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রা�ায়� �িত�ানস�েহর সি�িলত আিথ �ক ত�-উপা� 

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

রা�ায়� �িত�ােনর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট অ�� �� করা হেয়েছ।  

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

িবভ� করা হেয়েছ:  

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

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

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

কেপ �ােরশন। 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

ক��প�।  

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

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

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

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

 

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

িবিনেয়াগ ইত�ািদর সি�িলত আিথ �ক ত�-উপা� �েল ধরা হেয়েছ।  



 

2 
 

রা�ায়� �িত�ানস�েহর আয় ও �য়   

 সারিণ-১ এ ৪৯� সং�ার ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট এবং     

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসােবর িভি�েত ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয �� �মাট পিরচালন রাজ�, ��সংেযাগ, �িমক 

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

সারিণ-১             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০১৯-২০ 
বােজট 
�া�লন 

২০১৭-১৮ হেত 
২০১৯-২০ বাৎসিরক 

�বি�র হার 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮ 
সামিয়ক 

১. পিরচালন রাজ� ২০৩,০৬৭.৯৯ ৭.৯২ ১৮৯,০৪১.৬৫ ১৭৪,৩৬০.৬৯ 
২. �ীত প� ও �সবা ১৮৯,২৯৫.৯৬ ১০.৪৮ ১৭৫,৫০৬.৪২ ১৫৫,০৭৩.১৩ 
৩. উৎপাদন �য় িভি�ক ��সংেযাগ ১৩,৭৭২.০৩ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ১৯,২৮৭.৫৬ 
৪. �বতন ও ভাতািদ ৮,২৩৮.৭৫ ১৬.৬৪ ৭,৭১৪.৫৩ ৬,০৫৫.৫৬ 
৫. অবচয় ৮,৪৬৭.৪০ ১১.৩২ ৭,৮৭৮.২৪ ৬,৮৩২.৪৮ 
৬. পিরচালন উ�ৃ�/�লাকসান (২,৯৩৪.১২) (৫১.০৯) (২,০৫৭.৫৩) ৬,৩৯৯.৫১ 
৭. উৎপাদেনর উপাদান িভি�ক ��সংেযাগ ১৩,৭৭২.০৩ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ১৯,২৮৭.৫৬ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান) (৫,৩৫০.২৩) (৪১.২৪) (৪,১৫৫.৫৩) ৫,০৭৯.৯৯ 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী �মাট পিরচালন রাজ� ১৭৪,৩৬০.৬৯ �কা� টাকা যা ২০১৯-২০ 

�া�িলত বােজেট �ি� �পেয় ২০৩,০৬৭.৯৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। বািষ �ক ��ি�র হার (exponential growth rate)  

৭.৯২ শতাংশ। উপেরা� সমেয় �ীত প� ও �সবার �� ১০.৪৮ শতাংশ �ি� পােব। কেপ �ােরশনস�েহর ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের ১৯,২৮৭.৫৬ �কা� টাকা িছল যা  �াস �পেয় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বাজেট ১৩,৫৩৫.২৪ �কা� টাকা এবং 

২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের  ১৩,৭৭২.০৩ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল অিভে�পণ করা হেয়েছ। ��সংেযাগ �ােসর হার  ১৫.৫০ 

শতাংশ।   

 সারিণ-১  হেত �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত 

অথ �বছেরর বােজেট �বতন-ভাতািদর পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �নাফা িছল ৬,৩৯৯.৫১ �কা� টাকা।    

২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট এবং ২০১৯-২০ �া�িলত বােজট পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ২,০৫৭.৫৩ �কা� টাকা 

এবং ২,৯৩৪.১২ �কা� টাকা ।  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী নীট �নাফার পিরমাণ �ায় ৫০৮০ �কা� টাকা। ত�ে� ৩৫� �িত�ান 

লাভজনকভােব পিরচািলত হে�, ১� �িত�ান ��ক ইেভেন এবং ১৩ � �িত�ান �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। ১৩� �িত�ােনর �মাট 

�লাকসােনর পিরমাণ �ায় ১১৩৯৫ �কা� টাকা, ত�ে� িব��ৎ খােতর �লাকসান ৯৩১০ �কা� যা  ১৩� �িত�ােনর �মাট �লাকসােনর �ায় 

৮১.৭০%। 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৪৯� সং�ায় কম �রত জনবল িছল ১,৫৮,১০৮ জন। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ 

�া�িলত বােজেট  জনবল দ�ড়ােব যথা�েম ১,৫৬,৯৮৫ জেন এবং ১,৬০,৫৪১ জেন। ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �মাট 

উৎপািদত পে� �েমর অংশ (�বতন ও ভাতািদ) িবগত �ই বছেরর �লনায় বাড়েব। জনবল �িত গড় �বতন ও ভাতািদ ২০১৭-১৮ 

অথ �বছেরর ৩,৮৩,০০১.৪৯ টাকা হেত ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট ৫,১৩,১৮৬.৬৬ টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� সমেয় কম �চারীর 

সং�া �ায় ১.৫৪%  �ি� পােব। উে�� ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট জনবল �িত গড় বািষ �ক �বতন ও ভাতািদ ৪,৯১,৪১৮.২৯ 

