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বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প  
ক) িমকা 
১. াপট 
 নদী মা ক বাংলােদেশর নৗ-পেথ নৗ-পিরবহেনর অবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা ি , নৗ-পেথর উ য়ন ও না তা 
সংর ণ, অভ রীণ নৗ-ব র স েহর টািমনাল িবধা দান, নৗ-পথ জরীপ, নৗ-পথ িনেদেশর জ  বয়া, িবকন, লাইট 
িসগনাল ও পাইলেটজ িবধা দান, নৗ-পেথর বাধা-িব  অপসারেণর জ  িনমি ত নৗ-যান উ ার, নৗ-পেথর আবহাওয়া 
সং া  ত ািদ পিরেবশন এবং নৗ-কম েদর িশ ণ দান ইত ািদ সবা লক িবিধব  দািয়  পালন করার উে ে  ১৯৫৮ 
সেন অ  ক পে র ি  হয়। বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প  এক  অ-বািণিজ ক ও সবাধম  িত ান। ক প  
বষা মৗ েম ায় ৬,৫০০ িকেলািমটার নৗ-পথ এবং  মৗ েম ায় ৪,৫০০ িকেলািমটার নৗ-পেথর না তা রাখাসহ অ া  

েয়াজনীয় সবা দান কের থােক। 

 বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প  ক ক পিরচািলত নদী ব র স হ হে - ঢাকা, নারায়ণগ , লনা, বিরশাল, 
চ দ র, টংগী, প য়াখালী, বাঘাবাড়ী, আিরচা, দৗলতিদয়া, নরিসংদী, নগড়বাড়ী-কািজরহাট-নরাদহ, ভালা, মীরকািদম 
( ীগ ), মাওয়া-িশ িলয়া, নওয়াপাড়া, আ গ - ভরববাজার, বর না, চরজানাজাত, ছাতক, মঘনা, ক বাজার (ক রাঘাট), 
ফিরদ র, ঘাড়াশাল, টকনাফ, টেকরঘাট, িচলমারী, ম েচৗ রীরহাট, নামগ ,দাউদকাি -বাউিশয়া, প র ও মঘাইঘাট-
না য়ারপাড়া। ক প  ৩২  নদীব র, ায় ৮২৭  ল ঘাট/ াি ং শন ৫৪৩  বাজ/ াট/প ন, ১০  ফির টািমনাল, 
২২  ফির পেয় , ৫৮৭  ইমারত, ৩৯  যা ীছাউনী, ৩৫  জার, ২৫৫  জ , ৫৯  াংওেয়, ২৩  পাইলট শন, ৪  
উ ারকারী জলযান এবং ২৫৪  জাহাজ/ নৗ-যান এর মা েম যা ীেদর িনরাপদ আেরাহণ ও অবেরাহণ এবং মালামাল 
উঠানামার িবধািদ দান কের আসেছ। 

২. িভশন (Vision) 
সহজ, িনরাপদ ও সা য়ী অভ রীণ ও উপ লীয় নৗ-পিরবহন ব া িনি তকরণ। 

৩. িমশন (Mission) 
নৗ-পথ উ য়ন ও সংর ণ এবং যা ী ও প  পিরবহেনাপেযাগী ভৗত অবকাঠােমাগত িবধািদ দােনর মা েম 

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

৪. কৗশলগত উ ে স হ   
 ক) অভ রীণ নৗ-পেথ প  ও যা ী পিরবহেন দ তা ি ; 

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

৫. ধান কা াবিল 
ক. নৗ-পেথ না তা সংর ণ ও নদী শাসন এবং নৗ-পিরচালেনর িবধােথ অভ রীণ নদী পেথ মাকা, বয়াবািত, িবকন-

বািতসহ নৗ-সহায়ক সাম ী াপন;  
খ. নৗ-পেথর হাইে া ািফক জিরপ ও চাট কাশনা, পাইলেটজ িবধা দান এবং নদী ব রস েহ আবহওয়া- সং া  

ত  পিরেবশন;  
গ. অভ রীণ নৗ-পেথর না তা সংর েণর জ  বািষক িজং কম িচ ণয়ন ও বা বায়ন এবং ন ন নৗ-পথ চা  

করার উে েশ ত ও ত ায় নদী, খ িড় ও খাল খনন ;  
ঘ. অভ রীণ নদী-ব র ও ল  ঘাট উ য়ন, র ণােব ণ ও পিরচালন এবং নদী ব র ও ঘাটস েহ টািমনাল িবধািদ 

দান;  
ঙ. অভ রীণ নৗ-পেথ  বাধা-িব  অপসারণ ও িনমি ত/ ঘটনা কবিলত নৗ-যান উ ারসহ নৗ-পেথ যা ী ও মালামাল 

পিরবহেনর জিরপ ও ভাড়া িনধারণ; 
চ. অভ রীণ নৗ-পেথ চলাচলকারী নৗ-যােনর ডক ও ইি ন কম র দ তার উ য়েনর লে  িশ ণ দান; 
ছ.  িবিভ  নৗপেথর যা ীবাহী এবং মালবাহী নৗযােনর সময় চী/ ট পারিমট অ েমাদন।     
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৬. িবগত ৩ (িতন) বছেরর অজনস হ 
 বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন ক প  (িবআইডি উ এ) িবগত ০৩ ( িতন) বছের উ য়ন কে র আওতায় 

অভ রীণ নৗপেথর িবিভ  ােন মাট 649.52 ল  ঘনিমটার িজং কেরেছ। এেত প া, মঘনা, িড়গ া, 
শীতল া, বা , আপার মার, লায়ার মার, আিড়য়াল খ , স া নদ-নদী,  সােহেবরহাট খাল, ম মিত,  গামিত, 
িততাস, ইছামিত, রাতন , রমা, ধেল রী, কংশ, কণ লী, মির খাল, লাউকা  সহ িত খাল ও নদীর 
খনন অ  রেয়েছ; 

  উি িখত ময়ােদ মাট 391.98 ল ঘনিমটার সংর ণ িজং কের মংলা-ঘািসয়াখালী, দৗলতিদয়া- পা িরয়া, 
িশ িলয়া- ক ঠালবািড়  সহ িবিভ  ণ নৗ-পথ না  রাখা হেয়েছ;  

 এ সমেয় ৪  এি িবয়ান জার সহ অত া িনক ি স  মাট ১7  জার এবং 74  আ ষি ক জলযান ও 
সর ামািদ সং হ করা হেয়েছ । বিণত সমেয় 60840  নৗসহায়ক সাম ী  যমন মাকা, বয়া, বািত, িপিস পাল ইত ািদ 
সং হ ও িবিভ  অভ রীণ ও েটাকল নৗপেথ াপেনর ফেল িনিব  ও িনরাপদ   নৗযান চলাচল স ব হে ; 

 আেলাচ  সমেয় মাট 583  নানা আকােরর প ন ছাট, মাঝাির ও বড় ধরেনর মরামত করার পাশাপািশ  ছাট, বড় ও 
মাঝাির আকােরর ন ন মাট ১০৬  প ন িনমাণ বক  চািহদা ও েয়াজন মাতােবক িবিভ  নদীব র, ল ঘাট ও 

