০০ ৩৩.০০ 

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

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

১৬. �মাট স�দ ১১,৫৯৮.৩০ ১০,৪২৫.৪৬ ১১,৫৫৯.৮১ ৯,৩৫০.০৭ 

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

১:৯৯ ২:৯৮ ১:৯৯ ২:৯৮ 

১৮. �মাট জনবল ( সং�া)  ৫৬ ৫১ ৫৬ ৫৯ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৬৯.৪২ ল� ও ৬৬৩.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
৬৭৯.৪২ ল� ও ৬৩৩.০০ ল� টাকা ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২০.০০ ল�  ও ৩০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের সং�ার ৬২৪.২৯ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬০২.২৯ ল� টাকা। উ� অথ �বছের সং�ায় ২২.০০ 
ল� টাকার �য় উ�ৃ� আয় িছল। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ 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। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর পিরমাণ িছল ৩৩.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর 
৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৯,৩৫০.০৭ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত (Debt 

Equity Ratio) িহসাব করা হেয়েছ ২:৯৮। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট �মাট স�দ �ি� �পেয় যথা�েম ১০,৪২৫.৪৬ ল� টাকা এবং ১১,৫৯৮.৩০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধেনর অ�পাত দ�ড়ােব 
যথা�েম ২:৯৮ এবং ১:৯৯। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৫৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত  বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত বােজেট িবএসআর�আই-এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব যথা�েম ৫১ জন 
এবং ৫৬ 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�ািননীিত �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 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

 
০১. 

আয় 
রাজ� আয় (অ�দানসহ) 

 
৪২৭৮.৬৫ 

 
৫০১৬.৮০ 

 
৬০৬৬.৫০ 

 
৬৫০৪.৭৪ 

 
০২. 
০৩. 

�য় 
পিরচালন �য় 
অ�া� পিরচালন �য় 

 
৩৮৪৭.৪৫ 
২৯৩০.১৬ 

 
৩৬১২.৮৬ 
৫৬১৬.৪১ 

 
৩৮৮২.৪০ 
২৮৬৫.৪৮ 

 
২২৩৯.৮৪ 
২০৩৫.৬৫ 

০৪. �মাট �য় (২+৩) ৬৭৭৭.৬১ ৯২২৯.২৭ ৬৭৪৭.৮৮ ৪২৭৫.৪৯ 
০৫. পিরচালন �নাফা/(�িত) (১-৪) -২৪৯৮.৯৬ -৪২১২.৪৭ -৬৮১.৩৮ ২২২৯.২৫ 
০৬. 
০৭. 
০৮. 

অ-পিরচালন আয় 
অ-পিরচালন �য় 
আয়কর 

১৫৩৬.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১৫২২.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৯৭৭.৮২ 
০.০০ 
০.০০ 

১১৩৫.৯০ 
০.০০ 
০.০০ 

০৯. নীট �নাফা/(�িত) (৫+৬-৭-৮) -৯৬২.৯৬ -২৬৯০.৪৭ ২৯৬.৪৪ ৩৩৬৫.১৫ 
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 

২৮২৫২.০০ 
১২৮৬৭৩.৩৬ 

৪৩:৫৭ 
২৭০ 

০.০০ 
১.০০ 
০.০০ 

৯২৯১.০০ 
৯২৯৯১.১৭ 

২০:৮০ 
২৬৩ 

০.০০ 
১.০০ 
০.০০ 

১১৪২.১০ 
৮৬৬৫৮.২৪ 

১৮:৮২ 
২৭০ 

০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 
১১.৪১ 

৭৬৯৪৫.১৬ 
০:১০০ 

২৫০ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫০১৬.৮০ ল� ও ৪২৭৮.৬৫ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 

৯২২৯.২৭ ল� ও ৬৭৭৭.৬১ ল� টাকা। ফেল পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ৪২১২.৪৭ ল� ও ২৪৯৮.৯৬ ল� টাকা। 

অপিরচালন আয় �যােগ নীট �লাকসান দাড়�েব যথা�েম ২৬৯০.৪৭ ল� ও ৯৬২.৯৬ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার 

৬৫০৪.৭৪ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৪২৭৫.৪৯ ল� টাকা এবং পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ২২২৯.২৫ 

