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                                            বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন 
১. �িমকা  
 বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন (বামউক) ১৯৬৪ সেন তদানী�ন �ব � পািক�ান অিড ��া� নং ৪ বেল ই� পািক�ান 
িফশািরজ �ডেভলপেম� কেপ �ােরশন নােম �িতি�ত হয়। �াধীনতা পরবত�কােল ১৯৭৩ সেন এ�া� নং-২২ �ারা “বাংলােদশ 
মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন” নামকরণ করা হয়। �িত�া হেতই অ� কেপ �ােরশন বাংলােদেশ মৎ� ও মৎ�  িশে�র উ�য়ন, 
আ�িনক �লােরর মা�েম গভীর স�� হেত মৎ� আহরণ, �া��স�ত উপােয় আহিরত মৎে�র অবতরণ, সংর�ণ, �ি�য়াকরণ 
ও বাজারজাতকরণসহ মৎ� র�ািনকারকেদর �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান কের আসেছ। বামউক সরকাির মািলকানাধীন 
�সবাধম� �ায়�শািসত বািণিজ�ক �িত�ান, যার �ধান কায �ালয় সহ ১৩� ইউিনট স�ণ ��েপ �দেশর মৎ� স�দ ও মৎ� 
িশে�র উ�য়েন িনেবিদত। এ কেপ �ােরশন FAO এর সহেযািগতায় ১৯৬৬-৭২ সেন বে�াপসাগের সাউথ �ােসজ, এিলফ�া� 
পেয়�, ই� অব �সায়াচ অব �না �াউ� ও �সায়াচ অব �না �াউ� নামক ৪� বািণিজ�ক মৎ� আহরণ ��� আিব�ার কের। 
কেপ �ােরশন কা�াই �লেক িমঠা পািনর মাছ উৎপাদন সং�া� কায ��ম পিরচালনা কের আসেছ। কেপ �ােরশেনর িনজ� অথ �ায়েন 
কাওরান বাজার� ২৩-২৪ নং �েট িবএফিডিস’র �ধান কায �ালেয়র ১৫ তলা িভত সহ ৬� তলা পয �� িনম �াণ কাজ স�� করা 
হেয়েছ। বত�মােন কেপ �ােরশেনর অধীন সরকাির অথ �ায়েন ১৬৮.০৬ �কা� টাকা �েয় ২� উ�য়ন �ক� বা�বায়নাধীন এবং আরও 
ন�ন উ�য়ন �ক� �হেণর কায ��ম �ি�য়াধীন আেছ। 
 

২. �পক� (Vision)  
  
 জনগেণর জ� �া��স�ত মাছ সরবরােহ সহায়তাকরণ ৷ 
 

৩. অিভল�� (Mission): 
 
 সা�ি�ক, কা�াই �লক ও হাওর অ�েলর আহিরত মাছ �া��স�ত উপােয় অবতরণ, অবতরণ পরবত� অপচয় �াসকরণ এবং     
মৎ� িবপণন কায ��ম ��ুভােব পিরচালনা কের জনগেণর �দাড়েগ�ড়ায় �পৗঁছােনা ৷ 

 

 

 ৪. �ধান কায �াবলীঃ 

 িনজ� পিরবহেণর মা�েম ঢাকা শহের ফরমািলন�� মাছ িবপণন। 

 মৎ� ও মৎ�জাত প� পি�য়াকরণ, সংর�ণ, বরফ উৎপাদন ও র�ািনেত সহায়তা �দান। 

 বাজারজাতকরেণর জ� �েয়াজনীয় ইউিনট �িত�া। 

 মৎ� িশকােরর �লার, পিরবহেণর ি�িজং ভ�ান ও িবপণন উ�য়েনর সিহত জিড়ত �েয়াজনীয় সকল সর�াম ও 

য�াংশ সং�হ, ধারণ ও হ�া�র। 

 

৫. �কৗশলগত উে��স�হঃ 

 অভ��রীণ বাজাের মাছ িবপণন। 

 বে�াপসাগের বািণিজ�কভােব মৎ� আহরণ �রাি�ত। 

 কা�াই �লেক মৎ� উৎপাদন �ি�। 

 �েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম �াণ ও মৎ� িশে�র উ�য়ন সাধন। 

 মানব স�দ উ�য়ন। 
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6.  weMZ wZb eQ‡ii AR©bmg~n  
 

 গত ২৮/১২/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ যা�াবাড়ী এলাকায় �দেশর �থম ��শালাইজড মৎ� মােক�ট ‘ঢাকা 

মহানগর মৎ� িবপণন �িবধািদ �ক�’ চা� করা হয়। এেত মৎ� খােত সরকােরর রাজ� আয় বাড়েব।  

 কা�াই �লেক িনজ� �ব�াপনায় �পানা উৎপাদেনর িনিমে� রা�ামা� �জলার লংগ� উপেজলায় এক� 

 আ�িনক মৎ� হ�াচাির িনম �াণ করা হেয়েছ। উ� হ�াচািরেত �র� �পানা উৎপাদন করা হে�।এেত            

কা�াই �লেক বািষ �ক �পানা ম�েদর পিরমাণ �ায় ৬০ টেন উ�ীত হেব।  

      মােছর উৎপাদন �ি�র লে�� সরকার ক��ক কা�াই �েদ মােছর �পানা অব��করণ, মা মাছ সংর�ণ, 

 �পানা িনধন �রাধকরণ, �জনন �মৗ�েম মাছ আহরণ ব�কালীন �জেলেদর িবক� আয় িহেসেব িভিজএফ 

 খা� সহায়তা �দান ��িত পদে�প �হণ করা হয়। এেত কা�াই �লেক ২০০৯-১০ অথ � বছেরর মৎ� 

 উৎপাদন ৯৩৪৭ �মি�ক টন �থেক �ি� �পেয় ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ায় ১৩০০০ �মি�ক টেন উ�ীত হেয়েছ।  

 ঢাকা শহের ফরমািলন�� তাজা মাছ ও �রিড � �ক িফশ বাজারজাতকরণ কায ��ম �হণ করা হয়। এেত 

 শহরবাসী �লভ �ে� সহেজ অ� সমেয় �া��স�ত মাছ �াি�র �েযাগ �ি� হেয়েছ। 

 িবএফিডিস’র ৩� সা�ি�ক ও ৪� িমঠা পািনর মৎ� অবতরণ �কে� ২০০৯-১০ অথ � বছের মৎ� অবতরণ 

 ১১৩৬৮ �মি�ক টন �থেক �ি� �পেয় ২০১৭-১৮ অথ � বছের ২১৭২৮ �মি�ক টেন উ�ীত হেয়েছ। এেত 

 �া��স�ত মৎ� অবতরণ �ি� পাে�।  

 িবএফিডিস’র ২� মৎ� �ি�য়াকরণ ও সংর�ণ �কে� ২০০৯-১০ অথ � বছের মৎ� �ি�য়াকরণ ২৩,৬৬৯  

 �মি�ক টন �থেক �ি� �পেয় ২০১৬-১৭ অথ � বছের ৩৯,৭৫০ �মি�ক টেন উ�ীত হেয়েছ।  

 চ��াম �জলার মেনাহরখালী �কে�র পাইকারী মৎ� বাজার ও আড়ৎঘরস�েহর অৈবধ দখলদার উে�দ 

 কের মািসক �ায় ৩.০০ ল� টাকায় ভাড়া �দান করা হয়। 

 বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালয় মিতিঝল� ভাড়া অিফস হেত িনজ� অথ �ায়েন         

িনিম �ত কাওরান বাজার� িবএফিডিস ভবেন গত ০১ জা�য়ারী ২০১৭ ি�ঃ তািরেখ �ানা�র করা হয়।  

 
  7. সম�া ও চ�ােল�স�হ 
 

 সরকার িনধ �ািরত কেপ �ােরশেনর অবতরণ �ক�স�হ �তীত অ��/অ�া��কর পিরেবেশ মৎ� 

অবতরণ �রাধকরণ; 

 �লার মািলক ও �জেলেদর মৎ� সংর�ণ, িবপণন �ব�া, ��ি�গত �ান ও সেচতনতার অভাব; 

 �বসরকাির বা �ি� মািলকানাধীন মৎ� অবতরণ �ক� ও �ি�য়াকরণ কারখানাস�হ কেপ �ােরশেনর 

িনয়�েণ আনয়ন িবষেয় িব�মান আইন সংেশাধণকরণ; 

 কেপ �ােরশেনর কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� �পনশন �িবধা চা�করণ; 

 কা�াই �লেকর কাপ � জাতীয় মাছ বাইেরর �ানীয় বাজাের অবতরণ ব�করণ; 
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9. ভিব�ৎ পিরক�নাঃ  

 চ�দ�র �জলার বড় ��শন মাছ ঘাট, �ভালার চরফ�াশন, বিরশােলর �মেহ�ীগ�, বর�নার তালতলী, �নামগে�র িদরাই, 

হিবগে�র বািনয়াচং ও �া�ণবািড়য়ার নািসরনগর উপেজলায় �মাট ৭ (সাত)� আ�িনক �িবধা স�িলত মৎ� অবতরণ 

�ক� এবং তৎসংল� ি�িজং ও ��ািরং �িবধাসহ িহমাগার িনম �ােণর জ� �ক� �হেণর ��াব করা হেয়েছ; 

 ক�বাজার �জলার সদর উপেজলার ��শ�ল এলাকায় মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র আ�ায়ণ �ক�-২ এর আওতায় 

এক� আ�িনক �টিক মহল �াপেনর কায ��ম �হণ; 

 �দেশর ��র, খাল-িবল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, উপ�ল স�� এলাকা �ভেদ মােছর �া�য �তার িভি�েত ৬৪ �জলার 

�িবধাজনক �ােন পয �ায়�েম �া��স�ত মৎ� অবতরণ �ক�/মৎ� বাজার ও মৎ� �ি�য়াকরণ �জান �াপন; 

 মােছর �পা� হারেভ� �িত �রাধকে� ও �ণগত মাছ �াি� �িবধােথ � যা�াবািড়� “ঢাকা মহানগর মৎ� িবপণন 
�িবধািদ �ক�” এর মা�েম �রিড � �ক িফস ��ত, �ােকটজাতকরণ ও ঢাকা শহেরর িবিভ� এলাকায় কম ��� 
জনসাধারেণর িনকট �লভ�ে� িবপণন; 

 বাংলােদশবাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর আইন হালনাগাদকরণ; 

 মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর �ক�স�েহর BMRE (Balancing, Modernization,  
Rehabilitation and Expansion) করণ; 

 িবএফিডিস ভবেনর ঊধ ��খী স�সারণ।  

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

�ধান কায �ালয় 
                                                                                                                                            (ল� টাকায়) 

�িমক  
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০  
সংেশািধত বােজট  

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক  
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ১১৮৬.৮৯ ১০৯৪.৬০ ১০৫৯.২৯ ৮৮৬.৯৯ 
২. �মাট �য় ১১১৩.১০ ১২১১.১৫ ১৪২৩.২৫ ১২৩৯.৪০ 
৩. �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)       ৭৩.৭৯  -১১৬.৫৫  -৩৬৩.৯৬ -৩৫২.৪১  

      

ইউিনটস�হ 
�িমক  
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০  
সংেশািধত বােজট  

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক  
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ৪৪৫১.৫৩ ৭০৭২.২৩ ৪০২১.৩৯ ২৭৬৫.৪১ 
২. �মাট �য় ৩৫৮৪.৬৮ ৩৩৩৭.২০ ৩২৮৩.৫৮ ২৪১৮.৪১ 
৩. নীট �নাফা/(ঘাটিত)  ৮৬৬.৮৫ ৭৩৫.০৩ ৭৩৭.৮১ ৩৪৭.০০ 

 

 

 



 

32 
 

৯. �ধান কায �ালেয়র বােজট পয �ােলাচনা 
ক. আয়-�েয়র িহসাব 
 সং�ার �ধান কায �ালেয়র �য়ভার সাধারণতঃ ইউিনটস�েহর উপর �লিভ ধায � কের িমটােনা হয়। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 