টাকায় দ�ড়ােব।    
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 সারিণ-২ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয ��  �স�র িভি�ক ��সংেযােগর ��ি�র হার এবং �মাট 

জাতীয় উৎপাদেনর অংশ  �দখােনা হেয়েছ।  

 

সারিণ-২             (�কা� টাকায়)    

 িববরণ ২০১৯-২০  

বােজট �া�লন 

২০১৭-১৮   হেত 

২০১৯-২০  

বাৎসিরক ��ি�র 

হার 

২০১৮-১৯   

সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮   

অথ �বছেরর 

�দশজ উৎপাদন 

২০১৭-১৮   

সামিয়ক 

১. িশ� ১,৭২৭.৯২ ১৮.৮৭ ৭৪৩.০২ ৪০২২৫০ ১,২২২.৮২ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন ৩৪.৪২ ৪১.৯০ (২,২৪৫.৬৫) ২৮৬৯৪ (২,৫২৩.৫২) 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ ৩,০১৩.৮৬ ৬.৫২ ২,৭৩০.১০ ২০৪২০৯ ২,৬৫৬.১০ 
৪. বািণজ� (২,১৭২.৩৭) (৫১.৮৮) ১,৫৭৫.০০ ২৭৬৬৫০ ৫,০৩৭.৪৭ 
৫. �িষ ৩১৪.৫৭ ৮.৭৮ ২৭৫.২৯ ২২৩৮৬৩ ২৬৫.৮৩ 
৬. িনম �াণ ৮৪০.৫৩ ১৭.৩৮ ৭৮৫.২৯ ১৭১৬২৭ ৬১০.১০ 
৭. সািভ �স �স�র ১০,০১৩.০৯ (৮.৭২) ৯,৬৭২.১৯ ৯৩১২০৫ ১২,০১৮.৭৬ 
৮. �মাট ১৩,৭৭২.০২ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ২২৩৮৪৯৮ ১৯,২৮৭.৫৬ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর উৎপািদত প� ��সংেযােগর িভি�েত �মাট �দশজ উৎপাদেনর (GDP) ০.৮৬ 

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

অবদান কম। অপরিদেক িশ� �স�ের রা�ীয় সং�ার অবদান ০.৩০ শতাংশ।      

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

এবং লভ�াংেশর ত� বিণ �ত রেয়েছ।   

সারিণ-৩                           (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০ 
বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮ 

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ ১,৭২৭.৯২ ৭৪৩.০২ ১,২২২.৮২ 
২. পিরচালন উ�ৃ�/ (�লাকসান ) (১,১৬০.২৫) (১,৯০৯.১৭) (১,১৪৬.৭৩) 
৩. নীট �নাফা (১,৮৪১.৭০) (২,৫৪৬.২৩) (১,৮৩৯.৩৯) 
৪. সংরি�ত  আয় (১,৮৮৫.২৪) (২,৫৭৬.৫২) (১,৮৫৪.৬৫) 
৫. লভ�াংশ ( িডিভেড�) ৪৩.৫৩ ৩০.২৯ ১৫.২৬ 

িশ� �স�রস�েহর ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ অথ �বছের িছল ১,২২২.৮২ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের তা 

�াস �পেয় ৭৪৩.০২ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ �া�িলত  অথ �বছের তা �ি� �পেয় ১,৭২৭.৯২ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । �ীত প� 

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

হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১,১৪৬.৭৩ �কা� টাকা যা ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের �ি� 

�পেয় ১,৯০৯.১৭ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের যা সংেশািধত অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় ১,১৬০.২৫ �কা� 

টাকায় দ�ড়ােব । ২০১৭-১৮ অথ �বছের িশ� �স�রস�হ সরকাির �কাষাগাের ১৫.২৬ �কা� টাকা লভ�াংশ জমা �দান কেরেছ। 

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের িশ� �স�রস�হ ক��ক সরকাির �কাষাগাের যথা�েম ৩০.২৯ �কা� টাকা 

এবং ৪৩.৫৩ �কা� টাকা  লভ�াংশ জমা �দান করেব ।  
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উৎপাদনশীলতা  

 সারিণ- ৪ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয ��   কম� �িত ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ৪ 

 িববরণ ২০১৯-২০  

�া�িলত 

২০১৭-১৮   হেত 

২০১৯-২০  

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯   

সংেশািধত 

২০১৭-১৮   

সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকা)   ১৩,৭৭২.০৩               (১৫.৫০)  ১৩,৫৩৫.২৪  ১৯,২৮৭.৫৬ 
২. কম �চারী সং�া (হাজাের)       1৬০৫.৪১                  (০.৭৭)       1,৫৬৯.৮৫  ১,৫৮১.০৮ 
৩. �িমক �িত ��সংেযাগ টাকায় (১/২)  ৮,৫৭৮.৫১              (১৬.১৪) ৮,৬২২.০০  ১২,১৯৮.৯৮ 

 �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ১২,১৯৮.৯৮ টাকা হেত ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের �াস �পেয় 

৮,৬২২.০০ টাকায় দ�ড়ােব। ��ি�র হার ঋণা�ক ১৬.১৪ শতাংশ অ�মান করা হেয়েছ। উপেরা� সমেয় কম �চারী সং�া ০.৭৭ 