ল� টাকা ও নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৩৩৬৫.১৫ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 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। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক 

সরকাির �কাষাগাের সং�ার �কান অবদান িছল না। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 

পিরমাণ ৭৬৯৪৫.১৬ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ ০:১০০। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৯২৯৯১.১৭ ল� ও ১২৮৬৭৩.৩৬ ল� টাকা এবং ঋণ 

�লধন অ�পাত যথা�েম ২০:৮০ ও ৪৩:৫৭। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৫০ জন। ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট র�ািন উ�য়ন ��েরা এর জনবেলর সং�া দ�ড়ােব 

যথা�েম ২৬৩ ও ২৭০ জন কের। 
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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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
��ত              

২০১৮-১৯ 
 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 ৬.২০ ৫.২০ ৫.৬০ ২৯৩.১৩ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৬৬৭১৮.১৩ ৬৭২৯১.৮২ ৬৬৭৩৯.১৩ ৬৮৯৮৯.১১ 
০৫. অ�া� ৩৫.৫০ ৮৯.৬৮ ৩০.৩০ ৩২৯.৩২ 
০৬. �মাট  আয় (১+. . .+৫) ৬৬৭৫৯.৮৩ ৬৭৩৮৬.৭০ ৬৬৭৭৫.০৩ ৬৯৬১১.৫৬ 
 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ৮৩২.৪০ ৭৯৪.৪০ ৮১৭.০৮ ৭৮২.৫৭ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ২২৩.১৯ ২১০.৮৪ ১৫৪.৭৭ ২৬৫.৪১ 
০৯. অ�া� ২৭১০৬.৮১ ২৭০৭২.৭৬ ২৬৬৩৩.৩৯ ২৬৪৯২.৪৮ 
১০. �মাট �য় (৭+. . .+৯) ২৮১৬২.৪০ ২৮০৭৮.০০ ২৭৬০৫.২৪ ২৭৫৪০.৪৬ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ৩৮৫৯৭.৪৩ ৩৯৩০৮.৭০ ৩৯১৬৯.৭৯ ৪২০৭১.১০ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০.০০ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ৪৩৮৬১.৯৭ ৪৩২২৩.০৩ ৪২৩৩০.৭২ ৪১৯৫৭.১৩ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ১২৮৪২.১৩ ১২৮৪২.১৩ ১২৮১১.৩৯ ১২৭৭২.২২ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৬০৫২.৫০ ৫২৯৫.২৪ ৬৩৫৪.৬৮ ৩৭৯.১৯ 
১৬. �মাট স�দ ৪৭০৭৩৬.৫০ ৪৫৭০৬৮.৭৭ ৪৫৫২১৫.১৬ ৪৪১৭১৬.২৯ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio) ১৫:৮৫ ২১:৭৯ ১৯:৮১ ২৭:৭৩ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ১৩১ ১৩১ ১২৮ ১৩৯ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৭৩৮৬.৭০ ল� ও ৬৬৭৫৯.৮৩ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৮০৭৮.০০  ল� ও ২৮১৬২.৪০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৩৯৩০৮.৭০ ল� ও ৩৮৫৯৭.৪৩ল� 
টাকা।  ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৬৯৬১১.৫৬ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ২৭৫৪০.৪৬ ল� টাকা এবং �য় 
উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ৪২০৭১.১০ ল� টাকা।      

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�া ক��ক সরকাির 
�কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ ১৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বেছর সং�া ক��ক 
সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর পিরমাণ িছল ৫০০.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন 
তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৪৪১৭১৬.২৯ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২৭:৭৩। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 
৪৫৭০৬৮.৭৭ ল� ও ৪৭০৭৩৬.৫০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ২১:৭৯ ও ১৫:৮৫। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের সং�ার কম �রত 
জনবেলর সং�া িছল ১৩৯ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত  উভয় বােজেট 
সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব  ১৩১ 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             

