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বাাংলাদেশ পাট কদপ পাদেশন (ববলুপ্ত) 

১. ভূবিকা  

১৯৮৩ সাদল স্বায়ত্বশাবসত প্রবতষ্ঠান পুনর্ পঠন কবিটিে সুপাবেশ অনুযায়ী ১৯৮৫ সাদল ৩০নাং অধ্যাদেশ বদল ৫টি সাংস্থা 

যথা: বাাংলাদেশ জুট িাদকপটিাং কেদপাদেশন, বাাংলাদেশ জুট ট্রেব াং কেদপাদেশন, বাাংলাদেশ জুট এক্সদপাট প কেদপাদেশন, এবপবস 

(ট্রেবল) এবাং ববদশষ সম্পবি (পাট) ট্রসলদক একবিত কদে বাাংলাদেশ জুট কেদপাদেশন (ববদেবস) র্ঠন কো হয়। এই 

কদপ পাদেশদনে মূখ্য উদেশ্য বিল পাট চাবষদেে উৎপাবেত পাদটে ন্যায্য মূল্য বনবিত কো ট্রচাোচালান ট্রোধকদে সীিান্তবতী 

এলাকায় পাট ক্রয়, গুোিোতকেণ, পাদটে বাোে মূল্য বস্থবতশীল োখা এবাং ববদেদশ পাট েপ্তাবন কদে ববদেবশক মুদ্রা অেপন কো। 

 সেকাদেে ববোষ্ট্রীয়কেণ নীবতিালাে আদলাদক ববর্ত ১২.১০.১৯৯৩ বি. তাবেদখ এ কেদপাদেশদনে যাবতীয় কায পক্রি বন্ধ 

কোে বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লদযে সাংস্থাে যাবতীয় সম্পবি ট্রেখাদশানা, েযনাদবযন ও ববক্রয় কোে েন্য শুধুিাি ২০৪ েনবদলে 

একটি ববলুপ্ত ট্রসল র্ঠদনে বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   

২. রূপকে (Vision)  

ববদেবসে সকল ভূ-সম্পবিে স্বাথ প সাংেযণ এবাং ববলুপ্ত সাংস্থাে কি পচােীদেে োয়-ট্রেনা পবেদশাধ কো।   

৩. অবিলযে (Mission)    

ববলুপ্ত ববদেবসে সকল ভূ-সম্পবিে ব্যবস্থাপনা,ববদেবসে ববরুদদ্ধ োদয়েকৃত িািলা সমূদহে সঠিকিাদব িবনটবোং কো ও 

িািলাে োয় ববদেবসে অনুকূদল আনয়ন কো এবাং ববদেবসে ট্রয সিস্ত সম্পবি ববক্রয় কায পক্রি অসিাপ্ত অবস্থায় েদয়দি ট্রস সকল 

সম্পবি ববদেবসে বনকট প্রতোবতপন কদে িাড়াে আওতায় আনয়ন কো।   

৪. প্রধান কায পাবলী 

 ববদেবসে ট্রয সকল সম্পবি এখনও িাড়াববহীন অবস্থায় আদি, ট্রস সকল সম্পবি িাড়াে আওতায় এদন সাংস্থাে তথা 

সেকাদেে োেস্ব বৃবদ্ধ কো এবাং পূদব পে এক কদযে বাবষ পক িাড়া ৭০০/- টাকাে স্থদল িাবসক িাড়া ৫০০/- টাকায় 

বনধ পােণ। এ িাড়াও একেন িাড়াটিয়াে অনুকূদল দুই কদযে অবধক বলে পোন না কো।  

  ববদেবসে সকল সম্পবিে বববেণ সাংস্থাে ওদয়ব সাইদ  প্রকাশ কো।  

  ববদেবসে সম্পবি িাড়া ট্রনয়াে ট্রযদি বনধ পাবেত আদবেন পদিে িক ওদয়ব সাইদট প্রকাশ কো।  

 ববদেবসে ট্রয সকল সম্পবি ববক্রয় কায পক্রি অসিাপ্ত অবস্থায় আদি, ট্রস সকল সম্পবিে হালনার্াে তাবলকা প্রস্তুত কদে ওদয়ব 

সাইদট প্রকাশ কো এবাং নুতন কদে বলদেে আওতায় আনা।  

  ববদেবসে চট্টগ্রাি ও নাোয়নর্ঞ্জ ট্রেলায় অববস্থত ট্রেবল কুবল লাইদন বসবাসকােীদেে তাবলকা োতীয় পবেচয় পদিে নাং 

