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বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন (িবএসইিস) 

১. িমকা 

বাংলােদশ িশ  িত ান অ ােদশ ১৯৭৬ এর িবধান বেল বাংলােদশ েকৗশল ও জাহাজ িনমাণ করেপােরশন এবং বাংলােদশ 

ীল িমলস  করেপােরশনেক একী ত কের ১লা লাই ১৯৭৬ তািরেখ বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন 

(িবএসইিস) গ ত হয়। ারি ক ভােব বাংলােদশ ীল িমলস করেপােরশন ও বাংলােদশ েকৗশল ও জাহাজ িনমাণ 

করেপােরশেনর িনয় ণাধীন ৬২  িশ  িত ান িনেয় িবএসইিস কায ম  কের। এর পের িবএসইিস িনজ  উে ােগ ১৯৮৪ 

সােল বাংলােদশ ড ফ া ির িলঃ িত া কের। তেব বসরকািরকরণ নীিতর আওতায় িক  িশ  িত ান হেত িজ ত াহার 

ও িক  অব ি র কারেণ বতমােন করেপােরশেনর ব াপনায় ৯  িশ  িত ান চা  রেয়েছ। 

২. পক  (Vision) 

ই াত ও েকৗশল পে র অভ রীন চািহদা রন ও বি কীকরণ । 

৩. অিভল  (Mission) 

টকসই ি  েয়ােগ মানস  ই াত ও েকৗশল পে র িনরবি  উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণর মা েম ভা ার 

স ি  অজন এবং আমদািন ােসর মা েম বেদিশক ার সা য়করণ। 

4. ধান কাযাবলী 

 িশ  িত ানস েহর বািষক উৎপাদন, িব য়, নাফার ল মা া এবং স মতা িনধারণ; 

 পে র র া জ  আিথক এবং া  িত মস হ অপসারেণর জ  সরকােরর সংেগ যাগােযাগ বজায় রাখা; 

 কেপােরশন এবং িত াস েহ প  অিভেযাজন উ ীতকরণ, চার এবং পে র উ য়ন-িবকাশসহ সামি ক িনভরতা 

অজেন িরসাচ অ া  ডভলাপেম  কায ম হণ: 

 উৎপাদনশীলতা ি র িনিম  ধান কাযালয়সহ িনয়ি ত িশ  িত ানস েহর সকল পযােয়র কমচারীেক সততা ও 

িব তার সােথ কাজ করার জ  অ ািনতকরণ;  

 িশে র উ য়ন ও ি গতদ তা এবং ব াপনার যা তা স  জনশি র স মতা ি েত কম ে  িশ ণসহ 

দেশ-িবেদেশ িশ েণর ব াকরণ; 

 দেশ-িবেদেশ পে র বাজার অ ষণ, িব য় এবং চার স িকত কায ম; 

 িবএসইিস’র উৎপািদত প  র ািনর মা েম বেদিশক া আয় করা; 

 ত িশ  িবকােশর জ  কেপােরশেনর সবািধক নাফা অজন এবং রা ীয় কাষাগাের অেথর যাগান। 

৫.  কৗশলগত উে স হ (Strategic Objectives)   

 আ জািতক মানস  ই াত ও েকৗশল প  উৎপাদন, পে র ু িবপণন, িব য় এবং নাফা ি র মাে ম 
সং ার অথৈনিতক অব ান সংহতকরণ; 

 ন ন িশ  াপন, িশ  িত ানস েহর অবকাঠােমাগত ও কািরগির উ য়েনর মা েম উৎপাদনশীলতা ি  এবং 
লাকসান াস কের লাভজনেক উ ীতকরণ; 

 দ তার সােথ িশ  িত ানস েহর পিরচালন। 

৬. িবগত ৩ (িতন) বছেরর অজনস হ 

 বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন (িবএসইিস)-এর ব  িশ  িত ান ঢাকা ীল ওয়াকস িল: দীঘ ২৫ বছর 

ব  থাকার পর ০৫/০৭/২০১৮ তািরেখ ন:চা করণ; 
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  িবএসইিসেক শি শালীকরণ, জাতীয় অথনীিতেত কাযকর িমকা পালন, সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার ও এসিডিজ 

ব বায়েন সহায়ক কায ম িহেসেব ৫  ক  যথা েম ই াণ উবস িল: এর এলইিড লাইট (িসেকিড) এ ােসমি ং 

া  াপন, গাজী ওয় ার   িল: ক শি শালী ও আ িনকীকরণ, িডসেপােজবল রজার া  াপন এবং িব মান া  

আ িনকায়ন, বর না জলার তালতলী উপেজলায় পিরেবশ বা ব জাহাজ ন: ি য়াজাতকরণ িশ  াপেনর িবষেয় 

স া তা যাচাইকরণ এবং িনজ  অথায়েন গিত টাওয়ার িনমােণ ক  অ েমাদন; 

 এছাড়া ০৭/০৩/২০১৯ তািরেখ মাননীয় ধানম ীর উপি তেত সৗিদ কা ানী ইি িনয়ািরং ডাইমনশন িল: ও 

িবএসইিস’র িনয় ণাধীন িশ  িত ান জনােরল ইেলকি ক া েফকচািরং কা ানী ইি িনয়ািরং ডাইেমনশন িল: 

া ফরমার ও ব িতক সর ামািদ তিরর লে  ি  া করণ ছাড়াও িবএসইিস এবং িরয়াদ ক াবলস প অব 

কা ািন, বাংলােদশ হা া াইেভট িল:-এ ৩০% শয়ার অ  রাখেত িবিনয়ােগর পিরমাণ ি  করা হেয়েছ; 

 পে র নগত মান উ য়ন ও চািহদা অ যায়ী মানস   উৎপাদেনর ে  িবেশষ অবদােনর ী িত প 

াশনাল উবস িনজ  শা ম/িব য় ক  াপন এবং িশ  িত ানস েহ ওয়ান প সািভস স ার চা  করা হেয়েছ। 

৭.      সং ার KPI (Key Performance Indicator) 

 উৎপািদত ও িব ীত এসইউিভসহ অ া  মাটরগািড়; 

 উৎপািদত ও িব ীত মাটর সাইেকল; 

 উৎপািদতও িব ীত পার এনােমলড কপার ওয় ার; 

 উৎপািদত ও িব ীত ব িতক কবলস; 

 উৎপািদত ও িব ীত সিভং ড; 

 উৎপািদত ও িব ীত া ফরমার ওয় ার; 

 উৎপািদত ও িব ীত বা ; এবং 

 উৎপািদত ও িব ীত এিপআই পাইপসহ িজআই/এমএস পাইপ উৎপাদন ও িব য়। 

৮. সম া এবং চ ালে স হ 

 িশ  কারখানাস েহর রাতন অবকাঠােমা ও ি  পিরবতন বক আ িনকায়ন, িশ  িত ানস েহর জনবল 

ষমকরণ ও সাংগঠিনক কাঠােমা হালনাগাদকরণ এবং দ  জনবল তির; 

 িশ  িত ানস েহর উৎপাদনশীলতা ি  ও মানস ত পে র সরবরাহ িনি তকরণ, িশ  িত ানস েহর ওভারেহড 

য় যৗি ক পযােয় িনেয় আসা, িতেযাগীতা লক বাজাের িন মান ও কম ে র পে র সােথ িতেযািগতা কের 

েক থাকা; 

 অভ রীণ বাজাের িজ িজ য়/সরবরাহ িনি ত করা, লাকসানী িশ  িত ানস হেক লাভজনক পযােয় উ ীকরণ, 

িনধািরত সমেয় উ য়ন ক  বা বায়ন ইত ািদ সং ার উে খেযা  চ ােল । 

৯. ভিব ৎ পিরক না: 

 ভিব ৎ পিরক নাস েহর মে  উে েযা  িজইএম কাং িল:’র জায়গায় সৗিদ কা ানী ইি িনয়ািরং ডাইেমনশন 

িল:-এর া ফরমার ও ব িতক সর ামািদ তিরর কারখানা াপন; 

  দেশর উ র অ েল িষ য পািত উৎপাদন কারখানা াপন। িপঅঅইএল’র বাড়ব  কারখানার খািল জায়গায় 

অেটােমশন প িতর ন ন সংেযাজন কারখানা াপেনর পিরক না হণ; এবং 

 এিবএল-এর প  ব খীকরেণ িব ৎ সা য়ী টকসই িসিলং ফ ান উৎপাদেনর পিরক না হণ করা হেয়েছ। এছাড়া 

ইিসএল, এর কারখানা XLPE ক াবলস উৎপাদেনর া  াপেনর পিরক না এবং প য়াখালীর পায়রাব র এলাকায় 

জাহাজ িনমাণ ও মরামত িশ  াপেনর পিরক না হণ করা হেয়েছ। 
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১০. সং ার  ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত, ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং ২০১৮-১৯ অথবছেরর 
মাট আয়, মাট য়, নাফা/ ঘাটিত :  

     ধান কাযালয়  )ল  টাকায়(   

িমক 
নং 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় ২০১৬.৩০ ২১৬৫.৩০ ৩১৩০.০০ ২০৮০.৪১ 
২. মাট য় ২১০৬.৩০ ২২৪০.৩০ ২৪৭৬.৫০ ২০৮০.৪১ 
৩. নাফা/ ঘাটিত -৯০.০০ -৭৫.০০ ৬৫৩.৫০ ০.০০ 

সকল িশ  িত ান একে  (ল  টাকায়) 

িমক 
নং 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় ১০৫৭৯০.৫৪ ৯৭৬০৪.৯৫ ৯৯০২০.৮৫ ৯১৩২৭.৩১ 
২. মাট য় ৯৪৬২৬.৭৬ ৮৭২৫৪.০২ ৮৯৭৮৮.৬৫ ৮৪৭২৭.২৬ 
৩. নাফা/ ঘাটিত ১১১৬৩.৭৮ ১০৩৫০.৯৩ ৯২৩২.২০ ৬৬০০.০৫ 

১১. ধান কাযালেয়র বােজট পযােলাচনা 

ক. আয় ও য়  

 ধান কাযালেয়র য় িনবােহর জ  কেপােরশন ধানতঃ এর িনয় ণাধীন িত ােনর উপর লিভ ধায কের। ২০১৮-
১৯ অথবছের লিভ সহ অ া  খােত াি র পিরমাণ ২০.৮০ কা  টাকার িবপরীেত স ন টাকা েয়র পর কান পিরচালন 
উ ৃ / ঘাটিত িছল না। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট ৪.০০ কা  টাকা 
কের লিভ ধায করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট যথা েম ২১.৬৫ ও ২০.১৬ কা  টাকা মাট আেয়র 
িবপরীেত যথা েম ২২.৪০ কা  ও ২১.০৬ কা  টাকা েয়র া লন করা হেয়েছ। ফেল ২০১৬-২০১৭ অথবছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম ০.৭৫ কা  টাকা ও ০.৯০ কা  টাকা য় উ ৃ  
ঘাটিত হেব। 

খ. তহিবল বাহ  

 ধান কাযালেয়র য় উ ৃ  আয়, অবচয় ও অ া  উৎস হেত আহিরত তহিবলসহ ২০১৮-১৯ অথবছের মাট 
তহিবল সং েহর পিরমাণ িছল ১২২.৮৫ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট তহিবল সং েহর পিরমাণ 

া লন করা হেয়েছ যথা েম ১২৯.০৯ কা  এবং ১৪২.০৮ কা  টাকা। ায়ী পিরচালন স ি েত িবিনেয়াগ ও লভ াংশ 
দােনর পর    ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম ১২০.৪৪ কা  ও ১৩৩.৬৮ কা  টাকার 

সমাপনী নগদ ও াংক ি িত থাকেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথবছেরর বােজেট লভ াংেশর 
পিরমাণ ধায করা হেয়েছ ৫.০০ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের পিরেশািধত লভ াংেশর পিরমাণ িছল ১.০০ কা  টাকা। 

গ. লধন কাঠােমা  

 ৩০ শ ন ২০১৯ এর িনরীি ত ি িতপ  অ যায়ী িবএসইিস'র ধান কাযালেয়র মাট স েদর পিরমাণ িছল 
১৮৬৩.৪৪ কা  টাকা। ৩০ ন ২০২০ ও ৩০ ন ২০২১ তািরেখ মাট স েদর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম 
১৮৬৮.১১ কা  ও ১৮৭৫.০০ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার ঋণ লধন অ পাত ও চলিত অ পাত িছল যথা েম 
৮৪:১৬ ও ৩.০৯:১।  
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ঘ. জনবল  

 ২০১৮-১৯ অথবছের ধান কাযালেয় ১১৩ জন কমকতা ও কমচারী কমরত িছল। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত 
ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট এই সং া ১৯৩ জেন ি র থাকেব বেল অ মান করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথবছের বতন ভাতা খােত েয়র পিরমাণ িছল ১০.০০ কা  টাকা ও কম িত গড় বতন-ভাতািদর পিরমাণ িছল ৮,৮৪,৭৬১ 
টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট বতন-ভাতা খােত য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ১০.৪০ কা  ও 
১০.৫০ কা  টাকা এবং কম িত গড় বতন-ভাতািদর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৫,৩৯,০১৬ টাকা ও ৫,৪৪,১৯৭ 
টাকা। 

১২. ইউিনটস েহর বােজট পযােলাচনা 

ক. পিরচালন া : 

১. ই ান কবল   িল. 

 ই ান কবল   িল. ব িতক লাইেন বহােরর জ  উ  মতাস  কবল  সহ িশ  ও হ ািল কােজ বহােরর 
জ  িবিভ  মােনর কবল   ত কের থােক। ২০১৮-১৯ অথবছের কবল   উৎপাদন এবং িব েয়র পিরমাণ িছল যথা েম 
৯৫৪.১১ ম. টন ও ৯৯৬.৯৫ ম. টন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর উভয় বােজেট উৎপাদন ল মা া িনধারণ করা 
হেয়েছ ৪৫০০ ম.টন কের এবং উভয় সােলই উৎপািদত স দয় কবল   িব য় হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথবছের এ িত ােন ৪৪.৯৯ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত ৫৫.৭১ কা  টাকা য় পরবত  পিরচালন লাকসােনর 
পিরমাণ দ ড়ায়  ১০.৭২ কা  টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট িব য় রাজে র ল মা া ধায 
করা হেয়েছ যথা েম ১২৬.৪৩ কা  ও ১২৭.৮৩ কা  টাকা এবং এর িবপরীেত মাট েয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ 
যথা েম ১১৫.৩০ কা  ও ১১৬.২৭ কা  টাকা। ফেল এ িত ােন যথা েম ১১.১৪ ও ১১.৫৬ কা  টাকা পিরচালন নাফা 
অিজত হেব। 

২. ই ান উবস িল. 

 ই ান উবস িল. এফ এল উব লাইট ত কের থােক। ২০১৮-১৯ অথবছের লাইট উৎপাদন এবং িব েয়র 
পিরমাণ িছল যথা েম ২.৬৭ ল  ও ২.২৭ ল  িপস। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট উৎপাদন ল মা া িনধারণ 
করা হেয়েছ যথা েম ৭.০০ ল  ও ৬.০০ ল  িপস কের এবং উভয় সােলই উৎপািদত স দয় উব লাইট িব য় হেব বেল 
অ মান করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের ৩.২৫ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত ৭.৩০ কা  টাকা পিরচালন েয়র পর 
পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ ড়ায় ৪.০৫ কা  টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট যথা েম 
১৩.০৬ ও ১৪.৫০ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত যথা েম ১১.৬৩ কা  ও ১৩.০২ কা  টাকা য় পরবত  পিরচালন 
উ ৃে র পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম ১.৪৩ কা  ও ১.৪৮ কা  টাকা। 

৩. গাজী ওয় ার   িল. 

