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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ 

১. �িমকা   

�াধীনতা উ�রকােল িবপয �� অথ �নীিত, িবি�� �যাগােযাগ �ব�া, অিব�� ব�র ইত�ািদর ���াপেট পয �া�  

িনত��েয়াজনীয় �ভা� প� ও িশে�র ক�চামাল জ�ির িভি�েত �যাগান �দওয়া এবং �া� �ে� �ভা� প� সরবরাহ িনি�ত করার 

�েয়াজন �দখা �দয়। এ পিরে�ি�েত রা�পিতর আেদশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মা�েম ��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ (�িসিব) 

জা�য়াির ১৯৭২ সেন �িতি�ত হয়। 

২. �পক� (Vision) 

কিতপয় িনত��েয়াজনীয় পে�র বাজার �� ি�িতশীল রাখেত সহায়ক �িমকা পালন করা। 

৩. অিভল�� (Mission) 

িনিদ �� িক� সং�ক িনত��েয়াজনীয় পে�র আপদকালীন ম�দ গেড় �েল �েয়াজনীয় সমেয় �ভা�া সাধারেণর িনকট 

সরবরাহ করার মা�েম ���� ি�িতশীল রাখেত সহায়ক �িমকা পালন করা। 

৪. �ধান কায �াবলী 

 সরকার ক��ক সময় সময় �ণীত নীিতমালা অ�সাের িবে�র সকল �দশ হেত বা সকল �দেশ  প� সাম�ী,  উপাদান ও 

প��� আমদািন ও র�ািনর �বসা পিরচালনা করা। 

 সরকার ক��ক সময় সময় �দ� িনেদ �শনা অ�সাের অত�াব�কীয় পে�র পয �া� আপৎকালীন ম�দ গেড় �তালা ও 

সংর�ণ করা। 

 প� সাম�ী �ানীয়ভােব �য় বা আমদািন�ত মালামাল, প���, উপাদান, প� সাম�ী িব�য় এবং িবতরেণর �ব�া করা 

এবং এ উে�ে� সরকার ক��ক সময় সময় �দ� িনেদ �শনা সােপে� িডলার, এেজ� বা অ�া� মা�ম িনেয়াগ করা এবং 

 উপেরাি�িখত িবষয়ািদর সােথ স�িক�ত আ�ষি�ক অ�া� �য �কান কায � পিরচালনা করা। 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ 

 কিতপয় িনত��েয়াজনীয় পে�র বাজার ি�িতশীল রাখা।  

৬.  িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ 

 ��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ (�িসিব) িনত��েয়াজনীয় প� সা�য়ী �ে� �ভা�া সাধারেণর িনকট িব�েয়র মা�েম 

িবগত বছর�েলােত প�স�েহর বাজার �� ি�িতশীল রাখেত ����ণ � �িমকা �রেখেছ। িবেশষ কের রমজান মােস ও 

ঈদ-উল-আযহার �েব � িচিন, �ভাজ� �তল, ম�র ডাল, �ছালা, �খ�র ও ��য়াজ িনেয় �দশ�াপী �িসিব’র �া�মান �ােকর 

মা�েম সা�য়ী �ে� �ভা�া সাধারেণর িনকট িব�য় কের বাজার �্� ি�িতশীল রাখেত সহায়তা কেরেছ। 

 �িসিব’র কায ��ম স�সারেণর লে�� সব �েশষ ময়মনিসংেহ আ�িলক কায �ালয় �াপন করা হেয়েছ। �িসিব আ�িলক 

কায �ালয় চ��ােম ৮,০০০ �ম. টন ধারণ �মতা স�� ৪০,০০০ হাজার বগ ��ট �দাম িনম �াণ করা হেয়েছ। �িসিব’র 

আিথ �র স�মতা �ি�র লে�� কাওরান বাজার� �ধান কায �ালয় ভবেনর ১১তম ও ১২তম তলার িনম �াণ কাজ স�� করা 

হেয়েছ। 
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 িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ �িসিব’র �য় �ি�য়া �ত স�� করার এবং ��তা আনায়েনর জ� e-GP         

(Electronic Government Procurement) িসে�েম দর�� আহবান করা হে�। আ�িনক সফ�ওয়ােরর মা�েম �িসিব’র 

কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন ভাতািদ �দান ও পে�র ম�দ �ব�াপনা িনয়�ণ করা হে�। wi-fi ও িভিডও কনফাের� 

�বত�ন করা হেয়েছ। �মাবাইেল এসএমএস এর মা�েম িবিভ� িকি�র প� বরাে�র সংবাদ িডলারেদরেক িনয়িমতভােব 

�দান করা হে�। ই-ফাইিলং (Electronic Filing) এর মা�েম অিধকাংশ নিথ িন�ি� করা হে�। এছাড়াও িডিজটাল 

হািজরা �বত�ন করা হেয়েছ।                                                                                    

৭. সং�ার Key Performance Indicators (KPI) 

 িনব �ািচত িনত��েয়াজনীয় পে�র চািহদার িবপরীেত সরবরাহ িনি�ত করা। 

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ 

 িপিপআর এর বা�বাধকতা �মেন িনত��েয়াজনীয় প� সাম�ী �েয় সময় ও অথ � উভয়ই �বশী লাগা। �িসিবর পয �া� নগদ 

তহিবল না থাকায় ৯% হার �েদ �াংক �থেক এল�আর (ঋণ) িনেয় প� �েয় �য়�� �বেড় যাওয়া।  

৯. ভিব�ৎ পিরক�না   

 িনিদ �� সং�ক িনত��েয়াজনীয় পে�র �মাট �দশজ চািহদার অ�ত ২% -  ৩% আপৎকালীন ম�দ গেড় �তালা। 

১০. সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৮-১৯ অথ � বেছরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং ২০১৭-১৮ অথ � 
বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, নীট �নাফা/ঘাটিত/(�লাকসান) িন��প:  

(ল� টাকায়) 

�িমক িববরণ  বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

১ �মাট আয় 14650.64 14365.52 24578.00 6150.52

২ �মাট �য় 12132.47 12164.79 22555.99 6353.42

৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) 2518.17 2200.73 2022.01 -202.90
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১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক.  পিরচালন ��া� 

i. িচিন  

�� বাজার অথ �নীিতর আওতায় �বসরকাির আমদািনকারকগণ িচিন আমদািন করায় িবগত বছর�েলােত �িসিব িচিন 
আমদািন কেরিন। বত�মােন িচিনর �� �ি� পাওয়ায় সরকােরর অ�মিত�েম �িসিব ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-
২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ২৫০০.০০ �ম.টন ও ৩০০০.০০ �ম. টন িচিন অভ��রীন বাজার হেত �য়/সং�হ কের তা 
িব�য় করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। িচিনর সং�হ �ে�র �চেয় িব�য় �� �বিশ হওয়ায় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ০.১২ �কা� ও ০.৬৩ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা হেব বেল আশা করা যাে�। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের এ ��ে� পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল �ায় ৭.৯৫ �কা� টাকা। 

ii.    ম�েরর ডাল  

�� বাজার অথ �নীিতর আওতায় �বসরকাির আমদািনকারকগেণর পাশাপািশ �িসিবও ম�েরর ডাল আমদািন কের 
আসেছ। বাজার �� ি�িতশীল করার লে�� �িসিব সরকােরর িনেদ �শ�েম ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ১৫০০.০০ �ম. টন ও ২০০০.০০ �ম. টন কের ম�েরর ডাল আমদািন/সং�হ �ব �ক িব�েয়র 
পিরক�না �হণ কেরেছ। ম�েরর ডাল সং�হ �ে�র �চেয় িব�য় �� �বিশ হওয়ায় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজট যথা�েম ০.১১ �কা� ও ০.৩৯ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ 
অথ �বছের এে�ে� �ায় ১২.৭৮ �কা� টাকা পিরচালন �লাকসান হয়।  

iii.   সয়ািবন �তল 

সরকােরর িনেদ �েশ �িসিব  ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম 
২৫০০.০০ �ম. টন ও ২,০০০.০০ �ম.টন কের সয়ািবন �তল আমদািন ও অভ��রীণ বাজার হেত �য়/সং�হ �ব �ক িব�য় করেব বেল 
পিরক�না �হণ কেরেছ। সং�হ �ে�র �চেয় িব�য় �� �বিশ হওয়ায় এ ��ে� ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �িসিব যথা�েম ০.০৫ �কা� ও ০.৪১ �কা� টাকা কের পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব বেল আশা 
করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ��ত িহসাব অ�যায়ী সয়ািবন �তেলর সং�হ �ে�র �চেয় িব�য় �� কম হওয়ায় ৯.০৬ �কা� 
টাকা পিরচালন �লাকসান হয়।  

iv.   প� সাম�ী র�ািন 

সরকােরর িনেদ �েশ �িসিব িক� অ�চিলত প� িবেদেশ র�ািন কের থােক। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-
২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট র�ািনর ��ে� �কান ল��মা�া িনধ �ারণ করা হয় িন। ভিব�েত প� র�ািনর িবষেয় �িসিব 
কম �তৎপরতা চািলেয় যাে�। 

