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ফাাংরাদদ বফাভরযক রফভান চরাচর কর্তৃক্ষ 

১. ভূরভকা 

প্রাক্তন এয়াযদার্ ৃবেদবরদভন্ট এদজরি (এরেএ) এফাং রোর্দৃভন্ট অফ ররবর এরবদয়ন (রেরএ) বক একরিভূত কদয  

১৯৮২ াদরয অধ্যাদদ নাং-২৭ এয ক্ষভতাফদর বফাভরযক রফভান চরাচর কর্তৃক্ষ গঠিত য়। যফতীদত ১৯৮৫ াদরয অধ্যাদদ 

নাং-৩৮ এয ক্ষভতাফদর উদযাক্ত বফাভরযক রফভান চরাচর কর্তৃক্ষদক ১  অদটাফয ১৯৮৫ দত একটি কদাৃদযর্ ফরেদত রূান্তরযত  

কযা য়। ১৯ বপব্রুয়ারয ২০১৭ রি. তারযদে যকায কর্তকৃ ‘‘রদ ররবর এরবদয়ন অরেনৃ্যাি’’ ১৯৮৫ বক আইদন রযণত কযা য়।  

২. রূকল্প (Vision) 

 ফাাংরাদদদক একটি অন্যতভ মুখ্য রফভান চরাচর বকন্দ্র রফন্দুদত রযণত কযা।  

৩. অরবরক্ষয (Mission) 

   আন্তজাৃরতকভাদনয রনযাদ, রনরুদ্রফ ও দক্ষ রফভান চরাচর বফা রনরিতকযণ। 

৪.  বকৌরগত উদেশ্যমূ 

 রফভান চরাচর, মািী ও ভারাভার রযফদন ক্ষভতা বৃরি/ম্প্রাযণ। 

 দক্ষ ও ভানম্পন্ন কাদগাৃ রযফন ব্যফস্থা প্ররতষ্ঠা। 

 আন্তজাৃরতকভাদনয বর্কই রক্তারী রনয়ন্ত্রক অফকাঠাদভা ততরয। 

 ফাাংরাদদ বফাভরযক রফভান চরাচদরয জন্য উযুক্ত ও দক্ষ জনফর ততরয।  

৫. প্রধান কামাৃফরী 

 বফাভরযক রফভান চরাচর াংক্রান্ত আইন ও নীরতভারা প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন। 

 রফভান ফন্দয মূদয আধুরনকায়ন, রফভান থ ও রফভান ারবৃ মূদয ভন্বয় াধন। 

 আকাীভা রনয়ন্ত্রন, রফভান উড্ডয়ন, অফতযণ ও ওবাযফ্লাইাং- এয রনযাত্তা রফধান, এদযানটিকযার রযদনৃ, এয়াযরাইি 

মূদয Active Optical Cable (AOC) প্রদান এফাং াইরর্, কদরারায, এয়াযক্রা পর্ ইরিরনয়াযদদয রাইদি প্রদান 

ইতযারদ। 

৬. রফগত রতন ফছদযয অজৃনমূ 

হযরত  লাহজাা আন্তজজাততক তিমান িন্দরর িাস্তিাতিত উন্নিন কামকৃ্রভ 

 রনযাদ ও সুষ্ঠু রফভান রযচারনায সুরফধাদথ ৃফাাংরাদদদয আকাদ রফভান চরাচর রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা ( Air Traffic 

Control) দুই বাদগ (Upper & Lower Area Control) বাগ কযা দয়দছ। 

 রফভান ফন্দদয emergency operations center (EOC) চালু করা দয়দছ। 

 যানওদয় এপল্ট ওবায-বর কযণ ীলকৃ প্রকল্প ফাস্তফারয়ত ওয়ায় এ রফভান ফন্দদযয রফদ্যভান যানওদয়য Strength বৃরি ও 

যানওদয়দত সুরযয রফভাদনয রনযাদ চরাচর রনরিত কযা দয়দছ। 

 আ-বেদেন ীলকৃ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ এ রফভান ফন্দদযয রফদ্যভান বর্রিওদয় কযার্াগরয আদেে কদয রফভান 

ফন্দদযয বর্রিওদয়দত রনযাদ রফভান চরাচর রনরিত কযা দয়দছ। 

 রফভান ফন্দদযয এদপ্রাণ ( Apron) ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ০৪টি সুরযয প্যাদিায এয়াযক্রাপর্ ও দুইটি সুরযয কাদগাৃ 

এয়াযক্রাপর্ এয ারকাৃং সুরফধা সৃরি কযা দয়দছ। 

 অবফধ ও রযফন অদমাগ্য ভারাভার মাদত রফভাদন রযফারত দত না াদয ব রদক্ষয চাযটি ডুদয়র রবউ এি-বয বভরন ও 

একটি চনীর দ্রদব্যয জন্য এি-বয স্ক্যারনাং বভরন স্থান কযা দয়দছ। 

 রফভান ফন্দদযয নতুন ভারযকল্পনা প্রস্তুত কযা দয়দছ। 

 ক্রভফধভৃান রফভান চরাচদরয চারদা পূযদণয রদক্ষয এদপ্রাণ (Apron) এরযয়া ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। 

 কাদগাৃ রযফন সুরফধা ম্প্রাযদণয রদক্ষয একটি কাদগাৃ বে রনভাৃণ কযা দয়দছ।  
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অন্যান্য তিমান িন্দর সমূরহ িাস্তিাতিত উন্নিন কামকৃ্রভ 

 কিফাজায রফভান ফন্দযদক আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদয উন্নীতকযদণয জন্য  চরভান রনভাৃণ কাজ (১ভ মাৃয়)  এয ৮৫% কাজ 

ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

 ফঙ্গফন্ধু বে মুরজফ আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দয রনভাৃদণয রযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য যকাদযয নীরতগত অনুদভাদন েণ কযা 

দয়দছ। 

 ফাদগযার্ োন জাান আরী রফভান ফন্দয রনভাৃদণয রযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য যকাদযয অনুদভাদন েণ কযা দয়দছ।  ব 

রদক্ষয জরভ অরধেদণয কাজ ভাপ্ত কযা দয়দছ। 

আন্তজৃারতক াংস্থায নদ অজৃন 

 Federal Aviation Abdministation  (FAA)- এয ভানদন্ড অনুমায়ী রএএরফ-বত দক্ষ জনফর ততরযয উদেদশ্য চাযটি 

গুরূত্বপূণ ৃপ্ররক্ষণ বকা ৃম্পাদন করা হরিরে এফাং তারধক কভকৃতাৃ FAA াটিরৃপদকর্ অজনৃ কদযদছ। 

 ররবর এরবদয়ন রনযাত্তা (AVSEC) সংক্রান্ত রফলদয় International Civil Aviation Organization (ICAO) 

কর্তকৃ ২০১৫ ার মনৃ্ত রনধাৃরযত ভানদন্ড অজদৃনয াপদেয স্বীকৃরত স্বরূ এরয়া প্যাররপক অঞ্চদরয বদ মূদয ভদধ্য 

ফাাংরাদদ ICAO এয পুযস্ক্ায রাব কদযদছ। 

 আন্তজজাততক মারনর পরামল জক প্রততষ্ঠানরক তনরিারের মাধ্যরম হমযত াজারার আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদযয রনযাত্তা ব্যফস্থায 

উন্নিনসহ তনরাপত্তা জনিরর দক্ষতা বৃতি করা হরিরে। 

৭. াংস্থায Key Performance Indicators (KPI) 

 উন্নত প্রযুরক্ত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ অাদযনার এিং প্রারনক ও আরথকৃ ব্যফস্থানায উন্নয়ন াধন। 

 আরথকৃ ব্যফস্থনায উন্নয়ন। 

 দক্ষতা ও তনরতকতা উন্নয়ন। 

 আন্তজাৃরতক ভাদনয বর্কই ও রক্তারী রনয়ন্ত্রক অফকাঠাদভা ততরয। 

৮. ভস্যা ও চযাদরিমূ 

 জনফদরয অপ্রতুরতা। 

 মযত াজারার আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদযয রফদ্যভান পুযাতন যাোয Replacement এয ভাধ্যদভ অাদযন কাজ 

সুষ্ঠুবাদফ রযচারনা। 

 আধুরনক রফভান রনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থায াদথ াভিস্য বযদে ফাাংরাদদদয আকা ীভায় চরাচরকারয রফভান মান মূদয রনয়ন্ত্রণ 

কযা। 

 আন্তজাৃরতক ভানম্পন্ন এরবদয়ন রনযাত্তা ও সুযক্ষা ব্যফস্থা ফজায় যাো। 

৯. বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 হযরত  লাহজাা আন্তজজাততক তিমান িন্দর: 

 মযত াজারার আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদযয ১৪০০০ .০০ বকাটি ব্যয় াদ বক্ষ আধুতনক র্ততীয় প্যাদিায র্ারভনৃার বফন 

রনভাৃণ। 

 FAA কযার্াগরয- ২ দত কযার্াগরয- ১ এ উন্নীতকযণ। 

 মযত াজারার আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদয ভারল্টদভাে াদবইৃদরি রবেভ ইনেবরন। 

অন্যান্য তিমান িন্দর সমূহ: 

 া আভানত আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদযর যানওদয় ওবাযদর (Overlay) কযণ, ম্প্রাযণ ও কাদগাৃ এদপ্রাণ রনভাৃণ, প্যাযারার 

বর্রিওদয় ও নতুন বফারোং রিজ স্থান। 

 রদরর্ ওভানী আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দদযর যানওদয় ওবাযদর (Overlay) কযণ ও এদপ্রাণ রনভাৃণ। 
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 োনজাান আরী রফভান ফন্দয রনভাৃণ। 

 ফঙ্গফন্ধু বে মুরজফ আন্তজাৃরতক রফভান ফন্দয রনভাৃণ।  

 তয়দপুয রফভান ফন্দযদক আঞ্চররক রফভান ফন্দদযয ভমাৃদায় উন্নীতকযণ।  

 কিফাজায রফভান ফন্দদযয যাওনওদয়দক ১২০০০ ফগফৃুর্ মনৃ্ত ফরধতৃকযণ ও এপল্ট আস্তযণ  কযণ এফাং আন্তজাৃরতক 

প্যাদিায র্ারভনৃার বফন রনভাৃণ। 

 মদায রফভান ফন্দদযর র্ারভনৃার বফদনয ম্প্রাযণ। 

 ফরযার রফভান ফন্দয ম্প্রাযণ। 

১০. বফাভরযক রফভান চরাচর কর্তৃদক্ষয 2019-2020 অথ ৃফছদযয প্রাক্কররত, 2018-2019 অথ ৃফছদযয াংদারধত ও 

অনুদভারদত এফাং 2017-2018 অথফৃছদযয নীর্ মুনাপা/(বরাকান) রনদে প্রদান কযা দরা। 

(রাে র্াকায়) 

ক্ররভক রফফযণ ফাদজর্  াংদারধত অনুদভারদত প্রকৃত 

নম্বয  ২০১৯-২০ ফাদজর্ ফাদজর্ ২০১৭-১৮ 

   ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯  

১. বভার্ আয় ১৫০২২৮.৯০ ১৪৯০৮২.০০ ১৪৭৮৪৯.৫০ ১৬৫৯৬৪.৭৯ 

২. বভার্ ব্যয় ১২১৫৭৭.৩৬ ১১৩২৩৪.৮৪ ১২২৬৩৩.৫৩ ৯৬৯৭২.৮০ 

৩. নীর্ মুনাপা/(বরাকান) ২৮৬৫১.৫৪ ৩৫৮৪৭.১৬ ২৫২১৫.৯৭ ৬৮৯৯১.৯৯ 

১১. ফাদজর্ মাৃদরাচনা 

ক. রযচারন বৃত্তান্ত 

২০১৭-১৮ অথফৃছদয ফাাংরাদদদ ৫৭.১১ রাে মািী রফভাদন মাতায়াত কদযদছ মায ১৫.৬৪ রাে অবযন্তযীণ রুদর্য মািী এফাং 

৪১.৪৭ রাে আন্তজাৃরতক রুদর্য মািী। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত  ফাদজর্ এফাং ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ 

অবযন্তযীণ রুদর্য মািীয াংখ্যা হ্রা বদয় মথাক্রদভ ১৪.৬২ রাে ও ১৪.৮৩ রাে দফ ফদর রাফ কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদযয 

তুরনায় ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্  আন্তজাৃরতক রুদর্ মািী াংখ্যা হ্রা 

বদয় মথাক্রদভ ৪০.১৬ রাে ও ৪০.১৭ রাদে দাঁড়াদফ ফদর অনুভান কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয রফভান অফতযদণয াংখ্যা রছর 

বভার্ ৯৯,১০০ টি। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ উক্ত াংখ্যা বৃরি বদয় 