সবিদববশত কদে সকলদক/ট্রহাবডাং অনুযায়ী িাড়াে আওতায় আনা।   

 ববদেবসে ট্রয সকল সম্পবি অববধ েখদল েদয়দি ট্রস সকল সম্পবি হদত অববধ েখলোে উদেে কদে িাড়াে আওতায় 

আনা। এেই ধাোবাবহকতায় ইদতািদধ্য প্রায় ১৫ আকে সম্পবি অববধ েখলোেদেে বনকট হদত সাংস্থাে েখদল এদন িাড়া 

ট্রেয়া হদয়দি। পূব পবতী িাড়াটিয়া ২৮ েদনে স্থদল বতপিাদন িাড়াটিয়াে সাংখ্যা ৭৯ েন।       

৫. ট্রকৌশলর্ত উদেশ্যসমূহ  

 ববদেবস তথা সেকাদেে স্বাথ প অক্ষুি ট্রেদখ বলে চুবিে শতপাবলী পুনঃববন্যাশ, সাংদযােন ও ববদয়ােন কো।  

 অসিাপ্ত ববক্রয় প্রবক্রয়া েে কদে সকল সম্পবি ববদেবসে বনকট প্রতোবতপদনে ব্যবস্থা কো।  

 ট্রবেখলকৃত সম্পবিসমূহ ট্রবেখলকােীদেে বনকট হদত সম্পবি সাংস্থাে েখদল আনা এবাং উি সম্পবি বলে চুবিে  

আওতাভুি কো।  

 ববদেবসে র্বেত অথ প (এফ,ব ,আে) এবাং বাৎসবেক বলেকৃত অথ প দুইটি বিি ব্যাাংক বহসাদব েিা কোে ব্যবস্থা কো এবাং 

আয়-ব্যদয়ে স্বেতা ববধান কো।  

 ববদেবসে সকল সম্পবিদত িাবলকানা সাংক্রান্ত সাইনদবা প স্থাপন কদে সব পসাধােদণে েন্য প্রেশ পদনে ব্যবস্থা কো।   
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৬. ববর্ত বতন বিদেে অেপন সমূহ  

 ববর্ত বতন বিদে বববিি আোলদত ববচাোধীন ট্রিাট ৪৭ টি িািলাে োয় হদয়দি। উি িািলাে িদধ্য ৩৫টি িািলাে োয় 

সাংস্থাে পদয এবাং ১২টি িািলাে োয় সাংস্থাে ববপদয হদয়দি। এিাড়াও ৩৭ নাং বেলকুশা বাবণবেেক এলাকায় অববস্থত 

০.৬১৩৫ একে সম্পবিে িাবলকানা ববষদয় ববদেবস কর্তপক িাননীয় আোলদত ববদেএিবসে ববরুদদ্ধ ৯১/১৭ নাং িািলা 

োদয়ে কো হদয়দি। যা বতপিাদন ববচাোধীন আদি। 

 পাট পাতা ট্রথদক চা উৎপােদনে লদযে ববদেবসে োিালপুে ট্রেলাে সবেষাবাড়ীদত অববস্থত ৭.৬০ একে সম্পবি 

িন্ত্রণালদয়ে বনদে পশ অনুযায়ী ববদেএিবসে বনকট হস্তান্তে কো হদয়দি। 

 প্রদতেক বিদে ৬ িাচ প িন্ত্রণালয় কর্তপক আদয়াবেত োতীয় পাট বেবদসে সকল কায পক্রদি ববদেবস সবক্রয়িাদব অাংশগ্রহণ 

কদে আসদি।  

 চট্টগ্রাদি ববদুেৎ ট্রকন্দ্র বনি পাণ প্রকদে ট্রেবল ট্রপ্রস হাউে হদত ০.৪২১৩ আকে েবি হস্তান্তে।    

৭. সাংস্থাে Key Performance Indicators  (KPI)   

  “ট্রসানালী আঁদশে ট্রসানাে ট্রেশ পাট পদেে বাাংলাদেশ” এই ট্রসানালী আঁদশে উৎপােন বৃবদ্ধ না ট্রপদল কৃষদকে পাট মূল্য 

বনবিত কেদণে  েন্য সেকাে তথা ববদেবস কর্তপক পাট ক্রয় কায পক্রদি অাংশগ্রহণ কোে প্রদয়ােন। 

 কৃষকর্ণদক পাট চাদষ উৎসাবহত কো ট্রর্দল একবেদক ট্রযিন পাদটে  উৎপােন বাড়দব অন্যবেদক ট্রতিবন পাট োত ট্রথদক 