v.    �ড়া �ধ 

�ড়া �েধর অভ��রীণ সং�হ �ি� এবং �� বাজার অথ �নীিতর আওতায় �বসরকাির আমদািনকারকগণ �ড়া �ধ আমদািন 
করায় �িসিব িবগত বছর�েলােত �ড়া�ধ আমদািন কের নাই। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
উভয় বােজেট এ ��ে� �কান ল��মা�া িনধ �ারণ করা হয় িন। 

vi.   িসেম� 

�� বাজার অথ �নীিতর আওতায় �বসরকাির আমদািনকারকগণ অিধক পিরমােণ ি�ংকার আমদািন কের িসেম� ���ত 
করায় এবং �দেশর অভ��ের িসেমে�র উৎপাদন �ি� পাওয়ায় িসেমে�র �� �াস পায় িবধায় �,িস,িব ২০১৭-১৮ অথ �বছের �কান 
িসেম� আমদািন কের নাই এবং  ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট িসেম� আমদািনর 
�কান পিরক�না �হণ কের নাই। 

vii.   ঔষধপ�ািদ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ (�িসিব) নানািবধ ঔষধপ�ািদ আমদািন কের থােক এবং ঔষেধর পিরমাণ, সং�া, 
�ণগতমান ও �ািকংেয়র পাথ �েক�র জ� এর পিরমাণগত িবে�ষণ স�ব নয়। িবগত কেয়ক বছর �দেশ অভ��রীণ ঔষধ উৎপাদন 
�ি� এবং �বসরকাির খােত আমদািনর পিরমাণ �ি� পাওয়ায়  ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 
বােজেট সং�া ঔষধ আমদািনর �কান পিরক�না �হন কের নাই।  
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viii.  অ�া� প� সাম�ী 

উি�িখত প� ছাড়াও িক� িক� প� সং�ার বািণিজ�ক কায ��েমর আওতা�� যার মে� উে�খেযা� হেলা �ছালা, �েটর 

ডাল, ���র, িপয়াজ, ��ার, আকিরক �লৗহ, ব�ক, ব�েকর কা��জ, লবণ ও অ�া� ��ািদ । প��ে�র সং�া অিধক িবধায় প� 

ওয়াির িবভাজন স�ব নয়। এই সকল প� সাম�ী বাবদ ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��ত িহসােব �মাট ৫.৯৩ �কা� টাকার রাজ� অিজ�ত 

হয়। আমদািন �ি� পাওয়ার ফেল  ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট এই রাজে�র 

পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ৩৯.৫৪ �কা� ও ৩৯.৬৫ �কা� টাকা হেব বেল ধারণা করা যাে�। এ ��ে� সং�ার ২০১৮-১৯ 

অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ০.১১ �কা� ও ০.৮৩ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা 

হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ ��ে� পিরচালন �লাকসােনর পিরমান িছল ৭.৮৭ �কা� টাকা। 

ix.  সকল প� একে� 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ��ত িহসােব সকল প� সাম�ীর একে� পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৩৭.৬৭ �কা� টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট িব�য় রাজ� ১১৬.৩৪ �কা� টাকা এবং �মাট িবি�ত পে�র �য় হেব ১১৫.৯৫ �কা� 

টাকা, ফেল উ� সমেয় ০.৩৯ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অিজ�ত হেব বেল আশা করা যাে�।  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 

বােজেট �মাট িব�য় রাজ� �ি� পাওয়ায় সংেশািধত বােজেট হেত �া�িলত বােজেট পিরচালন �নাফার পিরমাণ �ি� �পেয় হেব 

২.২৮ �কা� টাকা। 

খ. �নাফা ও তহিবল �বাহ  

২০১৭-১৮ অথ �বছের ��ত িহসােব এই কেপ �ােরশন পিরচালন �লাকসােনর সিহত অ-পিরচালন আয়, সরকার �দ� ভ��িক 

স�েয়র পর নীট �লাকসানের পিরমাণ দ�ড়ায় ২.০৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট পিরচালন �লাকসােনর �েল পিরচালন �নাফা অিজ�ত হওয়ার দ�ন সং�া যথা�েম ২২.০১ �কা� ও ২৫.১৮ �কা� 

টাকা নীট �নাফা অজ�ন করেব বেল আশা করা যাে�। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের সংেশািধত বােজেট ২৭.৭১ �কা� টাকা কর �ব � �নাফার সিহত অবচয় ও অ�া� তহিবল সম�য় ও 

�ায়ী স�েদ িবিনেয়ােগর পর �মাট ১০.৫৯ �কা� টাকা উ�ৃ� তহিবল থাকেব বেল আশা করা যাে�।  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট উ�ৃ� তহিবেলর পিরমাণ ১০.৭২ �কা� টাকা হেব বেল আশা করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ঘাটিত তহিবেলর 

পিরমাণ িছল ২.০৪ �কা� টাকা। 

গ. ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 

�িমক িববরণ একক  বােজট সংেশািধত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

1. পরিচালন �নাফা/(�লাকসান) ল� টাকা 227.53 39.18 -3767.26

2. অবচয় "    " 330.00 320.00 290.96

3. বেতন ও ভাতািদ "    " 1118.00 1131.20 802.28

4. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) ল� টাকা 1675.53 1490.38 -2674.02

5. কম �চারীর সং�া জন 198 205 191

6. কম��িত ��সংেযাগ টাকা 846227.27 727014.63 -1400010.47
 

২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ৩৭.৬৭ �কা� টাকা ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট অবচয় ও �বতন-ভাতািদ খােত �য় �ি� পাওয়া সে�ও পিরচালন �নাফা অিজ�ত হওয়ায় 
�মাট �� সংেযাগ ও কম��িত �� সংেযাগ উভয়ই �ি� পােব। 
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ঘ. িবিনেয়াগ ও স�য়  

�িমক িববরণ একক  বােজট সংেশািধত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

১ িবিনেয়াগ ল� টাকা 1775.84 1461.60 811.35

২ সংরি�ত আয় [নীট �নাফা/(�লাকসান) বাদ লভ�াংশ] "    " 2518.17 2200.73 -202.90

৩ অবচয় "    " 330.00 320.00 290.96

৪ �মাট স�য় (২+৩) ল� টাকা 2848.17 2520.73 88.06  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কেপ �ােরশেনর �াবর স�ি�েত িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �লনায় �ি� �পেয় যথা�েম ১৪.৬২ �কা� ও ১৭.৭৬ �কা� টাকা হেব বেল িহেসব করা হেয়েছ।  
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সংরি�ত আয়ও �ি� পােব িবধায় উভয় বােজেট 
�মাট স�েয়র পিরমাণ �ি� পােব বেল িহসাব করা হেয়েছ।  

ঙ. �লধন কাঠােমা  

২০১৮ সােলর ৩০�শ �ন তািরেখ কেপ �ােরশেনর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২৮৮.৩৯ �কা� টাকা এবং ঋণ-�লধন 
অ�পাত িছল ২৫:৭৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� 
�পেয় যথা�েম ৩২৫.৫৮ �কা� ও ৩৬৮.৪০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব বেল ধারণা করা যাে�। উ� সােল ঋণ-�লধন  অ�পােতর 
পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২৭:৭৩ ও ২৯:৭১।  

চ. রা�ীয় �কাষাগাের �দয়  

এই সং�া �য সকল খােত রা�ীয় �কাষাগাের অথ � �দান কের থােক ত�ে� আমদািন ��, আমদািনর উপর িব�য় কর, 
আয়কর ও অ�া� খাতই �ধাণ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �িসিব এ সকল খােত ২.৭৫ �কা� টাকা রা�ীয় �কাষাগাের জমা �দান কের।  
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �েদয় অেথ �র পিরমাণ যথা�েম ৮.৮৪ �কা� ও ৭.৪৫ 
�কা� টাকা হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার কম �কা� সীিমত থাকায় সং�া সরকাির �কাষাগাের �কান 
লভ�াংশ �দান কেরিন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার প��� 
আমদািন/সং�েহর পিরমাণ �ি� �পেলও সরকার িনধ �ািরত �ে� িব�য় করায় অিধকাংশ পে� আশা��প পিরচালন �নাফা অজ�ন 
করা স�ব হেব না িবধায় উভয় সােল লভ�াংশ বাবদ সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � �দােনর ল��মা�া ধায � করা হয় নাই।  

ছ. জনবল  

২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর �মাট জনবল িছল ১৯১ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ 
অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট �মাট �ত�ািশত কম� সং�া যথা�েম ২০৫ জন ও ১৯৮ জেন দ�ড়ােব বেল িহেসব করা হেয়েছ। 
২০১৭-১৮ অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৪,২০,০৪২.০০ টাকা।  ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও  
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ �ি� �পেয় যথা�েম ৫,৫১,৮০৫.০০ টাকা ও ৫,৬৪,৬৪৬.০০ 
টাকা হেব বেল িহেসব করা হেয়েছ। বাৎসিরক �বতন �ি�/ইনি�েম� �দােনর কারেণ কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 
�ি� পােব। 

