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বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশন 

ক. িমকা : 

১. াপট- 
িব ৎ, াস স দ ও পে ািলয়ামজাত পদােথর স ালন, পিরবহন ও বাজারজাতকরেণ বসরকাির িবিনেয়ােগর অ ল 

পিরেবশ ি , ব াপনা, পিরচালনা ও ািরফ িনধারেণ তা আনয়ন, ভা ার াথ সংর ণ ও িতেযািগতা লক বাজার ি র 
লে  এক  াধীন ও িনরেপ  িত ান িহেসেব বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশন (িবইআরিস) িতি ত হয়।  

2. কিমশন গঠন 
২০০৩ সােল মহান জাতীয় সংসেদ বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশন আইন  ,২০০৩ পােশর মা েম িনরেপ  এবং 

আধা -িবচািরক িত ান িহেসেব বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন )িবইআরিস (িতি ত হয়।  27 এি ল ২০০৪ তািরেখ 
একজন চয়ার ান ও চারজন সদ  িনেয় কিমশন গ ত হয়।  
 
৩. কিমশেনর ʡপক
 ২০৩০ সােলর মে  ালািন খােত ায়িবচার িনি ত ও শাসন িত ায় বাংলােদশ এনািজ র েরটির কিমশনেক 
এক  িব মােনর িত ােন উ ীত করা। 
 
৪. কিমশেনর অিভল

● 
● ালািন খােত দ আনয়ন
● 
●  এবং
●  

৫. কিমশেনর কৗশলগত কমপ া:
● 
● 
● 
● Key Performance Indicator

● লা

৬.কিমশেনর কাযাবিল: 
● এনািজ বহারকারী িত ােনর দ তা, উহার য পািত ও সর ােমর মান িন পণ, এনািজ অিডেটর মা েম িনয়িমতভােব 

ালািন বহােরর খরেচর িহসাব যাচাই, পরী ণ, িবে ষণ, ালািন বহাের দ তার মান ি  ও সা য় িনি তকরণ; 

● িব ৎ উৎপাদন এবং এনািজ স ালন, িবপণন, সরবরাহ, ম তকরণ, িবতরণ, দ  বহার, সবার মান উ য়ন, 

ি স গত ািরফ িনধারণ ও িনরাপ ার উ য়ন; 

● লাইেস  দান, বািতল, সংেশাধন, লাইেসে র শত িনধারণ, লাইেসে র েয়াজনীয়তা থেক অ াহিত দান এবং 

অ াহিত া  ি  বা িত ানক ক পালনীয় শত িনধারণ; 

● লাইেসি ’র সামি ক পিরক নার িভি েত ি ম অ েমাদন এবং এই ে  তােদর চািহদার বাভাস (load forecast) 

ও আিথক অব া (financial status) িবেবচনায় িনধািরত প িতেত িস া  হণ; 

● এনািজর পিরসং ান সং হ, সংর ণ, পযােলাচনা এবং চার; 
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● ণগত মান িনি তকরেণর লে  েয়াজনীয় কাড  ও া াড  ণয়ন করা ও তার েয়াগ বা তা লক করা; 

● সকল লাইেসি র জ  অিভ  িহসাব প িত িনধারণ; 

● লাইেসি েদর মে  পার িরক িতেযািগতা লক পিরি িত ি েত উৎসাহ দান; 
● িব ৎ উৎপাদন এবং এনািজ স ালন, িবপণন, ম তকরণ, িবতরণ ও সরবরাহ িবষেয় েয়াজনেবােধ সরকারেক 
সহেযািগতা ও পরামশ দান; 
● লাইেসি েদর মে  এবং লাইেসি  ও ভা ােদর মে   িবেরাধ মীমাংসা করা এবং েয়াজনীয় িবেবিচত হেল 
আরিবে শেন রণ করা; 
● ভা া িবেরাধ, অসা  বসা বা সীমাব  (monopoly) বসা স িকত িবেরােধর যথাযথ িতকার িনি ত করা; 
● চিলত আইন অ যায়ী এনািজর পিরেবশ সং া  মান িনয় ণ করা; এবং 
● এই আইেনর উে  রণকে  কিমশন ক ক যথাযথ িবেবিচত হেল এনািজ সং া  য কান আ ষি ক কায স াদন 
করা।  

 
7. িবগত ৩ (িতন) বছেরর অজনস হ: 

