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বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন 
 

১.�িমকা    
  ১৯৭২ সােলর ২৭ �শ নেভ�র মহামা� রা�পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর ১৪৩ নং 
আেদশ বেল ১৯৭৩ সােলর জা�য়াির মােস জাতীয় পয �টন সং�া িহেসেব ‘‘বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন (িবিপিস)’’ 
�িতি�ত হয়। ১৯৭২ সেন ১.০০ �কা� টাকা অ�েমািদত �লধেনর িবপরীেত ৫.০০ ল� টাকা পিরেশািধত �লধন ও �ছাট 
�ছাট ৬ � ইউিনট িনেয় িবিপিস বািণিজ�ক কায ��ম �� কের । যা �ি� �পেয় বত�মােন ৪৬ �ইউিনেট উ�ীত হেয়েছ। 
বত�মােন সং�া�র অ�েমািদত �লধেনর পিরমাণ ১৫.০০ �কা� টাকা এবং পিরেশািধত �লধেনর পিরমাণ ৬.৬৬ �কা� 
টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� সং�া� িনজ� আয় �থেক সকল �য় িনব �াহ কের �নাফার উপর আয়কর বাবদ ৩৭৭০.৫৪ 
লাখ, লভ�াংশ বাবদ ৭৯৫.০০ লাখ, ভ�াট বাবদ ৪৮৫০.৪৫ লাখ ও িডএসএল বাবদ ৩৩৮৩.১৬ লাখ টাকা সরকাির 
�কাষাগাের জমা �দান কেরেছ। অিধক� সং�া� এযাবত িনজ� তহিবল �থেক �লধনী খােত িবিনেয়াগ কেরেছ 
১১২৫৬.০১ লাখ টাকা। 
 

২. �পক� (Vision)  
 
  বাংলােদশেক দি�ণ এিশয়ার অ�তম পয �টন গ�� িহেসেব �িতি�ত করা। 
 

৩. অিভল�� (Mission)   
 
 পয �টন �িবধািদ �ি� কের কিমউিন� �বই�ড ও ইেকা-��িরজম-এর �সার ঘটােনা। এছাড়া পয �টন িশে� মানব স�েদর 
উ�য়নসহ পয �টন �িবধার স�সারণ। 

                  
 ৪. �ধান কায �াবলী  

 পয �টন এর স�সারণ ও উ�য়ন, �েযাগ-�িবধা �দান, �ব�া �হণ ও পয �টন সংি�� বা সহায়ক  সকল কায � 
     স�াদন;                                     

 পয �টন উে�াগস�েহর স�সারণ এবং পয �টন �াপনা ও সািভ �েসর িনয়�ণ; 

 িবেদেশ পয �টকেদর আকষ �েণর উে�ে� �দেশর ইিতহাস ও সং�িত �চারণার মা�েম বাংলােদেশর ভাব�িত�  
�েল ধরা;     

 বাংলােদেশর অভ��ের বা বািহের অভ�থ �না (reception) ও ত� সরবরাহ �িবধািদ �সংগ�তকরণ; 

 অভ��রীণ পয �টেন উৎসাহ �দান ও উ�িত সাধন; 

 করেপােরশেনর কায �াবলীর সিহত স�ৃ� করার উে�ে� �দেশর অভ��ের বা বািহের �য �কান সংগঠনেক 
উৎসাহ �দান; 

 সরকােরর �ব �া�েমাদন সােপে�, িবেদেশর সিহত পয �টন �ি� স�াদন; 

 পয �টন সং�া� নানা�খী গেবষণা পিরচালনা; 

 পয �টকেদর জ� �হােটল, �র�ের�, �র�-হাউজ, িপকিনক �ট, ক�াি�ং সাইট, িথেয়টার, িবেনাদন পাক�, 
�ত�শালা, ওয়াটার ি�ইং �িবধা ও পয �টকেদর জ� িবেনাদন �ক� অিধ�হণ, �িত�া, িনম �াণ, আেয়াজন, 
সং�ান এবং পিরচালনা; 

 �ােভল এেজি� গঠন এবং দলব� �মণ আেয়াজেনর জ� �রলওেয়, িশিপং �কা�ািন, এয়ারলাইন, জলপথ ও 
সড়ক পিরবহেনর এেজ� িহসােব কাজ করা; 
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 িশকার এেজি� গঠন, এবং সাফাির পয �টন উ�য়েনর জ� কায ��ব�া �হণ এবং িশকার অভয়ার�, সংর�ণ 
িশকার �িম, মৎ� �পানা উৎপাদন, িশকার এলাকা ও পািখ �জনন এলাকা র�ণােব�ণ; 

 �াবর বা অ�াবর �য �কান স�ি� অজ�ন, অিধকাের রাখা ও হ�া�র; 

 িনজ� অথ � এবং তহিবলস�হ িবিনেয়াগ করা এবং যখন �য�প আব�ক ও উপ�� মেন হেব তখন �স�েপ  
িবিনেয়ােগর পিরবত�ন; 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ  

 পয �টন পে�র �চার, িবপণন এবং �টকসই পয �টন উৎসািহতকরেণর মা�েম পয �টন িশে�র িবকাশ; 

 অবকাঠােমা উ�য়ন; 

 পয �টন খােত মানবস�দ উ�য়ন; 

 পয �টন খােত �সবার মান উ�য়ন; 

 সং�ার �নাফা �ি�; 

 দ�� আিথ �ক ও �শাসিনক �ব�া িনি�তকরণ। 

 আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

 বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বাস�বায়ন �জারদারকরণ; 

 কায �প�িত, কম �পিরেবশ ও �সবার মােনা�য়ন; 

 আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনা উ�য়ন; 

 জাতীয় ��াচার �কৗশল ও ত� অিধকার বাস�বায়ন �জারদারকরণ; 
 

     

৬. বাপক’র সা�িতক উে�খেযা� অজ�নস�হ  
Integration of Automation System of Bangladesh Parjatan Corporation-শীষ �ক কম ��িচর 

আওতায় বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন-এর �ধান কায �ালয় এবং ���� িবপণীস�হেক অেটােমশেনর আওতায় আনায়নসহ 

িনজ� ডাটা �স�ার �াপন, ই-�ট�ািরং প�িতর �বত�ন, এনএইচ��আই-এ অনলাইন ভিত� কায ��ম এবং বািণিজ�ক 

ইউিনটস�েহ অন-লাইন �িকংসহ ওয়াই-ফাই চা�। �য় ও সং�হ কােজ স�ণ �ভােব ই-িজিপ চা� করা। িনজ� QR Code 

��ত ও �বত�ন করা, যার মা�েম একজন �মাবাইল �বহারকারী অিত সহেজই �কাড� ��ান কের বাংলােদশ পয �টন 

করেপােরশন স�েক� ত� �পেত পােরন। চ��ােম ১৫৪ ক� িবিশ� �হােটল �সকত, রা�ামা�েত ৫০ ক� িবিশ� পয �টন 

�মােটেলর ন�ন ভবেন এবং িসেলেটর জাফলং ইউিনেট বািণিজ�ক কায ��ম ��। ঢাকা-চ��াম �েট �সানার বাংলা ��েন 

যা�ীেদর জ� ক�াটািরং �িবধা চা�। �ােকজ ��র পিরচালনার জ� পয �টন বষ � �কে�র অধীেন ৪� মাইে�াবাস ও ৪� 

��ির� �কাচ �য়। �হােটল অবকােশ স� িমউিজক িসে�ম চা�। �াশনাল �হােটল এ� ��িরজম ��িনং ইনি��উট ক��ক 

িবগত ০৩ বছের ৪৫০০ �িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দান। সং�ার বািণিজ�ক ইউিনট�েলােত আবািসক অ��েপ�ী ৪৫% অজ�ন, 

কাড � ও ��িডট কাড � চা� এবং ECR �মিশন �াপন। বােগরহাট �জলার রনিবজয়�ের �ব পা�িনবাস ও �রে�ার� এবং 

�লনার �জ�ি�েত প�চ তারকা �হােটলসহ �িশ�ণ ইনি��উট িনম �ােণর জ� জিমর দখল িনেয় সীমানা �াচীর িনম �াণ। 

বািণিজ�ক �মলা ২০১৭ এ বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �ল� �ািভিলয়ন �ব�াপনা ও �দশ �নী ক�াটাগিরেত ১ম 

�র�ার অজ�ন কের। ���� িবপণীস�েহ �দশীয় প�স�হ িব�েয়র মা�েম ৭.১৫ ল� মািক�ন ডলার আয়। 

 



267 
 

৭.   সম�া এবং চ�ােল�স�হ: 

সং�ার �াপনায় সং�ার এবং �মরামত না করার কারেণ �রাতন আবািসক �াপনার �িত পয �টকেদর অনা�হ। 

�হােটল/�মােটলস�হ আ�িনক মােনর নয়। �বসরকাির সং�া ক��ক কর ফ�িকর কারেণ অসম বাজার �িতেযািগতায় �েক 

থাকা।  

৮.   ভিব�ৎ পিরক�না: 

আগারগ�ও� �শের বাংলা নগের পিরেবশ বা�ব পয �টন ভবন িনম �াণ করা। মাননীয় �ধানম�ীর �িত�ত চ��াম� আেনায়ারা 

উপেজলার পারকীেত পয �টন �িবধািদ �বত�ন করা। বিরশাল শহের এক� পয �টন �ক� িনম �াণ এবং বিরশােলর �গ �াসাগের 

পয �টন �িবধািদ স�সারণ। সাত�ীরার �ি�গে� পয �টন �ক� িনম �াণ করা। রং�র ও িসেলট �জলায় পয �টন �িশ�ণ �ক� 

িনম �াণ। িডিজটাল প�িতেত GRS �সবা �দান। বিরশাল ও চ��াম এলাকায় পয �টন �িশ�ণ �ক� িনম �াণ ও �িবধািদ 

�বত�ন। ক�বাজার� �মােটল �বােলর জিমেত তারকা মােনর �হােটলসহ পয �টন �িশ�ণ ইনি��উট �াপন।  

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

     �ধান কায �ালয়             
                  (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট    

২০১৯-২০ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক   

 ২০১৭-১৮ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় 2696.48 2443.76 ৩১৩৮.৬৮ 2201.46 
২. �মাট �য় 2526.40 2300.60 ২৪২৯.৯০ 2092.84 
৩. �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) 170.08 143.16 ৭০৮.৭৮ 108.62 

      
ইউিনটস�হ                  

                     (ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ 
বােজট    

২০১৯-২০ 
সংেশািধত  বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক   

 ২০১৭-১৮ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় 13438.89 12202.04 ১২৯৩৮.৯২ 10635.04 
২. �মাট �য় 13328.34 12108.99 ১২৪১৯.১৭ 10564.44 
৩. নীট �নাফা/(ঘাটিত) 110.55 93.05 ৫১৯.৭৫ 70.60 

১০. বােজট পয �ােলাচনা 

ক. পিরচালন ��া� 

 কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালয় ও এর অধীন  ইউিনটস�েহর পিরচালন ��া� িনে� সংে�েপ বণ �না করা হেলা।  

১.  �ধান কায �ালয় 

 এ কেপ �ােরশেনর িনয়�ণাধীন 30 � ইউিনেটর লাভ/�িত �ধান কায �ালেয়র িহসােবর সােথ সম�য় কের করা হয় এবং 

একী�ত তহিবল হেত �েয়াজন অ�সাের িবিভ� ইউিনেট িবিনেয়াগ/ভ��িক �দান করা হয়। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের  

কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহর �বসািয়ক �নাফা, �দ ও ভাড়া বাবদ যথা�েম 24.44 �কা� ও 26.96 �কা� টাকা রাজ� আয় 

হেব এবং পিরচালন �য় িনব �ােহর পর যথা�েম 1.43 �কা� ও 1.70 �কা� টাকা �য় উ�ৃ� আয় হেব বেল আশা করা হেয়েছ। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের উ�ৃে�র পিরমাণ িছল  ১.০৯ �কা� টাকা।  
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২.  ���� িবপিণ 

 কেপ �ােরশেনর অধীেন শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�ের ৩�, িসেলেটর ওসমানী িবমান ব�ের ১� এবং চ��ােম  

১� ���� িবপিণ �ক� রেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ���� িবপিণ হেত রাজ� আয় ৪৩.৪৮ �কা� টাকা । ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ �বছের এ রাজ� আয় �ি� �পেয় যথা�েম ৪৩.০০ �কা�  ও ৫০.৭৬ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক ২০১৭-১৮ 

অথ �বছেরর পিরচালন �য় িছল ৩১.৪৯ �কা� টাকা । ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের তা �ি� �পেয় যথা�েম ৩৫.৮৫ �কা� ও 

৪৩.১৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ১১.৯৯ �কা� টাকা। সং�ার    

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের যথা�েম ৭.১৫ �কা� ও ৭.৬১ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অিজ�ত হেব । 

৩.  পয �টন �িশ�ণ ইনি��উট 

 ইউিনট�র অধীেন এক� �িশ�ণ �ক�, এক� ��ে�ারা, ১২০ শ�ািবিশ� এক� আবািসক �হােটল রেয়েছ। �িত বছর 

এ ইউিনট হেত ব� সং�ক �িশ�ণাথ� �িশ�ণ িনেয় �হােটল ও �মােটেল চা�ির পাে�। �িশ�ণাথ�েদর িনকট হেত িফ আদায় 

ছাড়াও এ ইউিনট ক��ক পিরচািলত �হােটল ও ��ে�ারা হেত রাজ� পাওয়া যায়। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনট� ২১.৫৭ �কা� 

টাকা পিরচালন রাজ� অজ�ন কের। ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ রাজ� আয় �ি� �পেয় ২৫.২০ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০  

অথ �বছের ২৭.৬৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরপে�, ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ১৮.৩২ �কা� 

টাকা। ২০১৮-১৯ও ২০১৯-২০  উভয় অথ �বছের পিরচালন �য় �ি� �পেয় ২১.৭০ �কা� ও ২২.৭০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৭-