ববদেবশক মুদ্রা আয় কো সম্ভব।  

 এক সিয় পাটই বিল বাাংলাদেদশে প্রধান অথ পকেী ফসল। বকন্তু সিদয়ে বববতপদনে কােদণ আে পাদটে োয়র্ায় র্াদি পন্টস 

স্থান কদে বনদয়দি। বকন্তু র্াদি পন্টস বশদে ট্রথদক ববদেবশক অেপন িাি ২৫%। পযান্তদে পাট ট্রযদহতু এদেদশই উৎপােন হয় ট্রস 

কােদণ পাট ট্রথদক ১০০% আয় কো সম্ভব।  

৮. সিস্যা ও চোদলঞ্জসমূহ  

 বাাংলাদেশ জুট কেদপাদেশদনে নাি ট্রথদক ববলুপ্ত ট্রলখাটি বাে বেদত হদব।  

 েনবদলে স্বেতাে কােদণ ববদেবসে কােকি প সঠিকিাদব/ যথাসিদয় সম্পি কো সম্ভব হদে না।  

 ববদেবসে ট্রয সকল সম্পবি অববধ েখদল েদয়দি ট্রস সকল সম্পবি েখলমুি কো।  

 িািলা পবেচালনা ট্রযদি আইনেীববদেে সন্মানী িাতাে হাে স্বেতাে কােদণ িাল আইনেীবব না পাওয়াে কােদণ িািলা       

   বনস্পবিদত েীর্ প সূবিতাে সৃবি হদে।    

৯. িববষ্যৎ পবেকেনা 

 

 বাাংলাদেশ জুট কেদপাদেশন চালু থাকা অবস্থায় সেকাবে আদেদশ ১৯৯৩ সদন ববলুপ্ত ট্রর্াষণা কো হয়। সাংস্থাটি ববলুপ্ত 

ট্রর্াষণা কো হদলও বতপিাদন ববদেবসে ১৬১টি অাংর্ন অবববক্রত অবস্থায় আদি। বতপিাদন ববদে বসনদথটিক ব্যবহাে ক্রিান্বদয় 

কদি আসদি এবাং তেস্থদল পাট স্থান কদে ট্রনওয়ায় পাদটে চাবহো বেন বেন বৃবদ্ধ পাদে। ববহ পববদে পাদটে চাবহো বৃবদ্ধ 

ট্রপদলও আশানুরুপিাদব পাদটে উৎপােন বাড়দি না। তাই পাদটে ফলন বৃবদ্ধে েন্য পাট চাবষদেেদক একবেদক ট্রযিন পাট 

চাদষ উৎসাবহত কো অন্যবেদক ট্রতিবন পাট চাবষদেে  ন্যায্য মূল্য বনবিত কো।   

 পাট চাবষদেে ন্যায্য মূল্য বনবিত কেদত হদল ববদেবসদক পুনোয় চালু কদে ববদেবসে িাধ্যদি পাট ক্রয় কায পক্রি শুরু কো 

ট্রযদত পাদে। ববদেবসে বতপিাদন ট্রয সকল ক্রয়দকন্দ্র েদয়দি তা বেদয় ক্রয় কায পক্রি পবেচালনা কো সম্ভব।  

 বতপিাদন ট্রেদশ প্রায় ৯২ লয ট্রবল পাট উৎপাবেত হদে। উি উৎপােন বাবড়দয় এক ট্রথদক ট্রেড় ট্রকাটি ট্রবল উৎপােন কেদত 

হদল পাট চাবষদেে ন্যায্য মূল্য বনবিত কোে ট্রযদি সেকাবেিাদব তথা ববদেবসে িাধ্যদি পাট ক্রয় কায পক্রি কো আবশ্যক। 

তাই সেকাদেে অনুদিােন পাওয়া ট্রর্দল ববদেবসদক পুনঃর্ঠন কদে ববদেবসে িাধ্যদি কৃষকদেে পাদটে ন্যায্য মূল্য বনবিত 

কো যাদব।    
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১০.  সাংস্থাে ২০২০-২১ অথ পবিদেে প্রাক্কবলত, ২০১৯-২০ অথ পবিদেে সাংদশাবধত ও অনুদিাবেত এবাং ২০১৮-১৯ অথ প 

বিদেে ট্রিাট আয়, ট্রিাট ব্যয়, নীট মুনাফা/ (র্াটবত) বনম্নরূপ:      

                                                                                                                               (লয টাকায়) 

ক্রবিক 

নম্বে 

বববেণ বাদেট 

২০২০-২১ 

সাংদশাবধত বাদেট 

২০১৯-২০ 

অনুদিাবেত বাদেট 

২০১৯-২০ 

সািবয়ক 

২০১৮-১৯ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. ট্রিাট আয়  ৫৫০.০০ ৫০৫.০০ ৫০০.০০ ৫৬১.১৭ 