 

�িত� খােত �েয়র ��ে� আিথ �ক িবিধ-িবধান অ�সরণ করেত হেব। 
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২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িচিন 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৫০০.০০ ১৩১৯.৭৭ ৫০০.০০ ৩৬৯.০৯

�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 �ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ৩০০০.০০ ২৫০০.০০ ৪০০০.০০ ২০০০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১৩১৯.৭৭

 �ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬ �মাট িচিন িব�েয়র পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ৩০০০.০০ ৩৩১৯.৭৭ ৪০০০.০০ ১০৪৯.৩১

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ� ২৮৯৫.০০ ২৭০৫.৬১ ৩৯৬০.০০ ৫২৪.৬৬

টাকা . ৮ - টন�িত রাজ� ৯৬৫০০.০০ ৮১৪৯৯.৯২ ৯৯০০০.০০ ৫০০০০.৪৮

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ৪০৭.৫০ ৬৫৩.২৯ ২৮১.১৪ ১৮২.৭০

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ১৫৯৯.০০ ১২১১.২৫ ২২৪৯.০০ ১০৭৪.৯০

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় ৩৮২.৪৫ ৩১১.৫৭ ৮৮০.৮৪ ১২৬.৬৬

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ৪৮২.৫০ ৪০৭.৫০ ২৮১.১৩ ৬৫৩.২৯

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ৯২৫.১৭ ৯২৪.০৪ ৭৮০.১৬ ৫৮৯.২৭

লাখ টাকা . ১৮  �মাট িব�য় �য় (৯+..+১৭) - (১৫+১৬) ২৮৩১.৬২ ২৬৯২.৬৫ ৩৯১০.০১ ১৩২০.২৪

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ৯৪৩৮৭.৩৩ ৮১১০৯.৫৩ ৯৭৭৫০.২৫ ১২৫৮১৯.৮২

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৭-১৮) ৬৩.৩৮ ১২.৯৬ ৪৯.৯৯ -৭৯৫.৫৮

লাখ টাকা . ২১ -টন�িত �নাফা/ (�লাকসান) ২১১২.৬৭ ৩৯০.৩৯ ১২৪৯.৭৫ -৭৫৮১৯.৩৫

 ৭০২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ডাল 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৫০০.০০ ১০০১.২৫ ৫০০.০০ ৯২২.৭৯

�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ২০০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ১৫০০.০০

 �ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১০০১.২৫

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬  �মাট ডাল িব�েয়র পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ২০০০.০০ ২০০১.২৫ ২৫০০.০০ ১৪২১.৫৪

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ� ২১৬০.০০ ১৬২১.০১ ২৬৫০.০০ ৭৭২.৬৩

টাকা . ৮ - টন�িত রাজ� ১০৮০০০.০০ ৮০৯৯৯.৮৮ ১০৬০০০.০০ ৫৪৩৫১.৬২

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ৪০৫.০০ ৪৪৫.৫৫ ২৮০.০০ ৬৮৭.৪৮

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ১৩৮৪.৩৫ ০.০০ ১৬০৯.০০ ৮৩৮.৮৬

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ৬৯২১৭.৫০ ০ ৬৪৩৬০.০০ ৫৫৯২৪.০০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ০.০০ ৮২৫.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় ২৫৪.৯৭ ১৮৭.৮২ ৫৫০.৫৩ ১৭১.৫৯

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ১২৭৪৮.৫০ ৯৩৮৫.১৩ ২২০২১.২০ ১২০৭০.৭১

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ৫৪০.০০ ৪০৫.০০ ৩২১.৮০ ৪৪৫.৫৫

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ৬১৬.৭৮ ৫৫৭.০৪ ৪৮৭.৬০ ৭৯৮.৩১

লাখ টাকা . ১৮  �মাট িব�য় �য় (৯+..+১৭)-(১৫+১৬) ২১২১.১০ ১৬১০.৪১ ২৬০৫.৩৩ ২০৫০.৬৯

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ১০৬০৫৫.০০ ৮০৪৭০.২১ ১০৪২১৩.২০ ১৪৪২৫৮.৩৪

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৭-১৮) ৩৮.৯০ ১০.৬০ ৪৪.৬৭ -১২৭৮.০৬

লাখ টাকা . ২১ টন�িত �নাফা/ (�লাকসান) ১৯৪৫.০০ ৫২৯.৬৭ ১৭৮৬.৮০ -৮৯৯০৬.৭২

 ৭০৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

সয়ািবন 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৫০০.০০ ৭৭১.২২ ৫০০.০০ ১৪১.২০

�ম. টন . ২ আমাদািনর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ২০০০.০০ ২৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ১৫০০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৭৭১.২২

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬  �মাট সয়ািবন িব�েয়র পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ২০০০.০০ ২৭৭১.২২ ৩৫০০.০০ ৮৬৯.৯৮

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ� ২৮৪০.০০ ৩৩৫৩.১৭ ৫৯৮৫.০০ ৬৯৫.৯৮

টাকা . ৮ - টন�িত রাজ� ১৪২০০০.০০ ১২০৯৯৯.৭৮ ১৭১০০০.০০ ৭৯৯৯৯.৫৪

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ৬০৫.০০ ৬১৩.১২ ৬৪০.৬৭ ১২২.০১

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ২০৩১.৯২ ২৩০৯.০০ ৪৪৮৫.০০ ১৪৯৯.৯৬

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় ২৫৪.৯৭ ২৬০.০৯ ৭৭০.৭২ ১০৫.০২

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ১২৭৪৮.৫০ ৯৩৮৫.৪০ ২২০২০.৫৭ ১২০৭১.৫৪

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ৭১০.০০ ৬০৫.০০ ৬৪০.৭১ ৬১৩.১২

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ৬১৬.৭৮ ৭৭১.৩৫ ৬৮২.৬৪ ৪৮৮.৫৬

লাখ টাকা . ১৮  �মাট িব�য় �য় (৯+..+১৭)-(১৫+১৬) ২৭৯৮.৬৭ ৩৩৪৮.৫৬ ৫৯৩৮.৩২ ১৬০২.৪৩

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ১৩৯৯৩৩.৫০ ১২০৮৩৩.৪২ ১৬৯৬৬৬.২৯ ১৮৪১৯১.৫৯

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৭-১৮) ৪১.৩৩ ৪.৬১ ৪৬.৬৮ -৯০৬.৪৫

লাখ টাকা . ২১ টন�িত �নাফা/ (�লাকসান) ২০৬৬.৫০ ১৬৬.৩৫ ১৩৩৩.৭১ -১০৪১৯২.০৫

 ৭০৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

র�ািন 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬  �মাট র�ািনর পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট র�ািন রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ টন�িত র�ািন রাজ� ০ ০ ০ ০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ র�ািন  �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৮  �মাট র�ািন �য় (৯+১০+১২+১৩+১৭)-(১৫+১৮) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৭-৮) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২১ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) ০ ০ ০ ০

 ৭০৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

অ�া� প� সাম�ী 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ১১৪১.৮৫ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ২ আমদািনর পিরমাণ ২০০০.০০ ১৫০০.০০ ২০১৯.৪৫ ১৯৫৫.০০

�ম. টন . ৩ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১০০.০০

�ম. টন . ৪ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১৪১.৮৫

�ম. টন . ৫ �িতর পিরমাণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�ম. টন . ৬ িব�েয়র পিরমাণ (১+২+৩)-(৪+৫) ৩১০০.০০ ৩৭৪১.৮৫ ৩১১৯.৪৫ ৯১৩.১৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ� ৩৯৬৫.০০ ৩৯৫৪.১৮ ৯৮৩৩.০০ ৫৯২.৮৯

টাকা . ৮ -টন�িত রাজ� ১২৭৯০৩.২৩ ১০৫৬৭৪.৪৭ ৩১৫২১৫.৮২ ৬৪৯২৮.০০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ৫৬৫.২১ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ আমদািন �য় ১৩৮৪.৩৫ ৯৪৩.৮৮ ৭৪৩৩.০০ ১২০৫.৫৪

টাকা . ১১ -টন�িত �য় ৬৯২১৭.৫০ ৬২৯২৫.৩৩ ৩৬৮০৭০.৫১ ৬১৬৬৪.৪৫

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য় ১১৪৫.৫১ ১০৪১.৩৭ ১০২৪.০০ ১১৬.৭০

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় ৩৯৫.২০ ৩৫১.১৯ ৬৮৬.৯১ ১১০.২২

টাকা . ১৪ -টন�িত �য় ১২৭৪৮.৩৯ ৯৩৮৫.৪৬ ২২০২০.২৩ ১২০৭০.৩১

লাখ টাকা . ১৫ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬৫.২১

লাখ টাকা . ১৬ �িত�রণ আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় ৯৫৬.০২ ১০৪১.৫২ ৬০৮.৪২ ৫১২.৮১