াি ং শেন াপেনর ফেল যা ীসাধারেণর চলাচল ও মালামাল পিরবহন সহজতর হেয়েছ। অপরিদেক, সারােদেশ 
িবআইডি উ এ’র িব মান ও ন ন িবিভ  নদীব র, ল ঘাট ও াি ং শেন প  বাঝাই ও খালাস এবং যা ী 
ওঠানামার িবধািদ মরামত ও সং ার করার পাশাপািশ ৯০  ঘােট ন ন কের জ , াড, সংেযাগ রা া, আরিসিস 
ি িড় সহ অ া  অবকাঠােমা িনমাণ করা হেয়েছ;  

 এছাড়া, মাদাির র ল ঘাটসহ ঢাকা, নারায়ণগ  এবং ট ী নদীব েরর িনয় ণাধীন উে দ ত তীর িমেত ৪.৯িকঃিমঃ 
ওয়াকওেয় িনমাণ এবং সদরঘাট টািমনাল ভবন ৪৮.৭৫৪ হাজার বগ ট স সারণ করার পাশাপািশ সদরঘাট থেক 
শ ানঘাট পয  ২.৫ িকঃিমঃ আরিসিস রা া ও েনজ কাম ওয়াকওেয় িনমাণ করা হেয়েছ; এবং 

 অ িদেক, এ সমেয় অভ রীণ নৗপেথ চলাচলকারী নৗ-যােনর ডক, ইি ন কম র দ তা, ইনসািভস মা ার ও 
াইভােদর সবেমাট 8608 জন কম েক িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

৭. সং ার  KPI(Key performance Indicator)  

 ক ািপটাল িজং ও সংর ণ িজং এর অপসািরত পিল; 

 উ য়ন ত নদীব র  ও ঘাট ; 

 জিরপ ত অভ রীণ  নৗ-পথ; 

 জিরপ ত উপ লীয়   নৗপথ; 

 সং হীত আ ষি ক জলযান; 

 10  জার িনমােনর কাজ শষ পযােয়, যার মে  ৪  হেনর কায ম চলমান; 

 িশ ণ া  ডক ও ইি ন কম ; এবং 

 ািপত নৗ-সহায়ক সাম ী। 

৮. সম া ও চ ােল স হ  

 সারা বছর াপী নৗ-পেথর না তা সংর ণ করা িবেশষতঃমংলা-ঘািষয়াখালী, মাওয়া-ক ঠালবাড়ী, পা িরয়া- দৗলতিদয়া 
ও মংলা হেত চ দ র–মাওয়া- গায়াল  হেয় পাকশী পয  নৗ টসহ সকল নৗ- ােটাকল ট এবং অ া  নৗ-পেথ পিল 
অপসারেণর মা েম নৗ-চলাচল উপেযাগী রাখা অ তম চ ােল ; 

 এছাড়া াপক নদী ভা ন ও নদীর গিতপথ পিরবতেনর ফেল পিরবিতত নৗ েট নৗ-সহায়ক িবধািদ াপন/ িত াপন 
ও িদনরাত সি য় রাখা এক  ণ চ ােল । উপর , আ জািতক নৗ-ব রস েহর প  খালােসর ে  আ জািতক 
মান অজন, পি  অ েলর ৫ (প চ) শতািধক ঘােট ( াি ং শন) অবকাঠােমা িবধািদ দান করা, নদী তীর িমর 
অৈবধ দখল  সহ উে দ ত নদী তীর িমর নঃদখল রাধ করা বড় ধরেনর সম া ও চ ােল । 
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৯. ভিব ৎ পিরক নাঃ 

 অবকাঠােমাগত উ য়েনর আওতায় িবআইডি উ এ’র জ  ৬(ছয়)  িরভার ি িনং ভেসলসহ  িবিভ  ধরেনর সািভস 
জাহাজ সং হ, ২ ( ই)  উ মতাস  উ ারকারী জলযান য় এবং আ ষি ক িবধািদসহ িবেশষ ধরেণর প ন 
িনমাণ ও াপন, ৪৫  জার এবং আ ষি ক য পািত ও সর ামািদ সং হ; 

 ঢাকা, ট ী ও নারায়ণগ  নদী ব র অধীেন তীর িমেত ৫২ িকঃ িমঃ ওয়াকওেয়, ১০৮০২০  সীমানা িপলার, ১৯  
জ , ৩  ইেকাপাক, আরিসিস ি িড়, বসার ব  ৪০৯  সহ আ ষাি ক অবকাঠােমা িনমাণ কােজর অংশ িহসােব 

রামচ র হেত বিছলা পয  ৩.৫৫০ িকঃ িমঃ ওয়াকওেয়র কাজ, ৬  ভািড় জ  িনমাণ ও ৮৩০৯  সীমানা িপলার 
মরামেতর কাজ চলমান রেয়েছ; 

 আ গ  অভ রীণ কে ইনার নদী ব র াপন,খান ের আইিস  এ  বা  টািমনাল িনমাণ, িচলমারী, পা িরয়া এবং 
দৗলতিদয়া/ গায়াল ,  নরাদহ, বাঘাবাড়ী এবং নগরবাড়ীেত  নদী ব র/ ফিরঘাট িনমাণ/ আ িনকায়েনর পিরক না 

অ  রেয়েছ; 

 অ িদেক খনন পিরক নার আওতায় ঘাঘট, বংিশ, বানার, লায়ার, নাগদা, িজনাই এবং গামতী,সা  ও মাতা রী, 
রাতন , ধরলা, ধ মার, নভবা, লাই এবং সায়া নদী, রা ামা - থগা খ, ির র-পায়রা নৗ-পথ, মাদারী র 

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

১০. সং ার 2020-21 অথবছেরর া িলত বােজট, ২০১9-20 অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত বােজট এবং 
2018-19 অথবছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ঘাটিত- 

(ল  টাকায়) 
িমক 

ন র 
িববরণ 

বােজট 
2020-21 

সংেশািধত বােজট 
২০১9-20 

অ েমািদত বােজট 
২০১9-20 

সামিয়ক 
2018-19 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১. মাট আয় 74200.00 73500.00 70696.67 67938.49 
২. মাট য় 79874.15 79122.15 77408.82 65183.53 
৩. নাফা/ঘাটিত -৫৬৭৪.১৫ -5622.00 -6712.15 2754.96 

 
১১. বােজট পযােলাচনা 

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

খনন ও ৪. ডক কম  িশ ণ। 
১. নৗ-পথ সংর ণ   

ক পে র 2018-19 অথবছের িনব ত জাহেজর সং া িছল 7017  এবং খােলর সং া ৮ । ক পে র 
2019-20 অথবছের নৗ-পথ সংর ণ খােত মাট রাজ  আেয়র পিরমাণ িছল 42.96 কা  টাকা এবং মাট েয়র পিরমাণ 
িছল 194.72 কা  টাকা। ফেল পিরচালন ঘাটিত হয় 151.76 কা  টাকা। 2019-20 ও 2020-21 অথবছের িনবি ত 
জাহেজর সং া ি  কের া লন করা হেয়েছ যথা েম 7120 ও 7500  এবং উভয় অথবছের খােলর সং া া লন করা 
হেয়েছ ৮ । 2019-20 ও 2020-21 অথবছের মাট পিরচালন রাজ  আেয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম 36.21 কা  ও 
35.66 কা  টাকা এবং পিরচালন য় া লন করা হেয়েছ যথা েম 230.66 কা  ও 231.24 কা  টাকা। ফেল 
2019-20 ও 2020-21 অথবছের পিরচালন লাকসান দ ড়ােব যথা েম 194.45 কা  ও 195.58 কা  টাকা। 
২.ব র ও ঘাট সংর ণ  

