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বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� 
ক) �িমকা 

১. ���াপট 

 নদী মা�ক বাংলােদেশর �নৗ-পেথ �নৗ-পিরবহেনর অবকাঠােমাগত �েযাগ-�িবধা �ি�, �নৗ-পেথর উ�য়ন ও না�তা 

সংর�ণ, অভ��রীণ �নৗ-ব�রস�েহর টািম �নাল �িবধা �দান, �নৗ-পথ জরীপ, �নৗ-পথ িনেদ �েশর জ� বয়া, িবকন, লাইট িসগনাল ও 

পাইলেটজ �িবধা �দান, �নৗ-পেথর বাধা-িব� অপসারেনর জ� িনমি�ত �নৗ-যান উ�ার, �নৗ-পেথর আবহাওয়া সং�া� ত�ািদ 

পিরেবশন এবং �নৗ-কম�েদর �িশ�ণ �দান ইত�ািদ �সবা�লক িবিধব� দািয়� পালন করার উে�ে� ১৯৫৮ সেন অ� ক��পে�র 

�ি� হয়। বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� এক� অ-বািণিজ�ক ও �সবাধম� �িত�ান। ক��প� বষ �া �মৗ�েম �ায় ৬,০০০ 

িকেলািমটার �নৗ-পথ এবং �� �মৗ�েম �ায় ৩,৮০০ িকেলািমটার �নৗ-পথ না� রাখাসহ অ�া� �েয়াজনীয় �সবা �দান কের 

থােক।   

 বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প� ক��ক পিরচািলত নদী ব�রস�হ হে�- ঢাকা, নারায়ণগ�, �লনা, বিরশাল, 

চ�দ�র, টংগী, প�য়াখালী, বাঘাবাড়ী, আিরচা, �দৗলতিদয়া, নরিসংদী, নগড়বাড়ী-কািজরহাট-নরাদহ, �ভালা, মীরকািদম (��ীগ�), 

মাওয়া-িশ�িলয়, নওয়াপাড়া, আ�গ�-�ভরব বাজার, বর�না, চরজানাজাত, ছাতক, �মঘনা, ক�বাজার (ক�‘রাঘাট), ফিরদ�র, 

�ঘাড়াশাল, �টকনাফ, �টেকরঘাট, িচলমারী ও ম�েচৗ�রীর হাট। ক��প� ২৯� নদী ব�র, �ায় ৮২৭� ল�ঘাট/�াি�ং ��শন 

৫৭৩� বাজ�/��াট/প�ন, ৮� �ফরী টািম �নাল, ২২� �ফরী পেয়�, ৩৯৬� ইমারত, ৩৮� যা�ী ছাউনী, ২৫� ��জার, ২৫৫� �জ�, 

৫৯� �াংওেয়, ২২� পাইলট ��শন, ৪� উ�ারকারী জলযান এবং ১৩৫� জাহাজ/�নৗ-যান এর মা�েম যা�ীেদর িনরাপদ আেরাহণ 

ও অবেরাহণ এবং মালামাল উঠানামার �িবধািদ �দান কের আসেছ। 

২. িভশন (Vision) 

সহজ, িনরাপদ ও সা�য়ী অভ��রীণ ও উপ�লীয় �নৗ-পিরবহন �ব�া িনি�তকরণ। 

৩. িমশন (Mission) 

�নৗ-পথ উ�য়ন ও সংর�ণ এবং যা�ী ও প� পিরবহেনাপেযাগী �ভৗত অবকাঠােমাগত �িবধািদ �দােনর মা�েম 

অভ��রীণ ও উপ�লীয় �নৗ-পিরবহন �ব�া িনি�তকরণ।  

৪. �কৗশলগত উ�ে�স�হ   

 ক) অভ��রীণ �নৗ-পেথ প� ও যা�ী পিরবহেন দ�তা �ি�; 

 খ) অভ��রীণ �নৗ-পেথর উ�য়ন, র�ণােব�ণ এবং  স�সারণ। 

৫. �ধান কায �াবািল  

ক. �নৗ-পেথ না�তা সংর�ণ ও নদী শাসন এবং �নৗ-পিরচালেনর �িবধােথ � অভ��রীণ নদী পেথ মাক�া, বয়াবািত, িবকন-

বািতসহ �নৗ-সহায়ক সাম�ী �াপন;  

খ. �নৗ-পেথর হাইে�া�ািফক জিরপ ও চাট � �কাশনা, পাইলেটজ �িবধা �দান এবং নদী ব�রস�েহ আবহওয়া- সং�া� ত� 

পিরেবশন;  

গ. অভ��রীণ �নৗ-পেথর না�তা সংর�েণর জ� বািষ �ক ��িজং কম ��িচ �ণয়ন ও বা�বায়ন এবং ন�ন �নৗ-পথ চা� করার 

উে�েশ �ত ও �ত�ায় নদী, খ�িড় ও খাল খনন ;  

ঘ. অভ��রীণ নদী-ব�র ও ল� ঘাট উ�য়ন, র�ণােব�ণ ও পিরচালন এবং নদী ব�র ও ঘাটস�েহ টািম �নাল �িবধািদ �দান;  

ঙ. অভ��রীণ �নৗ-পেথ �� বাধা-িব� অপসারণ ও িনমি�ত/�ঘ �টনাকবিলত �নৗ-যান উ�ারসহ �নৗ-পেথ যা�ী ও মালামাল 

পিরবহেনর জিরপ ও ভাড়া িনধ �ারণ; 

চ. অভ��রীণ �নৗ-পেথ চলাচলকারী �নৗ-যােনর �ডক ও ইি�ন কম�র দ�তার উ�য়েনর লে�� �িশ�ণ �দান; 

ছ.  িবিভ� �নৗপেথর যা�ীবাহী �নৗযােনর সময়�চী/�ট পারিমট অ�েমাদন।     

৬. িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ 
 বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� (িবআইডি�উ�এ) িবগত ০৩ ( িতন) বছের উ�য়ন �কে�র আওতায় অভ��রীণ 

�নৗপেথর িবিভ� �ােন �মাট ৪৫১.৭১ ল� ঘনিমটার ��িজং কেরেছ। এেত প�া, �মঘনা, �িড়গ�া, শীতল�া, বা�, আপার 
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�মার, �লায়ার �মার, আিড়য়াল খ�, স��া নদ-নদী,  সােহেবরহাট খাল, ম�মিত,  �গামিত, িততাস, ইছামিত, �রাতন 
����, �রমা, ধেল�রী, কংশ, কণ ��লী, �মির খাল, লাউকা� সহ ��িত খাল ও নদীর খনন অ�� �� রেয়েছ।  

  উি�িখত �ময়ােদ �মাট ২৭২.৯৩ ল� ঘনিমটার সংর�ণ ��িজং কের মংলা-ঘািসয়াখালী, �দৗলতিদয়া- পা�িরয়া, িশ�িলয়া- 

ক�ঠালবািড়  সহ িবিভ� ����ণ � �নৗ-পথ না� রাখা হেয়েছ।  

 এ সমেয় ৪� এি�িবয়ান ��জার সহ  অত�া�িনক ��ি�স�� �মাট ১৬� ��জার এবং ৩৬� আ�ষি�ক জলযান ও 

সর�ামািদ সং�হ করা হেয়েছ । বিণ �ত সমেয় ৫৬৭২১� �নৗসহায়ক সাম�ী  �যমন মাক�া, বয়া, বািত, িপিস �পাল ইত�ািদ 

সং�হ ও িবিভ� অভ��রীণ ও �েটাকল �নৗপেথ �াপেনর ফেল িনিব �� ও িনরাপদ   �নৗযান চলাচল স�ব হে�।  

 আেলাচ� সমেয় �মাট ৫৭৪� নানা আকােরর প�ন �ছাট, মাঝাির ও বড় ধরেনর �মরামত করার পাশাপািশ  �ছাট, বড় ও 

মাঝাির আকােরর ন�ন �মাট ১০৬� প�ন িনম �াণ�ব �ক  চািহদা ও �েয়াজন �মাতােবক িবিভ� নদী ব�র, ল�ঘাট ও �াি�ং 

��শেন �াপেনর ফেল যা�ীসাধারেণর চলাচল ও মালামাল পিরবহন সহজতর হেয়েছ। অপরিদেক, সারােদেশ 

িবআইডি�উ�এ’র িব�মান ও ন�ন িবিভ� নদী ব�র, ল�ঘাট ও �াি�ং ��শেন প� �বাঝাই ও খালাস এবং যা�ী 

ওঠানামার �িবধািদ �মরামত ও সং�ার করার পাশাপািশ ৯০� ঘােট ন�ন কের �জ�, �াড �, সংেযাগ রা�া, আরিসিস ি�িড় 

সহ অ�া� অবকাঠােমা িনম �াণ করা হেয়েছ।  

 এছাড়া, মাদাির�র ল�ঘাট সহ ঢাকা, নারায়ণগ� এবং ট�ী নদী ব�েরর িনয়�ণাধীন উে�দ�ত তীর�িমেত ৪.৯িকঃিমঃ 