লাখ টাকা . ১৮  �মাট িব�য় �য় (৯+..+১৭)-(১৫+১৬) ৩৮৮১.০৮ ৩৯৪৩.১৭ ৯৭৫২.৩৩ ১৩৮০.০৬

টাকা . ১৯ -টন�িত �য় ১২৫১৯৬.১৩ ১০৫৩৮০.২৩ ৩১২৬২৯.৭৯ ১৫১১৩১.৮০

লাখ টাকা . ২০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(৭-১৮) ৮৩.৯২ ১১.০১ ৮০.৬৭ -৭৮৭.১৭

টাকা . ২১ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) ২৭০৭.১০ ২৯৪.২৪ ২৫৮৬.০৩ -৮৬২০৩.৮০

 ৭০৬  



 

একক 

সকল প� একে� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত পিরচালন ��া� 

বােজট অ�েমািদত ��ত 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ িচিন িব�েয়র পিরমাণ  ৩০০০.০০  ৩৩১৯.৭৭  ৪০০০.০০  ১০৪৯.৩১

�ম. টন . ২ ডাল িব�েয়র পিরমাণ  ২০০০.০০  ২০০১.২৫  ২৫০০.০০  ১৪২১.৫৪

�ম. টন . ৩ সয়ািবন িব�েয়র পিরমাণ  ২০০০.০০  ২৭৭১.২২  ৩৫০০.০০  ৮৬৯.৯৮

�ম: টন . ৪ র�ািনর পিরমাণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

�ম. টন . ৫ অ�া� প� িব�েয়র পিরমাণ  ৩১০০.০০  ৩৭৪১.৮৫  ৩১১৯.৪৫  ৯১৩.১৫

�ম. টন . ৬ �মাট প� িব�েয়র পিরমাণ (১+..+৫)  ১০১০০.০০  ১১৮৩৪.০৯  ১৩১১৯.৪৫  ৪২৫৩.৯৮

রাজ� 

লাখ টাকা . ৭ নীট িব�য় রাজ�  ১১৮৬০.০০  ১১৬৩৩.৯৭  ২২৪২৮.০০  ২৫৮৬.১৬

লাখ টাকা . ৮ র�ািন রাজ�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টাকা . ৯ �মাট রাজ�  ১১৮৬০.০০  ১১৬৩৩.৯৭  ২২৪২৮.০০  ২৫৮৬.১৬

�য় 

লাখ টাকা . ১০ �ারি�ক ম�দ  ১৪১৭.৫০  ২২৭৭.১৭  ১২০১.৮১  ৯৯২.১৯

লাখ টাকা . ১১ আমদািন �য়  ২৭৬৮.৭০  ৯৪৩.৮৮  ৯০৪২.০০  ২০৪৪.৪০

লাখ টাকা . ১২ �য়/সং�হ (অভ�মতরীণ) �য়  ৪৭৭৬.৪৩  ৫৩৮৬.৬২  ৭৭৫৮.০০  ২৬৯১.৫৬

লাখ টাকা . ১৩ �বসািয়ক �য় (তফিসল-ক)  ১২৮৭.৫৯  ১১১০.৬৭  ২৮৮৯.০০  ৫১৩.৪৯

লাখ টাকা . ১৪ সমাপনী ম�দ  ১৭৩২.৫০  ১৪১৭.৫০  ১২৪৩.৬৪  ২২৭৭.১৭

লাখ টাকা . ১৫ �িত�রণ আদায়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

লাখ টাকা . ১৬ �মাট িব�য় �য় (১০+১১+১২+১৩)-(১৪+১৫)  ৮৫১৭.৭২  ৮৩০০.৮৪  ১৯৬৪৭.১৭  ৩৯৬৪.৪৭

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-খ)  ৩১১৪.৭৫  ৩২৯৩.৯৫  ২৫৫৮.৮২  ২৩৮৮.৯৫

লাখ টাকা . ১৮ িবি�ত পে�র �য় (১৬+১৭)  ১১৬৩২.৪৭  ১১৫৯৪.৭৯  ২২২০৫.৯৯  ৬৩৫৩.৪২

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান)(৯-১৮)  ২২৭.৫৩  ৩৯.১৮  ২২২.০১ -৩৭৬৭.২৬

 ৭০৭  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ২২৭.৫৩  ৩৯.১৮  ২২২.০১ -৩,৭৬৭.২৬. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২,৭৯০.৬৪  ২,৭৩১.৫৫  ২,১৫০.০০  ২,৯৬৫.২৫. 

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৩,০১৮.১৭  ২,৭৭০.৭৩  ২,৩৭২.০১ -৮০২.০১. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ৮.১৯  ৮.৫১  ৭.৩০ -২.৭৮. 

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৩,০১৮.১৭  ২,৭৭০.৭৩  ২,৩৭২.০১ -২০২.৯০. 

৮ কর  ৫০০.০০  ৫৭০.০০  ৩৫০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২,৫১৮.১৭  ২,২০০.৭৩  ২,০২২.০১ -২০২.৯০. 

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

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

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ১.২৮. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৩,০১৮.১৭  ২,৭৭০.৭৩  ২,৩৭২.০১ -২০২.৯০. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৩৩০.০০  ৩২০.০০  ৩০০.০০  ২৯০.৯৬. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৩,৩৪৮.১৭  ৩,০৯০.৭৩  ২,৬৭২.০১  ৮৮.০৬. 

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ৭,৫৪৫.১৩  ৬,৩৩০.৫০  ১৬,৮০০.০০  ০.০০. 

১৮ পিরচালনার �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩১৬.০০. 

১৯ অ�া� �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২২৩.৩৩. 

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ১০,৮৯৩.৩০  ৯,৪২১.২৩  ১৯,৪৭২.০১  ৬২৭.৩৯. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ৫০০.০০  ৫৭০.০০  ৩৫০.০০  ১৯.৩৭. 

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.৪৩. 

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,৭৩৭.০০  ১,৪২৯.০০  ১,৫৩১.৫০  ৭৮৬.৯৭. 

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৮.৮৪  ৩২.৬০  ৪১.৮৪  ২৪.৩৮. 

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ৭,৫৪৫.১৩  ৬,৩৩০.৫০  ১৬,৮০০.০০  ০.০০. 

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৯,৮২০.৯৭  ৮,৩৬২.১০  ১৮,৭২৩.৩৪  ৮৩১.১৫. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ১,০৭২.৩৩  ১,০৫৯.১৩  ৭৪৮.৬৭ -২০৩.৭৬. 

 ৭০৮  



 

�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৭০৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ২৫৭৫২.৪০ ২৩২৩৪.২৩ ২১০৩৩.৫০. 

৩ ই��ই� ২৬২৫২.৪০ ২৩৭৩৪.২৩ ২১৫৩৩.৫০. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ১০৫৮৭.৭৯ ৮৮২৪.১৩ ৭৩০৫.০৯. 

৬ �মাট দায় ১০৫৮৭.৭৯ ৮৮২৪.১৩ ৭৩০৫.০৯. 

৭ �মাট তহিবল ৩৬৮৪০.১৯ ৩২৫৫৮.৩৬ ২৮৮৩৮.৫৯. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ২৯ : ৭১ ২৭ : ৭৩ ২৫ : ৭৫. 

৯ চলিত অ�পাত ২.৯৫ : ১ ৩.২১ : ১ ৩.৫৩ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ২.৬৯ : ১ ২.৯৩ : ১ ৩.২২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১০১১৩.০২ ৮৩৭৬.০২ ৬৯৪৭.০২. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৪৫৪০.১২ ৪২১০.১২ ৩৮৯০.১২. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৫৫৭২.৯০ ৪১৬৫.৯০ ৩০৫৬.৯০. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৭১.৪৪ ৩২.৬০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ২৭৫৫.৩৯ ২৫০৪.৯০ ২২৭৭.১৮. 

১৬ -�দনাদার ১২৩২.৩৩ ১১২০.৩০ ১০১৮.৪৫. 

১৭ -অ�া� ২৭২০৮.১৪ ২৪৭৩৪.৬৭ ২২৪৮৬.০৬. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৩১১৯৫.৮৫ ২৮৩৫৯.৮৬ ২৫৭৮১.৬৯. 

১৯ -�মাট স�দ ৩৬৮৪০.১৯ ৩২৫৫৮.৩৬ ২৮৮৩৮.৫৯. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.৩২ ০.৩৬ ০.০৯. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.৫৮ ০.৬০ ০.১৪. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১৭০.৮৮ ১৫৯.৪১ ৩০৩.৪২. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ২০৬০৮.০৬ ১৯৫৩৫.৭৩ ১৮৪৭৬.৬০. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ১০৭২.৩৩ ১০৫৯.১৩ ০. 

 ৭০৯  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৭১০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ২৭,৪৪৭.২৯  ২০,৬৯১.২৫  ১৯,২৫৯.৯২  ১৮,৫৭৯.৬০. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ২৭,৪৪৭.২৯  ২০,৬৯১.২৫  ১৯,২৫৯.৯২  ১৮,৫৭৯.৬০. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৩,০১৮.১৭  ২,৭৭০.৭৩  ২,৩৭২.০১ -২০২.৯০. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৩৩০.০০  ৩২০.০০  ৩০০.০০  ২৯০.৯৬. 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২.২৪. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ৫০.০০  ৩৪১.৫১. 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৩০,৭৯৫.৪৬  ২৩,৭৮১.৯৮  ২১,৯৮১.৯৩  ১৯,০১১.৪১. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ৪১.৮৩  ০.০০. 