 গাজী ওয় ার   িল. মটর ও য পািতেত বহােরর জ  িবিভ  কার তামার তার ত কের থােক। ২০১৮-১৯ 
অথবছের তার উৎপাদন এবং িব েয়র পিরমাণ িছল যথা েম ৬২৩.৬০ ম. টন ও ৫৯৩.০০ ম. টন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 
অথবছেরর বােজেট উৎপাদন ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৬০০.০০ ম. টন ও ৬২০.০০ ম. টন কের। উ  অথবছের 
উৎপািদত স দয় প  িব য় হেব বেল া লন করা হেয়েছ।  ২০১৮-১৯ অথবছের ৬২.৫৬ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত 
৫৬.৮৪ কা  টাকা য় পরবত  পিরচালন নাফার পিরমাণ দ ড়ায় ৫.৭১ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর 
বােজেট যথা েম ৬৩.৩০ কা  ও ৬৫.৪১ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত যথা েম ৬০.৪৭ কা  ও ৬৪.০২ কা  টাকা 

য় পরবত  পিরচালন নাফা দ ড়ােব যথা েম ২.৮২ কা  ও ১.৩৮ কা  টাকা। 

৪. জনােরল ইেলকি ক া ফ াকচািরং কাং িল. 

 জনােরল ইেলকি ক া ফ াকচািরং কাং িল. া ফরমার, িডসকােনকটর, লাই ং এ াের ার ইত ািদ ত কের 
থােক। িবিভ  সং া হেত উৎপািদত সাম ীর সরবরােহর কাযােদশ াি র িভি েত এর উৎপাদন ল মা া িনধারণ করা হেয় 
থােক। ২০১৮-১৯ অথবছের জনােরল ইেলকি ক া ফ াকচািরং কাং িল. এর ১.১৯ কা  টাকা িব য় রাজে র িবপরীেত 



 

103 
 

িব য় েয়র পিরমাণ িছল ১৩.০৩ কা  টাকা। ফেল সং ার পিরচালন লাকসান হয় ১১.৮৪ কা  টাকা। ২০১৯-২০ 
অথবছেরর সংেশািধত এবং ২০২০-২১ া িলত বােজেট িব য় রাজে র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৪৩.২০ কা  
ও ৪২.৮৪ কা  টাকা এবং এর িবপরীেত িবি তপে র েয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৫৭.৭৪ কা  ও ৫৫.৫৩ 
কা  টাকা। ফেল পিরচালন লাকসান দ ড়ােব যথা েম ১৪.৫৪ কা  ও ১২.৬৯ কা  টাকা। িব য় ি র িবিভ  েচ া 
হেণর মা েম িত ান েক লাভজনক করার চ া অ াহত আেছ। 

৫. এটলাস বাংলােদশ িল. 

এটলাস বাংলােদশ িল. মটর সাইেকল ও িম ক ত/সংেযাজন কের থােক। ২০১৮-১৯ অথবছের উৎপাদন এবং 
িব েয়র পিরমাণ িছল যথা েম ৩৪৪৮.০০  ও ৩০৭৭.০০ । ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ 
অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট উৎপাদন ল মা া ধায করা হেয়েছ ৪৬০০ এবং িব য় ল মা া ধায করা হেয়েছ ৪৬০০ 

 কের। ২০১৮-১৯ অথবছের ৩৬.৬৩ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত মাট েয়র পিরমাণ িছল ৪৩.০৮ কা  টাকা। 
ফেল পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ দ ড়ায় ৬.৪৪ কা  টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-
২১ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম ৫৬.৫২ কা  ও ৫৯.৬৩ কা  টাকা িব য় রাজে র িবপরীেত িব য় য় া লন 
করা হেয়েছ যথা েম ৫৮.৬৪ কা  ও ৬০.৬৫ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর 

া িলত বােজেট পিরচালন লাকসােনর ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ২.১২ ও ১.০১ কা  টাকা।  

৬. াশনাল উবস িল. 

 াশনাল উবস িল. িজ আই পাইপ, এ, িপ, আই পাইপ তকারী এক  িত ান। ২০১৮-১৯ অথবছের উৎপাদন 
এবং িব েয়র পিরমাণ িছল যথা েম ২২৯৩ ম. টন ও ২৩৩৩ ম. টন। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথবছেরর বােজেট 
উৎপাদন ল মা া ৪০০০ ম. টন কের এবং িব য় ল মা া ধা  করা হেয়েছ ৫০০০ ম. টন কের। ২০১৮-১৯ অথবছের 
২৭.৬৪ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত ২৬.১২ কা  টাকা পিরচালন য় পরবত  পিরচালন নাফার পিরমাণ দ ড়ায় 
১.৫২ কা  টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম 
৬৭.২৩ কা  ও ৬৮.৩৬ কা  টাকা িব য় রাজে র িবপরীেত মাট য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৬২.৬১ কা  ও 
৬৪.০৯ কা  টাকা এবং েয়া র পিরচালন নাফার ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৪.৬৩ কা  ও ৪.২৮ কা  টাকা। 

৭. গিত ই াি জ িল. 

 গিত ই াি জ িল: বাস, াক, িজপ ইত ািদ সংেযাজন কের থােক। ২০১৮-১৯ অথবছের গািড় উৎপাদন এবং 
িব েয়র পিরমাণ িছল যথা েম ১২৩৯  ও ১৪২৫ । ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট উৎপাদন ল মা া ধায 
করা হেয়েছ যথা েম ৯৫০  ও ১০০০  কের এবং গািড় িব য় ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ১০০০  ও ১০৫০  
কের। ২০১৮-১৯ অথবছের ৭৩৩.৯২ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত ৬০৭.৪৯ কা  টাকা পিরচালন য় পরবত  
পিরচালন নাফার পিরমাণ দ ড়ায় ৯৬.৪৩ কা  টাকা। অপরিদেক ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের যথা েম ৫৯৩.৫৯ 
কা  ও ৬৫৯.৫৩ কা  টাকা িব য় রাজে র িবপরীেত মাট িব য় য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৪৯১.৭৫ কা  ও 

৫৫০.৩০ কা  টাকা এবং েয়া র পিরচালন নাফার ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ১০১.৮৪ কা  ও ১০৯.২৩০ 
কা  টাকা। 

৮. বাংলােদশ ড ফ া ির িল.  
বাংলােদশ ড ফ া ির িল. সফ  রজার ড উৎপাদন কের থােক। ২০১৮-১৯ অথবছের ২.০৬ কা  ড 

উৎপাদন ও ২.২০ কা  ড িব য় করেত স ম হয়। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর 
া িলত বােজেট ড উৎপাদন ও িব েয়র ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ ৫.০০ কা  কের। ২০১৮-১৯ অথবছের ৩.১০ 
কা  টাকা িব য় রাজ  অজেনর িবপরীেত িব য় েয়র পিরমাণ িছল ৫.৪৭ কা  টাকা এবং পিরচালন লাকসােনর 

পিরমাণ িছল ২.৩৭ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট িব য় রাজে র ল মা া ধায করা হেয়েছ 
যথা েম ৭.১৫ কা  ও ৭.১৫ কা  টাকা এবং মাট য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৬.৮৭ কা  ও ৬.৯১ কা  টাকা। 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট য় পরবত  পিরচালন নাফার ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ০.২৮ ও 
০.২৪ কা  টাকা।  
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৯.ঢাকা ি ল ওয়াকস িল.  
ঢাকাি ল ওয়াকস িল.৪০ ড এমএস বার ও াট বার উৎপাদন কের থােক। দীঘদীন ব  থাকার পর স িত 

িত ান েক নরায় চা  করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৪৯.৯৫ ম.টন। কান িব য় না থাকায় 
এ সমেয় মাট েয় ও পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ িছল ২.২৩ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট বার উৎপাদন ও িব েয়র ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ ২৫০০ ম. টন কের। ২০১৯-
২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট িব য় রাজে র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৫.৫৭ কা  ও ১২.৬৫ কা  টাকা 
এবং মাট য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৭.৫৪ কা  ও ১৫.৪৮ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট 

য় পরবত  পিরচালন লাকসােনর ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ১.৯৮ ও ২.৮৩ কা  টাকা।  
 

১০. সকল িত ান (একে )  
 সকল িত ােনর একী ত পিরচালন া  হেত দখা যায় য, ২০১৮-১৯ অথবছের কেপােরশেনর মাট িব য় 
রাজে র পিরমাণ িছল ৯১৩.২৭ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট এবং ২০২০-২১অথবছেরর া িলত 
বােজেট এ িব য় রাজ  যথা েম ৯৭৬.০৫ কা  ও ১০৫৭.৯১ কা  টাকায় দ ড়ােব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথবছের কেপােরশেনর িবি ত পে র েয়র পিরমাণ িছল ৮৪৭.২৭ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত এবং 
২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট িবি ত পে র েয়রপিরমাণদ ড়ােবযথা েম ৮৭২.৫৪ কা  ও ৯৪৬.২৭ কা  
টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কেপােরশেনর পিরচালন নাফার পিরমাণ িছল ৬৬.০০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 
অথবছেরর বােজেট পিরচালন নাফা া লন করা হেয়েছ যথা েম ১০৩.৫১ কা  ও ১১১.৬৪ কা  টাকা। 
 
খ. নাফা ও তহিবল বাহ  
 সং াস হ২০১৮-১৯ অথবছের ৩৯.৮৯ কা  টাকা নীট নাফা অজন করেত স ম হয়। ২০১৯-২০ অথবছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১অথবছেরর িলত বােজেট নীট নাফার ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৮২.৬০ কা  
ও ৯২.২৩ কা  টাকা। সরাসির পিরচালন হেত নগদ বাহ,দীঘ ময়াদী ঋণ াি  ও অ া  াি সহ সং ার ২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১অথবছেরর বােজেট যথা েম ১৩৪.০৩ কা  ও ২৫০.৯৩ কা  টাকা তহিবল সং েহর িবপরীেত যথা েম ১০১.২৮ 
কা  ও ২৬৪.৭৫ কা  টাকার তহিবল বহােরর ল মা া ধায করা হেয়েছ। ফল িতেত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১অথবছের 

সং ায় যথা েম ৩২.৭৫ কা  ও -১৩.৮১ কা  টাকার তহিবল উ ৃ  া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের 
তহিবলউ ৃে র পিরমাণ িছল ১১.৮৭ কা  টাকা। 
 
গ. সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  

িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
নং ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. পিরচালন নাফা ল  টাকা 11163.78 10350.93 6600.05
2. অবচয় " 769.36 744.35 626.06
3. বতন ও ভাতািদ " 8838.02 8384.70 8177.11
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 20771.16 19479.98 15403.22
5. কম  সং া জন 2306 2458 1409
6. কম িত সংেযাগ টাকা 900744 792513 1093202

 ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১অথবছেরর া িলত বােজট সং ার মাট সংেযাগ 
যথা েম ১৯৪.৮০ কা  ও ২০৭.৭১ কা  টাকা হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট 

সংেযােগর পিরমাণ িছল ১৫৪.০৩ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত সংেযােগর পিরমাণ িছল 
১০,৯৩,২০২.০০ টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট কম িত সংেযাগ া লন করা হেয়েছ যথা েম 
৭,৯২,৫১৩.০০ টাকা ও ৯,০০,৭৪৪.০০ টাকা।   
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ঘ. িবিনেয়াগ ও স য়  

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 19194.00 4040.50 1585.08
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " 7653.05 7126.32 2567.78
3. অবচয় " 769.36 744.35 626.06
4. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 8422.41 7870.67 3193.84

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর বােজেট সং ার মাট িবিনেয়াগ া লন করা হেয়েছ ৪০.৪১ কা  ও ১৯১.৯৪ 
কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ১৫.৮৫ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর 

বােজেট মাট স য় া লন করা হেয়েছ যথা েম ৭৮.৭১ কা  ও ৮৪.২২ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট 
স েয়র পিরমাণ িছল ৩১.৯৪ কা  টাকা।  

ঙ. লধন কাঠােমা  

 ৩০ ন, ২০১৯ ি . তািরেখ সং াস েহর মাট স েদর পিরমাণ িছল ৩০৯৭.৭৩ কা  টাকা যার ৫৬% ঋণ ও 
৪৪% লধন ারা যাগান দয়া হেয়েছ। উ  তািরেখ সং ার চলিত অ পাত ১.৭৫:১ এবং িরত স দ অ পাত িছল ১.১৯:১। 
৩০ ন, ২০২০ ও ৩০ ন, ২০২১ তািরেখ সং ার মাট স েদর পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম ৩২৮২.৭০ কা  ও ৩৬৩৫.৮৭ 
কা  টাকা। 

চ. সরকারী কাষাগাের দয়  

 কেপােরশন িবিভ  খােত যথাঃ আমদািন , ভ াট ও সহ ২০১৮-১৯ অথবছের ৫৮৭.০৪ কা  টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা দান কের। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট িবিভ  খােত 

যথা েম ৩৪৬.২৮ কা  ও ৬৩৯.৬৪ কা  টাকা সরকাির কাষাগাের জমা দােনর ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। 

ছ. জনবল  

 ২০১৮-১৯ অথবছের কেপােরশেনর অধীন ইউিনটস েহ মাট জনবেলর সং া িছল ১৪০৯ জন। ২০১৯-২০ 
অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১অথবছেরর া িলত বােজেট এই সং া ি  পেয় যথা েম ২৪৫৮ ও ২৩০৬ জেন 
দ ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের কেপােরশেনর বতন ভাতা খােত েয়র পিরমাণ িছল ৮১.৭৭ কা  
টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট বতন ভাতা খােত েয়র 
ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৮৩.৮৫ কা  ও ৮৮.৩৮ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত গড় বতন ও 
ভাতািদর পিরমাণ িছল ৫,৮০,৩৪৮ টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত গড় বতন-ভাতািদর পিরমাণ া লন 
করা হেয়েছ যথা েম ৩,৪১,১১৯ টাকা ও ৩,৮৩,২৭০ টাকা। 

 

 

িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ  -িবধান অ সরণ করেত হেব।  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ৪০০.০০  ৪০০.০০  ৪০০.০০  ৪০০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৫ �রিজে�শন ও বািষ �ক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ১৭০.০০  ১৭০.০০  ১৭০.০০  ৩৫৭.২০. 

১০ �া� ভাড়া  ৭৫০.০০  ৭৫০.০০  ৭৫০.০০  ৭১৬.০৩. 

১১ অ�া�  ৬৯৬.৩০  ৮৪৫.৩০  ১৮১০.০০  ৬০৭.১৮. 

১২ �মাট আয়  ২০১৬.৩০  ২১৬৫.৩০  ৩১৩০.০০  ২০৮০.৪১. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ১০৫০.৩০  ১০৪০.৩০  ১১১৮.৫০  ৯৯৯.৭৮. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৩০০.০০  ৩০০.০০  ৩৫০.০০  ৩৮৪.৬৬. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১২১.০০  ১২১.০০  ১৩৩.০০  ১৪৭.৬১. 