২. ট্রিাট ব্যয় ৪৩৫.৪৭ ৪৩৭.১৫ ৪৯২.৬৪ ৩৭১.৮৪ 

৩.  নীট মুনাফা/(র্াটবত) ১১৪.৫৩ ৬৭.৮৫ ৭.৩৬ ১৮৯.৩৩ 

 

১১. বাদেট পয পাদলাচনা 

ক.  পবেচালন বৃিান্ত 

  ববলুপ্ত ট্রসদলে প্রশাসবনক কায পক্রি ও সাংস্থাে স্থাবে-অস্থাবে সম্পবি েযণাদবযণ ও ববক্রদয়ে যাবতীয় কায পক্রি বনব পাদহে 

েন্য ২০১৮-১৯ অথ পবিদে প্রশাসবনক ব্যদয়ে পবেিাণ বিল ৩.৭২ ট্রকাটি টাকা। অপেবেদক ২০১৯-২০ অথ পবিদেে সাংদশাবধত বাদেট  

ও ২০২০-২১ অথ পবিদেে প্রাক্কবলত বাদেদট সাংস্থাে কায পক্রি পবেচালন বাবে যথাক্রদি ৪.৩৭ ট্রকাটি ও ৪.৩৫ ট্রকাটি টাকা ব্যদয়ে 

প্রস্তাব কো হয়, যাে সম্পূণ প অাংশই প্রশাসবনক ব্যয় বহদসদব প্রাক্কলন কো হদয়দি। তদব সাংস্থাে বাদেদট অ-পবেচালন আয় ২০১৯-২০ 

অথ পবিদেে সাংদশাবধত বাদেট ও ২০২০-২১ অথ পবিদেে প্রাক্কবলত বাদেদটে েন্য যথাক্রদি ৫.০৫ ট্রকাটি ও ৫.৫০ ট্রকাটি টাকা 

প্রাক্কলদনে পবেদপ্রবযদত নীট ট্রলাকসান ০.৬৮ ট্রকাটি ও  নীট মুনাফা ১.১৫ ট্রকাটি টাকায় োঁড়াদব বদল বহসাব কো হদয়দি। ২০১৮-১৯  

অথ পবিদে সাংস্থাে নীট মুনাফাে পবেিাণ বিল ১.৮৯ ট্রকাটি টাকা।    

খ.  েনবল  

২০১৮-১৯ অথ পবিদে কদপ পাদেশদন ট্রিাট েনবদলে সাংখ্যা বিল ৯৮ েন। ২০১৯-২০ অথ পবিদেে সাংদশাবধত বাদেট ও 

২০২০-২১ অথ পবিদেে প্রাক্কবলত বাদেদট সাংস্থায় ট্রিাট েনবদলে সাংখ্যা যথাক্রদি ৯৬ ও ৬৬ েন থাকদব বদল অনুিান কো হদয়দি। 

এ েনবদলে ট্রবতন-িাতা বাবে ২০১৮-১৯ অথ পবিদে ব্যয় হদয়বিল ৩.০০ ট্রকাটি টাকা। এ খাদত ২০১৯-২০ অথ পবিদেে সাংদশাবধত 

বাদেট ও ২০২০-২১ অথ পবিদেে প্রাক্কবলত বাদেদট ব্যয় বহসাব কো হদয়দি যথাক্রদি ২.৯২ ট্রকাটি ও ২.৪৪ ট্রকাটি টাকা।      

প্রবতটি খাদত ব্যদয়ে ট্রযদি আবথ পক বববধ - ববধান অনুসেণ কেদত হদব ।   



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -৪৩৫.৪৭ -৪৩৭.১৫ -৪৯২.৬৪ -৩৭১.৮৪.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৫৫০.০০  ৫০৫.০০  ৫০০.০০  ৫৬১.১৭.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১১৪.৫৩  ৬৭.৮৫  ৭.৩৬  ১৮৯.৩৩.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ১.১৩  ০.৭৪  ০.০৭  ২.২৮.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১১৪.৫৩  ৬৭.৮৫  ৭.৩৬  ১৮৯.৩৩.

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১১৪.৫৩  ৬৭.৮৫  ৭.৩৬  ১৮৯.৩৩.

