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বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��) 

১. �িমকা  

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

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

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

করেপােরশেনর �� উে�� িছল পাট চািষেদর উৎপািদত পােটর �া� �� িনি�ত করা �চারাচালান �রাধকে� সীমা�বত� 

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

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

করার িস�া� �হীত হয়। এ লে�� সং�ার যাবতীয় স�ি� �দখােশানা,র�নােব�ন ও িব�য় করার জ� ��মা� ২০৪ জনবেলর 

এক� িব�� �সল গঠেনর িস�া� �হীত হয়।   

২. �পক� (Vision)  

িবেজিসর সকল �-স�ি�র �াথ � সংর�ণ এবং িব�� সং�ার কম �চারীেদর দায়-�দনা পিরেশাধ করা।   

৩. অিভল�� (Mission)    

িব�� িবেজিসর সকল �-স�ি�র �ব�াপনা,িবেজিসর িব�ে� দােয়র�ত মামলা স�েহর স�কভােব মিনটিরং করা ও 

মামলার রায় িবেজিসর অ��েল আনয়ন করা এবং িবেজিসর �য সম� স�ি� িব�য় কায ��ম অসমা� অব�ায় রেয়েছ �স সকল 

স�ি� িবেজিসর িনকট �ত�াবত�ন কের ভাড়ার আওতায় আনয়ন করা।   

৪. �ধান কায �াবলী 

 িবেজিসর �য সকল স�ি� এখনও ভাড়ািবহীন অব�ায় আেছ, �স সকল স�ি� ভাড়ার আওতায় এেন সং�ার তথা 

সরকােরর রাজ� �ি� করা এবং �েব �র এক কে�র বািষ �ক ভাড়া ৭০০/- টাকার �েল মািসক ভাড়া ৫০০/- টাকায় 

িনধ �ারণ। এ ছাড়াও একজন ভাড়া�য়ার অ��েল �ই কে�র অিধক িলজ পদান না করা।  

  িবেজিসর সকল স�ি�র িববরণ সং�ার ওেয়ব সাইেড �কাশ করা।  

  িবেজিসর স�ি� ভাড়া �নয়ার ��ে� িনধ �ািরত আেবদন পে�র ছক ওেয়ব সাইেট �কাশ করা।  

 িবেজিসর �য সকল স�ি� িব�য় কায ��ম অসমা� অব�ায় আেছ, �স সকল স�ি�র হালনাগাদ তািলকা ��ত কের ওেয়ব 

সাইেট �কাশ করা এবং �তন কের িলেজর আওতায় আনা।  

  িবেজিসর চ��াম ও নারায়নগ� �জলায় অবি�ত �রিল �িল লাইেন বসবাসকারীেদর তািলকা জাতীয় পিরচয় পে�র নং 

সি�েবিশত কের সকলেক/�হাি�ং অ�যায়ী ভাড়ার আওতায় আনা।   

 িবেজিসর �য সকল স�ি� অৈবধ দখেল রেয়েছ �স সকল স�ি� হেত অৈবধ দখলদার উে�দ কের ভাড়ার আওতায় 

আনা। এরই ধারাবািহকতায় ইেতামে� �ায় ১৫ আকর স�ি� অৈবধ দখলদারেদর িনকত হেত সং�ার দখেল আেন ভাড়া 

�দয়া হেয়েছ। �ব �বত� ভাড়া�য়া ২৮ জেনর �েল বত�মােন ভাড়া�য়ার সং�া ৭৯ জন।       

৫. �কৗশলগত উে��স�হ  

 িবেজিস তথা সরকােরর �াথ � অ�� �রেখ িলজ �ি�র শত�াবলী �নঃিব�াশ,সংেযাজন ও িবেয়াজন করা।  