ইউিনটস�হ হেত �মাট ৪.১৭ �কা�  টাকা �লিভসহ �া� �দ ও অ�া� খােতর আয়সহ সং�ার �মাট ৮.৮৭ �কা� টাকা আয় হয়। 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট যথা�েম ৫.৮৭ �কা� টাকা এবং ৬.৪৭ 

�কা� টাকা �লিভ পাওয়া যােব বেল আশা করা যাে�। উি�িখত বছর�েয় �মাট আয় যথা�েম সামিয়ক অথ �বছেরর �চেয় �ি� 

�পেয় যথা�েম ১০.৯৪ �কা� টাকা এবং ১১.৮৭ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ধান কায �ালেয় 

�বতন-ভাতািদসহ �মাট ১২.৩৯ �কা� টাকা �য় হয়। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট এই �য় �ি� 

�পেয় যথা�েম ১২.১১ �কা� টাকা ও ১১.১৩ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট �য় 

পরবত� ঘাটিত দ�ড়ােব ১.১৬ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �য় পরবত� উ�ৃ� দ�ড়ােব .০.৭৪ �কা� টাকা । 

২০১৭-১৮ অথ �বছের �য় উ�ৃ� ঘাটিতর পিরমাণ িছল ৩.৫২ �কা� টাকা। 

 

 

 

খ. �নাফা ও তহিবল �বাহ  

 সং�ার �ধান কায �ালেয় �য় িনব �ােহর উে�ে� ধায ��ত ইউিনটস�েহর উপর �লিভ ও অ�া� উৎেসর আয়, অবচয়, 
স�দ িব�য় ও অ�া� তহিবলসহ ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কেপ �ােরশেনর �মাট ১১.০১ টাকা  তহিবল দ�ড়ােব। 
এর িবপরীেত �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগসহ �মাট ২.৬১ �কা� টাকার তহিবল িবিনেয়াগ করা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ফেল 
নীট তহিবল উ�ৃে�র পিরমাণ দ�ড়ােব ৮.৪০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ৯.০৬ �কা� টাকা তহিবল 
সং�েহর িবপরীেত ১.০২ �কা� টাকা তহিবল �বহার পরবত� নীট তহিবল উ�ৃে�র পিরমান দ�ড়ােব ৮.০৩ �কা� টাকা।     
২০১৭-১৮ অথ �বছের ঋণা�ক ১.৩৯ �কা� টাকা তহিবল সং�েহর িবপরীেত ৩০০.৪০ �কা� টাকা তহিবল �বহার পরবত� ঘাটিত 
তহিবেলর পিরমাণ িছল ৪.৪০ �কা� টাকা।   

গ.  �লধন কাঠােমা  

 ২০১৮ অথ �বছেরর ৩০�শ �ন কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪০০.০৮ �কা� টাকা এবং 
ঋণ ও �লধন অ�পাত িছল ১০৫:-৫। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত  বােজেট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �মাট 
স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় হেব যথা�েম ৪০৬.৪৮ �কা� টাকা ও ৪১২.৬২ �কা� টাকা ।    

ঘ.   জনবল 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ধান কায �ালেয় �মাট ১১৪� অ�েমািদত পেদর িবপরীেত কম �রত জনবেলর সং�া িছল ৯৯ জন। 
২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �ত�ািশত জনবেলর সং�া যথা�েম ৯৬ ও ৮৯ জন হেব বেল 
�া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �বতন ও ভাতািদ খােত �মাট �য় হয় ৩.৮২ �কা� টাকা এবং কম��িত বািষ �ক গড় 
�বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৩,৮৫,৪৭৫ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট �বতন ও ভাতািদ খােত �মাট �য় 
হেব ৩.৯৬ �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ ��ত অথ �বছর অেপ�া িক�টা �ি� �পেয় ৪,০২,৪৩৮ টাকা এবং 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �বতন ও ভাতািদ খােত �য় হয় ৩.৭৫ �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ 
সংেশািধত অথ �বছর হেত �ি� �পেয় হেব ৪,২০,৯৪৪ টাকা। 
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১০. ইউিনটস�েহর বােজট পয �ােলাচনা 

 ক. কা�াই �দ মৎ� আহরণ, উ�য়ন ও িবপণন �ক� (রা�ামা�)   

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ ইউিনেট �মাট ১০১.৫২ �মঃ টন মৎ� অবতরণ কের। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও    
২০১৯-২০ �া�িলত উভয় অথ �বছের এই অবতরেণর পিরমাণ ১০৮০০ �মঃ টন হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
এই ইউিনেট বরফ উৎপাদন ও িব�েয়র পিরমাণ িছল ৩৩৩৫ �মঃ টন। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত 
অথ �বছের এর পিরমাণ ৩৩০০ �মঃ টন হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এই ইউিনেটর �মাট রাজ� আেয়র 
পিরমাণ িছল ১৩.০৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট এই রাজ� আেয়র পিরমাণ �ি� 
�পেয়  হেব যথা�েম ১৩.৪৫ �কা� এবং ১৪.২৮ �কা� টাকা । 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ৬.৭৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও    
২০১৯-২০ �া�িলত বছের এই �য় �ি� �পেয় যথা�েম ৭.২০ �কা� টাকা ও ৭.১০ �কা� টাকা হেব বেল অ�মান করা হেয়েছ । 
২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬.৩০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত 
অথ �বছের পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৬.২৫ �কা� টাকা ও ৭.১৮ �কা� টাকা । 

 খ.  �লার   

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর বহের �মাট ৮ � �লার িছল। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত 
উভয় বাজেটও ৮ � কের �লার থাকেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের অ� ইউিনেটর �মাট রাজ� আেয়র পিরমাণ 
িছল ০.২৪ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত উভয় অথ �বছের এই রাজ� আেয় �ি� �পেয় হেব 
০.৯৬ �কা� টাকা  �কা� টাকা ।  

 এই ইউিনেটর পিরচালন �েয়র �ধান খাতস�হ হে� �ত�� ম�ির, �তল ও �ালািন, �মরামত ও র�ণােব�ণ, অবচয় 
ও অ�া� �য়। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট পিরচালন �য় িছল ০.২৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ 
�া�িলত বােজেট এই �য় �ি� �পেয়  হেব যথা�েম ০.৭৫ �কা� ও ০.৬৮ �কা� টাকা।   

 কেপ �ােরশেনর অ� ইউিনেট ২০১৭-১৮ অথ �বছের ০.১৩ �কা� টাকা নীট �লাকসান হয়। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও    
২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছের এই ইউিনেট যথা�েম ০.০৬ �কা� টাকা ও 0.১৩ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অিজ�ত হেব । 

গ.  মৎ� অবতরণ ও বাজারজাতকরণ   

 সং�ার িনধ �ািরত �ােন মাছ উঠােনা নামােনা, িব�েয়র �িবধা �দান ও বরফ িব�য়ই এই ইউিনট এর �ল কাজ।  
২০১৭-১৮ অথ �বছের িনধ �ািরত ঘাটস�েহ মৎ� অবতরেণর পিরমাণ িছল ৪৯৯৬ টন। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০   
�া�িলত উভয় অথ �বছের এর পিরমাণ  হেব ৪৬০০ টন। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের এই ইউিনট �মাট পিরচালন রাজে�র পিরমাণ িছল ২.০৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও 
২০১৯-২০   ��িলত উভয় অথ �বছের পিরচালন রাজ� ২.০৬ �কা� টাকা  কের হেব বেল আশা করা যাে� ।  

২০১৭-১৮ অথ �বছের এই খােত নীট �নাফার পিরমাণ িছল ০.৪৯ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও   
২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের নীট �নাফার পিরমাণদ�ড়ােব  যথা�েম ০.৩৮ �কা� টাকা এবং ০.৩৫ �কা� টাকা। 

ঘ. পাইকাির মৎ� বাজার      
  ২০১৭-১৮ অথ �বছের মৎ� অবতরেণর পিরমাণ িছল ১০৩০১ টন। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০   
�া�িলত উভয় অথ �বছের ৭৭০০ টন  মৎ� অবতরণ করেব বেল ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন 
রাজ� আয় িছল ১.৭৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বছের পিরচালন রাজ� আেয়র 
ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ১.৭৯ �কা� ও ১.৮০ �কা� টাকা । ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল 
১.৮৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত  বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের অ� ইউিনট যথা�েম ১.৯৫ �কা� টাকা ও 
১.৯৮ �কা� টাকা পিরচালন �য় হয়। এর ফেল এই ইউিনেট ২০১৭-১৮ অথ �বছের ০.১৪ �কা� টাকা নীট �লাকসান হয়। ২০১৮-১৯ 
সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের অ� ইউিনট যথা�েম ০.৩৮ �কা� টাকা ও ০.৪১ �কা� টাকা নীট 
�লাকসােন থাকেব। 
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ঙ. মৎ� �ি�য়াকরণ  

 �দেশর অভ��ের িব�য় এবং আ�জ�ািতক বাজাের র�ািনর জ� এই ইউিনট  মৎ� �ি�য়াজাত করা হয়। এই ইউিনট  
২০১৭-১৮ সামিয়ক অথ �বছের পিরচালন রাজে�র পিরমাণ িছল ৮.৪৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ 
�া�িলত অথ �বছের এই রাজে�র পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ১৭.৬৭ �কা� টাকা ও ২১.১৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব বেল আশা করা 
যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ৯.১৬ �কা� টাকা ফেল উ� অথ �বছের অ� ইউিনট হেত .৫১ �কা�  
টাকা নীট �লাকসান হয়। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের পিরচালন �য় িহসাব করা হেয়েছ 
যথা�েম ১৪.৭৬ ল� টাকা ও ১৬.৭৩ ল� টাকা। পিরচালন �য় �ি� পাওয়া সে�ও সং�া ২০১৮-১৯  ও ২০১৯-২০অথ �বছের 
যথা�েম ৪.০১ ল� এবং ৪.৫৬ ল� টাকা নীট �নাফা অজ�ন করেব। 
 
চ. িড,এন,িড (মহানগর জলাশয়)    
 িড,এন,িড (মহানগর জলাশয়) বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশেনর এক� ন�ন ইউিনট । ঢাকা, নারায়ণগ� ও �ডমরা 

এলাকা িব� ত �ি�ম �দ� বাংলােদশ মৎ� িবভােগর িনয়� ণাধীন িছল। সরকার এর স�দয় কায �কলাপ বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন 

কেপ �ােরশেনর উপর ��  কেরেছ। বত�মােন বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন �ানীয় মৎ� চািষেদর িনেয় �যৗথভােব মৎ� 
চাষ কায ��ম পিরচালনা করেছ। �যৗথ মৎ� চাষ কায ��েমর আওতায় মৎ� চািষরা সকল খরচ বহনসহ মােছর �পানা অব�� 
কের। ফেল মৎ� অব�ি�র পিরমাণ বােজেট �দশ �ন করা হয়িন।  
 ২০১৭-১৮ অথ �বছের এই ইউিনট �মাট পিরচালন রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.১৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত 
বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট �মাট পিরচালন রাজ� �াস �পেয় উভয় অথ �বছের ০.৮ �কা� টাকা কের হেব বেল িহসাব 
করা হেয়েছ। এই ইউিনেট ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট নীট �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব 
যথা�েম ০.২৮ �কা� টাকা এবং ০.২৯ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের নীট �নাফা িছল .০২ �কা� টাকা।    

ছ. �নাফা ও তহিবল �বাহ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহ ২.২৯ �কা� টাকা নীট �নাফা অিজ�ত হয়। ২০১৮-১৯ সংেশািধত 
বােজেট ও ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট সং�ার পিরচালন �নাফা �বশী হওয়ার ফেল যথা�েম ৬.২৫ �কা� ও ৭.৩৮ �কা� টাকা 
নীট �নাফা অজ�ন করেব।  

  ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর অবচয়সহ �মাট ৩.২৬ �কা� টাকা তহিবেলর �যাগাড় হয়। ত�ে� দীঘ �েময়ািদ ঋণ 
পিরেশাধ ও �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়ােগর পর উ�� তহিবেলর পিরমাণ দ�ড়ায় ১.০৪ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট 
এবং ২০১৯-২০ �া�িলত বােজেট যথা�েম ৭.৩৫ �কা� টাকা ও ৭.২৬ �কা� টাকা তহিবেলর �যাগান হেব যার িবপরীেত 
পিরচালনা স�ি�েত িবিনেয়াগ ও দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশােধর পর উ�ৃ� তহিবেলর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৬.১০ �কা� টাকা 
ও ৭.২৬ �কা� টাকা।  

জ.��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা     
(ল� টাকা) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ একক বােজট 
২০১৯-২০  

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮  

১. পিরচালন �নাফা ল� টাকা ১২০৮.৬৫ ৯৬০.৭৪ ৬৩৪.৫১ 
২. অবচয় ’’ ১০৯.৯৪   109.94  ৬০.১৮ 
৩. �বতন ও ম�ির ’’ ৯৫৫.৬৬ ৯৫০.৫৯ ৮৬৪.৯৩ 
৪. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) ’’ ২২৭৪.২৫ ২০২১.২৭ ১৫৫৯.৬২ 
৫. কম� সং�া জন ৩১৭ ৩২২ ৩২৫ 
৬. কম��িত ��সংেযাগ (৪/৫)  টাকা 717429.02 627723.60 479883.০৮ 

 ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০   �া�িলত অথ �বছের সং�ার �মাট ��সংেযাগ িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ২০.২১ 
�কা� টাকা এবং ২২.৭৪ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ১৫.৬০ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
কম��িত ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ৪,৭৯,৮৩৩.০৮ টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের 
কেপ �ােরশেনর জনবেলর �বতন-ভাতা �ি� পােব। ফল�িতেত �মাট ��সংেযাগ এবং কম��িত ��সংেযােগর পিরমাণ িবগত 
বছেরর �লনায় �ি� �পেয়  হেব যথা�েম ৬,২৭,৭২৪.০০ টাকা ও ৭,১৭,৪২৯.০২ টাকা।   
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ঝ. িবিনেয়াগ ও স�য়   
                                                                                                   (ল� টাকা) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ একক বােজট 
২০১৯-২ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮  

১. িবিনেয়াগ ল� টাকা ৪৬৭.১৩ ৫৬২.৯৩ ৪৭.৭২ 
২. সংরি�ত আয় (নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ)  ’’ ৮৫৬.৮৫ ৭২৫.০৩ ৩৪৭.০০ 
৩. অবচয় ’’ ১০৯.৯৪             109.94  ৬০.১৮ 
৪. �মাট স�য় (লাইন ২+৩)   ৯৬৬.৭৯ ৮৩৪.৯৭ ৪০৭.১৮ 

      কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল .৪৮ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও 
২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের এর পিরমাণ যথা�েম ৫.৬৩ �কা� টাকা ও ৪.৬৭ �কা� টাকা হেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। 
সং�ার ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের অবচয় �ি�র ফেল �মাট স�য় �ি� 
�পেয় হেব যথা�েম ৮.৩৫ �কা� টাকা ও ৯.৬৭ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট স�েয়র পিরমাণ িছল ৪.০৭ �কা� টাকা।   
  
ঞ. �লধন কাঠােমা  
         ২০১৮ অথ �বছের ৩০�শ �ন সং�ার ইউিনটস�েহর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৫১৮.৩৩ �কা� টাকা । ২০১৮-১৯ 
সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত বছের এই স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ৫৭০.১৩ �কা� টাকা ও ৬২২.৭৭ �কা� টাকা 
হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার ঋণ ও �লধন অ�পাত িছল ৯৩:৭। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০   
�া�িলত  অথ �বছের এই অ�পাত হেব  ৯৩:০৭ এবং ৯২:০৮।  
 
ট. সরকাির �কাষাগাের �দয়   

 কেপ �ােরশন �য সকল খােত রা�ীয় �কাষাগাের অথ � �দান কের থােক ত�ে� আমদািন ��, আয়কর, লভ�াংশ, 
লাইেস� িফ ও অ�া�-ই �ধান। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশন এসব খােত �মাট ০.৩৯ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা 
�দান কের। সং�া ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের ১০.০০ ল� টাকা  কের লভ�াংশ �দানসহ যথা�েম 
০.৮৫ �কা� টাকা এবং ০.৮৪ �কা� টাকা কের সরকাির �কাষাগাের জমা  �দান করেব। 
 
ঠ. জনবল 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহ �মাট ৬১৭� অ�েমািদত পেদর িবপরীেত ৩২৫ জন কম �কত�া, কম �চারী 
ও �িমক কম �রত িছল। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছের এই সং�া �াস �পেয় যথা�েম ৩২২ ও ৩১৭ জন 
হেব বেল ধারণা  করা হে�। সং�ার ২০১৭-১৮ অথ �বছের �বতন ও ভাতািদ খােত �য় করা হয় ৮.৬৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও 
২০১৯-২০  অথ �বছের �বতন ও ভাতািদ খােত �য় হেব যথা�েম ৯.৫১ �কা� ও ৯.৫৬ �কা� টাকা।  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ২,৬৬,১৩২ টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজেট 
গড় �বতন ও ভাতািদ �ি� �পেয় ২,৯৫,২১৪ টাকা এবং ২০১৯-২০  �া�িলত অথ �বছের গড় �বতন ও ভাতািদ ২০১৮-১৯ সংেশািধত 
বােজট হেত িক�টা �ি� �পেয়  হেব কম��িত ৩,০১,৪৭০ টাকা । 

 

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



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িচ� �হণ ও িচ� �হণ য�পািত  

নং . ১ িশ� সং�া ১২৫০০ ১২০০০ ১১০০০ ১১৮৮৮

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ৬০০.০০ ৫৭০.০০ ৫২০.০০ ৫৬২.১১

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ৪৮০০.০০ ৪৭৫০.০০ ৪৭২৭.২৭ ৪৭২৮.৩৮

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশে� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশে� অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ৩.০০ ৩.০০ ৬.০০ ০.৫৫

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪.০০ ৪.০০ ৩.০০ ১.২৯

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ৩২.০০ ৩৩.৩৩ ২৭.২৭ ১০.৮৫

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ২৩.০০ ২৪.০০ ২৪.০০ ২৫.১২

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৫১৩.০০ ৪৯৫.০০ ৩৮৮.৪০ ৪৫২.১২

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ৪১০৪.০০ ৪১২৫.০০ ৩৫৩০.৯১ ৩৮০৩.১৬

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ৯০.৮০ ৯১.২৭ ১১৬.১৪ ৮৫.৩০

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় ৭২৬.৪০ ৭৬০.৫৮ ১০৫৫.৮২ ৭১৭.৫৩

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৪৫৩.১৪ ৩৭৩.৭৯ ৮৫৪.৬০ ৩২০.০৪

টাকা . ১৮ �িত িশে� �য় ৩৬২৫.১২ ৩১১৪.৯২ ৭৭৬৯.০৯ ২৬৯২.১৩

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালনা �য় ১০৮৬.৯৪ ৯৯১.০৬ ১৩৯২.১৪ ৮৮৪.৪২

টাকা . ২০ �িত িশে� �য় ৮৬৯৫.৫২ ৮২৫৮.৮৩ ১২৬৫৫.৮২ ৭৪৩৯.৬০

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৪৮৬.৯৪ -৪২১.০৬ -৮৭২.১৪ -৩২২.৩১

টাকা . ২২ �িত িশে� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৩৮৯৫.৫২ -৩৫০৮.৮৩ -৭৯২৮.৫৫ -২৭১১.২২

 ২৪৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

স�াদনা  

নং . ১ িশ� সং�া ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৪৯২

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ৯.৮৪

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশে� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশে� অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ২.৫০ ২.৫০ ৫.০০ ০.২০

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৪.০০ ২.০০ ০.৭৫

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ১০০০.০০ ৬৬৬.৬৭ ৩৩৩.৩৩ ১৫২.৪৪

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ১৮.৫০ ১৯.৫০ ১৯.০০ ২১.২৮

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৩২.০০ ৩১.০০ ৫২.০০ ২৬.৮৬

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ৫৩৩৩.৩৩ ৫১৬৬.৬৭ ৮৬৬৬.৬৭ ৫৪৫৯.৩৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ১.৮২ ১.৯২ ২.৬৮ ১.৪৯

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় ৩০৩.৩৩ ৩২০.০০ ৪৪৬.৬৭ ৩০২.৮৫

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৯.০৬ ৭.৮৭ ১৯.৭২ ৫.৬০

টাকা . ১৮ �িত িশে� �য় ১৫১০.০০ ১৩১১.৬৭ ৩২৮৬.৬৭ ১১৩৮.২১

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালনা �য় ৬৯.৮৮ ৬৬.৭৯ ১০০.৪০ ৫৬.১৮

টাকা . ২০ �িত িশে� �য় ১১৬৪৬.৬৭ ১১১৩১.৬৭ ১৬৭৩৩.৩৩ ১১৪১৮.৭০

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৫৭.৮৮ -৫৪.৭৯ -৮৮.৪০ -৪৬.৩৪

টাকা . ২২ �িত িশে� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৯৬৪৬.৬৭ -৯১৩১.৬৭ -১৪৭৩৩.৩৩ -৯৪১৮.৭০

 ২৪৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পির�টন ও ��ণ  

লাখ িমটার . ১ �মাট �ি�য়া�ত িফ� ০.৩০ ০.৩০ ০.৩০ ০.০০

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

টাকা . ৩ �িত িমটাের রাজ� ৬.৬৭ ৬.৬৭ ৬.৬৭ ০

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

টাকা . ৫ �িত িমটাের রাসায়িনক �� ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ৬ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ৮ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৯ �িত িমটাের অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ১০ ��ার সাম�ী ০.৫০ ০.৫০ ১.০০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িমটাের �য় ১.৬৭ ১.৬৭ ৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ১২ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.৫০ ১.০০ ০.৫০ ০.০০

টাকা . ১৩ �িত িমটাের �য় ৫.০০ ৩.৩৩ ১.৬৭ ০

লাখ টাকা . ১৪ অবচয় ৫১.০০ ৫৩.৫০ ৫৩.০০ ৫৬.৫৪

লাখ টাকা . ১৫ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৩৯৭.০০ ৩৮২.০০ ২০৫.০০ ৩৫৯.৩১

টাকা . ১৬ �িত িমটাের �য় ১৩২৩.৩৩ ১২৭৩.৩৩ ৬৮৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ১৭ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ০.৩০ ০.৩২ ০.৪৫ ০.০০

টাকা . ১৮ �িত িমটাের �য় ১.০০ ১.০৭ ১.৫০ ০

লাখ টাকা . ১৯ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ১.৫১ ১.৩১ ৩.২৯ ০.০০

টাকা . ২০ �িত িমটাের �য় ৫.০৩ ৪.৩৭ ১০.৯৭ ০

লাখ টাকা . ২১ �মাট পিরচালনা �য় ৪৫২.৮১ ৪৩৯.৬৩ ২৬৪.২৪ ৪১৫.৮৫

টাকা . ২২ �িত িমটাের �য় ১৫০৯.৩৭ ১৪৬৫.৪৩ ৮৮০.৮০ ০

লাখ টাকা . ২৩ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৪৫০.৮১ -৪৩৭.৬৩ -২৬২.২৪ -৪১৫.৮৫

টাকা . ২৪ �িত িমটাের উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১৫০২.৭০ -১৪৫৮.৭৭ -৮৭৪.১৩ ০

 ২৪৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

শ��হণ  

নং . ১ িশ� সং�া ৩৩৩ ২৬৭ ৩০০ ১৫৩

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ১০.০০ ৮.০০ ১০.০০ ৪.৫৯

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ৩০০৩.০০ ২৯৯৬.২৫ ৩৩৩৩.৩৩ ৩০০০.০০