মথাক্রদভ ৯৯,২০০ টি এফাং ৯৯,৫০০ টিদত দাঁড়াদফ ফদর রাফ কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয ওবায ফ্লাইাং রফভাদনয াংখ্যা রছর 

১,৫১,৫৫০ টি। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ এ াংখ্যা বৃরি বদয় মথাক্রদভ 

১,৫১,৭০০ টি ও ১,৫২,২৫৫ টিদত দাঁড়াদফ ফদর প্রাক্করন কযা দয়দছ। 

২০১৭-১৮ অথফৃছদয াংস্থায যাজস্ব আদয়য রযভাণ রছর ১৫৫৭.৫২ বকাটি র্াকা। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ 

ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ এ যাজস্ব আয় হ্রা বদয় মথাক্রদভ ১৪০০.১৫ বকাটি ও ১৪১১.২৮ বকাটি র্াকা দফ ফদর 

প্রাক্করন কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয কর্তৃদক্ষয রযচারন ব্যদয়য রযভাণ রছর বভার্ ৫৮৬.৬৫ বকাটি র্াকা। ২০১৮-১৯ 

অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ এ ব্যয় বৃরি বদয় মথাক্রদভ ৭৭৫.০৯ বকাটি ও ৮৫৯.৩০ 

বকাটি র্াকা দফ ফদর রাফ কযা দয়দছ। াংস্থায ব্যয় োদতয ভদধ্য রযচারন ও যক্ষণাদফক্ষণ, রফদুযৎ, ারন ও গ্যা, বফতন ও 

বাতারদ, প্রারনক েযচ এফাং অফচয় োদতয ব্যয়ই প্রধান। রফভান ফন্দদযয সুরফধারদ বৃরিয রদক্ষয রযচারন ও যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ 

২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ও অব্যাত থাকদফ ফদর রযকল্পনা কযা 

দয়দছ। পরশ্রুরতদত এই োদত ব্যয় বফর বৃরি াদফ ফদর রাফ কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয রযচারন মুনাপায রযভাণ রছর 

৯৭০.৮৭ বকাটি র্াকা। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয  প্রাক্কররত ফাদজদর্ াংস্থায রযচারন ও 
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যক্ষণাদফক্ষণ ব্যয় এফাং প্রারনক েযচ ও বফতন-বাতারদ োদত ব্যয় বৃরিয পদর রযচারন মুনাপা হ্রা বদয় মথাক্রদভ ৬২৫.০৬ 

বকাটি ও ৫৫১.৯৯ বকাটি র্াকা দফ ফদর প্রাক্করন কযা দয়দছ। 

ে. মুনাপা ও তরফর প্রফা 

২০১৭-১৮ অথফৃছদয কর্তৃক্ষ ৬৮৯.৯২ বকাটি র্াকা নীর্ মুনাপা অজনৃ কদয। রযচারন মুনাপা এফাং অ-রযচারন আয় 

হ্রাদয কাযদণ ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ নীর্ মুনাপায রযভাণ হ্রা বদয় 

মথাক্রদভ ৩৫৮.৪৭ বকাটি ও ২৮৬.৫২ বকাটি র্াকা দফ ফদর প্রাক্করন কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয াংস্থায কযপূফ ৃমুনাপা ও 

অফচয় বভার্ তরফদরয রযভাণ রছর ১২৫৮.৮১ বকাটি র্াকা। এয রফযীদত আয়কয, রবযাাং প্রদান ও দীর্দৃভয়ারদ ম্পরত্তদত 

রফরনদয়াগ, দীর্দৃভয়ারদ ঋণ রযদাধ ইতযারদ ফাফদ ১১৭১.৮৮ বকাটি র্াকায তরফর ব্যফায কযা য়। পদর এ ভদয় াংস্থায নীর্ 

উদ্বৃত্ত তরফদরয রযভাণ দাঁড়ায় ৮৬.৯৩ বকাটি র্াকা। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজদর্ কর্তৃদক্ষয ৯৫৮.৪৭ বকাটি র্াকা 

তরফর াংে ও ১৬৯৯.০৬ বকাটি র্াকা তরফর ব্যফাদযয পদর ৭৪০.৫৯ বকাটি র্াকা তরফদরয নীর্ র্ার্রত দফ ফদর রাফ কযা 

দয়দছ। ২০১৯-২০ অথফৃছদযয  প্রাক্কররত ফাদজদর্ াংস্থায াংগৃীত তরফর ৯১৬.৫২ বকাটি র্াকায রফযীদত ২২৮২.৭৩ বকাটি র্াকা 

তরফর ব্যফহৃত দফ। পদর ১৩৬৬.২১ বকাটি র্াকা তরফদরয নীর্ র্ার্রত দফ ফদর প্রাক্করন কযা দয়দছ। 

গ. মূোংদমাগ ও উৎাদনীরতা 

ক্রমমক মববরণ একক বাজেট সংজলামিত প্রকৃত

নম্বর ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 2017-18

1. পমরচান মুনাফা ককাটি টাকা 551.99 625.06 970.87

2. অবচয় ককাটি টাকা 280.00 250.00 193.32

3. কবতন ও ভাতামি ককাটি টাকা 191.67 180.03 139.98

4. কমাট মূল্যসংজযাগ(১+২+৩) ককাটি টাকা 1023.66 1055.09 1304.17

5. কম মচারীর সংখ্যা েন ৩৪১২ ৩৪১২ ৩৪১২

6. কমীপ্রমত মূল্যসংজযাগ টাকা 3,000,176 3,092,292 3,822,304

 

২০১৭-১৮ অথফৃছদযয তুরনায় ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত উবয় ফাদজদর্ অফচয় 

এফাং বফতন ও বাতারদ বৃরি দত্বও াংস্থায রযচারন মুনাপা হ্রাদয কাযদণ বভার্ মূোংদমাগ হ্রা াদফ ফদর প্রাক্করন কযা দয়দছ। 

কভীপ্ররত মূোংদমাগ ২০১৭-১৮ অথফৃছদযয তুরনায় ২০১৮-১৯ অথফৃছদয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত 

ফাদজদর্ হ্রা বদয় মথাক্রদভ ৩০,৯২,২৯২ র্াকা এফাং ৩০,০০,১৭৬ র্াকা দফ ফদর রাফ কযা দয়দছ।  

র্. রফরনদয়াগ ও ঞ্চয় 

ক্রমমক মববরণ একক বাজেট সংজলামিত প্রকৃত

নম্বর ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 2017-18

1. মবমনজয়াগ ককাটি টাকা 1752.32 1168.96 617.50

2.

সংরমিত আয় (নীট মুনাফা/(াকসান) বাি 

ভ্াংল) ককাটি টাকা 166.52 238.47 569.92

3. অবচয় ককাটি টাকা 280.00 250.00 193.32

4. কমাট সঞ্চয় (২+৩) ককাটি টাকা 446.52 488.47 763.24

 

২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ রফভান ফন্দযমূদয উন্নয়ন ও 

ম্প্রাযণ কাজ বৃরি াদফ রফধায় রফরনদয়াগ ব্যয়-বৃরিয প্রাক্করন কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদযয তুরনায় ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয 

াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত উবয় ফাদজদর্ নীর্ মুনাপা হ্রা ও রবযাাং প্রদাদনয কাযদণ াংযরক্ষত আয় 
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হ্রা াদফ। অফচয় বৃরি দত্বও াংযরক্ষত আয় হ্রাদয কাযদণ ২০১৭-১৮ অথফৃছদযয তুরনায় ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত 

ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত উবয় ফাদজদর্ বভার্ ঞ্চয় হ্রা াদফ ফদর প্রাক্করন কযা দয়দছ।  

ঙ. মূরধন কাঠাদভা 

৩০ জুন ২০১৮ তারযদে প্রস্তুতকৃত রস্থরতি অনুমায়ী কর্তৃদক্ষয বভার্ ম্পদদয রযভাণ রছর ৭৮৪৬.৬৮ বকাটি র্াকা এফাং 

ঋণ-মূরধন অনুাত রছর ৪৮:৫২। ২০১৭-১৮ অথফৃছদযয তুরনায় ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয 

প্রাক্কররত ফাদজদর্ কর্তৃদক্ষয বভার্ ম্পদদয রযভাণ বৃরি বদয় মথাক্রদভ  ৮৮৮৭.৯০ বকাটি ও ১০৪৯৪.৮৮ বকাটি র্াকা এফাং  ঋণ 

মূরধন অনুাত মথাক্রদভ ৫১:৪৯ ও ৫৭:৪৩ দফ ফদর  প্রাক্করন কযা দয়দছ। 

চ. যকারয বকালাগাদয অফদান 

কর্তৃক্ষ আভদারন শুল্ক, যকারয ঋদণয উয সুদ, আয়কয, রবযাাং, ড়ক রনভাৃণ কয ইতযারদ ফাফদ যকারয বকালাগাদয 

অথ ৃপ্রদান কদয থাদক। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয উক্ত োতমূদয রফযীদত কর্তৃক্ষ বভার্ ৫৮৬.৬৫ বকাটি র্াকা যকারয বকালাগাদয 

প্রদান কদয। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ কর্তৃক্ষ যকারয বকালাগাদয 

মথাক্রদভ ৪৮৮.৩৬ বকাটি ও ৪৮৯.৬৩ বকাটি র্াকা প্রদান কযদফ ফদর আা কযা  মাদে।  ২০১৭-১৮ অথফৃছদয াংস্থায রবযাাং 

রদদফ যকারয বকালাগাদয প্রদানকৃত অদথযৃ রযভাণ রছর ১২০.০০ বকাটি র্াকা। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত ও ২০১৯-২০ 

অথফৃছদযয প্রাক্কররত উবয় ফাদজদর্ যকারয বকালাগাদয রবযাাং প্রদাদনয রযভাণ ধাম ৃকযা দয়দছ ১২০.০০ বকাটি র্াকা।  

ছ. জনফর 

২০১৭-১৮ অথফৃছদয াংস্থায় কভযৃত কভচৃাযীয াংখ্যা রছর ৩,৪১২ জন। এই জনফদরয াংখ্যা ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয 

াংদারধত ও ২০১৯-২০ অথফৃছদযয প্রাক্কররত উবয় ফাদজদর্ একই াংখ্যক থাকদফ ফদর রাফ কযা দয়দছ। ২০১৭-১৮ অথফৃছদয 

াংস্থায কভী  প্ররত গড় বফতন ও বাতারদয রযভাণ রছর ৪, ১০,২৫৩ র্াকা। ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয াংদারধত  ফাদজর্ ও ২০১৯-২০ 

অথফৃছদযয প্রাক্কররত ফাদজদর্ কভী প্ররত গড় বফতন ও বাতারদ বৃরি বদয় দাঁড়াদফ মথাক্রদভ ৫,২৭,৬২৬ র্াকা ও ৫,৬১,৮০৪ র্াকা। 

 

প্ররতটি োদত ব্যদয়য বক্ষদি আরথকৃ রফরধ-রফধান অনুযণ কযদত দফ। 

 

 



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 
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��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমান 

সং�া . ১ এ�ারেকশন (অভ��রীণ) ১৪৮৩৪০০.০০ ১৪৬২০০০.০০ ১৪৪৩২০০.০০ ১৫৬৩৯৬০.০০

সং�া . ২ এ�ারেকশন (আ�জ�ািতক) ৪০১৭১২০.০০ ৪০১৬৩৩০.০০ ৪০১৬১২০.০০ ৪১৪৭০০৬.০০

সং�া . ৩ সা� �িফেকট  ম�রী ৯০.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ ৬২.০০

সং�া . ৪ সা� �িফেকট  নবায়ন ৮৫.০০ ৭৫.০০ ৮৫.০০ ৫৪.০০

সং�া . ৫ িবমান অবতরণ ৯৯৫০০.০০ ৯৯২০০.০০ ৯৯০০০.০০ ৯৯১০০.০০

সং�া . ৬ িবমান ওভার ফলাইং ১৫২২৫৫.০০ ১৫১৭০০.০০ ১৫১২৫০.০০ ১৫১৫৫০.০০

বগ � �ট . ৭ �িম এবং ইমারত ভাড়া ১১৭১৪২৯৯.০০ ১১৫৬৩১৯৭.০০ ১১৭১৪২৯৯.০০ ১০৭৮৫৬১০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৮ এ�ারেকশন িফ (অভ��রীণ) ৩৭০.৮৫ ৩৬৫.৫০ ৩৬০.৮০ ৩৯০.৯৯

টাকা . ৯ - মাথািপ� ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০

লাখ টাকা . ১০ এ�ারেকশন িফ (আ�জ�ািতক) ২০০৮৫.৬০ ২০০৮১.৬৫ ২০০৮০.৬০ ২০৭৩৫.০৩

টাকা . ১১ - মাথািপ� ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০

লাখ টাকা . ১২ সা� �িফেকট ম�রী ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০ ১১৭.৪৮