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  ১.০০.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১১৪.৫৩  ৬৭.৮৫  ৭.৩৬  ১৮৯.৩৩.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ১.৬২  ১.৮৪  ১.৮৪  ২.০৫.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ১১৬.১৫  ৬৯.৬৯  ৯.২০  ১৯১.৩৮.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

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

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

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ১১৬.১৫  ৬৯.৬৯  ৯.২০  ১৯১.৩৮.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

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

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০০.০০  ০.০০  ৯৩.০০  ০.০০.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ১০০.০০  ০.০০  ৯৩.০০  ০.০০.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ১৬.১৫  ৬৯.৬৯ -৮৩.৮০  ১৯১.৩৮.

 ৬৭২  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৬৭৩.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ২৩১২.৩৩ ২১৯৭.৮০ ২১২৯.৯৫. 

৩ ই��ই� ৪০৬২.৩৩ ৩৯৪৭.৮০ ৩৮৭৯.৯৫. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ৬০৬৪.১২ ৫১৮২.৬৯ ৪৪৩৬.৪০. 

৬ �মাট দায় ৬০৬৪.১২ ৫১৮২.৬৯ ৪৪৩৬.৪০. 

৭ �মাট তহিবল ১০১২৬.৪৫ ৯১৩০.৪৯ ৮৩১৬.৩৫. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৬০ : ৪০ ৫৭ : ৪৩ ৫৩ : ৪৭. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৬৩ : ১ ১.৭৩ : ১ ১.৮৪ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৬৩ : ১ ১.৭৩ : ১ ১.৮৪ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১৪৩১.৫২ ১৩৩১.৫২ ১৩৩১.৫২. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১১৭৮.৫৩ ১১৭৬.৯১ ১১৭৫.০৭. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২৫২.৯৯ ১৫৪.৬১ ১৫৬.৪৫. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ০.১০ ০.১০ ০.১০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৬ -�দনাদার ৪০৫০.০১ ৩৬৮১.৮৩ ৩৩৪৭.১২. 

১৭ -অ�া� ৫৮২৩.৩৫ ৫২৯৩.৯৫ ৪৮১২.৬৮. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৯৮৭৩.৩৬ ৮৯৭৫.৭৮ ৮১৫৯.৮০. 

১৯ -�মাট স�দ ১০১২৬.৪৫ ৯১৩০.৪৯ ৮৩১৬.৩৫. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ০ ০ ০. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৩৮০৯.২৪ ৩৭৯৩.০৯ ৩৭২৩.৪০. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ১৬.১৫ ৬৯.৬৯ ০. 

 ৬৭৩  



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬৭৪.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮৫. 

২ �াংক ি�িত  ৬,৬৫০.০০  ৬,৬৫০.০০  ৬,৫৫০.০০  ৬,৫৫০.০০. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৬,৬৫০.৮২  ৬,৬৫০.৮২  ৬,৫৫০.৮২  ৬,৫৫০.৮৫. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১১৪.৫৩  ৬৭.৮৫  ৭.৩৬  ১৮৯.৩৩. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১.৬২  ১.৮৪  ১.৮৪  ২.০৫. 

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  ০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০. 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৬,৭৬৬.৯৭  ৬,৭২০.৫১  ৬,৫৬০.০২  ৬,৭৪২.২৩. 

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  ০.০০  ০.০০. 

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

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৬,৭৬৬.৯৭  ৬,৭২০.৫১  ৬,৫৬০.০২  ৬,৭৪২.২৩. 

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

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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)  ৬,৭৬৬.৯৭  ৬,৭২০.৫১  ৬,৫৬০.০২  ৬,৭৪২.২৩. 

 ৬৭৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬৭৪.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ১০০.০০  ০.০০  ৯৩.০০  ০.০০. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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  ০.০০. 

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১০০.০০  ০.০০  ৯৩.০০  ০.০০. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮৫. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৬,৬৭১.৫৩  ৬,৬১৮.৬৬  ৬,৪৮২.৩৬  ৬,৭৩৯.৩৩. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৬,৬৭২.৩৫  ৬,৬১৯.৪৮  ৬,৪৮৩.১৮  ৬,৭৪০.১৮. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৬,৭৭২.৩৫  ৬,৬১৯.৪৮  ৬,৫৭৬.১৮  ৬,৭৪০.১৮. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ২১.৫৩ -৩১.৩৪ -৬৭.৬৪  ১৮৯.৩৩. 

 ৬৭৫  



 

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 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 676.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৮২৫,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১৮  ২  ২  ১৮  ২  ২  ১৮  ২  ১৯.০০  ১৭.৫০  ৩৬.৫০. 