● দির  ও িন িব  জনেগা ীর জ  িব েতর লাইফ-লাইন হার বতন; 
● িব ৎ িবতরণ সং াস েহর ািরফ কাঠােমােত সমতা আনয়ন; 
● িব েতর াহকে িণ নিব াস;  
● চরা িব ৎ হােরর শতাবলী, েযাজ তা এবং িবিবধ চাজ িবষয়ক িবধানাবলী জাির; 
● িব ৎ এবং াস খােতর াহকেদর নতম চাজ ত াহার এবং িডমা  চাজ আেরাপ; 
● িব ৎ এবং াস ইউ িল স েহ অিভ  িহসাব প িত চা করণ।  

 
৮. ভিব ৎ পিরক না: 

● সবার মান উ য়েন কাডস এ  া াড ণয়ন করা;  
● লােসি েদর মে  িতেযািগতা লক বাজার ি  করা;  
● সকল লাইেসি র জ  অিভ  িহসাব প িত চা করণ; 
● এনািজ স িকত ত  সং হ, পযােলাচনা, সংর ণ এবং চার করা; 
● কিমশেনর সকল কায ম িডিজটালাইজড করা; 
● ই-ফাইিলং এবং ই-লাইেসি ং বা বায়েনর মা েম এক  লস পপার অিফস তির করা; 
● Performance management system এবং Annual Performance Agreement চা  করা; 
● আগারগ ও শর-ই-বাংলা নগের কিমশেনর িনজ  ভবন িনমাণ করা এবং  
● কিমশেনর জনবল কাঠােমা ি  করা ইত ািদ। 

 
9. সম া ও চ ােল স হ: 

● এনািজ অিডট বতন করা; 
● ন ন সাংগঠিনক কাঠােমা বা বায়ন করা; 
● ই-লাইেসি ং বা বায়েনর মা েম এক  পপারেলস অিফস গঠন; 
● এনািজ দ তা িনেয় কায ম পিরচালনা; 
● Performance management system এবং Annual Performance Agreement সফলভােব বা বায়ন করা।  
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১০. সং ার  ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজট, ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট এবং ২০১৮-১৯ 
অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ (ঘাটিত) িন ʡপ :   
                                              (ল  টাকায়) 

িমক 

নং 
িববরণ বােজট 

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় ৪৩৭৪.০০ ৩৮৬৩.০০ ৩৮১৭.০০ ৩১৩২.৯৭ 
২. মাট য় ২৮৮৭.৩০ ১৯৬১.৪৯ ১৯৯৮.৪৩ ১৫১৮.২৮ 
৩. নাফা/ ঘাটিত ১৪৮৬.৭০ ১৯০১.৫১ ১৮১৮.৫৭ ১৬১৪.৬৯ 
 

১১. বােজট পযােলাচনা 
খ. পিরচালন া : 

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট কিমশন ক ক অ েমািদত ১. 
ক াপ ভ পাওয়ার িডউসােরর সং া যথা েম 90 ও 95; ২. ল পাওয়ার িডউসােরর সং া যথা েম 0 ও 0; ৩. 

ইনিডেপনেড  পাওয়ার িডউসােরর সং া যথা েম ১৫ ও ২০; ৪. লাইেস  ওেয়ভার সা িফেকট এর সং া যথা েম 160 ও 
২০০; ৫. বা  ইেলকি িস  সিলং লাইেসে র সং া যথা েম 0 ও 0; ৬. ভাড়া ত িব ৎ িডউসােরর সং া ০ ; ৭. িব ৎ 
উৎপাদন লাইেসে র তািলকা  সং া 0; ৮. িব ৎ িবতরণ লাইেসি  িহেসেব তািলকা ি  িত ােনর সং া 0; ৯. িব ৎ 
স ালন লাইেসি  িহেসেব তািলকা ি  িত ােনর সং া ০; ১০. িসএনিজ ম দ ও িবপণেনর লাইেস  দােনর সং া যথা েম 

১১0 ও ১০০; ১১. াস িবতরণ লাইেস  দােনর সং া যথা েম ১০ ও ১০; ১২. াস স ালন লাইেস  দােনর সং া যথা েম 
৩ ও ৩; ১৩. কনেডনেসট ম দকরণ লাইেস  দােনর সং া ১ ও ১; ১৪. পে ািলয়াম জাতীয় পদাথ লাইেস  দােনর সং া 
যথা েম ৪৫০ ও ৪৬০ এবং  ১৫. এলিপ াস লাইেস  এর সং া হেব যথা েম ৩০ ও ৩৩ । 