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

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ৪১.৮৪  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ৭,৫৪৫.১৩  ৬,৩৩০.৫০  ১৬,৮০০.০০  ০.০০. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ২,৩৫১.৫০  ০.০০. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ৭,৫৪৫.১৩  ৬,৩৩০.৫০  ১৯,২৩৫.১৭  ০.০০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২৩,২৫০.৩৩  ১৭,৪৫১.৪৮  ২,৭৪৬.৭৬  ১৯,০১১.৪১. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ৭,৫৪৫.১৩  ৬,৩৩০.৫০  ১৬,৮০০.০০  ৩,৪৬৪.৬৭. 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৩০,৭৯৫.৪৬  ২৩,৭৮১.৯৮  ১৯,৫৪৬.৭৬  ২২,৪৭৬.০৮. 

 ৭১০  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৭১০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ১৬,৮০০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ১,৭৩৭.০০  ১,৪২৯.০০  ১,৫৩১.৫০  ৪৭২.১৩. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৩৮.৮৪  ৩২.৬০  ৪১.৮৪  ১,২৯২.৯১. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ৭৫৪.৫১  ৬৩৩.০৫  ১,৬৮০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ৫০০.০০  ৫৭০.০০  ৩৫০.০০  ১৯.৩৭. 

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

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.৪৩. 

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৩,০৩০.৩৫  ২,৬৬৪.৬৫  ২০,৪০৩.৩৪  ১,৭৮৪.৮৪. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৩৫,৩০৯.৬১  ২৭,৪৪৭.২৯  ১৯,৪০৫.৫৬  ২০,৬৯১.২৫. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৩৫,৩০৯.৬১  ২৭,৪৪৭.২৯  ১৯,৪০৫.৫৬  ২০,৬৯১.২৫. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৩৮,৩৩৯.৯৬  ৩০,১১১.৯৪  ৩৯,৮০৮.৯০  ২২,৪৭৬.০৯. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ৭,৮৬২.৩২  ৬,৭৫৬.০৪  ১৪৫.৬৪  ২,১১১.৬৫. 

 ৭১১  



 

বােজট 
িববরণ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ৬৭.০০  ১৪.০৩ ৪৭.০০  ৪৭৮.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ২৫.০০  ০.০০ ২০.০০  ৫০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.৫০  ০.১২ ০.৩০  ৫.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ৬২০.০০  ২৪১.১৪ ৭৮৫.০০  ৪০০.০০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৩২.০০  ১৯.৫৫ ৩২.০০  ২৫.০০. 

�মাট ১৪  ৭৪৪.৫০  ২৭৪.৮৪ ৮৮৪.৩০  ৯৫৮.০০. 

 ৭১৩  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 714.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৬৫৮,৩৩৩ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৭  ১১  ১২  ২৭  ১০  ১১  ২৭  ৯  ১১২.০০  ৮৭.০০  ১৯৯.০০. 

২  ৬২৫,৬৯০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৪৩  ২৪  ২৯  ৪৩  ১৫  ২৪  ৪৩  ১৭  ৮৫.৪৫  ৯৬.০০  ১৮১.৪৫. 

৩  ৫৫৫,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ১  ১  ১  ১  ১  ১  ১  ১  ২.৫৫  ৩.০০  ৫.৫৫. 

৪  ৯১৯,০৪৮ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৭১  ৩৬  ৪২  ৭১  ২৬  ৩৬  ৭১  ২৭  ২০০.০০  ১৮৬.০০  ৩৮৬.০০. 

৫  ৭০২,৩৫৩ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২০৪  ৯৮  ৮৫  ২০৪  ৯০  ৯৮  ২০৪  ৯৬  ২৫০.০০  ৩৪৭.০০  ৫৯৭.০০. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ১৯০,১৪১ অিনয়িমত �িমক  ০  ৭১  ৭১  ০  ৬৮  ৭১  ০  ৬৮  ০.০০  ১৩৫.০০  ১৩৫.০০. 

১০  ৭০২,৩৫৩ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২০৪  ৯৮  ৮৫  ২০৪  ৯০  ৯৮  ২০৪  ৯৬  ২৫০.০০  ৩৪৭.০০  ৫৯৭.০০. 

১১  ৫৬৪,৬৪৬ �মাট (৪+৯+১০)  ২৭৫  ২০৫  ১৯৮  ২৭৫  ১৮৪  ২০৫  ২৭৫  ১৯১  ৪৫০.০০  ৬৬৮.০০  ১,১১৮.০০. 

 ৭১৪  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 715.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১০৮.০০  ৮৭.৮৮  ১৯৫.৮৮  ১১২.০০  ৯৩.০০  ২০৫.০০ ১৭৮০৭২৭  ১৮৬৩৬৩৬  ১৯১১১১১  ৮২.০০  ৯০.০০  ১৭২.০০

 ৮৯.৩০  ৭৫.২০  ১৬৪.৫০  ৮৫.৪৫  ৫৭.৫২  ১৪২.৯৭ ৬৮৫৪১৭  ৫৯৫৭০৮  ৭৩৯৭০৬  ৬৩.৭৫  ৬২.০০  ১২৫.৭৫

 ২.৭০  ২.৯০  ৫.৬০  ২.৫৫  ২.৫০  ৫.০৫ ৫৬০০০০  ৫০৫০০০  ৪৭৫০০০  ২.০৫  ২.৭০  ৪.৭৫

 ২০০.০০  ১৬৫.৯৮  ৩৬৫.৯৮  ২০০.০০  ১৫৩.০২  ৩৫৩.০২ ১০১৬৬১১  ৯৮০৬১১  ১১২০৩৭০  ১৪৭.৮০  ১৫৪.৭০  ৩০২.৫০

 ২৬৩.০০  ৩৬৭.২২  ৬৩০.২২  ২৮০.০০  ২৫২.০০  ৫৩২.০০ ৬৪৩০৮২  ৪৬২৬০৯  ৪২৪৭৪০  ২০৪.৬৭  ২০৩.০৮  ৪০৭.৭৫

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ১৩৫.০০  ১৩৫.০০  ০.০০  ১৩০.০০  ১৩০.০০ ১৯০১৪১  ১৯১১৭৬  ১৩৫৩৩৮  ০.০০  ৯২.০৩  ৯২.০৩

 ২৬৩.০০  ৩৬৭.২২  ৬৩০.২২  ২৮০.০০  ২৫২.০০  ৫৩২.০০ ৬৪৩০৮২  ৪৬২৬০৯  ৪২৪৭৪০  ২০৪.৬৭  ২০৩.০৮  ৪০৭.৭৫

 ৪৬৩.০০  ৬৬৮.২০  ১,১৩১.২০  ৪৮০.০০  ৫৩৫.০২  ১,০১৫.০২ ৫৫১৮০৫  ৪৬৩৪৭৯  ৪২০০৪২  ৩৫২.৪৭  ৪৪৯.৮১  ৮০২.২৮

 ৭১৫  



��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

 তফিসল-ক

�বসািয়ক �য় ( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

ক.  �বসািয়ক �য় :

১ .  র�ািনর জ� ন�না �য় ... ০ ০ ০ ০

২ .  র�ািনর জ� �মলা (�ানীয় ) ... ০ ০ ০ ০

৩ .  র�ািনর জ� �মলা (�বেদিশক ) ... ০ ০ ০ ০

খ.  �বসা উ�য়ন �য় :

৪ .  �মণ ... ০ ০ ০ ০

৫ .  �েকট ... ০ ০ ০ ০

৬ .  �িশয়ার/��কািদ ... ০ ০ ০ ০

৭ .  িডসে� �স�ার ... ০ ০ ০ ০

৮ .  িবেদেশ অিফস খরচ ... ০ ০ ০ ০

৯ .  �বেদিশক এেজি� অ�দান ... ০ ০ ০ ০

১০ .  অ�া� র�ািনর উ�য়ন খরচ ... ০ ০ ০ ০

১১ .  এেজ�েদর কিমশন ... ০ ০ ০ ০

১২ .  র�ািন উ�য়েনর জ� �চার/িব�াপন ... ০ ০ ০ ০

১৩ .  অ�া� �বসািয়ক খরচ ... ০ ০ ০ ০

উপ-�মাট-১ : ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

 তফিসল-ক
�বসািয়ক �য় (চলমান) ( ল� টাকায়)
�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

ক. প� �য় :
১ .  প� আমদািন ... ২৭৬৮.৭০ ৯৪৩.৮৮ ৯০৪২.০০ ২০৪৩.৭১
২ .  অভ��রীন সং�হ/�য় ... ৪৭৭৬.৪৩ ৫৩৮৬.৬২ ৭৭৫৮.০০ ২৬৯২.২৫