২  ০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৯১  ০  ০  ৯১  ০  ০  ৯১  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩  ০ কম �চারী (��ড ১০)  ২৬৮  ০  ০  ২৬৮  ০  ০  ২৬৮  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪  ১,৮২৫,০০০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৩৭৭  ২  ২  ৩৭৭  ২  ২  ৩৭৭  ২  ১৯.০০  ১৭.৫০  ৩৬.৫০. 

৫  ৫৪৫,৮৩৩ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২,৭৫১  ১২  ১২  ২,৭৫১  ১৬  ১৬  ২,৭৫১  ১৮  ৩৫.০০  ৩০.৫০  ৬৫.৫০. 

৬  ২৭৩,০৭৭ দ� �িমক  ০  ৫২  ৫২  ০  ৭৮  ৭৮  ০  ৭৮  ১৩০.০০  ১২.০০  ১৪২.০০. 

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  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ৩২৪,২১৯ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২,৭৫১  ৬৪  ৬৪  ২,৭৫১  ৯৪  ৯৪  ২,৭৫১  ৯৬  ১৬৫.০০  ৪২.৫০  ২০৭.৫০. 

১১  ৩৬৯,৬৯৭ �মাট (৪+৯+১০)  ৩,১২৮  ৬৬  ৬৬  ৩,১২৮  ৯৬  ৯৬  ৩,১২৮  ৯৮  ১৮৪.০০  ৬০.০০  ২৪৪.০০. 

 ৬৭৬  



 

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 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 677.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১৯.০০  ১৭.৫০  ৩৬.৫০  ১৯.০০  ১৭.৫০  ৩৬.৫০ ১৮২৫০০০  ১৮২৫০০০  ১৭৭০০০০  ১৯.০০  ১৬.৪০  ৩৫.৪০

 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

 ১৯.০০  ১৭.৫০  ৩৬.৫০  ১৯.০০  ১৭.৫০  ৩৬.৫০ ১৮২৫০০০  ১৮২৫০০০  ১৭৭০০০০  ১৯.০০  ১৬.৪০  ৩৫.৪০

 ৪০.০০  ৩৫.৫৭  ৭৫.৫৭  ৪০.০০  ৩৫.৫৭  ৭৫.৫৭ ৪৭২৩১৩  ৪৭২৩১৩  ৪৪১৭৭৮  ৪৩.০০  ৩৬.৫২  ৭৯.৫২

 ১৬৫.০০  ১৫.০০  ১৮০.০০  ১৬৫.০০  ১৫.০০  ১৮০.০০ ২৩০৭৬৯  ২৩০৭৬৯  ২৩৭১৭৯  ১৭০.০০  ১৫.০০  ১৮৫.০০

 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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ২০৫.০০  ৫০.৫৭  ২৫৫.৫৭  ২০৫.০০  ৫০.৫৭  ২৫৫.৫৭ ২৭১৮৮৩  ২৭১৮৮৩  ২৭৫৫৪২  ২১৩.০০  ৫১.৫২  ২৬৪.৫২

 ২২৪.০০  ৬৮.০৭  ২৯২.০৭  ২২৪.০০  ৬৮.০৭  ২৯২.০৭ ৩০৪২৪০  ৩০৪২৪০  ৩০৬০৪১  ২৩২.০০  ৬৭.৯২  ২৯৯.৯২

 ৬৭৭  



                   বাাংলাদেশ পাট কদপ পাদেশন (ববলুপ্ত)

খাতওয়াবে তফবিদলে বর্ পনা তফবিল-ক

 (লক্ষ টাকায়)

ক্রবিক অর্ পননবতক              বববের্ বাজেট সংজ াধিত বাজেট অনুজ াধিত বাজেট সা ধিক

নম্বে ককাড   ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3111101 কি পচােীদেে মূল কবতন (কেড-২-৪ ) ... ১৯.০০ ১৯.০০ ১৯.০০ ১১.১৫

2. 3111313 অন্যান্য ভাতা (গাবি) ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.৫০

3. 3111201  কি পচােীদেে মূল কবতন (কেড-৮-১৬)- ... ৩৫.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৯.৪২

4. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... ০.৩৫ ০.৬৫ ০.৬৫ ০.৪৮

5. 3111311 বচবকৎিা ভাতা ... ২.২০ ৩.৯৬ ৩.৯৬ ৩.৩২

6. 3111310 বাবি ভািা ভাতা ... ২০.০০ ২৬.০০ ২৬.০০ ২১.৪০

7. 3111316 ক ালাই ভাতা ... ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০৮

8. 3111325 উৎিব ভাতা ... ১০.০০ ১১.০০ ১১.০০ ৯.১০

9. 3211306 আপ্যায়ন ব্যয় ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৩৬

