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বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  
1. িমকা 
 বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  আইন, ২০১০ ণয়েনর মা েম বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  
( বজা) এর যা া  হয়। বজা’র ল  ২০৩০ সােলর মে  প াৎপদ ও অন সর এলাকাসহ স াবনাময় সকল 
এলাকায় পিরকি তভােব িশ  িত ান াপেনর লে  ১০০ অথৈনিতক অ ল িত া করা। অথৈনিতক অ ল 

িত ার মা েম দেশর উ য়ন, উৎপাদন, র ানী ও কমসং ােনর েযাগ ি  কের দশেক উ ত রাে র পযােয় 
িনেয় যাওয়া। এ লে  বজা িনরলসভােব কাজ কের যাে । 
  
2. পক  (Vision): 

বাংলােদেশ িবিনেয়াগ তথা উ য়েনর জ  এক  িনভরেযা  সবা দানকারী এবং িব মােনর িবিনেয়াগ বা ব 
িত ান িহেসেব বজা’ ক গেড় তালা। 

 
3. অিভল  (Mission): 

বজা’র অিভল  হে  িনরবি ভােব িবিনেয়াগকারীেদর জ  অথৈনিতক অ েল আকষণীয় িবিনেয়াগ সহায়ক 
পিরেবশ তির। িবিনেয়াগকারীেদর জ  ওয়ান প সািভস এবং িবিভ  েণাদনা ােকেজর মা েম 
িবিনেয়াগকারীেদর িবিনেয়ােগ উৎসািহত করা। 

 
4. কৗশলগত উে স হ: 

ক) অথৈনিতক অ েলর উ য়ন করা; 
খ) আইন ও িবিধ  ণয়ন; 
গ) আিথক ব াপনার উ য়ন; 
ঘ) APA System ক দ  ও কাযকর করা; 
ঙ) জবাবিদিহতা ও সবা িনি ত করা। 

 
5. ধান কাযাবলী: 

ক) দেশর প াৎপদ ও অন সর এলাকাসহ স াবনাময় সকল এলাকায় অথৈনিতক অ ল িত া; 
খ) কমসং ােনর েযাগ ি ; 
গ) িশ ায়ন ও উৎপাদেন বিচ তা আনয়ন; 
ঘ) উৎপাদন ও র ািন ি  করা; 
ঙ) অভ রীণ বাজােরর চািহদা রণ; 
চ) ানীয় ও বেদিশক িবিনেয়াগ আ  করা; 
ছ) ওয়ান প সািভস িনি ত করা; 
জ) আ িনক ি র সেবা  বহার। 

 
6. িবগত বছরস েহর অজন: 
 বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  ক ক এ পয  সারা দেশ ৯৩  অথৈনিতক অ েলর ান িনবাচন স  

করা হেয়েছ যার মে  64  সরকাির এবং 29  বসরকাির অথৈনিতক অ ল। ইেতামে  ২৮  অথৈনিতক 
অ েলর উ য়ন কায ম  হেয়েছ। এসব অথৈনিতক অ ল িতি ত হেল ত  ও পেরা ভােব ায় এক 
কা  লােকর কমসং ােনর েযাগ ি  এবং অিতির  ৪০ িবিলয়ন মািকন ডলােরর সমপিরমাণ ে র প  ও 
সবা উৎপাদন ও র ািন করা স ব হেব বেল আশা করা হে ; 
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 চ াম জলার িমরসরাই ও সীতা  উপেজলা এবং ফনী জলার সানাগাজী উপেজলার উপ লীয় এলাকা 
সম েয় ায় ৩০ হাজার একর জিমর উপর দেশর হ ম পিরকি ত িশ নগরী িহেসেব “ব ব  শখ িজব 
িশ নগর” াপেনর কাজ এিগেয় চেলেছ। অথৈনিতক অ ল েলােত এ পয  সবেমাট 50,372 একর জিম 
বজা’র মািলকানায় এেসেছ (অিধ হণ 6,654 একর এবং বে াব  43,৭18 একর) এবং আরও ায় 25 হাজার 

একর জিম অিধ হণ এবং বে াবে র ি য়াধীন আেছ; 
 অথৈনিতক অ েল িবিনেয়ােগর উপ  পিরেবশ িনি ত হওয়ায় ইেতামে  দিশ-িবেদিশ 150  িবিনেয়াগকারী 

িত ােনর িনকট হেত ায় ২০.50 িবিলয়ন মািকন ডলােরর সমপিরমাণ িবিনেয়াগ াব পাওয়া গেছ এবং 
সখােন ায় 8 ল  লােকর কমসং ান হেব বেল আশা করা হে ; 

 বসরকারী িবিনেয়ােগ সরাসির উৎসাহ দবার লে  দেশর নামধ  িশ  উে া াগণেক 11  বসরকাির 
অথৈনিতক অ ল িত ার লাইেস  দান করা হেয়েছ। এসব অথৈনিতক অ েলর মে  ৮ েত ইেতামে  িশ  