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
��ত              

২০১৮-১৯ 
 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 ২৯৫৭৪৫.০০ ৩০৬৭৩০.০০ ৩০৬৭৩০.০০ ২৯৯০০৫.৮০ 
০৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া ৫০০.০০ ১০১৫.০০ ১০১৫.০০ ৩৬৫৮.৭১ 
০৫. অ�া� ১২৫৫.০০ ২২৫৫.০০ ২২৫৫.০০ ৩২২২.৩৬ 
০৬. �মাট  আয় (১+. . .+৫) ২৯৭৫০০.০০ ৩১০০০০.০০ ৩১০০০০.০০ ৩০৫৮৮৬.৮৭ 
 �য়     
০৭. �বতন ও ভাতািদ ৩২৫১.৫০ ২৯২৪.০০ ৩৫০৩.০০ ২০৯৪.২০ 
০৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ৩১০০.০০ ৫৭০০.০০ ৮২০০.০০ ২৯৪৭.৪৬ 
০৯. অ�া� ৬৯৯৭২.৭৫ ৭৫৬০৯.২৫ ৪৮৫৮৬.৭৫ ২৫০৮৪.৩৭ 
১০. �মাট �য় (৭+. . .+৯) ৭৬৩২৪.২৫ ৮৪২৩৩.২৫ ৬০২৮৯.৭৫ ৩০১২৬.০৩ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত): (৬-১০) ২২১১৭৫.৭৫ ২২৫৭৬৬.৭৫ ২৪৯৭১০.২৫ ২৭৫৭৬০.৮৪ 
১২. সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ২২১১৭৫.৭৫ ২২৫৭৬৬.৭৫ ২৪৯৭১০.২৫ ২৭৫৭৬০.৮৪ 
১৩. সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান ২২১১৭৫.৭৫ ২২৫৭৬৬.৭৫ ২৪৯৭১০.২৫ ২৭৫৭৬০.৮৪ 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (িড.এস.এল.সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ ৪০৫০৪.০০ ৩০৪৯৪.৫০ ৩৮০১৭.০০ ২১০৭৯.৭৯ 
১৬. �মাট স�দ ৯৩৩৮০৭.৭৪ ৬৭২১২৭.৯৯ ১৪৬৮৩৫৯.১৪ ৪১৫৮৬৬.৭৪ 
১৭. ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio)  ০:১০০ ০:১০০ ০:১০০ ০:১০০ 
১৮. �মাট জনবল (সং�া) ৩৯০ ৩৭৬ ৩৫২ ৩১২ 

২০১৯-২০  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩১০০০০.০০ ল� ও ২৯৭৫০০.০০  ল� টাকা এবং তার িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৮৪২৩৩.২৫ ল� ও ৭৬৩২৪.২৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�ৃ� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২২৫৭৬৬.৭৫ ল� ও ২২১১৭৫.৭৫ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯  অথ �বছের সং�ার ৩০৫৮৮৬.৮৭ ল� টাকার আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৩০১২৬.০৩ ল� টাকা এবং 
�য় উ�ৃ� আেয়র পিরমাণ িছল ২৭৫৭৬০.৮৪ ল� টাকা।                

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
�েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ২২৫৭৬৬.৭৫ ল� ও ২২১১৭৫.৭৫ ল� টাকা। ২০১৮-১৯       
অথ �বেছর সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ �দােনর পিরমাণ িছল ২৭৫৭৬০.৮৪ ল� টাকা। ২০১৮-১৯       
সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪১৫৮৬৬.৭৪ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন 
অ�পাত ০:১০০। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ৬৭২১২৭.৯৯ ল� ও ৯৩৩৮০৭.৭৪ ল� টাকা এবং উভয় অথ � বছের ঋণ �লধন অ�পাত হেব 
০:১০০। ২০১৮-১৯  সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৩১২ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট 
এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িল বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব  যথা�েম ৩৭৬ ও ৩৯০ 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  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
��ত 

২০১৮-১৯ 
 

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 

১৫০০.০০ 
২৮৭৪.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১২০০.০০ 
২৬৬৩.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