10. 3111327 অব কাল ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.০০

11. ভববষ্য তহববদলে অনুোন ... ৩.০০ ১০.০০ ৪.০০ ৮.৯৪

12. 3731101 আনুদতাবিক ... ৩৫.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ২.৩০

13. 3111331 আপ্যায়ন ভাতা ... ০.৩০ ০.৩০ ০.৩৬ ০.১৩

14. 3111314 টিবফন ভাতা ... ০.২৫ ০.৪০ ০.৪৮ ০.৩৫

15. ছুটি নগোয়ন ... ৫.০০ ৯.০০ ৯.০০ ৪.০৫

16. 3255102 মুদ্রর্ ও িবনহাবে দ্রব্য ক্রয় ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.০৩

17. 3821102 খাজনা ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১২.২৩

18. 3821103 কপৌে কে ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ২.৪৬

19. 3211130 যাতায়াত ব্যয় (স্থানীয়) ... ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৩.৬৪

20. 3211113 ববদ্যুৎ ও গ্যাি ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ২.৭৬

21. 3256106 কপাশাক -পবেচ্ছে ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৫৫

22. 3211119 ডাক ও তাে ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.১৩

22. 3211119 কটবলদফান ১.৩০ ২.০০ ২.৩৫ ১.২৭

23. 3211125 প্রচাে ও ববজ্ঞাপন ... ৩.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৩৬

24. 3211110 আইন ও আোলত খেচ ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৪.৯৫

25. 3221101 অবডট ফাদি পে বফ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

26. 3211127 বইপত্র ও িািবয়কী ... ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০৮

27. 3111328 শ্রাবি ও ববদনােন ভাতা ... ১.০০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৭৬

28. 3243102  বিএনবজ, কপট্রল, িববল ইতুাবে ... ৪.০০ ২.৫০ ৪.০০ ২.২৯

29. 3258102 কিোিত ও েক্ষর্াদবক্ষর্ 

(অবফি, বািা ও গুোি) ... ২.০০ ২.০০ ৩.০০ ৩.৮৯

30. 3258101 কিোিত  েক্ষর্াদবক্ষর্ (যানবাহন) ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ১.৩৬

31. 3721102 কি পচােী কল্যার্ ব্যয় ... ০.৫০ ০.৫০ ১.০০ ০.০০

উপ-কিাট ২৩৪.৭৫ ২৫৪.১৬ ২৫১.৬৫ ১৬২.৩৪

প্রশািবনক ব্যয় 
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বাাংলাদেশ পাট কদপ পাদেশন (ববলুপ্ত)

 খাতওয়াবে তফবিদলে বর্ পনা  (লক্ষ টাকায়)

ক্রবিক অর্ পননবতক              বববের্ বাজেট সংজ াধিত বাজেট অনুজ াধিত বাজেট সা ধিক

নম্বে ককাড   ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

32. 311332 িম্মানী  ভাতা (কটন্ডাে কবিটি, ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.১৩

কিবিনাে,ওয়াকপিপ, ইতুাবে)

33. 3821116 কগাষ্ঠী ববিা বপ্রবিয়াি ... ৩.০০ ২.০০ ৩.০০ ১.৭১

34. অবফি স্থানাি•ে বাবে খেচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

35. 3211109 * দেবনক বভবিক প্রহেী/কি পচােীে িজুবে ... ১৩০.০০ ১২০.০০ ১৬৫.০০ ১৪৩.৪৮

36. 3211129 অবফি ভািা ... ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৩.৯৩

37. িম্পবি ও অন্যান্য ববিা ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৯

38. 3221108 ব্যাাংক চাজপ ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০৫

39. 3258104 কবম্পউটাে িাজিেঞ্জাি ও অবফি 

ইকুইপদিন্টি (কিোিত) ... ৩.০০ ২.০০ ৩.০০ ০.৭১

40. 3231201 প্রবশক্ষর্ ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫৭

41. অবচয় ... ১.৬২ ১.৮৪ ১.৮৪ ২.০৫

42. 3111306 বশক্ষা ভাতা ... ১.২৫ ১.৫০ ১.৫০ ১.১৫

43. * দেবনক বভবিক কি পচােীদেে উৎিব কবানাি ১০.০০ ৫.০০ ১৫.০০ ১২.১২

44. 3111335 বাাংলা নববি প ভাতা ... ৩.২০ ৩.০০ ৩.০০ ১০.৫৭

45. 3231101 দবদেবশক ভ্রির্ ও প্রবশক্ষর্ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

46. যানবাহন ভািা ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

47. 3111312 কিাবাইল/কিল কফান ভাতা ... ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.০৮