 অসমা� িব�য় �ি�য়া রদ কের সকল স�ি� িবেজিসর িনকট �ত�াবত�েনর �ব�া করা।  

 �বদখল�ত স�ি�স�হ �বদখলকারীেদর িনকট হেত স�ি� সং�ার দখেল আনা এবং উ� স�ি� িলজ �ি�র  

আওতা�� করা।  

 িবেজিসর গি�ত অথ � (এফ,িড,আর) এবং বাৎসিরক িলজ�ত অথ � �ই� িভ� �াংক িহসাব যােত জমা করার �ব�া করা 

এবং আয়-�েয়র ��তা িবধান করা।  

 িবেজিসর সকল স�ি�েত মািলকানা সং�া� সাইনেবাড � �াপন কের সব �সাধারেণর জ� �দশ �েনর �ব�া করা।   
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৬. িবগত িতন বছেরর অজ�ন স�হ  

 িবগত িতন বছের িবিভ� আদালেত িবচারাধীন �মাট ৪৭ � মামলার রায় হেয়েছ। উ� মামলার মে� ৩৫� মামলার রায় 

সং�ার পে� এবং ১২� মামলার রায় সং�ার িবপে� হেয়েছ। এছাড়াও ৩৭ নং িদল�শা বািণিজ�ক এলাকায় অবি�ত 

০.৬১৩৫ একর স�ি�র মািলকানা িবষেয় িবেজিস ক��ক মাননীয় আদালেত িবেজএমিসর িব�ে� ৯১/১৭ নং মামলা 

দােয়র করা হেয়েছ। যা বত�মােন িবচারাধীন আেছ। 

 পাট পাতা �থেক চা উৎপাদেনর লে�� িবেজিসর জামাল�র �জলার সিরষাবাড়ীেত অবি�ত ৭.৬০ একর স�ি� 

ম�ণালেয়র িনেদ �শ অ�যায়ী িবেজএমিসর িনকট হ�া�র করা হেয়েছ। 

 �েত�ক বছের ৬ মাচ � ম�ণালয় ক��ক আেয়ািজত জাতীয় পাট িদবেসর সকল কায ��েম িবেজিস সি�য়ভােব অংশ�হণ 

কের আসেছ।  

 চ��ােম িব��ৎ �ক� িনম �াণ �কে� �রিল ��স হাউজ হেত ০.৪২১৩ আকর জিম হ�া�র।    

৭. সং�ার Key Performance Indicators  (KPI)   

  “�সানালী �েশর �সানার �দশ পাট পে�র বাংলােদশ” এই �সানালী �েশর উৎপাদন �ি� না �পেল �ষেকর পাট �� 

িনি�ত করেণর  জ� সরকার তথা িবেজিস ক��ক পাট �য় কায ��েম অংশ�হণ করার �েয়াজন। 

 �ষকগণেক পাট চােষ উৎসািহত করা �গেল একিদেক �যমন পােটর  উৎপাদন বাড়েব অ�িদেক �তমিন পাট জাত �থেক 

�বেদিশক ��া আয় করা স�ব।  

 এক সময় পাটই িছল বাংলােদেশর �ধান অথ �করী ফসল। িক� সমেয়র িববত�েনর কারেণ আজ পােটর জায়গায় গােম ��স 

�ান কের িনেয়েছ। িক� গােম ��স িশে� �থেক �বেদিশক অজ�ন মা� ২৫%। প�া�ের পাট �যেহ� এেদেশই উৎপাদন হয় �স 

কারেণ পাট �থেক ১০০% আয় করা স�ব।  

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ  

 বাংলােদশ �ট করেপােরশেনর নাম �থেক িব�� �লখা� বাদ িদেত হেব।  

 জনবেলর ��তার কারেণ িবেজিসর কাজকম � স�কভােব/ যথাসমেয় স�� করা স�ব হে� না।  

 িবেজিসর �য সকল স�ি� অৈবধ দখেল রেয়েছ �স সকল স�ি� দখল�� করা।  

 মামলা পিরচালনা ��ে� আইনজীিবেদর স�ানী ভাতার হার ��তার কারেণ ভাল আইনজীিব না পাওয়ার কারেণ মামলা       