৬৩০.০০ 
৩১৮৭.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

১০১৪.৯০ 
২১১৮.০৭ 

০৬. �মাট আয় (১+... +৫) ৪৩৭৪.০০ ৩৮৬৩.০০ ৩৮১৭.০০ ৩১৩২.৯৭ 
 

০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৫৩১.৮০ 

১০১০.০০ 
১৩৪৫.৫০ 

 
৪৭৪.৪৯ 
২১০.০০ 

১২৭৭.০০ 

 
৫১০.৪৩ 
২০৫.০০ 

১২৮৩.০০ 

 
৪১০.৩৬ 
২০০.৭৮ 
৯০৭.১৪ 

১০. �মাট �য় (৭+... +৯) ২৮৮৭.৩০ ১৯৬১.৪৯ ১৯৯৮.৪৩ ১৫১৮.২৮ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (৬-১০) ১৪৮৬.৭০ ১৯০১.৫১ ১৮১৮.৫৭ ১৬১৪.৬৯ 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

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

১৫০০.০০ 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
১০৯৭.০০ 

৩৫৪৩৭.৮৬ 
-৮:১০৮ 

৮১ 

১৫০০.০০ 
৬৫০০.০০ 

০.০০ 
৮৯১.০০ 

৩৫৪৫১.১৬ 
-৪:১০৪ 

৮১ 

১৫০০.০০ 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
৯৩২.৫০ 

১৯৬৯৬.০৭ 
-১৪:১১৪ 

৮১ 

১৫০০.০০ 
১৫০০.০০ 

০.০০ 
২৬৬.৪৪ 

৩৫০৪৯.৬৫ 
১:৯৯ 

৮৩ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৩৮৬৩.০০ ল� ও ৪৩৭৪.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম 
১৯৬১.৪৯ ল� ও ২৮৮৭.৩০ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ১৯০১.৫১ ল� ও ১৪৮৬.৭০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর সং�ার ৩১৩২.৯৭ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৫১৮.২৮ ল� টাকা এবং �য় উ�� আেয়র 
পিরমাণ িছল ১৬১৪.৬৯ ল� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছের কিমশন উ�� অথ � হেত ১৫০০.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান কেরেছ। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট উ�� অথ � হেত ১৫০০.০০ ল� টাকাসহ �মাট অবদান ৬৫০০.০০ ল� টাকা ও ২০২০-২১ অথ �বছের 
�া�িলত বােজেট উ�� অথ � হেত সরকাির �কাষাগাের ১৫০০.০০ ল� টাকা �দয়ার ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৩৫০৪৯.৬৫ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত 
১:৯৯। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ �মাট স�দ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৫৪৫১.১৬ ল� ও ৩৫৪৩৭.৮৬ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৮3 জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 
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 

ofAgricultural Grading and Marking) িবএস�আই’র সে� একী�ত হয়। প� ও �সবার জাতীয় মান �ণয়ন ও �কাশ করা  
বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং ই���উশন এর �ধান কাজ। বাংলােদশ ���াড �স এ� �টি�ং ই���উশেনর বােজট-
সংি��সার িন��প : 

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বােজট  
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক  
২০১৮-১৯ 

 
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 

১২২৭২.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

১১৫৫৫.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

৯৮৪২.০০ 
০.০০ 
০.০০ 

 
০.০০ 
০.০০ 

৮৯৭২.৬১ 
০.০০ 
০.০০ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ১২২৭২.০০ ১১৫৫৫.০০ ৯৮৪২.০০ ৮৯৭২.৬১ 
 
০৭. 
০৮. 
০৯. 

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

 
৩৫৯৫.৪১ 

৪২০.০০ 
৫৭৮৪.০০ 

 
৩২৭৪.৯০ 
৪০০.০০ 

৫১৯০.০০ 

 
২৮৪১.০০ 
৩৫০.০০ 

৪৮৪৯.১০ 

 
২৪৫৭.২৯ 
৩১৫.৪৮ 
৪১৭২.১৭ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৯৭৯৯.৪১ ৮৮৬৪.৯০ ৮০৪০.১০ ৬৯৪৪.৯৪ 
১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ২৪৭২.৫৯ ২৬৯০.১০ ১৮০১.৯০ ২০২৭.৬৭ 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
১৬. 
১৭. 
১৮. 