শতাংশ �াস পােব। �িমক �িত ��সংেযাগ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ � 

বছের �াস পােব। এখােন উে�� �য �িমক �িত উৎপাদনশীলতা সিত�কার অেথ � �েমর উৎপাদনশীলতা �বাঝায় না। কারণ এ 

�থেক �লধেনর উৎপাদনশীলতা �থক করা হয়িন। অতএব এ পিরমাপক  সতক�তার সােথ �হণ করা বা�নীয়।   

সারিণ -৫ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �স�র িভি�ক কম� �িত ��সংেযাগ/ উৎপাদনশীলতা �দখােনা হেয়েছ।  

  সারিণ -৫                                                                                                                               

 িববরণ সব �েমাট িশ� িব��ৎ, �াস  

এবং পািন 

পিরবহন ও  

�যাগােযাগ 

বািণজ� �িষ িনম �াণ সািভ�স �স�র 

১. 
 

��সংেযাগ  

(�কা� টাকায়)  

১৯,২৮৭.৫৬ ১,২২২.৮২ (২,৫২৩.৫২) ২,৬৫৬.১০ ৫,০৩৭.৪৭ ২৬৫.৮৩ ৬১০.১০ ১২,০১৮.৭৬ 

২. 
 

 �িমক সং�া 

(হাজাের) 

১,৫৮১.০৮ ৬৫৭.১২ ২১০.৯৭ ১৪২.৫৯ ৩৫.৩২ ৪৬.২১ ২৪.২৫ ৪৬৪.৬২ 

৩.  �িমক �িত 

��সংেযাগ 

১২,১৯৮.৯৮ ১,৮৬০.৮৮ (১১,৯৬১.৫১) ১৮,৬২৭.৫৩ ১৪২,৬২৩.৭৩ ৫,৭৫২.৬৫ ২৫,১৫৮.৭৬ ২৫,৮৬৭.৯৪ 

 সারিণ-৫ হেত �দখা যাে� �য, বািণজ� খােতর কেপ �ােরশনস�েহর �িমক �িত ��সংেযাগ ১৪২,৬২৩.৭৩ টাকা  

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

�লনা�লক ভােব কম। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৪৯� সং�ার �মাট ��সংেযাগ িছল ১৯,২৮৭.৫৬ �কা� টাকা। 

 সারিণ-৬ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ অথ �বছর পয ��  �লধেনর (�ায়ী স�দ) উৎপাদনশীলতা �দখান হেয়েছ।   

   সারিণ-৬                                                                                                                            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০  

বােজট �া�লন 

��ি�র হার 

 

২০১৮-১৯   

সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮   

 সামিয়ক 

১. ��সংেযাগ (�কা� টাকায়)  ১৩,৭৭২.০৩ (১৫.৫০) ১৩,৫৩৫.২৪ ১৯,২৮৭.৫৬ 
২.  নীট �ায়ী স�দ ( �কা� টাকায়) ১২৬,৭০৬.৯৭ ৮.৯২ ১১৪,৭১৬.৫৭ ১০৬,৮০৪.৯৪ 
৩.  �লধেনর উৎপাদনশীলতা (১/২) ০.১১ (২২.৪২) ০.১২ ০.১৮ 

 সারিণ-৬ হেত �দখা যায় �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ��সংেযাগ �াস পাওয়ায় 

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

�য, বিণ �ত উৎপাদনশীলতার পিরমাণ ��মা� �লধেনর অবদান �দশ �ন কের না। �যেহ� অ�া� উৎপাদনেক �থক করা হয়িন, 

অতএব এ পিরমাপেক  সতক�তা সােথ �হণ করা বা�নীয়।   
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সারিণ -৭ এ  কেপ �ােরশনস�েহর উৎপািদত পে� ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ সাল পয �� উপাদান আয় িহসাব করা হেয়েছ। 

সারিণ -৭            (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০  

বােজট �া�লন 

২০১৭-১৮   হেত     

২০১৯-২০  

 বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯   

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৭-১৮   

 সামিয়ক 

১. 
 

কম�র অংশ ৫৯.৮২ ৩৮.০৪ ৫৭.০০ ৩১.৪০ 
২. 

 
�লধেনর অংশ   ৬১.৪৮ ৩১.৭৪ ৫৮.২১ ৩৫.৪২ 

৩. পিরচালন আেয়র অংশ  (২১.৩০) (৪৬.৯৮) (১৫.২০) ৩৩.১৮ 

 ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �েমর অংশ যথা�েম ৫৭.০০ �কা� টাকা এবং ৫৯.৮২ �কা� 

টাকা । ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের �েমর অংশ িছল ৩১.৪০ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত 

অথ �বছের �লধেনর অংশ �ি� �পেয় ৫৮.২১ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �লধেনর 

অংশ ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছর হেত �নরায় �ি� �পেয় ৬১.৪৮ �কা� টাকা দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। উপেরা� 

সময়কােল পিরচালন আেয়র অংশ �ায় ৪৬.৯৮ শতাংশ �াস পােব।  

সারিণ -৮ এ  কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয ��  িবিনেয়াগ ও স�য় (চলিত ��)  �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ -৮             (�কা� টাকায়) 