টাকা . ১৩ - একক �িত �� ৮৩৩৩৩.৩৩ ৯৩৭৫০.০০ ৭৭৭৭৭.৭৮ ১৮৯৪৮৩.৮৭

লাখ টাকা . ১৪ সা� �িফেকট নবায়ন ৮৫.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ১৩৭.৪৯

টাকা . ১৫ - একক �িত ১০০০০০.০০ ১১৩৩৩৩.৩৩ ৯৪১১৭.৬৫ ২৫৪৬১১.১১

লাখ টাকা . ১৬ কার পািক�ং িফ ১২০০.০০ ১১৪৫.৪০ ১২২১.০০ ১০২২.৯৫

লাখ টাকা . ১৭ িবমান অবতরণ ও হাউিজং িফ ৫৩০০০.০০ ৫২৭২৩.১১ ৫২৫১০.১৮ ৬৭৭১২.৪৬

টাকা . ১৮ - একক �িত িফ ৫৩২৬৬.৩৩ ৫৩১৪৮.৩০ ৫৩০৪০.৫৯ ৬৮৩২৭.৪১

লাখ টাকা . ১৯ িবমান ওভারফালইং িফ ৪০৮০০.০০ ৪০৭১৫.০০ ৪০৫১৬.৫০ ৪০৩৭২.৮৪

টাকা . ২০ - একক �িত িফ ২৬৭৯৭.১৫ ২৬৮৩৯.১৬ ২৬৭৮৭.৭৭ ২৬৬৩৯.৯৫

লাখ টাকা . ২১ কনেকাস � হল-দশ �ক �ালাির িফ ১৬৫০.৮০ ১৫৬০.৭৫ ১৬৫০.৮০ ১২৭৮.৯৬

লাখ টাকা . ২২ জিম ও ইমারেতর উপর ভাড়া ৫৭১৬.৫০ ৫৭০৫.০৮ ৫৬৩৪.৪০ ৪৮৪৩.৯৯

টাকা . ২৩ - �িত বগ ��েট ভাড়া ৪৮.৮০ ৪৯.৩৪ ৪৮.১০ ৪৪.৯১

লাখ টাকা . ২৪ অ�া� রাজ� (তফিসল-ক) ১৮১৪৪.৬৫ ১৭৫৫৮.৫৬ ১৭৩৪২.২৯ ১৯১৩৯.৩৪

লাখ টাকা . ২৫ �মাট রাজ� ১৪১১২৮.৪০ ১৪০০১৫.০৫ ১৩৯৪৬৬.৫৭ ১৫৫৭৫১.৫৩

�য় 

লাখ টাকা . ২৬ পিরচালন ও র�ণােব�ণ খরচ (তফিসল-খ) ১১০০০.০০ ১০০০০.০০ ১১৮৭০.০০ ৯৩১৫.৫৮

% . ২৭ - �মাট রাজে�র শতাংশ ৭.৭৯ ৭.১৪ ৮.৫১ ৫.৯৮

লাখ টাকা . ২৮ িব��ৎ, �াস ও পািন খরচ ৭৭৭৬.০০ ৭১২৮.০০ ৭০০০.০০ ৫৪০৭.২৪

লাখ টাকা . ২৯ �িশ�ণ ও গেবষণা খরচ ৭৪০.০০ ৭৪০.০০ ৮১৬.০০ ১০৯.৮৪

লাখ টাকা . ৩০  চ�দা(তফিসল-ঞ) ৩০০০.০০ ১৬৫৫.০০ ২৪৩৫.০০ ৬৪১.৪৮

লাখ টাকা . ৩১ অ�া� পিরবত�নশীল খরচ (তফিসল-গ) ৩০০০.০০ ২৯০০.০০ ২৮০০.০০ ২৩৬৫.৫৩

লাখ টাকা . ৩২ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ঘ) ১৯১৬৮.৭৫ ১৮০০২.৬০ ১৮৩৫৮.৩৬ ১৩৯৯৭.৮৪

লাখ টাকা . ৩৩ �শাসিনক খরচ (তফিসল-ঙ) ১৩২৪৫.০০ ১২০৮৩.২০ ১১৬২৮.১৩ ৭৪৯৫.২৭

% . ৩৪ - �মাট রাজে�র শতাংশ ৯.৩৯ ৮.৬৩ ৮.৩৪ ৪.৮১

লাখ টাকা . ৩৫ অবচয় ২৮০০০.০০ ২৫০০০.০০ ২২০০০.০০ ১৯৩৩১.৮১

লাখ টাকা . ৩৬ অ�া�  �ায়ী খরচ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৭ �মাট পিরচালন খরচ ৮৫৯২৯.৭৫ ৭৭৫০৮.৮০ ৭৬৯০৭.৪৯ ৫৮৬৬৪.৫৯

% . ৩৮ - �মাট রাজে�র শতাংশ ৬০.৮৯ ৫৫.৩৬ ৫৫.১৪ ৩৭.৬৭

লাখ টাকা . ৩৯ পিরচালন �নাফা/(�িত) (২৫-৩৭) ৫৫১৯৮.৬৫ ৬২৫০৬.২৫ ৬২৫৫৯.০৮ ৯৭০৮৬.৯৪

% . ৪০ - �মাট রাজে�র শতাংশ ৩৯.১১ ৪৪.৬৪ ৪৪.৮৬ ৬২.৩৩

 ৩২৬  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ
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২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ৫৫,১৯৮.৬৫  ৬২,৫০৬.২৫  ৬২,৫৫৯.০৮  ৯৭,০৮৬.৯৪. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৯,১০০.৫০  ৯,০৬৬.৯৫  ৮,৩৮২.৯৩  ১০,২১৩.২৬. 

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৬৪,২৯৯.১৫  ৭১,৫৭৩.২০  ৭০,৯৪২.০১  ১০৭,৩০০.২০. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ৬.১৩  ৮.০৫  ৬.৬৯  ১৩.৬৭. 

৬ �দ  ৬৪৭.৬১  ৭২৬.০৪  ৭২৬.০৪  ৭৫১.৩৪. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৬৩,৬৫১.৫৪  ৭০,৮৪৭.১৬  ৭০,২১৫.৯৭  ১০৬,৫৪৮.৮৬. 

৮ কর  ৩৫,০০০.০০  ৩৫,০০০.০০  ৪৫,০০০.০০  ৩৭,৫৫৬.৮৭. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২৮,৬৫১.৫৪  ৩৫,৮৪৭.১৬  ২৫,২১৫.৯৭  ৬৮,৯৯১.৯৯. 

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১২,৫০০.০০  ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০. 

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ২.৭৮  ২.৭৬  ২.৮৫  ২.৯২. 

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.১৬  ১.১৪  ১.২০  ১.০৮. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৬৩,৬৫১.৫৪  ৭০,৮৪৭.১৬  ৭০,২১৫.৯৭  ১০৬,৫৪৮.৮৬. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ২৮,০০০.০০  ২৫,০০০.০০  ২২,০০০.০০  ১৯,৩৩১.৮১. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৯১,৬৫১.৫৪  ৯৫,৮৪৭.১৬  ৯২,২১৫.৯৭  ১২৫,৮৮০.৬৭. 

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  ৯১,৬৫১.৫৪  ৯৫,৮৪৭.১৬  ৯২,২১৫.৯৭  ১২৫,৮৮০.৬৭. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ৩৫,০০০.০০  ৩৫,০০০.০০  ৪৫,০০০.০০  ৩৭,৫৫৬.৮৭. 

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

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১২,৫০০.০০  ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০. 

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০৯,৫৩২.০০  ৯৪,৩৯৫.৫০  ১৪৪,০১৬.০০  ৪৬,৬৮৭.৪৫. 

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬৫,৭০০.০০  ২২,৫০০.০০  ৫৩,৮৫০.০০  ১৫,০৬২.৯২. 

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ৫,৮৮০.৬৫  ৫,৮৮০.৬৫  ৫,৮৮০.৬৫  ৫,৮৮০.৬৫. 

২৮ অ�া�  ১৬০.০০  ১৩০.০০  ১০০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ২২৮,৭৭২.৬৫  ১৬৯,৯০৬.১৫  ২৬০,৮৪৬.৬৫  ১১৭,১৮৭.৮৯. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -১৩৭,১২১.১১ -৭৪,০৫৮.৯৯ -১৬৮,৬৩০.৬৮  ৮,৬৯২.৭৮. 
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     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩২৮.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১১৬৭২৯.২৪ ১১৬৭২৯.২৪ ১১৬৭২৯.২৪. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৩৩৫৬৬.৬২ ৩১৭৪১৫.০৮ ২৯৩৫৬৭.৯২. 

৩ ই��ই� ৪৫০২৯৫.৮৬ ৪৩৪১৪৪.৩২ ৪১০২৯৭.১৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৩৮১২৪.১৬ ৪৪০০৪.৮১ ৪৯৮৮৫.৪৬. 

৫ চলিত দায় ৫৬১০৬৮.০০ ৪১০৬৪০.৮৯ ৩২৪৪৮৫.৫৪. 

৬ �মাট দায় ৫৯৯১৯২.১৬ ৪৫৪৬৪৫.৭০ ৩৭৪৩৭১.০০. 

৭ �মাট তহিবল ১০৪৯৪৮৮.০২ ৮৮৮৭৯০.০২ ৭৮৪৬৬৮.১৬. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫৭ : ৪৩ ৫১ : ৪৯ ৪৮ : ৫২. 

৯ চলিত অ�পাত ০.২৬ : ১ ০.৩২ : ১ ০.৩৭ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.২৬ : ১ ০.৩২ : ১ ০.৩৭ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৮৬৭৬৩২.০৭ ৭৫৮১০০.০৭ ৬৬৩৭০৪.৫৭. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৫৩০০০.০০ ২৫০০০.০০ ০.০০. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৮১৪৬৩২.০৭ ৭৩৩১০০.০৭ ৬৬৩৭০৪.৫৭. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৮৮৪৯০.০০ ২২৬৩০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৩৪১.০০ ৩১০.০০ ২৮১.৮২. 

১৬ -�দনাদার ১১৫১৩.৪৬ ১০৪৬৬.৭৮ ৯৫১৫.২৫. 

১৭ -অ�া� ১৩৪৫১১.৪৯ ১২২২৮৩.১৭ ১১১১৬৬.৫২. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ১৪৬৩৬৫.৯৫ ১৩৩০৫৯.৯৫ ১২০৯৬৩.৫৯. 

১৯ -�মাট স�দ ১০৪৯৪৮৮.০২ ৮৮৮৭৯০.০২ ৭৮৪৬৬৮.১৬. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.১৩ ০.১৬ ০.২০. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -০.৩৪ -০.৫০ -০.৭৭. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৫৯.৫৩ ৬০.১২ ৬৯.৮৮. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -৪১৪৭০২.০৫ -২৭৭৫৮০.৯৪ -২০৩৫২১.৯৫. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -১৩৭১২১.১১ -৭৪০৫৮.৯৯ ০. 

 ৩২৮  



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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩২৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ১২,৫৩৩.৫৯  ১০৪,৬৫৯.৮২  ৪৫,০৪২.০০  ১৩৭,৮৩৯.৪২. 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ১২,৫৩৩.৫৯  ১০৪,৬৫৯.৮২  ৪৫,০৪২.০০  ১৩৭,৮৩৯.৪২. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৬৪,২৯৯.১৫  ৭১,৫৭৩.২০  ৭০,৯৪২.০১  ১০৭,৩০০.২০. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ২৮,০০০.০০  ২৫,০০০.০০  ২২,০০০.০০  ১৯,৩৩১.৮১. 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১০৪,৮৩২.৭৪  ২০১,২৩৩.০২  ১৩৭,৯৮৪.০১  ২৬৪,৪৭১.৪৩. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ১০৪,৮৩২.৭৪  ২০১,২৩৩.০২  ১৩৭,৯৮৪.০১  ২৬৪,৪৭১.৪৩. 

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)  ১০৪,৮৩২.৭৪  ২০১,২৩৩.০২  ১৩৭,৯৮৪.০১  ২৬৪,৪৭১.৪৩. 

 ৩২৯  



 

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

বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩২৯.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৫,৮৮০.৬৫  ৫,৮৮০.৬৫  ৫,৮৮০.৬৫  ৫,৮৮০.৬৫. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ১০৯,৫৩২.০০  ৯৪,৩৯৫.৫০  ১৪৪,০১৬.০০  ৪৬,৬৮৭.৪৫. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৬৫,৭০০.০০  ২২,৫০০.০০  ৫৩,৮৫০.০০  ১৫,০৬২.৯২. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ৬৪৭.৬১  ৭২৬.০৪  ৭২৬.০৪  ৭৫১.৩৪. 