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

২০.০০ 
১২৯৫.০০ 

০.০০ 
১৩৭০.০০ 

২৬৩২৭.৩০ 
০:১০০ 

৪৪০ 

২০.০০ 
১১৯৪.০০ 

০.০০ 
১২০৯.০০ 

২৩৮৭৪.৭১ 
০:১০০ 

৪৬২ 

২০.০০ 
১১৯৪.০০ 

০.০০ 
১৩৮৪.০০ 

১৪৯৮৬.৫৭ 
০:১০০ 

৪৭৭ 

০.০০ 
৯০৩.৪৩ 

০.০০ 
৩৪৬.০০ 

২১২০৪.৬১ 
০:১০০ 

৪৭৭ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১৫৫৫.০০ ল� ও ১২২৭২.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ৮৮৬৪.৯০ ল� ও ৯৭৯৯.৪১ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৬৯০.১০ ল� ও ২৪৭২.৫৯ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সং�ার ৮৯৭২.৬১ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ৬৯৪৪.৯৪ ল� টাকা এবং �য় উ�� 
আেয়র পিরমাণ িছল ২০২৭.৬৭ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 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 ১১৯৪.০০ ও ১২৯৫.০০ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের �েদয় সং�ার �মাট অবদান িছল ৯০৩.৪৩ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর 
৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ২১২০৪.৬১ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িহসাব করা 
হেয়েছ ০:১০০। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখ সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ হেব 
যথা�েম ২৩৮৭৪.৭১ ল� ও ২৬৩২৭.৩০ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব ০:১০০। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কম �রত জনবেলর 
সং�া িছল ৪৭৭ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১অথ �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  

২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট  

২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট  

২০১৯-২০ 

সামিয়ক 

২০১৮-১৯ 

 

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 

৪৪১৩.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৪৩৩৫৩.০০ 

 

০.০০ 

৪০১৩.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৪৪৮৩৯.০০ 

 

০.০০ 

১৮০০.০০ 

০.০০ 

০.০০ 

৩২৮৭০.০০ 

 

০.০০ 

৭৩৯৮.৬০ 

০.০০ 

০.০০ 

৩২০৮০.০০ 

০৬. �মাট আয় (০১+... +০৫) ৪৭৭৬৬.০০ ৪৮৮৫২.০০ ৩৪৬৭০.০০ ৩৯৪৭৮.৬০ 

 

০৭. 

০৮. 

০৯. 

�য় 
�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 

অ�া� �য় 

 

১৫১১.৫০ 

৫৮.০০ 

৬২৬৭.২৫ 

 

১০৯৯.৭০ 

২৮.৫০ 

১৭৪৮.০০ 

 

১১১১.৮৪ 

৩৪.০০ 

৩৪২২.৩০ 

 

৮২৯.১৯ 

০.০০ 

৬৮৮.১৬ 

১০. �মাট �য় (০৭+... +০৯) ৭৮৩৬.৭৫ ২৮৭৬.২০ ৪৫৬৮.১৪ ১৫১৭.৩৫ 

১১. �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) (০৬-১০) ৩৯৯২৯.২৫ ৪৫৯৭৫.৮০ ৩০১০১.৮৬ ৩৭৯৬১.২৫ 