১৬ অবচয়  ১১০.০০  ১০৫.০০  ১০০.০০  ১০৩.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ৪০.০০  ৪০.০০  ২৫.০০  ৩.৩১. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৫০.০০  ৫০.০০  ৫০.০০  ৩৭.৮৬. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ১৭.০০  ১৬.০০  ১৬.০০  ১১.৮৩. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া�  ৪১৮.০০  ৫৬৮.০০  ৬৮৪.০০  ৩৯২.৩৬. 

২৪ �মাট �য়  ২১০৬.৩০  ২২৪০.৩০  ২৪৭৬.৫০  ২০৮০.৪১. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১০৯১৩৪৭.১৫  ১১৬০৭৭৭.২০  ১২৮৩১৬০.৬২  ১৮৪১০৭০.৮০. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ২.২১  ২.৫৫  ২.৭৩  ২.৪৪. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) -৯০.০০ -৭৫.০০  ৬৫৩.৫০  ০.০০. 

 ১০৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

��ত অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ১১,৮৩৭.০৯ ১২,৯০৯.০৯  ১১,৭০৪.৪৫ ১২,৮৫০.৯৭ . 

২ �য় উ�ৃ� আয় -৭৫.০০-৯০.০০  ০.০০ ৬৫৩.৫০ . 

৩ অবচয়  ১০৫.০০ ১১০.০০  ১০৩.০০ ১০০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ৬৭২.০০ ৯৯৩.৫০  ০.০০ ৯৯৩.৫০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ৩৭০.০০ ২৮৫.০০  ৪৭৮.০০ ৯৪৯.৫০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১২,৯০৯.০৯ ১৪,২০৭.৫৯  ১২,২৮৫.৪৫ ১৫,৫৪৭.৪৭ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৫০০.০০ ৫০০.০০  ১০০.০০ ৫০০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৬৫.০০ ৩৪০.০০  ৩৪৮.৩৬ ১,৮৩৮.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ১২,০৪৪.০৯ ১৩,৩৬৭.৫৯  ১১,৮৩৭.০৯ ১৩,২০৯.৪৭ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১২,৯০৯.০৯ ১৪,২০৭.৫৯  ১২,২৮৫.৪৫ ১৫,৫৪৭.৪৭ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

 ১০৭  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১০৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৩১৮৬৭.৭৪ ৩০৮৭৪.২৪ ৩০২০২.২৪. 

২ সংরি�ত তহিবল -১৬৫.০০ -৭৫.০০ ০.০০. 

৩ ই��ই� ৩১৭০২.৭৪ ৩০৭৯৯.২৪ ৩০২০২.২৪. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১৫১০৭০.৩২ ১৫১০৭০.৩২ ১৫১০৭০.৩২. 

৫ চলিত দায় ৪৭২৬.৯০ ৪৯৪১.৯০ ৫০৭১.৯০. 

৬ �মাট দায় ১৫৫৭৯৭.২২ ১৫৬০১২.২২ ১৫৬১৪২.২২. 

৭ �মাট তহিবল ১৮৭৪৯৯.৯৬ ১৮৬৮১১.৪৬ ১৮৬৩৪৪.৪৬. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৮৩ : ১৭ ৮৪ : ১৬ ৮৪:১৬. 

৯ চলিত অ�পাত ৩.৪৬ : ১ ৩.২১ : ১ ৩.০৯ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৩৯.৭৯ : ১ ৩৭.৯১ : ১ ৩.০৯ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৭১১.১২ ৩৩৭১.১২ ৩০০৬.১২. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ১৭৭৭.০০ ১৬৬৭.০০ ১৫৬২.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ১৯৩৪.১২ ১৭০৪.১২ ১৪৪৪.১২. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১৬৯২২৩.৬০ ১৬৯২২৩.৬০ ১৬৯২২৩.৬০. 

১৫ চলিত স�দ ১৬৩৪২.২৪ ১৫৮৮৩.৭৪ ১৫৬৭৬.৭৪. 

১৬ �মাট স�দ ১৮৭৪৯৯.৯৬ ১৮৬৮১১.৪৬ ১৮৬৩৪৪.৪৬. 

 ১০৯  



 

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 ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 110.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৭৮২,৯২৭ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৪১  ২৬  ৪১  ৪১  ২৬  ৪১  ৪১  ২  ১৮৫.০০  ১৩৬.০০  ৩২১.০০. 

২  ১,২৫৬,২০৭ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৯  ৩৫  ২৯  ২৯  ৩৫  ২৯  ২৯  ৩৪  ১৯৬.০০  ১৬৮.৩০  ৩৬৪.৩০. 

৩  ১০৭,১৪৩ কম �চারী (��ড ১০)  ১৪  ৪  ১৪  ১৪  ৪  ১৪  ১৪  ৪  ৯.০০  ৬.০০  ১৫.০০. 

৪  ৮৩৩,৬৯০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৮৪  ৬৫  ৮৪  ৮৪  ৬৫  ৮৪  ৮৪  ৪০  ৩৯০.০০  ৩১০.৩০  ৭০০.৩০. 

৫  ৩২১,১০১ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১০৯  ৬৮  ১০৯  ১০৯  ৬৮  ১০৯  ১০৯  ৭৩  ২০০.০০  ১৫০.০০  ৩৫০.০০. 

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

১০  ৩২১,১০১ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১০৯  ৬৮  ১০৯  ১০৯  ৬৮  ১০৯  ১০৯  ৭৩  ২০০.০০  ১৫০.০০  ৩৫০.০০. 

১১  ৫৪৪,১৯৭ �মাট (৪+৯+১০)  ১৯৩  ১৩৩  ১৯৩  ১৯৩  ১৩৩  ১৯৩  ১৯৩  ১১৩  ৫৯০.০০  ৪৬০.৩০  ১,০৫০.৩০. 

 ১১০  



 

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 ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 111.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১৮২.০০  ১৩৮.০০  ৩২০.০০  ২১৭.০০  ১৮৪.০০  ৪০১.০০ ৭৮০৪৮৮  ৯৭৮০৪৯  ১৫৮৭০০০০  ১৮৬.৭০  ১৩০.৭০  ৩১৭.৪০

 ১৮৯.৫০  ১৮০.৮০  ৩৭০.৩০  ১৭৩.৫০  ১৭৬.৫০  ৩৫০.০০ ১২৭৬৮৯৭  ১২০৬৮৯৭  ৯৪৩৮২৪  ১৭৩.৯৫  ১৪৬.৯৫  ৩২০.৯০

 ৮.৫০  ৬.৫০  ১৫.০০  ৯.৫০  ৭.০০  ১৬.৫০ ১০৭১৪৩  ১১৭৮৫৭  ৩১২৫০০  ৭.৩৫  ৫.১৫  ১২.৫০

 ৩৮০.০০  ৩২৫.৩০  ৭০৫.৩০  ৪০০.০০  ৩৬৭.৫০  ৭৬৭.৫০ ৮৩৯৬৪৩  ৯১৩৬৯০  ১৬২৭০০০  ৩৬৮.০০  ২৮২.৮০  ৬৫০.৮০

 ১৯০.০০  ১৪৫.০০  ৩৩৫.০০  ২১০.০০  ১৪১.০০  ৩৫১.০০ ৩০৭৩৩৯  ৩২২০১৮  ৪৭৮০৫৫  ১৯০.০০  ১৫৮.৯৮  ৩৪৮.৯৮

 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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ১৯০.০০  ১৪৫.০০  ৩৩৫.০০  ২১০.০০  ১৪১.০০  ৩৫১.০০ ৩০৭৩৩৯  ৩২২০১৮  ৪৭৮০৫৫  ১৯০.০০  ১৫৮.৯৮  ৩৪৮.৯৮

 ৫৭০.০০  ৪৭০.৩০  ১,০৪০.৩০  ৬১০.০০  ৫০৮.৫০  ১,১১৮.৫০ ৫৩৯০১৬  ৫৭৯৫৩৪  ৮৮৪৭৬১  ৫৫৮.০০  ৪৪১.৭৮  ৯৯৯.৭৮

 ১১১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ই�াণ � �কবলস িল. 

পে�র নাম : ইেলকি�ক �কবল� 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৪৩৭.০০ ৪৩৭.০০ ৫২৬.৫৮ ৪৭৯.৮৪

�ম. টন . ২ উৎপাদন ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৯৫৪.১১

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৪৩৭.০০ ৪৩৭.০০ ৫২৬.৫৮ ৪৩৭.০০

�ম. টন . ৪ িব�য় ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৯৯৬.৯৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৪৮০.০০ ৪৮০.০০ ৫২১.৮৮ ৫২৭.০৫

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৪৮০.০০ ৪৮০.০০ ৫২১.৮৮ ৪৮০.০০

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ১২৭৮২.৬১ ১২৬৪৩.৪৮ ১২৯৫৩.৯১ ৪৪৯৮.৭১

% . ৮ রাজ� - �মাট �েয়র হার ১০৯.৯৪ ১০৯.৬৬ ১০৬.২৩ ৮০.৭৬

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৮৬৪৫.০০ ৮৬২৫.০০ ৮৭৪৮.৬০ ৩৬৮৭.০২

% . ১০ �মাট �েয়র হার ৭৪.৩৫ ৭৪.৮১ ৭১.৭৫ ৬৬.১৮

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ১০৫৫.০০ ১০৩০.০০ ১১০০.০০ ৮৬৯.৩২

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও �ালািন ১৩৪.৫০ ১৩৪.৫০ ১৩৪.৫০ ৮২.০৫

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ১.১৬ ১.১৭ ১.১০ ১.৪৭

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬৮.৫০ ৬২.৫০ ১২৮.৫০ ৩৫.২২

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৫৬০.৬০ ৫৩৭.৬০ ৬০০.৬৫ ৪৬১.৯৩

সং�া . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ১৪১.৭৬ -৪১৫.২০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১০৪৬৩.৬০ ১০৩৮৯.৬০ ১০৮৫৪.০১ ৪৭২০.৩৪

% . ১৮ �মাট �েয়র হার ৮৯.৯৯ ৯০.১১ ৮৯.০১ ৮৪.৭৩

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.০৫

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৪৮৪.৩০ ৪৭৩.৩০ ৫৪৩.৯১ ২২০.১১

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৬৭২.০০ ৬৬০.০০ ৭৮২.৯৫ ৫৮৩.২৮

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৭.০০ ৭.০০ ১৩.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ১১৬২৬.৯০ ১১৫২৯.৯০ ১২১৯৩.৮৭ ৫৫৭০.৭৮

% . ২৪ �মাট �য় - রাজ� আেয়র হার ৯০.৯৬ ৯১.১৯ ৯৪.১৩ ১২৩.৮৩

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ১১৫৫.৭১ ১১১৩.৫৮ ৭৬০.০৪ -১০৭২.০৭

% . ২৬ �নাফা - রাজ� আেয়র হার ৯.০৪ ৮.৮১ ৫.৮৭ -২৩.৮৩

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ৪০.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ২৪.৭০

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ২৭.২৯ ২৬.৪৩ ১৭.৫০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ১১৬৮.৪২ ১১২২.১৫ ৭৮২.৫৪ -১০৪৭.৩৭

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৬৫০.০০ ৬২০.০০ ৪৫০.০০ ১৯৪.২৪

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ৫১৮.৪২ ৫০২.১৫ ৩৩২.৫৪ -১২৪১.৬১

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ১২৯.৬১ ১২৫.৫৪ ৮৩.১৪ ৫২.২০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ৩৮৮.৮১ ৩৭৬.৬১ ২৪৯.৪০ -১২৯৩.৮১

 ১১২  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ই�াণ � �উব� িলিমেটড 

পে�র নাম : এফ এল �উব লাইট 

পিরমাণ 

সং�া . ১ �ারি�ক ম�দ ৫৬০০০ ৫৬০০০ ১৬৩২২ ১৬০০০

সং�া . ২ উৎপাদন ৬০০০০০ ৭০০০০০ ৭০০০০০ ২৬৭০০০

সং�া . ৩ সমাপনী ম�দ ৫৬০০০ ৫৬০০০ ১৬৩২২ ৫৬০০০

সং�া . ৪ িব�য় ৬০০০০০ ৭০০০০০ ৭০০০০০ ২২৭০০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ২৭.৬৩ ২৭.৬৩ ৮.৭৪ ১৭.০৪

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ২৭.৬৩ ২৭.৬৩ ৮.৭৪ ৫৭.৪৪

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ১৪৫০.১৯ ১৩০৫.৮৪ ১৮৯৭.৪৪ ৩২৪.৬৩

টাকা . ৮ একক �িত রাজ� ২৪১.৭০ ১৮৬.৫৫ ২৭১.০৬ ১৪৩.০১

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৬১৬.৭০ ৫২৯.২৫ ৯৭৪.৮০ ২২৫.৯৮

টাকা . ১০ একক �িত �য় ১০২.৭৮ ৭৫.৬১ ১৩৯.২৬ ৮৪.৬৪

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ২২০.৫০ ২১৬.০০ ১৯৮.০০ ১৯১.৯৫

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও �ালািন ৩০.৫০ ২১.৫০ ৩৬.০০ ১৭.২০

টাকা . ১৩ একক �িত �য় ৫.০৮ ৩.০৭ ৫.১৪ ৬.৪৪

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.৬৫ ১.৬৫ ১.৪০ ১.৩০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ১৪৪.৩০ ১১৫.৮০ ১১১.৪০ ৯৬.৯৯

সং�া . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.৯২ ২.৫৪ ০.৯৫ -৪.৫৫

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১০১৪.৫৭ ৮৮৬.৭৪ ১৩২২.৫৫ ৫২৮.৮৭

টাকা . ১৮ একক �িত �য় ১৬৯.১০ ১২৬.৬৮ ১৮৮.৯৪ ১৯৮.০৮

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ -৪০.৪০

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৪৫.১৫ ৪১.৬৫ ৩৭.৩০ ৩২.০৯

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ২৪০.৩১ ২৩২.৩১ ২২০.২০ ২০৮.৯৮

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২.০০ ২.০০ ৪.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ১৩০২.০৩ ১১৬২.৭০ ১৫৮৪.০৫ ৭২৯.৫৪

টাকা . ২৪ একক �িত �য় ২১৭.০১ ১৬৬.১০ ২২৬.২৯ ২৭৩.২৪

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ১৪৮.১৬ ১৪৩.১৪ ৩১৩.৩৯ -৪০৪.৯১

টাকা . ২৬ একক �িত �নাফা/(�লাকসান) ২৪.৬৯ ২০.৪৫ ৪৪.৭৭ -১৫১.৬৫

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ৩০০.১৫ ১০০.১০ ৩০৮.৭০ ৯.৪৯

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ২১.১৭ ১০.৯১ ৩০.৩৫ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ৪২৭.১৪ ২৩২.৩৩ ৫৯১.৭৪ -৩৯৫.৪২

লাখ টাকা . ৩০ �দ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৫.০০ ২৪.৩০

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ৪০২.১৪ ২০৭.৩৩ ৫৭৬.৭৪ -৪১৯.৭২

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ১৪০.৭৫ ৭২.৫৭ ২০১.৮৬ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ২৬১.৩৯ ১৩৪.৭৬ ৩৭৪.৮৮ -৪১৯.৭২

 ১১৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

গাজী ওয়�ার� িলিমেটড 

পে�র নাম : �পার এনােমল কপার ওয়�ার 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৬৯.৭৪ ৬৯.৭৪ ৩৯.১৪ ৩৯.১৪