১৮ অথ �বছের অ� ইউিনট ৩.২৪ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন কের। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের এ ইউিনট 

যথা�েম ৩.৫০ �কা� ও ৪.৯৫ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব।   

৪.  সাভার ইউিনট  

 সাভার �িতেসৗেধর িবপিরত পাে�� ‘‘জয়’’ নােম অ� ইউিনেটর ��ে�ারা� অবি�ত। এখােন রা�ীয় অিতিথেদর জ� 

এক� িব�ামাগারও আেছ। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট� যথা�েম ১.৫০৮ ও ১.৬০ �কা� টাকা পিরচালন রাজ� 

অজ�ন করেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ১.২৪ �কা� টাকা। অপরপে�       

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন �েয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১.৩৯ �কা� ও ১.৫২ �কা� টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ১.১৫ �কা� টাকা। ইউিনট�র ২০১৮-১৯ অথ �বছের ০.১১ �কা� টাকা।  

২০১৯-২০ অথ �বছের .০৭ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল 

.০৯ �কা� টাকা।  

৫.   চ��াম  ইউিনট  

 পয �টকেদর থাকার �িবধােথ � চ��াম ইউিনেটর আওতায় এক� �হােটল পিরচািলত হে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  

ইউিনট� ৯.৭৭ �কা� টাকা পিরচালন রাজ� অজ�ন কের। এ রাজে�র পিরমাণ �ি� �পেয় ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০  উভয় 

অথ �বছের ১১.৮৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ১০.৬৮ �কা� টাকা। 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের এ �েয়র পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ১০.৬৮ �কা� ও ১০.৬০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব।   

২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ িছল .৯১ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের  ইউিনট� 

যথা�েম  ১.১৭ �কা� ও ১.২৪ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব।  
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৬.  ক�বাজার ইউিনট 

 পয �টকেদর �িবধােথ � ক�বাজার ইউিনেট ৩� আ�িনক আবািসক �হােটল, ১� আ�িনক ও ১� ইেকানিম ��ে�ারা, ১০� 

কেটজ ও ১� �ব পা�িনবাস রেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন রাজে�র পিরমাণ িছল ৭.০০ �কা� টাকা।   

২০১৮-১৯ অথ �বছের ও ২০১৯-২০ অথ �বছের তা �ি� �পেয় যথা�েম ৯.৪০ �কা� ও ১০.০০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক 

২০১৭-১৮ সােল পিরচালন �েয়র পিরমান িছল ৫.৩৭ �কা� টাকা । ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ ইউিনেটর পিরচালন �য় িহসাব করা 

হেয়েছ ৬.৬৩ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ৭.১৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট� ২.৭৭ �কা� টাকার 

পিরচালন �নাফা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ২.৮২ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন 

�নাফার পিরমাণ িছল ১.৬২ �কা� টাকা।  

৭.  রা�ামা� ইউিনট 

 রা�ামা� ইউিনট� রা�ামা�র পাহািড়য়া এলাকায় অবি�ত। এখােন ১� �মােটল, ১� ��ে�ারা, ৩� কেটজ, ২� 

বনেভাজন �ক� ও ১� অিডেটািরয়াম রেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনেটর �মাট পিরচালন রাজে�র পিরমাণ িছল ২.১২ �কা� 

টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ রাজ� �ি� �পেয় ৩.৬৬ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ৩.৮২ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। 

অপরিদেক, ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ ইউিনেটর পিরচালন �য় িছল ২.৫৫ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট পিরচালন �য় 

�ি� �পেয় ৩.০৩ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের  এ �য় ৩.০৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ইউিনট� ২০১৮-১৯ অথ �বছের 

০.৬৩ �কা�  টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ০.৭৫ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�র 

পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.৪৩ �কা� টাকা।  

৮.  ব�ড়া ইউিনট 

 পয �টকেদর থাকা ও খাওয়ার �িবধােথ � ব�ড়া ইউিনেটর আওতায় এক� �হােটল ও এক� ��ে�ারা ছাড়াও মহা�ানগেড় 

এক� �ব পা�িনবাস রেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট ইউিনট�র পিরচালন রাজ�  

হেব যথা�েম ২.৭৮ �কা� ও ২.৮৩ �কা� টাকা এবং পিরচালন �য় হেব যথা�েম ২.২৭ �কা� ও ২.৪০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ 

ও ২০১৯-২০ অথ �বছের পিরচালন �নাফা হেব যথা�েম ০.৫০ �কা� ও ০.৪৩ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন 

�নাফার পিরমাণ িছল ০.৩১ �কা� টাকা। 

৯.  রাজশাহী ইউিনট  

 পয �টকেদর থাকা ও খাওয়ার �িবধােথ � রাজশাহী ইউিনেট এক� �হােটল ও এক� ��ে�ারা রেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  

ইউিনট� ২.৪০ �কা� টাকার পিরচালন রাজ� অজ�ন কের। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের  এ রাজ� আয় �ি� �পেয় যথা�েম 

৩.০৪ �কা� ও ৩.৩৪ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক, ইউিনট�র ২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �য় িছল ২.০১ �কা� টাকা যা 

�ি� �পেয় ২০১৮-১৯ অথ �বছের ২.২৮ �কা� এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ২.৬২ �কা� টাকা হেব। ইউিনট�র ২০১৭-১৮ অথ �বছের 

পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ০.৩৯ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ০.৭৫ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের  ০.৭২ 

�কা� টাকার পিরচালন �নাফা হেব।       
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১০.  রং�র ইউিনট  

 পয �টকেদর �িবধােথ � রং�র �জলায় এ �মােটল� চা� করা হয়। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনেটর রাজ� আেয়র পিরমাণ 

িছল ৩.০০ �কা� টাকা যা ২০১৮-১৯ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �ি� �পেয় যথা�েম ৩.৪০ �কা� ও ৩.৫৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ২.৭৬ �কা� ও ২.৮৯ �কা� টাকা। 

ইউিনট� ২০১৭-১৮ অথ �বছের ০.৬৪ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন কের। প�া�ের ২০১৮-১৯ অথ �বছেরও ইউিনট�েত 

০.৬৪ �কা� টাকার এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ০.৬৬ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অিজ�ত হেব।  

১১.  ��রস এ�া� �ােভলস এবং �র�-এ কার 

 ��রস এ�া� �ােভলস এবং �র�-এ কার ইউিনট� ঢাকায় অবি�ত। �দিশ ও িবেদিশ পয �টকেদর িনেয় দলগত �মণ, �নৗ-

িবহার ও নগর পির�মেণর মা�েম এর কায ��ম পিরচািলত হয়। অ� ইউিনেটর আওতায় এক� ওয়াটার �ভেসল ও এক� ি�ড 

�বাট রেয়েছ। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট� যথা�েম ০.৮০ �কা� ও ০.৮২ �কা� টাকা রাজ� আয় হেব।     

২০১৭-১৮ অথ �বছের এর রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.০৮ �কা� টাকা। অপরিদেক ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের এর 

পিরচালন �েয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.৮২ �কা� ও ০.৮৮ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন 

�লাকসােনর পিরমাণ ০.০২ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের  ০..০৬ �কা� টাকা দাড়ােব । ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�র 

পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.৪৮ �কা� টাকা।  

১২.  �য়াকাটা হিলেড �হাম� 

 �য়াকাটা হিলেড �হাম� ইউিনট� দি�ণ বে�র প�য়াখালী �জলায় বে�াপসাগেরর তীের অবি�ত। সাগের �েয �াদয় ও 

�য �াে�র �� অবেলাকেন �দিশ িবেদিশ পয �টকেদর আ�� করার লে�� অ� ইউিনট� চা� করা হয়। পয �টকেদর �িবধােথ � অ� 

ইউিনেটর আওতায় ১� আবািসক �হােটল ও ১� ��ে�ারা চা� রেয়েছ। অ� ইউিনট হেত ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের  

যথা�েম ২.০১ �কা� ও ২.০৬ �কা� টাকা পিরচালন রাজ� অিজ�ত হেব। উ� সমেয় ইউিনট� যথা�েম ১.৯২ �কা� ও ১.৯৪ 

�কা� টাকা পিরচালন �য় িনব �ােহর পর ০.০৯ �কা� ও ০.১২ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা  হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল .০৮ �কা� টাকা।  

১৩.  িদনাজ�র �মােটল 

 িদনাজ�র �মােটল ইউিনট� উ�র বে�র িদনাজ�র শহের অবি�ত। পয �টকেদর থাকা খাওয়ার �িবধােথ � এখােন ১� 

�হােটল ও ১� ��ে�ারা চা� করা হয়। অ� ইউিনট হেত ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের  যথা�েম ১.৭৭ �কা� ও ১.৮৫ �কা� 

টাকার রাজ� আয় হেব। উ� সমেয় যথা�েম ১.৪৮ �কা� ও ১.৫৩ �কা� টাকা পিরচালন �য় িনব �ােহর পর ইউিনট�েত 

পিরচালন �নাফার পিরমাণ যথা�েম ০.২৯ �কা� ও ০.৩২ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ।     ২০১৭-১৮ অথ �বছের  

ইউিনট�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ০.২০ �কা� টাকা। 

১৪.  মংলা ইউিনট  

 মংলা ইউিনট� �লনার মংলায় অবি�ত। ইউিনট�র আওতায় ১� আবািসক �হােটল ও ��ে�ারা রেয়েছ। ইউিনট� 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের  যথা�েম ১.৪৫ �কা� ও ১.৬০ �কা� টাকার পিরচালন রাজ� আয় অজ�েনর িবপরীেত 

যথা�েম ১.২৪ �কা� ও ১.৩১ �কা� টাকা পিরচালন �য় িনব �াহ করেব । ফেল ইউিনট� উ� সমেয় যথা�েম ০.২১ �কা� ও 

০.২৯ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ০..০৮ 

�কা� টাকা।  
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১৫.  �টকনাফ ইউিনট 

 �টকনাফ ইউিনট� ক�বাজার �জলার �টকনােফ অবি�ত। পয �টকেদর থাকা ও খাওয়ার �িবধার জ� এখােন এক� 

আবািসক �হােটল ও ��ে�ারা চা� করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় হেব 

যথা�েম ০.৯১ �কা� ও ০.৯৬ �কা� টাকা এবং পিরচালানা �য় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ০.৭৩ �কা� ও                                                                                                   

০.৭৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট�র ০.১৮ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০  অথ �বছের  ০.২০ �কা� টাকার পিরচালন 

�নাফা দ�ড়ােব । ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.১৮ �কা� টাকা। 

১৬.   �ি�পাড়া ইউিনট 

 �ি�পাড়া ইউিনট� জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ��ান �গাপালগ� �জলার �ি�পাড়ায় অবি�ত। 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আেয়র পিরমাণ যথা�েম ০.৩০ �কা� ও ০.৩৬ �কা� টাকা এবং 

পিরচালান �েয়র পিরমাণ যথা�েম ০.৫৫ �কা� ও ০.৬১ �কা� টাকা হেব। ফেল উ� সমেয় ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর 

পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.২৪ �কা� এবং ২৫ �কা� টাকা । ইউিনেটর পিরচালনা রাজ� আেয়র �লনায় পিরচালন �য় �বিশ 

হেব িবধায় এ �লাকসান হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  এ ইউিনেট  �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.২৮ �কা� টাকা ।  

১৭.  �বনােপাল �মােটল 

�বনােপাল �মােটল ইউিনট� যেশার �জলার �বনােপাল সীমাে� অবি�ত। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের  ইউিনট�র 

পিরচালন রাজ� আয় হেব যথা�েম ০.৭১ �কা� ও ০.৭৫ �কা� টাকা এবাং এর িবপরীেত পিরচালান �য় হেব যথা�েম ০.৭৩ 

�কা� ও ০.৭৮ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম 

.০২  �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল  .০৪ �কা�  টাকা। 

 

১৮.  িচটাগাং ি�ংক কণ �ার 

 ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের িচটাগাং ি�ংক কণ �ার ইউিনট�র পিরচালন রাজ� �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম 

১.৪০ �কা� ও ১.৪৫ �কা� টাকা এবাং এর িবপরীেত পিরচালান �য়  যথা�েম ১.১৭ �কা� ও ১.২২ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ 

ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন উ�ৃে�র পিরমাণ দ�ড়ােব ০.২৩ �কা� । ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনট�র 

পিরচালন উ�ৃে�র  পিরমাণ িছল ০.৩৩ �কা� টাকা। 

১৯.   িসেলট �মােটল 

 িসেলট �মােটল ইউিনট� িসেলট শহের অবি�ত। ইউিনট� ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের যথা�েম ১.৭৫ �কা� ও 

১.৯৫ �কা� টাকার পিরচালন রাজ� অজ�ন এবং এর িবপরীেত যথা�েম ১.৩৯ �কা� ও ১.৫৮ �কা� টাকার পিরচালন �য় 

িনব �ােহর পর যথা�েম ০.৩৭ �কা� টাকা ও ০.৩৬ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�  

০.২৬ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন কের। 
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২০.  সাগরদািড় ইউিনট  

 সাগরদািড় ইউিনট� যেশাহর �জলার কেপাতা� নদীর সি�কেট অবি�ত। এ� মহাকিব মাইেকল ম��দন দে�র 

জ��ান  ও এক� দশ �নীয় �ান। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় ৩.০০ �কা� টাকা 

দ�ড়ােব। উ� সমেয় পিরচালনা �য় যথা�েম ০.০৯ �কা� ও ০.১০ �কা� টাকা হেব বেল। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ 

অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.০৬ �কা� ও ০.০৭ �কা� টাকা।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ 

ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.০৪ �কা� টাকা। 

২১.   খাগড়াছিড় ইউিনট 

খাগড়াছিড় ইউিনট� খাগড়াছিড় �জলার পাহািড় এলাকায় অবি�ত। ২০১৮-১৯ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট�র 

পিরচালন রাজ� আয় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ০.৮১ �কা� ও ০.৮৬ �কা� টাকা এবং পিরচালনা �য় হেব যথা�েম 

০.৮১৩৭ �কা� ও ০.৮৫৪৭ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.৬৩ �কা� 

টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ০.৬৭ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসান 