২০১৮-১৯ অথবছের কিমশন ক ক ১. ক াপ ভ পাওয়ার িডউসােরর সং া ৯৭; ২. ল পাওয়ার িডউসােরর সং া 

০; ৩. ইনিডেপনেড  পাওয়ার িডউসােরর সং া ১৯; ৪. লাইেস  ওেয়ভার সা িফেকট ১৫৮; ৫. বা  ইেলকি িস  সিলং 
লাইেস  ০; ৬. ভাড়া ত িব ৎ িডউসােরর সং া ০; ৭. িব ৎ উৎপাদন লাইেসে র সং া ০; ৮. িব ৎ িবতরণ লাইেসি  
িহেসেব তািলকা ি  িত ােনর সং া ০; ৯. িব ৎ স ালন লাইেসি  িহেসেব তািলকা ি  িত ােনর সং া ০; ১০. িসএনিজ 
ম দ ও িবপণেনর লাইেস  দান ২৬৫; ১১. াস িবতরণ লাইেস  দান ৯; ১২. াস স ালন লাইেস  দান ২; ১৩. 

কনেডনেসট ম দকরণ লাইেস  দান ১; ১৪. পে ািলয়াম জাতীয় পদাথ লাইেস  দান ৪৮০ এবং ১৫. এলিপ াস লাইেস  
দােনর সং া িছল ৩৬ । 

গ. আয় ও য় : 

কিমশেনর আেয়র ধান খাত হে  এনািজ উৎপাদন, িবপণন, িবতরণ এবং স ালন এর সংেগ সংি  িবিভ  িত ান 

হেত া  লাইেস  িফ। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট কিমশেনর মাট আয় া লন 
করা হেয়েছ যথা েম ৩৮.৬৩ কা  ও ৪৩.৭৪ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৩১.৩৩ কা  টাকা। 

কিমশেনর েয়র উে খেযা  খাতস হ হে  বতন ও ভাতািদ, মরামত ও র াণােব ণ, ালািন ও অ া । ২০১৯-২০ 
অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ১৯.৬১ কা  ও 
২৮.৮৭ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট েয়র পিরমাণ িছল ১৫.১৮ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের য় 
উ ৃ  আেয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ১৯.০২ কা  ও ১৪.৮৭ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের য় উ ৃ  আেয়র 

পিরমাণ িছল ১৬.১৫ কা  টাকা। 
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ঘ. তহিবল বাহ:  

২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট তহিবল াি  া লন করা হেয়েছ যথা েম 
২০৯.২৪ কা  ও ১৫১.৪০ কা  টাকা এবং তহিবল বহােরর পর যথা েম ১৩৫.৩৩ কা  টাকা ও ১২৫.৪৩ কা  টাকা নগদ ও 

াংক ি িত থাকেব বেল িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের কিমশেনর সং হীত তহিবেলর পিরমাণ িছল ২০৬.৭৯ কা  
টাকা এবং সমাপনী নগদ ও াংক ি িতর পিরমাণ িছল ১৮৯.১২ কা  টাকা। 

ঙ. সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা:  

িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট ত
নং ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১. পিরচালন উ ৃ  আয় ল  টাকা 1486.70 1901.51 ১৬১৪.৬৯
২. অবচয় " 120.00 110.00 103.07
৩. বতন ও ভাতািদ " 531.80 ৪৭৪.৪৯ ৪১০.৩৬
৪. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 2138.50 2486.00 2128.12
৫. কমচারীর সং া জন ৮১ ৮১ ৮৩
৬. কম িত  সংেযাগ টাকা 2640123.46 3069135.80 2564000.00  

 ২০১৮-১৯ অথবছেরর লনায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট সংেযাগ ২১.২৮ কা  টাকা থেক 
ি  পেয় যথা েম ২৪.৮৬ কা  ও ২১.৩৯ কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত সংেযাগ 
া লন করা হেয়েছ যথা েম ৩০,৬৯,১৩৫.৮০ টাকা ও ২৬,৪০,১২৩.৪৬ টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত সংেযােগর 

পিরমাণ িছল ২৫,৬৪,০০০.০০ টাকা।  

চ. িবিনেয়াগ ও স য়: 

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট ত
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 1097.00 891.00 266.44
২. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " -0.13 401.51 114.69
৩. অবচয় " 120.00 110.00 103.07
৪. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 119.87 511.51 217.76  