 িববরণ 
 

২০১৯-২০ 
�া�িলত বােজট 

২০১৭-১৮ হেত  ২০১৯-২০ 
বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৭-১৮ 
সামিয়ক 

১.  িবিনেয়াগ ৫২,৯২০.৭৪ ৬৫.৪৮ ৪০,৩১৭.৬২ ১৯,৩২৬.০০ 
২.  সংরি�ত আয় (৭,১৫৯.৮৯) (৩৭.৭২) (৫,৭৭৫.০০) ৩,৭৭৮.৭৮ 
৩.   অবচয়  ৮,৪৬৭.৪০ ১১.৩২ ৭,৮৭৮.২৪ ৬,৮৩২.৪৮ 
৪.  �মাট স�য় (২+৩) ১,৩০৭.৫১ (৬৪.৯০) ২,১০৩.২৪ ১০,৬১১.২৬ 
৫.  অেথ �র �েয়াজনীয়তা (১-৪)  ৫১,৬১৩.২৩ ১৪৩.৩৬ ৩৮,২১৪.৩৮ ৮,৭১৪.৭৪ 

  বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ এবং িনজ� তহিবল হেত কেপ �ােরশনস�হ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট ১৯,৩২৬.০০ �কা� টাকা 

িবিনেয়াগ কেরেছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের 

িবিনেয়ােগর পিরমাণ যথা�েম ৪০,৩১৭.৬২ �কা� টাকা ও 

৫২,৯২০.৭৪ �কা� টাকা �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছর হেত ২০১৯-২০ অথ �বছেরর িবিনেয়ােগর ��ি�র 

হার ৬৫.৪৮ শতাংশ এবং স�য় ��ি�র হার ঋণা�ক  

৬৪.৯০ শতাংশ।   
 
২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর 

স�য় ২০১৭-১৮ অথ �বছর হেত �াস �পেয়েছ। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ িছল ১০,৬১১.২৬ �কা� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 

�চেয় �াস �পেয় ২,১০৩.২৪ �কা� এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের 

�ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেয় ১,৩০৭.৫১ �কা� 

টাকায় দ�ড়ােব ।  



 

6 
 

২০১৮-১৯ অথ �বছের স�য় �াস �পেলও  িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা �ি� �পেয় দ�ড়ােব ৩৮,২১৪.৩৮ 

�কা� এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের স�য় �ব �বত� অথ �বছেরর �চেয় �াস �পেলও িবিনেয়াগ �ি� পাওয়ায় অেথ �র �েয়াজনীয়তা দ�ড়ােব 

৫১,৬১৩.২৩ �কা� টাকা ।  �ম�ি�ত স�য় ও ঋণ �হেণর মা�েম অেথ �র �েয়াজনীয়তা িমটােনা হেব । 

সারিণ -৯ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ পয �� �স�র িভি�ক িবিনেয়াগ ( চলিত ��) �দখােনা হেয়েছ  

সারিণ -৯              (�কা� টাকায়)   

 িববরণ ২০১৯-২০ 

বােজট �া�লন 

২০১৭-১৮ হেত  ২০১৯-২০ 

বাৎসিরক ��ি�র হার 

২০১৮-১৯ 

 সংেশািধত  বােজট 

২০১৭-১৮ 

সামিয়ক 

১. িশ�  ৪,৪৭১.৫৮ ৯৮.২২ ১,৭৪১.৮১ ১,১৩৮.০৭ 
২. িব��ৎ, �াস  এবং পািন  ১৬,০৩২.৮১ ২০.১৯ ১৫,১৯৬.৬১ ১১,০৯৮.৪৫ 
৩. পিরবহন ও  �যাগােযাগ  ৮,৩৯৮.৩৮ ১১৪.০১ ৭,১৩৬.৭৮ ১,৮৩৩.৬৬ 
৪. বািণজ�  ২,৮১৫.০৮ ১২৩.৯৫ ২,১৬৬.৮২ ৫৬১.৩০ 
৫. �িষ  ১৬.৮৮ ১১৭.১৪ ১৩.৪৮ ৩.৫৮ 
৬. িনম �াণ  ৪,৯৬১.৭০ ৫৯.০৮ ৩,৬১৯.৫২ ১,৯৬০.৭২ 
৭. সািভ �স �স�র  ১৬,২২৪.৩১ ১৪৩.৭৭ ১০,৪৪২.৬০ ২,৭৩০.২৪ 
৮. সকল �স�র  ৫২,৯২০.৭৪ ৬৫.৪৮ ৪০,৩১৭.৬২ ১৯,৩২৬.০২ 

 

উপেরা� সারিণ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের  িশ�, িব��ৎ, �াস 

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

হেয়েছ। িশ� �স�ের িবিনেয়ােগর ��ি�র হার ৯৮.২২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব��ৎ, �াস ও পািন �স�ের িবিনেয়ােগর 

পিরমাণ িছল ১১,০৯৮.৪৫ �কা� টাকা যা  �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ সংেশািধত আথ �বছের ১৫,১৯৬.৬১ �কা� ও ২০১৯-২০  �া�িলত 