াপন ও বািণিজ ক উৎপাদন  হেয়েছ এবং সখােন ায় 30 হাজার জেনর কমসং ান হেয়েছ; 
 বজা চীন, জাপান ও ভারতীয় িবিনেয়াগকারীেদর জ  িজ- -িজ িভি েত থক অথৈনিতক অ ল াপেনর 

উে াগ হণ কেরেছ; 
 নারায়ণগে র আড়াইহাজার উপেজলায় এক হাজার একর জিমর উপর জাপািন অথৈনিতক অ ল, চ ােমর 

আেনায়ারা উপেজলায় ৭৮৩ একর জিমর উপর চাইনীজ িবিনেয়াগকারীেদর জ  এ িসভ ইকেনািমক জান গেড় 
তালা হে । এছাড়া ভারতীয় িবিনেয়াগকারীেদর জ  ৩  ইকেনািমক জান াপন করা হে । 

7. ওয়ান প সািভস: 
জাইকার কািরগির সহায়তায় িবিনেয়াগকারীেদর ওয়ান প সািভস (ওএসএস) দােনর জ  বজা’য় এক  
Comprehensive One Stop Service Center চা  করা হেয়েছ। ওয়ান প সািভেসর আওতায় 
িবিনেয়াগকারীেদরেক বতমােন 125 ধরেনর সবা দান করা হে  যার মে  17  সবা অন-লাইেন দান করা 
হে ; পযায় েম অন-লাইেন সবার সং া আেরা ি র উে াগ হণ করা হেয়েছ। এর ফেল দেশর সািবক 
Ease of Doing Business চেকর উ িত সাধন হেব। 

8. সািবক আয়- য় 
সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজট, 2019-20 অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট 

এবং ২০১৮-১৯ অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ঘাটিত: 
                                                            (ল  টাকা) 

িমক 
নং 

িববরণ বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 
২০১৯-২০ 

অ েমািদত বােজট 
২০১৯-২০ 

সামিয়ক 
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (6) 
১. মাট আয়  47766.00 48852.00 ৩৪৬৭০.০০ 39478.60 
২. মাট য় 7836.75 2876.20 ৪৫৬৮.১৪ 1517.35 
৩. য় উ ৃ  আয়/ ঘাটিত 39929.25 45975.80 ৩০১০১.৮৬ 37961.25 

 

9. বােজট পযােলাচনা 
খ. পিরচালন া  

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক পে র সরকাির অ দান যথা েম 
40.13 কা  ও 44.13 কা  টাকাসহ মাট আয় 488.52 কা  ও 477.66 কা  টাকা হেব বেল া লন করা 
হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সরকাির অ দান 73.99 কা  টাকাসহ মাট আেয়র পিরমাণ িছল 394.79 কা  
টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট েয়র া লন করা হেয়েছ 
যথা েম 28.76 কা  ও 78.37 কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছের মাট েয়র পিরমাণ িছল 15.17 কা  টাকা। 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের য় উ ৃ  আেয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম 459.76 কা  ও 
399.29 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের য় উ ৃ  আেয়র পিরমাণ িছল 379.61 কা  টাকা। 
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ঘ. তহিবল বাহ  
২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট তহিবল াি  া লন 

করা হেয়েছ যথা েম 864.26 কা  ও 379.25 কা  টাকা এবং তহিবল বহােরর পর উ  সমেয়র শেষ 
যথা েম 20.04 কা  টাকা ও 869.46 কা  টাকা াংক জমািতির  হেব মেম িহেসব করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথবছের সং ার সং হীত তহিবেলর পিরমাণ িছল ৬৮১.৪৭ কা  টাকা এবং সমাপনী নগদ ও াংক ি িতর 
পিরমাণ িছল ৪০৪.৫০ কা  টাকা। 

ঙ. সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 
িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক

ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. য় উ  আয় ল  টাকা 39929.20 45975.80 ৩৭৯৬১.২৫
2. অবচয় " 0.00 0.00 0.00
3. বতন ও ভাতািদ " 1511.50 ১০৯৯.৭ 829.19
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 41440.70 47075.50 38790.44
5. কমচারীর সং া জন ২৫৫ ২৫০ ২৫০
6. কম িত  সংেযাগ টাকা 16251255 18830200 15516176

 
 ২০১৮-১৯ অথবছেরর সং ার মাট সংেযাগ িছল ৩৮৭.৯০ কা  টাকা যা ২০১৯-২০ সংেশািধত 
বােজট ও ২০২০-২১  া িলত অথবছেরর বােজেট যথা েম ৪৭০.৭৬ ও 414.41 কা  টাকায় দ ড়ােব। ২০১৯-২০ 
ও ২০২০-২১ অথবছের কম িত মাট সংেযাগ া লন করা হেয়েছ যথা েম ১৮৮,৩০,২০০ টাকা ও 
১62,51,255 টাকা।    ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত সংেযােগর পিরমাণ িছল ১৫৫,১৬,১৭৬ টাকা।  