�মাট প� �য় : ... ৭৫৪৫.১৩ ৬৩৩০.৫০ ১৬৮০০.০০ ৪৭৩৫.৯৬

খ.  আমদািন ও অ�া� �য় :
১ .  এলিস চাজ� ... ১২.০৬ ১০.৩২ ২৭.০০ ৭.৬২
২ .  �েয়র উপর �দ ... ৭৫৪.৫১ ৬৩৩.০৫ ১৬৮০.০০ ২৫৫.৩৫
৩ . ৩৮২১১০১ �� ও কর ... ২০.০০ ১০.০০ ৪৫২.০০ ১.৭৪
৪ .  িব�য় কর/��সংেযাজন কর ... ২৫.০০ ২০.০০ ৫০.০০ ০
৫ .  আমদািন লাইেস� িফ/আইিপ িফ ... ০.৫০ ০.৩০ ৫.০০ ০.১২
৬ .  পিরবহন (জাহাজ ) ... ০ ০ ০ ০
৭ .  �নৗ িবমা ... ২৫.০০ ১৫.০০ ৮০.০০ ১৭.৮৯
৮ .  �ানীয় এেজ�েদর কিমশন ... ২৫.০০ ১৫.০০ ৯০.০০ ১৪.৪৩
৯ .  �াংক চাজ� ... ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০
১০ .  ব�র িডউজ ... ২০.০০ ১৫.০০ ২৩.০০ ১২.২৯
১১ .  ি�িভডিরং চাজ� (বাথ �) ... ৫.০০ ৫.০০ ৩.০০ ৩.২১
১২ . ৩২৫৭১০৪ সােভ � এবং �া�িলং ... ১৮.৫০ ১৬.০০ ৩৯.০০ ১০.৯৮
১৩ .  িস এ� এফ চাজ� ... ১০.০০ ৮.০০ ২৭.০০ ৫.৯২
১৪ .  ব�াজাত ও �নঃব�াজাতকরণ(�জ�) ... ৬.০০ ৫.০০ ১০.০০ ০
১৫ .  �জ� হইেত �দােম পিরবহন ... ১৭০.০০ ১৫০.০০ ১৭০.০০ ৮৯.৯১
১৬ .  ব�াজাত ও �নঃব�াজাতকরণ(�দাম) ... ১২.০০ ১০.০০ ২০.০০ ০
১৭ .  ওজেনর চাজ� (�জ�) ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০
১৮ .  �দােম �িমক চাজ� ... ২২.০০ ২০.০০ ২৭.০০ ১৪.৩৯
১৯ .  �দাম ভাড়া ... ৫৫.০০ ৫২.০০ ৮০.০০ ৬৩.৩৫
২০ . ৩২৫৮১০৮ �দাম র�ণােব�ন �য় ... ৩০.০০ ৬০.০০ ৩০.০০ ১২.৩৩
২১ .  �চরা িব�য় �ক� খরচ ... ৫.০০ ৪.০০ ৫.০০ ১.১৮
২২ .  ওজেনর চাজ� (�দাম) ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০
২৩ .  �িমক চাজ� (�জ�) ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০
২৪ . ৩২২১১০৬ আ�ঃ�দাম পিরবহন ... ৩০.০০ ২০.০০ ২৫.০০ ০
২৫ .  �চার ও িব�াপন ... ০ ০ ০ ০
২৬ .  িবন�/অপচয় ... ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০
২৭ .  মাল �য় খরচ(বাই �াক প�িত) ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০
২৮ .  উ�য়ন কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০
২৯ .  িবিবধ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

 ক. িবিবধ স�রক কর ... ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ০
 খ. ড�েম� িফ ... ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০
 গ. অ�া� ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৭৭
 উপ-�মাট-২ : ... ১২৮৭.৫৭ ১১১০.৬৭ ২৮৮৯.০০ ৫১৩.৪৮

সব �েমাট (�বসািয়ক �য়) (১+২) (তফিসল-ক) : ... ১২৮৭.৫৭ ১১১০.৬৭ ২৮৮৯.০০ ৫১৩.৪৮
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ
�শাসিনক �য়: তফিসল-খ

( ল� টাকায়)
�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

ক.  �শাসিনক �য় (�ল �বতন)
১ . ৩১১১১০১ �বতন কম �চারী(��ড: ১-১০) ... ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৪৭.৮০

২ . ৩১১১২০১ �বতন কম �চারী (��ড: ১১-২০) ... ২৫০.০০ ২৬৩.০০ ২৮০.০০ ২০৪.৬৭

উপ-�মাট-১ : ... ৪৫০.০০ ৪৬৩.০০ ৪৮০.০০ ৩৫২.৪৭

খ.  �শাসিনক �য়
১ . ৩১১১৩১০ বািড় ভাড়া ভাতা ... ২২০.০০ ২২৮.০০ ২২০.০০ ১৮০.১৩

২ . ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ... ৩০.০০ ৩১.৩০ ৩৩.০০ ২২.৯০

৩ . ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ... ৫.০০ ৬.৫০ ৪.০০ ৯.৭১

৪ . ৩১১১৩৩১ আ�ায়ন ভাতা ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৮৮ ০.২০

৫ . ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ... ৭.৫০ ৭.৪০ ৯.০০ ৫.৬১

৬ .  �ধালাই ভাতা ... ১.০০ ১.০০ ০.৯৯ ০.৫৫

৭ . ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... ৮০.০০ ৭৮.০০ ৮০.০০ ৫৮.৮১

৮ .  * ��রণা �বানাস  ... ০ ০ ০ ০

৯ . ৩১১১৩১৪ �িফন ভাতা ... ৩.০০ ৪.০০ ২.৭৫ ২.৬৬

১০ . ৩১১১৩০৬ িশ�া সহায়ক ভাতা ... ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৬.২৩

১১ . ৩১১১৩১২ �মাবাইল ভাতা ... ১.৩০ ১.৩০ ০.৬৫ ০.৩৭

১২ . �টিলেফান ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ০.০০

১৩ . ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ... ২০.০০ ৭.০০ ৫.০০ ৩.৯৫

১৪ . �ািধকার�া� কম �কত�ােদর জ� গাড়ী র�ণােব�ন ভাতা ৪২.০০ ৪২.০০ ২৪.০০ ০

১৫ . ৩১১১৩৩৮ অ�া� ভাতা ও �িবধািদ(দািয়� ভাতা) ... ৩.০০ ৪.০০ ২.৭৫ ১.৯১

 উপ-�মাট-২ : ... ৪২৪.৩০ ৪২২.০০ ৩৯১.০২ ২৯৩.০৩

গ. অ�া� �য়/ �িবধািদ
১ .  �যৗথ িবমা ি�িময়াম ... ১.২০ ১.২০ ১.২০ ০.৪৮

২ .  কম �চারী ক�ান �য়/অ�ি�ি�য়া খরচ খরচ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০

৩ . ৩২৫৬১০৬ �পাশাক পির�দ ... ৪.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.১৭

৪ . ৩২৫২১০৯ ক�ান �য় (ঔষধ �য়) ... ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.০০

৫ . ৩১১১৩২৭ ওভারটাইম ... ১২.০০ ১২.০০ ১৪.০০ ১০.৯২

৬ .  সাধারন/��চছাবসর �হনকারীেদর ...

�পনশন ও অবসর জিনত �য়/�িবধািদ ... ৪০০.০০ ৪৩০.০০ ২০০.০০ ৬৮৬.৬২

৭ .  আ�েতািষক(িসিপএফ) ... ০ ০ ০ ০

৮ .  অিজ�ত �� নগদায়ন ... ৭০.০০ ৭৩.৫০ ৬৫.০০ ৩৮.৩৩

৯ .  �দিনক ম�রী িভি�েত িনেয়ািজত �িমকেদর ম�ির ১৩৫.০০ ১৩৫.০০ ১৩০.০০ ৯২.০৩

১০ .  ভিব�ৎ তহিবেল সং�ার অ�দান(িসিপএফ) ... ০ ০ ০ ০

১১ . ৩১১১৩৩২ স�ানী ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৯.৮৫

উপ-�মাট-৩ : ... ৬৪৩.৭০ ৬৭৬.২০ ৪৩৪.২০ ৮৪৩.৪০

* ��রণা �বানােসর িবপরীেত বােজেট বরা��ত অথ � �েয়র ��ে� অথ � িবভােগর �ব �া�েমাদন অব�ই �হণ করেত হেব।
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

 তফিসল-খ
�শাসিনক �য় (চলমান) ( ল� টাকায়)
�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত
ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