ওয়াকওেয় িনম �াণ এবং সদরঘাট টািম �নাল ভবন ৪৮.৭৫৪ হাজার বগ � �ট স�সারণ করার পাশাপািশ সদরঘাট �থেক 

শ�ানঘাট পয �� ২.৫ িকঃিমঃ আরিসিস রা�া ও ��েনজ কাম ওয়াকওেয় িনম �াণ করা  হেয়েছ।  

 অ�িদেক, এ সমেয় অভ��রীণ  �নৗপেথ চলাচলকারী �নৗ-যােনর �ডক ও ইি�ন কম�র দ�তা উ�য়েন �মাট ২৭৩৯ জন �ডক 

ও ইি�ন কম�েক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

৭. সং�ার  KPI(Key performance Indicator) 

 ক�ািপটাল ��িজং ও সংর�ণ ��িজং এর অপসািরত পিল; 

 উ�য়ন�ত নদীব�র  ও ঘাট ; 

 জিরপ�ত অভ��রীণ  �নৗ-পথ; 

 জিরপ�ত উপ�লীয়   �নৗপথ; 

 সং�হীত আ�ষি�ক জলযান; 

 কায �ােদশ �দান�ত ১০ � ��জােরর (২৬" ৬� ও ২০"৪ �) িনম �াণ অ�গিত; 

 �িশ�ণ�া� �ডক ও ইি�ন কম�; এবং 

 �ািপত �নৗ-সহায়ক সাম�ী। 

৮. সম� ও চ�ােল�স�হ  

 সারা বছর�াপী  �নৗ-পেথর না�তা সংর�ণ করা িবেশষতঃ মংলা-ঘািষয়াখালী, মাওয়া-ক�ঠালবাড়ী, পা�িরয়া-�দৗলতিদয়া ও 

মংলা হেত চ�দ�র–মাওয়া-�গায়াল� হেয় পাকশী পয �� �নৗ�টসহ সকল �নৗ-��ােটাকল �ট  এবং অ�া� �নৗ-পেথ পিল 

অপসারেণর মা�েম �নৗ-চলাচল উপেযাগী রাখা অ�তম চ�ােল�।  

 এছাড়া �াপক নদী ভা�ন ও নদীর গিতপথ পিরবত�েনর ফেল পিরবিত�ত �নৗ�েট �নৗ-সহায়ক �িবধািদ �াপন/�িত�াপন ও  

িদনরাত সি�য় রাখা এক� ����ণ � চ�ােল�। উপর�, আ�জ�ািতক �নৗ-ব�রস�েহর প� খালােসর ��ে� আ�জ�ািতক মান 

অজ�ন, প�ী অ�েলর ৫ (প�চ) শতািধক ঘােট (�াি�ং ��শন) অবকাঠােমা �িবধািদ �দান করা, নদী তীর�িমর অৈবধ 

দখল��সহ উে�দ�ত নদীতীর�িমর �নঃদখল �রাধ করা বড় ধরেনর সম�া ও চ�ােল�। 

৯. ভিব�ৎ পিরক�নাঃ 

 অবকাঠােমাগত উ�য়েনর আওতায় িবআইডি�উ�এ’র জ� ৬(ছয়)� িরভার ি�িনং �ভেসলসহ  িবিভ� ধরেনর সািভ �স জাহাজ 

সং�হ, ২(�ই)� উ��মতাস�� উ�ারকারী জলযান �য় এবং আ�ষি�ক �িবধািদসহ িবেশষ ধরেণর প�ন িনম �াণ ও �াপন, 

৩৫� ��জার এবং আ�ষি�ক য�পািত ও সর�ামািদ সং�হ; 
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 �িড়গ�া, �রাগ, শীতল�া ও বা� নদীর উে�দ�ত তীর�িমেত তীরর�া, ওয়াকওেয় ও �জ�সহ আ�ষংিগক অবকাঠােমা 

িনম �াণ; 

  আ�গ� অভ��রীণ কে�ইনার নদী ব�র �াপন, খান�ের আইিস� এ� বা� টািম �নাল িনম �াণ, িচলমারী, পা�িরয়া এবং 

�দৗলতিদয়া/�গায়ালে�,  নরাদেহ, বাঘাবাড়ী, নগরবাড়ীেত  নদী ব�র/�ফিরঘাট িনম �াণ/ আ�িনকায়েনর পিরক�না অ�� �� 

রেয়েছ; 

 অ�িদেক খনন পিরক�নার আওতায়   ঘাঘট, বংিশ, বানার, �লায়ার, নাগদা, িজনাই এবং �গামতী,সা� ও মাতা��রী, �রাতন 

����, ধরলা, �ধ�মার, �নভ�বা, �লাই এবং �সায়া নদী, রা�ামা�-�থগা�খ, �ির�র-পায়রা �নৗ-পথ,মাদারী�র �জলার 

�মার, �লায়ার �মার ও আপার �মার নদ এবং হাওর অ�েল না�তা উ�য়ন অ�� �� রেয়েছ । 

১০.  সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজট , ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত বােজট এবং ২০১৭-১৮ 

অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, �নাফা/ঘাটিত- 

(ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট 

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক 

2017-18 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১. �মাট আয় 71696.67 ৬৭১৭৯.৬৪ ৬৬১৬৪.৬৪ ৬২৫৩৫.০২ 

২. �মাট �য় ৭৭888.৮২ ৭৩৩০৭.৭৯ ৭২৯২৮.৭৯ ৬৫১০৯.০১ 
৩. �নাফা/ঘাটিত -৬192.১৫ -৬১২৮.১৫ -৬৭৬৪.১৫ -২৫৭৩.৯৯ 

১১. বােজট পয �ােলাচনা 

খ. পিরচালন ��া�   

ক��পে�র সম� কায ��মেক �ধানতঃ চার ভােগ ভাগ করা যায়: ১. �নৗ-পথ সংর�ণ; ২. ব�র ও ঘাট সংর�ণ; ৩. খনন 

ও ৪. �ডক কম� �িশ�ণ। 

১. �নৗ-পথ সংর�ণ   

ক��পে�র ২০১৭-১৮ অথ �বছের িনব��ত জাহেজর সং�া িছল 5৮45� এবং খােলর সং�া ৮�। ক��পে�র ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের �নৗ-পথ সংর�ণ খােত �মাট রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ৩৪.১৫ �কা� টাকা এবং �মাট �েয়র পিরমাণ িছল ১৮০.৩৮ 

�কা� টাকা। ফেল পিরচালন ঘাটিত হয় -১৪৬.২৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের িনবি�ত জাহেজর সং�া �ি� 

কের �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৬৪৫০ ও ৬৮০০ � এবং উভয় অথ �বছের খােলর সং�া �া�লন করা হেয়েছ ৮�। ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ �বছের �মাট পিরচালন রাজ� আেয়র �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৩২.৪১ �কা� ও ৩২.৩২ �কা� টাকা এবং 

পিরচালন �য় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ২০৫.১৯ �কা� ও ২৩৩.৩৫ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের 

পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব যথা�েম ১৭২.৭৮ �কা� ও ২০১.০৩ �কা� টাকা। 

২. ব�র ও ঘাট সংর�ণ  

২০১৭-১৮ অথ �বছের ক��পে�র অধীন ব�র ও ঘােটর সং�া িছল যথা�েম ৩০� ও ৩৮৩�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ 

খােত ১৪৬.৩৮ �কা� টাকা রাজ� আেয়র িবপরীেত পিরচালন �য় িহসাব করা হেয়েছ ২০৪.৭২ �কা� টাকা। ফেল পিরচালন 

�লাকসান হয় ৫৮.৩৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ব�র ও ঘােটর সং�া �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৩৩� 

ও ৪০৫ � এবং ৩৩� ও ৪১৫ �। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট এ খােত রাজ� আয় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম 

১৪৮.৬২ �কা� ও ১৫০.৮৩ �কা� টাকা এবং �য় �া�লন করা হেয়েছ যাথা�েম ২৩০.০০ �কা� ও ২৬২.৮৬ �কা� টাকা। ফেল 

২০১৮-১৯ অথ �বছের ক��প� ৮১.৩৯ �কা� টাকা ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ১১২.০৩ �কা� টাকা পিরচালন ঘাত�র স�ুখীন হেব বেল 

�া�লন করা হেয়েছ। 

৩. খনন  

�নৗ-পথ সংর�ণ ও নদীর গভীরতা �ক রাখার জ� ক��প� নদী খনন কের থােক। উ� খনন কাজ িতন পয �ােয় করা হয় 

যথা ১. রাজ� �েয় খনন; ২. উ�য়ন কম �� িচর আওতায় খনন ও ৩. �েটাকল খনন। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া �মাট ৩৪৬.৮৭ লাখ 