চ. িবিনেয়াগ ও স য়   

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 112402.49 76320.26 130574.76
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " 39929.25 45975.80 37961.25
3. অবচয় " 0.00 0.00 0.00
4. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 39929.25 45975.80 37961.25

 ২০১৯-২০ সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ ািবত অথবছেরর বােজেট সং ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ 
763.20 ও 1124.02 কা  টাকা া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 1305.75 
কা  টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার মাট স য় 459.76 কা  ও 399.29 কা  টাকায় 

দ ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট স েয়র পিরমাণ িছল 379.61 কা  টাকা। 

ছ.  লধন কাঠােমা 
 ৩০ ন ২০১9 তািরেখর িহসাব অ যায়ী ক পে র মাট স েদর পিরমাণ িছল 3305.27 কা  টাকা।    
৩০ ন ২০20 ও ৩০ ন ২০21 তািরেখ সং ার মাট স দ ি  পেয় হেব যথা েম 3643.93 কা  ও 
3918.53 কা  টাকা। 
জ.  সরকাির কাষাগাের দয় 

২০১৮-১৯ অথবছের সং া মাট কান টাকা সরকাির কাষাগাের জমা দান কেরিন। প া  র ২০১৯-২০ 
ও ২০২০-২১ অথবছের ক প  যথা েম ০.50 কা  ও ০.45 কা  টাকা কেব সরকাির কাষাগাের জমা দান 
করেব। 
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ঝ.  জনবল  
  ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট সং ার জনবল 

া লন করা হেয়েছ 255 জন কের। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত 
বােজেট বতন ও ভাতািদ বাবদ েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ১১.০০ কা  ও ১৫.১২ কা  টাকা। ২০১৮-
১৯ অথবছের সং ার মাট জনবল িছল ২৫০ জন এবং বতন ও ভাতািদ খােত য় হয় ৮২৯.১৯ কা  টাকা। ২০১৯-
২০ ও ২০২০-২১ অথবছের সং ার কম িত গড় বতন ও ভাতািদ া লন করা হেয়েছ যথা েম ৪,৩১,২৫৫ টাকা ও 
৫,৯২,৭৪৫ টাকা কের। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৩,৩১,৬৭৬ টাকা।  
 
 
 
 
 

িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব। 
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বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমান 

সং�া . ১ জিম ইজারা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ২ ইজারা�ত �ম�ি��ত জিম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

বগ � িমটার . ৩ বাৎসিরক ভবন ভাড়া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

বগ �িমটার . ৪ ভাড়া�ত �ম�ি��ত ভবন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৫ পািন সংেযাগ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৬ �াস সংেযাগ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৭ িব��ৎ সংেযাগ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৮ বাৎসিরক লাইেস� �দান ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সং�া . ৯ �মাট �দান�ত লাইেস� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� আয় 

লাখ টাকা . ১০ জিম ইজারা ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০

% . ১১ - �মাট রাজে�র হার ৮৩.৭৪ ৮১.৮৮ ৮৬.৫৩ ৭৫.৯৯

লাখ টাকা . ১২ ভবন ভাড়া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ সরকাির অ�দান ৪৪১৩.০০ ৪০১৩.০০ ১৮০০.০০ ৭৩৯৮.৬০

% . ১৪ - �মাট রাজে�র হার ৯.২৪ ৮.২১ ৫.১৯ ১৮.৭৪

লাখ টাকা . ১৫ লাইেস� িফ ২০.০০ ২০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০

লাখ টাকা . ১৬ সািভ�স চাজ� ১০০.০০ ২০.০০ ১০০.০০ ২০.০০

লাখ টাকা . ১৭ পািন িবল ২০.০০ ৪০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৮ �াংক �দ ৩০০০.০০ ৪৬০০.০০ ২৫০০.০০ ২০০০.০০

লাখ টাকা . ১৯ অ�া� ২১৩.০০ ১৫৯.০০ ২০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২০ �মাট রাজ� আয় (১৩+ ১৪+ ...... +১৯) ৪৭৭৬৬.০০ ৪৮৮৫২.০০ ৩৪৬৭০.০০ ৩৯৪৭৮.৬০
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বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

রাজ� �য় 

লাখ টাকা . ২১ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১৫১১.৫০ ১০৯৯.৭০ ১১১১.৮৪ ৮২৯.১৯

% . ২২ - �মাট �েয়র হার ১৯.২৯ ৩৮.২৩ ২৪.৩৪ ৫৪.৬৫

লাখ টাকা . ২৩ কম�চারী ক�াণ ও �িবধািদ(তফিসল-খ) ৫৮.০০ ২৮.৫০ ৩৪.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৪ খাজনা,ভাড়া ও কর ৩০৫.০০ ২৭৫.০০ ৩০০.০০ ১২৭.৯৫