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশে� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশে� অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ৩.০০ ৩.০০ ৬.০০ ০.৪৫

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৯.০০ ৬.০০ ৩.০০ ০.৬৩

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ২৭০২.৭০ ২২৪৭.১৯ ১০০০.০০ ৪১১.৭৬

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৩৭.৫০ ৩৮.০০ ৩৯.০০ ৪১.১৩

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৩৪০.০০ ৩২৮.০০ ২১০.০০ ৩৯২.৭৭

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ১০২১০২.১০ ১২২৮৪৬.৪৪ ৭০০০০.০০ ২৫৬৭১২.৪২

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ১.৫১ ১.২৮ ২.২৩ ০.৭০

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় ৪৫৩.৪৫ ৪৭৯.৪০ ৭৪৩.৩৩ ৪৫৭.৫২

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৭.৫৫ ৫.২৫ ১৬.৪৩ ২.৬১

টাকা . ১৮ �িত িশে� �য় ২২৬৭.২৭ ১৯৬৬.২৯ ৫৪৭৬.৬৭ ১৭০৫.৮৮

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালন �য় ৩৯৮.৫৬ ৩৮১.৫৩ ২৭৬.৬৬ ৪৩৮.২৯

টাকা . ২০ �িত িশে� �য় ১১৯৬৮৭.৬৯ ১৪২৮৯৫.১৩ ৯২২২০.০০ ২৮৬৪৬৪.০৫

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৩৮৮.৫৬ -৩৭৩.৫৩ -২৬৬.৬৬ -৪৩৩.৭০

টাকা . ২২ �িত িশে� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১১৬৬৮৪.৬৮ -১৩৯৮৯৮.৮৮ -৮৮৮৮৬.৬৭ -২৮৩৪৬৪.০৫

 ২৪৬  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�সট ও �মকআপ  

নং . ১ িশ� সং�া ১২৫০০ ১১২৫০ ১০০০০ ১০৮৩০

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৪৩.৩২

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০

লাখ টাকা . ৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪.৫০ ৩.০০ ১.৫০ ০.২৫

টাকা . ৫ �িত িশে� �য় ৩৬.০০ ২৬.৬৭ ১৫.০০ ২.৩১

লাখ টাকা . ৬ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১৪৯.৬০ ১৪৪.৬০ ১০৫.০০ ১৫৫.৩৭

টাকা . ৮ �িত িশে� �য় ১১৯৬.৮০ ১২৮৫.৩৩ ১০৫০.০০ ১৪৩৪.৬৩

লাখ টাকা . ৯ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ৭.৫৭ ৭.২১ ০.০০ ৬.৫৭

টাকা . ১০ �িত িশে� �য় ৬০.৫৬ ৬৪.০৯ ০.০০ ৬০.৬৬

লাখ টাকা . ১১ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৩৭.৭৬ ২৯.৫০ ৬৫.৭৫ ২৪.৬৭

টাকা . ১২ �িত িশে� �য় ৩০২.০৮ ২৬২.২২ ৬৫৭.৫০ ২২৭.৭৯

লাখ টাকা . ১৩ �মাট পিরচালনা �য় ২০০.৪৩ ১৮৫.৩১ ১৭৪.২৫ ১৮৭.১২

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ১৬০৩.৪৪ ১৬৪৭.২০ ১৭৪২.৫০ ১৭২৭.৭৯

লাখ টাকা . ১৫ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১৫০.৪৩ -১৪০.৩১ -১৩৪.২৫ -১৪৩.৮০

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় -১২০৩.৪৪ -১২৪৭.২০ -১৩৪২.৫০ -১৩২৭.৭৯

 ২৪৭  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

অপ�ক�ালস  

লাখ িমটার . ১ �মাট  �ি�য়া�ত িফ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৩ �িত  িমটাের  আয় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ৪ ক�চা িফলম �বহার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৫ �িত িমটাের �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ৬ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ �িত িমটাের অপচয় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ৮ ��ার সাম�ী ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৯ �িত িমটাের �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িমটাের �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৪ �িত িমটাের �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৬ �িত িমটাের �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১৮ - �িত িমটাের খরচ ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালনা �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২০ �িত িমটাের �য় ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২২ �িত িমটাের উ�ৃ�/(ঘাটিত) ০ ০ ০ ০

 ২৪৮  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

বািণিজ�ক কায ��ম  

লাখ িমটার . ১ ক�চা িফলম �য় ০.৩০ ০.৩০ ০.৩০ ০.০০

লাখ িমটার . ২ িফলম িব�য় ০.৩০ ০.৩০ ০.৩০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ� ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

টাকা . ৪ �িত িমটাের রাজ� ১৬.৬৭ ১৬.৬৭ ১৬.৬৭ ০

�কিজ . ৫ উপজাত �ে�র পিরমাণ(িব�য়) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ উপজাত �� িব�য় (রাজ�) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ �িত �কিজেত রাজ� ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ৮ অ�া� আয় ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৪.৩১

লাখ টাকা . ৯ �মাট িব�য় রাজ� ১১.০০ ১১.০০ ১১.০০ ৪.৩১

লাখ টাকা . ১০ ক�চা িফে�র �� ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িমটােরর �� ১৩.৩৩ ১৩.৩৩ ১৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ১২ �দ বাবদ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ১৪ অ�া� �য় ০.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৫ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৩.৭৮ ৩.২৮ ৮.২১ ০.০০

টাকা . ১৬ �িত িমটাের �য় ১২.৬০ ১০.৯৩ ২৭.৩৭ ০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৭.৭৮ ৭.২৮ ১৭.২১ ০.০০

টাকা . ১৮ �িত িমটাের �য় ২৫.৯৩ ২৪.২৭ ৫৭.৩৭ ০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৩.২২ ৩.৭২ -৬.২১ ৪.৩১

টাকা . ২০ �িত িমটাের উ�ৃ� /(ঘাটিত) ১০.৭৩ ১২.৪০ -২০.৭০ ০

সকল কায ��ম একে� 

লাখ টাকা . ২১ িব�য় রাজ� ৬৮৫.০০ ৬৪৮.০০ ৫৯৫.০০ ৬২৪.১৭

লাখ টাকা . ২২ �মাট পিরচালন �য় ২২১৬.৪০ ২০৭১.৬০ ২২২৪.৯০ ১৯৮১.৮৬

লাখ টাকা . ২৩ পিরচালন উ�ৃ� /(ঘাটিত) -১৫৩১.৪০ -১৪২৩.৬০ -১৬২৯.৯০ -১৩৫৭.৬৯

 ২৪৯  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -১,৫৩১.৪০ -১,৪২৩.৬০ -১,৬২৯.৯০ -১,৩৫৭.৬৯. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১৮৮.১০  ১৭৮.১০  ১৬০.১০  ১৬১.০২. 

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -১,৩৪৩.৩০ -১,২৪৫.৫০ -১,৪৬৯.৮০ -১,১৯৬.৬৭. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -২১.৬৪ -২১.০৮ -১৭.৮৬ -২১.৩২. 

৬ �দ  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৪৫.০০  ১৫১.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১,৪৯৪.৩০ -১,৩৯৬.৫০ -১,৬১৪.৮০ -১,৩৪৭.৬৭. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান) -১,৪৯৪.৩০ -১,৩৯৬.৫০ -১,৬১৪.৮০ -১,৩৪৭.৬৭. 

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ২.০০  ২.০০  ৫.০০  ০.০০. 

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার % -০.০৩ -০.০৪ -০.০৮  ০.০০. 

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ০.৮৩  ০.৮২  ০.৭৬  ১.০০. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১,৪৯৪.৩০ -১,৩৯৬.৫০ -১,৬১৪.৮০ -১,৩৪৭.৬৭. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ১৩০.০০  ১৩৫.০০  ১৩৯.৫০  ১৪৪.০৭. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ -১,৩৬৪.৩০ -১,২৬১.৫০ -১,৪৭৫.৩০ -১,২০৩.৬০. 

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ �মাট তহিবল সং�হ -১,৩৬৪.৩০ -১,২৬১.৫০ -১,৪৭৫.৩০ -১,২০৩.৬০. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ২.০০  ২.০০  ৫.০০  ০.০০. 

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬.০০  ৪৬.০০  ৪১.৫০  ০.৬১. 

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

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ০.০০. 

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ২০০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ২৮৮.০০  ৩২৮.০০  ৫২৬.৫০  ০.৬১. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -১,৬৫২.৩০ -১,৫৮৯.৫০ -২,০০১.৮০ -১,২০৪.২১. 

 ২৫০  



 

�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ২৫১.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ২৬৭৫.৫১ ২৬৭৫.৫১ ২৬৭৫.৫১. 

২ সংরি�ত তহিবল -৯৭৯৮.৪৭ -৮৩০২.১৭ -৬৯০৩.৬৭. 

৩ ই��ই� -৭১২২.৯৬ -৫৬২৬.৬৬ -৪২২৮.১৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৩৬২১.৭৮ ৩৯০১.৭৮ ৪১৮১.৭৮. 

৫ চলিত দায় ৯৭০৯.৯২ ৭৬৩৪.১১ ৫৬৫৯.৬০. 

৬ �মাট দায় ১৩৩৩১.৭০ ১১৫৩৫.৮৯ ৯৮৪১.৩৮. 

৭ �মাট তহিবল ৬২০৮.৭৪ ৫৯০৯.২৩ ৫৬১৩.২২. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ২১৫ : -১১৫ ১৯৫ : -৯৫ ১৭৫ : -৭৫. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৪৮ : ১ ০.৫৫ : ১ ০.৬৮ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.৩৭ : ১ ০.৪৩ : ১ ০.৫৩ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৮২৬৬.৫৩ ৮২৬০.৫৩ ৮২১৪.৫৩. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৬৭১৬.৩৭ ৬৫৮৬.৩৭ ৬৪৫১.৩৭. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ১৫৫০.১৬ ১৬৭৪.১৬ ১৭৬৩.১৬. 

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

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১০৫৪.৩৭ ৯৫৮.৫২ ৮৭১.৩৮. 

১৬ -�দনাদার ২৫২১.৯৮ ২২৯২.৭১ ২০৮৪.২৮. 

১৭ -অ�া� ১০৮২.২২ ৯৮৩.৮৪ ৮৯৪.৪০. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৪৬৫৮.৫৮ ৪২৩৫.০৭ ৩৮৫০.০৬. 

১৯ -�মাট স�দ ৬২০৮.৭৪ ৫৯০৯.২৩ ৫৬১৩.২২. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.১১ ০.১১ ০.১১. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -০.১৪ -০.১৯ -০.৩৪. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৮১৭.০৮ ৭৬৮.২৯ ৭০২.৮৭. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -৫০৫১.৩৪ -৩৩৯৯.০৪ -১৮০৯.৫৪. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -১৬৫২.৩০ -১৫৮৯.৫০ ০. 

 ২৫১  



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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২৫২.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২. 

২ �াংক ি�িত  ৫.০০  ৫১.৮০  ১০.০০  ৩৯০.৫৫. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০ -১৬০.৯৬  ০.০০  ০.০০. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৫.৩২ -১০৮.৮৪  ১০.৩২  ৩৯০.৮৭. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান) -১,৩৪৩.৩০ -১,২৪৫.৫০ -১,৪৬৯.৮০ -১,১৯৬.৬৭. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১৩০.০০  ১৩৫.০০  ১৩৯.৫০  ১৪৪.০৭. 

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

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ০.০০. 

৯ ম�দ �াস  ৫.০০  ৫.০০  ১০.০০  ২.৫১. 

১০ �দনাদার �াস  ২০.০০  ২০.০০  ০.০০  ৭.২৩. 

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

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬) -১,০৩০.৯৮ -১,০৪২.৩৪ -১,১৫৭.৯৮ -৬৫১.৯৯. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ০.০০. 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ১০০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২২ পাওনাদার �াস  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ০.৫২. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ১০.০০  ১০.০০  ৫০.০০  ১.২৫. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ২০০.০০  ৩০০.০০. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১২.০০  ১২.০০  ৩৫২.০০  ৩০১.৭৭. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫) -১,০৪২.৯৮ -১,০৫৪.৩৪ -১,৫০৯.৯৮ -৯৫৩.৭৬. 