ঘন িমটার মা� খনন কের। ২০১৭-১৮ অথ �বছের খনন খােত সরকাির ম�িরসহ রাজ� আয় িছল ৪০৬.৫৭ �কা� টাকা এবং 
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পিরচালন �য় িছল ২৬০.৯৬ �কা� টাকা। ফেল পিরচালন উ�ৃ� হয় ১৪৫.৬১ �কা� টাকা। অপরিদেক ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  

অথ �বছেরর বােজেট �মাট খনেনর পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৩০০ লাখ ও ৩১০ লাখ ঘন িমটার। ২০১৮-১৯ ও    

২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট এ খােত সরকাির ম�িরসহ রাজ� আয় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৪৪০.৫২ �কা� ও ৫৩৭.৬১ 

�কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট পিরচালন �য় �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম ২৯২.১৯ �কা� ও ৩২৯.৩৪ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ক��পে�র খনন বাবদ পিরচালন উ�ৃ� 

দ�ড়ােব যথা�েম ১৪৮.৩৩ �কা� ও ২০৮.২৭ �কা� টাকা।  

৪. �ডক কম� �িশ�ণ    

�ডক কম� �িশ�ণ িবভােগ �লতঃ মা�ার, সােরং এবং �কানীেদরেক �নৗ-কািরগির িশ�ায় �িশ�ণ �দয়া হয়। এটা 

এক� �িশ�ণ �ক� িবধায় উ� িবভাগ হেত �� িফ আদায় করা হেয় থােক। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের এ খােত আয় 

�া�লন করা হেয়েছ ৯.৩৫ লাখ ও ১৪.৯৬ ল� টাকা। এ �িশ�ণ �কে�র �েয়র উে�খেযা� খাতস� হ হে� কম �চারীেদর �বতন ও 

ভাতািদ, অিফস কি�নেজি�, �মরামত ও র�ণােব�ণ এবং অ�া� �য়। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ খােত ��ত �েয়র পিরমাণ িছল 

৫.০২ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের এ খােত �য় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৫.৭০ �কা� ও ৬.৮১ �কা� 

টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের এ খােত পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫.৬১ �কা� টাকা ও ৬.৬৬ 

�কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ খােত ঘাটিতর পিরমাণ িছল ৫.০২ �কা� টাকা।  

গ. আয় ও �য়  

২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার সব �েমাট সরকাির অ�দােনর পিরমাণ িছল ৪১৭.৩১ �কা� টাকা। যার মে� রাজ� খােত 

অ�দােনর পিরমাণ িছল ৩৭৯.০৬ �কা� টাকা এবং �লধন খােত অ�দােনর পিরমাণ িছল ৩৮.২৫ �কা� টাকা। উ� অ�দানসহ 

২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৬২৫.৩৫ �কা� টাকা এবং পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ৬৫১.০৯ �কা� 

টাকা। ফেল পিরচালন �িতর পিরমাণ দ�ড়ায় ২৫.৭৪ �কা� টাকা। বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��পে�র ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর জ� রাজ� খােত সরকাির অ�দান যথা�েম ৪০৪.৫০ �কা� ও 443.48 �কা� টাকা এবং �লধন খােত 

যথা�েম ৫০.১৬ �কা� ও 51.৫২ �কা� টাকা সরকাির অ�দান িহসাব করা হেয়েছ। এ অ�দানসহ ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  

অথ �বছের �মাট আেয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৬৭১.৮০ �কা� ও ৭1৬.৯৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  

অথ �বছেরর বােজেট �মাট �েয়র ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ যথা�েম ৭৩৩.০৮ �কা� ও ৭৭৪.০৯ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ �বছের পিরচালন ঘাটিত দ�ড়ােব যথা�েম ৬১.২৮ �কা� ও 61.92 �কা� টাকা। 

ঘ. তহিবল �বাহ  

�ারি�ক নগদ, �য় উ�ৃ� আয়, অবচয়, ন�ন �লধন ও ঋণ �াি�সহ ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট 1129.90 �কা� টাকার 

তহিবেলর �যাগাড় হয়। এর িবপরীেত �ায়ী পিরচালন স�ি�েত ও অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগসহ িবিভ� খােত �য় পরবত� 

216.88 �কা� টাকা সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট তহিবল 

সং�েহর �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম 1603.68 �কা� ও 1813.22 �কা� টাকা এবং িবিভ� খােত �য় পরবত� যথা�েম 

142.13�কা� ও 68.02 �কা� টাকা সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত থাকেব বেল ধারণা করা হেয়েছ। 

ঙ. ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  

�িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
নং ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮
1. �য় উ�ৃ� আয় ল� টাকা -6192.15 -6128.15 -২৫৭৩.৯৯
২. অবচয় " 9200.00 9200.00 8958.62

৩. �বতন ও ভাতািদ " 22776.00 20325.00 ১৮৩৯৩.০৭

৪. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) ল� টাকা 25783.85 23396.85 24777.70
৫. কম �চারীর সং�া জন ৪১৩৪ ৩৬৯৭ ৩৫৭৭

৬. কম��িত ��সংেযাগ টাকা 623702 632860 692695   
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২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ২৪৭.৭৮ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট 

�মাট ��সংেযাগ �াস �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম ২৩৩.৯৭ �কা� ও ২৫7.৮৪ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম��িত 

��সংেযােগর পিরমাণ িছল ৬,৯২,৬৯৫ টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট কম��িত ��সংেযাগ �াস �পেয় 

যথা�েম ৬,৩২,৮৬০ টাকা ও ৬,23,702 টাকায় দ�ড়ােব বেল �া�লন করা হেয়েছ। 

 

চ. িবিনেয়াগ ও স�য় 

�িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. িবিনেয়াগ ল� টাকা 5152.00 5016.00 3824.71

২. সংরি�ত আয় (নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ) " -6192.15 -6128.15 -২৫৭৩.৯৯

৩. অবচয় " 9200.00 9200.00 8958.62

৪. �মাট স�য় (২+৩) ল� টাকা 3007.85 3071.85 6384.63  
২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ৩৮.২৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের িবিনেয়াগ 

যথা�েম ৫০.১৬ �কা� ও 51.৫২ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �মাট স�েয়র পিরমাণ 

িছল ৬৩.৮৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �মাট স�য় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৩০.৭২ �কা� ও 30.08 

�কা� টাকা। 

 

ছ. �লধন কাঠােমা 

২০১৮ সােলর ৩০ �ন তািরেখর সামিয়ক ি�িতপ� অ�যায়ী ক��পে�র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৪৯৯৫.১৩ �কা� টাকা এবং 

ঋণ ও �লধন অ�পাত িছল ৩১:৬৯। উ� তািরেখ চলিত অ�পাত ও �িরত স�দ অ�পাত িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ১.৬৭:১ ও 

১.৪০:১। ৩০ �ন ২০১৯ ও ৩০ �ন ২০২০ তািরেখ �মাট স�েদর পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৪৯২৩.৩৫ �কা� ও 

৪৮৫৭.৭৩ �কা� টাকা । 

 

জ. সরকাির �কাষাগাের �দয় 

২০১৭-১৮ অথ �বছের ক��প� িবিভ� খােত �মাট ৮.২৩ �কা� টাকা রা�ীয় �কাষাগাের �দান কের।২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  

অথ �বছের রা�ীয় �কাষাগাের �েদয় অেথ �র পিরমাণ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১০.৫০ �কা� ও ১৫.৪৭ �কা� টাকা যার মে� 

সরকাির ঋেণর �েদর পিরমাণ উভয় অথ �বছের ৪.৫০ �কা� টাকা। 

 

ঝ. জনবল 

২০১৭-১৮ অথ �বছের ক��পে�র �মাট জনবল িছল ৩৫৭৭ জন। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের জনবল �া�লন করা 

হেয়েছ যথা�েম ৩৬৯৭ ও ৪১৩৪ জন কের। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট �বতন ভাতািদর পিরমাণ িছল ১৮৩.৯৩ �কা� টাকা এবং 

কম��িত গড় �বতন ভাতািদর পিরমাণ িছল ৫,১৪,২০৪ টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট �মাট �বতন ও ভাতািদর 

পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ২০৩.২৫ �কা� ও ২২৮.২৬ �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ভাতািদর পিরমাণ িহসাব করা হেয়েছ 

যথা�েম ৫,৪৯,৭৭০ টাকা ও ৫,৫২,১৫৩ টাকা। 

 

 

  

 

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



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�নৗ-পথ সংর�ণ 

পিরমাণ 

জাহােজর স. . ১ কনজারেভি� িফ ৬৮০০.০০ ৬৪৫০.০০ ৬৭৮০.০০ ৫৮৪৫.০০

িদেনর স. . ২ �নৗ- উ�ার চাজ� ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৮.০০

সং�া . ৩ খাল স�হ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৪ কনজারেভি� িফ ২০৪০.০০ ২০২৪.০০ ২০২৪.০০ ১৯৪৬.৮৬