লাখ টাকা . ২৫ িব��ৎ ৫০.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৬ ডাক,তার ও �টিলেফান ২০.০০ ১৬.০০ ৪.০০ ১৩.১৪

লাখ টাকা . ২৭ ��ণ ও মিনহাির ৪০.০০ ২০.০০ ২১.০০ ১৫.০০

লাখ টাকা . ২৮ �িশ�ণ ২৮০.০০ ২২৫.০০ ১৫০.০০ ৯৮.০০

লাখ টাকা . ২৯◌ঁ জবালািন (িসএনিজ, �প�ল ইত�ািদ) ৫০.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ ১১.৩৭

লাখ টাকা . ৩০ বািণিজ�ক উ�য়ন �য় ২০০.০০ ৫০.০০ ২০০.০০ ৫.০০

% . ৩১ - �মাট �েয়র হার ২.৫৫ ১.৭৪ ৪.৩৮ ০.৩৩

লাখ টাকা . ৩২ �চার ও িব�াপন ৫০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ১২.০০

লাখ টাকা . ৩৩ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৪ �াংক চাজ� ২০.০০ ১৫.০০ ৪.০০ ২.০০

লাখ টাকা . ৩৫ �মণ �য় ৩০.০০ ২০.০০ ২৫.০০ ১৯.৫০

লাখ টাকা . ৩৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ �য় (তফিসল-গ) ১৯৭০.০০ ৫৪২.০০ ১৮৩০.০০ ১৩৬.০০

% . ৩৭ - �মাট �েয়র হার ২৫.১৪ ১৮.৮৪ ৪০.০৬ ৮.৯৬

লাখ টাকা . ৩৮ অ�া� �য় (তফিসল-ঘ) ৩২৫২.২৫ ৫০৫.০০ ৮১৮.৩০ ২৪৮.২০

লাখ টাকা . ৩৯ �মাট �য় ৭৮৩৬.৭৫ ২৮৭৬.২০ ৪৫৬৮.১৪ ১৫১৭.৩৫

লাখ টাকা . ৪০ �মাট উ�� ৩৯৯২৯.২৫ ৪৫৯৭৫.৮০ ৩০১০১.৮৬ ৩৭৯৬১.২৫
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২০২০-২১ 

বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

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

২ সরকাির  অ�দান  ৪৪১৩.০০  ৪০১৩.০০  ১৮০০.০০  ৭৩৯৮.৬০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ২০.০০  ২০.০০  ৭০.০০  ৬০.০০. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �া� ভাড়া  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া�  ৪৩৩৩৩.০০  ৪৪৮১৯.০০  ৩২৮০০.০০  ৩২০২০.০০. 

১২ �মাট আয়  ৪৭৭৬৬.০০  ৪৮৮৫২.০০  ৩৪৬৭০.০০  ৩৯৪৭৮.৬০. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ১৫১১.৫০  ১০৯৯.৭০  ১১১১.৮৪  ৮২৯.১৯. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৫৮.০০  ২৮.৫০  ৩৪.০০  ০.০০. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১৯৭০.০০  ৫৪২.০০  ১৮৩০.০০  ১৩৬.০০. 

১৬ অবচয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ২৮০.০০  ২২৫.০০  ১৫০.০০  ৯৮.০০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৫০.০০  ৩৫.০০  ৪০.০০  ১১.৩৭. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৫.০০  ০.০০  ১০.০০  ০.০০. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ২০.০০  ৩০.০০  ৪০.০০  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�া�  ৩৯৪২.২৫  ৯১৬.০০  ১৩৫২.৩০  ৪৪২.৭৯. 

২৪ �মাট �য়  ৭৮৩৬.৭৫  ২৮৭৬.২০  ৪৫৬৮.১৪  ১৫১৭.৩৫. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৩০৭৩২৩৫.২৯  ১১২৭৯২১.৫৭  ২৫৬৬৩৭০.৭৯  ৬০৬৯৪০.০০. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৩৯৯২৯.২৫  ৪৫৯৭৫.৮০  ৩০১০১.৮৬  ৩৭৯৬১.২৫. 
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বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৪০,৪৫০.১১-২,০০৪.২১  ৩০,১৮৫.২৫ ৩৮৮,৮২১.১৬ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৪৫,৯৭৫.৮০ ৩৯,৯২৯.২৫  ৩৭,৯৬১.২৫ ৩০,১০১.৮৬ . 

৩ অবচয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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  ৮৬,৪২৫.৯১ ৩৭,৯২৫.০৪  ৬৮,১৪৬.৫০ ৪১৮,৯২৩.০২ . 

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  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭৬,৩২০.২৬ ১১২,৪০২.৪৯  ১৩০,৫৭৪.৭৬ ৯২,৬৭৫.০০ . 

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

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ১২,১০৯.৮৬ ১২,৪৬৮.৭০  ৯,১৩৬.২৮ ১০,৪৭৪.৬৪ . 