�ম. টন . ২ উৎপাদন ৬২০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬২৩.৬০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৬৯.৭৪ ৬৯.৭৪ ৩৯.১৪ ৬৯.৭৪

�ম. টন . ৪ িব�য় ৬২০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৫৯৩.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৭০৬.৩১ ৬৭৫.৬৬ ৩৭৭.৬৮ ৩৪০.০১

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৭২৭.২৩ ৭০৬.৩১ ৪২০.২৬ ৬৭৫.৬৬

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৬৫৪০.৫৯ ৬৩২৯.৬১ ৬৮৫৭.৮৯ ৬২৫৫.৭৮

% . ৮ রাজ� - �মাট �েয়র হার ১০২.১৬ ১০৪.৬৮ ১০২.৪১ ১১০.০৫

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৪৯০২.০০ ৪৫৪৮.০০ ৫১০৩.৫১ ৪৭৩৭.২৮

% . ১০ �মাট �েয়র হার ৭৬.৫৭ ৭৫.২১ ৭৬.২১ ৮৩.৩৪

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ২১৬.০০ ২০৯.০০ ২২০.০০ ৩৩৫.২৫

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ১৪৮.০০ ১৩৮.০০ ১৩৫.২০ ১১৬.৩৮

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ২.৩১ ২.২৮ ২.০২ ২.০৫

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪৩.৫০ ৪৩.৫০ ২৩.৫০ ২১.৫৯

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৪৬৮.৬২ ৪৬৪.৫৭ ৫৬২.২২ ৩৫৩.৮৮

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) -৩.৭৪ ৫৭.৩১ -৩.৭৪ -৫১.১০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৫৭৭৪.৩৮ ৫৪৬০.৩৮ ৬০৪০.৬৯ ৫৫১৩.২৮

% . ১৮ �মাট �েয়র হার ৯০.১৯ ৯০.৩০ ৯০.২১ ৯৬.৯৯

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -২০.৯২ -৩০.৬৫ -৪২.৫৮ -৩৩৫.৬৫

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ২৬৬.৩৫ ২৫১.৩৫ ২৪৯.৮২ ১৭৫.৯৬

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৩৭৭.৫২ ৩৬০.৭২ ৪৩৮.৪২ ৩৩০.৮৬

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৫.০০ ৫.০০ ১০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৬৪০২.৩৩ ৬০৪৬.৮০ ৬৬৯৬.৩৫ ৫৬৮৪.৪৫

% . ২৪ �মাট �য় - রাজ� আেয়র হার ৯৭.৮৯ ৯৫.৫৩ ৯৭.৬৪ ৯০.৮৭

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ১৩৮.২৬ ২৮২.৮১ ১৬১.৫৪ ৫৭১.৩৩

% . ২৬ �নাফা - রাজ� আেয়র হার ২.১১ ৪.৪৭ ২.৩৬ ৯.১৩

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ১৯১.০০ ১৬১.০০ ১৮১.০০ ২৬৮.৪৯

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ১৬.২৬ ২১.৯৯ ১৬.৯৩ ৪১.৭৪

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ৩১৩.০০ ৪২১.৮২ ৩২৫.৬১ ৭৯৮.০৮

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.৯৮

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ৩০৯.০০ ৪১৭.৮২ ৩২১.৬১ ৭৯৩.১০

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ১০৮.১৫ ১৪৬.২৪ ১১২.৫৬ ২৭৭.৫৮

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ২০০.৮৫ ২৭১.৫৮ ২০৯.০৫ ৫১৫.৫২

 ১১৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�জনােরল ইেলকি�ক �া�ফ�াকচািরং �কাং িল. 

পে�র নাম : �া�ফরমার, িডসকােন�র ইত�ািদ 

পিরমাণ 

লাখ টাকা . ১ �ারি�ক ম�দ ১২৯০.১৩ ১৫৯০.১৩ ৭৮৮.৫২ ১০৮৮.৫২

লাখ টাকা . ২ উৎপাদন ৩৮২৯.৬৩ ৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৬৭৮.২৮

লাখ টাকা . ৩ সমাপনী ম�দ ১১৩৪.১৬ ১২৯০.১৩ ৪৮৮.৫২ ১৫৯০.১৩

লাখ টাকা . ৪ িব�য় ৩৯৮৫.৬০ ৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ১৭৬.৬৭

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৯৫০.০০ ১৭৬৪.৫২ ১০৮৮.৫২ ১১৪৬.৯৮

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ১০৮৮.৫২ ১৭৬৪.৫২

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৪২৮৪.০০ ৪৩২০.০০ ৪৮০০.০০ ১১৯.০৭

% . ৮ রাজ� - �মাট �েয়র হার ৭৭.১৫ ৭৪.৮২ ৭৭.১২ ৯.১৩

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৩৯০০.০০ ৩৬১৩.০০ ৪১০৩.২৫ ৫৪১.৫৭

% . ১০ �মাট �েয়র হার ৭০.২৩ ৬২.৫৭ ৬৫.৯২ ৪১.৫৫

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ৫৯২.০০ ৫৯০.০০ ৫৯৩.০০ ৪৮৬.০৫

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৮৫.০০ ৮৫.০০ ৯২.০০ ৫৪.৮২

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ১.৫৩ ১.৪৭ ১.৪৮ ৪.২১

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩৭.১০ ১৬.৯৫ ২৯.০০ ২৪.৫২

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৩৭৯.৩৫ ৩৭৯.১৫ ৪০৫.০০ ৩৮৪.১৬

সং�া . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ -২১০.৩৫ ০.০০ -৬৪.৬৫

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৪৯৯৩.৪৫ ৪৪৭৩.৭৫ ৫২২২.২৫ ১৪২৬.৪৭

% . ১৮ �মাট �েয়র হার ৮৯.৯২ ৭৭.৪৮ ৮৩.৯০ ১০৯.৪৪

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ৮১৪.৫২ ০.০০ -৬১৭.৫৪

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১০৯.৯০ ৮৭.৪০ ২০৬.৮৫ ৬৯.০১

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৩৮৯.৮০ ৩৭৮.৩৮ ৫৯৫.৩০ ৪২৫.৫৩

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৬০.০০ ২০.০০ ২০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৫৫৫৩.১৫ ৫৭৭৪.০৫ ৬২২৪.৪০ ১৩০৩.৪৭

% . ২৪ �মাট �য় - রাজ� আেয়র হার ১২৯.৬৩ ১৩৩.৬৬ ১২৯.৬৮ ১০৯৪.৭১

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১২৬৯.১৫ -১৪৫৪.০৫ -১৪২৪.৪০ -১১৮৪.৪০

% . ২৬ �নাফা - রাজ� আেয়র হার -২৯.৬৩ -৩৩.৬৬ -২৯.৬৮ -৯৯৪.৭১

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ২০৭০.০০ ২০৩০.০০ ১৭৫৯.০০ ৭৭৬.০৮

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ৩৫.৩৯ ২২.৩০ ৮.২৩ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ৭৬৫.৪৬ ৫৫৩.৬৫ ৩২৬.৩৭ -৪০৮.৩২

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৯৩.০০ ১৩০.০০ ১৭০.০০ ১৬৫.১২

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ৬৭২.৪৬ ৪২৩.৬৫ ১৫৬.৩৭ -৫৭৩.৪৪

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ২৩৫.৩৬ ১৪৮.২৮ ৫৪.৭৩ ২০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ৪৩৭.১০ ২৭৫.৩৭ ১০১.৬৪ -৫৯৩.৪৪

 ১১৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

এটলাস বাংলােদশ িল. 

পে�র নাম : �মাটর সাইেকল ও িম�ক 

পিরমাণ 

সং�া . ১ �ারি�ক ম�দ ৭৫৩.০০ ৭৫৩.০০ ৪০৮.০০ ৩৮২.০০

সং�া . ২ উৎপাদন ৪৬০০.০০ ৪৬০০.০০ ৪৬০০.০০ ৩৪৪৮.০০

সং�া . ৩ সমাপনী ম�দ ৭৫৩.০০ ৭৫৩.০০ ৪০৮.০০ ৭৫৩.০০

সং�া . ৪ িব�য় ৪৬০০.০০ ৪৬০০.০০ ৪৬০০.০০ ৩০৭৭.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ১৫১৯.৮০ ১১৬৭.৮৩ ১০৫১.৪১ ৭৩৫.৯৫

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ১৮৯৭.০৭ ১৫১৯.৮০ ১৩১২.০০ ১১৬৭.৮৩

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৫৯৬৩.৪৮ ৫৬৫১.৯৪ ৫৫৮৩.০০ ৩৬৬৩.৪২

% . ৮ রাজ� -�মাট �েয়র হার ৯৮.৩৩ ৯৬.৩৮ ৯৬.২০ ৮৫.০৪

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৫০৮৪.১৬ ৪৮৯৮.৯০ ৪৭০১.৯৭ ৩৬২৬.০৬

% . ১০ �মাট �েয়র হার ৮৩.৮৩ ৮৩.৫৪ ৮১.০২ ৮৪.১৭

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ৩৪২.০০ ৩৩২.০০ ৩৫৫.৪০ ২৯৩.৪০

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ১৩.৫০ ৯.১০ ১৩.৫০ ৮.১৪

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ০.২২ ০.১৬ ০.২৩ ০.১৯

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৯.০০ ১৯.০০ ৮.০০ ৬.০৯

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ২৩৮.২৫ ২৩৬.১৫ ২৬১.৯৫ ২০৫.৮০

সং�া . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.৫৯ -৯.১৬ ০.৫৯ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৫৬৯৭.৫০ ৫৪৮৫.৯৯ ৫৩৪১.৪১ ৪১৩৯.৪৯

% . ১৮ �মাট �েয়র হার ৯৩.৯৪ ৯৩.৫৫ ৯২.০৪ ৯৬.০৯

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -৩৭৭.২৭ -৩৫১.৯৭ -২৬০.৫৯ -৪৩১.৮৮

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ২৩৯.৬০ ২৩২.৬০ ২০৭.৯০ ১৬১.৬২

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৪৯৭.০০ ৪৮৯.৫০ ৫০৯.৮০ ৪৩৫.৬৪

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৮.০০ ৮.০০ ৫.০০ ২.৯০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৬০৬৪.৮৩ ৫৮৬৪.১২ ৫৮০৩.৫২ ৪৩০৭.৭৭

% . ২৪ �মাট �য় - রাজ� আেয়র হার ১০১.৭০ ১০৩.৭৫ ১০৩.৯৫ ১১৭.৫৯

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১০১.৩৫ -২১২.১৮ -২২০.৫২ -৬৪৪.৩৫

% . ২৬ �নাফা - রাজ� আেয়র হার -১.৭০ -৩.৭৫ -৩.৯৫ -১৭.৫৯

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩৪০.৩৪

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ১৪.৯৩ ৯.৩৯ ৮.৯৭ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ২৮৩.৭২ ১৭৮.৪৩ ১৭০.৫১ -৩০৪.০১

লাখ টাকা . ৩০ �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ২৮৩.৭২ ১৭৮.৪৩ ১৭০.৫১ -৩০৪.০১

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ৭০.৯৩ ৪৪.৬১ ৪২.৬৩ ২৩.৯৩

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ২১২.৭৯ ১৩৩.৮২ ১২৭.৮৮ -৩২৭.৯৪

 ১১৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�াশনাল �উব� িলিমেটড 

পে�র নাম : িজ আই/এিপ আই/এম,এস,পাইপ 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ২৬৯৪.০০ ৩৬৯৪.০০ ২৬২০.০০ ৩৭৩৪.০০

�ম. টন . ২ উৎপাদন ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪৫০০.০০ ২২৯৩.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ১৬৯৪.০০ ২৬৯৪.০০ ১২০.০০ ৩৬৯৪.০০

�ম. টন . ৪ িব�য় ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৭০০০.০০ ২৩৩৩.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ২৪০০.৮০ ৩২৭৭.৭৯ ১৫১৯.৬৪ ২৬৬৫.১৫

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ১৪৭৭.২০ ২৪০০.৮০ ১৩৭.৩০ ৩২৭৭.৭৯

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৬৮৩৬.৩৭ ৬৭২৩.২০ ৯৪৬৩.৫৪ ২৭৬৩.৬৫

% . ৮ রাজ� - �মাট �েয়র হার ১০৬.৬৭ ১০৭.৩৯ ১০৭.২৬ ১০৫.৮০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৩৭৫৪.০৬ ৩৫৮৮.৩২ ৫৪৭৭.০২ ১৬৩৭.১১

% . ১০ �মাট �েয়র হার ৯৩৮৫১.৫০ ৮৯৭০৮.০০ ১২১৭১১.৫৬ ৭১৩৯৫.৯৯

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ৩৩০.০০ ৪০০.০০ ৩৯৫.০০ ৩১৮.৬৬

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ১২১.০০ ১১১.০০ ১৩০.০০ ১০২.৪৯

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ১.৮৯ ১.৭৭ ১.৪৭ ৩.৯২

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৩.৩০ ৪৩.৩০ ১৪.৩০ ৪.০৭

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৫৯৬.৭৫ ৫৮৯.৭৫ ৫৭৯.৫০ ৫৪৭.৯০

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ২৯.৫০ ৩৫.৩৬ ১৫৪.৬৫ ৭৬.৪৯

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৪৮৪৪.৬১ ৪৭৬৭.৭৩ ৬৭৫০.৪৭ ২৬৮৬.৭২

% . ১৮ �মাট �েয়র হার ৭৫.৫৯ ৭৬.১৬ ৭৬.৫১ ১০২.৮৬

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ৯২৩.৬০ ৮৭৬.৯৯ ১৩৮২.৩৪ -৬১২.৬৪

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১০১.৫৫ ৮৮.৫৫ ১০২.৫৫ ৫৯.৫৫

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৫১৮.৯৫ ৫০৭.২৫ ৫৮১.৮৫ ৪৭৫.৬৮

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২০.০০ ২০.০০ ৬.০০ ২.৭৩

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৬৪০৮.৭১ ৬২৬০.৫২ ৮৮২৩.২১ ২৬১২.০৪

% . ২৪ �মাট �য় - রাজ� আেয়র হার ৯৩.৭৪ ৯৩.১২ ৯৩.২৩ ৯৪.৫১

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ৪২৭.৬৬ ৪৬২.৬৮ ৬৪০.৩৩ ১৫১.৬১

% . ২৬ �নাফা - রাজ� আেয়র হার ৬.২৬ ৬.৮৮ ৬.৭৭ ৫.৪৯

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ২৮০.০০ ১৮০.০০ ৩৯৫.০০ ৫১.২২

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ২২.৮৮ ১৯.৬৩ ৪০.২৭ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ৬৮৪.৭৮ ৬২৩.০৫ ৯৯৫.০৬ ২০২.৮৩

লাখ টাকা . ৩০ �দ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৩০.০০ ২৫৫.৯৫

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ৪৩৪.৭৮ ৩৭৩.০৫ ৭৬৫.০৬ -৫৩.১২

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ১০৮.৭০ ৯৩.২৬ ১৯১.২৭ ১৬.৬৬

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ৩২৬.০৮ ২৭৯.৭৯ ৫৭৩.৭৯ -৬৯.৭৮

 ১১৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�গিত ই�াি�জ িল. 