লাখ টাকা . ৫ -জাহাজ �িত ০.৩০ ০.৩১ ০.৩০ ০.৩৩

লাখ টাকা . ৬ �নৗ - উ�ার জাহাজ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.২৭

লাখ টাকা . ৭ -�িত িদেনর চাজ� ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০৩

লাখ টাকা . ৮ খালস�হ ৩৫০.০০ ৩৩০.০০ ৩০৬.০০ ৩৩১.৩৯

লাখ টাকা . ৯ - খাল �িত ৪৩.৭৫ ৪১.২৫ ৩৮.২৫ ৪১.৪২

লাখ টাকা . ১০ অ�া� রাজ� (কম ��চীর সরকাির ম�িরসহ) ৮৩৭.৪০ ৮৮১.৭৮ ৮৪০.৪২ ১১৩৬.৮১

লাখ টাকা . ১১ �মাট পিরচালন রাজ� ৩২৩২.৪০ ৩২৪০.৭৮ ৩১৭৫.৪২ ৩৪১৫.৩৩

�য় 

লাখ টাকা . ১২ �বতন ও ভাতািদ ৮৪২০.৫১ ৭৪৯৭.৮৯ ৭৮৩৯.৩৯ ৬৭৮৫.২০

% . ১৩ -�মাট �েয়র অংশ ৩৬.০৯ ৩৬.৫৪ ৩৮.৬৩ ৩৭.৬২

লাখ টাকা . ১৪ �মণ �য় ১০২.৮২ ১০২.৮২ ১০২.৮২ ৮৩.৬১

লাখ টাকা . ১৫ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল ১৬৮.৩৫ ১৩০.৯৪ ১৬৮.৩৫ ১৫৭.৬৭

লাখ টাকা . ১৬ মালামাল সরবরাহ ৩৮৭.৫৪ ৩৭৫.২৪ ২৯১.১৭ ২৩৮.০০

% . ১৭ -�মাট �েয়র অংশ ১.৬৬ ১.৮৩ ১.৪৩ ১.৩২

লাখ টাকা . ১৮ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ১২৪.১৯ ৮০.০১ ৮০.০১ ৫৪.৪৪

লাখ টাকা . ১৯ অিফস কি�নেজি� ১২২৫.১০ ১২৪২.২৯ ১১১৫.৫১ ৮৯২.৮১

% . ২০ -�মাট �েয়র অংশ ৫.২৫ ৬.০৫ ৫.৫০ ৪.৯৫

লাখ টাকা . ২১ জবালািন ৩১২৯.০০ ৩১০৭.৭৭ ২৯৭৯.২৬ ২৩৮২.৪৩

% . ২২ -�মাট �েয়র অংশ ১৩.৪১ ১৫.১৫ ১৪.৬৮ ১৩.২১

লাখ টাকা . ২৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৫৬২০.০০ ৩৮২৯.৭৪ ৩৬৬৬.৪০ ৩৩৮৯.৩৪

% . ২৪ -�মাট �েয়র অংশ ২৪.০৮ ১৮.৬৬ ১৮.০৭ ১৮.৭৯

লাখ টাকা . ২৫ খনন সংর�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৬ অবচয় ৩২২০.০০ ৩২২০.০০ ৩১১৫.০০ ৩১৩৫.৫২

লাখ টাকা . ২৭ ঋেণর �দ ৮৮২.৪৮ ৮৮২.৪৮ ৮৮২.৪৮ ৮৮২.৪৮

লাখ টাকা . ২৮ অ�া� ৫৪.৯২ ৪৯.৩৯ ৫২.৩৪ ৩৬.৭৯

লাখ টাকা . ২৯ �মাট পিরচালন �য় ২৩৩৩৪.৯১ ২০৫১৮.৫৭ ২০২৯২.৭৩ ১৮০৩৮.২৯

লাখ টাকা . ৩০ পিরচালন উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) -২০১০২.৫১ -১৭২৭৭.৭৯ -১৭১১৭.৩১ -১৪৬২২.৯৬

% . ৩১ -�য় উ�ৃ� আেয়র অংশ -৬২১.৯১ -৫৩৩.১৪ -৫৩৯.০৬ -৪২৮.১৬

 ৩৫০  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ব�র ও ঘাট সংর�ণ 

পিরমাণ 

সং�া . ১ ব�র স�হ ৩৪.০০ ৩৩.০০ ৩২.০০ ৩০.০০

সং�া . ২ ঘা�স�হ ৪১৫.০০ ৪০৫.০০ ৩৯০.০০ ৩৮৩.০০

সং�া . ৩ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৪ ব�র স�হ ৮১২০.০০ ৮০০৪.০৮ ৮০০৪.০৮ ৭৫৮৪.৯৯

লাখ টাকা . ৫ ব�র �িত ২৩৮.৮২ ২৪২.৫৫ ২৫০.১৩ ২৫২.৮৩

লাখ টাকা . ৬ ঘাট স�হ ৬৩৮০.০০ ৬২৮৮.৯২ ৬২৮৮.৯২ ৫৯৫৯.৬৪

লাখ টাকা . ৭ -ঘাট �িত ১৫.৩৭ ১৫.৫৩ ১৬.১৩ ১৫.৫৬

লাখ টাকা . ৮ অ�া� পিরচালন রাজ� ৫৮৩.৪৪ ৫৬৮.৬৫ ৪৮২.০০ ১০৯৩.১০

লাখ টাকা . ৯ �মাট পিরচালন রাজ� ১৫০৮৩.৪৪ ১৪৮৬১.৬৫ ১৪৭৭৫.০০ ১৪৬৩৭.৭৩

�য় 

লাখ টাকা . ১০  �বতন ও ভাতািদ ১০১০০.৫১ ৮৯৯৩.৮১ ৯৪০৩.৪৪ ৮১৩৮.৯৩

% . ১১ -�মাট �েয়র অংশ ৩৮.৪৩ ৩৯.১০ ৪০.৬০ ৩৯.৭৬

লাখ টাকা . ১২ �মণ �য় ১৫৪.৬০ ১৫৪.৬০ ১৫৪.৬০ ১২৫.৭২

% . ১৩ -�মাট �েয়র অংশ ০.৫৯ ০.৬৭ ০.৬৭ ০.৬১

লাখ টাকা . ১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল ১৯৫.৩৯ ১৫১.৯৭ ১৯৫.৩৯ ১৮৩.০০

লাখ টাকা . ১৫ মালামাল সরবরাহ ৪৩২.৫৩ ৪১৮.৮০ ৩২৪.৯৭ ২৬৫.৬২

% . ১৬ -�মাট �েয়র অংশ ১.৬৫ ১.৮২ ১.৪০ ১.৩০

লাখ টাকা . ১৭ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ৭৭৫.৪৭ ৪৯৯.৫৯ ৪৯৯.৫৯ ৩৩৯.৯২

% . ১৮ -�মাট �েয়র অংশ ২.৯৫ ২.১৭ ২.১৬ ১.৬৬

লাখ টাকা . ১৯ অিফস কি�নেজি� ১৪৩৮.৩৫ ১৪৫৮.৫৩ ১৩০৯.৬৮ ১০৪৮.২১

% . ২০ -�মাট �েয়র অংশ ৫.৪৭ ৬.৩৪ ৫.৬৫ ৫.১২

লাখ টাকা . ২১ জবালািন ১১৭৭.৬৮ ১১৬৯.৬৯ ১১২১.৩২ ৮৯৬.৬৯

% . ২২ -�মাট �েয়র অংশ ৪.৪৮ ৫.০৯ ৪.৮৪ ৪.৩৮

লাখ টাকা . ২৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪৭১১.২০ ৩২১০.২৭ ৩০৭৩.৩৫ ২৮৪১.১০

% . ২৪ -�মাট �েয়র অংশ ১৭.৯২ ১৩.৯৬ ১৩.২৭ ১৩.৮৮

লাখ টাকা . ২৫ খনন সংর�ণ ২৯৯০.৫৫ ২৬৩৯.৭৬ ২৮৭৬.৩১ ২৪২৯.১১

% . ২৬ -�মাট �েয়র অংশ ১১.৩৮ ১১.৪৮ ১২.৪২ ১১.৮৭

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ৩২২০.০০ ৩২২০.০০ ৩১১৫.০০ ৩১৩৫.৫২

লাখ টাকা . ২৮ ঋেণর �দ ১০২৫.৯০ ১০২৫.৯০ ১০২৫.৯০ ১০২৫.৯০

লাখ টাকা . ২৯ অ�া� ৬৩.৮৫ ৫৭.৪২ ৬০.৮৫ ৪২.৭৭

লাখ টাকা . ৩০ �মাট পিরচালন �য় ২৬২৮৬.০৩ ২৩০০০.৩৪ ২৩১৬০.৪০ ২০৪৭২.৪৯

% . ৩১ -রাজ� আেয়র উপর �য় ০.৪২ ০.৩৯ ০.৪১ ০.২৯

লাখ টাকা . ৩২ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১১২০২.৫৯ -৮১৩৮.৬৯ -৮৩৮৫.৪০ -৫৮৩৪.৭৬