2018-19 অথবছের ক পে র অধীন ব র ও ঘােটর সং া িছল যথা েম ৩1  ও 405 । 2018-19 অথবছের এ 
খােত 179.56 কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত পিরচালন য় িহসাব করা হেয়েছ 210.13 কা  টাকা। ফেল পিরচালন 
লাকসান হয় 30.57 কা  টাকা। 2019-20 ও ২০20-২1 অথবছের ব র ও ঘােটর সং া া লন করা হেয়েছ যথা েম 

৩2  ও ৪3৫  এবং ৩6  ও ৪৫0 । ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছেরর বােজেট এ খােত রাজ  আয় া লন করা 
হেয়েছ যথা েম ১5৮.59 কা  ও 167.86 কা  টাকা এবং য় া লন করা হেয়েছ যাথা েম 257.83 কা  ও 
260.11 কা  টাকা। ফেল ২০19-20 অথবছের ক প  99.24 কা  টাকা ও 2020-21 অথবছের 92.25 কা  টাকা 
পিরচালন ঘাটিতর স ুখীন হেব বেল া লন করা হেয়েছ। 
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৩. খনন 

নৗ-পথ সংর ণ ও নদীর গভীরতা ক রাখার জ  ক প  নদী খনন কের থােক। উ  খনন কাজ িতন পযােয় করা 
হয় যথা ১. রাজ  েয় খনন; ২. উ য়ন কম িচর আওতায় খনন ও ৩. েটাকল খনন। 2018-19 অথবছের সং া মাট 
415.03 লাখ ঘন িমটার মা  খনন কের। ২০১8-১9 অথবছের খনন খােত সরকাির ম িরসহ রাজ  আয় িছল 410.21 কা  
টাকা এবং পিরচালন য় িছল 241.63 কা  টাকা। ফেল পিরচালন উ ৃ  হয় 168.58 কা  টাকা। অপরিদেক ২০১9-20 
ও ২০20-২1  অথবছেরর বােজেট মাট খনেনর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম 546.25 লাখ ও 560.00 লাখ ঘন 
িমটার। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছেরর বােজেট এ খােত সরকাির ম িরসহ রাজ  আয় া লন করা হেয়েছযথা েম 
537.06 কা  ও 549.10 কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট 
পিরচালন য় া লন করা হেয়েছ যথা েম 319.68 কা  ও 340.39 কা  টাকা। ফেল ২০১9-20 ও ২০20-২1 
অথবছের ক পে র খনন বাবদ পিরচালন উ ৃ  দ ড়ােব যথা েম 217.38 কা  ও ২০৮.৭1 কা  টাকা।  
৪. ডক কম  িশ ণ    

ডক কম  িশ ণ িবভােগ লতঃ মা ার, সােরং এবং কানীেদরেক নৗ-কািরগির িশ ায় িশ ণ দয়া হয়। এটা 
এক  িশ ণ ক  িবধায় উ  িবভাগ হেত  িফ আদায় করা হেয় থােক। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের এ খােত আয় 

া লন করা হেয়েছ 12.47 ল  ও 18.87 ল  টাকা। এ িশ ণ কে র েয়র উে খেযা  খাতস হ হে  
কমচারীেদরেবতন ও ভাতািদ, অিফস কি নেজি , মরামত ও র ণােব ণ এবং অ া  য়। ২০১8-১9 অথবছের এ খােত 

ত েয়র পিরমাণ িছল ৫.36 কা  টাকা। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের এ খােত য় া লন করা হেয়েছ যথা েম 
6.63 কা  ও ৬.50 কা  টাকা। ফেল ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের এ খােত পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ দ ড়ােব 
যথা েম 6.51 কা  টাকা ও ৬.31 কা  টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের এ খােত ঘাটিতর পিরমাণ িছল ৫.36 কা  টাকা।  
গ. আয় ও য়  

২০১8-১9 অথবছের সং ার সবেমাট সরকাির অ দােনর পিরমাণ িছল ৪2৭.59 কা  টাকা। যার মে  রাজ  খােত 
অ দােনর পিরমাণ িছল 380.93 কা  টাকা এবং লধন খােত অ দােনর পিরমাণ িছল 46.66 কা  টাকা। উ  
অ দানসহ    ২০১8-১9 অথবছের সং ার মাট আেয়র পিরমাণ িছল 679.38 কা  টাকা এবং পিরচালন েয়র পিরমাণ 
িছল ৬৫১.84 কা  টাকা। ফেল য় উ ৃ  আেয়র পিরমাণ দ ড়ায় 27.54 কা  টাকা। বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন 
ক পে র ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছেরর জ  রাজ  খােত সরকাির অ দান যথা েম ৪৭৮.৪০ কা  ও 480.40 কা  
টাকা এবং লধন খােত যথা েম 26.60 কা  ও 26.60 কা  টাকা সরকাির অ দান িহসাব করা হেয়েছ। এ অ দানসহ 
২০১9-20 ও ২০20-২1  অথবছের মাট আেয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৭৩৫.০০ কা  ও ৭42.00 কা  টাকা। 
২০১9-20 ও ২০20-২1  অথবছেরর বােজেট মাট েয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ যথা েম ৭৯১.২২ কা  ও 798.74 
কা  টাকা। ফেল ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের পিরচালন ঘাটিত দ ড়ােব যথা েম 56.22 কা  ও ৫৬.৭৪ কা  টাকা। 

ঘ. তহিবল বাহ  
ারি ক নগদ, য় উ ৃ  আয়, অবচয়, ন ন লধন ও ঋণ াি সহ ২০১৮-১৯ অথবছের মাট 1747.53 কা  

টাকার তহিবেলর যাগাড় হয়। এর িবপরীেত ায়ী পিরচালন স ি েত ও অ া  ায়ী স ি েত িবিনেয়াগসহ িবিভ  খােত 
য় পরবত  217.82 কা  টাকা সমাপনী নগদ ও াংক ি িত িহসাব করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছেরর 

বােজেট তহিবল সং েহর া লন করা হেয়েছ যথা েম 1640.76 কা  ও 1675.36 কা  টাকা এবং িবিভ  খােত য় 
পরবত  যথা েম 170.45 কা  ও -42.43 কা  টাকা সমাপনী নগদ ও াংক ি িত থাকেব বেল ধারণা করা হেয়েছ। 
ঙ. সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  

িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
নং ২০20-২1 ২০১9-20 ২০১8-১9
1. য় উ ৃ  আয় ল  টাকা -5674.15 -5622.15 ২৭৫৪.৯৬
২. অবচয় " 9200.00 9200.00 8832.60
৩. বতন ও ভাতািদ " 24019.00 22121.00 ১৯০৩৩.৫১
৪. মাট সংেযাগ (১+২+৩) ল  টাকা 27544.85 25698.85 30621.07
৫. কমচারীর সং া জন ৪৪০২ ৩৯৬২ ৩৫৭৭
৬. কম িত সংেযাগ টাকা 625735 648633 856055
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২০১8-১9 অথবছের মাট সংেযােগর পিরমাণ িছল 306.21 কা  টাকা। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছেরর 
বােজেট মাট সংেযাগ াস পেয় দ ড়ােব যথা েম 256.99 কা  ও 275.45 কা  টাকা। ২০১8-১9 অথবছের 
কম িত সংেযােগর পিরমাণ িছল 8,56,055 টাকা। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছেরর বােজেট কম িত সংেযাগ 
াস পেয় যথা েম 6,48,633 টাকা ও 6,25,735 টাকায় দ ড়ােব বেল া লন করা হেয়েছ। 

 
চ. িবিনেয়াগ ও স য় 

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০20-21 ২019-20 ২০১8-19
1. িবিনেয়াগ ল  টাকা 5470.00 5522.00 4666.08

২. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ ) " -5674.15 -5622.15 ২৭৫৪.৯৬
৩. অবচয় " 9200.00 9200.00 8832.60
৪. মাট স য় (২+৩) ল  টাকা 3525.85 3577.85 11587.56  

২০১8-১9 অথবছের সং ার িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 46.66 কা  টাকা। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের 
িবিনেয়াগ যথা েম 55.22 কা  ও 54.70 কা  টাকা হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১8-১9 অথবছের সং ার মাট 
স েয়র পিরমাণ িছল 115.88 কা  টাকা। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের মাট স য় া লন করা হেয়েছ যথা েম 
35.78 কা  ও 35.26 কা  টাকা। 
 
ছ. লধন কাঠােমা 

২০১9 সােলর ৩০ ন তািরেখর সামিয়ক ি িতপ  অ যায়ী ক পে র মাট স েদর পিরমাণ িছল 6390.81 
কা  টাকা এবং ঋণ ও লধন অ পাত িছল 24:76। উ  তািরেখ চলিত অ পাত ও িরত স দ অ পাত িহসাব করা 

হেয়েছ যথা েম 2.74:১ ও 2.32:১। ৩০ ন ২০20 ও ৩০ ন ২০২1 তািরেখ মাট স েদর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ 
যথা েম 7716.74 কা  ও 9125.06 কা  টাকা। 
 
জ. সরকাির কাষাগাের দয় 

২০১৮-১৯ অথবছের ক প  িবিভ  খােত মাট 9.08 কা  টাকা রা ীয় কাষাগাের দান কের। ২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১  অথবছের রা ীয় কাষাগাের েদয় অেথর পিরমাণ া লন করা হেয়েছ যথা েম 12.97 কা  ও 10.85 কা  
টাকা যার মে  সরকাির ঋেণর েদর পিরমাণ উভয় অথবছের ৪.৫০ কা  টাকা। 

 
ঝ. জনবল 

২০১8-১9 অথবছের ক পে র মাট জনবল িছল ৩৫৭৭ জন। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছের জনবল া লন 
করা হেয়েছ যথা েম 3962 ও 4002 জন কের। ২০১8-১9 অথবছের মাট বতন ভাতািদর পিরমাণ িছল 190.34 কা  
টাকা এবং কম িত গড় বতন ভাতািদর পিরমাণ িছল 5,32,108 টাকা। ২০১9-20 ও ২০20-২1 অথবছেরর বােজেট মাট 
বতন ও ভাতািদর পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম 221.21 কা  ও 240.19 কা  টাকা এবং কম িত গড় বতন ভাতািদর 

পিরমাণ িহসাব করা হেয়েছ যথা েম 5,58,329 টাকা ও 6,00,175 টাকা। 
 
 
 
 

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

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�নৗ-পথ সংর�ণ 

পিরমাণ 

জাহােজর . ১ কনজারেভি� িফ ৭৫০০.০০ ৭১২০.০০ ৬৮০০.০০ ৭০১৭.০০

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

সং�া . ৩ খাল স�হ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৪ কনজারেভি� িফ ২৫২৬.২১ ২২৯৯.৩৩ ২০৪০.০০ ২২৮৫.৫৮

লাখ টাকা . ৫ -জাহাজ �িত ০.৩৪ ০.৩২ ০.৩০ ০.৩৩

লাখ টাকা . ৬ �নৗ - উ�ার জাহাজ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১০.০৪

লাখ টাকা . ৭ -�িত িদেনর চাজ� ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ১.২৬

লাখ টাকা . ৮ খালস�হ ৬৩০.০০ ৪০০.০০ ৩৫০.০০ ৫০১.৭৬

লাখ টাকা . ৯ - খাল �িত ৭৮.৭৫ ৫০.০০ ৪৩.৭৫ ৬২.৭২

লাখ টাকা . ১০ অ�া� রাজ� (কম ��চীর সরকাির ম�িরসহ) ৪০৪.৪৭ ৯১৬.৬৮ ৮৩৭.৪০ ১৪৯৮.৯৫

লাখ টাকা . ১১ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৫৬৫.৬৮ ৩৬২১.০১ ৩২৩২.৪০ ৪২৯৬.৩৩

�য় 

লাখ টাকা . ১২ �বতন ও ভাতািদ ৮৮৬০.৬১ ৮১৭৮.৮৮ ৮৪২০.৫১ ৭০২১.৪৬

% . ১৩ -�মাট �েয়র অংশ ৩৮.৩২ ৩৫.৪৬ ৩৬.০৯ ৩৬.০৬

লাখ টাকা . ১৪ �মণ �য় ১১৪.৯১ ১০৮.৮৬ ১০২.৮২ ৯৩.১০

লাখ টাকা . ১৫ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল ১৬৮.৩৫ ১৫৪.১৩ ১৬৮.৩৫ ১২৪.০৬

লাখ টাকা . ১৬ মালামাল সরবরাহ ৪৪৪.৯৬ ৪২৬.৫০ ৩৮৭.৫৪ ৩৬২.৮৪

% . ১৭ -�মাট �েয়র অংশ ১.৯২ ১.৮৫ ১.৬৬ ১.৮৬

লাখ টাকা . ১৮ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ৮৪.৮০ ১১১.৫৯ ১২৪.১৯ ৬৪.২৭

লাখ টাকা . ১৯ অিফস কি�নেজি� ১১২৫.৮৫ ১৬১৪.৪৩ ১২২৫.১০ ১০৯৭.৯৮

% . ২০ -�মাট �েয়র অংশ ৪.৮৭ ৭.০০ ৫.২৫ ৫.৬৪

লাখ টাকা . ২১ জবালািন ৩৬৩৫.৬০ ৩৩৬৭.৪০ ৩১২৯.০০ ৩০৮৫.৯৬

% . ২২ -�মাট �েয়র অংশ ১৫.৭২ ১৪.৬০ ১৩.৪১ ১৫.৮৫
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লাখ টাকা . ২৫ খনন সংর�ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৬ অবচয় ৩২২০.০০ ৩২২০.০০ ৩২২০.০০ ৩০৯১.৪১