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

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত -২,০০৪.২১-৮৬,৯৪৬.১৫  ৪০,৪৫০.১১ ৩১৫,৭৭৩.৩৮ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৮৬,৪২৫.৯১ ৩৭,৯২৫.০৪  ১৮০,১৬১.১৫ ৪১৮,৯২৩.০২ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০ -১১২,০১৪.৬৫ ০.০০ . 

 ৫১৮  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৫১৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ১২১৫৮০.৬১ ৮১৬৫১.৩৬ ৩৫৬৭৫.৫৬. 

৩ ই��ই� ১২১৫৮০.৬১ ৮১৬৫১.৩৬ ৩৫৬৭৫.৫৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ২৭০২৭২.৫১ ২৮২৭৪১.২১ ২৯৪৮৫১.০৭. 

৫ চলিত দায় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

৬ �মাট দায় ২৭০২৭২.৫১ ২৮২৭৪১.২১ ২৯৪৮৫১.০৭. 

৭ �মাট তহিবল ৩৯১৮৫৩.১২ ৩৬৪৩৯২.৫৭ ৩৩০৫২৬.৬৩. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৬৯ : ৩১ ৭৮ : ২২ ৮৯:১১. 

৯ চলিত অ�পাত ০.০০ : ১ ০.০০ : ১ ০.০০ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০ : ১ ০ : ১ ০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৪৭৮৭৯৯.২৭ ৩৬৬৩৯৬.৭৮ ২৯০০৭৬.৫২. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৪৭৮৭৯৯.২৭ ৩৬৬৩৯৬.৭৮ ২৯০০৭৬.৫২. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ -৮৬৯৪৬.১৫ -২০০৪.২১ ৪০৪৫০.১১. 

১৬ �মাট স�দ ৩৯১৮৫৩.১২ ৩৬৪৩৯২.৫৭ ৩৩০৫২৬.৬৩. 

 ৫১৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  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  ৪৫.০০  ০.০০ ৫০.০০  ১.০০. 

�মাট ১৪  ৪৫.০০  ০.০০ ৫০.০০  ১.০০. 

 ৫২১  



 

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 অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 522.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ২,৩১৪,৬০৯ কম �চারী (��ড ১-৫)  ২৩  ১৯  ২৩  ২৩  ২৩  ২৩  ২৩  ২৩  ২৫০.০০  ২৮২.৩৬  ৫৩২.৩৬. 

২  ৯৪৭,৫০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৪০  ১৫  ৪০  ৪০  ৩৭  ৪০  ৪০  ৩৭  ১৯০.০০  ১৮৯.০০  ৩৭৯.০০. 

৩  ৬১২,৫০০ কম �চারী (��ড ১০)  ৮  ৬  ৮  ৮  ৬  ৮  ৮  ৬  ২৫.০০  ২৪.০০  ৪৯.০০. 

৪  ১,৩৫২,৬২০ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৭১  ৪০  ৭১  ৭১  ৬৬  ৭১  ৭১  ৬৬  ৪৬৫.০০  ৪৯৫.৩৬  ৯৬০.৩৬. 

৫  ২৯৯,৫৩৩ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ২৮০.৫২  ২৭০.৬২  ৫৫১.১৪. 

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  ২৯৯,৫৩৩ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ১৮৪  ২৮০.৫২  ২৭০.৬২  ৫৫১.১৪. 

১১  ৫৯২,৭৪৫ �মাট (৪+৯+১০)  ২৫৫  ২২৪  ২৫৫  ২৫৫  ২৫০  ২৫৫  ২৫৫  ২৫০  ৭৪৫.৫২  ৭৬৫.৯৮  ১,৫১১.৫০. 

 ৫২২  



 

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 অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 523.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ১৮০.০০  ১৮২.০০  ৩৬২.০০  ১৮০.৯৩  ২২৭.৭৫  ৪০৮.৬৮ ১৫৭৩৯১৩  ২১৫০৯৪৭  ১৬৩০৪৩৫  ১৬৫.০০  ২১০.০০  ৩৭৫.০০

 ১৬০.০০  ১৫৮.৬৩  ৩১৮.৬৩  ১২৮.২২  ১১৫.৬০  ২৪৩.৮২ ৭৯৬৫৭৫  ৭৮৬৫১৬  ৭২১৬২২  ১১৭.০০  ১৫০.০০  ২৬৭.০০

 ১৮.৩৬  ১৭.৫৯  ৩৫.৯৫  ১৫.৬০  ১৫.৪৩  ৩১.০৩ ৪৪৯৩৭৫  ৬২০৬০০  ৫৫০০০০  ১৩.০০  ২০.০০  ৩৩.০০

 ৩৫৮.৩৬  ৩৫৮.২২  ৭১৬.৫৮  ৩২৪.৭৫  ৩৫৮.৭৮  ৬৮৩.৫৩ ১০০৯২৬৮  ১২৪২৭৮২  ১০২২৭২৭  ২৯৫.০০  ৩৮০.০০  ৬৭৫.০০