% . ৩৩ - �য় উ�ৃ� আেয়র অংশ -৭৪.২৭ -৫৪.৭৬ -৫৬.৭৫ -৩৯.৮৬

 ৩৫১  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

খনন 

পিরমান 

লাখ ঘন িম. . ১ রাজ� (অ�উ�য়ন) খনন সংর�ণ ১৩০.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১৩৪.৯৮

লাখ ঘন িম. . ২ উনণয়ন খনন ১৮০.০০ ১৭৫.০০ ১৬৫.০০ ২১১.৮৯

লাখ ঘন িম. . ৩ �তীয় প�ীয় খনন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৪ রাজ� খনন( সরকাির ম�ির) ৪৯৮৯৫.০০ ৪০৪৫০.০০ ৪২৩১৬.১১ ৩৭৯০৬.৩১

টাকা . ৫ - �িত ঘন িমটার ৩৮৩.৮১ ৩২৩.৬০ ৩৩৮.৫৩ ২৮০.৮৩

লাখ টাকা . ৬ উনণয়ন খনন ৩৫০০.০০ ৩২০০.০০ ২৮০০.০০ ২৩৩৬.০০

টাকা . ৭ - �িত ঘনিমটার ১৯.৪৪ ১৮.২৯ ১৬.৯৭ ১১.০২

লাখ টাকা . ৮ �েটাকল আয় ৩৬৫.৮৭ ৪০১.৮৬ ৪০১.৮৬ ৪১৪.৯৪

টাকা . ৯ - �িত ঘনিমটার ০ ০ ০ ০

রাখ টাকা . ১০ �মাট রাজ� ৫৩৭৬০.৮৭ ৪৪০৫১.৮৬ ৪৫৫১৭.৯৭ ৪০৬৫৭.২৫

টাকা . ১১ - �িত ঘনিমটার গড় রাজ� ১৭৩.৪২ ১৪৬.৮৪ ১৫৬.৯৬ ১১৭.২১

�য় 

রাখা টাকা . ১২ �বতন ও ভাতািদ ৪০১৭.৩৮ ৩৫৭৭.২০ ৩৭৪০.১৩ ৩২৩৭.১৮

% . ১৩ - �মাট �েয়র অংশ ১২.২০ ১২.২৪ ১২.৩৪ ১২.৪০

লাখ টাকা . ১৪ �মন �য় ৭৬.৯৪ ৭৬.৯৪ ৭৬.৯৪ ৬২.৫৭

লাখ টাকা . ১৫ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল ৮০.২৪ ৬২.৪১ ৮০.২৪ ৭৫.১৫

লাখ টাকা . ১৬ মালামাল সরবরাহ ১২৪.৯৩ ১২০.৯৬ ৯৩.৮৬ ৭৬.৭২

% . ১৭ - �মাট �েয়র অংশ ০.৩৮ ০.৪১ ০.৩১ ০.২৯

লাখ টাকা . ১৮ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ৪৯৭.৩৩ ৩২০.৪০ ৩২০.৪০ ২১৮.০০

লাখ টাকা . ১৯ অিফস কি�েজি� ৫৫৬.৮৬ ৫৬৪.৬৮ ৫০৭.০৫ ৪০৫.৮২

% . ২০ - �মাট �েয়র অংশ ১.৬৯ ১.৯৩ ১.৬৭ ১.৫৬

লাখ টাকা . ২১ জবালািন ৪০৫৯.৭২ ৪০৩২.১৭ ৩৮৬৫.৪৩ ৩০৯১.০৮

% . ২২ - �মাট �েয়র অংশ ১২.৩৩ ১৩.৮০ ১২.৭৬ ১১.৮৫

লাখ টাকা . ২৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩৩৪৫.৪৬ ২২৭৯.৬৩ ২১৮২.৪০ ২০১৭.৪৯

% . ২৪ - �মাট �েয়র অংশ ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ২৫ খনন সংর�ণ ১৬৯৪৬.৪৫ ১৪৯৫৮.৬৩ ১৬২৯৯.০৮ ১৩৭৬৪.৯৪

% . ২৬ - �মাট �েয়র অংশ ৫১.৪৬ ৫১.২০ ৫৩.৭৯ ৫২.৭৫

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ২৭৬০.০০ ২৭৬০.০০ ২৬৭০.০০ ২৬৮৭.৫৯

লাখ টাকা . ২৮ - ঋেণর �দ ৪৪১.০০ ৪৪১.০০ ৪৪১.০০ ৪৪১.০০

লাখ টাকা . ২৯ অ�া� ২৭.৪৫ ২৪.৬৮ ২৬.১৬ ১৮.৩৯

লাখ টাকা . ৩০ �মাট পিরচালন �য় ৩২৯৩৩.৭৬ ২৯২১৮.৭০ ৩০৩০২.৬৯ ২৬০৯৫.৯৩

% . ৩১ - রাজ� আেয়র উপর �য় ০.০৫ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৫

লাখ টাকা . ৩২ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২০৮২৭.১১ ১৪৮৩৩.১৬ ১৫২১৫.২৮ ১৪৫৬১.৩২

% . ৩৩ - �য় উ�ৃ� আেয়র অংশ ৩৮.৭৪ ৩৩.৬৭ ৩৩.৪৩ ৩৫.৮১

 ৩৫২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ডক কম� �িশ�ণ 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �িশ�ণ িফ বাবদ আয় ১৪.৯৬ ৯.৩৫ ১২.৩৬ ০.০০

�য় 

লাখ টাকা . ২ �বতন ও ভাতািদ ২৮৭.৬১ ২৫৬.১০ ২৬৭.৭৬ ২৩১.৭৫

% . ৩ - �মাট �েয়র অংশ ৪২.২৪ ৪৪.৯১ ৪৭.০৫ ৪৬.১৪

লাখ টাকা . ৪ �মণ �য় ৫.৬৪ ৫.৬৪ ৫.৬৪ ৪.৫৯

লাখ টাকা . ৫ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল ৬.০৩ ৪.৬৯ ৬.০৩ ৫.৬৫

লাখ টাকা . ৬ মালামাল সরবরাহ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ অিফস কি�নেজি� ৫৫.৩৬ ৫৬.১৪ ৫০.৪১ ৪০.৩৪

লাখ টাকা . ৯ জবালািন ৩৩.৬০ ৩৩.৩৭ ৩১.৯৯ ২৫.৫৮

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৪৫.০৩ ১৬৬.৯৬ ১৫৯.৮৪ ১৪৭.৭৬

% . ১১ - �মাট �েয়র অংশ ৩৫.৯৯ ২৯.২৮ ২৮.০৯ ২৯.৪২

লাখ টাকা . ১২ খনন সংর�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৪ ঋেণর �দ ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� ২.৭৯ ২.৫১ ২.৬৬ ১.৮৭

লাখ টাকা . ১৬ �মাট পিরচালন �য় ৬৮০.৮৪ ৫৭০.১৯ ৫৬৯.১১ ৫০২.৩২

লাখ টাকা . ১৭ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৬৬৫.৮৮ -৫৬০.৮৪ -৫৫৬.৭৫ -৫০২.৩২

% . ১৮ - �য়  উ�ৃ� আেয়র অংশ -৪৪৫১.০৭ -৫৯৯৮.২৯ -৪৫০৪.৪৫ ০

 ৩৫৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

একী�ত 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �মাট পিরচালন রাজ� ২২১৯৬.৬৭ ২১৭১৩.৬৪ ২১১৬৪.৬৪ ২০৮০৪.০০

লাখ টাকা . ২ সরকাির ম�ির ৪৮৫০০.০০ ৪৫৪৬৬.০০ ৪৫০০০.০০ ৪১৭৩১.০২

লাখ টাকা . ৩ �মাট রাজ� ৭০৬৯৬.৬৭ ৬৭১৭৯.৬৪ ৬৬১৬৪.৬৪ ৬২৫৩৫.০২

�য় 

লাখ টাকা . ৪  �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২২৭৯৬.০০ ২০৩২৫.০০ ২১৩৯০.৭২ ১৮৩৯৩.০৭

% . ৫ - �মাট �েয়র অংশ ২৯.৪৫ ২৭.৭৩ ২৯.৩৩ ২৮.২৫

লাখ টাকা . ৬ �মণ �য় ৩৪০.০০ ৩৪০.০০ ৩৪০.০০ ২৭৬.৪৯

% . ৭ - �মাট �েয়র অংশ ০.৪৪ ০.৪৬ ০.৪৭ ০.৪২

লাখ টাকা . ৮ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল ৪৫০.০০ ৩৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪২১.৪৬

% . ৯ - �মাট �েয়র অংশ ০.৫৮ ০.৪৮ ০.৬২ ০.৬৫

লাখ টাকা . ১০ মালামাল সরবরাহ (তফিসল-খ) ৮৬৫.০০ ৯১৫.০০ ৬৯০.০০ ৫৮০.৩৪

% . ১১ - �মাট �েয়র অংশ ১.১২ ১.২৫ ০.৯৫ ০.৮৯

লাখ টাকা . ১২ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ১৩৯৭.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৬১২.৩৫