অথ �বছের ১৬,০৩২.৮১ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সািভ �স �স�ের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 

২,৭৩০.২৪ �কা� টাকা যা �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ সংেশািধত আথ �বছের ১০,৪৪২.৬০ �কা� ও ২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছের  

১৬,২২৪.৩১ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ।    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০১৭-১৮ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির �কাষাগাের 
��, ভ�াট, লভ�াংশ ও আয়কর ইত�ািদ বাবদ ২৭০১৩.৬৭ �কা� 
টাকা জমা �দান কের ।  
 

সরকাির �কাষাগাের  �দয় অবদান (২০১৭-১৮)            (ল� টাকায়) 
১. িশ� ৬৭,৭৯৬.৪৬ 

২. িব��ৎ, �াস ও পািন ২,৮৩,২৬৬.৬২ 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৪৯,৪৫৭.২২ 

৪. বািণিজ�ক ১৩,৬৯,৭৮৫.৬৮ 

৫. �িষ ও মৎ� ২০৫.৮২ 

৬. িনম �াণ ১৬,৭৮০.৬৩ 

৭. সািভ �স ও অ�া� ৯,১৪,০৭৪.৩৫ 

    �মাট ২৭,০১,৩৬৬.৭৮ 
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তহিবল �বাহ 
 
 
 
 
 
 

 তহিবল �বাহ িবে�ষণ করেল স�য় এবং িবিনেয়ােগর ঘাটিত িকভােব �রণ করা হেব তা উপলি� করা যােব। সারিণ-
১০ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৯-২০  �া�িলত অথ � বছের আিথ �ক ঘাটিতর পিরমাণ ২০১৭-১৮ অথ �বছর অেপ�া �বিশ।  
সারিণ-১০ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৭-১৮   হেত ২০১৯-২০  তহিবেলর উৎস ও  �েয়াগ �দখােনা হেয়েছ ।  
সারিণ-১০                         (�কা� টাকায়)  

 িববরণ ২০১৯-২০ 
বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮ 
(সামিয়ক) 

১. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা ( িবিনেয়াগ- স�য়) 51,613.23 38,214.39 8,714.74 
২. বাদ: ই��র �েয়াগ 19,501.58 17,302.47 11,970.19 
৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ  26,768.27 26,163.82 24,397.28 
৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  3,247.32 2,804.08 2,285.47 
৫. আিথ �ক ঘাটিত   8,590.69 (2,448.12) (25,367.26) 
৬. চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� 40,268.84 39,656.60 - 
৭. �� �ময়ািদ ঋেণর আ�মািনক �ি� 48,859.53 37,208.78 - 

 ২০১৭-১৮ ��ত অথ �বছেরর �লধন �েয়াগ (Equity Injection) ১১,৯৭০.১৯ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ 
সংেশািধত অথ �বছের ১৭,৩০২.৪৭ �কা� টাকা ও  ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ১৯,৫০১.৫৮ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । উপেরা� 
সময়কােল দীঘ �েময়ািদ ঋণ �হণ ২৪,৩৯৭.২৮ �কা� টাকা হেত �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের ২৬,১৬৩.৮২ �কা� 
টাকা ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ২৬,৭৬৮.২৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব । ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ 
৩,২৪৭.৩২ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ করেত স�ম হেব যা ২০১৮-১৯ সংেশাধ� অথ �বছেরর ২,৮০৪.০৮ �কা� টাকা 
হেত �বিশ। ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের রা�ায়� সং�াস�হ ২,২৮৫.৪৭ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ কেরেছ।    
২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�েহর আিথ �ক ঘাটিত থাকেব না । ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ৮,৫৯০.৬৯ �কা� 
টাকা আিথ �ক ঘাটিত হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। অব� ১০ % হাের চলিত স�েদর আ�মািনক �ি� ধের ২০১৯-২০ �া�িলত 
অথ � বছের স�দ দ�ড়ােব ৪০,২৬৮.৮৪ �কা� টাকা।  
সারিণ- ১১ এ কেপ �ােরশনস�েহর ২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছেরর �স�র িভি�ক তহিবল �বাহ িহসাব করা হেযেছ। 

সারিণ- ১১                  (�কা� টাকায়)  

 িববরণ িশ� িব��ৎ, �াস  
ও পািন 

পিরবহন ও   
�যাগােযাগ 

বািণজ� �িষ ও 
মৎ� 

িনম �াণ সািভ�স �মাট 

১. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা 5,825.95 20,060.35 6,630.98 4,941.44 (15.42) 4,288.23 9,871.70 51,603.23 

২. বাদ: �লধন  �েয়াগ 9.94 4,680.07 370.00 - - 5,544.28 8,897.30 19.501.59 

৩. দীঘ �েময়ািদ ঋণ 267.46 6,167.13 3,000.99 75.45 - - 17,257.24 26,768.27 

৪. �যাগ: দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশাধ 

218.32 1,678.12 153.11 75.89 0.25 - 1,121.62 3,247.31 

৫. আিথ �ক ঘাটিত 5,766.88 10,891.27 3,413.11 4,941.88 (5.17) (1,256.05) (15,161.23) 8,590.69 
৬. চলিত স�েদর 