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 

৪৫.০০ 

১২৪৬৮.৭০ 

১১২৪০২.৪৯ 

৩৯১৮৫৩.১২ 

৬৯:৩১ 

২৫৫ 

০.০০ 

৫০.০০ 

১২১০৯.৮৬ 

৭৬৩২০.২৬ 

৩৬৪৩৯২.৫৭ 

৭৮:২২ 

২৫৫ 

০.০০ 

১.০০ 

১০৪৭৪.৬৪ 

৯২৬৭৫.০০ 

৫৭৫৯২৯.৫৬ 

৮৯:১১ 

১৭৮ 

০.০০ 

০.০০ 

৯১৩৬.২৮ 

১৩০৫৭৪.৭৬ 

৩৩০৫২৬.৬৩ 

৮৯:১১ 

২৫০ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া 
ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৪৮৮৫২.০০ ল� ও ৪৭৭৬৬.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ 
যথা�েম ২৮৭৬.২০ ল� ও ৭৮৩৬.৭৫ ল� টাকা। ফেল �য় উ�� আয় দ�ড়ােব যথা�েম ৪৫৯৭৫.৮০ ল� ও ৩৯৯২৯.২৫ ল� 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সং�ার ৩৯৪৭৮.৬০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত �েয়র পিরমাণ িছল ১৫১৭.৩৫ ল� টাকা। ফেল �য় 
উ�� আয় িছল ৩৭৯৬১.২৫ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের 
অবদান �দােনর ল��মা� ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৫০.০০ ল� ও ৪৫.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া সরকাির 
�কাষাগাের �কান অথ � �দান করা হয়িন। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছেরর ৩০ �ন তািরেখর িহসাব অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ িছল ৩৩০৫২৬.৬৩ ল� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত ৮৯:১১। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েদর 
পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৬৪৩৯২.৫৭ ল� ও ৩৯১৮৫৩.১২ ল� টাকা এবং ঋণ�লধন অ�পাত যথা�েম ৭৮:২২ ও ৬৯:৩১। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল ২৫০ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর 
�া�িলত উভয় বােজেট জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ২৫৫ 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 সহায়তােক� তথা 
Bangladesh Industrial and Technical Assistance Center- BITAC। িবটাক কািরগির �িশ�েণর মা�েম িশে� 
িনেয়ািজত/িশ� সংি�� �ি�বেগ �র দ�তার মেনা�য়ন, গেবষণার মা�েম উ�তমােনর প�/��ি�র উ�াবন ও হ�া�র, দ� 
�মশি� �তিরেত �িশ�ণ �দান এবং আমদািন িবক� য�াংশ �তির, য�পািত পরী�ণ ও �াপন ইত�ািদ ��ে� উৎকষ � সাধন কের 
থােক। বাংলােদশ িশ� কািরগির সহায়তা �ক� (িবটাক) বােজট-সংি��সার িন��প:  

বােজট-সংি��সার 
      (ল� টাকায়) 

�িমক 

নং 
িববরণ বােজট  

২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 

সামিয়ক  

২০১৮-১৯ 

 

০১. 

০২. 

০৩. 

আয় 

ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ 

সরকাির অ�দান 

�বসািয়ক �নাফা, �া� �দ ও ভাড়া 

 

০.০০ 

৬৮২৮.০০ 

২২5০.০০ 

 

০.০০ 

6258.00 

২২২০.০০ 

 

০.০০ 

6258.০০ 

২২২০.০০ 

 

০.০০ 

5740.00 

2220.00 

০৪. �মাট আয় (২+৩) ৯০৭৮.০০ 8478.০০ 8478.০০ 7960.00 

 

০৫. 

০৬. 

০৭. 

�য় 

�বতন ও ভাতািদ 

কম �চারীেদর ভিব�ৎ তহিবল/�পনশন 

অ�া�  

 

3530.25 

21০০.০০ 

6815.75 

 

3501.5০ 

1900.০০ 

6489.০০ 

 

3501.০০ 

১৯০০.০০ 

৬৪৭7.০০ 

 

3259.00 

1750.00 

2142.00 

০৮. �মাট �য় (৫+৭) 12446.00 11890.50 11878.5০ 7151.00 

০৯. �য় উ��ৃ আয়/ঘাটিত)  -3368.০০ -3412.50 -3400.50 809.00 

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 

655.00 

৬৬৮ 

০.০০ 

০.০০ 

599.50 

৬৬৮ 

০.00 

০.০০ 

599.50 

৬৬৮ 

0.00 

০.০০ 

122.09 

৫৮৫ 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকাির অ�দান যথা�েম 
৬২৫৮.০০ ল� ও ৬৮২৮.০০ ল� টাকাসহ সং�ার �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৮৪৭৮.০০ ল� ও 
৯০৭৮.০০ ল� টাকা এবং এর িবপরীেত �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১১৮৯০.৫০ ল� ও 12446.00 ল� টাকা। 
ফেল পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৩৪১২.৫০ ল� ও 3368.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার 
৫৭৪০.০০ ল� টাকা অ�দানসহ �মাট ৭৯৬০.০০ ল� টাকা আেয়র িবপরীেত ৭১৫১.০০ ল� টাকা �য় পরবত� �য় উ�ৃ� আেয়র 
পিরমাণ িছল ৮০৯.০০ ল� টাকা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সং�ার �কান উ�ৃ� আয় না 
থাকায় লভ�াংশ বাবদ �কান অথ � সরকাির �কাষাগাের �েদয় হেব না। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া িছল 
৫৮৫ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১ 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� �ালাির, 5D Interactive Edutainment Simulator, অত�া�িনক �েযাগ �িবধা স�িলত ১৫০ িসেটর 
অিডেটািরয়াম ও ৫০ িসেটর কনফাের� �ম, ১০০� গািড় পািক�ং এর �ব�া রেয়েছ। গত ১৮ মাচ � ২০১০ তািরেখ ব�ব� �শখ 
�িজ�র রহমান নেভািথেয়টার আইন-২০১০ মহান জাতীয় সংসেদ পাস হেয়েছ এবং �গেজট �কােশর মা�েম ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান নেভািথেয়টার এক� সংিবিধব� সং�া িহসােব �ী�িত লাভ কের। সং�ার বােজট-সংি��সার িন��প:   