িছল ০.০৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৩৭ হাজার টাকা পিরচালন �লাকসান এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ০.০১ �কা� টাকা 

পিরচালন �নাফা অিজ�ত হেব।  

২২.   �িজব নগর ইউিনট  

           �িজব নগর ইউিনট� �মেহর�র �জলায় অবি�ত। অ� ইউিনট হেত ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের যথা�েম ০.৬০ 

লাখ এবং ০.৭০ লাখ টাকা রাজ� আয় এবং এর িবপরীেত উভয় অথ �বছের ২০ লাখ টাকা �য় হেব। ফেল উ� সমেয় ইউিনট� 

১৯ ল�� টাকা পিরচালন �লাকসােনর স�ুখীন হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৫.০০  

লাখ টাকা।  

২৩.    মাধব�� ইউিনট 

িসেলট িবভােগর �মৗলভীবাজার �জলার বড়েলখা উপেজলায় পাহােড়র গ� �বেয় ৯০ �ট িনেচ �নেম এেসেছ �দেশর 

সব ��হৎ ও িচর �বাহমান মাধব�� জল�পাত�। জল�পাত �কি�ক মাধব��েক অত�া�িনক পয �টন �কে� �পা�েরর উে�ে�ই 

মাধব�� ইউিনট� �হণ করা হয়। অ� ইউিনট� ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� িলজ �দওয়া িছল। অ� ইউিনট হেত ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০  অথ �বছের যথা�েম ৫.০০ লাখ এবং ৬.০০ লাখ টাকা রাজ� আয় এবং এর িবপরীেত ২১.৮০ লাখ এবং ২৫.০০ লাখ 

টাকা �য় িহসাব করা হেয়েছ। ফেল উ� সমেয়�েয় ইউিনট� যথা�েম ১৭.০০ লাখ এবং ১৯.০০  টাকা পিরচালন �লাকসােনর 

স�ুখীন হেব ।  

২৪.    কা�িজর মি�র ইউিনট  

কা�িজর মি�র ইউিনট� িদনাজ�র �জলায় অবি�ত। অ� ইউিনট� িলেজ পিরচািলত হে�।  

২৫.     জাফলং ইউিনট 

জাফলং ইউিনট� িসেলট �জলার �গায়াইনঘাট উপেজলার এক� উে�খেযা� দশ �নীয় পয �টন �ক�। িসেলট শহর �থেক 

আ�মািনক ৬০ িকেলািমটার �ের বাংলােদশ ভারত সীমাে� ভারেতর �মঘালয় রােজ�র সীমানায় অবি�ত। অ� ইউিনট�    

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের ৭.০০ �কা� টাকার পিরচালন রাজ� আয় করেব এবং এর িবপরীেত যথা�েম ০.৩১ 

�কা� ও ০.৩২ �কা� টাকার পিরচালন �য় িনব �াহ করেব । ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের ইউিনট� যথা�েম ০.২৪ 

�কা� ও ০.২৫ �কা� টাকার পিরচালন ঘাটিতর স�ুখীন হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের এ ইউিনেট পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ িছল 

০.২০ �কা� টাকা।  
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২৬.   সিচবালয় িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া  

 ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের সিচবালয় িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া ইউিনট�র পিরচালন আয় �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম২.২১ �কা� ও ২.৩১ �কা� টাকা এবাং এর িবপরীেত পিরচালান �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ২.১৩ �কা� ও ২.১৬ 

�কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.০৮ �কা� ও 

০.১৫ টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের অ� ইউিনট�  .১৪ �কা� টাকা পিরচালন উ�ৃ� িছল।  

২৭.     সংসদ িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া 

 ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের সংসদ িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া ইউিনট�র পিরচালন আয় �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম ২.৬৮ �কা� এবং ২.৭৬ �কা� টাকা। এর িবপরীেত পিরচালান �য় হেব যথা�েম ২.৪৯ �কা� ও ২.৫৭ �কা� টাকা। 

ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.১৯ �কা� টাকা।    

২০১৭-১৮ অথ �বছের  এই ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ  িছল ০.১৬ �কা� টাকা। 

২৮.    বা�রবন ইউিনট  

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের অ� ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় হেব ০.৯৩ �কা� ও ১.০৯ �কা� টাকা এবং 

এর িবপরীেত পিরচালান �য় হেব যথা�েম .৮৮ �কা� ও ১.০২ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনেটর 

পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.০৫ �কা� ও ০.০৬ �কা� টাকা। 

 ২৯.     ঢাকা িচিড়য়াখানা  

 ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের অ� ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় �া�লন করা হেয়েছ ১.২৫ �কা� এবং ১.৩০ 

�কা� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালান �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ১.১১ �কা� ও ১.১৬ �কা� টাকা। ফেল ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০  উভয় অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব ০.১৪ �কা� টাকা। 

খ.   �নাফা ও তহিবল �বাহ 

 ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী কেপ �ােরশেন ১.০৮৬ �কা� টাকা কর�ব � �নাফা হয়। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কর 
�ব � �নাফার পিরমাণ ১.২৮ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের তা �নরায় �ি� �পেয় ৪.৪০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ 
ও ২০১৯-২০ অথ �বছের সং�ায় যথা�েম ৬৭.৪৫ �কা� টাকা  ও ১০৮.১৯ �কা� টাকার তহিবল সং�হ হেব  এবং এর িবপরীেত 
২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের যথা�েম ৬৭.০৬ �কা� ও ১০৬.০৭ �কা� টাকা তহিবল �বহার হেব। ফেল ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের ০.৩৯ �কা� টাকার এবং ২০১৯-২০  অথ �বছের ২.১২ �কা� টাকার তহিবল উ�ৃ� হেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার 
২.৪৪ �কা� টাকার তহিবল উ�ৃ� িছল।  

 গ.   ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 

�িমক 

নং 

িববরণ একক বােজট 

২০১৯-২০    

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  

��ত 

২০১৭-১৮  

১. পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) �কা� টাকা ২২.৫৯ ১৮.৩৪ ১৬.৭৪ 

২. অবচয় ’’ ৬.৭৯    7.52  ৮.৫২ 

৩. �বতন ও ম�ির ’’ ১৮.৮২ ১৭.৫৯ ১৫.০২ 

৪. �মাট �� সংেযাগ(১+২+৩) ’’ ৪৮.২০ ৪৩.৪৫ ৪০.২৮ 

৫. কম� সং�া ৩২৬ ৩২৬ ৪২৬ 

৬. কম� �িত ��সংেযাগ টাকা 1478598.16 1332466.258 945584.507 
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২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট ��সংেযাগ িছল ৪০.২৮ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের  ��সংেযাগ �ি� 

�পেয় যথা�েম ৪৩.৪৫ �কা� এবং ৪৮.২০ �কা� হেব। কম��িত ��সংেযাগ ২০১৮-১৯ অথ �বছের ১৩,৩২,৪৬৬.০০ টাকা এবং 

২০১৯-২০ অথ �বছের ১৪,৭৮,৫৯৮.০০ টাকা দ�ড়ােব । ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম��িত ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ৯,৪৫,৫৮৪ 

টাকা।  

ঘ.   িবিনেয়াগ ও স�য়     

�িমক 

নং 

িববরণ একক বােজট 

২০১৯-২০    

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  

��ত 

২০১৭-১৮  

১. িবিনেয়াগ �কা� টাকা ১০৩.৮২ ৬৫.৯১ ৫১.০১ 

২. সংরি�ত আয় (নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ)  ’’ ২.৩৬ ০.৩৩ ০.৪৬ 

৩. অবচয় ’’ ৬.৭৯                 7.52  ৮.৫২ 

৪. �মাট স�য় (২+৩) ’’ ৯.১৫ ৭.৮৫ ৮.৯৮ 

  

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ��ত িহসাব অ�যায়ী সং�ার ৫১.০১ �কা� টাকার িবিনেয়াগ হয়। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  

িবিনেয়ােগর পিরমাণ �ি� �পেয় ৬৫.৯১ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০  অথ �বছের  িবিনেয়ােগর পিরমাণ �ব �বত� বছেরর �চেয় �ি� 

�পেয় ১০৩.৮২ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সংরি�ত আেয়র পিরমাণ িছল ০.৪৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ �বছের সংরি�ত আয় যথা�েম ০.৩৩ �কা� ও ২.৩৬ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট স�য় 

৭.৮৫ �কা� টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ৯.১৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট স�েয়র পিরমাণ িছল ৮.৯৮ 

�কা� টাকা।    

ঙ.   �লধন কাঠােমা  

 ২০১৭ অথ �বছেরর ৩০ �ন অ�যায়ী কেপ �ােরশেনর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৮৫.৬৬ �কা� টাকা যার ১৭% ঋণ 

এবং ৮৩% �লধন �ারা �যাগান �দওয়া হেয়েছ। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় 

যথা�েম ২৫০.৬৪ �কা� ও ৩৫৪.৯২ �কা� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ১৫:৮৫ এবং ১২:৮৮।   

 চ.   সরকাির �কাষাগাের �দয় 

 কেপ �ােরশন ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছেরর বােজেট ০.৫০ �কা� টাকা লভ�াংশ �দানসহ যথা�েম ৯.৮১ 

�কা� ও ১১.৩৬ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ০.২৫ �কা� টাকার লভ�াংশসহ সরকাির 

�কাষাগাের �মাট জমার পিরমাণ িছল ৯.২৯ �কা� টাকা।   

ছ.   জনবল (�ধান কায �ালয়)  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �ধান কায �ালেয় �মাট 164 জন কম �চারী কম �রত িছল। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  অথ �বছের  

উ� জনবেলর সং�া �াস �পেয় যথা�েম ১৬২ এবং ১৫৮ জেন দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �বতন ভাতা খােত 

�েয়র পিরমান যথা�েম ১৪.২০ �কা� টাকা এবং ১৫.২০ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �বতন ভাতা বাবদ �েয়র পিরমাণ 

১২.৭৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ হেব যথা�েম ৮,৭৬,৫৪৩ টাকা ও 

৯,৬২,০২৫ টাকা যা ২০১৭-১৮ অথ �বছের িছল ৭,৭৬,২২০ টাকা।  
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জ.   জনবল (ইউিনট/ইউিনটস�হ)  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর ইউিনট/ ইউিনটস�েহ �মাট কম �রত জনবল িছল ৭৫৪ জন। ২০১৮-১৯ এবং    

২০১৯-২০ অথ �বছের এ সং�া যথা�েম ৭৬৯ জন এবং ৮৭০ জন হেব। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �বতন ভাতা খােত 

�েয়র পিরমাণ যথা�েম ২৩.৫৭ �কা� টাকা এবং ২৫.১২ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �বতন ভাতা বাবদ �েয়র পিরমাণ 

১৯.৫৯ �কা� টাকা।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের  কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ২,৫৯,৮৬৫ টাকা যা �াস �পেয় ২০১৮-

১৯ অথ �বছের ২,৭০,৯৪৫ টাকায় এবং ২০১৯-২০  অথ �বছের  ৩,২৬,৬৪৮ টাকায় দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। 

 

 

 

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



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

�া�ি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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

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

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ২০৪৪.৩৪  ১৭৯৭.৯২  ২৪৮৬.৫৪  ১৬৭৩.৬৭. 

৯ �া� �দ  ১০০.০০  ১৫০.০০  ১০০.০০  ১১৭.৩০. 

১০ �া� ভাড়া  ৫৪০.১৪  ৪৮৩.৮৪  ৫৪০.১৪  ৪১০.৪৯. 

১১ অ�া�  ১২.০০  ১২.০০  ১২.০০  ০.০০. 

১২ �মাট আয়  ২৬৯৬.৪৮  ২৪৪৩.৭৬  ৩১৩৮.৬৮  ২২০১.৪৬. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ১৫২০.০০  ১৪২০.০০  ১৫০০.০০  ১২৭৩.০০. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৩০০.০০  ২০০.০০  ২২০.০০  ৪২৫.৬৭. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৯০.০০  ৯০.০০  ৯০.০০  ৫৬.৭১. 

১৬ অবচয়  ৫৫.০০  ৬০.০০  ৫৫.০০  ৬৪.৯৪. 

১৭ �িশ�ণ  ১০.০০  ১০.০০  ১০.০০  ০.৭১. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৩৫.০০  ৩৫.০০  ৩৫.০০  ২৩.৬৫. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ১৫.০০  ১৫.০০  ১৫.০০  ১০.৯৪. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ১০.০০  ৭.০০  ১০.০০  ১০.৬৩. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া�  ৪৯১.৪০  ৪৬৩.৬০  ৪৯৪.৯০  ২২৬.৫৯. 

২৪ �মাট �য়  ২৫২৬.৪০  ২৩০০.৬০  ২৪২৯.৯০  ২০৯২.৮৪. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৫৯৮৯৮৭.৩৪  ১৪২০১২৩.৪৬  ১৪৯৯৯৩৮.২৭  ১২৭৬১২১.৯৫. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ২৩.৫৬  ২৩.৫৮  ২৫.০৩  ২৪.৮২. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ১৭০.০৮  ১৪৩.১৬  ৭০৮.৭৮  ১০৮.৬২. 

 ২৭৭  



 

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 পয �টন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 278.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৫৩৮,৯৩৩ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫০.১৬  ৮০.৬৮  ২৩০.৮৪. 

২  ১,২৯১,৭০২ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৪৮০.৯৫  ২৫৫.৩২  ৭৩৬.২৭. 

৩  ৭৯৪,১৪৩ কম �চারী (��ড ১০)  ২৩  ২১  ২১  ২৩  ২০  ২০  ২৩  ২২  ১১০.৩৬  ৫৬.৪১  ১৬৬.৭৭. 

৪  ১,২১৯,২২৬ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৯৫  ৯৩  ৯৩  ৯৫  ৯২  ৯২  ৯৫  ৯৪  ৭৪১.৪৭  ৩৯২.৪১  ১,১৩৩.৮৮. 

৫  ৫৯৪,০৩১ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৬৫  ৬৫  ৬৫  ১৬৫  ৭০  ৭০  ১৬৫  ৭০  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২. 