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৮.৯১ কা  ও ১০.৯৭ কা  টাকা া লন করা হেয়েছ। 
২০১৮-১৯ অথবছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ২.৬৬ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট স য় যথা েম 
৫.১২ কা  ও ১.২০ কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট স েয়র পিরমাণ িছল ২.১৮ কা  টাকা। 

ছ. লধন কাঠােমা: 

 ৩০ ন, ২০১৯ তািরেখর িনরীি ত িহসাব অ যায়ী কিমশেনর মাট স েদর পিরমাণ িছল ৩৫০.৫০ কা  টাকা এবং 
ঋণ ও লধন অ পাত ১ : ৯৯। ৩০ ন, ২০১৯ ও ৩০ ন, ২০২০ তািরেখ সং ার মাট স দ ি  পেয় যথা েম ৩৫৪.৫১ কা  
ও ৩৫৪.৩৮ কা  টাকা হেব।  
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জ. জনবল:  

  ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট কিমশেনর জনবল া লন করা 
হেয়েছ ৮১ জন কের। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট বতন ও ভাতািদ বাবদ েয়র 

া লন করা হেয়েছ যথা েম ৪.৭৪ কা  ও ৫.৩২ কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের কিমশেনর মাট জনবল িছল ৮৩ জন এবং 
কিমশেনর বতন ও ভাতািদ খােত য় হয় ৪.১০ কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের কিমশেন কম িত গড় বতন ও 
ভাতািদ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৫,৮৫,৭৯০.০০ টাকা ও ৬,৫৬,৫৪৩.০০ টাকা কের। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত গড় বতন 
ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৪,৯৪,৪১০.০০ টাকা। 

 

িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব। 



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িববরণ 

সং�া . ১ ক�াপ�ভ পাওয়ার পাল� লাইেস� (িসিপিপ লাইেস�) ৯৫.০০ ৯০.০০ ৯৫.০০ ৯৭.০০

সং�া . ২ �ল পাওয়ার পাল� লাইেস�  (এসিপিপ লাইেস�) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৩ ইনিডেপে�� পাওয়ার �িডউসার(আইিপিপ লাইেস�) ২০.০০ ১৫.০০ ৫.০০ ১৯.০০

সং�া . ৪ লাইেস� ওেয়ভার সা� �িফেকট ২০০.০০ ১৬০.০০ ১৫০.০০ ১৫৮.০০

সং�া . ৫ বা� ইেলকি�িস� �সিলং লাইেস� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৬ ভাড়া�ত িব��ৎ �িডউসার লাইেস� ০.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০

সং�া . ৭ িব��ৎ উৎপাদন লাইেসি� তািলকা�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৮ িব��ৎ িবতরণ লাইেসি� িহসােব তািলকা�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৯ িব��ৎ স�ালন লাইেসি� িহসােব তািলকা�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ১০ িসএনিজ ম�দ ও িবপণেনর লাইেস� �দান ১০০.০০ ১১০.০০ ২০০.০০ ২৬৫.০০

সং�া . ১১ �াস িবতরণ লাইেস� �দান ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৯.০০

সং�া . ১২ �াস স�ালন লাইেস� �দান ৩.০০ ৩.০০ ৫.০০ ২.০০

সং�া . ১৩ কনেডনেসট ম�দকরণ লাইেস� �দান ১.০০ ১.০০ ০.০০ ১.০০

সং�া . ১৪ �পে�ািলয়ামজাত পদাথ � লাইেস� �দান ৪৬০.০০ ৪৫০.০০ ৪৪০.০০ ৪৮০.০০

সং�া . ১৫ এলিপ �াস-লাইেস� �দান ৩৩.০০ ৩০.০০ ২০.০০ ৩৬.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ১৬ বািষ �ক লাইেস� িফ ২৮০০.০০ ২৬০০.০০ ২২৭৫.০০ ২০৭৬.২১

লাখ টাকা . ১৭ আেবদন িফ ১৪.০০ ১৩.০০ ২২.০০ ১৫.৫৪

লাখ টাকা . ১৮ �াংক �থেক �া� �দ ১৫০০.০০ ১২০০.০০ ৬৩০.০০ ১০১৪.৯০

লাখ টাকা . ১৯ আেবদন ফরম িব�য় ও অ�া� ৬০.০০ ৫০.০০ ৮৯০.০০ ২৬.৩২

লাখ টাকা . ২০ �মাট পিরচালন রাজ� ৪৩৭৪.০০ ৩৮৬৩.০০ ৩৮১৭.০০ ৩১৩২.৯৭

�য় 

লাখ টাকা . ২১  �বতন এবং ভাতা (তফিসল-ক) ৫৩১.৮০ ৪৭৪.৪৯ ৫১০.৪৩ ৪১০.৩৬

লাখ টাকা . ২২ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল, �পনশন এবং �া�ই� ১০১০.০০ ২১০.০০ ২০৫.০০ ২০০.৭৮