% . ১৩ - �মাট �েয়র অংশ ১.৮০ ১.২৩ ১.২৩ ০.৯৪

লাখ টাকা . ১৪ অিফস কি�নেজি� (তফিসল-গ) ৩২৪৪.৬৭ ৩৩২১.৬৪ ৩০৭৫.৬৪ ২৩৮৭.১৮

% . ১৫ - �মাট �েয়র অংশ ৪.১৯ ৪.৫৩ ৪.২২ ৩.৬৭

লাখ টাকা . ১৬ জবালািন (তফিসল-ঘ) ৭৮৯০.০০ ৮৩৪৩.০০ ৭২৪৩.০০ ৬৩৯৫.৭৮

% . ১৭ - �মাট �েয়র অংশ ১০.১৯ ১১.৩৮ ৯.৯৩ ৯.৮২

লাখ টাকা . ১৮ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ঙ) ৯৬৩৫.০০ ৯৪৮৬.৬১ ৯০৮২.০০ ৮৩৯৫.৭০

% . ১৯ - �মাট �েয়র অংশ ১২.৪৫ ১২.৯৪ ১২.৪৫ ১২.৮৯

লাখ টাকা . ২০ খনন সংর�ণ (তফিসল-চ) ১৯০৪৮.০০ ১৭৫৯৮.৩৯ ১৮৩২৯.২৮ ১৬১৯৪.০৫

% . ২১ - �মাট �েয়র অংশ ২৪.৬১ ২৪.০১ ২৫.১৩ ২৪.৮৭

লাখ টাকা . ২২ অবচয় ৯২০০.০০ ৯২০০.০০ ৮৯০০.০০ ৮৯৫৮.৬২

লাখ টাকা . ২৩ ঋেণর �দ (তফিসল -ছ) ২৩৯৪.১৫ ২৩৯৪.১৫ ২৩৯৪.১৫ ২৩৯৪.১৫

% . ২৪ - �মাট �েয়র অংশ ১১.৮৮ ১২.৫৫ ১২.২০ ১৩.৭৬

লাখ টাকা . ২৫ অ�া� (তফিসল-জ) ১৪৯.০০ ১৩৪.০০ ১৩৪.০০ ৯৯.৮২

% . ২৬ - �মাট �েয়র অংশ ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ২৭ �মাট �য় ৭৭৪০৮.৮২ ৭৩৩০৭.৭৯ ৭২৯২৮.৭৯ ৬৫১০৯.০১

লাখ টাকা . ২৮ �য়  উ��ৃ/(ঘাটিত) -৬৭১২.১৫ -৬১২৮.১৫ -৬৭৬৪.১৫ -২৫৭৩.৯৯

% . ২৯ - রাজে�র উপর �য় উ�ৃ� আয় -৯.৪৯ -৯.১২ -১০.২২ -৪.১২

 ৩৫৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ৪৩৫৪৮.০০  ৪০৪৫০.০০  ৪০৯৫৫.০০  ৩৭৯০৬.৩১. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

৬ �সবার জ� �া� িফ  ২২১৯৬.৬৭  ২১৭১৩.৬৪  ২১১৬৪.৬৪  ২০৮০৪.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ৪৯৫২.০০  ৫০১৬.০০  ৪০৪৫.০০  ৩৮২৪.৭১. 

১২ �মাট আয়  ৭০৬৯৬.৬৭  ৬৭১৭৯.৬৪  ৬৬১৬৪.৬৪  ৬২৫৩৫.০২. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২২৭৯৬.০০  ২০৩২৫.০০  ১৭৫৪০.৭২  ১৮৩৯৩.০৭. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৪৫০.০০  ৩৫০.০০  ৩৮৫০.০০  ৪২১.৪৬. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৯৬৩৫.০০  ৯৪৮৬.৬১  ৯০৮২.০০  ৮৩৯৫.৭০. 

১৬ অবচয়  ৯২০০.০০  ৯২০০.০০  ৮৯০০.০০  ৮৯৫৮.৬২. 

১৭ �িশ�ণ  ৭৫.০০  ৬০.০০  ৬০.০০  ৩৬.৫৮. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৭৮৯০.০০  ৮৩৪৩.০০  ৭২৪৩.০০  ৬৩৯৫.৭৮. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৭০.০০  ৭০.০০  ৭০.০০  ৬০.৯৪. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ১০০.০০  ১৫০.০০  ১৩০.০০  ৯৯.২৮. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ২৩৯৪.১৫  ২৩৯৪.১৫  ২৩৯৪.১৫  ২৩৯৪.১৫. 

২৩ অ�া�  ২৪৭৯৮.৬৭  ২২৯২৯.০৩  ২৩৬৫৮.৯২  ১৯৯৫৩.৪৩. 

২৪ �মাট �য়  ৭৭৪০৮.৮২  ৭৩৩০৭.৭৯  ৭২৯২৮.৭৯  ৬৫১০৯.০১. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৮১৪৫৭৮.৩৭  ১৯১৮১৪০.১১  ১৮৩৪৯২৮.২০  ১৭৫৩২৮০.৯৬. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) -৬৭১২.১৫ -৬১২৮.১৫ -৬৭৬৪.১৫ -২৫৭৩.৯৯. 

 ৩৫৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০১৯-২০ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৬৪,২৯৮.৪৪ ৬১,৯০৪.২৯  ৬২,১৮৮.৫২ ৫৪,৪৫৭.৩৭ . 

২ �য় উ�ৃ� আয় -৬,১২৮.১৫-৬,৭১২.১৫ -২,৫৭৩.৯৯-৬,৭৬৪.১৫ . 

৩ অবচয়  ৯,২০০.০০ ৯,২০০.০০  ৮,৯৫৮.৬২ ৮,৯০০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ৩০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ১১৮,৯৮৮.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ৪০.০০ . 

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

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

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ২৫.০০ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ৬৭,৩৭০.২৯ ৬৪,৩৯২.১৪  ৬৮,৫৭৩.১৫ ১৭৫,৬৭৬.২২ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ১০.০০ . 

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

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৫,০১৬.০০ ৪,৯৫২.০০  ৩,৮২৪.৭১ ৪,০৪৫.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ১১৯,১১৪.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ১২৫.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ৬১,৯০৪.২৯ ৫৮,৯৯০.১৪  ৬৪,২৯৮.৪৪ ৪৭,৯৮৮.২২ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ২৫.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৬৭,৩৭০.২৯ ৬৪,৩৯২.১৪  ৬৮,৫৭৩.১৫ ১৭১,৭৫৭.২২ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ৩,৯১৯.০০ . 

 ৩৫৬  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩৫৭.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৪৬৯৪৭২.৩১ ৪৬৯৪৭২.৩১ ৪৬৯৪৭২.৩১. 

২ সংরি�ত তহিবল -১৩৬৯৬০.৫৫ -১৩০২৪৮.৪০ -১২৪১২০.২৫. 

৩ ই��ই� ৩৩২৫১১.৭৬ ৩৩৯২২৩.৯১ ৩৪৫৩৫২.০৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১৩৬২৩০.১৭ ১৩৬৬৮০.১৭ ১৩৭১৩০.১৭. 

৫ চলিত দায় ১৭০৩০.৯৪ ১৭০৩০.৯৪ ১৭০৩০.৯৪. 

৬ �মাট দায় ১৫৩২৬১.১১ ১৫৩৭১১.১১ ১৫৪১৬১.১১. 

৭ �মাট তহিবল ৪৮৫৭৭২.৮৭ ৪৯২৯৩৫.০২ ৪৯৯৫১৩.১৭. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৩২ : ৬৮ ৩১ : ৬৯ ৩১:৬৯. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৩৬ : ১ ১.৫৩ : ১ ১.৬৭ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ২৮.৫৮ : ১ ২৮.৯৯ : ১ ১.৪০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ২৪০০৬৩.৮৬ ২৩৫১১১.৮৬ ২৩০০৯৫.৮৬. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৯৮৮৫৮.২৭ ৮৯৬৫৮.২৭ ৮০৪৫৮.২৭. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ১৪১২০৫.৫৯ ১৪৫৪৫৩.৫৯ ১৪৯৬৩৭.৫৯. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৩২১৩৭৬.৫৪ ৩২১৩৭৬.৫৪ ৩২১৩৭৬.৫৪. 

১৫ চলিত স�দ ২৩১৯০.৭৪ ২৬১০৪.৮৯ ২৮৪৯৯.০৪. 

১৬ �মাট স�দ ৪৮৫৭৭২.৮৭ ৪৯২৯৩৫.০২ ৪৯৯৫১৩.১৭. 

 ৩৫৭  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ৪৫০.০০  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  ৪৫০.০০. 

আয়কর ৭  ২০০.০০  ৯৭.৫৯ ১০০.০০  ২০০.০০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ১৬.৬০  ২.৭১ ১৭.১০  ১৭.৪০. 