লাখ টাকা . ২৭ ঋেণর �দ ৮৮২.৪৮ ৮৮২.৪৮ ৮৮২.৪৮ ৮৮২.৪৮

লাখ টাকা . ২৮ অ�া� ৯১.৭৮ ৭০.৪০ ৫৪.৯২ ৩৭.৯৮

লাখ টাকা . ২৯ �মাট পিরচালন �য় ২৩১২৩.৭৩ ২৩০৬৫.৮৭ ২৩৩৩৪.৯১ ১৯৪৭২.১৭
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ব�র ও ঘাট সংর�ণ 

পিরমাণ 

সং�া . ১ ব�র স�হ ৩৬.০০ ৩২.০০ ৩৪.০০ ৩১.০০

সং�া . ২ ঘা�স�হ ৪৫০.০০ ৪৩৫.০০ ৪১৫.০০ ৪০৫.০০

সং�া . ৩ অ�া� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৪ ব�র স�হ ৮৯৮৮.০০ ৮৪৫৬.০০ ৮১২০.০০ ৯০২০.২১

লাখ টাকা . ৫ ব�র �িত ২৪৯.৬৭ ২৬৪.২৫ ২৩৮.৮২ ২৯০.৯৭

লাখ টাকা . ৬ ঘাট স�হ ৭০৬২.০০ ৬৬৪৪.০০ ৬৩৮০.০০ ৭০৮৭.৩০

লাখ টাকা . ৭ -ঘাট �িত ১৫.৬৯ ১৫.২৭ ১৫.৩৭ ১৭.৫০

লাখ টাকা . ৮ অ�া� পিরচালন রাজ� ৭৩৫.৯৩ ৭৫৮.৬৫ ৫৮৩.৪৪ ১৮৪৭.৯৯

লাখ টাকা . ৯ �মাট পিরচালন রাজ� ১৬৭৮৫.৯৩ ১৫৮৫৮.৬৫ ১৫০৮৩.৪৪ ১৭৯৫৫.৫০

�য় 

লাখ টাকা . ১০  �বতন ও ভাতািদ ১০৬২৮.৪১ ৯৮১০.৬৭ ১০১০০.৫১ ৮৪২২.৩৩

% . ১১ -�মাট �েয়র অংশ ৪০.৮৬ ৩৮.০৫ ৩৮.৪৩ ৪০.০৮

লাখ টাকা . ১২ �মণ �য় ১৭২.৭৯ ১৬৩.৬৯ ১৫৪.৬০ ১৩৯.৯৯

% . ১৩ -�মাট �েয়র অংশ ০.৬৬ ০.৬৩ ০.৫৯ ০.৬৭

লাখ টাকা . ১৪ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল ১৯৫.৩৯ ১৭৮.৮৯ ১৯৫.৩৯ ১৪৩.৯৯

লাখ টাকা . ১৫ মালামাল সরবরাহ ৪৯৬.৬০ ৪৭৬.০১ ৪৩২.৫৩ ৪০৪.৯৫

% . ১৬ -�মাট �েয়র অংশ ১.৯১ ১.৮৫ ১.৬৫ ১.৯৩

লাখ টাকা . ১৭ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ৫২৯.৫১ ৬৯৬.৭৮ ৭৭৫.৪৭ ৪০১.৩২

% . ১৮ -�মাট �েয়র অংশ ২.০৪ ২.৭০ ২.৯৫ ১.৯১

লাখ টাকা . ১৯ অিফস কি�নেজি� ১৩২১.৮২ ১৮৯৫.৪৫ ১৪৩৮.৩৫ ১২৮৯.১০

% . ২০ -�মাট �েয়র অংশ ৫.০৮ ৭.৩৫ ৫.৪৭ ৬.১৩

লাখ টাকা . ২১ জবালািন ১৩৬৮.৩৫ ১২৬৭.৪১ ১১৭৭.৬৮ ১১৬১.৪৮

% . ২২ -�মাট �েয়র অংশ ৫.২৬ ৪.৯২ ৪.৪৮ ৫.৫৩

লাখ টাকা . ২৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩৭৬৭.৪১ ৪১৩৩.৫৬ ৪৭১১.২০ ৩০২৬.৬০

% . ২৪ -�মাট �েয়র অংশ ১৪.৪৮ ১৬.০৩ ১৭.৯২ ১৪.৪০

লাখ টাকা . ২৫ খনন সংর�ণ ৩১৭৮.৪৭ ২৮৩২.৭৬ ২৯৯০.৫৫ ১৮৬১.৩৪

% . ২৬ -�মাট �েয়র অংশ ১২.২২ ১০.৯৯ ১১.৩৮ ৮.৮৬

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ৩২২০.০০ ৩২২০.০০ ৩২২০.০০ ৩০৯১.৪১

লাখ টাকা . ২৮ ঋেণর �দ ১০২৫.৯০ ১০২৫.৯০ ১০২৫.৯০ ১০২৫.৯০

লাখ টাকা . ২৯ অ�া� ১০৬.৭০ ৮১.৮৪ ৬৩.৮৫ ৪৪.১৫

লাখ টাকা . ৩০ �মাট পিরচালন �য় ২৬০১১.৩৫ ২৫৭৮২.৯৬ ২৬২৮৬.০৩ ২১০১২.৫৬

% . ৩১ -রাজ� আেয়র উপর �য় ০.৬৪ ০.৫২ ০.৪২ ০.২৫

লাখ টাকা . ৩২ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৯২২৫.৪২ -৯৯২৪.৩১ -১১২০২.৫৯ -৩০৫৭.০৬

% . ৩৩ - �য় উ�ৃ� আেয়র অংশ -৫৪.৯৬ -৬২.৫৮ -৭৪.২৭ -১৭.০৩
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খনন 

পিরমান 

লাখ ঘন িম. . ১ রাজ� (অ�উ�য়ন) খনন সংর�ণ ২১০.০০ ২০৫.২৫ ১৩০.০০ ১৩৯.৬৩

লাখ ঘন িম. . ২ উনণয়ন খনন ৩৫০.০০ ৩৪১.০০ ১৮০.০০ ২৭৫.৪০

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

রাজ� 

লাখ টাকা . ৪ রাজ� খনন( সরকাির ম�ির) ৫২২৮০.০০ ৫০৮৪০.০০ ৪৯৮৯৫.০০ ৩৮০৯৩.৪১

টাকা . ৫ - �িত ঘন িমটার ২৪৮.৯৫ ২৪৭.৭০ ৩৮৩.৮১ ২৭২.৮২

লাখ টাকা . ৬ উনণয়ন খনন ২৬০০.০০ ২৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৫১২.২৩

টাকা . ৭ - �িত ঘনিমটার ৭.৪৩ ৭.৩৩ ১৯.৪৪ ৯.১২

লাখ টাকা . ৮ �েটাকল আয় ২৯.৫২ ৩৬৫.৮৭ ৩৬৫.৮৭ ৪১৪.৯৪

টাকা . ৯ - �িত ঘনিমটার ০ ০ ০ ০

রাখ টাকা . ১০ �মাট রাজ� ৫৪৯০৯.৫২ ৫৩৭০৫.৮৭ ৫৩৭৬০.৮৭ ৪১০২০.৫৮

টাকা . ১১ - �িত ঘনিমটার গড় রাজ� ৯৮.০৫ ৯৮.৩২ ১৭৩.৪২ ৯৮.৮৪

�য় 

রাখা টাকা . ১২ �বতন ও ভাতািদ ৪২২৭.৩৪ ৩৯০২.১০ ৪০১৭.৩৮ ৩৩৪৯.৯০

% . ১৩ - �মাট �েয়র অংশ ১২.৪২ ১২.২১ ১২.২০ ১৩.৮৬

লাখ টাকা . ১৪ �মন �য় ৮৫.৯৫ ৮১.৪৭ ৭৬.৯৪ ৬৯.৬৭

লাখ টাকা . ১৫ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল ৮০.২৪ ৭৩.৪৬ ৮০.২৪ ৫৯.১৩