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

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

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

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

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

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১) -১,০৪২.৯৮ -১,০৫৪.৩৪ -১,৫০৯.৯৮ -৯৫৩.৭৬. 

 ২৫২  



 

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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২৫২.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৬.০০  ৪৬.০০  ৪১.৫০  ০.৬১. 

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

৩৬ �দ পিরেশাধ  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ২.০০  ২.০০  ৫.০০  ০.০০. 

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

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ২০০.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৪৩৯.০০  ৪৭৯.০০  ৬৭৭.৫০  ০.৬১. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৫.০০  ৫.০০  ৫.০০  ৫১.৮০. 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -১৬০.৯৬. 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৫.৩২  ৫.৩২  ৫.৩২ -১০৮.৮৪. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৪৪৪.৩২  ৪৮৪.৩২  ৬৮২.৮২ -১০৮.২৩. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ০.০০  ১১৪.১৬ -৫.০০ -৪৯৯.৭১. 

 ২৫৩  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

িব�য় কর ৫  ১.০০  ১.৪২ ১.০০  ২.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ১৫১.০০  ০.০০ ১৫১.০০  ১৫১.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ২.০০  ০.০০ ২.০০  ৫.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ২.০০  ০.০০ ৪.০০  ২.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ২.৫০  ২.১৫ ২.৫০  ২.৫০. 

�মাট ১৪  ১৫৮.৫০  ৩.৫৭ ১৬০.৫০  ১৬২.৫০. 

 ২৫৫  



 

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 চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 256.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৭৮৫,৭১৪ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৮  ৫  ৭  ৮  ৫  ৬  ৮  ৭  ৫৫.০০  ৭০.০০  ১২৫.০০. 

২  ১,১৩৫,০০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৬২  ১৭  ২০  ৬২  ১৭  ২০  ৬২  ১৮  ১০৭.০০  ১২০.০০  ২২৭.০০. 

৩  ৯১০,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ১৫  ৫  ১০  ১৫  ৪  ১০  ১৫  ৪  ৪১.০০  ৫০.০০  ৯১.০০. 

৪  ১,১৯৭,২৯৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৮৫  ২৭  ৩৭  ৮৫  ২৬  ৩৬  ৮৫  ২৯  ২০৩.০০  ২৪০.০০  ৪৪৩.০০. 

৫  ৪২৩,৯৬৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৫০৬  ২৫৬  ২৩২  ৫০৬  ২৫৫  ২৪০  ৫০৬  ২৫৪  ৪৪৩.০০  ৫৪০.৬০  ৯৮৩.৬০. 

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  ১৬৬,৬৬৭ অিনয়িমত �িমক  ০  ৩  ৩  ০  ৩  ৩  ০  ৮  ৫.০০  ০.০০  ৫.০০. 

১০  ৪২৩,৯৬৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৫০৬  ২৫৬  ২৩২  ৫০৬  ২৫৫  ২৪০  ৫০৬  ২৫৪  ৪৪৩.০০  ৫৪০.৬০  ৯৮৩.৬০. 

১১  ৫২৬,৩২৪ �মাট (৪+৯+১০)  ৫৯১  ২৮৬  ২৭২  ৫৯১  ২৮৪  ২৭৯  ৫৯১  ২৯১  ৬৫১.০০  ৭৮০.৬০  ১,৪৩১.৬০. 

 ২৫৬  



 

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 চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 257.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৪৭.০০  ৫৮.০০  ১০৫.০০  ৫১.০০  ৫৩.০০  ১০৪.০০ ১৭৫০০০০  ১৩০০০০০  ১৭৯২৮৫৭  ৫২.০০  ৭৩.৫০  ১২৫.৫০

 ১০৬.০০  ৯৭.০০  ২০৩.০০  ১১২.০০  ৬৮.০০  ১৮০.০০ ১০১৫০০০  ৭২০০০০  ১০১৯৮৩৩  ৯৩.৭৬  ৮৯.৮১  ১৮৩.৫৭

 ৪০.০০  ৩৯.০০  ৭৯.০০  ৭০.০০  ৫৮.০০  ১২৮.০০ ৭৯০০০০  ৪৪১৩৭৯  ৭৬০২৫০  ১৪.৫৫  ১৫.৮৬  ৩০.৪১

 ১৯৩.০০  ১৯৪.০০  ৩৮৭.০০  ২৩৩.০০  ১৭৯.০০  ৪১২.০০ ১০৭৫০০০  ৬৬৪৫১৬  ১১৭০৬২১  ১৬০.৩১  ১৭৯.১৭  ৩৩৯.৪৮

 ৪৫৩.০০  ৫৩৫.৬০  ৯৮৮.৬০  ৪৯০.০০  ৪১৮.২০  ৯০৮.২০ ৪১১৯১৭  ৪০০০৮৮  ৪০৯১১৪  ৫০৭.৬৪  ৫৩১.৫১  ১,০৩৯.১৫

 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

 ৫.০০  ০.০০  ৫.০০  ৭.০০  ০.০০  ৭.০০ ১৬৬৬৬৭  ৮৭৫০০  ৯৭৫০০  ৭.৮০  ০.০০  ৭.৮০

 ৪৫৩.০০  ৫৩৫.৬০  ৯৮৮.৬০  ৪৯০.০০  ৪১৮.২০  ৯০৮.২০ ৪১১৯১৭  ৪০০০৮৮  ৪০৯১১৪  ৫০৭.৬৪  ৫৩১.৫১  ১,০৩৯.১৫

 ৬৫১.০০  ৭২৯.৬০  ১,৩৮০.৬০  ৭৩০.০০  ৫৯৭.২০  ১,৩২৭.২০ ৪৯৪৮৩৯  ৪৪৬৮৬৯  ৪৭৬৪৩৬  ৬৭৫.৭৫  ৭১০.৬৮  ১,৩৮৬.৪৩

 ২৫৭  



( ল�  টাকায়)

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১. 3211129 অিফস ভাড়া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. 3111325 উৎসব ভাতা ... 44.00          43.00               45.00                36.83      

৩. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... 4.50            4.50                  4.50                  3.50         

৪. 3111326 �মণ ও যাতায়াত ... 7.00            7.00                  6.00                  5.38         

৫. 3211120 ডাক, তার ... 3.00           3.00                 3.00                  2.50         

৬. 3111315 �পাশাক ও পির�দ ... 2.00            2.00                  1.50                  1.47          

৭. 3255100 ছাপা, ব�ধাই ও মিনহাির  ��ািদ ... 3.00           3.00                 2.00                  2.00         

৮. 3211113 �ব��িতক খরচ ... 15.00          15.00                15.00                10.97        

৯. 3211127 বই ও সামিয়কী ... 0.40            0.45                  0.25                  0.11          

১০. 3211106 আ�ায়ন খরচ ... 3.30           3.80                 2.50                  2.92         

১১. 3258100 �মরামত,র�ণােব�ণ ও অিফস খরচ ... 8.00           7.00                  5.00                  5.00         

১২. 3111327 কম �চারীেদর অিতির� সময় কােজর ভাতা... 8.00           8.00                 8.00                  5.04          

১৩. 3211125 িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 5.00            5.00                  5.00                  3.41         

১৪. 3721105 �াথিমক িচিকৎসা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৫. 3821103 কর ও খাজনা ... 12.00          10.00                10.00                 8.16         

১৬. 3221108 �াংেকর কিমশন/এআই� ... 1.20            1.10                  1.20                  0.18          

১৭. 3211110 আইন খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৮. �� সমপ �ন ভাতা ... 100.00        120.00              100.00               116.12      

১৯. 3721102 ক�াণ তহিবেলর জ� বরা� ... 5.00            5.00                  5.00                  ০.০০

২০. কম �চারীেদর আয়কর বাবদ বরা� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২১. 3221101 অিডট িফ ... 1.00            1.00                  1.00                  0.98         

২২. সহায়ক তহিবেলর জ� বরা� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৩. 3211125 �মলা ও �দশ �নী ... 2.00            2.00                  2.00                  1.22         

২৪. 3111329 �সিমনার, কম �শালা ও �িশ�ণ ... 1.00            1.00                  1.00                  ০.৭১

২৫. 3911112 অ�াত�ািশত �য় ... -             -                   0.30                  ০.০৫

২৬. �যৗথ িবমার জ� বরা� ... 5.00            5.00                  5.00                  ০.০০

২৭. 3211115 পািনর িবল ... 5.50           5.50                 5.50                  3.20         

২৮. উৎস কর ... 20.00          20.00                30.00                11.30        

২৯. 3111328 �াি�  িবেনাদন ... ৯.২০ 3.00                 ১.০০ ৮.৪৬

৩০. 3221106 পিরবহন �য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩১. 3257206 স�ানী ভাতা ... 1.80            1.80                  0.50                  0.60         

৩২. ইেনােভশন 1.50            1.00                  ০.০০ ০.০০

৩৩. ��াচার 1.00            1.00                  ০.০০ ০.০০

৩৪. 3231101 �বেদিশক �িশ�ণ 10.00          10.00                ০.০০ ০.০০

�মাট ... 279.40       289.15            260.25             230.11     

A_©‰bwZK 
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বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

�ধান কায �ালয়, ঢাকা

২৩-অ�া� খরচ

তফিসল-১
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( ল�  টাকায়)

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�ালািন  ও িব��ৎ  (তফিসল-২)

১. 3211113 �ব��িতক খরচ (অপা:) ... 35.00         30.00               30.00                23.83      

২. 3243101 �ালািন  ও �ি�েক� ... 8.05           7.50                 6.80                  6.68         

�মাট ... 43.05         37.50              36.80              30.51       

�মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-৩)

১. 3258128 �মরামত ও র�ণােব�ণ ... 9.60           7.60                 7.50                  6.26         

২. �চরা য�পািত ও সর�ামািদ ... 0.20            0.15                  0.10                  0.10          

     �মাট ... 9.80           7.75                7.60                 6.36        

�ডাকসন ওভারেহড (অপা:) (তফিসল-৪)

১. 3111327 অিধকাল �য় 7.00            7.00                  7.00                  7.00          

২. 8112101 �েদয় ভিব� তহিবল ... 6.15           6.00                 6.14                  4.21          

৩. 3111326 �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 1.75            1.60                 1.50                  1.50          

৪. 3111325 উৎসব ভাতা ... 10.25          10.00                10.25                9.94         

৫. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... 1.30           1.20                  1.20                  1.19          

৬. 3111315 �পাশাক ও পির�দ ... 0.50            0.50                  0.50                  0.45          

৭. �কিমক�াল ও �াস সরবরাহ ... 2.00            2.50                 2.50                  1.40          

৮. 3211109 মাল উঠােনা নামােনা খরচ ... 0.20            0.25                 0.25                  0.11          

৯. 3211115 পািন খরচ ... 0.15            0.15                  0.10                  0.11          

১০. �পানা মােছর যাবতীয় খরচ ... 50.00          75.00                50.00                152.90      

১১. ��র পাড় সংর�ণ ... ১.০০ ২.০০ ৫.০০ ০.০০

১২. 3721105 �াথিমক িচিকৎসা ... 0.05            0.05                  0.05                  ০.০০

১৩. 3211102 �লক পির�ার ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৪. 3111328 �াি� িবেনাদন ... ৪.০০ 1.00                  ০.০০ ৩.৪৯

১৫. �লেক মৎ� স�দ সংর�ণ ... 7.00            6.00                 5.00                  ১.৭২

১৬. খ�চায় মৎ� চাষ 40.00          40.00                ০.০০ ০.০০

     �মাট  ... 131.35      153.25            89.49               184.02     

িব�য় ও িবতরণ খরচ : (তফিসল-৫)

১. পিরবহণ �য় (মােক��ং) ... 0.15            0.15                  0.15                  0.10          