পে�র নাম : বাস, �াক, জীপ ইত�ািদ 

পিরমাণ 

সং�া . ১ �ারি�ক ম�দ ৭৩.০০ ১২৩.০০ ৫৬.০০ ৩০৯.০০

সং�া . ২ উৎপাদন ১০০০.০০ ৯৫০.০০ ৯০০.০০ ১২৩৯.০০

সং�া . ৩ সমাপনী ম�দ ২৩.০০ ৭৩.০০ ৫৬.০০ ১২৩.০০

সং�া . ৪ িব�য় ১০৫০.০০ ১০০০.০০ ৯০০.০০ ১৪২৫.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৩৪৩৮.০০ ৩৪৫৭.৬৫ ৪১২৩.৩৮ ১৬৪৫.৭৮

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৩৮১০.০০ ৩৪৩৮.০০ ৬৮৬৮.৭৮ ৩৪৫৭.৬৫

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৬৫৯৫৩.১০ ৫৯৩৫৯.১৮ ৫৫০৮০.৮৭ ৭৩৩৯২.০৮

% . ৮ রাজ� - �মাট �েয়র হার ১১৯.৮৫ ১২০.৭১ ১২০.১৮ ১১৫.১৩

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৫১৪০১.৮৬ ৪৪৮৬৬.২৬ ৪৫২৫০.০০ ৬২৭০০.৮৩

% . ১০  �মাট �েয়র হার ৯৩.৪১ ৯১.২৪ ৯৮.৭৩ ৯৮.৩৬

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ৫১৮.০০ ৪৯১.০০ ৪৬০.০০ ৪৭৪.৪৮

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৮০.০০ ৮০.০০ ৮৫.০০ ৭৪.৫৯

% . ১৩  �মাট �েয়র হার ০.১৫ ০.১৬ ০.১৯ ০.১২

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩১.০০ ২৬.০০ ৩০.০০ ৫.৬৫

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৯৭৭.৫৫ ৯৪৩.০৫ ৯২৬.১০ ৮১১.৪৭

সং�া . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৫৩০০৮.৪১ ৪৬৪০৬.৩১ ৪৬৭৫১.১০ ৬৪০৬৭.০২

% . ১৮  �মাট �েয়র হার ৯৬.৩৩ ৯৪.৩৭ ১০২.০০ ১০০.৫০

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -৩৭২.০০ ১৯.৬৫ -২৭৪৫.৪০ -১৮১১.৮৭

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৭৬৪.৮০ ৭২৮.৩০ ৭৬৬.০০ ৫৮৯.৪২

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ১০৯৮.৯০ ৯৯০.৮০ ১০০৫.৫৫ ৮৯৫.০৬

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৫৩০.০০ ১০৩০.০০ ৫৫.০০ ৯.১০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৫৫০৩০.১১ ৪৯১৭৫.০৬ ৪৫৮৩২.২৫ ৬৩৭৪৮.৭৩

% . ২৪ �মাট �য় - রাজ� আেয়র হার ৮৩.৪৪ ৮২.৮৪ ৮৩.২১ ৮৬.৮৬

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ১০৯২২.৯৯ ১০১৮৪.১২ ৯২৪৮.৬২ ৯৬৪৩.৩৫

% . ২৬ �নাফা - রাজ� আেয়র হার ১৬.৫৬ ১৭.১৬ ১৬.৭৯ ১৩.১৪

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ৯০৫.৫০ ৬৫৫.৫০ ৮৭৭.০০ ১০২৩.১৪

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ৫৯০.৯২ ৫৪১.৪৮ ৫০৫.৭৮ ৫৩৩.৩২

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ১১২৩৭.৫৭ ১০২৯৮.১৪ ৯৬১৯.৮৪ ১০১৩৩.১৭

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ১১২২৭.৫৭ ১০২৮৮.১৪ ৯৬০৯.৮৪ ১০১৩৩.১৭

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ৩৯২৯.৬৫ ৩৬০০.৮৫ ৩৩৬৩.৪৪ ৩৫৪৬.৬১

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ৭২৯৭.৯২ ৬৬৮৭.২৯ ৬২৪৬.৪০ ৬৫৮৬.৫৬

 ১১৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

বাংলােদশ ��ড ফ�া�রী িল.  

পে�র নাম : �সফ� �রজার ��ড 

পিরমাণ 

লাখ সং�া . ১ �ারি�ক ম�দ ৩০.৫০ ৩০.৫০ ৪৪.৮৪ ৪৪.৮৫

লাখ সং�া . ২ উৎপাদন ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ২০৬.০৪

লাখ সং�া . ৩ সমাপনী ম�দ ৩০.৫০ ৩০.৫০ ৪৪.৮৪ ৩০.৫০

লাখ সং�া . ৪ িব�য় ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ২২০.৩৯

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৯৮.২৯ ৫৩.০৫ ৫৩.০৫ ১১৫.৬৩

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ১৩৯.১৩ ৯৮.২৯ ৫৫.০৯ ৩৬৩.৬২

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৭১৫.০০ ৭১৫.০০ ৭৮৮.০০ ৩০৯.৯৭

টাকা . ৮ একক �িত রাজ� ১.৪৩ ১.৪৩ ১.৫৮ ১.৪১

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ২৭০.০০ ১৭৭.০০ ৩২০.০০ ১৮৪.৫০

টাকা . ১০ একক �িত �য় ০.৫৪ ০.৩৫ ০.৬৪ ০.৯০

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ও ম�ির ১২৫.২৫ ২১৭.২৫ ১২৫.৫০ ২২৪.৩৬

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৩০.০০ ২৭.০০ ৩০.৫০ ২৬.২৫

টাকা . ১৩ একক �িত �য় ০.০৬ ০.০৫ ০.০৬ ০.১৩

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ৩.৬০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ১৫৯.০৯ ১৫৫.৯৯ ১৪০.০১ ১৭৪.২৬

সং�া . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) -১৫.০০ -৬.০০ ০.০০ ১০.১৩

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৫৭০.৩৪ ৫৭২.২৪ ৬১৭.০১ ৬২৩.১০

টাকা . ১৮ একক �িত �য় ১.১৪ ১.১৪ ১.২৩ ৩.০২

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -৪০.৮৪ -৪৫.২৪ -২.০৪ -২৪৭.৯৯

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১৪.২৫ ১৪.২৫ ১৭.৪৫ ১৩.৯৪

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ১৪৫.২০ ১৪৪.৯৫ ১৪০.১২ ১৫৭.২৩

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ১.৮০ ০.৭৫ ২.০০ ০.৭৭

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৬৯০.৭৫ ৬৮৬.৯৫ ৭৭৪.৫৪ ৫৪৭.০৫

টাকা . ২৪ একক �িত �য় ১.৩৮ ১.৩৭ ১.৫৫ ২.৬৬

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ২৪.২৫ ২৮.০৫ ১৩.৪৬ -২৩৭.০৮

টাকা . ২৬ একক �িত �নাফা/(�লাকসান) ০.০৫ ০.০৬ ০.০৩ -১.১৫

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় ৪০.০০ ৩৫.৫০ ৫৪.০০ ২০.৫৮

লাখ টাকা . ২৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ০.২৯ ০.২৬ ০.৪৫ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ৬৩.৯৬ ৬৩.২৯ ৬৭.০১ -২১৬.৫০

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৫৮.৪৫ ৫৮.৪৫ ৫৮.৪৫ ২১০.৯৫

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ৫.৫১ ৪.৮৪ ৮.৫৬ -৪২৭.৪৫

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ১.৯৩ ১.৬৯ ৩.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ৩.৫৮ ৩.১৫ ৫.৫৬ -৪২৭.৪৫

 ১১৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ঢাকা ি�ল ওয়াক�স িল. 

পে�র নাম : ৪০ ��ড এমএস বার, �য়ার বার ও ��াট বার 

পিরমাণ 

�ম.টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৪৯.৯৫ ৪৯.৯৫ ০.০০ ০.০০

�ম.টন . ২ উৎপাদন ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৪৯.৯৫

�ম.টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৪৯.৯৫ ৪৯.৯৫ ০.০০ ৪৯.৯৫

�ম.টন . ৪ িব�য় ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ১৫.০০ ৭.৩২ ১১৭.৬০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ১৬.০০ ১৫.০০ ২২৯.০০ ৭.৩২

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ১২৬৫.২০ ৫৫৬.৭০ ১৫৯৬.২০ ০.০০

% . ৮ রাজ�- �মাট �েয়র হার ৮১.৭৩ ৭৩.৮৪ ৮৫.৯৮ ০.০০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ১২০৩.০০ ৫০১.০০ ১৫৬৩.০০ ০.০০

% . ১০ �মাট �েয়র হার ৭৭.৭২ ৬৬.৪৫ ৮৪.১৯ ০.০০

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ৫০.০০ ৩৭.০০ ১০.৫০ ৪.৬৫

লাখ টাকা . ১২ িব��ৎ ও �ালািন ৭৪.০০ ২৭.০০ ১২২.০০ ২৮.২৫

% . ১৩ �মাট িব��ৎ �েয়র হার ৪.৭৮ ৩.৫৮ ৬.৫৭ ১২.৬৪

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৭.০০ ০.০০ ১১.০০ ১৯.৩০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৬১.৯০ ৫৯.৪৫ ৫১.৪৫ ৫০.৬২

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/ (�াস) ০.০০ -২.৪৫ ১৬.৫৬ ৫.০১

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১৩৯৫.৯০ ৬২২.০০ ১৭৭৪.৫১ ১০৭.৮৩

% . ১৮ �মাট �েয়র হার ৯০.১৮ ৮২.৫০ ৯৫.৫৯ ৪৮.২৬

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/ (�াস ) -১.০০ -৭.৬৮ -১১১.৪০ -৭.৩২

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ২.০০ ২.০০ ১৯.২০ ১.৩০

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ১৪৯.০৫ ১৩৫.৬০ ১৭১.১৫ ১২১.৬২

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২.০০ ২.০০ ৩.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ১৫৪৭.৯৫ ৭৫৩.৯২ ১৮৫৬.৪৬ ২২৩.৪৩

% . ২৪ �মাট �য়- রাজ� আেয়র হার ১৮৯৩.৯৮ ১০২১.০২ ২১৫৯.১৮ ০

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) -২৮২.৭৫ -১৯৭.২২ -২৬০.২৬ -২২৩.৪৩

% . ২৬ �নাফা- রাজ�  আেয়র হার -৩৪৫.৯৬ -২৬৭.০৯ -৩০২.৭০ ০

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন �নাফা/ (�লাকসান) ৪৪৫.০০ ৩৬৫.০০ ৩৬৯.০০ ২৫৩.৮৫

লাখ টাকা . ২৮  �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ৭.৬১ ৭.৮৯ ৫.৪৪ ১.৫২

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা ১৫৪.৬৪ ১৫৯.৮৯ ১০৩.৩০ ২৮.৯০

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা ১৪৪.৬৪ ১৪৯.৮৯ ১০৩.৩০ ২৮.৯০

লাখ টাকা . ৩২ আয় কর ৫০.৬২ ৫২.৪৬ ৩৬.১৬ ১০.১২

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা ৯৪.০২ ৯৭.৪৩ ৬৭.১৪ ১৮.৭৮

 ১২০  



 

একক 

সকল িশ��িত�ান (একে�) 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�া�িলত পিরচালন ��া� 

বােজট অ�েমািদত ��ত 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �ারি�ক ম�দ  ৯৬৩৫.৮৩  ১০৯১১.৪৫  ৮৮৬১.৯০  ৭১৯৩.৫৯

লাখ টাকা . ২ সমাপনী ম�দ  ৯৫২৪.২৬  ৯৬৩৫.৮৩  ১০৬৪১.৫৭  ১১২৫১.৮৩

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ�  ১০৫৭৯০.৫৪  ৯৭৬০৪.৯৫  ৯৯০২০.৮৫  ৯১৩২৭.৩১

�য় 

লাখ টাকা . ৪ উপকরণ �য়  ৭৯৭৭৬.৭৮  ৭১৩৪৬.৭৩  ৭৬২৪২.১৫  ৭৭৩৪০.৩৫

লাখ টাকা . ৫ �ত�� ম�ির  ৩৪৪৮.৭৫  ৩৫২২.২৫  ৩৪৫৭.৪০  ৩১৯৮.১২

লাখ টাকা . ৬ িব�ৎ ও জবালািন  ৭১৬.৫০  ৬৩৩.১০  ৭৭৮.৭০  ৫১০.১৭

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ  (তফিসল-ঘ)  ২২২.০৫  ২১৩.৯০  ২৪৬.৭০  ১২১.৩৪

লাখ টাকা . ৮ উৎপাদন পির�য় (তফিসল-ঙ)  ৩৫৮৬.৪১  ৩৪৮১.৫১  ৩৬৩৮.২৮  ৩০৮৭.০১

সং�া . ৯ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস)  ১২.২৭ -১৩২.৭৫  ৩১০.৭৭ -৪৪৩.৮৭

লাখ টাকা . ১০ উৎপাদন �য়  ৮৭৭৬২.৭৬  ৭৯০৬৪.৭৪  ৮৪৬৭৪.০০  ৮৩৮১৩.১২

লাখ টাকা . ১১ ম�দ �ি�/(�াস)  ১১১.৫৭  ১২৭৫.৬২ -১৭৭৯.৬৭ -৪০৫৮.২৪

লাখ টাকা . ১২ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল-গ)  ২০২৭.৯০  ১৯১৯.৪০  ২১৫০.৯৮  ১৩২৩.০০

লাখ টাকা . ১৩ �শাসিনক �য় (তফিসল-চ)  ৪০৮৮.৭৩  ৩৮৯৯.৫১  ৪৪৪৫.৩৪  ৩৬৩৩.৮৮

লাখ টাকা . ১৪ গেবষণা ও উ�য়ন �য়  ৬৩৫.৮০  ১০৯৪.৭৫  ২৯৮.০০  ১৫.৫০

লাখ টাকা . ১৫ িবি�ত পে�র �য়  ৯৪৬২৬.৭৬  ৮৭২৫৪.০২  ৮৯৭৮৮.৬৫  ৮৪৭২৭.২৬

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন �নাফা/(�িত)  ১১১৬৩.৭৮  ১০৩৫০.৯৩  ৯২৩২.২০  ৬৬০০.০৫

লাখ টাকা . ১৭ অ-পিরচালন আয়  ৪৬৭১.৬৫  ৩৯৬২.১০  ৪৩৮৩.৭০  ২৭৬৭.৮৯

লাখ টাকা . ১৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয়  ৭৩৬.৭৪  ৬৬০.২৮  ৬৩৩.৯২  ৫৭৬.৫৮

লাখ টাকা . ১৯ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১৫০৯৮.৬৯  ১৩৬৫২.৭৫  ১২৯৮১.৯৮  ৮৭৯১.৩৬

লাখ টাকা . ২০ �দ  ১১০০.৪৫  ১১০৭.৪৫  ৯৩৭.৪৫  ৮৫৫.৫৪

লাখ টাকা . ২১ কর�ব � �নাফা  ১৩৯৯৮.২৪  ১২৫৪৫.৩০  ১২০৪৪.৫৩  ৭৯৩৫.৮২

লাখ টাকা . ২২ আয় কর  ৪৭৭৫.৭০  ৪২৮৫.৫০  ৪০৮৮.৭৯  ৩৯৪৭.১০

লাখ টাকা . ২৩ নীট �নাফা  ৯২২২.৫৪  ৮২৫৯.৮০  ৭৯৫৫.৭৪  ৩৯৮৮.৭২

 ১২১  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

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  ১১,১৬৩.৭৮  ১০,৩৫০.৯৩  ৮,৭৭৪.২০  ৬,৬০০.০৫.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৪,৬৭১.৬৫  ৩,৯৬২.১০  ৪,৩৮৩.৭০  ২,৭৬৭.৮৯.