লাখ টাকা . ১৬ মালামাল সরবরাহ ১৪৩.৪৪ ১৩৭.৪৯ ১২৪.৯৩ ১১৬.৯৬

% . ১৭ - �মাট �েয়র অংশ ০.৪২ ০.৪৩ ০.৩৮ ০.৪৮

লাখ টাকা . ১৮ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ৩৩৯.৫৯ ৪৪৬.৮৭ ৪৯৭.৩৩ ২৫৭.৩৭

লাখ টাকা . ১৯ অিফস কি�েজি� ৫১১.৭৫ ৭৩৩.৮৩ ৫৫৬.৮৬ ৪৯৯.০৮

% . ২০ - �মাট �েয়র অংশ ১.৫০ ২.৩০ ১.৬৯ ২.০৭

লাখ টাকা . ২১ জবালািন ৪৭১৭.০১ ৪৩৬৯.০৩ ৪০৫৯.৭২ ৪০০৩.৮৮

% . ২২ - �মাট �েয়র অংশ ১৩.৮৬ ১৩.৬৭ ১২.৩৩ ১৬.৫৭

লাখ টাকা . ২৩ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৬৭৫.২৬ ২৯৩৫.২৬ ৩৩৪৫.৪৬ ২১৪৯.২০

% . ২৪ - �মাট �েয়র অংশ ১৫২.৮৭ ১৫০.৯১ ০ ১০৮.০৫

লাখ টাকা . ২৫ খনন সংর�ণ ১৮০১১.৩৪ ১৬০৫২.৩৩ ১৬৯৪৬.৪৫ ১০৫৪৭.৬২

% . ২৬ - �মাট �েয়র অংশ ৫২.৯১ ৫০.২১ ৫১.৪৬ ৪৩.৬৫

লাখ টাকা . ২৭ অবচয় ২৭৬০.০০ ২৭৬০.০০ ২৭৬০.০০ ২৬৪৯.৭৮

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

লাখ টাকা . ২৯ অ�া� ৪৫.৮৭ ৩৫.১৮ ২৭.৪৫ ১৮.৯৮

লাখ টাকা . ৩০ �মাট পিরচালন �য় ৩৪০৩৮.৭৯ ৩১৯৬৮.০২ ৩২৯৩৩.৭৬ ২৪১৬২.৫৭

% . ৩১ - রাজ� আেয়র উপর �য় ০.০৮ ০.০৭ ০.০৫ ০.০৫

লাখ টাকা . ৩২ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২০৮৭০.৭৩ ২১৭৩৭.৮৫ ২০৮২৭.১১ ১৬৮৫৮.০১

% . ৩৩ - �য় উ�ৃ� আেয়র অংশ ৩৮.০১ ৪০.৪৮ ৩৮.৭৪ ৪১.১০

 ৪৪৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ডক কম� �িশ�ণ 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �িশ�ণ িফ বাবদ আয় ১৮.৮৭ ১২.৪৭ ১৪.৯৬ ০.০০

�য় 

লাখ টাকা . ২ �বতন ও ভাতািদ ৩০২.৬৪ ২৭৯.৩৫ ২৮৭.৬১ ২৩৯.৮২

% . ৩ - �মাট �েয়র অংশ ৪৬.৫৪ ৪২.১২ ৪২.২৪ ৪৪.৭২

লাখ টাকা . ৪ �মণ �য় ৬.৩১ ৫.৯৮ ৫.৬৪ ৫.১১

লাখ টাকা . ৫ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল ৬.০৩ ৫.৫২ ৬.০৩ ৪.৪৪

লাখ টাকা . ৬ মালামাল সরবরাহ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

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

লাখ টাকা . ৮ অিফস কি�নেজি� ৫০.৮৭ ৭২.৯৫ ৫৫.৩৬ ৪৯.৬১

লাখ টাকা . ৯ জবালািন ৩৯.০৪ ৩৬.১৬ ৩৩.৬০ ৩৩.১৪

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৯৫.৯৪ ২১৪.৯৮ ২৪৫.০৩ ১৫৭.৪১

% . ১১ - �মাট �েয়র অংশ ৩০.১৩ ৩২.৪১ ৩৫.৯৯ ২৯.৩৫

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

লাখ টাকা . ১৩ অবচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৪ ঋেণর �দ ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৮ ৪৪.৭৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� ৪.৬৬ ৩.৫৭ ২.৭৯ ১.৯৩

লাখ টাকা . ১৬ �মাট পিরচালন �য় ৬৫০.২৭ ৬৬৩.২৯ ৬৮০.৮৪ ৫৩৬.২৪

লাখ টাকা . ১৭ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৬৩১.৪০ -৬৫০.৮২ -৬৬৫.৮৮ -৫৩৬.২৪

% . ১৮ - �য়  উ�ৃ� আেয়র অংশ -৩৩৪৬.০৫ -৫২১৯.০৯ -৪৪৫১.০৭ ০

 ৪৪৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

একী�ত 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �মাট পিরচালন রাজ� ২৩৫০০.০০ ২৩০০০.০০ ২২১৯৬.৬৭ ২৫১৭৯.০০

লাখ টাকা . ২ সরকাির ম�ির ৫১১০০.০০ ৫০৫০০.০০ ৪৮৫০০.০০ ৪২৭৫৯.৪৯

লাখ টাকা . ৩ �মাট রাজ� ৭৪৬০০.০০ ৭৩৫০০.০০ ৭০৬৯৬.৬৭ ৬৭৯৩৮.৪৯

�য় 

লাখ টাকা . ৪  �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২৪০১৯.০০ ২২১২১.০০ ২২৭৯৬.০০ ১৯০৩৩.৫১

% . ৫ - �মাট �েয়র অংশ ২৯.৯২ ২৭.৯৬ ২৯.৪৫ ২৯.২০

লাখ টাকা . ৬ �মণ �য় ৩৮০.০০ ৩৬০.০০ ৩৪০.০০ ৩০৭.৮৮

% . ৭ - �মাট �েয়র অংশ ০.৪৭ ০.৪৫ ০.৪৪ ০.৪৭

লাখ টাকা . ৮ কম�চারীেদর ভিব� তহিবল ৪৫০.০০ ৪১২.০০ ৪৫০.০০ ৩৩১.৬১

% . ৯ - �মাট �েয়র অংশ ০.৫৬ ০.৫২ ০.৫৮ ০.৫১

লাখ টাকা . ১০ মালামাল সরবরাহ (তফিসল-খ) ১০৮৫.০০ ১০৪০.০০ ৮৬৫.০০ ৮৮৪.৭৫

% . ১১ - �মাট �েয়র অংশ ১.৩৫ ১.৩১ ১.১২ ১.৩৬

লাখ টাকা . ১২ ভাড়া, খাজনা ও আয়কর ৯৫৩.৯০ ১১৩৭.৩৩ ১৩৯৭.০০ ৭২২.৯৬

% . ১৩ - �মাট �েয়র অংশ ১.১৯ ১.৪৪ ১.৮০ ১.১১

লাখ টাকা . ১৪ অিফস কি�নেজি� (তফিসল-গ) ৩৩৮০.২৯ ৪২২৮.৬৭ ৩২৪৪.৬৭ ২৯৩৫.৭৭

% . ১৫ - �মাট �েয়র অংশ ৪.২১ ৫.৩৪ ৪.১৯ ৪.৫০

লাখ টাকা . ১৬ জবালািন (তফিসল-ঘ) ৯১০৯.৮১ ৮৪৯০.০০ ৭৮৯০.০০ ৮২৮৪.৪৬

% . ১৭ - �মাট �েয়র অংশ ১১.৩৫ ১০.৭৩ ১০.১৯ ১২.৭১

লাখ টাকা . ১৮ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ঙ) ১০০৩৩.০০ ১১৫৮৫.০০ ৯৬৩৫.০০ ৮৯৪৩.৮৪