লাখ টাকা . ২৩ কম�চারীেদর ক�াণ তহিবল ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৪ িব��ৎ ২০.০০ ১৭.০০ ৪০.০০ ১৭.১৩

লাখ টাকা . ২৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-খ) ৩৮.০০ ৩৬.০০ ২৭.৫০ ১৮.২৭

লাখ টাকা . ২৬ জবালািন (�প�ল,মিবল িসএনিজ ইত�ািদ) ৩৭.০০ ৩৭.০০ ৩২.০০ ৩৩.২৭

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ১২০.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ১০৩.০৭

লাখ টাকা . ২৮ �টিলেফান ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ২.৯৯

লাখ টাকা . ২৯ �চার ও িব�াপন ২৭.০০ ২৭.০০ ২০.০০ ১৭.৯৮

লাখ টাকা . ৩০ অিফস ভাড়া ২৫০.০০ ২২০.০০ ২৯৫.০০ ১৬৭.৮৫

লাখ টাকা . ৩১ �দ �য় ২০.০০ ২০.০০ ১২.০০ ১৩.৯৯

লাখ টাকা . ৩২ �িশ�ণ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১১০.০০ ৭৬.৯৩

লাখ টাকা . ৩৩ অ�া� (তফিসল-গ) ৬৬২.৫০ ৬৩৯.০০ ৬২৫.৫০ ৪৫৫.৬৬

লাখ টাকা . ৩৪ �মাট পিরচালন �য় ২৮৮৭.৩০ ১৯৬১.৪৯ ১৯৯৮.৪৩ ১৫১৮.২৮

লাখ টাকা . ৩৫ পিরচালন উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) ১৪৮৬.৭০ ১৯০১.৫১ ১৮১৮.৫৭ ১৬১৪.৬৯

 ৭২৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

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  ২৮৬০.০০  ২৬৫০.০০  ৩১২৭.০০  ২১০২.৫৩. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ১৫০০.০০  ১২০০.০০  ৬৩০.০০  ১০১৪.৯০. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ১৪.০০  ১৩.০০  ৬০.০০  ১৫.৫৪. 

১২ �মাট আয়  ৪৩৭৪.০০  ৩৮৬৩.০০  ৩৮১৭.০০  ৩১৩২.৯৭. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৫৩১.৮০  ৪৭৪.৪৯  ৫১০.৪৩  ৪১০.৩৬. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১০১০.০০  ২১০.০০  ২০৫.০০  ২০০.৭৮. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৩৮.০০  ৩৬.০০  ২৭.৫০  ১৮.২৭. 

১৬ অবচয়  ১২০.০০  ১১০.০০  ১০০.০০  ১০৩.০৭. 

১৭ �িশ�ণ  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১১০.০০  ৭৬.৯৩. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৩৭.০০  ৩৭.০০  ৩২.০০  ৩৩.২৭. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া�  ১০০০.৫০  ৯৪৪.০০  ১০১৩.৫০  ৬৭৫.৬০. 

২৪ �মাট �য়  ২৮৮৭.৩০  ১৯৬১.৪৯  ১৯৯৮.৪৩  ১৫১৮.২৮. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৩৫৬৪৫৬৭.৯০  ২৪২১৫৯২.৫৯  ২৪৬৭১৯৭.৫৩  ১৮২৯২৫৩.০১. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ১৪৮৬.৭০  ১৯০১.৫১  ১৮১৮.৫৭  ১৬১৪.৬৯. 

 ৭২৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

��ত অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ১৮,৯১২.৪২ ১৩,৫৩২.৯৩  ১৮,৯৬১.১০ ১৮,৫৩৯.৩১ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ১,৯০১.৫১ ১,৪৮৬.৭০  ১,৬১৪.৬৯ ১,৮১৮.৫৭ . 

৩ অবচয়  ১১০.০০ ১২০.০০  ১০৩.০৭ ১০০.০০ . 

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

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

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

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

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

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ২০,৯২৩.৯৩ ১৫,১৩৯.৬৩  ২০,৬৭৮.৮৬ ২০,৪৫৭.৮৮ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮৬১.০০ ১,০৬৭.০০  ২৬৬.৪৪ ৯২০.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩০.০০ ৩০.০০  ০.০০ ১২.৫০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ১৩,৫৩২.৯৩ ১২,৫৪২.৬৩  ১৮,৯১২.৪২ ১৮,০২৫.৩৮ . 