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ৭৩৬.৭৪  ৬৬০.২৮  ৬৩৩.৯২  ৫৭৬.৫৮.

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১৫,০৯৮.৬৯  ১৩,৬৫২.৭৫  ১২,৫২৩.৯৮  ৮,৭৯১.৩৬.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ৪.১৫  ৪.১৬  ৩.৭৯  ২.৮৪.

৬ �দ  ১,১০০.৪৫  ১,১০৭.৪৫  ৯৩৭.৪৫  ৮৫৫.৫৪.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১৩,৯৯৮.২৪  ১২,৫৪৫.৩০  ১১,৫৮৬.৫৩  ৭,৯৩৫.৮২.

৮ কর  ৪,৭৭৫.৭০  ৪,২৮৫.৫০  ৪,০৮৮.৭৯  ৩,৯৪৭.১০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৯,২২২.৫৪  ৮,২৫৯.৮০  ৭,৪৯৭.৭৪  ৩,৯৮৮.৭২.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,৫৬৯.৪৯  ১,১৩৩.৪৮  ১,৫৫৩.৪৭  ১,৪২০.৯৪.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ১.০৪  ০.৭৯  ১.০৯  ১.০৫.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.০৯  ১.০৫  ১.০৭  ১.১৬.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১৩,৯৯৮.২৪  ১২,৫৪৫.৩০  ১১,৫৮৬.৫৩  ৭,৯৩৫.৮২.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৭৬৯.৩৬  ৭৪৪.৩৫  ৬৭৮.৬৫  ৬২৬.০৬.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ১৪,৭৬৭.৬০  ১৩,২৮৯.৬৫  ১২,২৬৫.১৮  ৮,৫৬১.৮৮.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ৫০.০০  ৫০.০০  ৪০.০০  ৫৫.৮০.

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�া�  ১০,২৭৫.৬১  ৬৩.৪৯  ১০,০২০.০১  ২০৫.২৫.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ২৫,০৯৩.২১  ১৩,৪০৩.১৪  ২২,৩২৫.১৯  ৮,৮২২.৯৩.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ৪,৭৭৫.৭০  ৪,২৮৫.৫০  ৪,০৮৮.৭৯  ৩,৯৪৭.১০.

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ২৩৮.৩৯  ২৪৫.০৮  ৩৪৬.০০  ২১০.৭০.

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,৫৬৯.৪৯  ১,১৩৩.৪৮  ১,৫৫৩.৪৭  ১,৪২০.৯৪.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৯,১৯৪.০০  ৪,০৪০.৫০  ৮,৭৪৫.১০  ১,৫৮৫.০৮.

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

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ৫০০.০০  ৪০০.০০  ৩৩৫.০০  ৩১৩.৩৫.

২৮ অ�া�  ১৯৭.০৫  ২৩.৭৫  ১২৫.০৯  ১৫৮.৫০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ২৬,৪৭৪.৬৩  ১০,১২৮.৩১  ১৫,১৯৩.৪৫  ৭,৬৩৫.৬৭.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -১,৩৮১.৪২  ৩,২৭৪.৮৩  ৭,১৩১.৭৪  ১,১৮৭.২৬.
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২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১২৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ৭.৬৬  ১৮.৬০  ২০৮.২২  ৭.৬৪ . 

২ �াংক ি�িত  ২৯,১৭৪.৬৫  ৯,৫৬৫.৬৯  ৩৫,০৯৪.৭৪  ২৮,৩৩৫.৫৮ . 

৩ �াংক (ওভার�াফট) -৪,৯২০.২৩ -১৭,১৬৭.২১ -৪,৬৬৪.৯৪ -৩,৫০৪.২৯ . 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ২৪,২৬২.০৮ -৭,৫৮২.৯২  ৩০,৬৩৮.০২  ২৪,৮৩৮.৯৩ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১৫,০৯৮.৬৯  ১৩,৬৫২.৭৫  ১১,৫৮৬.৫৩  ৮,৭৯১.৩৬ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৭৬৯.৩৬  ৭৪৪.৩৬  ৬৩৫.৫০  ৬২৬.০৬ . 

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  ২,৩৯৫.৫৬  ২৮,০৭৬.৮৩  ২,৬৪৫.৬০  ৭১৭.৯৯ . 

১০ �দনাদার �াস  ২,০৭৬.৭৪  ২,৪৪০.৮৬  ২,১৫৭.৫৮  ১,৭৬৯.৩১ . 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ১,৯৪২.৪০  ৪,৩৭০.০২  ৩,৮৩৯.৮১  ১৭৩.১১ . 

১২ পাওনাদার �ি�  ১২.৮০  ১৪০.৫৯  ২,১৭৯.৭১  ২৮৫.৯৪ . 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ২২.২৮  ৪৯.৪৩  ১২০.৭৫  ১৪৬.৮৩ . 

১৪ আয়কর �ি�  ১০৮.১৫  ১৪৬.২৩  ২১৫.৯১  ০.০০ . 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ৯৬৭.১৯  ২১৯.০৭  ৭৬৬.২২  ২,৯৪৭.৪৭ . 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৪৭,৬৫৫.২৫  ৪২,২৫৭.২২  ৫৪,৭৮৫.৬৩  ৪০,২৯৭.০০ . 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ১৩৩.৬৭  ৪,৩১২.৬৭  ৮০.২৫  ২,১৩৪.৬২ . 

২০ ম�দ �ি�  ১৪,৭২৬.৬৩  ৮০২.৩৩  ৭২৪.৬৪  ২৬,১৪৬.৯৮ . 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ৭৪৭.৯৩  ৪৫৩.৫৪  ১,০৬৮.২১  ১০,৫১৯.৯৮ . 

২২ পাওনাদার �াস  ৬৮২.৩১  ৪৪৬.১৫  ৪৮৭.৩৯  ৮০৬.৮৫ . 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ৮৫৬.৭২  ১,০৩৯.৩২  ১,২১৯.৯০  ৫৮৩.৬২ . 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ২৩৪.৫৫  ২৮৩.১২  ৩৭৪.০৩  ০.০০ . 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১৭,৩৮১.৮১  ৭,৩৩৭.১৩  ৩,৯৫৪.৪২  ৪০,১৯২.০৫ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৩০,২৭৩.৪৪  ৩৪,৯২০.০৯  ৫০,৮৩১.২১  ১০৪.৯৫ . 

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

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ১০.০০  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)  ১০,১৬৮.২০  ১৩৫.০০  ১০,৫৯১.০০  ১৪৭.২৭ . 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৪০,৪৪১.৬৪  ৩৫,০৫৫.০৯  ৬১,৪৩২.২১  ২৫২.২২ . 

 ১২৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
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২০২০-২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১২৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ৩৩.৫০  ০.০০ . 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ১৯,১৯৪.০০  ৪,০৪০.৫০  ০.০০  ১,৪২০.৯৪ . 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ৮,৭৪৫.১০  ০.০০ . 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ১,০৮১.৪৪  ১,০৮৮.৪৫  ১,০১২.০০  ৮৩৫.৪৬ . 

৩৭ আয়কর �দান  ৪,৭৭৫.৭০  ৪,২৮৫.৫০  ৪,০৮৮.৭৯  ৩,৯৪৭.১০ . 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,৫৬৯.৪৯  ১,১৩৩.৪৮  ১,৫৫৩.৪৭  ১,৪২০.৯৪ . 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ২৩৮.৩৯  ২৪৫.০৮  ৩২৭.২০  ২১০.৭০ . 

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ২৬,৮৫৯.০২  ১০,৭৯৩.০১  ১৫,৭৬০.০৬  ৭,৮৩৫.১৪ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ৭.৩১  ৭.৬৬  ২০৭.৪১  ১৮.৬০ . 

৪৩ �াংক ি�িত  ২১,৫৩৪.১১  ২৯,১৭৪.৬৫  ৫০,৮১৪.৯২  ৯,৫৬৫.৬৯ . 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট) -৭,৯৫৮.৮০ -৪,৯২০.২৩ -৫,৩৫০.১৮ -১৭,১৬৭.২১ . 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১৩,৫৮২.৬২  ২৪,২৬২.০৮  ৪৫,৬৭২.১৫ -৭,৫৮২.৯২ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৪০,৪৪১.৬৪  ৩৫,০৫৫.০৯  ৬১,৪৩২.২১  ২৫২.২২ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -১০,৬৭৯.৪৬  ৩১,৮৪৫.০০  ১৫,০৩৪.১৩ -৩২,৪২১.৮৫ . 
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�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১২৫.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৮৫৯৫.০৪ ১৮৫৯৫.০৪ ১৮৫৯৫.০৪. 

২ সংরি�ত তহিবল ১৩১৭৭৮.৭৬ ১২৪২০০.৯৮ ১১৭২২০.৬৬. 

৩ ই��ই� ১৫০৩৭৩.৮০ ১৪২৭৯৬.০২ ১৩৫৮১৫.৭০. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৯৬৮৭৩.৫২ ৮৭০৪৭.৯১ ৮৭৩৩৪.৪২. 

৫ চলিত দায় ১১৬৩৩৯.২৯ ৯৮৪২৬.২৭ ৮৬৬২৩.১৭. 

৬ �মাট দায় ২১৩২১২.৮১ ১৮৫৪৭৪.১৮ ১৭৩৯৫৭.৫৯. 

৭ �মাট তহিবল ৩৬৩৫৮৬.৬১ ৩২৮২৭০.২০ ৩০৯৭৭৩.২৯. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫৯ : ৪১ ৫৬ : ৪৪ ৫৬ : ৪৪. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৫৮ : ১ ১.৭০ : ১ ১.৭৫ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.০৭ : ১ ১.১৫ : ১ ১.১৯ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১৬৯০২২.০৭ ১৪৯৮২৮.০৭ ১৪৫৭৮৭.৫৭. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১৭০৪৩.৬৮ ১৬২৭৪.৩২ ১৫৫২৯.৯৭. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ১৫১৯৭৮.৩৯ ১৩৩৫৫৩.৭৫ ১৩০২৫৭.৬০. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ২৭৯৬৬.৩৫ ২৭৭৬৯.৩০ ২৭৭৪৫.৫৫. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৫৯০৬১.৫৫ ৫৩৬৯২.৩২ ৪৮৮১১.২০. 

১৬ -�দনাদার ৩৪৯৮৩.৩৬ ৩১৮০৩.০৫ ২৮৯১১.৮৬. 

১৭ -অ�া� ৮৯৫৯৬.৯৭ ৮১৪৫১.৭৯ ৭৪০৪৭.০৮. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ১৮৩৬৪১.৮৭ ১৬৬৯৪৭.১৫ ১৫১৭৭০.১৪. 

১৯ -�মাট স�দ ৩৬৩৫৮৬.৬১ ৩২৮২৭০.২০ ৩০৯৭৭৩.২৯. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.২৯ ০.৩০ ০.২৯. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ১.৫৭ ১.৪২ ১.৪০. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৩৯০.৬৩ ৩৮৮.৪২ ৩৫৫.৭০. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৬৭৩০২.৫৮ ৬৮৫২০.৮৮ ৬৫১৪৬.৯৭. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -১২১৮.৩০ ৩৩৭৩.৯১ ০. 
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বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ৪২,২৬৫.৫০  ৪০,৮২৮.৪৬ ২১,১৭৬.৪৩  ২১,৭৬৪.৬০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ২০৯.৩৯. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ১৬,৯২৩.১১  ১৩,৯২৮.৭৪ ৯,১৬৫.৯৮  ১২,৭২৯.৩৯. 

ি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  ৪,৭৭৫.৭০  ৩,৯৪৭.১৪ ৪,২৮৫.৫০  ৪,০৮৮.৭৯. 

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  ০.০৫. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ৫.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ৩.২৫. 

�মাট ১৪  ৬৩,৯৬৪.৩১  ৫৮,৭০৪.৩৪ ৩৪,৬২৭.৯১  ৩৮,৮০০.৪৭. 

 ১২৭  



 

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 ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 128.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৯৪০,৯০৫ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১১৬  ৬৫  ১১৬  ১১৬  ৬৫  ১১৬  ১১৬  ৬২  ৪৯৫.৭৩  ৫৯৫.৭২  ১,০৯১.৪৫. 

২  ৭১৩,৫৯৭ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৩১  ১৫৯  ২৩১  ২৩১  ১৫৯  ২৩১  ২৩১  ১৫৩  ৭৫৬.২১  ৮৯২.২০  ১,৬৪৮.৪১. 

৩  ৩৭৬,১৬৮ কম �চারী (��ড ১০)  ১১৯  ৭৬  ১১৯  ১১৯  ৭৬  ১১৯  ১১৯  ৬৭  ১৯৫.৫৬  ২৫২.০৮  ৪৪৭.৬৪. 

৪  ৬৮৪,০১৩ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৪৬৬  ৩০০  ৪৬৬  ৪৬৬  ৩০০  ৪৬৬  ৪৬৬  ২৮২  ১,৪৪৭.৫০  ১,৭৪০.০০  ৩,১৮৭.৫০. 

৫  ৩১৪,৫৬৪ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৭০০  ৪২৩  ৭০০  ৭০০  ৪৩০  ৭০০  ৭০০  ৪২৩  ৯০৭.৫০  ১,২৯৪.৪৫  ২,২০১.৯৫. 

৬  ৩১০,৩৯৪ দ� �িমক  ৮৭৫  ৫৪৬  ৮৭৫  ৮৭৫  ৫৪৯  ৮৭৫  ৮৭৫  ৫৩৭  ১,২০২.৩০  ১,৫১৩.৬৫  ২,৭১৫.৯৫. 

৭  ১২৬,৪৭২ আধা-দ� �িমক  ২৬৫  ১৩৭  ২৬৫  ২৬৫  ১৩৪  ২৬৫  ২৬৫  ১৪১  ১২৭.২০  ২০৭.৯৫  ৩৩৫.১৫. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ২৪  ০  ১৫২  ২৪  ১৫২  ১৫২  ২৬  ২৫.৫০  ৩১.১৫  ৫৬.৬৫. 

৯  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ৩৪১.০০  ০.০০  ৩৪১.০০. 

১০  ২৮৮,৫৭১ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১,৮৪০  ১,১৩০  ১,৮৪০  ১,৯৯২  ১,১৩৭  ১,৯৯২  ১,৯৯২  ১,১২৭  ২,২৬২.৫০  ৩,০৪৭.২০  ৫,৩০৯.৭০. 

১১  ৩৮৩,২৭০ �মাট (৪+৯+১০)  ২,৩০৬  ১,৪৩০  ২,৩০৬  ২,৪৫৮  ১,৪৩৭  ২,৪৫৮  ২,৪৫৮  ১,৪০৯  ৪,০৫১.০০  ৪,৭৮৭.২০  ৮,৮৩৮.২০. 