আ�মািনক �ি� 
2,158.64 2,820.24 523.09 6,253.71 60.96 6,142.40 22,309.79 40,268.83 

৭. ��েময়ািদ ঋেণর 
আ�মািনক �ি� 

7,925.52 13,711.51 3,936.20 11,195.59 55.79 4,886.35 7,148.57 48,859.53 

২০১৭-১৮ অথ �বছের অ-আিথ �ক কেপ �ােরশনস�হ সরকাির 

�কাষাগাের  ১০২৫.০৩ �কা� টাকা লভ�াংশ িহেসেব জমা �দান 

কের। ২০১৯-২০ অথ �বছের �া�িলত  এবং ২০১৮-১৯ 

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

যথা�েম ১,১৯০.৪৫ �কা� টাকা এবং ১,১২২.১২ �কা� টাকা 

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

লভ�াংশ (২০১৭-১৮)                            (�কা� টাকায়) 

১. িশ� ১.০০ 
২. িব��ৎ, �াস ও পািন ৮৪৪.০৮ 
৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ ৮.৯০ 
৪. বািণিজ�ক ০.০০ 
৫. �িষ ও মৎ� ০.০০ 
৬. িনম �াণ ১৫.৫৫ 
৭. সািভ �স ও অ�া� ১৪১.২৫ 
    �মাট ১০১০.৭৭ 
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 সারিণ-১১ এ �স�র িভি�ক তহিবল �বাহ িবে�ষণ হেত �দখা যায় �য, �িষ ও মৎ�, িনম �াণ এবং সািভ �স �স�েরর 
অ�� �� পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহ আিথ �ক ঘাটিত থাকেব না । িক� অ�া� �স�র �যমন বািণজ�, িশ�, িব��ৎ , �াস ও পািন 
এবং পিরবহণ ও �যাগােযাগ �স�ের কেপ �ােরশেণর আিথ �ক ঘাটিত পিরলি�ত হয় । িব��ৎ,�াস এবং পািন �স�ের আিথ �ক ঘাটিতর 
পিরমাণ সবেচেয় �বিশ অথ �াৎ ১০,৮৯১.২৭ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ফেল আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ 
সব �েমাট ৮,৫৯০.৬৯ �কা� টাকার আিথ �ক ঘাটিত থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। আেলাচ� অথ �বছের  িব��ৎ,�াস এবং পািন 
�স�র সেব �া� ১,৬৭৮.১২ �কা� টাকা দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ সহ সং�াস�হ �মাট ৩,২৪৭.৩১ �কা� টাকা ঋণ পিরেশাধ করেব 
করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।  আেলাচ� অথ �বছের চলিত স�েদর �মাট আ�মািনক �ি� হেব ৪০,২৬৮.৮৩ �কা� টাকা। 
আেলাচ� অথ �বছের সং�াস�েহ আিথ �ক �েয়াজনীয়তার পিরমাণ 51,603.23 �কা� টাকা এবং এর িবপরীেত  19.501.59 �কা� 
টাকার �লধন �েয়াগ হেব।  

আিথ �ক িবে�ষণ   

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

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

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

সারিণ- ১২ এ �িত�ান�েহর ২০১৭-১৮ অথ �বছর  হেত ২০১৯-২০ অথ �বছর পয �� অিজ�ত �নাফার িহসাব �দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ- ১২          (�কা� টাকায়) 

 িববরণ ২০১৯-২০  
বােজট �া�লন 

২০১৮-১৯   
সংেশািধত বােজট 

২০১৭-১৮     
সামিয়ক 

১. 
 

পিরচালন রাজ� ২০৩,০৬৭.৯৯ ১৮৯,০৪১.৬৫ ১৭৪,৩৬০.৬৯ 

২. 
 

পিরচালন উ�ৃ� (২,৯৩৪.১২) (২,০৫৭.৫৩) ৬,৩৯৯.৫১ 
৩. পিরচালন বিহ� �ত রাজ� ৩,৭৯০.২২ ৩,৭৬৪.১৪ ৪,০৩৮.০২ 
৪. কম �চারী অংশীদাির তহিবল  ৭৪.৬৬ ৭৩.৪০ ৯১.০৯ 
৫. ভ��িক (�ত��)  ০.৫০ ০.৫০ ৬.৪৯ 
৬. �দ  ৪,৪৮৬.৯৫ ৪,২১৫.৩০ ৩,৪০৫.৪৩ 
৭. কর �ব � নীট লাভ/ (�লাকসান)  (৩,৭০৫.০১) (২,৫৮১.৫৯) ৬,৯৪৭.৫০ 
৮. কর  ১,৬৪৫.২২ ১,৫৭৩.৯৪ ১,৬২১.১৬ 
৯. কর উ�র নীট লাভ/ (�লাকসান)  (৫,৬৭০.২৩) (৪,৩৫৫.৫৩) ৫,০৭৯.৯৯ 

১০. লভ�াংশ (িডিভেড� ) ১,১৯০.৪৫ ১,১২২.১২ ১,০১০.৭৭ 
১১. সংরি�ত আয়  (৬,৫৪০.৬৮) (৫,২৭৭.৬৫) ৪,২৯৫.৩২ 
১২. �মাট িবিনেয়াগ/ ফা�  ৫৯০,৫৭২.৬২ ৫১১,২৩৬.৪৫ ৪৩৮,৫৮৩.২৯ 
১৩. ই�ই� ৯৭,৩১২.৯০ ৮৫,৭৫৫.৮৭ ৭৫,৩৩৬.৬৫ 
১৪. 