লাইেস� িফ ১১  ১৮.০০  ০.০০ ১৮.০০  ১৪.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ২৪০.৪০  ১৭৫.৪১ ২৪০.৪০  ২২৪.১০. 

অ�া� ১৩  ৬২১.৭৬  ৯৭.৬৭ ২২৪.৭৬  ১২৩.৭৬. 

�মাট ১৪  ১,৫৪৬.৭৬  ৮২৩.৩৮ ১,০৫০.২৬  ১,০২৯.২৬. 

 ৩৫৯  



 

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 অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 360.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৮৮২,৮১৪ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৫৯  ৫৬  ৫৯  ৫৯  ৫৬  ৫৭  ৫৯  ৫৪  ৫৬০.৬৮  ৫৫০.১৮  ১,১১০.৮৬. 

২  ১,১৪১,২৮৩ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৭৭  ২১৯  ২৪০  ২৭৭  ২১৯  ২৩০  ২৭৭  ২০৮  ১,৩৮০.২৮  ১,৩৫৮.৮০  ২,৭৩৯.০৮. 

৩  ৯২৬,২৮১ কম �চারী (��ড ১০)  ৩০০  ২৫৪  ২৬০  ৩০০  ২৫৪  ২৬০  ৩০০  ২৪২  ১,২০৯.০৪  ১,১৯৯.২৯  ২,৪০৮.৩৩. 

৪  ১,১১৯,৫৪৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৬৩৬  ৫২৯  ৫৫৯  ৬৩৬  ৫২৯  ৫৪৭  ৬৩৬  ৫০৪  ৩,১৫০.০০  ৩,১০৮.২৭  ৬,২৫৮.২৭. 

৫  ৪৪৮,০৪৮ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৪,০২৪  ২,৯৭৪  ৩,৫৭৫  ৪,০২৪  ২,৯৭৪  ৩,১৫০  ৩,৯৮২  ২,৯২৭  ৭,০০০.০০  ৯,০১৭.৭৩  ১৬,০১৭.৭৩. 

৬  ০ দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ� �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ১৬২  ০  ০  ১৬২  ০  ০  ১৪৬  ৫৫০.০০  ০.০০  ৫৫০.০০. 

১০  ৪৪৮,০৪৮ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪,০২৪  ২,৯৭৪  ৩,৫৭৫  ৪,০২৪  ২,৯৭৪  ৩,১৫০  ৩,৯৮২  ২,৯২৭  ৭,০০০.০০  ৯,০১৭.৭৩  ১৬,০১৭.৭৩. 

১১  ৫৫২,১৫৩ �মাট (৪+৯+১০)  ৪,৬৬০  ৩,৬৬৫  ৪,১৩৪  ৪,৬৬০  ৩,৬৬৫  ৩,৬৯৭  ৪,৬১৮  ৩,৫৭৭  ১০,৭০০.০০  ১২,১২৬.০০  ২২,৮২৬.০০. 

 ৩৬০  



 

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 অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 361.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৪৮০.০০  ৪৭০.২৭  ৯৫০.২৭  ৫৭০.০০  ৫১০.১৮  ১,০৮০.১৮ ১৬৬৭১৪০  ২০০০৩৩৩  ১৫০০০০০  ৪১২.০০  ৩৯৮.০০  ৮১০.০০

 ১,১৮০.০০  ১,১৫৮.৮৮  ২,৩৩৮.৮৮  ১,৩৩০.০০  ১,২৯৮.৭০  ২,৬২৮.৭০ ১০১৬৯০৪  ১১৯৪৮৬৪  ৯৬০৬৩৫  ১,০০৫.৩২  ৯৯২.৮০  ১,৯৯৮.১২

 ১,০৯০.০০  ১,০৮২.৫৮  ২,১৭২.৫৮  ১,১৮০.০০  ১,১১৯.২৯  ২,২৯৯.২৯ ৮৩৫৬০৮  ৯১৯৭১৬  ৮২৭৩৯৭  ১,০১২.৫০  ৯৮৯.৮০  ২,০০২.৩০

 ২,৭৫০.০০  ২,৭১১.৭৩  ৫,৪৬১.৭৩  ৩,০৮০.০০  ২,৯২৮.১৭  ৬,০০৮.১৭ ৯৯৮৪৮৮  ১১৪৬৫৯৭  ৯৫৪৪৪৮  ২,৪২৯.৮২  ২,৩৮০.৬০  ৪,৮১০.৪২

 ৬,২৫০.০০  ৮,১১৩.২৭  ১৪,৩৬৩.২৭  ৬,৫৬০.০০  ৮,৩২২.৫৫  ১৪,৮৮২.৫৫ ৪৫৫৯৭৭  ৪৪৮২৭০  ৪৫৩৪৪৫  ৫,৭৭৪.০০  ৭,৪৯৮.৩৩  ১৩,২৭২.৩৩

 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

 ৫০০.০০  ০.০০  ৫০০.০০  ৫০০.০০  ০.০০  ৫০০.০০ ০  ০  ২১২৫৪৮  ৩১০.৩২  ০.০০  ৩১০.৩২

 ৬,২৫০.০০  ৮,১১৩.২৭  ১৪,৩৬৩.২৭  ৬,৫৬০.০০  ৮,৩২২.৫৫  ১৪,৮৮২.৫৫ ৪৫৫৯৭৭  ৪৪৮২৭০  ৪৫৩৪৪৫  ৫,৭৭৪.০০  ৭,৪৯৮.৩৩  ১৩,২৭২.৩৩

 ৯,৫০০.০০  ১০,৮২৫.০০  ২০,৩২৫.০০  ১০,১৪০.০০  ১১,২৫০.৭২  ২১,৩৯০.৭২ ৫৪৯৭৭০  ৫৫৬৪৭০  ৫১৪২০৪  ৮,৫১৪.১৪  ৯,৮৭৮.৯৩  ১৮,৩৯৩.০৭

 ৩৬১  



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

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

১. ৩১১১১০১ কম �চারীেদর �ল �বতন (��ড ১-১০) 3150.00 2700.00 3150.00 2386.60

২. ৩১১১২০১ কম �চারীেদর �ল �বতন (��ড ১১-২০) 7200.00 6450.00 7000.00 5912.52

৩. ৩১১১৩১০ বাড়ী ভাড়া ভাতা 4350.00 4150.00 4265.00 3711.35
৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা  

ক. কম �চারী (��ড ১-১০) 510.00 420.00 470.00 395.77
খ.  কম �চারী (��ড ১১-২০) 1190.00 980.00 1130.00 863.85

৫. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা 300.00 200.00 250.00 125.00

৬. 3111302 যাতায়াত ভাতা 90.00 88.00 88.00 71.88

৭. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা 750.00 700.00 700.00 614.58

৮. ৩১১১৩০৬ িশ�া সহায়ক  ভাতা 310.00 300.00 300.00 222.52

৯. ৩১১১৩২৭ অিতির�  সমেয় কােজর ভাতা 140.00 135.00 130.00 123.69

১০. ৩১১১৩১৬ �ধালাই ভাতা 35.00 35.00 30.00 25.46

১১. ৩১১১৩১৪ �িফন ভাতা 80.00 75.00 75.00 70.48

১২. ৩১১১৩০৯ পাহািড় ভাতা 10.00 10.00 10.00 5.80

১৩. ৩১১১৩২৮ �াি� িবেনাদন ভাতা 320.00 150.00 300.00 192.99

*14. ৩১১১৩৩৮ �খাড়ািক ভাতা 85.00 82.00 80.40 72.25

*15. ৩১১১৩৩৮ �নশ ভাতা 30.00 28.00 28.00 21.92

*16. ৩১১১৩৩৮ �ট�ািরং বয়া ভাতা 16.00 16.00 11.00 13.00

*17. ৩১১১৩৩৮ লাইট�ান ভাতা 22.00 22.00 21.02 19.73

*18. ৩১১১৩৩৮ পাইলেটজ ভাতা 18.00 14.00 14.00 11.94

*19. ৩১১১৩১২ �মাবাইল ভাতা 18.00 18.00 12.00 4.99

২০. ৩১১১৩৩১ আ�ায়ন ভাতা 2.00 2.00 1.30 1.00
২১. �া�ই� 3800.00 3400.00 3576.00 3310.73

২২. উপ-�মাট 22426.00 19975.00 21641.72 18178.05

২৩. আনসারেদর �বতন ভাতা 350.00 350.00 250.00 215.02

২৪. �মাট (২১+২২) 22776.00 20325.00 21891.72 18393.07

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

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

1. ছাপা ও �লখ সাম�ী 250.00 250.00 185.00 172.59

2. নদী সংর�ণ য�পািত 300.00 350.00 250.00 200.00

3. �বহািরক মালামাল 200.00 220.00 160.00 134.65

4. বাে�িলং 40.00 30.00 30.00 20.19

5. িচি�তকরণ উপকরণ 75.00 65.00 65.00 52.91

6. �মাট 865.00 915.00 690.00 580.34

তফিসল -খ 

তফিসল -ক 

(ল� টাকায়)