২. মাছ িব�েয়র কিমশন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... 0.15           0.15                 0.15                 0.10         
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কণ ��লী মৎ� �দ আহরণ, উ�য়ন ও িবপনন �ক� (রাংগামা�)

(তফিসল-২,৩,৪ ও ৫)

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ

59



�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

অিফস ও �শাসিনক খরচ  (তফিসল-৬)

১. 3110000  কম �চারীেদর �বতন ও ভাতািদ ... 138.29     133.70           132.13            129.95    

২. 3111327 অিধকাল �য় ... 1.00          1.00                1.00                0.98        

৩. 8112101  �েদয় ভিব� তহিবল ... 7.30          6.98               7.00                5.15        

৪. 3111325  উৎসব ভাতা ... 13.00        12.50             13.00              11.53      

৫. 3111335  বাংলা নববষ � ভাতা ... 2.00          1.50               2.00                0.95        

৬. 3111326  �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 1.80          1.75               1.60                1.60        

৭. 3111315  �পাশাক-পির�দ ভাতা ... 0.80          0.80               0.60                0.76        

৮. 3211120  ডাক, তার ও �রালাপিন ... 0.40          0.40                0.50                0.32       

৯. 3255100  ছাপা, ব�ধাই ও মিনহাির  ��ািদ ... 1.50          1.50               1.50                1.19        

১০. 3211129 অিফস ভাড়া/�র� হাউজ ভাড়া ... 0.15          0.15               0.15                0.10        

১১. 3211113  �ব��িতক খরচ ... 3.00          3.00               3.00                2.32       

১২. 3211127  বই ও সামিয়কী ... 0.12          0.12               0.12                0.08        

১৩. 3211106  আ�ায়ন খরচ ... 1.00          1.00                1.00                0.48        

১৪. 3258100  �মরামত, র�ণােব�ণ ও অিফস খরচ... 1.80          1.75               1.50                1.50        

১৫. 3211125  িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 1.10          1.10                1.10                0.17        

১৬. 3721105  �াথিমক িচিকৎসা ... 0.05          0.05               0.05                ০.০০

১৭. 3821103  কর ও খাজনা ... 35.00       35.00             30.00              25.47      

১৮. 3211110  আইন খরচ ... 0.50          0.50               0.30                ০.০১

১৯. 3221101  অিডট িফ ... 0.15          0.15               0.12                0.12        

২০. 3221108  �াংেকর কিমশন ... 1.75          1.75               1.50                1.05        

২১. 3831100  িবমা ... 0.10          0.10                0.10                ০.০০

২২. 3257302  ডা�ােরর পাির�িমক ... 0.72          0.72               0.60                0.60        

২৩. 3243101  গািড়র �ালািন  ও �ি�েক� ... 3.00          3.00               2.70                2.70        

২৪. 3258101  গািড়  �মরামত ও র�নােব�ণ ... 1.00          1.00                1.00                0.66       

২৫. 3258106  �র� হাউজ র�নােব�ণ ... 5.00          5.00               5.00                1.17        

২৬. 3731101  আ�েতািষক বাবদ �য় ... 150.00      150.00            120.00            120.00    

২৭. 3821110  �ীড়া সাং�িতক ও িবেনাদন�লক অ��ান 0.15          0.15               0.10                0.10        

২৮. কম �কত�ােদর আয়কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৯. 3251109 �� �রাপন ... 0.05          0.05               0.05                ০.০২

৩০. 3258107 �মরামত ও র�ণােব�ণ ... ৫.০০ ৫.০০ ৪.০০ ১.৯৪

৩১. 3111328 �াি� িবেনাদন ... ৫.০০ 2.00               ০.০০ ৪.৮৩

     �মাট ... 380.73      371.72          331.72          315.75   

A_©‰bwZK 
†KvW

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ

কণ ��লী মৎ� �দ আহরণ, উ�য়ন ও িবপনন �ক� (রাংগামা�)

(তফিসল-৬)
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( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�ালািন  ও িব�ৎ �য়  (তফিসল-৭) 

১. 3211113 �ব��িতক খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. 3243101 �ালািন  ও �ি�েক� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-৮)

১. 3258128 �মরামত ও র�ণােব�ণ ... 30.00        30.00             30.00              0.04        

২. �চরা য�পািত ও সর�ামািদ ... ... ... ... ...

     �মাট  ... 30.00       30.00            30.00             0.04        

অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-৯)

১. 3111327 কম �চারীেদর অিতির� কােজর ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. 3111326 �মণ ও যাতায়াত ভাতা  ... 0.20          0.20               0.02                ০.০০

৩. 8112101 �েদয় ভিব� তহিবল ... 1.43          1.37               1.09                1.03        

৪. 3111325 উৎসব ভাতা ... 3.03         3.55               1.82                2.52        

৫. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... 0.25          0.37               0.19                0.17        

৬. 3111315 �পাশাক ও পিরচছদ ... 0.05          0.05               0.05                0.04        

৭. 3721105 �াথিমক িচিকৎসা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৮. ক�াচ �শয়ার ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৯. �কিমক�াল ও �াস ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১০. জাল ও জাল �তিরর সাম�ী ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১১. নািবকেদর ক�াণ ও সা�ি�ক ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১২. 3211109 মাল উঠােনা নামােনা খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৩. �ািকং �ােটিরয়ালস ও অ�া� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৪. �িশ�ণ ও কি�েটনিস পরী�া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৫. 3221102 লাইেস� িফ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৬. 3111328 �াি� িবেনাদন ... ০.৩০ -                 ০.০০ ০.৮৬

     �মাট ... 5.26         5.54              3.17               4.62       

িব�য় ও িবতরণ খরচ : (তফিসল-১০)

১. িব�য় এর উপর কিমশন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. র�ািন  ও বাজারজাতকরণ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. �সল� �েমাশন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

A_©‰bwZK 
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বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ

�লার বহেরর িব�ািরত িববরণী

(তফিসল-৭, ৮, ৯ ও ১০)

61



( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�শাসিনক খরচ  (তফিসল-১১)

১. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও �রালাপিন ... 0.02          0.02               0.01                ০.০০

২. ৩২৫৫১০০ ছাপা, ব�ধাই ও মিনহাির ... 0.03          0.03               0.01                ০.০০

৩. ৩৭৩১১০১ আ�েতািষক খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. ৩২১১১২৭ বই ও সামিয়কী ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন খরচ ... 0.05          0.05               0.02                ০.০০

৬. ৩২৫৮১০০ �মরামত,র�ণােব�ণ ও অিফস খরচ... 0.05          0.05               0.02                0.04        

৭. ৩২১১১২৯ অিফস ভাড়া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৮. ৩২১১১২৫ িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 0.50          0.50               0.50                ০.০০

৯. ৩২১১১১০ আইন খরচ ... 1.50          1.50               1.00                0.50        

১০. ৩২২১১০১ অিডট িফ ... 0.10          0.10                0.10                -          

১১. কম �চারীেদর আয়কর বাবদ খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১২. ৩২২১১০৮ �াংেকর কিমশন ... 0.15          0.15               0.15                0.14        

১৩. ৩৮৩১১০০ িবমা লাইেস� ও সােভ � িফ ... 5.00          5.00               5.00                -          

১৪. ৩৮২১১১০ �ীড়া ও সাং�িতক িবেনাদন ... 0.05          0.05               0.02                0.02        

১৫. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট  ... 7.45         7.45              6.83              0.70       

A_©‰bwZK 
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(তফিসল-১১)

�লার বহেরর িব�ািরত িববরণী

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ
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( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�মরামত ও র�ণােব�ণ  (তফিসল-১২)

1. �চরা য�পািত ও সর�ামািদ ... 0.10          0.10                0.10                ০.০৯

2. ৩২৫৮১০০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ... 3.30         3.30               3.30               2.51        

     �মাট ... 3.40         3.40              3.40               2.60       

উৎপাদন পির�য় (তফিসল-১৩)

১. 3111327 অিধকাল �য় ... 0.50          0.50               0.50                0.49        

২. 8112101 �েদয় ভিব� তহিবল ... 2.39         2.23               2.28               1.81        

৩. 3111236 �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 0.20          0.20               0.45                0.16        

৪. 3111325 উৎসব ভাতা .. 4.67          4.41                4.08                3.82       

৫. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... 0.46          0.45               0.41                0.33       

৬. 3111315 �পাশাক ও পির�দ ... 0.17          0.17                0.15                0.07        

৭. 3721105 �াথিমক িচিকৎসা ... 0.02          0.02               0.02                ০.০০

৮. �কিমক�াল ও �াস ... 1.70          1.70                1.70                1.50        

৯. 3211109 উঠােনা নামােনা খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১০. 3211115 পািন খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১১. �সলস �েমাশন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১২. 3731101 আ�েতািষক ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৩. 3211113 �ব��িতক খরচ ... 44.35        44.35             34.85             42.52      

১৫. ঘাট িলজ বাবদ �য় ... 1.10          1.10                1.10                1.07        

১৬. 3243101 �ি�েক� ... 0.80          0.80               0.80                0.71        

১৮. প�ন ভাড়া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৯. 3111328 শাি� িবেনাদন ... 0.60          -                 0.30                ১.১৬

২০. 9221105 পািন ও মােছর �ণগত পরী�া  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২১. 3221106 পিরবহণ খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২২. িব�েয়র উপর কিমশন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... 56.96      55.93            46.64             53.64     
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বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ

পাইকারী মৎ� বাজার

(তফিসল-১২ ও ১৩)

63



( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�শাসিনক �য়  (তফিসল-১৪)

১. 3110000 কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন ও ভাতা ... 60.47        60.37             60.40              63.77     

২. 3111327 অিধকাল �য় ... 0.35         0.35               0.40                0.18        

৩. 8112101 �েদয় ভিব� তহিবল ... 2.73         2.72               2.76               1.94        

৪. 3111325 উৎসব ভাতা ... 5.57          5.48               6.07                4.98        

৫. 3111335 �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 0.52          0.53               0.55                0.43        

৬. 3111236 বাংলা নববষ � ভাতা ... 0.95          1.05               0.95                0.98        

৭. 3111315 �পাশাক ও পির�দ ... 0.27          0.27               0.30                0.18        

৮. 3211120 ডাক, তার ও �রালাপিন ... 0.25          0.24               0.24                0.17        

৯. 3255100 ছাপা, ব�ধাই ও মিনহাির  ��ািদ ... ... 0.88         0.88               0.88               0.83       

১০. 3211113 �ব��িতক খরচ ... 4.10          4.10                4.50                3.62       

১১. 3211127 বই ও সামিয়কী ... 0.17          0.14                0.13                0.11        

১২. 3211106 আ�ায়ন খরচ ... 0.40          0.35               0.35               0.26        

১৩. 3258100 �মরামত,র�ণােব�ণ ও অিফস খরচ... 2.75          2.50               2.52               1.63       

১৪. 3211125 িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 0.60          0.60               0.80                0.48        

১৫. 3721105 �াথিমক িচিকৎসা ... 0.05          0.05               0.05                ০.০০

১৬. 3821103 কর ও খাজনা ... 4.80          5.80               5.30               2.89        

১৭. 3211110 আইন খরচ ... 0.35         0.30               0.30                0.45        

১৮. 3221101 অিডট িফ ... 0.28          0.28               0.28                0.10        

১৯. কম �চারীেদর আয়কর বাবদ বরা� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২০. 3221108 �াংেকর কিমশন ... 0.37          0.27               0.43                0.13        

২১. 3258101 গািড় �মরামত ও র�ণােব�ণ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২২. 3243101 �ালািন  ও �ি�েক� (গািড়/�বাট) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৩. 3251109 বনায়ন ... 0.01          0.01                0.03                ০.০০

২৪. 3831100 িবমা/লাইেস� িফ ... 0.36         0.31               0.31                0.13        

২৫. 3821110 �ীড়া সাং�িতক ও িবেনাদনম লক অ��ান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৬. 3731101 আ�েতািষক বাবদ �য় ... 6.00          6.00               6.00                4.00        