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  ৫৯৪,০৩১ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৬৫  ৬৫  ৬৫  ১৬৫  ৭০  ৭০  ১৬৫  ৭০  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২. 

১১  ৯৬২,০২৫ �মাট (৪+৯+১০)  ২৬০  ১৫৮  ১৫৮  ২৬০  ১৬২  ১৬২  ২৬০  ১৬৪  ৯৮২.০০  ৫৩৮.০০  ১,৫২০.০০. 

 ২৭৮  



 

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 পয �টন কেপ �ােরশন 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 279.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ১৩০.১৬  ৭০.০৮  ২০০.২৪  ১১৬.৭৮  ৬১.০৯  ১৭৭.৮৭ ১৩৩৪৯৩৩  ১১৮৫৮০০  ১০৩৮১৩৩  ১০৫.০০  ৫০.৭২  ১৫৫.৭২

 ৪৫০.৫০  ২৬০.৩০  ৭১০.৮০  ৩৫৪.৭০  ২০৫.৩৫  ৫৬০.০৫ ১২৪৭০১৮  ৯৮২৫৪৪  ১১১৯৭৮৯  ৪২৯.২০  ২০৯.০৮  ৬৩৮.২৮

 ৯৬.২৬  ৫৮.১৭  ১৫৪.৪৩  ৭৭.৬৮  ৪৬.৮৬  ১২৪.৫৪ ৭৭২১৫০  ৬২২৭০০  ৬৭৬৬৩৬  ৯৩.২৫  ৫৫.৬১  ১৪৮.৮৬

 ৬৭৬.৯২  ৩৮৮.৫৫  ১,০৬৫.৪৭  ৫৪৯.১৬  ৩১৩.৩০  ৮৬২.৪৬ ১১৫৮১২০  ৯৩৭৪৫৭  ১০০৩০৪৩  ৬২৭.৪৫  ৩১৫.৪১  ৯৪২.৮৬

 ২১০.৫৩  ১৪৪.০০  ৩৫৪.৫৩  ৩৭৯.৩০  ২৫৮.২৪  ৬৩৭.৫৪ ৫০৬৪৭১  ৯১০৭৭১  ৪৭১৬২৯  ২০০.০০  ১৩০.১৪  ৩৩০.১৪

 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

 ২১০.৫৩  ১৪৪.০০  ৩৫৪.৫৩  ৩৭৯.৩০  ২৫৮.২৪  ৬৩৭.৫৪ ৫০৬৪৭১  ৯১০৭৭১  ৪৭১৬২৯  ২০০.০০  ১৩০.১৪  ৩৩০.১৪

 ৮৮৭.৪৫  ৫৩২.৫৫  ১,৪২০.০০  ৯২৮.৪৬  ৫৭১.৫৪  ১,৫০০.০০ ৮৭৬৫৪৩  ৯২৫৯২৬  ৭৭৬২২০  ৮২৭.৪৫  ৪৪৫.৫৫  ১,২৭৩.০০

 ২৭৯  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

���� িবপিণ 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ িব�য় রাজ� ৪২৭৬.০০ ৩৫০০.০০ ৫০০০.০০ ৪০৩৬.৬১

লাখ টাকা . ২ অ�া�  রাজ� ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৩৫০.০০ ৩১১.৫৬

লাখ টাকা . ৩ �মাট পিরচালন রাজ� ৫০৭৬.০০ ৪৩০০.০০ ৫৩৫০.০০ ৪৩৪৮.১৭

�য় 

লাখ টাকা . ৪ প� �য় ৩১৮৬.০০ ২৫২৫.১৫ ২৭৪৪.০০ ২২১৭.২২

% . ৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬২.৭৭ ৫৮.৭২ ৫১.২৯ ৫০.৯৯

লাখ টাকা . ৬ অবচয় ১৭.০০ ১৮.০০ ২০.০০ ২০.১১

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১২.০০ ১২.০০ ৯.০০ ১৫.৬৪

লাখ টাকা . ৮ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১১৬.৪৫ ১১০.১০ ৯৫.৮৮ ৮৯.১৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২.২৯ ২.৫৬ ১.৭৯ ২.০৫

লাখ টাকা . ১০ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৯৮২.২৫ ৯১৮.৭০ ৮৮৮.৭৫ ৮০৬.১০

% . ১১ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৩৫ ২১.৩৭ ১৬.৬১ ১৮.৫৪

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন �য় ৪৩১৫.২০ ৩৫৮৫.১৫ ৩৭৫৯.১৩ ৩১৪৯.১৩

লাখ টাকা . ১৩ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৭৬০.৮০ ৭১৪.৮৫ ১৫৯০.৮৭ ১১৯৯.০৪

 ২৮০  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পয �টন �িশ�ণ ইনি��উট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল রাজ� ২৫০.০০ ১৫৫.০০ ২৩৬.০০ ১৬৬.০৬

টাকা . ২ - িদন �িত রাজ� ৬৮৪৯৩.১৫ ৪২৪৬৫.৭৫ ৬৪৬৫৭.৫৩ ৪৫৪৯৫.৮৯

টাকা . ৩ িবছানা �িত রাজ� ৯৭৮.৪৬ ৬০৬.৬৫ ০ ৬৪৯.৯৪

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৭০০.০০ ১৬৫০.০০ ১৩০০.০০ ১৩৫০.৫২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৪৬৫৭৫৩.৪২ ৪৫২০৫৪.৭৯ ৩৫৬১৬৪.৩৮ ৩৭০০০৫.৪৮

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৮১৫.০০ ৭১৫.০০ ৮১৪.০০ ৬৪০.১১

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২৭৬৫.০০ ২৫২০.০০ ২৩৫০.০০ ২১৫৬.৬৯

�য় 

লাখ টাকা . ৮ প� �য় �� ৮৬৯.৬০ ৮৪৪.০০ ৫৯৮.৯৫ ৬৪৪.১৭

% . ৯ - �র�ুের� রাজে�র শতাংশ ৫১.১৫ ৫১.১৫ ৪৬.০৭ ৪৭.৭০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২২.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২২.৫৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২০.০০ ২০.০০ ২৭.০০ ২৮.৮৪

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ৫.০০ ৪.৫০ ৫.২৫ ৩.৪০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫২১.৪৩ ৫০৭.১৭ ৪১১.২৭ ৪৬১.৫০

লাখ টাকা . ১৪ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৮৩২.২৫ ৭৭১.৫৫ ৭৮৫.৮৫ ৬৭১.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ �মাট পিরচালন �য় ২২৭০.২৮ ২১৭০.২২ ১৮৫০.৩২ ১৮৩১.৯৩

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮২.১১ ৮৬.১২ ৭৮.৭৪ ৮৪.৯৪

লাখ টাকা . ১৭ পিরচালনাল� �নাফা/(�িত) ৪৯৪.৭২ ৩৪৯.৭৮ ৪৯৯.৬৮ ৩২৪.৭৬

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১৭.৮৯ ১৩.৮৮ ২১.২৬ ১৫.০৬

 ২৮১  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

সাভার ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �র�ের� রাজ� ১৩০.০০ ১২০.০০ ১১৫.০০ ৯৮.২৪

টাকা . ২ �দিনক রাজ� ৩৫৬১৬.৪৪ ৩২৮৭৬.৭১ ৩১৫০৬.৮৫ ২৬৯১৫.০৭

লাখ টাকা . ৩ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩০.০০ ৩০.০০ ২০.০০ ২৫.৯৫

লাখ টাকা . ৪ �মাট পিরচালন রাজ� ১৬০.০০ ১৫০.০০ ১৩৫.০০ ১২৪.১৯

�য় 

লাখ টাকা . ৫ প� �য় �� ৫৩.৬০ ৪৯.৬০ ৪১.৯০ ৪২.১২

% . ৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৩৩.৫০ ৩৩.০৭ ৩১.০৪ ৩৩.৯২

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ২.৪০ ২.৪০ ১.৫০ ২.৭৯

লাখ টাকা . ৮ জবালািন �য় ৪.০০ ৩.১০ ২.২০ ২.৯৯

লাখ টাকা . ৯ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.৮৯

লাখ টাকা . ১০ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩৩.৯২ ৩১.৮৭ ৩৩.৬৭ ২৮.৭৮

লাখ টাকা . ১১ অ�া� �ায়ী �য় ৫২.৩০ ৪৭.৩০ ৪২.০০ ৩৪.৫৫

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন �য় ১৫২.২২ ১৩৯.২৭ ১২৬.২৭ ১১৫.১২

% . ১৩ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৯৫.১৪ ৯২.৮৫ ৯৩.৫৩ ৯২.৭০

লাখ টাকা . ১৪ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৭.৭৮ ১০.৭৩ ৮.৭৩ ৯.০৭

% . ১৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৪.৮৬ ৭.১৫ ৬.৪৭ ৭.৩০

 ২৮২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  অ�েমািদত বােজট িববরণ 

চ��াম ইউিনট 

রাজ� 
লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৫০০.০০ ৩৭৭.৫৫

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৪৪০৩.০৯ ৪৪০৩.০৯ ০ ৩৬৯৪.১৯
% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৭.৯৭ ৩৭.৯৭ ৩৯.০৬ ৩৮.৬৬

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭৫০.০০ ৫৭৪.০০
টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৯১৭৮০.৮২ ১৯১৭৮০.৮২ ২০৫৪৭৯.৪৫ ১৫৭২৬০.২৭

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ২৫.১২

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১১৮৫.০০ ১১৮৫.০০ ১২৮০.০০ ৯৭৬.৬৭

�য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৯৫.৫০ ২৯৫.৫০ ৩০৯.৫০ ২৩৫.৯২

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৪.৯৪ ২৪.৯৪ ২৪.১৮ ২৪.১৬
লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৪২০.৭৩
লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১২.০০ ১০.৫০ ১০.০০ ৮.৮৯
লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১০.০০ ৯.৫০ ১০.০০ ৯.৩২
লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৩৬.৪৭ ২১৯.৭৭ ২১২.১২ ২২৪.০৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৯৬ ১৮.৫৫ ১৬.৫৭ ২২.৯৪
লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ২০৬.৫০ ১৮৩.০০ ২১৯.৭৫ ১৬৯.৩১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.৪৩ ১৫.৪৪ ১৭.১৭ ১৭.৩৪

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১০৬০.৪৭ ১০৬৮.২৭ ১১১১.৩৭ ১০৬৮.২০
% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৯.৪৯ ৯০.১৫ ৮৬.৮৩ ১০৯.৩৭

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১২৪.৫৩ ১১৬.৭৩ ১৬৮.৬৩ -৯১.৫৩
% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০.৫১ ৯.৮৫ ১৩.১৭ -৯.৩৭

 ২৮৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ক�বাজার ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৬১০.০০ ৫৬০.০০ ৫০৫.০০ ৩৮৩.৬৭

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৬৮৭.৭৪ ৬৩১.৩৭ ০ ৪৩২.৫৭

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬১.০০ ৫৯.৫৭ ৬৭.৬৯ ৫৪.৮৪

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ১১২.০০ ১১৪.১৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৩৯৭২৬.০৩ ৩৯৭২৬.০৩ ৩০৬৮৪.৯৩ ৩১২৭৬.৭১

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ২৪৫.০০ ২৩৫.০০ ১২৯.০০ ২০১.৮৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১০০০.০০ ৯৪০.০০ ৭৪৬.০০ ৬৯৯.৬৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৭৫.৬২ ৭২.২০ ৬০.৬০ ৬৬.৯৬

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭.৫৬ ৭.৬৮ ৮.১২ ৯.৫৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২১.৬৪ ২৪.৭২ ২৪.৪০ ৫.৪৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৪.০০ ২৫.০০ ২২.০০ ২০.১৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ৮.৭৫ ৭.৯০ ৯.৭০ ৩.৪১

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২১৬.৫২ ১৯৮.৭৯ ১৬৮.৪১ ১৬১.৪৭

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৬৫ ২১.১৫ ২২.৫৮ ২৩.০৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৭০.৯৫ ৩৩৪.০৫ ৩৫১.৪০ ২৭৯.৬৫

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৭.১০ ৩৫.৫৪ ৪৭.১০ ৩৯.৯৭

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৭১৭.৪৮ ৬৬২.৬৬ ৬৩৬.৫১ ৫৩৭.১২

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭১.৭৫ ৭০.৫০ ৮৫.৩২ ৭৬.৭৭

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২৮২.৫২ ২৭৭.৩৪ ১০৯.৪৯ ১৬২.৫৫

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৮.২৫ ২৯.৫০ ১৪.৬৮ ২৩.২৩

 ২৮৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

রা�ামা� ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ২০০.০০ ১৯৫.০০ ২১০.০০ ১০৯.৫২

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১৪৪১.৯৫ ১৪০৫.৯০ ০ ৭৮৯.৬১

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫২.৩৬ ৫৩.২১ ৫২.৭৬ ৫১.৬৭

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৯৫.০০ ৯০.০০ ৯৫.০০ ৫৬.৫১

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৬০২৭.৪০ ২৪৬৫৭.৫৩ ২৬০২৭.৪০ ১৫৪৮২.১৯

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৮০.০০ ৭৫.০০ ৯০.০০ ৪৫.৯৫

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৮২.০০ ৩৬৬.৫০ ৩৯৮.০০ ২১১.৯৮

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৪৫.৯৫ ৪৩.৯৫ ৪৩.৯৫ ৩১.৫২

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.০৩ ১১.৯৯ ১১.০৪ ১৪.৮৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬৫.০০ ৭০.০০ ৬৮.০০ ৮০.৮৯

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১১.০০ ১১.০০ ৮.০০ ৩.২৬

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ৪.০০ ৩.৫০ ৪.৫০ ২.৬০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৭৬.৩৭ ৭৫.৮৭ ৬১.৭২ ৫৩.৭৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৯৯ ২০.৭০ ১৫.৫১ ২৫.৩৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১০৪.৫০ ৯৯.০০ ১২৮.৭০ ৮৩.৪৮