(২/১২) 
িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফার হার  
 

(০.৫০) (০.৪০) ১.৪৬ 
১৫. 

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

(২.৬৩) (২.২০) ৩.০৫ 
১৬. ই�ই�র উপর লভ�াংেশর হার ( ১০/১৩)  ১.২২ ১.৩১ ১.৩৬ 
১৭. �মাট স�েদর টান �ওভার (১/১২)  ০.৩৪ ০.৩৭ ০.৪০ 

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

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

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

 ২০১৯-২০ �া�িলত অথ � বছের �মাট িবিনেয়ােগর উপর ঋণা�ক ০.৫০ শতাংশ পিরচালন �নাফার হার �া�লন করা 

হেয়েছ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা ঋণা�ক ০.৪০ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছের  

িবিনেয়ােগর উপর পিরচালন �নাফা িছল ১.৩৬ শতাংশ । পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার হার ২০১৯-২০ �া�িলত  ও     
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২০১৮-১৯  সংেশািধত  অথ �বছের যথা�েম ঋণা�ক ২.৬৩ শতাংশ এবং ২.২০ শতাংেশ দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের 

পিরচালন রাজে�র উপর �নাফার হার িছল ৩.০৫ শতাংশ।    

 স�েদর টান �ওভার পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, স�দ �বহােরর �মতা �ব �বত� অথ �বছেরর �ায় ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত অথ �বছের অপিরবিত�ত থাকেব এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের স�দ �বহােরর �মতা ২০১৭-১৮ সামিয়ক 

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

২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের অ-আিথ �ক পাবিলক কেপ �ােরশনস�েহর কর উ�র নীট �নাফা িছল ৫,০৭৯.৯৯ �কা� টাকা।    

২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের কর উ�র নীট �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম  ৪,৩৫৫.৫৩ �কা� 

টাকা ও ৫,৬৭০.২৩�কা� টাকা ।   

২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের সং�াস�হ সরকাির �কাষাগাের ১০১০.৭৭ �কা� টাকা লভ�াংশ িহসােব জমা �দান কের।       

২০১৯-২০ �া�িলত এবং ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ লভ�াংশ িহসােব যথা�েম ১১৯০.৪৫  �কা� টাকা এবং 

১১২২.১২ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।    

২০১৯-২০ অথ �বছের লভ�াংশ �াস পাওয়ার অ�তম কারণ হে� আ�জ�ািতক বাজাের �ালািন �তেলর �� �ি� এবং �দেশ �ালািন 

�তেলর �� আ�পািতক হাের �ি� না পাওয়ায় বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন ২০১৯-২০ অথ �বছের �লাকসােনর স�ুখীন হেব 

িবধায় লভ�াংশ �দান করেব না। ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের কেপ �ােরশনস�হ সরকার হেত �হীত ঋেণর উপর ৪,৪৮৬.৯৫ �কা� 

টাকা ও ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৪,২১৫.৩০ �কা� টাকা �দ �দান করেব যা ২০১৭-১৮ অথ �বছের িছল ৩,৪০৫.৪৩ �কা� টাকা। 

২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ১,৬৪৫.২২ �কা� টাকা কর �দােনর ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যা ২০১৮-১৯ সংেশািধত 

অথ �বছেরর সংেশািধত  ল��মা�া ১,৫৭৩.৯৪ �কা� টাকা  হেত কম । ২০১৭-১৮ অথ �বছের কর �দােনর পিরমাণ িছল ১,৬২১.১৬ 

�কা� টাকা।  

  

�নাফা তারতে�র কারণ   

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

রাজ� অজ�েন �মাট স�দ �বহােরর টান �ওভার। সারিণ- ১২ হেত �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ � বছের পিরচালন রাজে�র উপর 

নীট �নাফার হার িছল ৩.০৫। ২০১৯-২০ �া�িলত ও ২০১৮-১৯ সংেশািধত ঊভয় অথ �বছের পিরচালন রাজে�র উপর নীট 

�নাফার হার ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় �াস �পেয় যথা�েম ঋণা�ক ২.৬৩ ও ঋণা�ক ২.২০ । রাজ� অজ�েন �মাট স�েদর 

টান �ওভার অ�পাত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৪০% যা ২০১৯-২০ �া�িলত ও ২০১৮-১৯ সংেশািধত  অথ �বছের �াস �পেয় যথা�েম 

৩৪% ও ৩7%  হেব। 
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আিথ �ক তার� ও ি�িত 

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

সংেশািধত এবং ��ত ি�িতপ� �দখােনা হেয়েছ। এখান উে�� �য, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  �ােল� শীট ২০১৮-১৯   অথ �বছেরর  

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

��ত করা হেয়েছ।  একইভােব ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর  �ালা� শীট ২০১৭-১৮ এর িভি�েত �তির করা হেয়েছ।  