% . ১৯ - �মাট �েয়র অংশ ১২.৫০ ১৪.৬৪ ১২.৪৫ ১৩.৭২

লাখ টাকা . ২০ খনন সংর�ণ (তফিসল-চ) ১৯১০০.০০ ১৮০০০.০০ ১৯০৪৮.০০ ১২৪০৮.৯৬

% . ২১ - �মাট �েয়র অংশ ২৩.৭৯ ২২.৭৫ ২৪.৬১ ১৯.০৪

লাখ টাকা . ২২ অবচয় ৯২০০.০০ ৯২০০.০০ ৯২০০.০০ ৮৮৩২.৬০

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

% . ২৪ - �মাট �েয়র অংশ ১১.৪৬ ১১.৬৩ ১১.৮৮ ১৩.৫৫

লাখ টাকা . ২৫ অ�া� (তফিসল-জ) ১৬৯.০০ ১৫৪.০০ ১৪৯.০০ ১০৩.০৪

% . ২৬ - �মাট �েয়র অংশ ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ২৭ �মাট �য় ৮০২৭৪.১৫ ৭৯১২২.১৫ ৭৭৪০৮.৮২ ৬৫১৮৩.৫৩

লাখ টাকা . ২৮ �য়  উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৫৬৭৪.১৫ -৫৬২২.১৫ -৬৭১২.১৫ ২৭৫৪.৯৬

% . ২৯ - রাজে�র উপর �য় উ�ৃ� আয় -৭.৬১ -৭.৬৫ -৯.৪৯ ৪.০৬

 ৪৪৬  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

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

২ সরকাির  অ�দান  ৪৮৪৪০.০০  ৪৭৮৪০.০০  ৪৩৫৪৮.০০  ৩৮০৯৩.৪৩. 

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  ২৩৫০০.০০  ২৩০০০.০০  ২২১৯৬.৬৭  ২৫১৭৯.০০. 

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�া�  ২৬৬০.০০  ২৬৬০.০০  ৪৯৫২.০০  ৪৬৬৬.০৬. 

১২ �মাট আয়  ৭৪৬০০.০০  ৭৩৫০০.০০  ৭০৬৯৬.৬৭  ৬৭৯৩৮.৪৯. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ২৪০১৯.০০  ২২১২১.০০  ২২৭৯৬.০০  ১৯০৩৩.৫১. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৪৫০.০০  ৪১২.০০  ৪৫০.০০  ৩৩১.৬১. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১০০৩৩.০০  ১১৫৮৫.০০  ৯৬৩৫.০০  ৮৯৪৩.৮৪. 

১৬ অবচয়  ৯২০০.০০  ৯২০০.০০  ৯২০০.০০  ৮৮৩২.৬০. 

১৭ �িশ�ণ  ৮০.০০  ৭৫.০০  ৭৫.০০  ৩৮.৯৮. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৯১০৯.৮১  ৮৪৯০.০০  ৭৮৯০.০০  ৮২৮৪.৪৬. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৮৫.০০  ৭৫.০০  ৭০.০০  ৬০.৮২. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ১০০.০০  ৪০০.০০  ১০০.০০  ১০৫.৩৪. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ২৩৯৪.০৫  ২৩৯৪.১৫  ২৩৯৪.১৫  ২৩৯৪.১৫. 

২৩ অ�া�  ২৪৮০৩.২৯  ২৪৩৭০.০০  ২৪৭৯৮.৬৭  ১৭১৫৮.২২. 

২৪ �মাট �য়  ৮০২৭৪.১৫  ৭৯১২২.১৫  ৭৭৪০৮.৮২  ৬৫১৮৩.৫৩. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৯৪৬০২৯.৪৯  ১৯৩৬৫৯৭.৬৮  ১৮১৪৫৭৮.৩৭  ১৭৫৫৩৬৪.২৭. 

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

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) -৫৬৭৪.১৫ -৫৬২২.১৫ -৬৭১২.১৫  ২৭৫৪.৯৬. 

 ৪৪৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

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  ২১,৭৮১.৭৩ ১৭,০৪৪.৫৮  ২১,৬৮৮.৩৫ ৬১,৯০৪.২৯ . 

২ �য় উ�ৃ� আয় -৫,৬২২.১৫-৫,৬৭৪.১৫  ২,৭৫৪.৯৬-৬,৭১২.১৫ . 

৩ অবচয়  ৯,২০০.০০ ৯,২০০.০০  ৮,৮৩২.৬০ ৯,২০০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ৩০.০০ ৩০.০০  ২৬৫.৪০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ১৩৭,৫৭১.০০ ১৪৬,৮৭০.৩১  ১৪২,৮৩৪.৪৮ ০.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ১,০৫০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ০.০০ ৪০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ২৫.০০ ২৫.০০ -১,৬২২.৩৯ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১৬৪,০৭৫.৫৮ ১৬৭,৫৩৫.৭৪  ১৭৪,৭৫৩.৪০ ৬৪,৩৯২.১৪ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৪ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ১০.০০ ১০.০০  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  ৫,৫২২.০০ ৫,৪৭০.০০  ৪,৬৬৬.০৮ ৪,৯৫২.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৪০,৮৯৯.০০ ১৬৫,৮৪৯.০০  ১০৭,৬১২.৬৫ ০.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ১২৫.০০ ০.০০  ৮৩৩.৯৫ ০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ১৭,০৪৪.৫৮-৪,২৪৩.২৬  ২১,৭৮১.৭৩ ৫৮,৯৯০.১৪ . 

২১ অ�া�  ২৫.০০ ০.০০  ৩৯,৪০৮.৯৯ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১৬৪,০৭৫.৫৮ ১৬৭,৫৩৫.৭৪  ১৭৪,৭৫৩.৪০ ৬৪,৩৯২.১৪ . 

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

 ৪৪৮  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৪৪৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৮৯৬৭৪৮.১০ ৭৪৯৮৭৭.৭৯ ৬১২৩০৬.৭৯. 

২ সংরি�ত তহিবল -১৩৭৩২৭.৬৮ -১৩১৬৫৩.৫৩ -১২৬০৩১.৩৮. 

৩ ই��ই� ৭৫৯৪২০.৪২ ৬১৮২২৪.২৬ ৪৮৬২৭৫.৪১. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১৩৯২২৪.৩৩ ১৩৯৬৭৪.৩৩ ১৩৯০৭৪.৩৩. 