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৭.৩৬ ২৭.০১ ৩২.৩৪ ৩৯.৩৮

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৩০৬.৮২ ৩০৩.৩২ ৩১৪.৮৭ ২৫৫.৪৮

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮০.৩২ ৮২.৭৬ ৭৯.১১ ১২০.৫২

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৭৫.১৮ ৬৩.১৮ ৮৩.১৩ -৪৩.৫০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৬৮ ১৭.২৪ ২০.৮৯ -২০.৫২

 ২৮৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ব�ড়া ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ২০০.০০ ২০০.০০ ১৯৭.০০ ১৬০.৭৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৯৭৮.৪৬ ৯৭৮.৪৬ ০ ৭৮৬.৩৯

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭০.৬৭ ৭১.৯৪ ৭১.৬৪ ৬৯.৬৩

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৬৭.৬৯

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২১৯১৭.৮১ ২০৫৪৭.৯৫ ২০৫৪৭.৯৫ ১৮৫৪৫.২১

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৪৩

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২৮৩.০০ ২৭৮.০০ ২৭৫.০০ ২৩০.৮৬

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৩৬.১০ ৩৬.১০ ৩৬.৬০ ৩১.৪৭

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.৭৬ ১২.৯৯ ১৩.৩১ ১৩.৬৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১০.০০ ১২.৭৬ ৪.০০ ১৪.১৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৫.০০ ৬.০০ ২.২৯

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ২.৫০ ১.৮০ ২.০০ ১.৬৩

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৬৯.৩২ ৬৫.৭২ ৬৯.৪৪ ৫৪.৫৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৪.৪৯ ২৩.৬৪ ২৫.২৫ ২৩.৬২

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১১৬.২৫ ১০৬.২০ ১২৫.৫০ ৯৫.৮১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪১.০৮ ৩৮.২০ ৪৫.৬৪ ৪১.৫০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৪০.১৭ ২২৭.৫৮ ২৪৩.৫৪ ১৯৯.৯১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৪.৮৭ ৮১.৮৬ ৮৮.৫৬ ৮৬.৫৯

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৪২.৮৩ ৫০.৪২ ৩১.৪৬ ৩০.৯৫

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.১৩ ১৮.১৪ ১১.৪৪ ১৩.৪১

 ২৮৬  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

রাজশাহী ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ২৪০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ১৬৮.৭৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৮৭৬.৭০ ৮০৩.৬৫ ০ ৬১৬.৪০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭১.৮৬ ৭২.৩৭ ৭০.৬৭ ৭০.১৯

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৯০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৬৬.৫৩

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৪৬৫৭.৫৩ ২১৯১৭.৮১ ২১৯১৭.৮১ ১৮২২৭.৪০

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৪.০০ ৪.০০ ৩.০০ ৫.১৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৩৪.০০ ৩০৪.০০ ২৮৩.০০ ২৪০.৪১

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৪২.০৫ ৩৬.৭৫ ৩৪.৬০ ২৭.০৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.৫৯ ১২.০৯ ১২.২৩ ১১.২৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২৪.০০ ২০.০০ ২৫.০০ ২৯.০২

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৫৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ৪.২০ ৪.০০ ৪.২০ ২.৫৪

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৮৮.৯১ ৭৬.২১ ৬৮.৭৩ ৬০.০৮

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৬.৬২ ২৫.০৭ ২৪.২৯ ২৪.৯৯

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৯৭.৫০ ৮৬.৫০ ১২৪.৫০ ৭৯.৭৪

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৯.১৯ ২৮.৪৫ ৪৩.৯৯ ৩৩.১৭

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৬১.৬৬ ২২৮.৪৬ ২৬২.০৩ ২০০.৯৭

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৮.৩৪ ৭৫.১৫ ৯২.৫৯ ৮৩.৫৯

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৭২.৩৪ ৭৫.৫৪ ২০.৯৭ ৩৯.৪৪

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৬৬ ২৪.৮৫ ৭.৪১ ১৬.৪১

 ২৮৭  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

রং�র ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২৩০.০০ ২০১.৭৫

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৮৮৮.৫৫ ৮৫১.৫৩ ০ ৭৪৬.৯৪

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৭.৬১ ৬৭.৬৫ ৭১.৮৮ ৬৭.২৬

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১০৫.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮৯.৪৪

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৮৭৬৭.১২ ২৭৩৯৭.২৬ ২৪৬৫৭.৫৩ ২৪৫০৪.১১

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ৮.৭৫

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৫৫.০০ ৩৪০.০০ ৩২০.০০ ২৯৯.৯৪

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৪৮.৮০ ৪৬.৮০ ৪৩.৩০ ৩৮.২৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৭৫ ১৩.৭৬ ১৩.৫৩ ১২.৭৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৮.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৯.০৪

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৫.০০ ৬.০০ ২.৬০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ৪.০০ ৩.৫০ ৫.৫০ ৩.২৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৭৬.০৭ ৭১.৮৭ ৭৯.০০ ৬৪.৩২

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৪৩ ২১.১৪ ২৪.৬৯ ২১.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১৩৬.৪৫ ১২৮.৪৫ ১৩৬.৭০ ১০৮.৫৫

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৮.৪৪ ৩৭.৭৮ ৪২.৭২ ৩৬.১৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৮৯.৩২ ২৭৫.৬২ ২৯০.৫০ ২৩৬.০১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮১.৫০ ৮১.০৬ ৯০.৭৮ ৭৮.৬৯

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৬৫.৬৮ ৬৪.৩৮ ২৯.৫০ ৬৩.৯৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৮.৫০ ১৮.৯৪ ৯.২২ ২১.৩১

 ২৮৮  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

��রস এ� �ােভলস এবং �র� এ কার 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ যানবাহন হেত রাজ� ৭২.০০ ৭০.০০ ১০.০০ ৮.০০

টাকা . ২ - �িত িদেন রাজ� ১৯৭২৬.০৩ ১৯১৭৮.০৮ ২৭৩৯.৭৩ ২১৯১.৭৮

লাখ টাকা . ৩ অ�া� পিরচালন রাজ� ১০.০০ ১০.০০ ২৫.০০ ০.৬৬

লাখ টাকা . ৪ �মাট পিরচালন রাজ� ৮২.০০ ৮০.০০ ৩৫.০০ ৮.৬৬

�য় 

লাখ টাকা . ৫ িপ ও এল ১৫.০০ ১২.০০ ০.০০ ২.৪০

% . ৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৮.২৯ ১৫.০০ ০.০০ ২৭.৭১

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪.৫০ ৪.৫০ ০.৫০ ০.১৭

% . ৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫.৪৯ ৫.৬৩ ১.৪৩ ১.৯৬

 টাকা . ৯ গািড় �িত �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৫.০০ ১৫.০০ ৪.৫০ ৪.৮২

লাখ টাকা . ১১ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২.৭১ ২.৬৬ ২.৩১ ২.৬৬

% . ১২ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৫০.৭৬ ৪৭.৭০ ৫৩.২০ ৪৬.৬৩

লাখ টাকা . ১৪ �মাট পিরচালন �য় ৮৭.৯৭ ৮১.৮৬ ৭৫.৯১ ৫৬.৬৮

% . ১৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০৭.২৮ ১০২.৩৩ ২১৬.৮৯ ৬৫৪.৫০

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালনাল� �নাফা/(�িত) -৫.৯৭ -১.৮৬ -৪০.৯১ -৪৮.০২

টাকা . ১৭ - গািড় �িত �নাফা -৭.২৮ -২.৩৩ -১১৬.৮৯ -৫৫৪.৫০

 ২৮৯  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�য়াকাটা হিলেড �হাম� 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ১৬৫.০০ ১৬০.০০ ১৬০.০০ ১৩৬.৯২

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১৪১২.৬৬ ১৩৬৯.৮৫ ০ ১১৭২.২৫

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮০.১০ ৭৯.৬০ ৭৫.৪৭ ৮২.২২

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৪০.০০ ৪০.০০ ৫০.০০ ২৮.৯১

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১০৯৫৮.৯০ ১০৯৫৮.৯০ ১৩৬৯৮.৬৩ ৭৯২০.৫৫

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.৭০

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২০৬.০০ ২০১.০০ ২১২.০০ ১৬৬.৫৩

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৪.৮০ ২৪.৭০ ২৮.৯৮ ১৮.০০

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.০৪ ১২.২৯ ১৩.৬৭ ১০.৮১

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪৫.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫৬.৭৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৫.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.৮১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.৬০ ১.৫৫ ১.৫০ ১.১৮

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৪৫.১৫ ৪২.৬০ ৪২.১২ ৩৬.১৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৯২ ২১.১৯ ১৯.৮৭ ২১.৭১

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৭২.১০ ৬৭.৮০ ৭৩.১০ ৫৮.৫১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৫.০০ ৩৩.৭৩ ৩৪.৪৮ ৩৫.১৩

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৯৩.৬৫ ১৯১.৬৫ ১৯৯.৭০ ১৭৪.৪২

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৪.০০ ৯৫.৩৫ ৯৪.২০ ১০৪.৭৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১২.৩৫ ৯.৩৫ ১২.৩০ -৭.৮৯

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬.০০ ৪.৬৫ ৫.৮০ -৪.৭৪

 ২৯০  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িদনাজ�র �মােটল 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ১২৫.০০ ১২০.০০ ১১০.০০ ৯৮.৮৭

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৯৫১.২৮ ৯১৩.২৩ ০ ৭৫২.৪৩

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৭.৫৭ ৬৭.৮০ ৬৯.১৮ ৭১.১৯

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৫২.০০ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৩৫.৯৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৪২৪৬.৫৮ ১৩৬৯৮.৬৩ ১২৩২৮.৭৭ ৯৮৫২.০৫

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৮.০০ ৭.০০ ৪.০০ ৪.০৫

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৮৫.০০ ১৭৭.০০ ১৫৯.০০ ১৩৮.৮৮

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৫.৭৫ ২৪.৯৫ ২৩.০৫ ১৬.৮৩

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৯২ ১৪.১০ ১৪.৫০ ১২.১২

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৫.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১৪.০৯

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৬৯

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৮৭

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩৯.২৯ ৩৮.৫৪ ৩৬.৫৯ ৩২.৯৮

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.২৪ ২১.৭৭ ২৩.০১ ২৩.৭৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬৬.০০ ৬১.৯০ ৫৯.৩৫ ৫০.০০

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৫.৬৮ ৩৪.৯৭ ৩৭.৩৩ ৩৬.০০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৫৩.০৪ ১৪৮.৩৯ ১৩৯.৯৯ ১১৮.৪৬

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮২.৭২ ৮৩.৮৪ ৮৮.০৪ ৮৫.৩০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৩১.৯৬ ২৮.৬১ ১৯.০১ ২০.৪২

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.২৮ ১৬.১৬ ১১.৯৬ ১৪.৭০

 ২৯১  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

মংলা ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৯৫.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৭৫.২৮

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৮৬৭.৫৭ ৮২১.৯১ ০ ৬৮৭.৪৮

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫৯.৩৮ ৬২.০৭ ৬০.২৮ ৬০.৪৩

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৬০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৮.১১

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৬৪৩৮.৩৬ ১৩৬৯৮.৬৩ ১৩৬৯৮.৬৩ ১৩১৮০.৮২

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৫.০০ ৫.০০ ৬.০০ ১.১৮

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৬০.০০ ১৪৫.০০ ১৪১.০০ ১২৪.৫৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৯.০০ ২৪.৯০ ২৪.৩০ ২২.৮৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৮.১৩ ১৭.১৭ ১৭.২৩ ১৮.৩৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৬.৬৩

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ২.৪৮

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.৯০ ১.৯০ ১.৫৫ ১.৫৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩০.৯৪ ২৯.৯৯ ২৯.৯৪ ২৯.৩৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৩৪ ২০.৬৮ ২১.২৩ ২৩.৫৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬১.০৫ ৬০.৫৫ ৫৭.৫৫ ৫৩.৬৮

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৮.১৬ ৪১.৭৬ ৪০.৮২ ৪৩.০৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৩০.৮৯ ১২৪.৩৪ ১২০.৩৪ ১১৬.৫৬

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮১.৮১ ৮৫.৭৫ ৮৫.৩৫ ৯৩.৫৭

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২৯.১১ ২০.৬৬ ২০.৬৬ ৮.০১

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৮.১৯ ১৪.২৫ ১৪.৬৫ ৬.৪৩

 ২৯২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�টকনাফ ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৬০.০০ ৫৫.০০ ৪৬.০০ ৪৭.৭৯

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৫৪৭.৯৪ ৫০২.২৮ ০ ৪৩৬.৪৩

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬২.১৮ ৬০.১৪ ৫৯.৯৭ ৬২.৮৫

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৯.৫০ ২৬.৭৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৯৫৮৯.০৪ ৯৫৮৯.০৪ ৮০৮২.১৯ ৭৩৩১.৫১

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.৫০ ১.৪৫ ১.২০ ১.৪৯

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৯৬.৫০ ৯১.৪৫ ৭৬.৭০ ৭৬.০৪

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৭.২৫ ১৬.৯৫ ১৩.৯৫ ১৪.১৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.৮৮ ১৮.৫৩ ১৮.১৯ ১৮.৬৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪.০০ ৪.১০ ৩.০০ ৩.৪৩

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ৩.৫৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.০৫ ১.৪০ ১.৫০ ১.১৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৯.৩৭ ২৭.৭৯ ২১.০৯ ২০.০৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩০.৪৪ ৩০.৩৯ ২৭.৫০ ২৬.৩৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ২৩.০০ ২০.৭৫ ২৬.৫০ ১৬.১১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৮৩ ২২.৬৯ ৩৪.৫৫ ২১.১৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৭৬.৬৭ ৭২.৯৯ ৭১.০৪ ৫৮.৪৪

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৯.৪৫ ৭৯.৮১ ৯২.৬২ ৭৬.৮৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৯.৮৩ ১৮.৪৬ ৫.৬৬ ১৭.৬০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২০.৫৫ ২০.১৯ ৭.৩৮ ২৩.১৫

 ২৯৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ি�পাড়া ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ২৫.০০ ২২.০০ ২২.০০ ১৬.৭০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৯৭.৮৫ ৮৬.১০ ০ ৬৫.৩৬