ঘ. অিফস �য় :
১ . ৩২৫৫১০২ ��ণ ও সরবরাহ ... ৭.০০ ৭.০০ ৫.০০ ২.৭৫
২ . ৩২৫৫১০৫ মিনহির ... ২০.০০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৪.২৭
৩ . ৩২১১১২০ �টিলেফান ও ই�ারকম ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৩.১৭
৪ . ৩২১১১১৭ ডাক, �ােলক�, ফ�াক�, ই-�মল ইত�ািদ ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ২.১৭
৫ . ৩২৪৩১০১ িসএনিজ, �প�ল অেয়ল ও �ি�েক�� ... ৩৮.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৫.৭৯
৬ . ৩২৫৮১০১ গািড় র�ণােব�ণ, �মরামত ও িসএনিজ �পা�র ১৮.০০ ১৮.০০ ১২.০০ ৯.২০
৭ . ৩২৫৮১৪০ গািড়র �া� ও িবমা ... ১৮.০০ ১৮.০০ ১৫.০০ ৬.৮৪
৮ . ৩২১১১২৯ অিফস ভাড়া ... ৪.০০ ৩.০০ ৫.০০ ১.৩০
৯ .  কর (করেপােরট) ... ৫০০.০০ ৫৭০.০০ ৩৫০.০০ ২২০.৯৭
১০ .  কর (�পৗর) ... ১০০.০০ ২০০.০০ ৩৫.০০ ১৬
১১ . ৩৮২১১০২ কর (�িম উ�য়ণ) ... ২০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৪.৩৯
১২ . ৩২১১১০৭ �াফ বাস ভাড়া (ভ�াটসহ) ... ২৮.০০ ২৬.০০ ২৬.০০ ১৯.৬৯
১৩ .  িবেদশ �মণ ... ১৫.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১.৫২
১৪ . ৩২৪৪১০১ �ানীয় �মণ(�এ/িডএ) ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৬.৯০
১৫ .  যাতায়াত খরচ ... ১১.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৬.১৮
১৬ . ৩২৫৮১০৭ ইমারত র�ণােব�ণ ও �মরামত ... ৬০.০০ ৬০.০০ ৩০.০০ ২৭.৭১
১৭ . ৩২৫৮১০৩ কি�উটর র�ণােব�ণ ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৫৫
১৮ . ৩২৫৮১০২ আসবাবপ� �মরামত ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.৫০
১৯ . ৩২৫৮১০৪ য�পািত �মরামত ... ৭.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৩.৫৫
২০ . ৩২৫৮১০৫ অ�া�/সাধারন র�ণােব�ণ ও �মরামত ... ১.৫০ ১.৫০ ১.০০ ০.৪০
২১ . ৩২১১১১৩ িব��ৎ ... ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১০৮.৫৬
২২ .  �াস ... ০ ০ ০ ০
২৩ . ৩২৪৩১০২ �জনােরটর �েয়ল ও �ি�েক� ... ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.২৮
২৪ . ৩২১১১১৫ পািন ... ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৪.৯৩
২৫ . ৩২৩১৩০১ �িশ�ণ �য়(�িশ�ন ভাতা, ��ািদ) ... ১০.০০ ৮.০০ ৮.০০ ১.৬৫
২৬ . ৩২২১১০১ িনরী�া ও পরামশ � িফ ... ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৪৮
২৭ . ৩২১১১১০ আইন �য় ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১০.৭৪
২৮ . ৩২৫৭১০১ কন�ালেটি�/পরামশ � িফ ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০
২৯ .  আয়কর উপেদ�া িফ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.২৯
৩০ . ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন(�দশীয় ��ায়) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৬.০৫
৩১ . ৩২১১১১২ চ�দা দান ও সাহা� ... ০.২০ ০.২০ ০.১০ ০.১০
৩২ . ৩২১১১২৭ সংবাদপ� ও সামিয়কী (�দশীয় ) ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৩৬
৩৩ .  সংবাদপ� ও সামিয়কী(�বেদিশক) ... ০ ০ ০ ০
৩৪ . ৩২১১১০৬ আ�ায়ন �য় (অিফস ) ... ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৩.৬৩
৩৫ . ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� এবং ��া� িডউ� ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৫৫
৩৬ .  �র� হাউজ �য় ... ১.৫০ ১.৫০ ২.০০ ০.৩০
৩৭ . ৩২১১১০১ �র�ার (জাতীয় ��াচার ও অ�া�) ... ৫.০০ ৫.০০ ০ ০
৩8 . ফাইেডিল� �ারাি� ই�ুের� ি�িময়াম ... ০.০৫ ০.০৫ ০ ০.০৩
৩৯ . ৩২৫৭৩০১ �খলা�লা ও সং�িত ও িবেনাদন �য় ... ১২.০০ ১২.০০ ৮.০০ ৭.০৯
৪০ .  অবচয় (Depreciation) ... ৩৩০.০০ ৩২০.০০ ৩০০.০০ ২৯০.৯৬
৪১ . ৩৮২১১০৪ সরকাির �লিভ ও অ�া� ... ৩০.০০ ৩০.০০ ২০.০০ ১৯.৫৫
৪২ .  �বসা উ�য়ন ও �াবেট� �য় ... ২.০০ ২.০০ ৩.০০ ০.২৫
৪৩ . ৩২৫৭১০৩ গেবষণা/উ�াবনী �য় ... ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ০
৪৪ . ৪১১৩৩০১ ত� ও ��ি�র উ�য়ন �য় (সাভ�ার �য়) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ০
৪৫ .  িবিবধ �য় (জনবল িনেয়াগ, ওয়াক�সপ, �সিমনার �য়) ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২০.০০ ৩৬.৬২

উপ-�মাট-৪ : ... ১৫৯৬.৭৫ ১৭৩২.৭৫ ১২৫৩.৬০ ৯০০.০৫
সব �েমাট(�শাসিনক �য়)(১+২+৩+৪)(তফিসল-খ): (I/S L-8) ৩১১৪.৭৫ ৩২৯৩.৯৫ ২৫৫৮.৮২ ২৩৮৮.৯৫
* সরকাির িবিধ-িবধােনর আেলােক এতদিবষেয় (আয়কর খােতর অথ � �েয়র িবষেয়) �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করেত হেব।
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ
�বসািয়ক ও  �শাসিনক �য় ( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1 . িচিন     
  �বসািয়ক �য় ... ৩৮২.৪৫ ৩১১.৫৭ ৮৮০.৮৪ ১২৬.৬৬
  �শাসিনক �য় ... ৯২৫.১৭ ৯২৪.০৪ ৭৮০.১৬ ৫৮৯.২৭

২ . ডাল
�বসািয়ক �য় ... ২৫৪.৯৭ ১৮৭.৮২ ৫৫০.৫৩ ১৭১.৫৯
�শাসিনক �য় ... ৬১৬.৭৮ ৫৫৭.০৪ ৪৮৭.৬০ ৭৯৮.৩১

3 . সয়ািবন
�বসািয়ক �য় ... ২৫৪.৯৭ ২৬০.০৯ ৭৭০.৭২ ১০৫.০২
�শাসিনক �য় ... ৬১৬.৭৮ ৭৭১.৩৫ ৬৮২.৬৪ ৪৮৮.৫৬

4 . র�ািন
�বসািয়ক �য় ... ০ ০ ০ ০
�শাসিনক �য় ... ০ ০ ০ ০

5 . অ�া� প� সাম�ী
�বসািয়ক �য় ... ৩৯৫.২০ ৩৫১.১৯ ৬৮৬.৯১ ১১০.২২
�শাসিনক �য় ... ৯৫৬.০২ ১০৪১.৫২ ৬০৮.৪২ ৫১২.৮১

6 . সকল প� একে�
�বসািয়ক �য় ... ১২৮৭.৫৯ ১১১০.৬৭ ২৮৮৯.০০ ৫১৩.৪৯
�শাসিনক �য় ... ৩১১৪.৭৫ ৩২৯৩.৯৫ ২৫৫৮.৮২ ২৩৮৮.৯৫
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

�লধন খােত �য়: তফিসল-গ ও ঘ

* পিরচালন �াবর ও অ�া�  �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ ( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

 পারচালন �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ (লাইন-২৫) (তফ-গ):

১ . ৪১৪১১০১ জিম �য় ও জিম উ�য়ন ... 200.00 600.00 200.00 25.27

২ . ৪১১১২০১ অিফস ইমারত িনম �াণ ... 1000.00 400.00 1000.00 676.79

৩ . ৪১১১০১ আবািসক ইমারত িনম �াণ ... 50.00 25.00 50.00 0

৪ . ৪১১১৩১৭ �দাম িনম �াণ ... 100.00 10.00 50.00 7.59

৫ . ... অিফস িরেনােভশন ... 50.00 40.00 40.00 23.99

৬ . ৪১১২৩১৪ আসবাবপ� (ফািন �চার ) ... 20.00 20.00 20.00 6.84

৭ . ৪১১২৩১০ অিফস য�পািত ... 5.00 10.00 10.00 2.84

৮ . ... �দাম য�পািত ... 2.00 2.00 2.00 0.35

৯ . ৪১২৩০৩ ইেলি�ক ��ািদ ও িফ�ং� ... 50.00 20.00 50.00 10.51

১০ . ৪১১২১০১ মটর গািড় �য়(২� গািড়) ... 90.00 92.00 0 30.80

১১ . ... �মাটর সাইেকল এবং বাই সাইেকল ... 2.00 2.00 2.00 0

১২ . ... পদ �া এবং কােপ �ট ... 2.00 2.00 1.50 0

১৩ . ... ��াগার বই ... 1.00 1.00 1.00 0

১৪ . ৪১১২২০২ কি�উটার �য় ... 15.00 15.00 15.00 1.99

১৫ . ... �জনােরটর �য় ও িব��ৎ সংেযাগ ... 100.00 100.00 0 0

১৬ . ৪১১২৩১৬ অ�া� য� পািত (িল� ট) ... 50.00 90.00 90.00 0

 �মাট -গ : (F/F L-25) 1737.00 1429.00 1531.50 786.97

অ�া� �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ (লাইন-২৬) (তফ-ঘ ):