৩৭ আয়কর �দান  ৩৫,০০০.০০  ৩৫,০০০.০০  ৪৫,০০০.০০  ৩৭,৫৫৬.৮৭. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১২,৫০০.০০  ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০. 

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

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ১৬০.০০  ১৩০.০০  ১০০.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ২২৯,৪২০.২৬  ১৭০,৬৩২.১৯  ২৬১,৫৭২.৬৯  ১১৭,৯৩৯.২৩. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ১৫,০০০.০০  ১২,৫৩৩.৫৯ -১২৩,৫৮৮.৬৮  ১০৪,৬৫৯.৮২. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১৫,০০০.০০  ১২,৫৩৩.৫৯ -১২৩,৫৮৮.৬৮  ১০৪,৬৫৯.৮২. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২৪৪,৪২০.২৬  ১৮৩,১৬৫.৭৮  ১৩৭,৯৮৪.০১  ২২২,৫৯৯.০৫. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ২,৪৬৬.৪১ -৯২,১২৬.২৩ -১৬৮,৬৩০.৬৮ -৩৩,১৭৯.৬০. 

 ৩৩০  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ১০.০০  ০.০০ ৫.০০  ৫.০০. 

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  ৬৪৭.৬১  ৭৫১.৫৪ ৭২৬.০৪  ৭২৬.০৪. 

আয়কর ৭  ৩৫,০০০.০০  ৪৫,৪৯৮.৫৭ ৩৫,০০০.০০  ৪৫,০০০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১২,৫০০.০০  ১২,০০০.০০ ১২,০০০.০০  ১২,০০০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ১০০.০০  ১৯.৪২ ৮০.০০  ৫৫.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ১৩৫.০০  ৩৬.৫৯ ১২৫.০০  ১২৫.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ১,০৭০.০০  ৩৫৯.১৬ ৯০০.০০  ৮০০.০০. 

�মাট ১৪  ৪৯,৪৬২.৬১  ৫৮,৬৬৫.২৮ ৪৮,৮৩৬.০৪  ৫৮,৭১১.০৪. 

 ৩৩১  



 

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 �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 332.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৩,৬৪৮,৬৪৯ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৩৭  ৩৭  ৩৭  ৩৭  ৩৭  ৩৭  ৩৭  ৩৭  ৬০০.০০  ৭৫০.০০  ১,৩৫০.০০. 

২  ১,৫০০,০০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৩৪  ২১০  ২১০  ২৩৪  ২১০  ২১০  ২৩৪  ২১০  ১,৫০০.০০  ১,৬৫০.০০  ৩,১৫০.০০. 

৩  ২,৫০০,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ১১৪  ১০২  ১০২  ১১৪  ১০২  ১০২  ১১৪  ১০২  ১,২০০.০০  ১,৩৫০.০০  ২,৫৫০.০০. 

৪  ২,০২০,০৫৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৩৮৫  ৩৪৯  ৩৪৯  ৩৮৫  ৩৪৯  ৩৪৯  ৩৮৫  ৩৪৯  ৩,৩০০.০০  ৩,৭৫০.০০  ৭,০৫০.০০. 

৫  ৩৯৫,৬৫০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩,৩৮৪  ৩,০৬৩  ৩,০৬৩  ৩,৩৮৪  ৩,০৬৩  ৩,০৬৩  ৩,৩৮৪  ৩,০৬৩  ৫,৭০০.০০  ৬,৪১৮.৭৫  ১২,১১৮.৭৫. 

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

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

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

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

১০  ৩৯৫,৬৫০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৩,৩৮৪  ৩,০৬৩  ৩,০৬৩  ৩,৩৮৪  ৩,০৬৩  ৩,০৬৩  ৩,৩৮৪  ৩,০৬৩  ৫,৭০০.০০  ৬,৪১৮.৭৫  ১২,১১৮.৭৫. 

১১  ৫৬১,৮০৪ �মাট (৪+৯+১০)  ৩,৭৬৯  ৩,৪১২  ৩,৪১২  ৩,৭৬৯  ৩,৪১২  ৩,৪১২  ৩,৭৬৯  ৩,৪১২  ৯,০০০.০০  ১০,১৬৮.৭৫  ১৯,১৬৮.৭৫. 

 ৩৩২  



 

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 �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 333.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৬০০.০০  ৭৫০.০০  ১,৩৫০.০০  ৬০০.০০  ৬৫০.০০  ১,২৫০.০০ ৩৬৪৮৬৪৯  ৩৩৭৮৩৭৮  ৩১০৮১০৮  ৫৭০.০০  ৫৮০.০০  ১,১৫০.০০

 ১,৫০০.০০  ১,৬৫০.০০  ৩,১৫০.০০  ১,৪০০.০০  ১,৬৫০.০০  ৩,০৫০.০০ ১৫০০০০০  ১৩০৩৪১৯  ১১৫২৩৮১  ১,২৮০.০০  ১,১৪০.০০  ২,৪২০.০০

 ১,২০০.০০  ১,৩৫০.০০  ২,৫৫০.০০  ১,১০০.০০  ১,৪০০.০০  ২,৫০০.০০ ২৫০০০০০  ২১৯২৯৮২  ২১২৭৪৫১  ১,১৫০.০০  ১,০২০.০০  ২,১৭০.০০

 ৩,৩০০.০০  ৩,৭৫০.০০  ৭,০৫০.০০  ৩,১০০.০০  ৩,৭০০.০০  ৬,৮০০.০০ ২০২০০৫৭  ১৭৬৬২৩৪  ১৬৪৪৬৯৯  ৩,০০০.০০  ২,৭৪০.০০  ৫,৭৪০.০০

 ৫,২৯০.০০  ৫,৬৬২.৬০  ১০,৯৫২.৬০  ৫,২৯০.০০  ৬,২৬৮.৩৬  ১১,৫৫৮.৩৬ ৩৫৭৫৭৮  ৩৪১৫৫৯  ২৬৯৬০০  ৩,৬১৭.০২  ৪,৬৪০.৮২  ৮,২৫৭.৮৪

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৫,২৯০.০০  ৫,৬৬২.৬০  ১০,৯৫২.৬০  ৫,২৯০.০০  ৬,২৬৮.৩৬  ১১,৫৫৮.৩৬ ৩৫৭৫৭৮  ৩৪১৫৫৯  ২৬৯৬০০  ৩,৬১৭.০২  ৪,৬৪০.৮২  ৮,২৫৭.৮৪

 ৮,৫৯০.০০  ৯,৪১২.৬০  ১৮,০০২.৬০  ৮,৩৯০.০০  ৯,৯৬৮.৩৬  ১৮,৩৫৮.৩৬ ৫২৭৬২৬  ৪৮৭০৮৮  ৪১০২৫৩  ৬,৬১৭.০২  ৭,৩৮০.৮২  ১৩,৯৯৭.৮৪

 ৩৩৩  



তপলর-ক 

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. মানফান বাড়া ... 2.00 2.00 2.74 4.07

2. টিএন্ডল ায়ায চাজথ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ালন, লফদ্যুৎ ও গ্যা ... 1160.20 1150.10 1160.20 1143.38

4. কফালড থং লিজ লপ ... 5300.00 5200.00 5100.50 5438.39

5. দযত্র এফং লফজ্ঞান লফক্রয়রদ্ধ অথ থ ... 65.00 65.40 81.00 36.49

6. ঠিকাদায তালরকাভুলি ও নফায়ন লপ ... 150.25 148.26 145.25 70.68

7. াইনজফাড থ লডজে জত আয় ... 820.40 755.50 727.40 665.25

8. কাজগ থা স্ক্ুালনং ... 10050.60 9800.00 9350.00 10985.16

9. লনরাজভ লফক্রয়রব্ধ অথ থ ... 45.80 36.80 44.80 27.27

10. লফলফধ ... 550.40 400.50 730.40 768.65

কভাট ... 18144.65 17558.56 17342.29 19139.34

   তপলর -খ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. লফভান ফন্দয কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ললবর) ... 1900.00 1800.00 2550.00 1937.75

2. লফভান ফন্দয কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ই/এভ) ... 900.00 650.00 900.00 774.42

3. কমাগাজমাগ মন্ত্রালত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ 

(ললবর) ... 80.00 50.00 150.00 9.72

4. কমাগাজমাগ মন্ত্র•ালত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ 

(ই/এভ) ... 1300.00 1300.00 1300.00 902.36

5. ইভাযত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ললবর) ... 1850.00 1650.00 2000.00 1564.96

6. ইভাযত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ই/এভ) ... 1900.00 1700.00 2280.00 1733.10

7. গালড় কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ ... 350.00 300.00 250.00 270.55

8. লএনলজ/জ্বারালন ব্যয় ... 750.00 750.00 750.00 704.35

9. আজেয়াস্ত্র খলযদ ... 15.00 15.00 15.00 0.00

10. লফভান ফন্দয লিলনং কাজ ... 850.00 780.00 850.00 763.75

11. ললডএটি ... 5.00 5.00 5.00 0.00

12.  গালড় বাড়া ... 525.00 525.00 370.00 296.57

13. অন্যান্য (ফাগান/কজনটালয াভগ্রী, ভড়া  ইতুালদ) ... 575.00 475.00 450.00 358.05

কভাট ... 11000.00 10000.00 11870.00 9315.58

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

অন্যান্য যাজস্ব

লযচারন ও যক্ষণাজফক্ষণ খযচ

334



তপলর-গ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. একাউন্ট এলজটন্ট/লাফ কযলনক/ 

এরলডএ/কলিউটায অাজযটয ... 9.00 9.00 19.00 6.00

2. লফভান ফন্দয লনযাত্তা প্রযী ... 15.00 15.00 36.00 10.00

3. লফভান ফন্দয কলনজটন কভী ... 6.00 6.00 11.00 4.00

4. তথ্য/কমাগাজমাগ কাযী ... 4.00 4.00 6.70 4.00

5. এভটিলড ... 6.00 6.00 11.00 5.63

6. এভএরএএ/সুইায/ভারী/লিনায/ ঝাড়ুদায ... 80.00 80.00 100.00 75.42

7. উৎফ বাতা (দদলনক লবলত্তক) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

8. আনছায ... 2860.00 2760.00 2586.30 2260.48

9. কমৌথফালনী আনুললিক ব্যয় … 20.00 20.00 30.00 0.00

কভাট 3000.00 2900.00 2800.00 2365.53

তপলর-ঘ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. মূর কফতন কভ থচাযী (কগ্রড: ১-১০) ... 3300.00 3300.00 3100.00 3000.00

2. মূর কফতন কভ থচাযী (কগ্রড: ১১-২০) 5700.00 5290.00 5290.00 3617.02

3. লচলকৎা বাতা ... 895.00 840.50 838.50 587.65

4. ফালড় বাড়া বাতা ... 2900.00 2700.00 2650.00 2345.77

5. কধারাই বাতা ... 65.00 60.00 80.50 27.33

6. মাতায়াত বাতা ... 145.00 140.00 140.00 114.04

7. উৎফ বাতা ... 1817.00 1566.00 1539.00 1108.14

8. লক্ষা বাতা ... 350.00 325.00 350.50 211.35

9. ওবাযটাইভ বাতা ... 2750.00 2700.00 2700.00 2490.44

10. ম্মানী বাতা ... 225.00 215.00 191.46 136.93

11. শ্রালি ও লচত্তলফজনাদন বাতা ... 400.00 350.00 418.40 47.50

12. ফাংরা নফফল থ বাতা ... 250.00 200.00 750.00 107.59

13. ভ্রভণ ব্যয় (কদ ও লফজদ) ... 200.00 180.00 170.00 76.66

14. অন্যান্য বাতা (তপলর- ঝ) ... 171.75 136.10 140.00 127.42

কভাট ... 19168.75 18002.60 18358.36 13997.84

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

* অন্যান্য লযফতথনীর ব্যয়

* যকাজযয লফদ্যভান নীলতভারা অনুযণপূফ থক খযচ কযজত জফ।

কফতন ও বাতালদ
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তপলর-ঙ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. লচলকৎা ব্যয় (লচলকৎা ায়তা) ... 80.00 70.00 60.00 32.58