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৯.৪৪ ৭২.১৩ ৭০.৯৭ ৭৯.৫২

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১০.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৩.৭৯

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৭৩৯.৭৩ ২১৯১.৭৮ ২১৯১.৭৮ ১০৩৮.৩৬

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.০০ ০.৫০ ১.০০ ০.৫১

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৬.০০ ৩০.৫০ ৩১.০০ ২১.০০

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৫.৯০ ৪.৮০ ৪.৯০ ৩.৭০

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৬.৩৯ ১৫.৭৪ ১৫.৮১ ১৭.৬২

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৫.৩৭

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.৪৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ০.৪০ ০.৪০ ০.৪০ ০.২৮

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১১.৫০ ৯.২৫ ১০.৪৯ ৮.৭৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩১.৯৪ ৩০.৩৩ ৩৩.৮৪ ৪১.৭১

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৮.৬০ ৩৫.৪০ ৩০.১০ ৩০.০৫

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০৭.২২ ১১৬.০৭ ৯৭.১০ ১৪৩.১০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৬১.৪০ ৫৪.৮৫ ৫০.৮৯ ৪৯.৬১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭০.৫৬ ১৭৯.৮৪ ১৬৪.১৬ ২৩৬.২৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -২৫.৪০ -২৪.৩৫ -১৯.৮৯ -২৮.৬১

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -৭০.৫৬ -৭৯.৮৪ -৬৪.১৬ -১৩৬.২৪

 ২৯৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�বনােপাল �মােটল 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৫০.০০ ৫০.০০ ৫৫.০০ ৩৬.৫৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৫.৩৬ ৭০.৪২ ৬৩.৫৮ ৬৮.৮৩

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ২৫.০০ ২০.০০ ৩০.০০ ১৬.২২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৬৮৪৯.৩২ ৫৪৭৯.৪৫ ৮২১৯.১৮ ৪৪৪৩.৮৪

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.৫০ ১.০০ ১.৫০ ০.৩৩

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৭৬.৫০ ৭১.০০ ৮৬.৫০ ৫৩.০৯

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১২.২০ ১০.২০ ১৪.০০ ৭.৩০

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.৯৫ ১৪.৩৭ ১৬.১৮ ১৩.৭৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪.৫০ ৫.০০ ৬.০০ ৬.৯৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.৩০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.০০ ০.৮০ ১.০০ ০.৫৮

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২২.৭০ ২১.৯১ ২২.৮৭ ১৭.২০

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৯.৬৭ ৩০.৮৬ ২৬.৪৪ ৩২.৪০

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৬.০৫ ৩৩.২৫ ৩৯.৩৫ ২৫.০২

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৭.১২ ৪৬.৮৩ ৪৫.৪৯ ৪৭.১৩

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৭৮.৪৫ ৭৩.১৬ ৮৫.২২ ৫৭.৩৮

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০২.৫৫ ১০৩.০৪ ৯৮.৫২ ১০৮.০৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১.৯৫ -২.১৬ ১.২৮ -৪.২৯

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -২.৫৫ -৩.০৪ ১.৪৮ -৮.০৮

 ২৯৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িচটাগাং ি�ংক কণ �ার 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �র�ের� রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ িদন�িত রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩ অ�া� পিরচালন রাজ� ১৪৫.০০ ১৪০.০০ ১৪৫.০০ ১৩৫.৭৭

লাখ টাকা . ৪ �মাট পিরচালন রাজ� ১৪৫.০০ ১৪০.০০ ১৪৫.০০ ১৩৫.৭৭

�য় 

লাখ টাকা . ৫ প� �� (উপকরণ) ৮৭.২৫ ৮৪.২০ ৮৭.৩০ ৮১.০৫

% . ৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৬০.১৭ ৬০.১৪ ৬০.২১ ৫৯.৭০

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ০.১০ ০.১৪ ০.১০ ০.১৫

লাখ টাকা . ৮ জবালািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.৩৫ ০.৩০ ০.৩৫ ০.১০

লাখ টাকা . ১০ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১০.৬০ ১০.৪৬ ১২.৭০ ৮.৫০

লাখ টাকা . ১১ অ�া� �ায়ী  �য় ২৩.৩৫ ২১.৬৫ ২২.৭৫ ১৩.০৫

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন �য় ১২১.৬৫ ১১৬.৭৫ ১২৩.২০ ১০২.৮৫

% . ১৩ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৮৩.৯০ ৮৩.৩৯ ৮৪.৯৭ ৭৫.৭৫

লাখ টাকা . ১৪ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২৩.৩৫ ২৩.২৫ ২১.৮০ ৩২.৯২

% . ১৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১৬.১০ ১৬.৬১ ১৫.০৩ ২৪.২৫

 ২৯৬  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িসেলট �মােটল 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ১০৫.০০ ৯৫.০০ ৯৯.০০ ৮০.২৯

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৫৫৩.২১ ৫০০.৫২ ০ ১০৯৯৮.৫৩

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫৩.৮৫ ৫৪.২৯ ৫৪.৭০ ৫৪.২০

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৪৫.০০ ৪০.০০ ৪৮.০০ ৩৮.৩৩

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১২৩২৮.৭৭ ১০৯৫৮.৯০ ১৩১৫০.৬৮ ১০৫০১.৩৭

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৪.০০ ২৯.৫২

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৯৫.০০ ১৭৫.০০ ১৮১.০০ ১৪৮.১৪

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৪.৫০ ২১.২০ ২৮.২৫ ২০.৪৫

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.৫৬ ১২.১১ ১৫.৬১ ১৩.৮০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬.০০ ৪.৫০ ৪.৫০ ৫.৪৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১০.০০ ৭.০০ ১০.০০ ৩.৬৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ২.১৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৪৮.৯৭ ৪৩.৮৫ ৪২.৪০ ৩৬.৮৫

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৫.১১ ২৫.০৬ ২৩.৪৩ ২৪.৮৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬৫.২০ ৫৯.৮০ ৬৯.৬০ ৫৩.৬৩

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৩.৪৪ ৩৪.১৭ ৩৮.৪৫ ৩৬.২০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৫৮.১৭ ১৩৯.৩৫ ১৫৭.২৫ ১২২.২০

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮১.১১ ৭৯.৬৩ ৮৬.৮৮ ৮২.৪৯

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৩৬.৮৩ ৩৫.৬৫ ২৩.৭৫ ২৫.৯৪

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৮.৮৯ ২০.৩৭ ১৩.১২ ১৭.৫১

 ২৯৭  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

সাগরদািড় ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৭০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ২০৫.৪৮ ২০৫.৪৮ ০ ৪৭.৯৪

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৫৬.৪৫

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ১.২৪

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০. ৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.৭০ ০.৮০ ০.৭০ ১.০০

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০. ৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১.৯২ ১.৮২ ১.৯২ ১.১৭

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৪.০০ ৬০.৬৭ ৬৪.০০ ৯৪.৩৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬.৮৫ ৬.২৫ ৬.০৫ ৩.১১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২২৮.৩৩ ২০৮.৩৩ ২০১.৬৭ ২৫০.৮১

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৯.৭৭ ৯.১৭ ৮.৯৭ ৫.৩৯

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩২৫.৬৭ ৩০৫.৬৭ ২৯৯.০০ ৪৩৪.৬৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৬.৭৭ -৬.১৭ -৫.৯৭ -৪.১৫

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -২২৫.৬৭ -২০৫.৬৭ -১৯৯.০০ -৩৩৪.৬৮

 ২৯৮  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

খাগড়াছিড় ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪১.১৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ২৭৩.৯৭ ২৭৩.৯৭ ০ ২২৫.৪২

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫৭.৮০ ৬১.৭৩ ৫৭.৮০ ৬৪.৭৬

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৩৫.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ ২১.৮৩

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৯৫৮৯.০৪ ৮২১৯.১৮ ৯৫৮৯.০৪ ৫৯৮০.৮২

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.৫০ ১.০০ ১.৫০ ০.৫৬

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৮৬.৫০ ৮১.০০ ৮৬.৫০ ৬৩.৫৩

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৫.০০ ১৩.০০ ১৩.২৫ ৮.৫৩

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.৩৪ ১৬.০৫ ১৫.৩২ ১৩.৪৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৮.০০ ৮.০০ ৯.০০ ৮.৭৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩.০০ ৩.৫০ ৩.৫০ ১.০৪

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.০০ ০.৯০ ১.০০ ০.৯৭

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২২.১৭ ২০.৬৭ ২১.৯৬ ১৬.৯৪

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৫.৬৩ ২৫.৫২ ২৫.৩৯ ২৬.৬৬

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৬.৩০ ৩৫.৩০ ২৬.১৫ ৩০.৮২

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪১.৯৭ ৪৩.৫৮ ৩০.২৩ ৪৮.৫১

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৮৫.৪৭ ৮১.৩৭ ৭৪.৮৬ ৬৭.০৬

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৮.৮১ ১০০.৪৬ ৮৬.৫৪ ১০৫.৫৬

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১.০৩ -০.৩৭ ১১.৬৪ -৩.৫৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১.১৯ -০.৪৬ ১৩.৪৬ -৫.৫৬

 ২৯৯  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

জাফলং 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.৫৯

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৫.৭৬ ৭৫.৭৬ ৭৫.৭৬ ৮৮.২১

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৪৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৪১০.৯৬ ৪১০.৯৬ ৪১০.৯৬ ১২৬.০৩

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০. ২

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৬.৬০ ৬.৬০ ৬.৬০ ৪.০৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১.০২ ১.০২ ০.৯৫ ০.৫৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.৪৫ ১৫.৪৫ ১৪.৩৯ ১৪.২৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৩.০০ ১৪.০০ ১৫.৫০ ১৪.৯১

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.৫০ ১.০০ ১.৫০ ০.২৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ০.৩০ ০.২০ ০.৩০ ০.১৯

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩.২৩ ২.৯৪ ৩.৫২ ১.২৪

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৮.৯৪ ৪৪.৫৫ ৫৩.৩৩ ৩০.৪৭

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১৩.২৫ ১১.৮৫ ১৭.২৫ ৭.৫৫

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২০০.৭৬ ১৭৯.৫৫ ২৬১.৩৬ ১৮৫.৫০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৩২.৩০ ৩১.০১ ৩৯.০২ ২৪.৭০

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৮৯.৩৯ ৪৬৯.৮৫ ৫৯১.২১ ৬০৬.৮৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -২৫.৭০ -২৪.৪১ -৩২.৪২ -২০.৬৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -৩৮৯.৩৯ -৩৬৯.৮৫ -৪৯১.২১ -৫০৬.৮৮

 ৩০২  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

সিচবালয় িভআইিপ ক�ােফটািরয়া 

সিচবালয় িভআইিপ ক�ােফটািরয়া 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ০.০০ ০.০০ ২৩০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৬ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ২৩০.০০ ২২০.০০ ০.০০ ১৮৬.৭১

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৬৩০১৩.৭০ ৬০২৭৩.৯৭ ০.০০ ৫১১৫৩.৪২

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.০০ ১.০০ ০.১০ ০.৭০

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২৩১.০০ ২২১.০০ ২৩০.১০ ১৮৭.৪১

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১০০.৭৫ ১০০.৭৫ ১০০.৭৫ ৯২.৭৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৩.৬১ ৪৫.৫৯ ৪৩.৭৯ ৪৯.৪৯

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২.০০ ২.২০ ২.০০ ২.১৫

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.২৭

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ০.৬০ ১.০০ ১.০০ ০.৫০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫০.৩২ ৫০.২২ ৫০.৩২ ৪০.৫৮

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৭৮ ২২.৭২ ২১.৮৭ ২১.৬৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬০.৫০ ৫৬.৫০ ৬০.৫০ ৩৭.৫৭

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৬.১৯ ২৫.৫৭ ২৬.২৯ ২০.০৫

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২১৬.১৭ ২১২.৬৭ ২১৬.৫৭ ১৭৩.৮১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৩.৫৮ ৯৬.২৩ ৯৪.১২ ৯২.৭৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৪.৮৩ ৮.৩৩ ১৩.৫৩ ১৩.৬০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬.৪২ ৩.৭৭ ৫.৮৮ ৭.২৬

 ৩০৩  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

বা�রবন ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৬৯.০০ ৬২.০০ ৮০.০০ ৫২.৪১

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৩.৩০ ৬৬.৩১ ৭২.০৭ ৭২.০৪

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৩৫.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ১৯.৭৩

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৯৫৮৯.০৪ ৮২১৯.১৮ ৮২১৯.১৮ ৫৪০৫.৪৮

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৫.০০ ১.৫০ ১.০০ ০.৬১

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১০৯.০০ ৯৩.৫০ ১১১.০০ ৭২.৭৫

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৫.৭৫ ১৩.৬০ ১৩.৭৫ ৮.৯৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৪.৪৫ ১৪.৫৫ ১২.৩৯ ১২.৩৪

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৯.৭৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০ ২.৪৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ২.০০ ১.০০ ১.৫০ ০.৯৩

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩১.০৭ ২৩.১২ ২২.৩৪ ২০.৮৮

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৮.৫০ ২৪.৭৩ ২০.১৩ ২৮.৭০

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৪১.৭০ ৩৭.২৫ ৫৫.২০ ৩৭.৯৯

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৮.২৬ ৩৯.৮৪ ৪৯.৭৩ ৫২.২২

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১০২.৫২ ৮৭.৯৭ ১০৪.৭৯ ৮০.৯৭

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৪.০৬ ৯৪.০৯ ৯৪.৪১ ১১১.৩০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৬.৪৮ ৫.৫৩ ৬.২১ -৮.২২

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫.৯৪ ৫.৯১ ৫.৫৯ -১১.৩০

 ৩০৪  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

সংসদ িভআইিপ ক�ােফটািরয়া 

সংসদ িভআইিপ ক�ােফটািরয়া 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ০.০০ ০.০০ ২৬৫.০০ ০.০০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ২৭৫.০০ ২৬৭.০০ ০.০০ ২৩৯.৩৩

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৭৫৩৪২.৪৭ ৭৩১৫০.৬৮ ০.০০ ৬৫৫৬৯.৮৬