২১ অ�া�  ৫,০০০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ২০,৯২৩.৯৩ ১৫,১৩৯.৬৩  ২০,৬৭৮.৮৬ ২০,৪৫৭.৮৮ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

 ৭২৮  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৭২৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৯৬.২৩ ৯৬.২৩ ৯৬.২৩. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৮১৫৯.৬০ ৩৬৬৭২.৯০ ৩৪৭৭১.৩৯. 

৩ ই��ই� ৩৮২৫৫.৮৩ ৩৬৭৬৯.১৩ ৩৪৮৬৭.৬২. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১৭৮.২১ ১৭৮.২১ ১৭৮.২১. 

৫ চলিত দায় -২৯৯৬.১৮ -১৪৯৬.১৮ ৩.৮২. 

৬ �মাট দায় -২৮১৭.৯৭ -১৩১৭.৯৭ ১৮২.০৩. 

৭ �মাট তহিবল ৩৫৪৩৭.৮৬ ৩৫৪৫১.১৬ ৩৫০৪৯.৬৫. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত -৮ : ১০৮ -৪ : ১০৪ ১:৯৯. 

৯ চলিত অ�পাত -৫.৭১ : ১ -১২.১০ : ১ ৪৮৩৬.৮৬ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত -১১.৮৩ : ১ -২৩.৬৯ : ১ ৪৮৩৬.৮৬ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৩৪০.০২ ২২৭৩.০২ ১৪১২.০২. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৩২০.০০ ২০০.০০ ৯০.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৩০২০.০২ ২০৭৩.০২ ১৩২২.০২. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১৫৩১০.৮২ ১৫২৮০.৮২ ১৫২৫০.৮২. 

১৫ চলিত স�দ ১৭১০৭.০২ ১৮০৯৭.৩২ ১৮৪৭৬.৮১. 

১৬ �মাট স�দ ৩৫৪৩৭.৮৬ ৩৫৪৫১.১৬ ৩৫০৪৯.৬৫. 

 ৭২৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ৫,০০০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ১,৫০০.০০  ১,৫০০.০০ ৬,৫০০.০০  ১,৫০০.০০. 

 ৭৩১  



 

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 এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 732.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৯৪১,৭০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ৯  ১০০.০৫  ৯৪.১২  ১৯৪.১৭. 

২  ৭৩১,১২০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৫  ২৫  ২৫  ২৫  ২৫  ২৫  ২৫  ১৭  ১০২.৯৫  ৭৯.৮৩  ১৮২.৭৮. 

৩  ০ কম �চারী (��ড ১০)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪  ১,০৭৭,০০০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৩৫  ৩৫  ৩৫  ৩৫  ৩৫  ৩৫  ৩৫  ২৬  ২০৩.০০  ১৭৩.৯৫  ৩৭৬.৯৫. 

৫  ৩০৪,০২২ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৫  ৭০.০০  ৬৯.৮৫  ১৩৯.৮৫. 

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  ১৫.০০  ০.০০  ১৫.০০. 

৯  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ১২  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ৩৩৬,৬৩০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৬  ৪৫  ৮৫.০০  ৬৯.৮৫  ১৫৪.৮৫. 

১১  ৬৫৬,৫৪৩ �মাট (৪+৯+১০)  ৮১  ৮১  ৮১  ৮১  ৮১  ৮১  ৮১  ৮৩  ২৮৮.০০  ২৪৩.৮০  ৫৩১.৮০. 

 ৭৩২  



 

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 এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 733.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

 ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৯৪.০০  ৮৩.৪৬  ১৭৭.৪৬  ১০০.০৬  ৯৪.১২  ১৯৪.১৮ ১৭৭৪৬০০  ১৯৪১৮০০  ১৫১৩৩৩৩  ৭৫.০০  ৬১.২০  ১৩৬.২০

 ৯০.৪৩  ৭৩.২৫  ১৬৩.৬৮  ৯৫.৬৭  ৮৭.৫৭  ১৮৩.২৪ ৬৫৪৭২০  ৭৩২৯৬০  ৮১১৭৬৫  ৭৮.০০  ৬০.০০  ১৩৮.০০