 ১২৮  



 

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 ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 129.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৪৭৫.২০  ৫৯১.৬৫  ১,০৬৬.৮৫  ৪০৭.১৮  ৫৬৪.১০  ৯৭১.২৮ ৯১৯৬৯৮  ৮৩৭৩১০  ১৫৭৯৭৫৮  ৪৪১.৫৯  ৫৩৭.৮৬  ৯৭৯.৪৫

 ৭৩২.৫০  ৮৪৩.৩৬  ১,৫৭৫.৮৬  ৭৬৫.৯২  ১,০৪০.৬৯  ১,৮০৬.৬১ ৬৮২১৯০  ৭৮২০৮২  ১০২০৪৩১  ৭০৪.৫০  ৮৫৬.৭৬  ১,৫৬১.২৬

 ১৭৭.৮০  ২৫৫.৯৯  ৪৩৩.৭৯  ১৮৯.৮০  ২৬৫.৪১  ৪৫৫.২১ ৩৬৪৫২৯  ৩৮২৫২৯  ৫২৮৯৫৫  ১৬২.০২  ১৯২.৩৮  ৩৫৪.৪০

 ১,৩৮৫.৫০  ১,৬৯১.০০  ৩,০৭৬.৫০  ১,৩৬২.৯০  ১,৮৭০.২০  ৩,২৩৩.১০ ৬৬০১৯৩  ৬৯৩৭৯৮  ১০২৬৬৩৫  ১,৩০৮.১১  ১,৫৮৭.০০  ২,৮৯৫.১১

 ৮৭১.৫০  ১,২৪২.৪৫  ২,১১৩.৯৫  ১,০১৪.৭০  ১,৫৯৯.১০  ২,৬১৩.৮০ ৩০১৯৯৩  ৩৭৩৪০০  ৪৯২৭৯০  ৮৮৭.৪৪  ১,১৯৭.০৬  ২,০৮৪.৫০

 ১,২৩৬.৬৫  ১,৫৩৭.৭০  ২,৭৭৪.৩৫  ১,০৫৫.৩৫  ১,৬৩৮.৬৯  ২,৬৯৪.০৪ ৩১৭০৬৯  ৩০৭৮৯০  ৪৪২০২৮  ১,০৬৯.৩৪  ১,৩০৪.৩৫  ২,৩৭৩.৬৯

 ১৩৬.০৫  ২১৪.৩০  ৩৫০.৩৫  ১৮৫.৬৫  ২৫৬.৭১  ৪৪২.৩৬ ১৩২২০৮  ২০০১৬৩  ৩৬৯৯৭৯  ২৬৯.৩৩  ২৫২.৩৪  ৫২১.৬৭

 ৩৩.৩০  ৩৬.২৫  ৬৯.৫৫  ২৯.০০  ২৬.০০  ৫৫.০০ ৪৫৭৫৭  ০  ২৭৭০৩৮  ৩৩.৫৬  ৩৮.৪৭  ৭২.০৩

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২৬৬.০০  ০.০০  ২৬৬.০০ ০  ০  ০  ২৩০.১১  ০.০০  ২৩০.১১

 ২,২৭৭.৫০  ৩,০৩০.৭০  ৫,৩০৮.২০  ২,২৮৪.৭০  ৩,৫২০.৫০  ৫,৮০৫.২০ ২৬৬৪৭৬  ৩২৩২২৯  ৪৪৮২৬০  ২,২৫৯.৬৭  ২,৭৯২.২২  ৫,০৫১.৮৯

 ৩,৬৬৩.০০  ৪,৭২১.৭০  ৮,৩৮৪.৭০  ৩,৯১৩.৬০  ৫,৩৯০.৭০  ৯,৩০৪.৩০ ৩৪১১১৯  ৪১১৩৩১  ৫৮০৩৪৮  ৩,৭৯৭.৮৯  ৪,৩৭৯.২২  ৮,১৭৭.১১

 ১২৯  



তফিসল-ক   
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩১১১১০১ কমচারীেদর বতন ( ড-১-১০) ৩৯০.০০ ৩৮০.০০ ৪০০.০০ ৩৬৮.০০

2. ৩১১১২০১ কমচারীেদর বতন ( ড-১১-২০) ২০০.০০ ১৯০.০০ ২১০.০০ ১৯০.০০

3. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা 26.00 26.00 32.00 26.42

4. ৩১১১৩১০ বািড়ভাড়া ভাতা 225.00 220.00 250.00 227.42

6. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা 100.00 95.00 110.00 92.00

7. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা 10.00 10.00 10.00 8.30

8. ৩১১১৩৩১ আ ায়ন ভাতা 0.50 0.50 0.50 0.26

9. ৩১১১৩২৭ অিতির  কােজর ভাতা 60.00 60.00 60.00 58.74

10. ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা 1.00 1.00 1.00 0.63

11. ৩১১১৩২৮ াি  িবেনাদন ভাতা 10.00 30.00 20.00 3.48

12. ৩১১১৩০৬ িশ া সহায়ক ভাতা 6.00 6.00 6.00 5.92

13. ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা 3.00 3.00 3.00 ২.৬৩

14. ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা 1.80 1.80 2.00 ১.৭৫

15. ৩১১১৩০১ দািয়  ভাতা 5.00 5.00 1.80 ২.৭৩

16. অ া  (গািড় র ণােব ণ ভাতা) 12.00 12.00 12.20 ১১.৫

17. মাট (১+.....+১৬) 1050.30 1040.30 1118.50 999.78

তফিসল -খ

মরামত ও র ণােব ণ েয়র িববরণী (ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ইমারত 50.00 50.00 55.00 49.50

2. যানবাহন 23.00 23.00 23.00 26.60

3. অিফস সর াম/আসবাবপ 5.00 5.00 5.00 11.60

4. ফ া হাউিজং কমে 20.00 20.00 20.00 38.30

5. বনানী হাউিজং কমে 15.00 15.00 20.00 14.00

6. বনানী াফ কায়াটার 8.00 8.00 10.00 7.61

7.  মাট 121.00 121.00 133.00 147.61

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
ধান কাযালয়

বতন ও ভাতািদ
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তফিসল-গ   

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. মণ ও যাতায়াত য় 10.00 10.00 10.00 7.06

2. ণ ও লখসাম ী 25.00 25.00 25.00 24.35

3. খাজনা, ভাড়া ও কর 200.00 200.00 220.00 173.59

4. িব ৎ 30.00 30.00 30.00 23.12

5. পশাক-পির দ 5.00 5.00 8.00 3.86

6. ডাক, তার ও টিলেফান 8.00 8.00 10.00 6.53

7. চার ও িব াপন 12.00 12.00 20.00 12.84

8. আইন খরচ 15.00 15.00 17.00 8.37

9. অিডট িফ 1.00 1.00 1.00 0.45

10. বইপ  ও সামিয়কী 1.00 1.00 2.00 0.84

11. গা ী িবমা 10.00 10.00 10.00 7.94

12. িবমা 10.00 10.00 12.00 8.94

13. াংক চাজ 2.00 2.00 5.00 1.25

14. বাড সভার য় 1.00 1.00 2.00 0.51

15. আ ায়ন য় 12.00 12.00 12.00 13.79

16. চ দা ও অ দান 2.00 2.00 2.00 1.60

17. িচিকৎসা য় 12.00 12.00 11.00 10.57
18. স ানী 15.00 15.00 15.00 21.88

19. কি উটার সাম ী 5.00 5.00 6.00 1.35

20. ঘটনাজিনত  সাহা / অ দান 1.00 1.00 1.00 0.00

21. গেবষণা ও উ য়ন 10.00 10.00 25.00 0.00

22. স া তা যাচাই 25.00 175.00 200.00 41.70

23. িস এস আর 5.00 5.00 0.00 0.00

24. পির ার পির তা ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

মাট (1+….+2৪) 418.00 568.00 645.00 370.54

অ া  েয়র িববরণী

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
ধান কাযালয়
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তফিসল-ঘ

মরামত ও র ণােব ণ েয়র িববরণী (ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. কারখানা ভবন 92.00 60.00 75.00 33.93
2. য পািত 100.50 125.50 140.00 77.49
3. গািড় 13.70 13.20 13.00 5.94
4. আসবাবপ 4.50 3.45 5.35 0.15
5. সর ামািদ 8.10 8.50 6.65 2.05
6. অ া 3.25 3.25 6.70 1.78
7. মাট (১+...+৬) 222.05 213.90 246.70 121.34

        তফিসল-ঙ

(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. ৩১১১১০১ কমচারীেদর ল বতন ( ড-১-১০) 570.50 546.50 472.50 501.67
2. ৩১১১২০১ কমচারীেদর ল বতন ( ড-১১-২০) 383.00 371.00 423.50 377.17
3. কমচারীেদর ভাতািদ ও অ া (১-১০) 718.00 700.00 624.00 628.56
4. কমচারীেদর ভাতািদ ও অ া (১১-২০) 490.00 476.00 632.00 434.49
5. অিধকাল য় 40.30 40.30 43.30 31.34
6. িবমা 75.00 75.00 77.36 62.12
7. অবচয় 606.00 587.00 577.50 498.27
8. কারখানার অ া  য়(তফিসল-জ) 703.61 685.71 788.12 553.39
9. মাট (১+....+৮) 3586.41 3481.51 3638.28 3087.01

তফিসল-চ
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. ৩১১১১০১ কমচারীেদর বতন ( ড-১-১০) 307.00 291.00 285.40 256.59
2. ৩১১১২০১ কমচারীেদর বতন ( ড-১১-২০) 103.50 96.00 122.20 94.39
3. কমচারীেদর ভাতািদ ও অ া (১-১০) 366.00 347.00 384.20 316.45
4. কমচারীেদর ভাতািদ ও অ া (১১-২০) 138.00 127.00 189.50 133.44
5. অিধকাল ভাতা 27.45 24.45 27.55 19.68
6. মরামত ও রণােব ণ    

ক. অিফস ভবন 2.20 2.20 2.20 0.20
খ. য পািত 0.00 0.00 0.00 0.00
গ. যানবাহন 5.50 4.50 4.00 0.63
ঘ. আসবাবপ 1.10 1.10 1.60 0.32
ঙ. অিফস সর াম 1.30 1.30 3.80 1.36
চ. অ া 0.05 0.05 1.35 0.00

7. অ া  িব য় ও িবতরণ য় (তফিসল-ঞ) 1075.80 1024.90 1148.18 501.94
8. মাট (১+...+৭) 2027.90 1919.50 2169.98 1325.00

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন

উৎপাদন উপির েয়র িববরণী

 িব য় ও িবতরণ েয়র িববরণী

ইউিনটস হ
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তফিসল-ছ

 (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৩১১১১০১ কমচারীেদর ল বতন ( ড ১-১০) 570.00 548.00 605.00 549.85

2. ৩১১১২০১ কমচারীেদর ল বতন  ( ড ১১-২০) 421.00 404.50 469.00 415.88

3. কমচারীেদর ভাতািদ ও অ া  (১-১০) 656.00 644.00 862.00 641.99

4. কমচারীেদর ভাতািদ ও অ া (১১-২০) 541.00 517.00 647.00 526.62

5. অিধকাল য় 57.70 57.70 59.75 50.87

6. মরামত ও র ণােব ণ     

ক. অিফস ভবন 39.00 23.50 29.00 7.45

খ. য পািত 1.05 1.05 1.05 0.00

গ. যানবাহন 34.50 31.30 26.20 29.61

ঘ. আসবাবপ 2.55 2.55 3.40 0.97

ঙ. অিফস সর াম 5.65 5.85 6.05 3.01

চ. অ া 1.25 1.25 3.25 0.79

7. ধান অিফেসর য় 370.00 370.00 400.00 349.00

8. াংক কিমশন ও য় 188.75 138.70 164.60 122.20

9. অ া  শাসিনক য় (তফিসল-ঝ) 1200.28 1154.11 1169.04 935.64

10. মাট (১+...+৯) 4088.73 3899.51 4445.34 3633.88

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন

শাসিনক েয়র িববরণী
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তফিসল-জ

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. মণ য় ( ানীয়) 23.80 23.30 23.50 18.94

2. মণ য় ( বেদিশক) 33.00 28.00 39.00 2.43

3. যাতায়াত খরচ 8.90 8.90 9.30 8.17

4. ণ ও মিনহাির 8.70 8.70 10.90 5.75

5. টিলেফান 2.90 2.90 3.25 1.76

6. ডাক ও টিল াম 1.38 1.23 1.63 0.34

7. সংবাদপ  ও সামিয়কী 0.39 0.39 0.49 0.20

8. িশ ণ খরচ ( ানীয়) 8.70 8.70 11.50 2.90

9. িশ ণ খরচ ( বেদিশক) 23.00 13.00 25.00 0.00

10. ডাটা েসিসং 1.00 1.00 1.00 0.28

11. িব ৎ য় 12.00 12.00 12.00 10.83

12. িশ া লক ি 7.20 7.20 8.15 5.08

13. এওয়াড ( র ার) 1.00 1.00 1.00 0.00

14. যৗথ িবমা 30.60 30.50 55.75 33.30

15. কমচারী পিরবহণ য় 30.00 30.00 33.50 25.90

16. ওয়ািশং এ  সিনেটশন 1.45 1.45 13.50 1.00

17. পাশাক পির দ 67.00 66.55 63.75 67.84

18. ক াি ন ভ িক 127.00 127.00 128.80 132.28

19. পািন সরবরাহ 12.10 11.10 2.80 14.52

20. ঘটনাজিনত িত রণ 4.65 4.65 5.65 1.00

21. বয়লার পিরদশন 0.35 0.35 0.30 0.01

22. কািরগির পিরদশন িফ 17.20 17.20 19.00 15.23

23.  সরবরাহ 21.70 21.65 24.50 18.64

24. খাজনা, কর ইত ািদ 19.40 19.40 16.90 8.25

25. িনরী া িফ 0.70 0.60 0.70 0.60

26. িচিকৎসা য় 8.84 8.74 12.35 5.17

27. বনেভাজন য় 8.25 8.25 6.25 6.75

28. উপেমাট (১+...+২৭) 481.21 463.76 530.47 387.17

 

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন

অ া  কারখানা েয়র িববরণী
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তফিসল -জ

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

29. জাতীয় িদবস উৎযাপন য় 10.40 10.40 9.20 7.93

30. িব াপন 21.50 21.75 27.00 22.57

31. আ ায়ন 14.20 14.20 11.30 9.37

32. কা মস ব  য় 1.00 1.00 5.00 0.00

35. মরামত ও র ণােব ণ 10.00 10.00 21.00 9.07

36. িমউিনিস াল া 17.30 17.20 17.20 12.59

37. িলশ ও আনসার য় 12.50 12.50 15.50 9.95

38. িম উ য়ন কর 19.00 19.00 17.00 16.58

39. মিনহাির 1.50 1.50 10.60 0.28

40. গািড় ভাড়া 36.60 36.60 42.50 34.27

41. স ানী 6.50 6.50 0.00 6.12

42. াস িবল 1.00 1.00 0.00 0.46

43. ডাইস তির 0.00 0.00 0.50 0.00

44. রলওেয় িসং চাজ 15.00 15.00 20.00 11.24

45. ক াণ য় 6.10 6.10 5.30 3.26

46. লাইেস  িফ 34.00 34.00 31.00 11.18

47. প  পিরবহন 5.50 5.00 5.15 3.01

48. বাগান খরচ 1.90 1.90 2.80 1.35

49. খলা লা 2.00 2.00 2.50 2.00

50. াব খরচ 0.20 0.20 0.20 0.10

51. জিরপ 1.50 1.40 1.50 0.00

52. বনায়ন 1.00 1.00 0.30 0.00

53. িবিবধ খরচ 3.70 3.60 12.10 4.99

54. উপেমাট (২৯+...+5৩) 222.40 221.85 257.65 166.32

55. সবেমাট (২৮+৫৪) 703.61 685.61 788.12 553.49

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
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তফিসল-ঝ