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.৬৬

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২৭৬.০০ ২৬৮.০০ ২৬৫.০০ ২৩৯.৯৯

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৬৫.৮৫ ১৬১.০৫ ১৭০.৮৫ ১৪৮.৩১

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬০.০৯ ৬০.০৯ ৬৪.৪৭ ৬১.৮০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৩৪

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০. ৭

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩৬.৮২ ৩৬.৮২ ৩৬.৮২ ৩৯.৪৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৩৪ ১৩.৭৪ ১৩.৮৯ ১৬.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৫৩.৪৫ ৫০.৪০ ৫৪.২০ ৩৪.১৬

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৩৭ ১৮.৮১ ২০.৪৫ ১৪.২৩

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৫৬.৮২ ২৪৮.৯৭ ২৬২.৫৭ ২২৩.৭৯

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৩.০৫ ৯২.৯০ ৯৯.০৮ ৯৩.২৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৯.১৮ ১৯.০৩ ২.৪৩ ১৬.২০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬.৯৫ ৭.১০ ০.৯২ ৬.৭৫

 ৩০৫  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ঢাকা িচিড়য়াখানা 

ঢাকা িচিড়য়াখানা 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০.০০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৩০.০০ ১২৫.০০ ১৩৫.০০ ১১৪.১২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৩৫৬১৬.৪৪ ৩৪২৪৬.৫৮ ৩৬৯৮৬.৩০ ৩১২৬৫.৭৫

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.২০ ০.১০ ০.১০ ০. ৫

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৩০.২০ ১২৫.১০ ১৩৫.১০ ১১৪.১৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৬৫.৩৫ ৬২.৭০ ৬৫.২৫ ৬১.৫৭

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫০.১৯ ৫০.১২ ৪৮.৩০ ৫৩.৯৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.৯০ ০.৯০ ০.০০ ০.৯৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৪

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.১৫ ১.১০ ১.২০ ০.৮৯

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৭.৭৪ ২৬.৫৯ ৩৭.২২ ২২.০৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৩১ ২১.২৫ ২৭.৫৫ ১৯.৩০

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ২০.৪৫ ১৯.১৫ ২৫.৮০ ১৬.১৬

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.৭১ ১৫.৩১ ১৯.১০ ১৪.১৫

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১১৬.০৯ ১১০.৯৪ ১২৯.৯৭ ১০১.৮৭

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৯.১৬ ৮৮.৬৮ ৯৬.২০ ৮৯.২৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৪.১১ ১৪.১৬ ৫.১৩ ১২.৩০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০.৮৪ ১১.৩২ ৩.৮০ ১০.৭৭

 ৩০৬  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ২,০৪৪.৩৪  ১,৭৯৭.৯২  ২,৫৭৭.৩৮  ১,৬৭৩.৬৭. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট) -১,৮৭৪.২৬ -১,৬৫৪.৭৬ -১,৭৭৭.৭৬ -১,৫৬৫.০৫. 

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১৭০.০৮  ১৪৩.১৬  ৭৯৯.৬২  ১০৮.৬২. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.৪৮  ০.৫৭  ৩.০৭  ০.৫৯. 

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১৭০.০৮  ১৪৩.১৬  ৭৯৯.৬২  ১০৮.৬২. 

৮ কর  ৫৯.৫৩  ৫০.১১  ২৭৯.৮৭  ৩৮.০২. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১১০.৫৫  ৯৩.০৫  ৫১৯.৭৫  ৭০.৬০. 

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১০০.০০  ৫০.০০  ৭৩.০০  ২৫.০০. 

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.৩২  ০.২৩  ০.৩২  ০.১৬. 

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ০.০৭  ০.১২  ০.২১  ০.১৭. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১৭০.০৮  ১৪৩.১৬  ৭৯৯.৬২  ১০৮.৬২. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৬৭৯.২৪  ৭৫২.০২  ৭২৬.২০  ৮৫২.৪৯. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৮৪৯.৩২  ৮৯৫.১৮  ১,৫২৫.৮২  ৯৬১.১১. 

১৬ �লধন �াি�  ৯,৭০০.০০  ৫,৮৬৫.০০  ৪,৫০০.০০  ৪,৪৬৬.৮৯. 

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  ১০,৮১৮.৮৭  ৬,৭৪৫.০৮  ৬,০২৫.৮২  ৫,৪২৮.০০. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ১৫৩.৮৭  ৪৪.৮২  ২৭৯.৮৭  ৩৮.০২. 

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

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৫০.০০  ৫০.০০  ৭৩.০০  ২৫.০০. 

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১০,৩০৯.০০  ৬,৫১৫.২৫  ৪,৮৭৪.৯০  ৫,০৮৯.৭১. 

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭৩.৭৫  ৭৫.৭৫  ৯৮.৭৫  ১১.০৯. 

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ২০.০০  ২০.০০  ২০.০০  ২০.০০. 

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ১০,৬০৬.৬২  ৬,৭০৫.৮২  ৫,৩৪৬.৫২  ৫,১৮৩.৮২. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ২১২.২৫  ৩৯.২৬  ৬৭৯.৩০  ২৪৪.১৮. 

 ৩০৭  



 

�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২০ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩০৮.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৩০৪০০.১৮ ২০৭০০.১৮ ১৪৮৩৫.১৮. 

২ সংরি�ত তহিবল ৫৯১.৭৪ ৫৮১.১৯ ৫৩৮.১৪. 

৩ ই��ই� ৩০৯৯১.৯২ ২১২৮১.৩৭ ১৫৩৭৩.৩২. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৯০৪.৬৭ ৯২৪.৬৭ ৯৪৪.৬৭. 

৫ চলিত দায় ৩৫৯৫.৫২ ২৮৫৭.৬১ ২২৪৭.৬৩. 

৬ �মাট দায় ৪৫০০.১৯ ৩৭৮২.২৮ ৩১৯২.৩০. 

৭ �মাট তহিবল ৩৫৪৯২.১১ ২৫০৬৩.৬৫ ১৮৫৬৫.৬২. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৩ : ৮৭ ১৫ : ৮৫ ১৭ : ৮৩. 

৯ চলিত অ�পাত ২.২২ : ১ ২.৫৪ : ১ ২.৯৩ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৯৫ : ১ ২.২৩ : ১ ২.৫৮ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৩৮০৪.৮৩ ২৩৪৯৫.৮৩ ১৬৯৮০.৫৮. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১১১৬৩.২১ ১০৪৮৩.৯৭ ৯৭৩১.৯৫. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২২৬৪১.৬২ ১৩০১১.৮৬ ৭২৪৮.৬৩. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৪৮৭৬.০০ ৪৮০২.২৫ ৪৭২৬.৫০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৯৭০.৯৫ ৮৮২.৬৮ ৮০২.৪৪. 

১৬ -�দনাদার ৭৬০.৬২ ৬৯১.৪৭ ৬২৮.৬১. 

১৭ -অ�া� ৬২৪২.৯২ ৫৬৭৫.৩৮ ৫১৫৯.৪৪. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৭৯৭৪.৪৯ ৭২৪৯.৫৪ ৬৫৯০.৪৯. 

১৯ -�মাট স�দ ৩৫৪৯২.১১ ২৫০৬৩.৬৫ ১৮৫৬৫.৬২. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.৩৬ ০.৪৬ ০.৫৪. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ২.৯২ ২.৬৩ ২.৩৩. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১১৮.৫৬ ১২৫.০৪ ১৩৪.৩৫. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৪৩৭৮.৯৭ ৪৩৯১.৯৩ ৪৩৪২.৮৬. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -১২.৯৬ ৪৯.০৭ ০. 

 ৩০৮  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ৭৭৭.২৫  ৭৩৭.৬০ ৭৪২.০৫  ৭৫৫.৪২. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ১৫৩.৮৭  ৩৮.০২ ৪৪.৮২  ২৭৯.৮৭. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ৫০.০০  ২৫.০০ ৫০.০০  ৭৩.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ১২৫.১০  ১০৮.৬১ ১১৯.২০  ৭২.৫০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৩০.০০  ২০.০০ ২৫.০০  ২০.০০. 

�মাট ১৪  ১,১৩৬.২২  ৯২৯.২৩ ৯৮১.০৭  ১,২০০.৭৯. 

 ৩০৯  



 

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 পয �টন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 310.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,১৫৭,০৩৩ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৪৩  ৩০  ৩০  ৪৩  ৩২  ৩২  ৪৩  ৪১  ২৪১.০৯  ১০৬.০২  ৩৪৭.১১. 

২  ৬৪১,১১৫ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৫৩  ৮৭  ৮৭  ২৫৩  ৯০  ৯০  ২৫৩  ১০৮  ৩৭২.৪৯  ১৮৫.২৮  ৫৫৭.৭৭. 

৩  ১,১৩২,৭৫০ কম �চারী (��ড ১০)  ১৮৫  ৩২  ৩২  ১৮৫  ৩৫  ৩৫  ১৮৫  ১০৩  ২২৭.৭৮  ১৩৪.৭০  ৩৬২.৪৮. 

৪  ৮৫০,৫৭৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৪৮১  ১৪৯  ১৪৯  ৪৮১  ১৫৭  ১৫৭  ৪৮১  ২৫২  ৮৪১.৩৬  ৪২৬.০০  ১,২৬৭.৩৬. 

৫  ৩৪৭,৩১১ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১,৫১২  ১৭৭  ১৭৭  ১,৫১২  ২০৩  ২০৩  ১,৫১২  ১৭৪  ৩৮৪.১৮  ২৩০.৫৬  ৬১৪.৭৪. 

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  ১৪২,১৭২ অিনয়িমত �িমক  ০  ৪৪৩  ৪৪৩  ০  ৫১০  ৫১০  ০  ৩২৮  ৬২৯.৮২  ০.০০  ৬২৯.৮২. 

১০  ৩৪৭,৩১১ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১,৫১২  ১৭৭  ১৭৭  ১,৫১২  ২০৩  ২০৩  ১,৫১২  ১৭৪  ৩৮৪.১৮  ২৩০.৫৬  ৬১৪.৭৪. 

১১  ৩২৬,৬৪৮ �মাট (৪+৯+১০)  ১,৯৯৩  ৭৬৯  ৭৬৯  ১,৯৯৩  ৮৭০  ৮৭০  ১,৯৯৩  ৭৫৪  ১,৮৫৫.৩৬  ৬৫৬.৫৬  ২,৫১১.৯২. 

 ৩১০  



 

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 পয �টন কেপ �ােরশন 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 311.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ২২৮.০৫  ৯৮.২২  ৩২৬.২৭  ২৩৮.৩২  ৯০.০১  ৩২৮.৩৩ ১০১৯৫৯৪  ১০২৬০৩১  ৭২৬৮২৯  ২০০.০০  ৯৮.০০  ২৯৮.০০

 ৩৬১.২৯  ১৭৩.০১  ৫৩৪.৩০  ৩৯৫.২১  ১৮১.৫২  ৫৭৬.৭৩ ৫৯৩৬৬৭  ৬৪০৮১১  ৪২২২২২  ৩১৬.০০  ১৪০.০০  ৪৫৬.০০

 ২২০.১৬  ১২৪.১৪  ৩৪৪.৩০  ১৫৫.৩০  ৬৭.২২  ২২২.৫২ ৯৮৩৭১৪  ৬৩৫৭৭১  ২৭৫৭২৮  ১৯২.০০  ৯২.০০  ২৮৪.০০

 ৮০৯.৫০  ৩৯৫.৩৭  ১,২০৪.৮৭  ৭৮৮.৮৩  ৩৩৮.৭৫  ১,১২৭.৫৮ ৭৬৭৪৩৩  ৭১৮২০৪  ৪১১৯০৫  ৭০৮.০০  ৩৩০.০০  ১,০৩৮.০০

 ৩৬২.০৮  ১৯২.০৫  ৫৫৪.১৩  ৪৮৭.৪১  ৩৪১.৫১  ৮২৮.৯২ ২৭২৯৭০  ৪০৮৩৩৫  ২৬৬৬৮৪  ৩২০.০০  ১৪৪.০৩  ৪৬৪.০৩

 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

 ৫৯৮.২২  ০.০০  ৫৯৮.২২  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ১১৭২৯৮  ০  ১৩৯৪৩৬  ৪৫৭.৩৫  ০.০০  ৪৫৭.৩৫

 ৩৬২.০৮  ১৯২.০৫  ৫৫৪.১৩  ৪৮৭.৪১  ৩৪১.৫১  ৮২৮.৯২ ২৭২৯৭০  ৪০৮৩৩৫  ২৬৬৬৮৪  ৩২০.০০  ১৪৪.০৩  ৪৬৪.০৩

 ১,৭৬৯.৮০  ৫৮৭.৪২  ২,৩৫৭.২২  ১,২৭৬.২৪  ৬৮০.২৬  ১,৯৫৬.৫০ ২৭০৯৪৫  ৫৪৩৪৭২  ২৫৯৮৬৫  ১,৪৮৫.৩৫  ৪৭৪.০৩  ১,৯৫৯.৩৮

 ৩১১  



অ�া� �েয়র তািলকা তফিসল-‘ক' ( লাখ টাকায় )
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

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

১. উৎসব ভাতা ১৪৫.০০ ১৩৫.০০ ১৪৫.০০ ৭৪.৯৩

২. খাজনা, ভাড়া ও কর ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ৬.৯৩

৩. িবমা ৪.০০ ৩.৫০ ৪.০০ ১.৮৬

৪. �ব��িতক �য় ২০.০০ ২০.০০ ১৬.০০ ৮.৫৪

৫. �ধালাই ও ঝা�দার সাম�ী ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.০৬

৬. িনরী�া িফ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.১৭

৭. ফেটা মালামাল ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০০

৮. ছাপা ও মেনাহারী �য় ১৮.০০ ১৭.০০ ১৭.০০ ৯.০৩

৯. যাতায়াত �য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৩৬

১০. ডাক, তার ও �টিলেফান ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৮.৫৬