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

 ১৮৪.৪৩  ১৫৬.৭১  ৩৪১.১৪  ১৯৫.৭৩  ১৮১.৬৯  ৩৭৭.৪২ ৯৭৪৬৮৬  ১০৭৮৩৪৩  ১০৫৪৬১৫  ১৫৩.০০  ১২১.২০  ২৭৪.২০

 ৬৫.৪০  ৬৭.৯৫  ১৩৩.৩৫  ৬৬.০৭  ৬৬.৯৪  ১৩৩.০১ ২৮৯৮৯১  ২৮৯১৫২  ২৭৫৯৩৩  ৬১.১৭  ৬৩.০০  ১২৪.১৭

 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  ৯৯৯১৭  ১১.৯৯  ০.০০  ১১.৯৯

 ৬৫.৪০  ৬৭.৯৫  ১৩৩.৩৫  ৬৬.০৭  ৬৬.৯৪  ১৩৩.০১ ২৮৯৮৯১  ২৮৯১৫২  ২৭৫৯৩৩  ৬১.১৭  ৬৩.০০  ১২৪.১৭
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তফিসল-ক
বতন ও ভাতািদ (ল   টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র কাড ২০20-২1 ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3111101 কমকতােদর বতন 203.00 169.42 195.73 160.59
2. 3111201 কমচারীেদর বতন 70.00 65.40 66.07 61.17
3. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা 4.52 4.33 4.36 3.93
4. 3111310 বািড় ভাড়া 150.06 132.74 143.74 117.62
5. 3111328 াি  ও িচ িবেনাদন ভাতা 5.74 10.13 5.74 6.02
6. 3111325 উৎসব ভাতা 44.09 41.25 43.70 22.73
7. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 13.86 12.69 13.86 12.33
8. 3111306 িশ া ভাতা 3.48 3.17 3.24 2.98
9. 3111312 মাবাইল ফান ভাতা 1.80 1.50 1.80 0.65
10. 3111331 আ ায়ন ভাতা 0.36 0.30 0.36 0.00
11. 3111316 ধালাই ভাতা 0.35 0.32 0.35 0.32
12. 3111301 কাযভার ভাতা 1.00 2.97 1.00 1.47
13. 3111314 িফন ভাতা 1.13 1.07 1.10 1.07
14. 3111302 যাতায়ত ভাতা 1.69 1.60 1.66 1.56
15. 3111338 অ া  ভাতা 0.12 0.12 0.12 0.31
16. 3211109 িমক ম ির 15.00 15.00 12.00 11.99
17. ািধকার া েদর গািড় র ণােব ণ ভাতা 15.60 12.48 15.60 5.62
18. মাট 531.80 474.49 510.43 410.36

তফিসল-খ
মরামত ও র ণােব ণ (ল   টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র কাড ২০20-২1 ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3258101 যানবাহন 12.00 11.00 15.00 9.30
2. 3258102 আসবাবপ 1.00 1.00 1.00 0.00
3. 3258103 কি উটার ও অিফস সর াম 3.00 2.50 2.00 1.58
4. 3258105 য পািত ও সর াম 5.00 4.50 2.50 1.49