১ . ৭২১৫১০১ �হ িনম �াণ ঋণ অি�ম ... 4.80 4.80 4.80 0

২ . ... �হ �মরামত ঋণ অি�ম ... 4.80 4.80 4.80 3.00

৩ . ৭২১৫১০৪ �মাটর কার ঋণ অি�ম ... 5.00 5.00 6.00 5.40

৪ . ৭২১৫১০৫ �মাটর সাইেকল ঋণ অি�ম ... 4.00 3.00 4.00 2.80

৫ . ৭২১৫১০৬ বাই সাইেকল ঋণ অি�ম ... 0.24 0 0.24 0

৬ . ৭২১৫১০৩ ক�াণ ঋণ/অি�ম ... 10.00 5.00 11.00 7.18

৭ . ৭২১৫১০২ কি�উটর ঋণ অি�ম ... 10.00 10.00 11.00 6.00

 �মাট-ঘ: (F/F L-26) 38.84 32.60 41.84 24.38

সব � �মাট (গ + ঘ ) : ... 1775.84 1461.60 1573.34 811.35

* কেপ �ােরশন* কেপ �ােরশন/সং�ার িনজ�  অথ �ায়েন পিরচালনার �াবর ও অ�া� �াবর  স�েদ িকংবা �কে�  িবিনেয়ােগর ��ে�       

সরকােরর অ�েমাদন এবং িনয়মসরকােরর অ�েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে�  সংি�� খােত বােজেট বরা��ত অথ � �য় করা �যেত পাের।
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

তফিসল-ঙ

অপিরচালন আেয়র িববরণ: ( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক আেয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১ .  �ট�ার িসিডউল/এনিল�েম� ফরম িব�য় ... ০.৫০ ০.৫০ ১.০০ ১.৬৬

২ .  ভাড়া আয় ... ১৩৫১.৮৯ ১২৯২.৮০ ১০১৪.০০ ১৪১৯.৯৩

৩ . �াংক আমানেতর উপর �দ ... ১২৯০.০০ ১২৯০.০০ ১০২০.০০ ১২৪১.১৮

৪ . িসিকউির� বােজয়া�করণ ... ০ ০ ০ ১৪৫.০০

৫ . অিডটিরয়াম ভাড়া ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ২১.৯৩

৬ . ন� �ক িব�য় ... ০ ০ ০ ১.২৫

৭ . িডলারশীপ নবায়ন িফ ... ২.০০ ২.০০ ১.৬০ ১.৭৯

৮ . ঋণ ও অি�েমর �দ ... ৯.০০ ৯.০০ ৭.৩০ ৯.১৮

৯ . পািন ও পয়ঃ িবল (চাজ�) ... ২১.৫৭ ২১.৫৭ ১৫.০০ ২১.৫৮

১০ . কম �চারীেদর পিরবহণ খােত আয় ... ১.২০ ১.২০ ১.১০ ১.৫১

১১ . িব��ৎ িবল (চাজ�) ... ৯৯.৪৮ ৯৯.৪৮ ৭৫.০০ ৯৯.৪৮

১২ . িবিবধ আয় ... ০ ০ ০ ০.৭৬

 �মাট অপিরচালন আয় (তফিসল-ঙ): ২৭৯০.৬৪ ২৭৩১.৫৫ ২১৫০.০০ ২৯৬৫.২৫

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ
বােজট সার-সংে�প ( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1 . �মাট পিরচালন আয় ... ১১৮৬০.০০ ১১৬৩৩.৯৭ ২২৪২৮.০০ ২৫৮৬.১৬

2 .  �মাট অপিরচালন আয় ... ২৭৯০.৬৪ ২৭৩১.৫৫ ২১৫০.০০ ২৯৬৫.২৫

3 .  ভ��িক �াি� ... ০ ০ ০ ৫৯৯.১১

4 . সব �েমাট আয়(১+২+৩): ... ১৪৬৫০.৬৪ ১৪৩৬৫.৫২ ২৪৫৭৮.০০ ৬১৫০.৫২

৫ . �মাট �য় ... ১১৬৩২.৪৭ ১১৫৯৪.৭৯ ২২২০৫.৯৯ ৬৩৫৩.৪২

৬ . কর পিরেশাধ ... ৫০০.০০ ৫৭০.০০ ৩৫০.০০ ০

৭ . সব �েমাট �য়(৫+৬): ... ১২১৩২.৪৭ ১২১৬৪.৭৯ ২২৫৫৫.৯৯ ৬৩৫৩.৪২

৮ . নীট লাভ/�লাকসান(৪-৭): ... ২৫১৮.১৭ ২২০০.৭৩ ২০২২.০১ -২০২.৯০
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(jÿ UvKvq)

cÖK‡íi bvg Aby‡gv`‡bi ev¯Íevqb     cÖKí A_©vq‡bi Drm

ch©¨vq    Kvj wbR¯^ Ab¨vb¨ (e¨vsK/ ˆet ¯’vbxq ‡gwkbvwi/ Ab¨vb¨ ˆe: ¯’vbxq  †gvU ‡gwkbvwi/

(A_© A_© /mieivn FY,  gy ª̀v  gy ª̀v hš¿cvwZ e¨q  gy ª̀v gy ª̀v hš¿cvwZ Ab¨vb¨

eQi) WvDb‡c‡g›U BZ¨vw` BZ¨vw` e¨q

 BZ¨vw`) 8=6+7  e¨q 13=11+12  e¨q

1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13=14+15 14 15

PjwZ cÖKí  

1|  Ò wUwmwe fe‡bi 11Zg I 12Zg Zjv 

wbg©vYÓ KvIivb evRvi, XvKv| 
Aby‡gvw`Z 01-10-2015 ‡_‡K           

30-06-2019  
    1,611.84 0.00 0.00 1611.84 1611.84 364.95 6.00 0.00 1072.06 1072.06 0.00 0.00

     †gvU : 1611.84 0.00 0.00 1611.84 1611.84 364.95 6.00 0.00 1072.06 1072.06 0.00 0.00

bZzb cÖKí  

     †gvU : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     me© †gvU : 1611.84 0.00 0.00 1611.84 1611.84 364.95 6.00 0.00 1072.06 1072.06 0.00 0.00

 †gvU

†UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k
2019-20 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (ms¯’vi wbR¯^ Znwej)

2017-18 A_©eQi ch©šÍ µgcwÄf‚Z e¨q cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q
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(jÿ UvKvq)

cÖK‡íi bvg   2019-20 A_©eQ‡ii   

     cÖv°wjZ e¨q

ˆe: ¯’vbxq  †gvU ˆe: ¯’vbxq  †gvU ˆet ¯’vbxq  †gvU

 gy ª̀v gy ª̀v  gy ª̀v gy ª̀v   gy ª̀v gy ª̀v

16 17 18=16+17 19 20 21=19+20 22 23 24=22+23

PjwZ cÖKí

1|  Ò wUwmwe fe‡bi 11Zg I 12Zg Zjv 

wbg©vYÓ KvIivb evRvi, XvKv| 
0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 400.00 400.00

     †gvU : 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 400.00 400.00

bZzb cÖKí  

     †gvU : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     †gvU : 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 400.00 400.00

2018-19 A_©eQ‡ii 

Aby‡gvw`Z e¨q

2018-19 A_©eQ‡ii 

ms‡kvwaZ e¨q

†UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k
2019-20 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (ms¯’vi wbR¯^ Znwej)
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��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ  

দীঘ �েময়ািদ ঋন পিরেশাধ (�বেদিশক, সরকাির, �াংক ও অ�া� দায় পিরেশাধ)

( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১.  �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত� )  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

২.  �বেদিশক ঋণ (বেকয়া ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৩.  সরকাির ঋণ (পিরেশািধত� ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৪.  সরকাির ঋণ (বেকয়া ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৫.  �াংক ঋণ (পিরেশািধত� ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ১. দীঘ �েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

 ২. স�েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

৬.  �াংক ঋণ (বেকয়া ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ১. দীঘ �েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

 ২. ��েময়ািদ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ক. আসল ... ০ ০ ০ ০

 খ. �দ ... ০ ০ ০ ০

�মাট : ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

(কেপ �ােরশন হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

��িডং কেপ �ােরশন অব বাংলােদশ
দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণ ( ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ ৩০-০৬-১8পয �� বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

ন�র �কাড বেকয়া ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণ ০    

১ .  আসল ... ০ ০ ০ ০

২ .  �দ ... ০ ০ ০ ০

�মাট : ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

(��জাির ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল অিধশাখা-হেত �া� ) <TCB-Sch(2019-20)(14-05-19)>
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