১১. �াংক চাজ� ০.৫০ ০.৩০ ০.৫০ ০.১৮

১২. আ�ায়ন �য় ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৯২

১৩. বাগান খরচ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.০৪

১৪. অিধকাল ভাতা ২৫.০০ ২৪.০০ ২২.০০ ১৮.৪৫

১৫. আইন খরচ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৫.৭৭

১৬. স�ানী �য় ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৩.৩২

১৭. ��ক ও সামিয়কী ২.০০ ২.০০ ১.৫০ ০.৭৪

১৮. �িল ও পিরবহন খরচ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০০

১৯. িব�াপন �য় ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৫.১৩

২০. �পাশাক-পির�দ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৩৫

২১. �মণ �য় ২৫.০০ ২০.০০ ৩০.০০ ১৫.১৬

২২. বািণিজ�ক িব�াপন �য় ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ২৮.৮৭

২৩. �বসা উ�য়ন �য় ২০.০০ ১৫.০০ ৩০.০০ ৭.৩৯

২৪. �বসা উ�য়ন �য় (�বঃ �মণ, �মলা, �সিমনার) ২০.০০ ১৫.০০ ৫০.০০ ০.০০

২৫. চ�দা (পাটা/আসটা) ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ০.০০

২৬. বাইি�ং ০.৭০ ০.৬০ ০.৭০ ০.১৮

২৭. বাস ভাড়া (�াফ বাস) ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৩৫.০০ ২৫.০৪

২৮. ��াচার ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০৬

২৯. উ�াবনী �য় ৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ০.০০

৩০. িবিবধ ৫.০০ ৫.০০ ৩.০০ ২.৫৫

সব �েমাট ৪৯১.৪০ ৪৬৩.৬০ ৪৯৪.৯০ ২২৬.৫৯

�ধান কায �ালয়

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

312



                                  evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb তফিসল-‘খ'

                       cÖavb Kvh©vj‡qi GKÎxf~Z †givgZ I iÿYv‡eÿY weeiYx

(jvL UvKvq)
�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

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

1. ইমারত 10.00            10.00               10.00                4.09              

2. যানবাহন 20.00            20.00              20.00                16.57            

3. অ�া� 

ক.আসবাবপ� 1.00              1.00                 1.00                  1.00              

খ. য�পািত 2.00              2.00                2.00                  2.00              

গ. �ব��িতক 4.00              4.00                4.00                  1.00              

ঘ.�ব��িতক য�পািত 4.00              4.00                4.00                  2.00              

ঙ. কি�উটার ও সফটওয়�ার 5.00              5.00                5.00                  2.49              

চ. অেটােমশন 42.00            42.00               42.00                18.00            

ছ. পািন ও পয়ঃ িন�াশন 1.00              1.00                 1.00                  0.50              

জ. �াি�ং 0.50              0.50                0.50                  0.20              

ঝ. �সেনটাির 0.50              0.50                0.50                  0.30              

90.00            90.00              90.00                48.15            �মাট( ১+২+৩)
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(লাখ টাকায়)

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

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

আয় 

1. �হােটল রাজ� 2,942.00       2,722.00          2,793.00           ২১৫৮.২৬

2. �র�ের� রাজ� 4,007.50       3,879.50          3,574.00           ৩১৯৭.৩৫

3. িব�য় রাজ� 4,276.00       3,500.00          5,000.00           ৪০৩৬.৬১

4. যানবাহন হেত রাজ� 72.00            70.00              10.00                ৮.১

5. িলেমািজন/ �বাট 7.00              6.50                3.00                  ০.৯২

6. অ�া� পিরচালন রাজ� 2,241.50       2,120.25          1,662.20           ১৪৪৩.৬১

�মাট রাজ� 13,546.00     12,298.25        13,042.20         10,844.85     

�য় 

1. প� �য় 5,267.96       4,538.49          4,510.20           3,842.40       

2. অবচয় 624.24          692.02             671.20              787.55          

3. �মরামত ও র�ণােব�ণ 148.60          142.05             141.10               118.28          

4. �ালািন 62.95            56.70              60.50                45.59            

5. অ�া� পিরবত�নশীল �য় 1,818.65       1,727.81          1,594.86           1,527.83       

6. অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় 3,579.26       3,343.26          3,486.96           2,849.53       

7. �মাট  �য় 11,501.66      10,500.33        10,464.82         9,171.18        

পিরচালন �নাফা/( �লাকসান) 2,044.34       1,797.92          2,577.38           1,673.67       

ইউিনটস�েহর রাজ� আয় ও �েয়র সার-সংে�প      
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তফিসল-‘গ’

(jvL UvKvq)

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

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

1. ইমারত 10.00            7.00                13.00                6.63              

2. যানবাহন 23.50            23.50              14.00                16.64            

3. অ�া� 

ক.আসবাবপ� 20.10            20.10               20.10                19.27            

খ. য�পািত 20.00            18.45               20.00                19.00            

গ. �ব�িতক 17.00            17.00               17.00                16.10            

ঘ.�ব��িতক য�পািত 20.00            18.00               20.00                14.64            

ঙ. কি�উটার ও সফটওয়�ার 15.00            15.00               15.00                6.00              

চ. অেটােমশন 3.00              3.00                2.00                  1.50              

ছ. পািন ও পয়ঃ িন�াশন 10.00            10.00               10.00                8.50              

জ. �াি�ং 5.00              5.00                5.00                  5.60              

ঝ. �সেনটাির 5.00              5.00                5.00                  4.40              

148.60          142.05             141.10               118.28          �মাট( ১+২+৩)

ইউিনটস�েহর GKÎxf~Z †givgZ I iÿYv‡eÿY weeiYx
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তফিসল-‘ঘ’

ইউিনটস�েহর একী�ত পিরবত�নশীল �েয়র িববরণী ( লাখ টাকায় )

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

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

১. ��ণ ও মিনহাির ৩৬.৯০ ৩৩.৯৮ ৩৪.২৭ ২৮.০২

২. যাতায়াত ৬.৫৮ ৫.৯৮ ৬.৬৫ ৩.৫৩

৩. �মণ �য় ২২.৩০ ২০.১৫ ২২.৬০ ১৩.১৪

৪. ডাক, তার ও �টিলেফান ২২.০২ ২০.৭৫ ২৪.২৭ ১৭.১৫

৫. �াংক চাজ� ১৮.৬২ ১৭.৩০ ৫.৬৭ ১৫.৩৪

৬. সমাজ ক�াণ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৭. �াথিমক িচিকৎসা ১.৩৮ ১.২৯ ১.৯০ ০.২৬

৮. আ�ায়ন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৯. বাগান ৮.৮৬ ৭.৯৪ ৮.২৬ ৪.২২

১০. �মিডক�াল খরচ ০.০০ ০.০০ ০.১০ ০.০০

১১. অিধকাল ভাতা ৩২.২৫ ২৭.৯০ ২৭.০০ ১৭.৭২

১২. বই-প� ও সামিয়কী ৩.৫২ ৩.১৯ ৩.৪৯ ২.৪১

১৩. �দিনক ম�ির ৬৩০.২০ ৫৯৮.৬০ ৫০০.০০ ৪৫৭.৩৫

১৪. �িল ও পিরবহন ১৫.৯৮ ১৪.২৯ ১৬.৬০ ১১.৩৮

১৫. িব�াপন ৪.৬৪ ৩.৯৫ ৬.০০ ১.০৩

গাইড িফ ০.১০ ০.১০ ০.০০

১৬. �বসা উ�য়ন �য় ৪.৬৮ ৪.৫৮ ৪.১৪ ৩.৫১

১৭. িবেশষ উপলে� �য় ( �বনেকােয়ট) ৫.৬৭ ৫.০৩ ৫.০০ ২.৩৮

১৮. ব�ধাই সাম�ী/�ােকিজং ১০৫.৩৮ ১০৩.২৩ ৯৩.৯৫ ৯৫.১২

১৯. বািণিজ�ক �চার ৭.৯৭ ৭.৪৬ ৪.৯৪ ১০.৩৮

২০. ভ�াট ৭৭৭.২৫ ৭৪৪.৫০ ৭৫৫.৪২ ৭৫৮.৪৮

২১. �গ� �লকচার �য় ২৩.০০ ২২.০০ ২২.০০ ১৮.৯৫

২২. আইন খরচ ৪.৬৭ ৪.১৫ ৩.১০ ১.৩৮

২৩. স�ানী ভাতা ১.৮০ ১.৬৫ ৩.৫০ ১.২০

২৪. �িশ�ণ �য় (�দেশর অভ��ের) ৭৬.০৫ ৭১.০৫ ৪১.০০ ৬১.২১

২৫. অ�া� �য় ৮.৮৩ ৮.৭৪ ৫.০০ ৩.৬৭

�মাট ১৮১৮.৬৫ ১৭২৭.৮১ ১৫৯৪.৮৬ ১৫২৭.৮৩

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন
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তফিসল-‘ঙ’

ইউিনটস�েহর একী�ত �ায়ী খরেচর তািলকা ( লাখ টাকায় )

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

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

১. �বতন ও ভাতা ১৮৮২.১০ ১৭৫৯.০০ ১৯৬৮.০০ ১৫২৬.৪০

২. �বানাস ২৭৭.২৫ ২৫০.১০ ২৩৪.৯৫ ২৩৯.৮৯

৩. ভিব�ৎ তহিবল ৩৫১.১০ ৩২৭.২০ ৩৫৭.৯০ ২৬৮.৫৮

৪. ভাড়া ও কর ৪৩০.৪৯ ৪০৭.২৪ ৩৫৫.৩৪ ৩২৫.২৮

৫. কম �চারী (খা� সহায়তা) ৯৫.৬৫ ৯১.০৫ ৯২.৩০ ৭৪.৩০

৬. ি�িনং সাম�ী ২৭.৭২ ২৬.৩২ ২৫.৭২ ১৮.৮০

৭. িবমা ২৯.২০ ২৭.৯৫ ৩১.১০ ২৩.৬৪

৮. িব��ৎ ২৯৮.০০ ২৭৬.৩৫ ২৮৭.৩৫ ২৩৩.১২

৯. লাইেস� িফ ১২৫.১০ ১১৯.২০ ৭২.৫০ ১০৮.৬১

১০. �পাশাক-পির�দ ৬২.৩৫ ৫৮.৫৫ ৬১.৫৫ ৩০.৭৫

১১. এসকট � িফ ০.৩০ ০.৩০ ০.২৫ ০.১৬

�মাট ৩৫৭৯.২৬ ৩৩৪৩.২৬ ৩৪৮৬.৯৬ ২৮৪৯.৫৩

তফিসল-চ

  �লধন খােতর �য় (এ িড িপ বিহ� �ত ) ( লাখ টাকায় )

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

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

১. �িম ৩০.০০ ১৫.০০ ০.০০ ৩.৭৫

২. ইমারত ১২৫.২০ ২১২.০০ ১৬০.০০ ৫৪.১৯

৩. �মিশনািরজ ১৪২.৫০ ১৬২.০০ ১২৯.০০ ৩৯.০৭

৪. অিফস ই��ইপেম� ৭.৯৫ ১২.৫৫ ৮.০০ ০.০২

৫. অিফস আসবাবপ� ৩৫.২৫ ৪৮.৫০ ৫৪.০০ ২৫.৩৪

৬. গািড় ৪০.০০ ৪০.০০ ০.০০ ৪৭৪.৬৯

৭. অ�া� ৩০১.৮৫ ২৩৫.৯৫ ১২২.৬৫ ৩৬.৮৫

�মাট ৬৮২.৭৫ ৭২৬.০০ ৪৭৩.৬৫ ৬৩৩.৯১

তফিসল-ছ

 �লধন খােতর �য় (সরকাির অ�দান ) ( লাখ টাকায় )

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

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

১. �িম ... ... ... ...

২. ইমারত ৯৭০০.০০ ৫৮৬৫.০০ ৪৫০০.০০ ৪৪৬৬.৮৯

৩. �মিশনািরজ ... ... ... ...

৪. অিফস ই��ইপেম� ... ... ... ...

৫. অিফস আসবাবপ� ... ... ... ...

�মাট ৯৭০০.০০ ৫৮৬৫.০০ ৪৫০০.০০ ৪৪৬৬.৮৯

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন

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

সরকােরর যথাযথ অ�েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে� সংি�� খােত বােজেট বরা��ত অথ � �য় করা 

যাইেত পাের।
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বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন

দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (�বদিশক, সরকাির, �াংক ও অ�া� দায় পিরেশাধ )

                    (লাখ টাকায় )
�িমক অথ �ৈনিতক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত� )

ক. আসল -               -                  -                   0.000

খ. �দ -               -                  -                   0.000

২. �বেদিশক ঋণ (বেকয়া )

ক. আসল -               -                  -                   0.000

খ. �দ -               -                  -                   0.000

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত� )

ক. আসল 29.39            29.39               29.39                20.000

খ. �দ 60.00            60.00              60.00                0.000

৪. সরকাির ঋণ (বেকয়া )

ক. আসল 29.76            29.76               49.76                0.000

খ. �দ 97.82            97.82               97.82                0.000

৫. �াংক ঋণ (পিরেশািধত� )

১. দীঘ �েময়ািদ :

ক. আসল 0.000 0.000 0.000 0.000

খ. �দ 0.000 0.000 0.000 0.000

২. ��েময়ািদ : 0.000 0.000 0.000

ক. আসল 0.000 0.000 0.000 0.000

খ. �দ 0.000 0.000 0.000 0.000

৬. �াংক ঋণ (বেকয়া ) 0.000 0.000 0.000

১. দীঘ �েময়ািদ : 0.000 0.000 0.000 0.000

ক. আসল 0.000 0.000 0.000 0.000

খ. �দ 0.000 0.000 0.000 0.000

২. ��েময়ািদ : 0.000 0.000 0.000

ক. আসল 0.000 0.000 0.000 0.000

খ. �দ 0.000 0.000 0.000 0.000

�মাট 216.97          216.97             236.97              20.00            

(কেপ �ােরশন হেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী (লাখ টাকায়)

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

নং �কাড ��েদয় ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী 1,894.77       0.000 -                   0.000

১. আসল ... 96.94               95.18                20.000

২. �দ ... 172.56             170.85              0.000

�মাট: 1,894.77       269.50             266.03              20.00            

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