   িন�ি�েত দীঘ � �ি�তার �ি� হে�।    

৯. ভিব�ৎ পিরক�না 
 

 বাংলােদশ �ট করেপােরশন চা� থাকা অব�ায় সরকাির আেদেশ ১৯৯৩ সেন িব�� �ঘাষণা করা হয়। সং�া� িব�� 

�ঘাষণা করা হেলও বত�মােন িবেজিসর ১৬১� অংগন অিবি�ত অব�ায় আেছ। বত�মােন িবে� িসনেথ�ক �বহার �মা�েয় 

কেম আসেছ এবং তদ�েল পাট �ান কের �নওয়ায় পােটর চািহদা িদন িদন �ি� পাে�। বিহ �িবে� পােটর চািহদা �ি� 

�পেলও আশা��পভােব পােটর উৎপাদন বাড়েছ না। তাই পােটর ফলন �ি�র জ� পাট চািষেদরেক একিদেক �যমন পাট 

চােষ উৎসািহত করা অ�িদেক �তমিন পাট চািষেদর  �া� �� িনি�ত করা।   

 পাট চািষেদর �া� �� িনি�ত করেত হেল িবেজিসেক �নরায় চা� কের িবেজিসর মা�েম পাট �য় কায ��ম �� করা 

�যেত পাের। িবেজিসর বত�মােন �য সকল �য়েক� রেয়েছ তা িদেয় �য় কায ��ম পিরচালনা করা স�ব।  

 বত�মােন �দেশ �ায় ৯২ ল� �বল পাট উৎপািদত হে�। উ� উৎপাদন বািড়েয় এক �থেক �দড় �কা� �বল উৎপাদন করেত 

হেল পাট চািষেদর �া� �� িনি�ত করার ��ে� সরকািরভােব তথা িবেজিসর মা�েম পাট �য় কায ��ম করা আব�ক। 

তাই সরকােরর অ�েমাদন পাওয়া �গেল িবেজিসেক �নঃগঠন কের িবেজিসর মা�েম �ষকেদর পােটর �া� �� িনি�ত 

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

                                                                                                                               (ল� টাকায়) 
�িমক 

ন�র 

িববরণ বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 

২০১৭-১৮ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. �মাট আয়  ৫০০.০০ ৪৬৫.০০ ৫৬০.০০ ৪১৮.৬০ 

২. �মাট �য় ৪৯২.৬৪ ৪৮৬.৩০ ৫২১.৩০ ৪৬৪.৪১ 

৩.  নীট �নাফা/(ঘাটিত) ৭.৩৬ -২১.৩০ ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯ 

 

১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক.  পিরচালন ��া� 

  িব�� �সেলর �শাসিনক কায ��ম ও সং�ার �াবর-অ�াবর স�ি� র�ণােব�ণ ও িব�েয়র যাবতীয় কায ��ম িনব �ােহর 

জ� ২০১৭-১৮ অথ �বছের �শাসিনক �েয়র পিরমাণ িছল ৪.৬৪ �কা� টাকা। অপরিদেক ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট  

ও ২০১৯ -২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ার কায ��ম পিরচালন বাবদ যথা�েম ৪.৮৬ �কা� ও ৪.৯৩ �কা� টাকা �েয়র 

��াব করা হয় যার স�ণ � অংশই �শাসিনক �য় িহেসেব �া�লন করা হেয়েছ। তেব সং�ার বােজেট অ-পিরচালন আয় ২০১৮ -১৯ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯ -২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেটর জ� যথা�েম ৪.৬৫ �কা� ও ৫.০০ �কা� টাকা 

�া�লেনর পিরে�ি�েত নীট �লাকসান ০.২১ �কা� ও  নীট �নাফা ০.০৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৭ -১৮  