২৭. 3257302 ডা�ােরর পাির�িমক ... 0.34          0.34               0.34                0.33       

২৮. 3211125 �মলা/�দশ �নী ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৯. 3111328 �াি� িবেনাদন ... 0.94          ০.০০ 0.20                ১.৪৫

৩০. 3211115 পািনর িবল 0.20          0.20               ০.০০ ০.০০

     �মাট ... 93.71        93.14             94.09              89.04      
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(তফিসল-১৪)

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ

পাইকারী মৎ� বাজার

64



( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�ালািন  ও িব�ৎ �য়  (তফিসল-১৫)

১. ৩২৪৩১০১  �ালািন  ও �ি�েক�((�রফ: �জনােরটর 0.30          0.30               0.30                ০.০০

২. ৩২১১১১৩  �ালািন  ও �ি�েক� (জাহাজ/বরফকল... 0.20          0.20               0.20                ০.২২

২. ৩২৪৩১০৯  �ব�িতক খরচ ... 5.00          5.00               5.00                3.28       

     �মাট ... 5.50         5.50              5.50               3.50       

�মরামত ও র�ণােব�ণ  (তফিসল-১৬)

১. ৩২৫৮১২৮   �মরামত ও র�ণােব�ণ ... 2.60         2.60               1.50                2.50        

২.   �চরা য�পািত ও সর�ামািদ ... 0.10          0.10                0.05                0.05        

     �মাট ... 2.70         2.70              1.55               2.55       

উৎপাদন পির�য়  (তফিসল-১৭)

১. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় ... 0.70          0.70               0.70                0.70        

২. ৮১১২১০১ �েদয় ভিব� তহিবল ... 2.20          2.50               2.50                1.45        

৩. ৩১১১৩২৬ �মণ ও যাতায়াত ... 0.60          0.60               0.50                0.48        

৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... 4.50          4.50               4.50                3.51        

৫. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ... 0.60          0.60               0.60                0.24        

৬. ৩১১১৩৩৫ �পাশাক ও পিরচছদ ... 0.15          0.15               0.10                0.06        

৭. ৩৭২১১০৫ �াথিমক িচিকৎসা ... 0.02          0.02               0.02                ০.০০

৮. �কিমক�াল ও �াস ... 1.00          1.00                1.00                ০.০০

৯. �ানীয় মাছ �য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১০. পিরবহন খরচ ... 0.02          0.02               0.02                ০.০২

১১. মােছর �পানা �য়/চাষ ... 0.10          0.10                0.10                ০.০৭

১২. ৩২১১১০৯ উঠােনা নামােনা খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৩. ৩২১১১২৯ অিফস ভাড়া ... ০.৪৫ ০.৪০ ০.৪৫ ০.৩৬

১৪. ��রপাড় সংর�ণ ... ০.১০ ০.১০ ০.০৫ ০.০৫

১৫. ৩২২১১০৫ পািন খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৬. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ... 1.00          -                 2.00                ১.৩৯

     �মাট ... 11.44        10.69            12.54             8.33      
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বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

ইউিনটস�হ

মৎ� অবতরণ ও বাজারজাতকরণ

(তফিসল-১৫, ১৬ ও ১৭)
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( ল�  টাকায়
�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক
ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�শাসিনক খরচ  (তফিসল-১৮)
১. ৩১১০০০০ কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন ও ভাতািদ... 45.00        44.00              51.00              41.77      
২. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় ... 0.40          0.40                0.40                0.40        
৩. ৮১১২১০১ �েদয় ভিব� তহিবল ... 2.00          2.00               2.00                1.76        
৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... 4.50          4.50               4.50                3.78       
৫. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ... 0.50          0.50               0.60                0.34        
৬. ৩১১১৩২৬ �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 0.60          0.60               0.45                0.44        
৭. ৩১১১৩১৫ �পাশাক ও পির�দ ... 0.10          0.10                0.10                0.09        
৮. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও �রালাপিন ... 0.15          0.15               0.15                0.13        
৯. �বতেনর উপর আয় কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
১০. ৩২৫৫১০০ ছাপা, ব�ধাই ওমিনহাির  ��ািদ ... 0.30          0.30               0.30                0.30        
১১. ৩২১১১১৩ �ব��িতক খরচ ... 0.03          0.03               0.03                -          
১২. ৩২১১১২৭ বই ও সামিয়কী ... 0.05          0.05               0.05                0.05        
১৩. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন খরচ ... 0.32         0.30               0.30                0.28        
১৪. ৩২৫৮১০০ �মরামত, র�ণােব�ণ ( অিফস) 0.50          0.50               0.50                0.50        
১৫. ৩২৫৮১০৬ �মরামত, র�ণােব�ণ  ( �র� হাউজ)... 0.10          0.10                0.05                0.04        
১৬. ৩২৫৮১০৬ �মরামত, র�ণােব�ণ (আবািসক বাস�ান... 0.80          0.80               0.80                0.59        
১৭. ৩২১১১২৫ িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 0.20          0.20               0.20                ০.০০
১৮. ৩৭২১১০৫ �াথিমক িচিকৎসা ... 0.02          0.02               0.02                ০.০০
১৯. ৩৮২১১০৩ কর ও খাজনা ... 1.50          1.50               1.50                3.86       
২০. ৩২৪৩১০১ গািড়র �ালানী ও �ি�ক�া� (�বাট সহ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২১. ৩২৫৮১০১ গািড় �মরামত ও র�ণােব�ণ (�বাট সহ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২২. ৩২১১১১০ আইন খরচ ... 0.10          0.10                0.10                ০.০১
২৩. ৩২২১১০১ অিডট িফ ... 0.10          0.10                0.10                0.10        
২৪. ৩২৫১১০৯ বনায়ন/�� �রাপন ... 0.10          0.05               0.05                0.03        
২৫. ৩২৫৭৩০২ ডা�ােরর পাির�িমক ... 0.02          0.02               0.02                ০.০০
২৬. ৩৮২১১১০ �ীড়া ও িবেনাদন ... 0.02          0.02               0.02                ০.০১

২৭. মৎ� চাষ কায ��ম ... 0.20          0.20               0.20                0.12        

২৮. ৩৭৩১১০১ আ�েতািষক বাবদ �য় ... 24.00        24.00             24.00              24.00      

২৯ ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ১.০০ -                 ০.০০ ১.৫০

৩০. ৩২২১১০৮ �াংেকর কিমশন ... 0.60          0.60               0.50                0.51        

৩১. ৩৮৩১১০০ বীমা ও লাইেস� িফ ... 0.10          0.10                0.10                0.04        

৩২. ৩২৫৮১০০ �মরামত ও র�ণােব�ণ অ�া� ... 0.20          0.20               0.20                ০.১৬

৩৩. ৩২১১১২৫ �মলা/�দশ �নী ... 0.20          0.20               0.20                ০.১৬
     �মাট ... 83.71       81.64            88.44             80.97     
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(তফিসল-১৯,২০ ও ২১) ল�  টাকা 

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

�ত�� ক�চামাল �য় বাবদ খরচ (তফিসল-১৯)

১. ৩২৫৪১০১ �ানীয় মাছ �য় ... ০.০০ ০.০০ 25.00                ০.০০
২. ৩২৫৪১০১ �া�মান মাছ িব�েয়র জ� মাছ �য় ... 280.00       270.00              260.00              231.58     
৩. ৩২৫৪১০১ সা�ি�ক মাছ �য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... 280.00       270.00             285.00             231.58    
�ালািন  ও িব��ৎ : (তফিসল-২০)

১. ৩২১১১৩ �ব��িতক খরচ ... 190.90        160.90              129.90              99.70       
২. ৩২৪৩১০১ �ালািন  ও �ি�ক�া� (বরফ কল ও অ�া�... 3.80           3.80                 3.00                  2.76         

৩. ৩২৮৩১০৯ গািড়র�ালািন  ও �ি�ক�া� ... 1.00            1.00                  1.20                  ০.০০
     �মাট ... 195.70       165.70            134.10             102.46     

�মরামত ও র�ণােব�ণ  (তফিসল-২১)

১. ৩২৫৮১২৮ বরফ কল ও অ�া� ... 13.30         15.30               10.70                8.05         
২. ৩২৫৮১০১ গািড় �মরামত ও র�ণােব�ণ ... 2.00            2.00                  6.50                  ০.০০
৩. �চরা য�পািত ও সর�ামািদ ... 1.40            1.40                  1.30                  0.09          

     �মাট (তফিসল-২১) ... 16.70         18.70               18.50               8.14         
�ডাকশন ওভারেহড  (তফিসল-২২)

১. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় ... 1.68           1.68                 1.68                  1.08          
২. ৮১১২১০১ �েদয় ভিব� তহিবল ... 7.30           7.27                 9.75                  5.99         

৩. ৩১১১৩২৬ �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 1.23           1.28                 1.36                  0.95         
৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... 16.18          15.05                18.35                14.10        
৫. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ... 1.69           1.59                  1.86                  1.70          
৬. ৩১১১৩১৫ �পাশাক ও পিরচছদ ... 0.82           0.82                 0.60                  ০.২৯
৭. ৩৭২১১০৫ �াথিমক িচিকৎসা ... 0.13           0.13                 0.13                  -           

৮. �কিমক�াল ও �াস ... 6.50           6.50                 5.20                  2.67         
৯. �ািকং �ােটিরয়াল� ও অ�া� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
১০. ৩২১১১০৯ উঠােনা নামােনা খরচ(�লবার) ... 8.20           8.20                 7.10                  6.41          

১১. �সল� �েমাশন ... ০.০২ ০.০২ ০.০২ ০.০০
১২. ৩১২১১০৬ পিরবহন খরচ ... 0.60           0.60                 0.60                  0.34         
১৩. মােছর �পানা ও আ�ষিগক ... 1.50            1.50                  2.00                  0.02         
১৪. ৩৭৩১১০১ আ�েতািষক �য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
১৫. ওয়াক�শপ �য় ... 500.00        350.00             450.00              58.14        

১৬. ��র ও পাড় সংর�ণ ... 0.10            ০.১০ 0.10                  0.10          
১৭. ৩২১১১২৯ অিফস ভাড়া/�দাকান ভাড়া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
১৮. �েসিসং খরচ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৯. চাজ� ও �নশ ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২০. ৩২২১১০৫ পািন ও মােছর �ণগতমান  পরী�া 0.40            ০.৪০ 0.15                  ০.০০

২১. উৎসাহ ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২২. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ... ২.০০ 1.00                  ০.০০ ৪.২২

৫৪৮.৩৫ ৩৯৬.১৪ ৪৯৮.৯০ ৯৬.০১
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( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�শাসিনক খরচ  (তফিসল-২৩)

১. ৩১১০০০০ কম �চারীেদর �বতন ও ভাতািদ ... 237.00      231.81           226.42           216.96   

২. ৮১১২১০১ �েদয় ভিব� তহিবল ... 10.35        13.10              10.72              8.61        

৩. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... 17.90        19.45              17.11               20.43      

৪. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা 2.50          2.50               1.85                1.77        

৫. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় ... 1.55          1.55               1.25                1.08        

৬. ৩১১১৩২৬ �মণ ও যাতায়াত ভাতা ... 2.45          2.45               2.10                1.64        

৭. ৩১১১৩১৫ �পাশাক ও পিরচছদ ... 1.25          1.25               0.90                0.50        

৮. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও �রালাপিন ... 0.96         0.96               0.89                0.78        

৯. ৩২৫৫১০০ ছাপা, ব�ধাই ও মিনহাির  ��ািদ ... 1.25          1.25               1.35                0.82        

১০. ৩২১১১১৩ �ব��িতক খরচ ... 7.00          7.00               8.00                4.47        

১১. ৩২১১১২৭ বই ও সামিয়কী ... 0.21          0.21               0.18                0.17        

১২. ৩২৫৮১০০ �মরামত ও র�ণােব�ণ (অিফস) ... 10.02        10.02              5.62               3.87       