48. আিবাবপত্র কিোিত ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৯৫

49. বববব  ব্যয় ... ৩.০০ ২.০০ ৩.০০ ১.৭১

উপ-কিাট ২০০.৭২ ১৮২.৯৯ ২৪০.৯৯ ২০৯.৫০

কিাট ৪৩৫.৪৭ ৪৩৭.১৫ ৪৯২.৬৪ ৩৭১.৮৪

* দেবনক বভবিক প্রহেী/কি পচােীে িজুবে ও উৎিব কবানাি খাদতে অর্ প ব্যদয়ে কক্ষদত্র িেকাবে প্রচবলত বনয়ি নীবত অনুিের্ কেদত হদব।
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তফবিল-খ

 (লক্ষ টাকায়)

ক্রবিক অর্ পননবতক              বববের্ বাজেট সংজ াধিত বাজেট অনুজ াধিত বাজেট সা ধিক

নম্বে ককাড   ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 4112101 গাবি ক্রয় ... ১০০.০০ ০.০০ ৯২.০০ ০.০০

2. এবি ২টি  ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

3. 4112202 আইবপএি-৩০০০ ওয়াড প ১টি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

4. কবম্পউটাে            ... ০.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০

বপ্রন্টাে কিবশন        

ইউবপএি              

ফুাক্স কিবশন          

ল্যাপটপ কিবশন      

কিাট ১০০.০০ ০.০০ ৯৩.০০ ০.০০

 * (১-৩) ক্রদয়ে কক্ষদত্র িেকাদেে যার্াযর্ অনুদিােন ও বনয়িাবলী পালন কেদত হদব। 

         বববক্রত/ববক্রয়তব্য িম্পবিে িাংবক্ষপ্ত বববের্ তফবিল-গ

ক্রবিক অর্ পননবতক কিাট িম্পবিে পবেিার্ কিাট িম্পবি ববক্রীত অর্ প অবববক্রীত অবববক্রত িম্পবি

নম্বে ককাড   ববক্রদয়ে পবেিার্ িম্পবিে পবেিার্ মূল্যাবয়ত েে

1. ৬৮০.২২৭৫৫ একর ৩৯৭.৫৩৬৬০ ১৮৪.২৪ ককাটি ২৮২.৬৯০৯৫ ৯০ টি িম্পবিে

একে টাকা একে মূল্যাবয়ত েে

৭৮০.২২

ককাটি টাকা

* পবেচালন স্থায়ী িম্পবিদত বববনদয়াগ 

বাাংলাদেশ পাট কদপ পাদেশন (ববলুপ্ত)
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বাাংলাদেশ পাট কদপ পাদেশন (ববলুপ্ত)

  (লক্ষ টাকায়)

ক্রবিক অর্ পননবতক              বববের্ বাজেট সংজ াধিত বাজেট অনুজ াধিত বাজেট সা ধিক

নম্বে ককাড   ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১ . ববজিধ ক ঋণ (পধরজ াধিতব্য) 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২ . ববজিধ ক ঋণ (বজকিা)

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩ . সরকাধর ঋণ (পধরজ াধিতব্য) 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৪ . সরকাধর ঋণ (বজকিা)

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫ . ব্যাংক ঋণ (পধরজ াধিতব্য) 

১.  িীর্ ঘজ িাধি 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজ িাধি

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৬ . ব্যাংক ঋণ (বজকিা)

১.  িীর্ ঘজ িাধি 

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজ িাধি

ক.  আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

ম াট ... 0.00 0.00 0.00 0.00

বাাংলাদেশ পাট কদপ পাদেশন (ববলুপ্ত)

িীর্ ঘজ িাধি ঋজণর ধববরণী (লাখ টাকাি)

ক্রবিক অর্ পননবতক              বববের্ ৩০-০৬-২০১৯ বাদজট িাংদশাব ত বাদজট আোয়

নম্বে ককাড   পয পি প্রদেয় ২০২০-২১    ২০১৯-২০         ২০১৮-১৯      

িীর্ ঘজ িাধি ঋণ ও ব্যাংক িাি ধববরণী 0.00

১ .  আসল ... ... 0.00 0.00 ...

২ . সুি ... ... 0.00 0.00 ...

ম াট ... 0.00 0.00 0.00 0.00

(মেোধর ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুধবভাগ, ধিএসএল অধি াখা-হজত প্রাপ্ত)  

 (কজপ ঘাজর ন হজত প্রাপ্ত ধহজসব অনুযািী)

িীর্ ঘজ িাধি ঋণ পধরজ াি (ববিধ ক, সরকাধর, ব্যাংক ও অন্যান্য িাি পধরজ াি )
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