অথ �বছের সং�ার নীট �লাকসান িছল ০.৪৬ �কা� টাকা।    

খ.  জনবল  

২০১৭ -১৮  অথ �বছের কেপ �ােরশেন �মাট জনবেলর সং�া িছল ১১৮ জন।  ২০১৮ -১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 

২০১৯ -২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট সং�ায় �মাট জনবেলর সং�া যথা�েম ৯৮ ও ৯৬ জন থাকেব বেল অ�মান করা হেয়েছ। 

এ জনবেলর �বতন-ভাতা বাবদ ২০১৭ -১৮  অথ �বছের �য় হেয়িছল ২.৮৭ �কা� টাকা। এ খােত ২০১৮ -১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজট ও ২০১৯ -২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ৩.০০ �কা� ও ২.৯২ �কা� টাকা।      

�িত� খােত �েয়র ��ে� আিথ �ক িবিধ - িবধান অ�সরণ করেত হেব ।   



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -৪৯২.৬৪ -৪৮৬.৩০ -৫২১.৩০ -৪৬৪.৪১. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৫০০.০০  ৪৬৫.০০  ৫৬০.০০  ৪১৮.৬২. 

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৭.৩৬ -২১.৩০  ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.০৭ -০.২৩  ০.৩৮ -০.৫৫. 

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৭.৩৬ -২১.৩০  ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৭.৩৬ -২১.৩০  ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯. 

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)  ৭.৩৬ -২১.৩০  ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ১.৮৪  ২.০৫  ২.০৫  ২.২৯. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৯.২০ -১৯.২৫  ৪০.৭৫ -৪৩.৫০. 

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  ৯.২০ -১৯.২৫  ৪০.৭৫ -৪৩.৫০. 

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  ৯৩.০০  ১.০০  ৭৯.০০  ১.৮৩. 

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  ৯৩.০০  ১.০০  ৭৯.০০  ১.৮৩. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৮৩.৮০ -২০.২৫ -৩৮.২৫ -৪৫.৩৩. 

 ৬৮৮  



 

�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৬৮৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ২৫৫৮.২২ ২৫৫০.৮৬ ২৫৭২.১৬. 

৩ ই��ই� ৪৩০৮.২২ ৪৩০০.৮৬ ৪৩২২.১৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৫ চলিত দায় ৫৮১৩.৪১ ৪৮৩২.০৩ ৩৯৯৫.৮০. 

৬ �মাট দায় ৫৮১৩.৪১ ৪৮৩২.০৩ ৩৯৯৫.৮০. 

৭ �মাট তহিবল ১০১২১.৬৩ ৯১৩২.৮৯ ৮৩১৭.৯৬. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫৭ : ৪৩ ৫৩ : ৪৭ ৪৮ : ৫২. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৭০ : ১ ১.৮৬ : ১ ২.০৪ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৭০ : ১ ১.৮৬ : ১ ২.০৪ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১৪২৫.৫২ ১৩৩২.৫২ ১৩৩১.৫২. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১১৭৭.৩৫ ১১৭৫.৫১ ১১৭৩.৪৬. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২৪৮.১৭ ১৫৭.০১ ১৫৮.০৬. 

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 ১০১২১.৬৩ ৯১৩২.৮৯ ৮৩১৭.৯৬. 

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 ৩০০০.৬৮ ২৭৬৩.৪৫ ২৬৩০.৬৫. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৪০৫৯.৯৫ ৪১৪৩.৭৫ ৪১৬৪.০০. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৮৩.৮০ -২০.২৫ ০. 

 ৬৮৯  



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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬৯০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮৫. 

২ �াংক ি�িত  ৬,৫৫০.০০  ৬,৫৫০.০০  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)  ৬,৫৫০.৮২  ৬,৫৫০.৮২  ৬,৫৫০.৮২  ৬,৫৫০.৮৫. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৭.৩৬ -২১.৩০  ৩৮.৭০ -৪৫.৭৯. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১.৮৪  ২.০৫  ২.০৫  ২.২৯. 