বােজট-সংি��সার 
(ল� টাকায়)  

�িমক 
ন�র                                      

িববরণ 
বােজট           

২০১৯- ২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮- ১৯         
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮- ১৯ 
সামিয়ক              
২০১৮-১৯ 

 আয়     
0১. ইউিনটস�হ হেত সং�হীত �লিভ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0২. সরকাির অ�দান ৬৫০.০০ 650.00 650.00 615.98 
0৩. �সবার জ� �া� িফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
0৪. �বসািয়ক �নাফা, �া� ভাড়া ও �দ ৫৬.০০  ৪৪.০০ 44.00 18.86 
0৫. অ�া�  ২১৯.০০ ২০৬.০০ 206.00 97.00 
0৬. �মাট আয় (০১+...+০৫)    ৯২৫.০০ 900.00 900.00 731.84 

 �য়     
0৭. �বতন ও ভাতািদ  259.45 253.20 258.37 ২৩৩.১৪ 
0৮. কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন 10.00 25.00 0.00 ০ 
0৯. অ�া� �য়   ৬৫৫.৫৫ ৬২১.৮০ ৬৪২.00 ৩৯৫.00 
১০.  �মাট �য় ( ০৭+...+০৯)   925.00 900.00 900.00 628.48 
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  32.00 23.00 27.00 42.80 
১৪. দীঘ �েময়ািদ ঋণ (িড এস এল সহ)    ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫. �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  244.25 221.5 205.43 89.2 
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�া)  ৬৩ ৬৩ ৬৩ ৪৬ 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার এর �ধান কায �ালেয়র আেয়র খােতর মে� সরকাির অ�দান, �া� �দ ও 
�া� ভাড়া উে�খেযা�। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সরকার হেত �া� অ�দান এর পিরমাণ িছল ৬১৫.৯৮ ল� টাকা। ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট সরকার হেত �া� অ�দােনর পিরমাণ �া�লন 
করা হেয়েছ ৬৫০.০০ ল� টাকা কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার সরকাির অ�দানসহ �মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৭৩১.৮৪ ল� 
টাকা । ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সরকার হেত �া� অ�দানসহ �মাট 
আেয়র পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৯০০.০০ ল� টাকা এবং ৯২৫.০০ ল� টাকা। �মাট আেয়র িবপরীেত উি�িখত 
অথ �বছের সং�ার �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৯০০.০০ ল� টাকা এবং ৯২৫.০০ ল� টাকা। ফেল �য় 
পরবত� উি�িখত বছর�েয় সং�ার �কান উ�ৃ� আয় থাকেব না। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০২০-২১ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�া ক��ক (��, িবিভ� কর বাবদ) সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদােনর ল��মা�া ধায � করা 
হেয়েছ যথা�েম ২৩.০০ ল� টাকা এবং ৩২.০০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�া ক��ক সরকাির �কাষাগাের অবদােনর 
পিরমাণ িছল ৪২.৮০ ল� টাকা। ২০১৮-১৯ সমা� অথ �বছের সং�ায় কম �রত জনবেলর সং�া ৪৬ জন। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
সংেশািধত এবং ২০২০-২১ অথ �বেছরর �া�িলত উভর বােজেট সং�ার জনবেলর সং�া দ�ড়ােব ৬৩ জন। 

 