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. মণ য় ( ানীয় ) 51.90 50.90 55.70 47.08

2. মণ য় ( বেদিশক) 30.00 20.00 57.00 12.51

3. যাতায়াত খরচ 12.70 12.20 12.70 8.49

4. ণ ও মিনহাির 25.40 25.40 27.85 25.10

5. টিলেফান 10.65 10.65 13.30 7.79

6. ডাক, টিল াম ও ােল 4.00 4.00 4.65 3.38

7. খবেরর কাগজ 4.37 4.37 2.47 3.58

8. িশ ণ য় ( ানীয়) 14.10 14.10 14.30 6.78

9. িশ ণ য় ( বেদিশক) 4.50 3.00 6.00 0.00

10. ডাটা েসিসং চাজ 11.50 11.50 22.50 4.97

11. িব ৎ য় 36.15 34.95 26.15 29.28

12. িশ া লক ি 10.10 9.60 10.85 6.00

13. র ার 2.20 2.20 0.70 0.29

14. যৗথ িবমা 36.50 36.50 50.00 38.53

15. গািড়র ালািন য় 52.50 52.50 55.15 40.22

16. সিনেটশন 1.85 1.85 1.30 1.53

17. পাশাক পির দ 18.90 18.68 15.10 16.74

18. ক াি ন ভ িক 57.90 57.70 59.70 52.50

19. পািন সরবরাহ 2.55 2.55 2.85 1.49

20. ঘটনার জ  িত রণ 2.35 2.35 2.35 0.90

21. অিফস ভাড়া 149.00 119.00 86.00 77.37

22. িম রাজ  কর 17.80 17.80 17.98 15.57

23. িমউিনিস াল া 49.00 49.00 47.05 44.15

24. িলশ ও আনসার 17.30 17.20 16.20 15.46

25. লাইে িরর বই 0.35 0.35 0.37 0.15

26. িস এস আর 0.70 0.70 8.65 0.30

27. ল য় 1.00 1.00 1.50 0.14

উপেমাট (১+....+২৭) 625.27 580.05 618.37 460.30

 

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন

অ া  শাসিনক েয়র িববরণী
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তফিসল-ঝ

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

28. খলা লা ও াটস 5.10 5.00 5.10 4.73

29. ক াণ য় 39.30 39.30 26.30 24.57

30. ডােনশন 4.75 4.75 6.75 5.50

31. বাগান য় 3.55 3.55 3.35 0.80

32. অবচয় (অিফস ভবন ) 75.70 75.65 61.15 68.10

33. িব াপন 29.60 28.10 33.70 22.26

34. আ ায়ন 38.50 38.20 38.30 41.64

35. মরামত ও র ণােব ণ 0.00 0.00 3.00 2.20

37. বাংলােদশ এ ি িডেয়শন বাড 0.00 0.00 2.00 1.10

38. াস চাজ (অি  িনবাপণ) 13.50 13.50 10.00 8.58

39. বাৎসিরক সভা/ বাড িম ং 57.50 57.50 54.50 45.40

40. পিরচালকেদর িফ 78.50 77.50 79.50 56.57

41. মিনহাির 4.50 4.50 5.40 3.33

42. িনরী া িফ 7.21 9.11 7.22 5.58

43. আইন য় 34.70 35.70 34.90 21.54

44. অিনয়িমত িমক 57.00 57.00 59.00 59.37

45. িচিকৎসা য় 3.90 3.90 4.10 2.04

46. সাং িতক য় 17.15 16.15 16.25 9.27

47. বতেনর উপর আয়কর 0.00 0.00 0.00 0.00

48. কিম র স ানী 14.90 14.90 2.00 14.88

49. গািড় ভাড়া 54.80 54.80 62.00 50.70

50. ওভার এবজরশান য় 0.00 0.00 0.00 0.00

51. েযাগ য় 2.50 2.50 2.50 0.50

52. শয়ার অফেলাড সং া  য় 0.00 0.00 0.00 0.00

53. কি উটার সাম ী 0.80 0.80 2.30 0.00

54. িসিডিবএল খরচ 17.00 17.00 9.50 13.66

55. পিরেবশ ছাড়প 5.00 5.00 0.00 0.00

56. িবিবধ য় 9.55 9.55 21.85 13.02

57. উপেমাট (২৮+......+৫৬) 575.01 573.96 550.67 475.34

58. সবেমাট (২৮+৫৭) 1200.28 1154.01 1169.04 935.64

 

 

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
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তফিসল-ঞ

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. মণ য় ( ানীয় ) 19.70 18.20 26.20 14.14

2. মণ য় ( বেদিশক) 37.00 22.00 35.00 7.74

3. *িব য় উ য়ন য় 173.00 171.00 237.00 93.75

4. অিফস ভাড়া 77.20 68.20 31.70 24.17

5. অবচয় 27.00 27.00 14.00 26.56

6. ডিলভাির চাজ 254.00 239.00 236.30 81.42

7. আয়কর উপেদ ার িফ 5.00 5.00 10.00 0.00

8. -ঋণ অবেলাকন 5.00 5.00 5.00 0.00

9. িব াপন 77.25 77.25 131.65 49.73

10. দশনী ও মলা 23.50 21.50 40.50 1.72

11. আ ায়ন 24.90 25.00 28.40 19.97

12. আইন খরচ 3.75 3.75 7.35 0.31

13. আ সাি ক য় 12.50 11.50 12.00 5.03

14. িনউজ পপার 0.65 0.65 0.68 0.46

15. ট ার ফরম 2.30 2.30 3.40 0.70

16. ি 1.40 1.40 2.00 0.18

17. টিলেফান 5.60 5.60 5.50 3.93

18. ণ ও মিনহাির 9.45 9.45 8.80 5.30

19. এেজ  কিমশন 0.00 0.00 0.00 0.00

20. যৗথ িবমা 2.60 2.60 2.70 2.03

21. যাতায়াত য় 4.30 3.80 4.70 3.09

22. িচিকৎসা য় 3.30 3.30 3.45 1.61

23. াংক চাজ 0.00 0.00 0.00 0.00

24. ক া য়াল লবার 12.00 12.00 16.00 9.87

25. পাশাক পির দ 4.05 4.05 4.50 3.02

26. ক াি ন ভ িক 22.70 22.70 19.70 20.14

27. িব েয়া র সবা 126.50 126.50 126.20 79.08

28. পিরবহন িবমা 101.00 96.00 81.10 26.54

29. বাৎসিরক সে লন  িফ 8.00 8.00 10.20 0.20

30. টি ং িফ 5.00 5.00 0.00 0.10

31. গািড় পিরচালনা য় 20.00 20.00 19.00 19.19

32. স ানী 1.00 1.00 0.00 0.00
33. িবিবধ 6.15 6.15 25.15 1.96

মাট (১+....+৩৩) 1075.80 1024.90 1148.18 501.94

অ া  িব য় ও িবতরণ েয়র িববরণ

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
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তফিসল-ট

ায়ী স েদ িবিনেয়ােগর েয়র িববরণ (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ইমারত

ক.  িবএসইিস ভবন 0.00 0.00 700.00 0.00

খ.  ফ া হাউিজং কমে 0.00 0.00 0.00 0.00

গ.  বনানী আবািসক ক 0.00 0.00 425.00 0.00

ঘ.  িবএসইিস ভবন, চ াম 0.00 0.00 0.00 0.00

2. য পািত/মালামাল(িলফট/ জনােরটরসহ 0.00 0.00 190.00 10.00

3. যানবাহন 0.00 0.00 0.00 0.00

4. অিফস সর াম 10.00 10.00 15.00 13.60

5. আসবাবপ 5.00 5.00 8.00 4.76

6. িম উ য়ন সীমানা াচীরসহ 0.00 0.00 230.00 0.00

7. ঋণ ও অি ম 280.00 300.00 200.00 300.00

8. কি উটার য় ঋণ 20.00 25.00 20.00 20.00

9. হাডওয়ার ও সফটওয় ার 25.00 25.00 50.00 0.00

10. িবিবধ 0.00 0.00 0.00 0.00

11. মাট (১+......+১০) 340.00 365.00 1838.00 348.36

 

তফিসল-ঠ

ায়ী স েদ িবিনেয়াগ েয়র িববরণ (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক              িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ইমারত 15930.00 2260.00 1425.00 91.32

2. য পািত 2933.50 1433.50 6761.50 1235.68

3. যানবাহন 205.00 230.00 345.00 211.48

4. আসবাবপ 45.50 38.00 37.50 8.99

5. অিফস সর াম 79.50 78.50 74.10 37.36

6. অ া 0.50 0.50 102.00 0.25

7. মাট 19194.00 4040.50 8745.10 1585.08

*কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে  সরকােরর 

 যথাযথ অ েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যেত পাের।

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
         ধান কাযালয়

 ইউিনটস হ
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(ল  টাকায়)

িমক বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1.

995.74 995.74 995.74 995.74

1410.50 1410.50 1410.50 1410.50

2.

17308.64 17308.64 17308.64 17308.64

2453.01 2453.01 2453.01 2453.01

3.

0.00 0.00 0.00 29.00

0.00 0.00 0.00 7.00

4.

12031.31 12031.31 12031.31 12031.31

1275.91 1250.00 1275.91 1275.91

5.

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

6.

525.00 525.00 525.00 625.00

850.00 850.00 850.00 1325.75

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

36850.11 36824.20 36850.11 37461.86

(ল  টাকায়)

৩০/০৬/২০১৯ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

পয  বেকয়া ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 200171.99

 190.57 181.50 0.00

 35548.80 18852.80 0.00

200171.99 35739.37 19034.30 0.00

দীঘেময়ািদ ঋণ

ক.  আসল

খ.  দ

মাট

মাট

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী

             িববরণ

  িববরণ

ক. আসল
খ.  দ
২. েময়ািদ
ক.  আসল
খ.  দ

২.  েময়ািদ
ক.  আসল
খ.  দ 

াংক ঋণ (বেকয়া)
১.  দীঘেময়ািদ

খ.  দ
াংক ঋণ (পিরেশািধত )

সরকাির ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল
খ. দ
সরকাির ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)
ক. আসল

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশন
দীঘেময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী

 (স দ ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া )

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল
খ.  দ
বেদিশক ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)

ক.  আসল
খ.  দ

১. দীঘেময়ািদ 
ক. আসল
খ.  দ
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িনজ  অথ অ া বঃ া ানীয় া মাট ৮=৯+১০ ইমারত য় অ া  য়
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

িনজ  তহিবল

গিত টাওয়ার িনমাণ

ল অ েমাদন (০১-০৮-
২০১৬) ১ম সংেশািধত 
অ েমাদন (১৮-০২-
২০১৯)

জা  ২০১৬- ন ২০২৩ 38682.00 38682.00 38682.00 34825.26 3856.74

এিডিপ তহিবল

“িডসেপােজবল রজর ড া  
াপন এ ং িব মান া  

আ িনকায়ন” শীষক ক

অ েমািদত (Revised 
DPP ািনং কিমশেন 
অ েমাদেনর অেপ ায় 
রেয়েছ)

ল িডিপিপর ময়াদ: 
অে াঃ২০১৮- সে ঃ ২০২০, 
(আরিডিপিপ- ময়াদ: 
অে াঃ২০১৮- ন ২০২২)

ল িডিপিপ-
ত ২৫০.১২, 
আরিডিপিপ-
ত ৪২০.৮৩

ল িডিপিপ-
 ২২৫১.১১, 
আরিডিপ- 
৩৭৮৭.৫০

 ল িডিপিপ-
১৮৪৭.৮২, 
আরিডিপ- 
২২৯৭.৯৩

 ল িডিপিপ- 
৬৫৩.৪১, 
আরিডিপ- 
১৯১০.৪০

 ল িডিপিপ- 
 ২৫০১.২৩, 
আরিডিপ-
৪২০৮.৩৩

ল িডিপিপ- 
৩৬৫.০০, 
আরিডিপ-
১২৫৭.০০

ল িডিপিপ- 
২১৩৬.২৩, আরিডিপ- 

২৯৫১.৩৩

রাসায়িনক দাম িনমাণ অ েমািদত লাই২০১৯-িডেস র ২০২০ - িজওিব - 9174.46 7996.40 1178.06

Feasibility Study for 
Modernization of Dacca 
steel Works Ltd.

অ েমািদত 
এি ল ২০১৯ হেত িডেস র 

২০২০
- িজওিব - 308.44 - 308.44

গাজী ওয় ার  িল: ক শি শালী ও 
আ িনকীকরণ  অ েমািদত

 অে াবর-২০১৮ হেত 
িডেস র-২০২১  িজওিব 4968.58 1933.95 6898.53 1061.03 5837.50

এলইিড লাইট (িসেকিড) এ ােসমি ং 
া  ইন ই এল (আ অ  সম য়)

 অ েমািদত

লঃ জা য়ারী ২০১৬ হেত 
ন ২০১৮

জা য়ারী’ ২০১৬ হেত 
িডেস র ২০২০ ( ািবত) 1966.45 2661.66 4828.11 1482.07 3346.04

অ েমাদেনর পযায় বা বায়ন কাল (অথবছর)

২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িনজ  তহিবল ও এিডিপ তহিবল)
বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন

কে র অ েমািদত য় ক  অথায়েনর উৎস
কে র নাম
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বঃ া মাট=১১+১২

১৩=১৪+১৫ বঃ া ানীয় া মাট বঃ া ানীয় া মাট বঃ া ানীয় া মাট
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

38682.00 38682.00 1000.64 37681.36 9000.00 9000.00 6.00 6.00 1000.00 1000.00

ল িডিপিপ- 
১৬৬৩.০৪ 
আরিডিপ- 
২০৬৮.১৪

ল িডিপিপ- 
৫৮৮.০৭ 
আরিডিপ-
১৭১৯.৩৬

ল িডিপিপ- 
২২৫১.১১ 
আরিডিপ- 
৩৭৮৭.৫০

ল িডিপিপ- 
১৬৬৩.০৪ 
আরিডিপ- 
২০৬৮.১৪

ল িডিপিপ-
৫৮৮.০৭ 
আরিডিপ- 
১৭১৯.৩৬

- ৪৮৩.০০ ৪৮৩.০০ - ১৮৯.০০ ১৮৯.০০ - ৩৭৪.০০ ৩৭৪.০০

- 9174.46 9174.46 - - - 1714.00 1714.00 - 857.00 857.00 - 1818.00 1818.00

- 308.44 308.44 - - - 192.00 192.00 - 96.00 96.00 - 176.00 176.00

4968.58 1933.95 6902.53 4634.17 2264.36 500.00 500.00 1000.00 500.00 219.00 719.00 4334.70 1601.30 5936.00

1966.45 2861.66 4828.11 2229.00 2598.85 641.43 862.57 1504.00 681.43 448.57 1130.00 290.63 149.77 440.40

ানীয় া

২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িনজ  তহিবল ও এিডিপ তহিবল)
২০২০-২১ অথবছেরর  া িলত য়মিশনারী/ 

য পািত য়
অ া  য়

২০১৯-২০ অথবছেরর অ েমািদত য় ২০১৯-২০ অথবছেরর  সংেশািধত য়

বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল করেপােরশন
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