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)  ৬,৫৬০.০২  ৬,৫৩১.৫৭  ৬,৫৯১.৫৭  ৬,৫০৭.৩৫. 

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)  ৬,৫৬০.০২  ৬,৫৩১.৫৭  ৬,৫৯১.৫৭  ৬,৫০৭.৩৫. 

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)  ৬,৫৬০.০২  ৬,৫৩১.৫৭  ৬,৫৯১.৫৭  ৬,৫০৭.৩৫. 

 ৬৯০  



 

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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পাট  কেপ �ােরশন (িব��) 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৬৯০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৯৩.০০  ১.০০  ৭৯.০০  ১.৮৩. 

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)  ৯৩.০০  ১.০০  ৭৯.০০  ১.৮৩. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮৫. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৬,৪৮২.৩৬  ৬,৪৫৩.৭০  ৬,৪৮৩.৪৫  ৬,৫০২.৩৮. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৬,৪৮৩.১৮  ৬,৪৫৪.৫২  ৬,৪৮৪.২৭  ৬,৫০৩.২৩. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৬,৫৭৬.১৮  ৬,৪৫৫.৫২  ৬,৫৬৩.২৭  ৬,৫০৫.০৬. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -৬৭.৬৪ -৯৬.৩০ -৬৬.৫৫ -৪৭.৬২. 

 ৬৯১  



 

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��) 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 692.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

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  ৪৭২,৩১৩ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ২,৭৫১  ১৬  ১৬  ২,৭৫১  ১৮  ১৮  ২,৭৫১  ১৯  ৪০.০০  ৩৫.৫৭  ৭৫.৫৭. 

৬  ২৩০,৭৬৯ দ� �িমক  ০  ৭৮  ৭৮  ০  ৭৮  ৭৮  ০  ৯৭  ১৬৫.০০  ১৫.০০  ১৮০.০০. 

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  ২৭১,৮৮৩ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ২,৭৫১  ৯৪  ৯৪  ২,৭৫১  ৯৬  ৯৬  ২,৭৫১  ১১৬  ২০৫.০০  ৫০.৫৭  ২৫৫.৫৭. 

১১  ৩০৪,২৪০ �মাট (৪+৯+১০)  ৩,১২৮  ৯৬  ৯৬  ৩,১২৮  ৯৮  ৯৮  ৩,১২৮  ১১৮  ২২৪.০০  ৬৮.০৭  ২৯২.০৭. 

 ৬৯২  



 

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��) 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 693.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ১৯.০০  ১৬.৪০  ৩৫.৪০  ১৯.০০  ১৬.১৯  ৩৫.১৯ ১৭৭০০০০  ১৭৫৯৫০০  ১২৪৪৫০০  ১৩.৫০  ১১.৩৯  ২৪.৮৯

 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  ১৬.৪০  ৩৫.৪০  ১৯.০০  ১৬.১৯  ৩৫.১৯ ১৭৭০০০০  ১৭৫৯৫০০  ১২৪৪৫০০  ১৩.৫০  ১১.৩৯  ২৪.৮৯

 ৪৩.০০  ৩৬.৫২  ৭৯.৫২  ৫০.০০  ৩৮.২৭  ৮৮.২৭ ৪৪১৭৭৮  ৪৬৪৫৭৯  ৪৪৫৫২৬  ৪৭.৫৭  ৩৭.০৮  ৮৪.৬৫

 ১৭০.০০  ১৫.০০  ১৮৫.০০  ১৮০.০০  ১৫.০০  ১৯৫.০০ ২৩৭১৭৯  ২০১০৩১  ১৮৩৩৯২  ১৬৫.৮৩  ১২.০৬  ১৭৭.৮৯

 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

 ২১৩.০০  ৫১.৫২  ২৬৪.৫২  ২৩০.০০  ৫৩.২৭  ২৮৩.২৭ ২৭৫৫৪২  ২৪৪১৯৮  ২২৬৩২৮  ২১৩.৪০  ৪৯.১৪  ২৬২.৫৪