১৩. ৩২১১১২৫ িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 1.40          1.40                1.70                ০.৬০

১৪. ৩২৫৮১০৬ আবািসক এবং �র� হাউজ �মরামত ও র�ণােব�ন... 12.60        11.10              7.50                4.55        

১৫. ৩৭২১১০৫ �াথিমক িচিকৎসা ... 0.16          0.16               0.06                0.01        

১৬. ৩৮২১১০৩ কর ও খাজনা ... 15.50        15.50             8.50                5.24        

১৭. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন খরচ ... 1.01          1.11                0.96               0.91        

১৮. ৩২৪৩১০১ �ালািন  ও �ি�ক�া� (গািড়/�বাট) ... 4.00          4.00                3.00                2.74        

১৯. ৩২৫৮১০১ �মরামত ও র�ণােব�ণ(গািড়/�বাট) ... 4.00          3.50               3.00                1.41         

২০. ৩২১১১১০ আইন খরচ ... 2.95          2.95               3.45               1.85        

২১. ৩২২১১০১ অিডট িফ ... 0.47          0.47               0.47                0.02        

২২. ৩২২১১০৮ �াংেকর কিমশন ... 1.94          1.94                1.27                1.63       

২৩. ৩৮৩১১০০ িবমা/লাইেস� িফ ... 1.41          1.41                1.21                1.25        

২৪. ৩২৫১১০৯ ��েরাপন/বনায়ন ... 0.13          0.13               0.18                -          

২৫. কম �কত�ােদর আয়কর বাবদ বরা� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৬. ৩৮২১১১১০ �ীড়া ও িবেনাদন ... 0.21          0.21               0.21                0.08        

২৭. ৩৭৩১১০১ আ�েতািষক �য় ... 81.00        81.00             69.00              18.00      

২৮. ৩২১১১২৫ মৎ� �মলা ... 0.20          0.20               0.10                0.02        
২৯. ৩২৫৭৩০২ ডা�েরর পাির�িমক ... 1.39          1.39               1.33               ১.২৪
৩০. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ... ১.২০ 0.50               ০.০০ ৪.৫৮
৩১. ৩২১১১২৯ অিফস ভাড়া/ পািনর িবল ১.০০ 1.00                ০.০০

     �মাট ��শাসিনক �য় ... 423.01         419.52           378.33          305.23      
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( ল�  টাকায়
�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক
ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

�ডাকশন ওভারেহড  (তফিসল-২৪)
১. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২. ৮১১২১০১ �েদয় ভিব� তহিবল ... 0.74          0.59               0.59                0.59        
৩. ৩১১১৩২৬ �মণ ও যাতায়াত ... 0.15          0.15               0.15                0.15        
৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... 1.84          1.75               1.46                1.46        

৫. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা ... 0.13          0.12               0.10                0.10        

৬. ৩১১১৩১৫ �পাশাক ও পিরচছদ ... 0.05          0.05               0.05                ০.০৫

৭. ৩২১১১০২ �লক পির�ার পির��তা ও অ�া� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৮. ৩২২১১০৫ পািন ও মােছর �ণগতমান পরী�া-িনরী�া খরচ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৯. ৩২৫৮১২৮ �মরামত ও র�ণােব�ণ �য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১০. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... 2.91         2.66              2.35              2.35       

�শাসিনক খরচ  (তফিসল-২৫)

১. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও �রালাপনী ... 0.05          0.05               0.05                0.02        

২. ৩২৫৫১০০ ছাপা, ব�ধাই ওমিনহাির  ��ািদ ... 0.10          0.10                0.10                0.07        

৩. ৩২১১১২৭ বই ও সামিয়কী ... 0.03          0.03               0.03                0.02        

৪. ৩২১১১০৬ আ�ায়ন খরচ ... 0.06          0.06               0.05                0.06        

৫. ৩২৫৮১০৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ ... 0.03          0.03               0.03                ০.০০

৬. ৩২১১১২৫ িব�াপন, �কাশনা ও �দশ �নী ... 0.10          0.10                0.05                ০.০০

৭. ৩৮২১১০৩ কর ও খাজনা(িলজ মািন সহ) ... 20.00        20.00             20.00              ০.০০

৮. ৩২২১১০৮ �াংেকর কিমশন ... 0.05          0.05               0.05                0.01        

৯. ৩১১১৩২৭ ওভার টাইম ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১০. ৩২১১১১০ আইন খরচ ... 0.20          0.20               0.30                ০.০৮

১১. ৩২২১১০১ অিডট িফ ... 0.10          0.10                0.10                ০.১০

১২. ৩৭৩১১০১ আ�েতািষক �য় ... ০.০০ ০.০০ 6.00                ০.০০

১৩. ৩২৪৩১০১ �ালািন  ও �ি�ক�া� (গািড়) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৪. ৩২৫৮১০১ গািড় �মরামত ও র�ণােব�ণ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৫. কম �কত�ােদর আয়কর বরা� ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৬. ৩৭২১১০৫ �াথিমক িচিকৎসা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৭. ৩২৫৪১০১ মৎ� চাষ কায ��ম পিরচালনা খরচািদ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৮. ৩২১১১২৫ �মলা/�দশ �নী ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৯. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২০. উৎস কর ... ০.০৫ 0.05               ০.২০ ০.০৩
     �মাট  ... 20.77       20.77            26.96            0.39       
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িড,এন,িড ইউিনট
(তফিসল-২৪ ও ২৫)
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( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

পিরচালন �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ(তফিসল-২৬)       

১. ৪১১১৩১৭ ইমারত, িনম �াণ ও �াপনা ... 137.05      295.75           44.65              16.75      

২. ৪১১২৩১৬ য�াংশ এবং �মিশনাির ... 213.80      58.30             16.80              15.70      

৩. ৩৮২১১০১ �লার ই�ইপেম�    ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪. ��  ও  িব�য়-�য় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. নদীর পার সংর�ণ ... 5.10          5.10               5.10                ০.১০

৬. ৪১১২১০২ গািড়/যানবাহন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ 3.93       

৭. ৪১১১৩১২ �রালাপনী  �াপন ... 0.03          0.03               0.01                ০.০০

৮. ৪১১২২০২ কমিপউটার �য় ... 3.50         8.65               1.20                ১.৮৫

৯. ৪১৪১১০১ জিম ও জিমর � � পিরেশাধ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১০. ৪১১১৩১০ ��িজং �ায় ... ০.০০ ০.০০ 2.00                ০.০০

১১. ৪১১১৩০৮ গভীর নল�প �াপন ... 0.20          2.00               0.20                ৯.৪০

১২. ৪১১২৩১৬ িজপ ি�জ �য় ০.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০

১৩. ৪১১৩৩০১ সফটওয়�ার �য় ... ০.১০ ১.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট  ... 359.78        372.83          69.96            47.73     

অ�া�  �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ (তফিসল-২৭)      

১. ৪১১২৩১৪ অিফস সর�াম/আসবাবপ� ... 2.15          2.10               1.80                ০.০০

২. ভাসমান �জ� সং�ার ... 105.20      188.00           14.75              ০.০০

৩. ৩২৫৭১০১ অ�া�/ পরামশ � ০.০০ ০.০০ ০.১০ ০.০০

�মাট (তফিসল-২৭) ... 107.35      190.10            16.65             -          

                      সব � �মাট িবিনেয়াগ 467.13         562.93          86.61            47.73     

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

অ�েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে�  সংি�� খােত বােজেট বরা��ত অথ � �য় করা যাইেত পাের ।
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(তফিসল-২৬ ও ২৭)
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�লধন খরেচর িববরণী (ইউিনটস�হ)
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( ল�  টাকায়

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

 পিরচালন �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ (তফিসল-২৮)       

১. ৪১১১৩১৭ ইমারত িনম �াণ (�ধান কা��ালয়) ... 150.00      70.00             250.00            4.34        

২. ৪১১২১০২ গািড়/যানবাহন ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. ৪১১১৩১২ �রালাপনী �াপন ... 0.50          0.50               0.50                ০.০০

�মাট ... 150.50      70.50             250.50            4.34        

 অ�া�  �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ (তফিসল-২৯)      

১. ৪১১২২০২ অিফস সর�াম/আসবাবপ� ... 5.00          5.00               11.00              6.19        

২. ৪১১২১০২ গািড়/যানবাহন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. ৪১১২৩১৬ য�াংশ  এবং �মিশনাির ... 75.00        2.00               30.00              ৩৫.৭৭

৪. ৩২৫৭১০১ অ�া�/ পরামশ � িফ ... 7.00          3.00               2.00                ০.০০

৫. ৪১১৩৩০১ সফটওয়ার �য় ... ৬.০০ ৪.০০ ২.০০ ০.০০

৬. ৪১১২৩১৬ ফ�া� ও কি�উটার ... ৮.০০ ৮.০০ ৬.০০ ১.৮০

�মাট ... 101.00       22.00             51.00              43.76     

সব � �মাট িবিনেয়াগ (তফিসল-২৮+২৯) 251.50      92.50             301.50            48.10      

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

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

(তফিসল-২৮ ও ২৯)
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�লধন খরেচর িববরণী (�ধান কায �ালয়)

পিরচালন �াবর স�ি�েত ও অ�া� �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ      

71



দীঘ � �ময়াদী ঋন পিরেশাধ (�বেদিশক, সরকারী, �াংক ও অ�া� দায় পরীেশাধ ) (ল�  টাকায় )

�িমক   িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১। �বেদশীক ঋণ (পিরেশািধত� )  -                -                      -                       -             

(ক) আসল ... -                -                      -                       ...

(খ) � দ ... -                -                      -                       ...

২। �বেদশীক ঋণ (বেকয়া ) ... 4,336.11       4,248.07              4,560.90              -             

(ক) আসল ... 1,232.48       1,232.48             1,232.48              ...

(খ) � দ ... 3,103.63      3,015.59             3,328.42             ...

৩। সরকারী ঋন (পিরেশািধত� ) ... 25.00            25.00                  25.00                   5.00            

(ক) আসল ... 10.00            10.00                   10.00                   2.00           

(খ) � দ ... 15.00            15.00                   15.00                   3.00           

৪। সরকারী ঋন (বেকয়া ) ... 38,651.65       37,442.30           37,119.62            -             

(ক) আসল ... 14,931.05     14,815.23            14,941.05             ...

(খ) � দ ... 23,720.60       22,627.07           22,178.57            ...

৫। �াংক ঋন (পিরেশািধত� ) ... -                -                      -                       -             

(১) দীঘ � �ময়াদী : ... -                -                      -                       -             

(ক) আসল ... ... ... ... ...

(খ) � দ ... ... ... ... ...

(২) স� �ময়াদী : ... -                -                      -                       -             

(ক) আসল ... ... ... ... ...

(খ) � দ ... ... ... ... ...

৬। �াংক ঋন (বেকয়া ) ... -                -                      -                       -             

(১) দীঘ � �ময়াদী : ... -                -                      -                       -             

(ক) আসল ... ... ... ... ...

(খ) � দ ... ... ... ... ...

(২) স� �ময়াদী : ... -                -                      -                       -             

(ক) আসল ... ... ... ... ...

(খ) � দ ... ... ... ... ...

�মাট :- ... 43,012.76     41,715.37            41,705.52            5.00            

(কেপ �ােরশন হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী)  

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন

দীঘ �েময়াদী ঋেণর িববরণী (ল�  টাকায়)

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

ন�র বেকয়া 2019-20 2018-19 2017-18
দীঘ �েময়াদী ঋেণর িববরণী 51,861.23       -                 -                  -          

১। আসল ... -             56.56            56.00              2.00        
২। �দ ... -            1,252.40         1,240.00         3.00        

�মাট : ... 51,861.23       1,308.96        1,296.00         5.00        

(��জারী ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত �া� )

৬)  পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (লা:ন�র-২৪) ... #VALUE! (2,617.92)            (2,592.00)             (10.00)         

বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন
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