2. কাাক লযচ্ছদ ... 250.00 250.00 200.00 27.17

3. কনন ও আনুজতাললক ... 4000.00 3500.00 3500.00 2900.00

4. রবুাং (কফানা) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

5. রীব করালয (লএএলফ এভেলয়) ... 650.00 600.00 641.00 260.90

6. রীব করালয (যকালয এভেলয়) ... 500.00 500.00 558.00 210.49

7. াধাযণ বলফষ্যৎ তলফজর াফললড ... 600.00 525.00 500.00 450.00

8. কমৌথ লফভা (লএএলফ এভেয়ী) ... 125.00 100.00 73.50 58.04

9. কমৌথ লফভা (যকালয এভেয়ী) ... 6.00 5.20 5.00 0.92

10. কল্যাণ তলফর লএএলফ 45.00 40.00 35.00 35.00

11. খাজনা ও বাড়া (ভূলভ উন্নয়ন কয) ... 750.00 600.00 550.00 307.07

12. কয (কালডং ট্যাক্স) ... 320.00 300.00 250.00 57.11

13. লনজয়াগ যীক্ষা ংক্রাি ব্যয় ... 150.00 150.00 50.00 25.77

14. প্রলক্ষণ ককন্দ্র ও অন্যান্য লফবাগ ংক্রাি ালযজতাললক ... 325.00 200.00 100.00 57.19

15. মাতায়াত খযচ ... 30.00 26.00 23.95 8.16

16. আইন খযচ ... 140.00 130.00 120.00 51.69

17. মুদ্রণ ও ভলনালয ... 500.00 500.00 500.00 208.58

18. কটলরজপান ... 70.00 65.00 50.00 27.49

19. ওজয়ফ াইট ও ইন্টাযজনট ... 20.00 15.00 10.00 4.87

20. ডাক ও তায ... 10.00 9.00 3.00 1.87

21. অলডট লপ ... 30.00 25.00 20.00 2.00

22. উজদষ্টা লপ/যাভ থক লপ/লফজল লযদ থক লপ ... 800.00 800.00 750.00 740.75

23. মানফাজনয লফভা  ও কযাড ট্যাক্স ... 100.00 80.00 55.00 22.41

24. উৎফ অনুষ্ঠান ও জাতীয় লদফমূ উদমান ... 25.00 20.00 13.18 5.12

25. অলপ যঞ্জাভ ও আফফাত্র কভযাভত ... 100.00 80.00 50.00 43.88

26. কফতায মন্ত্রাফরীয ালব থ চাজথ, রাইজন্স লপ ও যয়ারটি ... 135.00 125.00 125.00 36.59

27. লফজ্ঞান খযচ ... 250.00 250.00 250.00 134.10

28. আপ্যায়ন খযচ ... 43.00 37.00 25.00 16.16

29. ফইত্র াভলয়কী ... 26.00 23.00 15.00 5.88

30. কখরাধুরা ও ংস্কৃলত ... 8.00 7.00 5.50 0.28

31. লফজদী প্রলতলনলধগজণয থাকা খাওয়া এফং অন্যান্য 

আনুললিক খযচ

... 50.00 45.00 50.00 39.82

32. দান ও অনুদান (মৃত্যুজলনত কাযণ অন্যান্য) ... 220.00 200.00 150.00 86.28

*33. রাঞ্চ বাতা ( কগ্রড: ১১-২০) ... 2550.00 2500.00 2500.00 1603.14

35. দফজদলক ভ্রভণ ও অলধজফন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

36. বুাট ... 200.00 210.00 250.00 0.00

37. লযষ্কায লযচ্ছন্নতা (টালভনার বফজনয আউট াইট ও 

আফালক এরাকায যাস্তা ঘাট) ... 40.00 30.00 100.00 0.00

38. উদ্ভাফনী ... 30.00 10.00 0.00 0.00

39. শুদ্ধাচায ... 25.00 10.00 0.00 0.00

40. লফলফধ ... 42.00 46.00 40.00 33.96

কভাট ... 13245.00 12083.20 11628.13 7495.27

প্রালনক খযচ

* টিলপন বাতা/রাঞ্চ বাতা প্রদাজনয কক্ষজত্র যকালয লফলধ-লফধান অনুযণ কযজত জফ।

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ
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তপলর -চ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. লফলবন্ন লফভান ফন্দজযয এুাজযানটিকুার ও এয়ায 

ট্রালপক ালব থজ কাজজয উন্নয়ন কভ থসূলচ (54টি কাজ) ... 10753.00 4477.00 14230.00 1290.40

2. মানফান ক্রয় ... 400.00 525.00 400.00 0.00

3. লফলবন্ন লফভান ফন্দজযয কমাগাজমাগ মন্ত্রালত ক্রয় এফং 

ংস্থান কভ থসূলচ- (44টি কাজ) ... 6263.00 4233.00 10363.00 4782.00

4. অলপ যঞ্জাভ ও আফাফত্র ক্রয় ... 500.00 450.00 400.00 138.96

5. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

উন্নয়নমূরক 292টি কাজ (ললবর কাজ- 

86টি+ই/এভ কাজ- 206) ... 38620.00 34365.50 47273.00 26075.89

6. া আভানত আিজথালতক লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 

106টি কাজ (ললবর কাজ- 28টি+ই/এভ কাজ- 

78টি) ... 4041.00 3170.00 6340.00 2207.20

7. ওভানী আজথালতক লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 

152টি কাজ (ললবর কাজ- 43টি+ই/এভ কাজ- 

109টি) ... 5435.00 11740.00 39185.00 5399.64

8. দয়দপুয লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 70টি কাজ 

(ললবর কাজ- 23টি+ই/এভ কাজ- 47টি) ... 7135.00 6734.00 3240.00 589.41

9. া ভখদ্যভ লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 62টি কাজ 

(ললবর কাজ- 17টি+ই/এভ কাজ- 45টি) ... 5625.00 4935.00 2990.00 375.92

10. ঈশ্বযদী লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 27টি কাজ 

(ললবর কাজ- 7টি+ই/এভ কাজ- 20টি) ... 11020.00 1245.00 1580.00 394.25

11. মজায লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 79টি কাজ 

(ললবর কাজ- 38টি+ই/এভ কাজ- 41টি) ... 10305.00 8911.00 9850.00 4183.47

12. কক্সফাজায লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 46টি কাজ 

(ললবর কাজ- 14টি+ই/এভ কাজ- 32টি) ... 3095.00 3104.00 3425.00 466.75

13. ফলযার লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 37টি কাজ 

(ললবর কাজ- 16টি+ই/এভ কাজ- 21টি) ... 3970.00 7174.00 3450.00 518.13

14. কুলভল্লা লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 24টি কাজ 

(ললবর কাজ- 8টি+ই/এভ কাজ- 16টি) ... 870.00 832.00 890.00 265.43

15. খানজাান আরী লফভান ফন্দয লনভ থাণ ... 1500.00 2500.00 400.00 0.00

কভাট ... 109532.00 94395.50 144016.00 46687.45

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

* লযচারন স্থায়ী িজদ লফলনজয়াগ (স্ব-অথ থায়জন)     

* কজ থাজযন/ংস্থায লনজস্ব অথ থায়জন লযচারনায স্থায়ী ও অস্থায়ী িদ লকংফা প্রকজে লফলনজয়াজগয কক্ষজত্র যকাজযয মথামথ অনুজভাদন এফং লনয়ভ-নীলত 

ারন াজজক্ষ ংলিষ্ট খাজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যয় কযা কমজত াজয।
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তপলর -ছ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. ফিফন্ধু কখ মুলজফ আিজথালতক লফভান ফন্দয 

প্রকজেয লফস্তালযত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ... 500.00 1000.00 500.00 7201.61

2. কক্সফাজায লফভান ফন্দয উন্নয়ন প্রকে (কপইজ- ১) ... 15000.00 6000.00 100.00 364.34

3. কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথজক্ষয দয দপ্তয 

লনভ থাণ ... 100.00 3500.00 3500.00 2623.02

4. ফাংরাজদ লফভান ফন্দয মূজয কপটি এফং 

ললকউলযটি ব্যফস্থায উন্নয়ন ... 0.00 0.00 0.00 15.36

5. দয়দপুয ও ফলযার লফভান ফন্দয উন্নয়ন এফং 

লজরট ওভানী আিজথালতক লফভান ফন্দয উন্নয়ন 

প্রকজেয যাভ থক কফা (লডজাইন কপইজ) ... 1000.00 2500.00 700.00 404.17

6. চট্রগ্রাভ া আভানত আিজথালতক লফভান ফন্দজয 

কাজগ থা টালভ থনার বফজনয মু্মজখ কাজগ থা এজপ্রাণ 

(apron) লনভ থাণ ... 100.00 2500.00 2500.00 4454.42

7. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

লনযাত্তা ব্যফস্থায উন্নয়জন যাভ থক ও কফা 

প্রদান ... 0.00 0.00 50.00 0.00

8. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

কজনাজযর এলবজয়ন ুািায, ুািায এজপ্রাণ 

এফং পায়ায কষ্টজনয উত্তয লদজক এজপ্রাণ লনভ থাণ ... 28000.00 2500.00 37500.00 0.00

9. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

লফদ্যভান এক্সজাট থ কাজগ থা এজপ্রাজনয উত্তয 

অলবমুজখ এজপ্রান ম্প্রাযণ 11000.00 2000.00 5000.00 0.00

10. কক্সফাজায লফভান ফন্দজয আিজথালতক প্যাজঞ্জায 

টালভ থনার বফন লনভ থাণ 10000.00 2500.00 4000.00 0.00

কভাট ... 65700.00 22500.00 53850.00 15062.92

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

* অন্যান্য দীঘ থজভয়ালদ িলত্তজত  লফলনজয়াগ (স্ব-অথ থায়জন)     

* কজ থাজযন/ংস্থায লনজস্ব অথ থায়জন অন্যান্য দীঘ থজভয়ালদ িলত্তজত লফলনজয়াজগয কক্ষজত্র যকাজযয মথামথ অনুজভাদন এফং লনয়ভ -নীলত ারন 

াজজক্ষ ংলিষ্ট খাজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যয় কযা কমজত াজয।
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        তপলর -জ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

লনজস্ব তফলর ইজত ব্যয় 

1. গৃ লনভ থাণ অলগ্রভ ... 30.00 30.00 30.00 0.00

2. গৃ কভযাভত অলগ্রভ ... 50.00 30.00 20.00 0.00

3. কভাটয গালড় অলগ্রভ ... 40.00 40.00 30.00 0.00

4. কভাটয াইজকর অলগ্রভ ... 20.00 15.00 10.00 0.00

5. কলিউটায অলগ্রভ ... 20.00 15.00 10.00 0.00

6. ফাইাইজকর অলগ্রভ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

7. লফজল অলগ্রভ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কভাট ... 160.00 130.00 100.00 0.00

    

তপলর-ঝ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত াভলয়ক

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. উড্ডয়ন ঝুঁলক বাতা ... 7.00 5.00 3.60 3.40

2. কভান্ড চাজথ ... 4.00 2.50 1.32 1.60

3. উড্ডয়ন বাতা ... 7.00 5.00 3.60 3.50

4. কমাগ্যতা বাতা ... 1.75 1.70 0.50 1.00

5. কালাক/লকড বাতা ... 1.75 1.60 0.88 1.00

6. ব্যাটম্যান বাতা ... 1.75 1.50 1.22 1.00

7. প্রলতযক্ষা বাতা ... 7.00 4.50 4.14 4.00

8. পুযস্ক্ায/কগৌযফ উজ্জ্বর বাতা ... 1.50 1.50 1.22 1.00

9. লফভান ফালনী দক বাতা ... 2.50 2.00 1.80 1.50

10. অাভান্য অফদান বাতা ... 2.50 1.80 1.44 1.00

11. লডস্টাযজফন্স (উদ্রফ) বাতা ... 1.50 1.00 0.50 1.00

12. দফফালক বাতা ... 1.50 1.00 0.50 1.00

13. কভাফাইর বাতা ... 20.00 12.00 10.50 12.00

14. কযটিং বাতা ... 12.00 10.00 9.00 10.00

15. দালয়ত্ব বাতা ... 100.00 85.00 99.78 84.42

কভাট ... 171.75 136.10 140.00 127.42

* অন্যান্য খাজত লফলনজয়াগ

* কজ থাজযন/ংস্থায লনজস্ব অথ থায়জন লযচারনায স্থায়ী ও অস্থায়ী িদ লকংফা প্রকজে লফলনজয়াজগয কক্ষজত্র যকাজযয মথামথ অনুজভাদন এফং লনয়ভ-নীলত 

ারন াজজক্ষ ংলিষ্ট খাজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যয় কযা কমজত াজয।

অন্যান্য বাতা

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ
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   তপলর -ঞ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. ICAO কত চাঁদা ... 200.00 250.00 250.00 104.93