 ২৩২.০০  ৬৭.৯২  ২৯৯.৯২  ২৪৯.০০  ৬৯.৪৬  ৩১৮.৪৬ ৩০৬০৪১  ২৬৯৮৮১  ২৪৩৫৮৫  ২২৬.৯০  ৬০.৫৩  ২৮৭.৪৩

 ৬৯৩  



                   বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��)

খাতওয়াির তফিসেলর বণ �না তফিসল-ক

 (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক
ন�র �কাড   ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 3111101 কম �চারীেদর �ল �বতন (��ড-২-৪ ) ... ১৯.০০ ১৯.০০ ১৯.০০ ১৩.৫০

2. 3111313 অ�া� ভাতা (গািড়) ... ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৮০ ৩.৭৩

3. 3111201  কম �চারীেদর �ল �বতন (��ড-৮-১৬)- ... ৪০.০০ ৪৩.০০ ৫০.০০ ৪৭.৫৭

4. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... ০.৬৫ ০.৬৫ ০.৬৫ ০.৬৬

5. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... ৩.৯৬ ৩.৯৬ ৩.৯৬ ৩.৮৩

6. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা ... ২৬.০০ ২৭.০০ ৩০.০০ ২৫.৪৯

7. 3111316 �ধালাই ভাতা ... ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০

8. 3111325 উৎসব ভাতা ... ১১.০০ ১১.০০ ১১.০০ ৮.৮৮

9. 3211306 আ�ায়ন �য় ... ৬.০০ ৬.০০ ৪.০০ ৫.৩৫

10. 3111327 অিধকাল ভাতা ... ৩.০০ ২.৫০ ৪.০০ ৩.২৫

11. ভিব� তহিবেলর অ�দান ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৩.৯৭

12. 3731101 আ�েতািষক ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৪৩.৫৭

13. 3111331 আ�ায়ন ভাতা ... ০.৩৬ ০.৩৬ ০.৩৬ ০.১৩

14. 3111314 �িফন ভাতা ... ০.৪৮ ০.৪৮ ০.৪৮ ০.৪৪

15. �� নগদায়ন ... ৯.০০ ৭.০০ ৫.০০ ৪.০৬

16. 3255102 ��ণ ও মিনহাির �� �য় ... ৩.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৪৫

17. 3821102 খাজনা ... ২৫.০০ ২০.০০ ৫০.০০ ৯.৬১

18. 3821103 �পৗর কর ... ১৫.০০ ১০.০০ ০.০০ ১৯.৮৮

19. 3211130 যাতায়াত �য় (�ানীয়) ... ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.০০ ৫.৯৬

20. 3211113 িব��ৎ ও �াস ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৩.০৩

21. 3256106 �পাশাক -পির�দ ... ১.০০ ১.০০ ১.৫০ ০.১২

22. 3211119 ডাক ও তার ০.৫০ ৩.০০ ৩.০০ ১.৩৮

22. 3211119 �টিলেফান ২.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০

23. 3211125 �চার ও িব�াপন ... ২.০০ ২.৫০ ২.০০ ২.৫২

24. 3211110 আইন ও আদালত খরচ ... ২০.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ২০.৪৭

25. 3221101 অিডট ফােম �র িফ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

26. 3211127 বইপ� ও সামিয়কী ... ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০৮

27. 3111328 �াি� ও িবেনাদন ভাতা ... ১.৫০ ২.০০ ৩.৫০ ৩.২৯

28. 3243102  িসএনিজ, �প�ল, মিবল ইত�ািদ ... ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.১৫

29. 3258102 �মরামত ও র�ণােব�ণ 
(অিফস, বাসা ও �দাম) ... ৩.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.৩৮

30. 3258101 �মরামত  র�ণােব�ণ (যানবাহন) ... ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ২.২৩