5. 3258107 অিফস ভবন 17.00 17.00 7.00 5.90

6. মাট 38.00 36.00 27.50 18.27
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তফিসল-গ
অ া  য়  (ল   টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত
ন র কাড ২০20-২1 ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3241101 মণ য় ( দশ/িবেদশ) 200.00 185.00 185.00 158.23
2. 3111327 অিধকাল ভাতা 16.00 16.00 16.00 15.12
3. 3821101 কা ম, , ভ াট 2.00 2.00 2.00 0.00
4. 3211119 ডাক 2.00 2.00 2.00 0.94
5. 3211117 টেল ,ই ারেনট/ া 12.00 12.00 12.00 11.80
6. 3211115 পািন (পয়ঃ িন াশন সহ) 5.00 5.00 3.00 2.98
7. 3221108 িবমা ও াংক চাজ 20.00 20.00 15.00 9.74
8. 3221110 কিমশন/ দ 20.00 20.00 12.00 13.99
9. 3255102 ণ ও বাধাই 15.00 15.00 15.00 14.71
10. 3255104 শনাির 8.00 8.00 8.00 6.22
11. 3257103 গেবষণা সমী া 50.00 50.00 50.00 39.06
12. 3211127 বইপ  ও সামিয়কী 2.00 2.00 3.00 0.97
13. 3211128 ইউিনফম 3.00 6.00 3.00 1.65
14. 3211111 সিমনার/কনফাের 50.00 50.00 50.00 21.56
15. 3211106 আ ায়ন য় 18.00 18.00 18.00 16.52
16. 3256103 বহায ািদ য় 3.00 3.00 3.00 0.46
17. 3252105 িচিকৎসা য় 20.00 20.00 10.00 7.21
18. 3257101 কনসালেটি  িফ 10.00 10.00 10.00 7.65
19. 3211102 পির ার পিরছ তা 1.50 2.00 0.50 0.14
20. 3211110 আইন সং া  য় 60.00 50.00 100.00 40.16
21. 3111332 স ানী ভাতা** 45.00 45.00 45.00 43.56
22. পরী ার িফ সং া  য় 15.00 15.00 15.00 7.50
23. 3255101 কি উটার সাম ী 10.00 10.00 10.00 9.99
24. 3221101 অিডট িফ 5.00 5.00 2.00 1.10
25. কিম  িম ং/উ ু  সভা 5.00 5.00 5.00 4.07
26. আ জািতক িত ােন চ দা 8.00 6.00 4.00 0.00
27. মলা 10.00 10.00 10.00 5.83
28. 3211121 ভাড়া সর ািদ 1.00 1.00 1.00 0.00
29. িদবস/উৎসব উৎযাপন 31.00 31.00 6.00 4.61
30. ইেনােভশন 6.00 6.00 6.00 4.73
31. িজব বণার 5.00 5.00 0.00 0.00
32. িবিবধ 4.00 4.00 4.00 5.16

মাট(১+....+৩২) 662.50 639.00 625.50 455.66
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তফিসল-ঘ
িবিনেয়াগ তফিসল (ল   টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত
ন র কাড ২০20-২1 ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. ৪১১১২০১ অিফস ভবন িনমাণ 500.00 500.00 500.00 57.93

2. 4112101 মটরযান ( রিজে শনসহ ) 100.00 50.00 100.00 167.17

3.  য পািত ও অ া  সর াম 12.00 12.00 10.00 6.27

4. 4112304 েকৗশল সর াম (এিস সহ) 10.00 10.00 10.00 3.26

5. 4112202 কি উটার 20.00 20.00 20.00 15.94

6. 4113301 কি উটার সফটওয় ার 400.00 250.00 250.00 7.07

7. 4112310 অিফস সর াম 10.00 5.00 10.00 1.97

8. 4112314 আসবাবপ 10.00 10.00 10.00 4.45

9. 4112204 টিলেযাগােযাগ ( াপনসহ) 5.00 4.00 8.00 2.38

10. 4112303 ব িতক সর াম ( সালার ােনল) 0.00 0.00 2.00 0.00

15. মাট (১+....+১৪) 1067.00 861.00 920.00 266.44

ঋণ ও অি ম
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

ন র কাড ২০20-২1 ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 7215101 হ িনমাণ অি ম 20.00 20.00 2.50 0.00 
2. 7215102 কি উটার অি ম 5.00 5.00 5.00 0.00 
3. অ া  অি ম 5.00 5.00 5.00 0.00
4. মাট 30.00 30.00 12.50 0.00

*কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালন ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে  সরকােরর
যথাযথ অ েমাদন এবং িনয়মনীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যেত পাের।

তফিসল-ঙ
কমচারীেদর ভিব  তহিবল, পনশন এবং া ই (ল   টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত
ন র কাড ২০20-২1 ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1.  পনশন ও া ই 1000.00 200.00 200.00 200.00 
2.  ভিব  তহিবেলর দ 10.00 10.00 5.00 0.78 
3. মাট 1010.00 210.00 205.00 200.78
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(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১ বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )

ক.  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২ বেদিশক ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)
ক.  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৩ সরকাির ঋণ (পিরেশািধত )
ক.  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৪ সরকাির ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)
ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৫ াংক ঋণ (পিরেশািধত )  
১. দীঘেময়ািদ   
ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00
২.  েময়ািদ  
ক.  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৬ াংক ঋণ (বেকয়া)
১.  দীঘেময়ািদ  
ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00
২. েময়ািদ   
ক.  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ.  দ 0.00 0.00 0.00 0.00
মাট 0.00 0.00 0.00 0.00

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ ৩০/০৬/২০১৯ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়
ন র কাড পয  বেকয়া 2020-21 2019-20 2018-19

দীঘেময়ািদ ঋণ    
১ ক. আসল  0.00 0.00 0.00

খ. দ  0.00 0.00 0.00
মাট 0.00 0.00 0.00

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

        দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী
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