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

(�কা� টাকায়) 
 িববরণ �ন ২০১৯ 

 

�মাট স�েদর 

অংশ(%) 

বািষ �ক 

��ি�র হার 

�ন  ২০১৮  �মাট স�েদর 

অংশ(%) 

�ন ২০১৭ �মাট স�েদর 

অংশ (%) 

১. �লধন  ৯৭,৩১২.৯০ ১৬.৪৮ ১৩.৬৫ ৮৫,৭৫৫.৮৭ ১৬.৭৭ ৭৫,৩৩৬.৬৫ ১৭.১৮ 

২. দীঘ �েময়ািদ দায়  ২৭৭,০৩১.৪২ ৪৬.৯১ ১২.৮২ ২৪৭,২৪৬.৪৪ ৪৮.৩৬ ২১৭,৬৬২.৮৫ ৪৯.৬৩ 

৩. চলিত দায়  ২১৬,২২৮.৩০ ৩৬.৬১ ২১.৮৭ ১৭৮,২৩৪.১৪ ৩৪.৮৬ ১৪৫,৫৮৩.৮০ ৩৩.১৯ 

৪. �মাট দায়  ৪৯৩,২৫৯.৭২ ৮৩.৫২ ১৬.৫৩ ৪২৫,৪৮০.৫৮ ৮৩.২৩ ৩৬৩,২৪৬.৬৫ ৮২.৮২ 

৫. �মাট �িঁজ  ৫৯০,৫৭২.৬২ ১০০.০০ ১৬.০৪ ৫১১,২৩৬.৪৫ ১০০.০০ ৪৩৮,৫৮৩.২৯ ১০০.০০ 

৬. �ায়ী স�দ অবচয় বােদ ১২৬,৭০৬.৯৭ ২১.৪৫ ৮.৯২ ১১৪,৭১৬.৫৭ ২২.৪৪ ১০৬,৮০৪.৯৪ ২৪.৩৫ 

৭. অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�দ  ২৪২,২৭২.০৭ ৪১.০২ ২১.৬৯ ১৯৮,৯৯৬.৮৪ ৩৮.৯২ ১৬৩,৬০৭.৪১ ৩৭.৩০ 

৮. চলিত স�দ ম�দ  ২৪,৭৩৩.৯৯ ৪.১৯ ১০.০০ ২২,৪৮৫.৪৪ ৪.৪০ ২০,৪৪১.৩১ ৪.৬৬ 

৯. অ�া�  ১৯৬,৮৫৯.৫৯ ৩৩.৩৩ ১৫.৪৪ ১৭৫,০৩৭.৫৯ ৩৪.২৪ ১৪৭,৭২৯.৬৩ ৩৩.৬৮ 

১০. �মাট চলিত স�দ  ২২১,৫৯৩.৫৮ ৩৭.৫২ ১৪.৭৯ ১৯৭,৫২৩.০৩ ৩৮.৬৪ ১৬৮,১৭০.৯৪ ৩৮.৩৪ 

১১. �মাট স�দ ৫৯০,৫৭২.৬২ ১০০.০০ ১৬.০৪ ৫১১,২৩৬.৪৫ ১০০.০০ ৪৩৮,৫৮৩.২৯ ১০০.০০ 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের ৪৯� অ-আিথ �ক রা�ায়� সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ ৫৯০,৫৭২.৬২ �কা� টাকা �া�লন করা 

হেয়েছ যা ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ৪৩৮,৫৮৩.২৯ �কা� টাকার �লনায় ১৬ শতাংশ �বশী। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ায়ী স�দ �মাট 

স�েদর ২৪.৩৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �ায়ী স�দ যথা�েম �মাট স�েদর ২২.৪৪ ও 

২১.৪৫ শতাংশ। অতএব, �দখা যাে� �য, ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছের 

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

�কে�)�য়স�হ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট স�েদর ৩৭.০০ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের যা 

২০১৭-১৮ ��ত অথ �বছেরর �লনায় �মা�েয় �ি� �পেয় যথা�েম ৩৮.৯২ শতাংশ ও ৪১.০২ শতাংেশ দ�ড়ােব ।   

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের ঋণ �লধেনর সামি�ক অ�পাত ৮৩:১৭। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত  অথ �বছের 

ঋণ �লধেনর অ�পাত যথা�েম ৮৩:১৭ এবং ৮৪:১৬ । অথ �াৎ �মাট িবিনেয়ােগ �লধেনর পিরমাণ �ি� পােব।  ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ��েময়ািদ দায় ( চলিত দায়) �মাট স�েদর যথা�েম ৩৪.৮৬ এবং ৩৬.৬১  

শতাংশ । তেব আেলাচ� সমেয় চলিত স�দ  ১৪.৭৯ শতাংশ হাের �ি� পােব এবং চলিত দায় �ি� পােব ২১.৮৭ শতাংশ হাের। 

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের চলিত অ�পাত যথা�েম ১.১১ ও ১.০২। চলিত অ�পাত ১.৫ এর নীেচ 

সামি�কভােব রা�ায়� সং�ার নগদ অথ � �বােহ �িত�ল অব�ার পিরচায়ক (কাি�ত অ�পাত ২) ।                                                                                                                                   

 
 
  