31. 3721102 কম �চারী ক�াণ �য় ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

উপ-�মাট ২৫১.৬৫ ২৪৮.৬০ ২৭০.৬০ ২৪১.০৮

�শাসিনক �য় 

694



বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��)

 খাতওয়াির তফিসেলর বণ �না  (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

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

32. 311332 স�ানী  ভাতা (�ট�ার কিম�, ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

�সিমনার,ওয়াক�সপ, ইত�ািদ)

33. 3821116 �গা�ী িবমা ি�িময়াম ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ১.৯৩

34. অিফস �ানা� র বাবদ খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

35. 3211109 * �দিনক িভি�ক �হরী/কম �চারীর ম�ির ... ১৬৫.০০ ১৭০.০০ ১৮০.০০ ১৬৫.৮৩

36. 3211129 অিফস ভাড়া ... ৪০.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০৬

37. স�ি� ও অ�া� িবমা ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৮

38. 3221108 �াংক চাজ� ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৩১

39. 3258104 কি�উটার সাজসর�াম ও অিফস 

ই�ইপেম�স (�মরামত) ... ৩.০০ ২.০০ ১.০০ ১.০২

40. 3231201 �িশ�ণ ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

41. অবচয় ... ১.৮৪ ২.০৫ ২.০৫ ২.২৯

42. 3111306 িশ�া ভাতা ... ১.৫০ ১.১৫ ১.১৫ ১.৩৭

43. * �দিনক িভি�ক কম �চারীেদর উৎসব �বানাস ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১২.০৬

44. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৮৭

45. 3231101 �বেদিশক �মণ ও �িশ�ণ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

46. যানবাহন ভাড়া ... ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

47. 3111312 �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা ... ০.১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০

48. আসবাবপ� �মরামত ... ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০

49. িবিবধ �য় ... ৩.০০ ২.০০ ২.০০ ২.৩১

উপ-�মাট ২৪০.৯৯ ২৩৭.৭০ ২৫০.৭০ ২২৩.৩৩

�মাট ৪৯২.৬৪ ৪৮৬.৩০ ৫২১.৩০ ৪৬৪.৪১

* �দিনক িভি�ক �হরী/কম �চারীর ম�ির ও উৎসব �বানাস খােতর অথ � �েয়র ��ে� সরকাির �চিলত িনয়ম নীিত অ�সরণ করেত হেব।
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তফিসল-খ

 (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

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

1. 4112101 গািড় �য় ... ৯২.০০ ০.০০ ৭৫.০০ ০.০০

2. এিস ২�  ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৮৩

3. 4112202 আইিপএস-৩০০০ ওয়াড � ১� ... ০.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০

4. কি�উটার            ... ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.০০

ি��ার �মিশন        

ইউিপএস              

ফ�া� �মিশন          

�াপটপ �মিশন      

�মাট ৯৩.০০ ১.০০ ৭৯.০০ ১.৮৩

 * (১-৩) �েয়র ��ে� সরকােরর যাথাযথ অ�েমাদন ও িনয়মাবলী পালন করেত হেব। 

         িবি�ত/িব�য়ত� স�ি�র সংি�� িববরণ তফিসল-গ

�িমক অথ �ৈনিতক �মাট স�ি�র পিরমাণ �মাট স�ি� িব�ীত অথ � অিবি�ীত অিবি�ত স�ি�

ন�র �কাড   িব�েয়র পিরমাণ স�ি�র পিরমাণ ��ািয়ত দর

1. ৬৮০.২২৭৫৫ একর ৩৯৭.৫৩৬৬০ ১৮৪.২৪ �কা� ২৮২.৬৯০৯৫ ৯০ � স�ি�র

একর টাকা একর ��ািয়ত দর

৭৮০.২২

�কা� টাকা

* পিরচালন �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ 

বাংলােদশ পাট কেপ �ােরশন (িব��)

696