 ১৯৪.১২  ১৮৯.০০  ৩৮৩.১২  ২১২.৩৪  ২১৫.৯৭  ৪২৮.৩১ ২০৮২১৭  ৩৪৮২২০  ৮৩৭৯৯  ৮৫.০০  ৬৯.১৯  ১৫৪.১৯

 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

 ১৯৪.১২  ১৮৯.০০  ৩৮৩.১২  ২১২.৩৪  ২১৫.৯৭  ৪২৮.৩১ ২০৮২১৭  ৩৪৮২২০  ৮৩৭৯৯  ৮৫.০০  ৬৯.১৯  ১৫৪.১৯

 ৫৫২.৪৮  ৫৪৭.২২  ১,০৯৯.৭০  ৫৩৭.০৯  ৫৭৪.৭৫  ১,১১১.৮৪ ৪৩১২৫৫  ৬২৪৬২৯  ৩৩১৬৭৬  ৩৮০.০০  ৪৪৯.১৯  ৮২৯.১৯

 ৫২৩  



তফিসল-ক
(ল  টাকায়)

িমক 
নং

অথৈনিতক িববরণ   বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3111-101,২০১ ল বতন 500.00 379.00 300.56 271.11
2. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা 250.00 190.00 165.00 198.00
3. 3111311 িচিকৎসা ভাতা 18.00 12.00 20.00 9.25
4. গািড় র ণােব ণ ভাতা 119.00 107.00 105.00 94.00
5. 3111302 যাতায়াত ভাতা 1.00 0.50 1.00 0.15
6. 3111314 িফন ভাতা 1.50 0.50 1.00 0.15
7. 3111331 আ ায়ন ভাতা 1.50 1.20 1.00 0.80
8. 3111306 িশ া ভাতা 4.00 3.00 5.00 3.00
9.

31113-25, 35

উৎসব বানাস (বাংলা নববষ 
ভাতাসহ) 83.00 55.00 112.00 92.64

10. ইনেসি ভ বানাস 35.00 35.00 35.00 0.00
11. 3111312 মাবাইল ভাতা 18.00 16.00 8.00 3.15
12. 3111328 াি  ও িবেনাদন ভাতা 17.00 17.00 23.53 8.00
13. 3111333 ডেমি ক এইড 6.00 5.00 2.00 1.95
14. নন ক াল ং সবা 300.00 200.00 332.75 81.99
15. ধালাই ভাতা 1.00 0.50 0.00 0.00
16. 3111327 অিতির  সমেয় কােজর ভাতা 24.00 12.00 10.00 5.00
17. আনসারেদর বতন-ভাতািদ 132.50 66.00 100.00 60.00
18. মাট 1511.50 1099.70 1221.84 829.19

তফিসল - খ
(ল  টাকায়)

িমক 
নং

অথৈনিতক িববরণ   বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. ভিব  তহিবল 0.00 0.00 6.00 0.00
2. 382100 িবেশষ অ ানািদ উদযাপন 20.00 10.00 3.00 0.00
3. 3721102 ক াণ 20.00 10.00 10.00 0.00
4. 3252109 িচিকৎসা য় 10.00 5.00 5.00 0.00
5. 3731101 া ই 2.00 0.50 0.00 0.00
6. 3111331 আ ায়ন ভাতা 6.00 3.00
7. মাট 58.00 28.50 24.00 0.00

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প

বতন-ভাতািদ

কমচারী ক াণ ও িবধািদ

524



তফিসল - গ
(ল  টাকায়)

িমক 
নং

অথৈনিতক িববরণ   বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3258101 ইমারত 20.00 0.00 0.00 0.00
2. যানবাহন 20.00 10.00 10.00 4.00
3. 3258104 য পািত ও অিফস সর াম 10.00 5.00 5.00 1.00
4. 3258102 আসবাবপ 10.00 5.00 5.00 1.00
5. কালভাট 300.00 0.00 0.00 0.00
6. গইট ও সীমানা াচীর 50.00 0.00 80.00 0.00
7. পািন, িব ৎ ও াস লাইন 10.00 2.00 10.00 0.00
8. নবাসন 1500.00 500.00 1600.00 0.00
9. অ া 50.00 20.00 120.00 130.00
10. মাট 1970.00 542.00 1830.00 136.00

তফিসল - ঘ
(ল  টাকায়)