2. COSCAP-SA কত চাঁদা ... 150.00 120.00 120.00 89.44

3. ACI কত চাঁদা ... 50.00 75.00 75.00 0.00

4. লফলবন্ন আিজথালতক ও আঞ্চলরক এলবজয়ন 

ংস্থায বা কলভনায ও আনুলাংলগক ... 2000.00 500.00 500.00 309.61

5. CANSO কত চাঁদা ... 50.00 80.00 80.00 15.60

6. CASP-AP কত চাঁদা ... 50.00 50.00 50.00 39.00

7. TRAIN AIR PLUS ... 60.00 60.00 60.00 15.20

8. FAA Audit & Others International 

Aviation Academy কত চাঁদা ... 120.00 200.00 200.00 58.69

9. Accident Investigation Group ... 100.00 100.00 300.00 9.01

10. ARSTM Software Maintenance 

Upgradation ... 100.00 100.00 200.00 0.00

11. TCB (Technical Cooperation Bureau) ... 120.00 120.00 600.00 0.00

কভাট ... 3000.00 1655.00 2435.00 641.48

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

াায্য ভঞ্জুযী ও চাঁদা
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(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

১. দফজদলক ঋণ (লযজালধতব্য)

ক.  আর ... 4818.24 4818.24 4818.24 4818.24

খ.  সুদ ... 151.77 177.07 177.07 202.37

২. দফজদলক ঋণ (ফজকয়া)

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. যকালয ঋণ (লযজালধতব্য)

ক.  আর ... 1062.41 1062.41 1062.41 1062.41

খ.  সুদ ... 495.84 548.97 548.97 548.97

৪. যকালয ঋণ ( ফজকয়া)

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (লযজালধতব্য)

1.  দীঘ থজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বেজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (ফজকয়া)

১. দীঘ থজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বেজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কভাট ... 6528.26 6606.69 6606.69 6631.99

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ ৩০.০৬.18 ফাজজট ংজালধত আদায়

নম্বয ককাড ম থি ফজকয়া ২০১৯-২০ ফাজজট ২০১৭-২১৮

২০১8-১9

দীঘ থজভয়ালদ ঋজণয লফফযণী 26660.00 56554.35 55994.40 6631.99

1. আর ... 0.00 53606.26 53075.50 5880.65

2. সুদ ... 0.00 2948.09 2918.90 751.34

কভাট ... 26660.00 56554.35 55994.40 6631.99

দীঘ থজভয়ালদ ঋজণয লফফযণী

(কট্রজালয ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুলফবাগ, লড এ এর অলধাখা জত প্রাপ্ত )

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

দীঘ থজভয়ালদ ঋণ ও ব্যাংক দায় লফফযণী

(কজ থাজযন ইজত প্রাপ্ত লাফ অনুমায়ী)
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লক্ষ টাকায়

   ম াট    

(বৈদেশিক মুদ্রা)

প্রকল্প সাহায্য 

(টাকাাংি)

ম াট বৈদেশিক মুদ্রা টাকাাংি

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

201564.61 0.00

(23918.19) 0.00

45197.73 
0.00

(18082.41)

1361046.85 1121478.26

0.00

21748.83 
0.00

0.00

54052.01 0.00

(21635.73)

230979.14 0.00

0.00

370960.84 0.00

(113192.75)

2285550.01 1121478.26

(176829.08)
6962.81 0.00

ম াট 
148960.00

২২৪০৯৪১০০

২০১৯-২০ অর্ থ ৈছদেে ৈাশষ থক উন্নয়ন ক থসূশি (শৈশনদয়াগ )

প্রকদল্পে মকাড ক্রশ ক নাং প্রকদল্পে না  (ৈাস্তৈায়ন কাল) অনুদ ােদনে 

পর্ থায়

২০১৯-২০ অর্ থ ৈছদেে ৈাশষ থক উন্নয়ন 

ক থসূশিদে ৈোদ্দ

ম াট প্রাক্কশলে ব্যয়  ন্তব্য

২২৪০৯৪৩০০ 1.
কক্সৈাজাে শৈ ান ৈন্দদেে উন্নয়ন প্রকল্প (১  পর্ থায়) (৩য় সাংদিাশিে) 

(০১/১০/২০০৯ - ৩০/০৬/২০২০)

অনুদ াশেে
23000.00 0.00 0.00

২২৪০৩৮০০ 2.

শসদলট ওস ানী আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দদে শৈদ্য ান োনওদয় ও 

মটশক্সওদয়ে িশি বৃশিকেণ  (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০১৮)    

(০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০) ম য়াে বৃশি প্রস্তাশৈে

অনুদ াশেে

13087.00

২২৪১২৬৭০০ 3.
হর্েে িাহজালাল আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দে সম্প্রসােণ (১  পর্ থায়) 

(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২)

অনুদ াশেে
98600.00

1273.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

1525.67 0.00

২২৪২৬৬৫০০ 6.
শসদলট ওস ানী আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দে সম্প্রসোণ (১  পর্ থার্) 

(০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১)

অনুদ াশেে
0.00

২২৪২৬৬৬০০ 7.
কক্সৈাজাে শৈ ানৈন্দদে োনওদয় সম্প্রসোণ              

(০১/১০/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১)

অনুদ াশেে
5000.00

3000.00

ৈাাংলাদেি মৈসা শেক শৈ ান িলািল কর্তথপক্ষ

0.00

5235.76

২২৪১৪৩৭০০ 5.
িট্টগ্রা  িাহ আ ানে আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দদে শৈদ্য ান োনওদয় ও 

মটশক্সওদয়ে িশি বৃশিকেণ (০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২০)

অনুদ াশেে
5000.00 201.38 0.00

4.

পাৈশলক প্রাইদেট পাট থনােিীপ (শপশপশপ)এে আওাোয় ৈাস্তৈাশয়েব্য 

খানজাহান আলী শৈ ান ৈন্দে শন থাণ প্রকদল্পে জশ  অশিগ্রহদণে জন্য 

শলাংক (১  সাংদিাশিে) (০১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০২০)

অনুদ াশেে
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তপলর-ক 

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. মানফান বাড়া ... 2.00 2.00 2.74 4.07

2. টিএন্ডল ায়ায চাজথ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ালন, লফদ্যুৎ ও গ্যা ... 1160.20 1150.10 1160.20 1143.38

4. কফালড থং লিজ লপ ... 5300.00 5200.00 5100.50 5438.39

5. দযত্র এফং লফজ্ঞান লফক্রয়রদ্ধ অথ থ ... 65.00 65.40 81.00 36.49

6. ঠিকাদায তালরকাভুলি ও নফায়ন লপ ... 150.25 148.26 145.25 70.68

7. াইনজফাড থ লডজে জত আয় ... 820.40 755.50 727.40 665.25

8. কাজগ থা স্ক্ুালনং ... 10050.60 9800.00 9350.00 10985.16

9. লনরাজভ লফক্রয়রব্ধ অথ থ ... 45.80 36.80 44.80 27.27

10. লফলফধ ... 550.40 400.50 730.40 768.65

কভাট ... 18144.65 17558.56 17342.29 19139.34

   তপলর -খ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. লফভান ফন্দয কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ললবর) ... 1900.00 1800.00 2550.00 1937.75

2. লফভান ফন্দয কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ই/এভ) ... 900.00 650.00 900.00 774.42

3. কমাগাজমাগ মন্ত্রালত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ 

(ললবর) ... 80.00 50.00 150.00 9.72

4. কমাগাজমাগ মন্ত্র•ালত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ 

(ই/এভ) ... 1300.00 1300.00 1300.00 902.36

5. ইভাযত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ললবর) ... 1850.00 1650.00 2000.00 1564.96

6. ইভাযত কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ (ই/এভ) ... 1900.00 1700.00 2280.00 1733.10

7. গালড় কভযাভত ও যক্ষণাজফক্ষণ ... 350.00 300.00 250.00 270.55

8. লএনলজ/জ্বারালন ব্যয় ... 750.00 750.00 750.00 704.35

9. আজেয়াস্ত্র খলযদ ... 15.00 15.00 15.00 0.00

10. লফভান ফন্দয লিলনং কাজ ... 850.00 780.00 850.00 763.75

11. ললডএটি ... 5.00 5.00 5.00 0.00

12.  গালড় বাড়া ... 525.00 525.00 370.00 296.57

13. অন্যান্য (ফাগান/কজনটালয াভগ্রী, ভড়া  ইতুালদ) ... 575.00 475.00 450.00 358.05

কভাট ... 11000.00 10000.00 11870.00 9315.58

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

অন্যান্য যাজস্ব

লযচারন ও যক্ষণাজফক্ষণ খযচ
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তপলর-গ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. একাউন্ট এলজটন্ট/লাফ কযলনক/ 

এরলডএ/কলিউটায অাজযটয ... 9.00 9.00 19.00 6.00

2. লফভান ফন্দয লনযাত্তা প্রযী ... 15.00 15.00 36.00 10.00

3. লফভান ফন্দয কলনজটন কভী ... 6.00 6.00 11.00 4.00

4. তথ্য/কমাগাজমাগ কাযী ... 4.00 4.00 6.70 4.00

5. এভটিলড ... 6.00 6.00 11.00 5.63

6. এভএরএএ/সুইায/ভারী/লিনায/ ঝাড়ুদায ... 80.00 80.00 100.00 75.42

7. উৎফ বাতা (দদলনক লবলত্তক) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

8. আনছায ... 2860.00 2760.00 2586.30 2260.48

9. কমৌথফালনী আনুললিক ব্যয় … 20.00 20.00 30.00 0.00

কভাট 3000.00 2900.00 2800.00 2365.53

তপলর-ঘ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. মূর কফতন কভ থচাযী (কগ্রড: ১-১০) ... 3300.00 3300.00 3100.00 3000.00

2. মূর কফতন কভ থচাযী (কগ্রড: ১১-২০) 5700.00 5290.00 5290.00 3617.02

3. লচলকৎা বাতা ... 895.00 840.50 838.50 587.65

4. ফালড় বাড়া বাতা ... 2900.00 2700.00 2650.00 2345.77

5. কধারাই বাতা ... 65.00 60.00 80.50 27.33

6. মাতায়াত বাতা ... 145.00 140.00 140.00 114.04

7. উৎফ বাতা ... 1817.00 1566.00 1539.00 1108.14

8. লক্ষা বাতা ... 350.00 325.00 350.50 211.35

9. ওবাযটাইভ বাতা ... 2750.00 2700.00 2700.00 2490.44

10. ম্মানী বাতা ... 225.00 215.00 191.46 136.93

11. শ্রালি ও লচত্তলফজনাদন বাতা ... 400.00 350.00 418.40 47.50

12. ফাংরা নফফল থ বাতা ... 250.00 200.00 750.00 107.59

13. ভ্রভণ ব্যয় (কদ ও লফজদ) ... 200.00 180.00 170.00 76.66

14. অন্যান্য বাতা (তপলর- ঝ) ... 171.75 136.10 140.00 127.42

কভাট ... 19168.75 18002.60 18358.36 13997.84

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

* অন্যান্য লযফতথনীর ব্যয়

* যকাজযয লফদ্যভান নীলতভারা অনুযণপূফ থক খযচ কযজত জফ।

কফতন ও বাতালদ
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তপলর-ঙ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. লচলকৎা ব্যয় (লচলকৎা ায়তা) ... 80.00 70.00 60.00 32.58

2. কাাক লযচ্ছদ ... 250.00 250.00 200.00 27.17

3. কনন ও আনুজতাললক ... 4000.00 3500.00 3500.00 2900.00

4. রবুাং (কফানা) ... 0.00 0.00 0.00 0.00

5. রীব করালয (লএএলফ এভেলয়) ... 650.00 600.00 641.00 260.90

6. রীব করালয (যকালয এভেলয়) ... 500.00 500.00 558.00 210.49

7. াধাযণ বলফষ্যৎ তলফজর াফললড ... 600.00 525.00 500.00 450.00

8. কমৌথ লফভা (লএএলফ এভেয়ী) ... 125.00 100.00 73.50 58.04

9. কমৌথ লফভা (যকালয এভেয়ী) ... 6.00 5.20 5.00 0.92

10. কল্যাণ তলফর লএএলফ 45.00 40.00 35.00 35.00

11. খাজনা ও বাড়া (ভূলভ উন্নয়ন কয) ... 750.00 600.00 550.00 307.07

12. কয (কালডং ট্যাক্স) ... 320.00 300.00 250.00 57.11

13. লনজয়াগ যীক্ষা ংক্রাি ব্যয় ... 150.00 150.00 50.00 25.77

14. প্রলক্ষণ ককন্দ্র ও অন্যান্য লফবাগ ংক্রাি ালযজতাললক ... 325.00 200.00 100.00 57.19