( ল� টাকায়)

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�

�বতন ও ভাতািদ

মালামাল সরবরাহ

362



বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�

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

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

1. িব��ৎ 340.00 330.00 300.00 208.27

2. �পাষাক পির�দ 130.00 190.00 120.00 73.84

3. �টিলেফান (ই�ারেনটসহ) 50.00 45.00 40.00 28.89

৪. গেবষণা ও উ�াবনী �য় 230.00 57.50 230.00 0.00

৫. 3211125 িব�াপন ও �চার 230.00 350.00 230.00 203.26

৬. 3211110 আইন খরচ 50.00 50.00 50.00 31.38

৭. িনরী�া িফ 2.00 2.00 2.00 1.45

৮. িনেয়াগ 130.00 150.00 130.00 69.18

৯. িবমা (স�দ) 68.00 68.00 68.00 68.00

১০. িবমা ি�িময়াম(�প) 60.00 60.00 60.00 48.31

১১. �াংক চাজ� 50.00 50.00 50.00 18.75

১২. �ধালাই খরচ ও �ধালাই সাম�ী 20.00 18.00 18.00 14.98

১৩. িবেশষ �মণ �য় 20.00 20.00 20.00 19.24

১৪. মিনটিরং ও ও.িড. সােভ � 30.00 30.00 30.00 25.84

১৫. উপেদ�া �য় 100.00 150.00 100.00 73.44

১৬. যাতায়াত খরচ

ক. অিফস 40.00 37.00 37.00 32.50

খ. পাইলেটজ �াফ 45.00 43.00 43.00 40.52

১৭. নদীর তীের অৈবধ �াপনা উে�দ 500.00 250.00 160.00 83.94

১৮. �েটাকল �য় 914.67 1004.64 1004.64 1037.35

১৯. সমাপনী �চকাওয়াজ �য় 5.00 2.50 5.00 4.65

২০. ঈদ উৎসব �ব�াপনা 25.00 23.00 23.00 22.65

২১. কম �চারী ���জিনত দািব 200.00 200.00 200.00 146.00

২২. িচিকৎসা �য় (ঔষধ) 45.00 40.00 40.00 39.60

২৩. �ািসং চাজ� 45.00 40.00 30.00 20.64

২৪. স�ানী (দরপ� ��ায়ন কিম�) 60.00 50.00 30.00 30.00

২৫. অ�া� 55.00 61.00 55.00 44.50

২৬. �মাট(১+...+২৫) 3444.67 3321.64 3075.64 2387.18

 তফিসল -গ

অিফস কি�নেজি� (ল� টাকায়)

363



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

1. মেটারযান 200.00 200.00 200.00 178.41

2. জাহাজ/ যাি�ক �নৗকা 1800.00 1800.00 1500.00 1528.60

3. ��জার 5850.00 6300.00 5500.00 4652.78

4. �ডকা �চইন 10.00 10.00 10.00 6.95

5. �জনােরটর 30.00 30.00 30.00 26.84

6. ��ন, ি�ড �বাট ও অ�া� 0.00 3.00 3.00 2.20

7. �মাট (১+...+৬) 7890.00 8343.00 7243.00 6395.78

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

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

1. ��জার 1300.00 1400.00 1200.00 1070.58

2. যানবাহন 72.00 72.00 72.00 68.66

3. প�ন 2700.00 2700.00 2500.00 2465.02

4. জাহাজ 700.00 435.00 550.00 515.81

5. �ত� কাজ 4750.00 4766.61 4655.00 4187.04

6. িডিজিপএস ��শন (�ডকা �চইন) 48.00 48.00 40.00 38.37

7. অিফস ই�পেম� 40.00 40.00 40.00 30.90

8. অিফস আসবাবপ� 25.00 25.00 25.00 19.32

9. �মাট (১+.....+৮) 9635.00 9486.61 9082.00 8395.70

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

১. খনন সহায়ক 1200.00 1000.00 500.00 587.75

২. খনন সংর�ণ (ক�ঠালবািড়সহ) 8848.00 8348.39 7679.28 6837.52

৩. খনন সংর�ণ(মংলা �ঘািষয়াখািল) 7500.00 7500.00 8500.00 8490.28

৪. খনন সংর�ণ ��ােটাকল 1500.00 500.00 1400.00 0.00

৫. স�া� খনন জিরপ 300.00 250.00 250.00 278.50

৬. �মাট (১+.....+৫) 19348.00 17598.39 18329.28 16194.05

তফিসল -ঘ

তফিসল -ঙ 

 তফিসল -চ

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�

�ালািন /িসএনিজ (৩২৫৮১০১)

�মরামত ও র�ণােব�ণ   

খনন সংর�ণ

(ল� টাকায়)

(ল� টাকায়)

(ল� টাকায়)
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তফিসল -ছ 

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

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

ঋেণর �দ
1. 3411101 ঋেণর �দ(পিরেশােধর ল�মা�া) 450.00 450.00 450.00 450.00

2. ঋেণর �দ(পিরেশািধত� অবিশ� বেকয়া) 1944.15 1944.15 1944.15 1944.15

3. �মাট  ( ১+২) 2394.15 2394.15 2394.15 2394.15
তফিসল -জ

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

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

1. �িশ�ণ (অভ��রীণ) 75.00 60.00 60.00 36.58

2. 3721105 সমাজ ক�াণ �য় 70.00 70.00 70.00 60.94

৩. বইপ� ও সামিয়কী 4.00 4.00 4.00 2.30

৪. �মাট (১+. . . +৩) 149.00 134.00 134.00 99.82

তফিসল-ঞ   

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

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

1. ৪১১২১০১ �মাটরযান 205.00 254.00 100.00 95.75

2. ৪১১২৩১০ অিফস সর�াম 150.00 100.00 100.00 66.95

3. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ� �য় 80.00 80.00 50.00 49.10

4. 4111201 িবি�ং প�ন ইত�ািদ িনম �ান 1695.00 1695.00 1695.00 1671.50

5. যা�ী ও মালামাল পিরবহন �িবধার উ�য়ন 150.00 150.00 150.00 124.39

6. ��জােরর �চরা য�াংশ �য় 1000.00 1400.00 800.00 876.02

7. জাহােজর �চরা য�াংশ 975.00 620.00 450.00 299.06

8. িপএিবএ� �টিলেফান �াপন 12.00 12.00 5.00 4.60

9. হাইে�া�ািফক ই�পেম�স 220.00 220.00 220.00 184.87

10. ৪১১২২০২ কি�উটার �য় ও আ�ষি�ক 35.00 35.00 25.00 13.42

11. 7215101 ঋণ ও অি�ম 400.00 400.00 400.00 400.00

12. অ�া� 30.00 30.00 30.00 21.51

13. �িম অিধ�হণ 200.00 20.00 20.00 17.54

14. �মাট  (১+……….+১৩) 5152.00 5016.00 4045.00 3824.71

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

যথাযথ অ�েমাদন এবং িনয়মনীিত পালন সােপে� সংি�� খােত বােজেট বরা��ত অথ � �য় করা যােব।
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ঋেণর �দ ও অ�া�  

অ�া�

�লধনী �য় (ল� টাকায়)

(ল� টাকায়)

(ল� টাকায়)
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 (ল� টাকায়)

�িমক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

নং ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

1. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�)

ক. আসল 1101.53 1101.53 1103.53 1101.53

খ. �দ 1239.88 1239.88 1239.88 1239.88

২. �বেদিশক ঋণ (�ম�ি��ত বেকয়া)  

ক. আসল 24512.49 23410.96 23410.96 23410.96

খ. �দ 28665.44 27425.56 27425.56 27425.56

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত�)

ক. আসল 30.18 30.18 30.18 30.18

খ. �দ 704.27 704.27 704.27 704.27

৪. সরকাির ঋণ (�ম�ি��ত বেকয়া)

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ১.  দীঘ �েময়ািদ

ক. আসল 10404.12 10373.94 10373.94 10373.94

খ. �দ 17643.24 16938.97 16938.97 16938.97

২. ��েময়ািদ

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. �াংক ঋণ (বেকয়া)

১. দীঘ �েময়ািদ

0.00 0.00 0.00 0.00
খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. ��েময়ািদ
ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

�মাট 84301.15 81225.29 81227.29 81225.29

৩০-৬-২০১8  বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

পয �� বেকয়া ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

1. 125663.11    

 2828.00 2800.00 0.00

 8898.00 8810.00 450.00
125663.11 11726.00 11610.00 450.00

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

(কেপ �ােরশন হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

ক. আসল

খ. �দ
�মাট

িববরণ

  িববরণ

দীঘ �েময়ািদ ঋণ

খ. �দ

দীঘ �েময়ািদ ঋণ ও �াংক দায় িববরণী

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন ক��প�

(ল� টাকায়)

ক. আসল

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী
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