িমক 
নং

অথৈনিতক িববরণ   বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. পাশাক পিরে দ 6.00 4.00 7.00 0.00
2. আইন খরচ 10.00 4.00 20.00 5.00
3. অিডট িফ 2.00 1.00 1.00 0.20
4. জনবল িনেয়াগ সং া  য় 200.00 150.00 0.00 0.00
5. পি কা ও সামিয়কী 4.00 3.00 5.30 5.00
6. পািন ও পয় িন াশন য় 10.00 6.00 10.00 0.00
7. িম রিজে শন 8.00 5.00 5.00 4.00
8. িবমা 0.00 0.00 0.00 0.00
9. আ ায়ন 12.00 10.00 15.00 8.00
10. যাতায়াত 10.00 4.00 0.00 0.00
11. কাশনা 50.00 25.00 0.00 0.00
12. চাদা ও অ দান 25.00 10.00 10.00 0.00
13. ধালাই খরচ 0.25 0.00 0.00 0.00
14. দিনক ম ির 10.00 3.00 10.00 0.00
15. সিমনার/ ওয়াকশপ 25.00 5.00 15.00 0.00
16. কনসালেটি 175.00 120.00 20.00 10.00
17. স ানী 30.00 20.00 15.00 0.00
18.  রাপণ 10.00 5.00 10.00 0.00
19. অ া 150.00 120.00 65.00 215.00
20. কি উটার সাম ী 15.00 10.00 10.00 1.00
21. বজা অিফেসর অভ রীন সাজস া 2500.00 0.00 500.00 0.00
22. মাট 3252.25 505.00 718.30 248.20

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প

মরামত ও র নােব ণ

অ া  অিফস খরচ
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তফিসল- ঙ

(ল  টাকায়)
িমক 
নং

অথৈনিতক িববরণ   বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 4141101 জিম অিধ হণ 31000.00 20,700.27         60000.00 89132.00
3. িম উ য়ন 39940.00 14518.25 26643.00 30432.10
4. 4111201 ভবন িনমাণ 2746.00 7355.00 237.00 5929.59
5. ত কাজ
 ক) িব ৎ 1100.00 412.68 5.00 0.00
 খ) পািন 6706.63 1172.43 3704.00 2265.26
 4111316 গ) াস 11000.00 9946.00 0.00 200.00

6. স া তা যাচাই/ পরামশক 1792.00 2126.75 1344.00 1645.34
7. গট, চকেপা , সি  ব  

ইত ািদ
646.86 275.88 100.00 300.00

8. 4112101 যানবাহন 400.00 155.00 200.00 298.47
9. কি উটার ও আ ষি ক 

য াংশ
50.00 30.00 30.00 12.00

10. 4112314 আসবাবপ 200.00 15.00 100.00 260.00
11. এয়ার লার ও ফ ান 200.00 50.00 10.00 0.00
12. টিলেফান 4.00 2.00 2.00 0.00
14. রা া, ন, টপাত ও কালভাট 15817.00 19561.00 0.00 0.00
15. অি  িনবাপণ সর াম 200.00 0.00 0.00 0.00
16. ন ন অ েলর উ য়ন 500.00 100.00 0.00 100.00
17. উপেমাট 112302.49 76420.26 92375.00 130574.76

18. িডএসএল পিরেশাধ 11918.70 11559.86 10474.64 9136.28
19. মাট 124221.19 87980.12 102849.64 139711.04

    
 

* পিরচালন াবর স ি েত িবিনেয়াগ

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প
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িমক নং লােনর উৎস লান হেনর কারণ লােনর পিরমান (টাকায়) লান হেনর সময় েদর হার

১ BIFFL হ  অথৈনিতক অ েলর জিম অিধ হন বাবদ ২৯২,০৫,৬৫,৩৩৭ ১৯ অে াবর,২০১৫ ৯.০০%

২ BIFFL সাবরাং িরজম পােকর িম উ য়ন বাবদ ৪৫,০০,০০,০০০ ৪ অে াবর,২০১৭ ৮.০০%

৩ BIFFL িমরসরাই অথৈনিতক অ েলর জিম অিধ হন বাবদ ১০০,০০,০০,০০০ ৬ িডেস র,২০১৭ ৮.০০%

৪ BIFFL িমরসরাই অথৈনিতক অ েলর জিম অিধ হন বাবদ ১০০,০০,০০,০০০ ২৮ নেভ র,২০১৮ ৮.০০%

৫ অথ িবভাগ ,অথ ম ণালয়
মংলা ব র ক পে র অিধ হণ ত 

২০৫ একর জিম বজার অ েল হ া র বাবদ জিম অিধ হন
৪৭,৪২,৪৮,২০৯.৫০ ২১ জা য়াির ২০১৪ ০.০০%

৬ অথ িবভাগ ,অথ ম ণালয়
িসরাজগ  অথৈনিতক অ েলর সংেযাগ 

সড়ক িনমান ৪৭.৫২ একর জিম অিধ হেনর িত রণ বাবদ
২৫,২৭,৮০,৯৩৮ 8 ন 2014 ৬.০০%

৭ অথ িবভাগ ,অথ ম ণালয় সাবরাং অথৈনিতক অ েলর জিম অিধ হন ৬০.৫০ একর ১২,৯০,৫১,০০০ 2 ফ য়াির 2016 ৬.০০%