15. মাতায়াত খযচ ... 30.00 26.00 23.95 8.16

16. আইন খযচ ... 140.00 130.00 120.00 51.69

17. মুদ্রণ ও ভলনালয ... 500.00 500.00 500.00 208.58

18. কটলরজপান ... 70.00 65.00 50.00 27.49

19. ওজয়ফ াইট ও ইন্টাযজনট ... 20.00 15.00 10.00 4.87

20. ডাক ও তায ... 10.00 9.00 3.00 1.87

21. অলডট লপ ... 30.00 25.00 20.00 2.00

22. উজদষ্টা লপ/যাভ থক লপ/লফজল লযদ থক লপ ... 800.00 800.00 750.00 740.75

23. মানফাজনয লফভা  ও কযাড ট্যাক্স ... 100.00 80.00 55.00 22.41

24. উৎফ অনুষ্ঠান ও জাতীয় লদফমূ উদমান ... 25.00 20.00 13.18 5.12

25. অলপ যঞ্জাভ ও আফফাত্র কভযাভত ... 100.00 80.00 50.00 43.88

26. কফতায মন্ত্রাফরীয ালব থ চাজথ, রাইজন্স লপ ও যয়ারটি ... 135.00 125.00 125.00 36.59

27. লফজ্ঞান খযচ ... 250.00 250.00 250.00 134.10

28. আপ্যায়ন খযচ ... 43.00 37.00 25.00 16.16

29. ফইত্র াভলয়কী ... 26.00 23.00 15.00 5.88

30. কখরাধুরা ও ংস্কৃলত ... 8.00 7.00 5.50 0.28

31. লফজদী প্রলতলনলধগজণয থাকা খাওয়া এফং অন্যান্য 

আনুললিক খযচ

... 50.00 45.00 50.00 39.82

32. দান ও অনুদান (মৃত্যুজলনত কাযণ অন্যান্য) ... 220.00 200.00 150.00 86.28

*33. রাঞ্চ বাতা ( কগ্রড: ১১-২০) ... 2550.00 2500.00 2500.00 1603.14

35. দফজদলক ভ্রভণ ও অলধজফন ... 0.00 0.00 0.00 0.00

36. বুাট ... 200.00 210.00 250.00 0.00

37. লযষ্কায লযচ্ছন্নতা (টালভনার বফজনয আউট াইট ও 

আফালক এরাকায যাস্তা ঘাট) ... 40.00 30.00 100.00 0.00

38. উদ্ভাফনী ... 30.00 10.00 0.00 0.00

39. শুদ্ধাচায ... 25.00 10.00 0.00 0.00

40. লফলফধ ... 42.00 46.00 40.00 33.96

কভাট ... 13245.00 12083.20 11628.13 7495.27

প্রালনক খযচ

* টিলপন বাতা/রাঞ্চ বাতা প্রদাজনয কক্ষজত্র যকালয লফলধ-লফধান অনুযণ কযজত জফ।

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ
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তপলর -চ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. লফলবন্ন লফভান ফন্দজযয এুাজযানটিকুার ও এয়ায 

ট্রালপক ালব থজ কাজজয উন্নয়ন কভ থসূলচ (54টি কাজ) ... 10753.00 4477.00 14230.00 1290.40

2. মানফান ক্রয় ... 400.00 525.00 400.00 0.00

3. লফলবন্ন লফভান ফন্দজযয কমাগাজমাগ মন্ত্রালত ক্রয় এফং 

ংস্থান কভ থসূলচ- (44টি কাজ) ... 6263.00 4233.00 10363.00 4782.00

4. অলপ যঞ্জাভ ও আফাফত্র ক্রয় ... 500.00 450.00 400.00 138.96

5. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

উন্নয়নমূরক 292টি কাজ (ললবর কাজ- 

86টি+ই/এভ কাজ- 206) ... 38620.00 34365.50 47273.00 26075.89

6. া আভানত আিজথালতক লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 

106টি কাজ (ললবর কাজ- 28টি+ই/এভ কাজ- 

78টি) ... 4041.00 3170.00 6340.00 2207.20

7. ওভানী আজথালতক লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 

152টি কাজ (ললবর কাজ- 43টি+ই/এভ কাজ- 

109টি) ... 5435.00 11740.00 39185.00 5399.64

8. দয়দপুয লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 70টি কাজ 

(ললবর কাজ- 23টি+ই/এভ কাজ- 47টি) ... 7135.00 6734.00 3240.00 589.41

9. া ভখদ্যভ লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 62টি কাজ 

(ললবর কাজ- 17টি+ই/এভ কাজ- 45টি) ... 5625.00 4935.00 2990.00 375.92

10. ঈশ্বযদী লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 27টি কাজ 

(ললবর কাজ- 7টি+ই/এভ কাজ- 20টি) ... 11020.00 1245.00 1580.00 394.25

11. মজায লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 79টি কাজ 

(ললবর কাজ- 38টি+ই/এভ কাজ- 41টি) ... 10305.00 8911.00 9850.00 4183.47

12. কক্সফাজায লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 46টি কাজ 

(ললবর কাজ- 14টি+ই/এভ কাজ- 32টি) ... 3095.00 3104.00 3425.00 466.75

13. ফলযার লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 37টি কাজ 

(ললবর কাজ- 16টি+ই/এভ কাজ- 21টি) ... 3970.00 7174.00 3450.00 518.13

14. কুলভল্লা লফভান ফন্দজযয উন্নয়নমূরক 24টি কাজ 

(ললবর কাজ- 8টি+ই/এভ কাজ- 16টি) ... 870.00 832.00 890.00 265.43

15. খানজাান আরী লফভান ফন্দয লনভ থাণ ... 1500.00 2500.00 400.00 0.00

কভাট ... 109532.00 94395.50 144016.00 46687.45

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

* লযচারন স্থায়ী িজদ লফলনজয়াগ (স্ব-অথ থায়জন)     

* কজ থাজযন/ংস্থায লনজস্ব অথ থায়জন লযচারনায স্থায়ী ও অস্থায়ী িদ লকংফা প্রকজে লফলনজয়াজগয কক্ষজত্র যকাজযয মথামথ অনুজভাদন এফং লনয়ভ-নীলত 

ারন াজজক্ষ ংলিষ্ট খাজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যয় কযা কমজত াজয।
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তপলর -ছ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. ফিফন্ধু কখ মুলজফ আিজথালতক লফভান ফন্দয 

প্রকজেয লফস্তালযত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ... 500.00 1000.00 500.00 7201.61

2. কক্সফাজায লফভান ফন্দয উন্নয়ন প্রকে (কপইজ- ১) ... 15000.00 6000.00 100.00 364.34

3. কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথজক্ষয দয দপ্তয 

লনভ থাণ ... 100.00 3500.00 3500.00 2623.02

4. ফাংরাজদ লফভান ফন্দয মূজয কপটি এফং 

ললকউলযটি ব্যফস্থায উন্নয়ন ... 0.00 0.00 0.00 15.36

5. দয়দপুয ও ফলযার লফভান ফন্দয উন্নয়ন এফং 

লজরট ওভানী আিজথালতক লফভান ফন্দয উন্নয়ন 

প্রকজেয যাভ থক কফা (লডজাইন কপইজ) ... 1000.00 2500.00 700.00 404.17

6. চট্রগ্রাভ া আভানত আিজথালতক লফভান ফন্দজয 

কাজগ থা টালভ থনার বফজনয মু্মজখ কাজগ থা এজপ্রাণ 

(apron) লনভ থাণ ... 100.00 2500.00 2500.00 4454.42

7. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

লনযাত্তা ব্যফস্থায উন্নয়জন যাভ থক ও কফা 

প্রদান ... 0.00 0.00 50.00 0.00

8. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

কজনাজযর এলবজয়ন ুািায, ুািায এজপ্রাণ 

এফং পায়ায কষ্টজনয উত্তয লদজক এজপ্রাণ লনভ থাণ ... 28000.00 2500.00 37500.00 0.00

9. মযত াজারার আিজথালতক লফভান ফন্দজযয 

লফদ্যভান এক্সজাট থ কাজগ থা এজপ্রাজনয উত্তয 

অলবমুজখ এজপ্রান ম্প্রাযণ 11000.00 2000.00 5000.00 0.00

10. কক্সফাজায লফভান ফন্দজয আিজথালতক প্যাজঞ্জায 

টালভ থনার বফন লনভ থাণ 10000.00 2500.00 4000.00 0.00

কভাট ... 65700.00 22500.00 53850.00 15062.92

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

* অন্যান্য দীঘ থজভয়ালদ িলত্তজত  লফলনজয়াগ (স্ব-অথ থায়জন)     

* কজ থাজযন/ংস্থায লনজস্ব অথ থায়জন অন্যান্য দীঘ থজভয়ালদ িলত্তজত লফলনজয়াজগয কক্ষজত্র যকাজযয মথামথ অনুজভাদন এফং লনয়ভ -নীলত ারন 

াজজক্ষ ংলিষ্ট খাজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যয় কযা কমজত াজয।
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        তপলর -জ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

লনজস্ব তফলর ইজত ব্যয় 

1. গৃ লনভ থাণ অলগ্রভ ... 30.00 30.00 30.00 0.00

2. গৃ কভযাভত অলগ্রভ ... 50.00 30.00 20.00 0.00

3. কভাটয গালড় অলগ্রভ ... 40.00 40.00 30.00 0.00

4. কভাটয াইজকর অলগ্রভ ... 20.00 15.00 10.00 0.00

5. কলিউটায অলগ্রভ ... 20.00 15.00 10.00 0.00

6. ফাইাইজকর অলগ্রভ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

7. লফজল অলগ্রভ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কভাট ... 160.00 130.00 100.00 0.00

    

তপলর-ঝ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত াভলয়ক

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. উড্ডয়ন ঝুঁলক বাতা ... 7.00 5.00 3.60 3.40

2. কভান্ড চাজথ ... 4.00 2.50 1.32 1.60

3. উড্ডয়ন বাতা ... 7.00 5.00 3.60 3.50

4. কমাগ্যতা বাতা ... 1.75 1.70 0.50 1.00

5. কালাক/লকড বাতা ... 1.75 1.60 0.88 1.00

6. ব্যাটম্যান বাতা ... 1.75 1.50 1.22 1.00

7. প্রলতযক্ষা বাতা ... 7.00 4.50 4.14 4.00

8. পুযস্ক্ায/কগৌযফ উজ্জ্বর বাতা ... 1.50 1.50 1.22 1.00

9. লফভান ফালনী দক বাতা ... 2.50 2.00 1.80 1.50

10. অাভান্য অফদান বাতা ... 2.50 1.80 1.44 1.00

11. লডস্টাযজফন্স (উদ্রফ) বাতা ... 1.50 1.00 0.50 1.00

12. দফফালক বাতা ... 1.50 1.00 0.50 1.00

13. কভাফাইর বাতা ... 20.00 12.00 10.50 12.00

14. কযটিং বাতা ... 12.00 10.00 9.00 10.00

15. দালয়ত্ব বাতা ... 100.00 85.00 99.78 84.42

কভাট ... 171.75 136.10 140.00 127.42

* অন্যান্য খাজত লফলনজয়াগ

* কজ থাজযন/ংস্থায লনজস্ব অথ থায়জন লযচারনায স্থায়ী ও অস্থায়ী িদ লকংফা প্রকজে লফলনজয়াজগয কক্ষজত্র যকাজযয মথামথ অনুজভাদন এফং লনয়ভ-নীলত 

ারন াজজক্ষ ংলিষ্ট খাজত ফাজজজট ফযাদ্দকৃত অথ থ ব্যয় কযা কমজত াজয।

অন্যান্য বাতা

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ
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   তপলর -ঞ

(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

1. ICAO কত চাঁদা ... 200.00 250.00 250.00 104.93

2. COSCAP-SA কত চাঁদা ... 150.00 120.00 120.00 89.44

3. ACI কত চাঁদা ... 50.00 75.00 75.00 0.00

4. লফলবন্ন আিজথালতক ও আঞ্চলরক এলবজয়ন 

ংস্থায বা কলভনায ও আনুলাংলগক ... 2000.00 500.00 500.00 309.61

5. CANSO কত চাঁদা ... 50.00 80.00 80.00 15.60

6. CASP-AP কত চাঁদা ... 50.00 50.00 50.00 39.00

7. TRAIN AIR PLUS ... 60.00 60.00 60.00 15.20

8. FAA Audit & Others International 

Aviation Academy কত চাঁদা ... 120.00 200.00 200.00 58.69

9. Accident Investigation Group ... 100.00 100.00 300.00 9.01

10. ARSTM Software Maintenance 

Upgradation ... 100.00 100.00 200.00 0.00

11. TCB (Technical Cooperation Bureau) ... 120.00 120.00 600.00 0.00

কভাট ... 3000.00 1655.00 2435.00 641.48

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

াায্য ভঞ্জুযী ও চাঁদা
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(ল� টাকায়)

িনজ� 

তহিবল

অ�া� 

(�াংক, 

সরবরাহ ঋণ, 

ডাউনেপেম� 

ইত�ািদ)

�বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট �মিশনাির/

য�পািত 

ইত�ািদ �য়

অ�া� �য় �বেদিশক 

��া

�ানীয় ��া �মাট �মিশনাির/

য�পািত 

ইত�ািদ �য়

অ�া� �য়

1 2 3 4 5 6 7
৮=৬+৭ 

৮=৯+১০
9 10 11 12

১৩=১১+১২ 

১৩=১৪+১৫
14 15

(ক) চলিত �ক�

1. �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র সদর দ�র 

িনম �াণ।

সংেশািধত 

িডিপিপ 

অ�েমািদত

জা� ১১-

িডেস�-১8

�-অেথ � 0.00 0.00 14795.49 14795.49 0.00 14795.49 0.00 12085.36 12085.36 0.00 12085.36

2. �সয়দ�র ও বিরশাল িবমান ব�র উ�য়ন এবং 

িসেলট ওসমানী আ�জ�ািতক িবমান ব�র উ�য়ন 

�কে�র পরামশ �ক �সবা (িডজাইন �ফইজ)।

সংেশািধত 

�িপিপ 

অ�েমািদত

জা�’১৬-

িডেস�-18

�-অেথ � 0.00 1345.74 1414.27 2760.01 0.00 2760.01 0.00 468.67 468.67 0.00 468.67

3. চ��াম শাহ আমানত আ��জািতক িবমান ব�ের 

কােগ �া টািম �নাল ভবেনর স�ুেখ কােগ �া এে�াণ 

(apron) িনম �াণ ।

িডিপিপ 

অ�েমািদত

জা�’১৫-

�সে�'১8

�-অেথ � 0.00 0.00 7815.61 7815.61 0.00 7815.61 0.00 5139.21 5139.21 0.00 5139.21

4. হযরত শাহজালাল আ��জািতক িবমান ব�েরর 

িনরাপ�া �ব�ার উ�য়েন পরামশ �ক ও �সবা।

সংেশািধত 

�িপিপ 

অ�েমািদত

মাচ �’১৬- 

মাচ �-১৮

�-অেথ � 0.00 3647.55 3750.25 7397.80 0.00 7397.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. ব�ব� �শখ �িজব আ��জািতক িবমান ব�র 

�কে�র িব�ািরত স�া�তা সমী�া।

�িপিপ 

অ�েমািদত

�লাই’১5-

�ন-১8

�-অেথ � 0.00 11383.00 2292.00 13675.00 0.00 13675.00 0.00 9233.89 9233.89 0.00 9233.89

6. ক�বাজার িবমান ব�র উ�য়ন �ক� (�ফইজ- ১)। সংেশািধত 

িডিপিপ 

অ�েমািদত

অে�া’০৯-

�ন-১৮

�-অেথ � 0.00 0.00 39166.20 39166.20 0.00 39166.20 0.00 3822.73 3822.73 0.00 3822.73

7. বাংলােদশ িবমান ব�র স�েহর �সফ� এবং 

িসিকউির� �ব�ার উ�য়ন।

সংেশািধত 

িডিপিপ 

অ�েমািদত

�লাই’১৪-

�ন-১8

�-অেথ � 0.00 0.00 10444.91 10444.91 0.00 10444.91 0.00 1593.37 1593.37 0.00 1593.37

8. হযরত শাহজালাল আ��জািতক িবমান ব�েরর 

�জনােরল এিভেয়শন হ�া�ার, হ�া�ার এে�াণ এবং 

ফায়ার ���শেনর উ�র িদেক এে�াণ িনম �াণ।

িডিপিপ 

অ�েমািদত

জা�’১7- 

�ন-18

�-অেথ � 0.00 0.00 43080.19 43080.19 0.00 43080.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�েরর 

িব�মান এ�েপাট � কােগ �া এে�ােনর উ�র 

অিভ�েখ এে�ান স�সারণ

িডিপিপ 

অ�েমািদত

অে�া’১৬- 

�ন-১৮

�-অেথ � 0.00 0.00 17563.51 17563.51 0.00 17563.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. ক�বাজার িবমান ব�ের আ�জ�ািতক 

�ােস�ার টািম �নাল ভবন িনম �াণ

িডিপিপ 

অ�েমািদত

জা�’১7- 

িডেস�-18

�-অেথ � 0.00 0.00 26570.41 26570.41 0.00 26570.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

�মাট 0.00 16376.29 166892.84 183269.13 0.00 183269.13 0.00 32343.23 32343.23 0.00 32343.23

�িমক 

ন�র

�কে�র নাম অ�েমাদেনর 

পয �ায়

বা�বায়ন 

কাল

�ক� অথ �ায়েনর উৎস

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

�কে�র অ�েমািদত �য় ২০১7-২০১8  সােলর �িম�ি�ত �য়

২০১9-20 অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (সং�ার িনজ� তহিবল)
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(ল� টাকায়)

�বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট �বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট �বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট

16 17 ১৮ = ১৬+১৭ 19 20 ২১ = ১৯+২০ 22 23 ২৪=২২+২৩

(ক) চলিত �ক�

1. �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র সদর দ�র িনম �াণ। 0.00 3500.00 3500.00 0.00 3500.00 3500.00 0.00 100.00 100.00

2. �সয়দ�র ও বিরশাল িবমান ব�র উ�য়ন এবং িসেলট ওসমানী 

আ�জ�ািতক িবমান ব�র উ�য়ন �কে�র পরামশ �ক �সবা (িডজাইন 

�ফইজ)।

0.00 700.00 700.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 1000.00 1000.00

3. চ��াম শাহ আমানত আ��জািতক িবমান ব�ের কােগ �া টািম �নাল ভবেনর 

স�ুেখ কােগ �া এে�াণ (apron) িনম �াণ।

0.00 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 100.00 100.00

4. হযরত শাহজালাল আ��জািতক িবমান ব�েরর িনরাপ�া �ব�ার উ�য়েন 

পরামশ �ক ও �সবা।

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. ব�ব� �শখ �িজব আ��জািতক িবমান ব�র �কে�র িব�ািরত স�া�তা 

সমী�া

0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 500.00 500.00

6. ক�বাজার িবমান ব�র উ�য়ন �ক� (�ফইজ- ১) 0.00 100.00 100.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 15000.00 15000.00

7. বাংলােদশ িবমান ব�র স�েহর �সফ� এবং িসিকউির� �ব�ার উ�য়ন। 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. হযরত শাহজালাল আ��জািতক িবমান ব�েরর �জনােরল এিভেয়শন 

হ�া�ার, হ�া�ার এে�াণ এবং ফায়ার ���শেনর উ�র িদেক এে�াণ 

িনম �াণ।

0.00 37500.00 37500.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 28000.00 28000.00

9. হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�েরর িব�মান এ�েপাট � 

কােগ �া এে�ােনর উ�র অিভ�েখ এে�ান স�সারণ

0.00 5000.00 5000.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 11000.00 11000.00

10. ক�বাজার িবমান ব�ের আ�জ�ািতক �ােস�ার টািম �নাল ভবন 

িনম �াণ

0.00 4000.00 4000.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 10000.00 10000.00

�মাট- 0.00 53850.00 53850.00 0.00 22500.00 22500.00 0.00 65700.00 65700.00

২০১8-২০১9 সােলর সংেশািধত �য় ২০১9-২০20 সােলর �া�িলত �য়

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২০১9-20  অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (সং�ার িনজ� তহিবল)

�িমক 

ন�র

�কে�র নাম ২০১8-২০১9 সােলর অ�েমািদত �য়
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লক্ষ টাকায়

   ম াট    

(বৈদেশিক মুদ্রা)

প্রকল্প সাহায্য 

(টাকাাংি)

ম াট বৈদেশিক মুদ্রা টাকাাংি

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

201564.61 0.00

(23918.19) 0.00

45197.73 
0.00

(18082.41)

1361046.85 1121478.26

0.00

21748.83 
0.00

0.00

54052.01 0.00

(21635.73)

230979.14 0.00

0.00

370960.84 0.00

(113192.75)

2285550.01 1121478.26

(176829.08)
6962.81 0.00

ম াট 
148960.00

২২৪০৯৪১০০

২০১৯-২০ অর্ থ ৈছদেে ৈাশষ থক উন্নয়ন ক থসূশি (শৈশনদয়াগ )

প্রকদল্পে মকাড ক্রশ ক নাং প্রকদল্পে না  (ৈাস্তৈায়ন কাল) অনুদ ােদনে 

পর্ থায়

২০১৯-২০ অর্ থ ৈছদেে ৈাশষ থক উন্নয়ন 

ক থসূশিদে ৈোদ্দ

ম াট প্রাক্কশলে ব্যয়  ন্তব্য

২২৪০৯৪৩০০ 1.
কক্সৈাজাে শৈ ান ৈন্দদেে উন্নয়ন প্রকল্প (১  পর্ থায়) (৩য় সাংদিাশিে) 

(০১/১০/২০০৯ - ৩০/০৬/২০২০)

অনুদ াশেে
23000.00 0.00 0.00

২২৪০৩৮০০ 2.

শসদলট ওস ানী আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দদে শৈদ্য ান োনওদয় ও 

মটশক্সওদয়ে িশি বৃশিকেণ  (০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০১৮)    

(০১/০১/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০) ম য়াে বৃশি প্রস্তাশৈে

অনুদ াশেে

13087.00

২২৪১২৬৭০০ 3.
হর্েে িাহজালাল আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দে সম্প্রসােণ (১  পর্ থায়) 

(০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২)

অনুদ াশেে
98600.00

1273.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

1525.67 0.00

২২৪২৬৬৫০০ 6.
শসদলট ওস ানী আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দে সম্প্রসোণ (১  পর্ থার্) 

(০১/০১/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১)

অনুদ াশেে
0.00

২২৪২৬৬৬০০ 7.
কক্সৈাজাে শৈ ানৈন্দদে োনওদয় সম্প্রসোণ              

(০১/১০/২০১৯ - ৩১/১২/২০২১)

অনুদ াশেে
5000.00

3000.00

ৈাাংলাদেি মৈসা শেক শৈ ান িলািল কর্তথপক্ষ

0.00

5235.76

২২৪১৪৩৭০০ 5.
িট্টগ্রা  িাহ আ ানে আন্তজথাশেক শৈ ানৈন্দদে শৈদ্য ান োনওদয় ও 

মটশক্সওদয়ে িশি বৃশিকেণ (০১/০১/২০১৮ - ৩০/০৬/২০২০)

অনুদ াশেে
5000.00 201.38 0.00

4.

পাৈশলক প্রাইদেট পাট থনােিীপ (শপশপশপ)এে আওাোয় ৈাস্তৈাশয়েব্য 

খানজাহান আলী শৈ ান ৈন্দে শন থাণ প্রকদল্পে জশ  অশিগ্রহদণে জন্য 

শলাংক (১  সাংদিাশিে) (০১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০২০)

অনুদ াশেে
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(রক্ষ টাকায়)

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ   ফাজজট ংজালধত অনুজভালদত প্রকৃত

নম্বয ককাড ২০১9-20 ফাজজট ফাজজট ২০১7-১8

  ২০১8-১9 ২০১8-১9

১. দফজদলক ঋণ (লযজালধতব্য)

ক.  আর ... 4818.24 4818.24 4818.24 4818.24

খ.  সুদ ... 151.77 177.07 177.07 202.37

২. দফজদলক ঋণ (ফজকয়া)

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. যকালয ঋণ (লযজালধতব্য)

ক.  আর ... 1062.41 1062.41 1062.41 1062.41

খ.  সুদ ... 495.84 548.97 548.97 548.97

৪. যকালয ঋণ ( ফজকয়া)

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (লযজালধতব্য)

1.  দীঘ থজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বেজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (ফজকয়া)

১. দীঘ থজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বেজভয়ালদ

ক.  আর ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ.  সুদ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কভাট ... 6528.26 6606.69 6606.69 6631.99

ক্রলভক অথ থননলতক লফফযণ ৩০.০৬.18 ফাজজট ংজালধত আদায়

নম্বয ককাড ম থি ফজকয়া ২০১৯-২০ ফাজজট ২০১৭-২১৮

২০১8-১9

দীঘ থজভয়ালদ ঋজণয লফফযণী 26660.00 56554.35 55994.40 6631.99

1. আর ... 0.00 53606.26 53075.50 5880.65

2. সুদ ... 0.00 2948.09 2918.90 751.34

কভাট ... 26660.00 56554.35 55994.40 6631.99

দীঘ থজভয়ালদ ঋজণয লফফযণী

(কট্রজালয ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুলফবাগ, লড এ এর অলধাখা জত প্রাপ্ত )

ফাংরাজদ কফাভলযক লফভান চরাচর কর্তথক্ষ

দীঘ থজভয়ালদ ঋণ ও ব্যাংক দায় লফফযণী

(কজ থাজযন ইজত প্রাপ্ত লাফ অনুমায়ী)
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