৮ অথ িবভাগ ,অথ ম ণালয় হ  অথৈনিতক অ েলর িম উ য়ন বাবদ ১২,০৯,০০,০০০ 1 ফ য়াির 2017 ৬.০০%

৯ অথ িবভাগ ,অথ ম ণালয়
Chinese Economic and Industrial Zone (CEIZ) 
এ েবেশর জ  সংেযাগ সড়ক িনমানকে  িম অিধ হণ বাবদ

১৮,৩৩,৫১,০০০ 11 আগ  2016 ৬.০০%

BIFFL= Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited

  িববরণ 30-6-2019  বােজট সংেশািধত বােজট আদায়
পয  বেকয়া 2020-21 2019-20 2018-19

1. দীঘেময়ািদ ঋণ 1973.95    

ক. আসল  0.00 0.00 0.00

খ. দ  0.00 0.00 0.00

মাট 1973.95 0.00 0.00 0.00

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

িবিভ  উৎস হেত া  ঋেনর িববরণ

বাংলােদশ অথ ৈনিতক অ ল ক প

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী

(ল  টাকায়)

527



  (ল  টাকায়)

কে র নাম অ েমাদেনর  বা বায়ন

পযায়  কাল িনজ অ া ( াংক/ ব: ানীয় মাট মিশনাির/ অ া  
(অথ অথ সরবরাহ ঋণ, া া য পািত য়

 বছর)  ডাউনেপেম ইত ািদ 
 ইত ািদ) 8=6+7 য়

2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10
 

অ েমািদত িনজ - - 27363.00 27363.00 - 27363.00

অথ

    

মাট (১+2)   27363.00 27363.00 0.00 27363.00
 

1. ব ব  শখ িজব 
িশ নগেরর িমরসরাই অথৈ িতক 

অ েল রা া ও পািন িন াশন 
অবকাঠােমা িনমান 

ও অ া  পরামশ সবা হন

১ এি ল 
২০২০ 
হেত

৩০ ন
2021

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প
2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (সং ার িনজ  তহিবল)

ক  অথায়েনর উৎস                      কে র অ েমািদত য়    
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ব: ানীয় মাট মিশনাির/ অ া  
া া য পািত য় ব: ানীয় মাট ব: ানীয় মাট ব: ানীয় মাট

ইত ািদ া া া া া া
13=11+12  য়

11 12 13=14+15 14 15 16 17 18=16+17 19 20 21=19+20 22 23 24=22+23

- - - - - - 5209.00 5209.00 - 5209.00 5209.00 - 22154.00 22154.00

  

- - - - - - - -

.

- - - - - - 5209.00 5209.00 - 5209.00 5209.00 - 22154.00 22154.00

2019-20 অথবছেরর 2019-20 অথবছেরর 2020-21 অথবছেরর 

অ েমািদত য় সংেশািধত য় া িলত য়     

(ল  টাকায়)

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প
2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (সং ার িনজ  তহিবল)

2018-19 অথবছর পয  ম ি ত য় 
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কে র িমক কে র নাম অ েমাদেনর

 কাড ন র পযায় মাট ক  

( বঃ া) সাহা  মাট বঃ া টাকাংশ  
  (টাকাংশ)  

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ক) কািরগির ক

 ১ সােপাট  ক পািস  িবি ং অ েমািদত 13982.61 13518.71 1831.64  -  

অব বজা েজ   
খ) িবিনেয়াগ ক  

 ২ বাংলােদশ অথৈ িতক অ ল উ য়ন অ েমািদত 9053.88 88619.35 20000.00    

 ক  -১ম পযায়  

৩  জামাল র অথৈনিতক অ ল অ েমািদত 33014.00 0.00 2391.00 
াপন ক        

৪  অথৈনিতক অ ল াপেনর িনিম  িম অ েমািদত 319581.00 0.00 105024.00

অিধ হন ক  (আড়াইহাজার,

নারায়নগ  ও িমরসরাই অথৈনিতক অ ল)

 ৫ িমরসরাইেয় ভারতীয় অথৈনিতক অ ল  অ েমািদত 84583.00 0.00 49999.30

াপেনর িনিম  িম অিধ হন ক     
6 নারায়নগে র আড়াইহাজাের জাপািনজ অ েমািদত 258217.97 212782.58 117376.48

অথৈনিতক অ েলর অবকাঠােমা

উ য়ন

7 ব ব  শখ িজব িশ নগর এ  অ েমািদত 63282.15 0.00 31700.00

পািন শাধনাগার ও  গভীর নল প 

াপন ক

8 িমরসরাইেয় ভারতীয় অথৈনিতক অ েমািদত 91985.00 91459.00 47090.00

 অ ল াপন

 

মাট (১+২) 873699.61 406379.64 375412.42  -  
 

 

ম2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন  

কম চীেত বরা

মাট া িলত য়

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প
2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (কািরগির ও িবিনেয়াগ )

(ল  টাকায়)
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