৫ চলিত দায় ১৩৮৬০.৮২ ১৩৭৭৫.৮২ ১৩৭৩০.৮২. 

৬ �মাট দায় ১৫৩০৮৫.১৫ ১৫৩৪৫০.১৫ ১৫২৮০৫.১৫. 

৭ �মাট তহিবল ৯১২৫০৫.৫৭ ৭৭১৬৭৪.৪১ ৬৩৯০৮০.৫৬. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৭ : ৮৩ ২০ : ৮০ ২৪:৭৬. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৮৫ : ১ ২.৪০ : ১ ২.৭৪ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ৬৫.৯১ : ১ ৫৬.০৮ : ১ ২.৩২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ২৪৬১৮০.২৫ ২৪০৭১০.২৫ ২৩৫২২৮.২৫. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ১০৭৬৯০.৮৬ ৯৮৪৯০.৮৬ ৮৯২৯০.৮৬. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ১৩৮৪৮৯.৩৯ ১৪২২১৯.৩৯ ১৪৫৯৩৭.৩৯. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৭৬২২২৬.৯৯ ৫৯৬৩৭৭.৯৯ ৪৫৫৪৭৮.৯৯. 

১৫ চলিত স�দ ১১৭৮৯.১৯ ৩৩০৭৭.০৩ ৩৭৬৬৪.১৮. 

১৬ �মাট স�দ ৯১২৫০৫.৫৭ ৭৭১৬৭৪.৪১ ৬৩৯০৮০.৫৬. 

 ৪৪৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ৪৫০.০০  ৪৫০.০০ ৪৫০.০০  ৪৫০.০০. 

আয়কর ৭  ২০০.০০  ১৩৪.০৫ ৮২.০৯  ২০০.০০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ১৬.০০  ৩.৫৭ ১৬.৬০  ১৬.৬০. 

লাইেস� িফ ১১  ২৩.০০  ৩.৩৬ ৪৩.২৪  ১৮.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ২৭৪.০০  ১৩০.৭৩ ২৮৩.৪০  ২৪০.৪০. 

অ�া� ১৩  ১২২.০০  ১৮৬.০৪ ৪২১.৭৬  ৬২১.৭৬. 

�মাট ১৪  ১,০৮৫.০০  ৯০৭.৭৫ ১,২৯৭.০৯  ১,৫৪৬.৭৬. 

 ৪৫১  



 

সংেশািধত বােজট 

কম�র সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ�েমািদত  
পদ 

বত�মান  
সং�া 

কম�র ��িণ 

 
বােজট 

�ত�ািশত 
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বত�মান  
সং�া 

�ত�ািশত  
সং�া 

বত�মান  
সং�া 

অ�েমািদত 
পদ 

বােজট 

�ল 
 �বতন 

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  

�মাট �বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 452.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ২,০৩৬,৪০৪ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৫৯  ৫৬  ৫৭  ৫৯  ৫৬  ৫৭  ৫৯  ৫৪  ৫৮০.৫০  ৫৮০.২৫  ১,১৬০.৭৫. 

২  ১,১৯২,৬০৮ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৭৭  ২৩০  ২৪০  ২৭৭  ২৩০  ২৪০  ২৭৭  ২০৮  ১,৪৩৩.৪৬  ১,৪২৮.৮০  ২,৮৬২.২৬. 

৩  ৯০৯,৪৩২ কম �চারী (��ড ১০)  ৩০০  ২৭১  ২৮৫  ৩০০  ২৭১  ২৮৫  ৩০০  ২৪২  ১,৩২২.৬০  ১,২৬৯.২৮  ২,৫৯১.৮৮. 

৪  ১,১৩৬,৫৭৯ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৬৩৬  ৫৫৭  ৫৮২  ৬৩৬  ৫৫৭  ৫৮২  ৬৩৬  ৫০৪  ৩,৩৩৬.৫৬  ৩,২৭৮.৩৩  ৬,৬১৪.৮৯. 

৫  ৫১৭,৬৬৫ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৪,০২৪  ৩,১৭৫  ৩,২৫০  ৪,০২৪  ৩,১৭৫  ৩,২১০  ৪,০২৪  ২,৯২৭  ৭,৩৮৩.৪৪  ৯,৪৪০.৬৭  ১৬,৮২৪.১১. 

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  ৩৪১,১৭৬ অিনয়িমত �িমক  ০  ১৭০  ১৭০  ০  ১৭০  ১৭০  ০  ১৪৬  ৫৮০.০০  ০.০০  ৫৮০.০০. 

১০  ৫১৭,৬৬৫ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৪,০২৪  ৩,১৭৫  ৩,২৫০  ৪,০২৪  ৩,১৭৫  ৩,২১০  ৪,০২৪  ২,৯২৭  ৭,৩৮৩.৪৪  ৯,৪৪০.৬৭  ১৬,৮২৪.১১. 

১১  ৬০০,১৭৫ �মাট (৪+৯+১০)  ৪,৬৬০  ৩,৯০২  ৪,০০২  ৪,৬৬০  ৩,৯০২  ৩,৯৬২  ৪,৬৬০  ৩,৫৭৭  ১১,৩০০.০০  ১২,৭১৯.০০  ২৪,০১৯.০০. 

 ৪৫২  



 

বােজট সংেশািধত বােজট 

�বতন ও (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

�ল  
�বতন  

�মাট  �বতন ও কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন 
ও   

কম�  
�িত গড় 
(টাকা) 

�ল 
 �বতন 

�মাট �বতন ও 

বাংলােদশ অভ��রীণ �নৗপিরবহন ক��প� 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 453.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৫১০.০০  ৫০৪.১৫  ১,০১৪.১৫  ৫৬০.৬৮  ৫৫০.১৮  ১,১১০.৮৬ ১৭৭৯২১১  ১৮৮২৮১৪  ১৫৬৮৫১৯  ৪৪০.০০  ৪০৭.০০  ৮৪৭.০০

 ১,২৬০.০০  ১,২৪৮.৯৫  ২,৫০৮.৯৫  ১,৩৮০.২৮  ১,৩৫৮.৮০  ২,৭৩৯.০৮ ১০৪৫৩৯৬  ১১৪১২৮৩  ১০১৭১৫৪  ১,০৮৮.০৮  ১,০২৭.৬০  ২,১১৫.৬৮

 ১,১৯০.০০  ১,২৪২.১৩  ২,৪৩২.১৩  ১,২০৯.০৪  ১,১৯৯.২৯  ২,৪০৮.৩৩ ৮৫৩৩৭৯  ৯২৬২৮১  ৮৭৯৯১৭  ১,১১৯.৫০  ১,০০৯.৯০  ২,১২৯.৪০

 ২,৯৬০.০০  ২,৯৯৫.২৩  ৫,৯৫৫.২৩  ৩,১৫০.০০  ৩,১০৮.২৭  ৬,২৫৮.২৭ ১০২৩২৩৫  ১১১৯৫৪৭  ১০১০৩৩৩  ২,৬৪৭.৫৮  ২,৪৪৪.৫০  ৫,০৯২.০৮

 ৬,৯২০.০০  ৮,৭২৫.৭৭  ১৫,৬৪৫.৭৭  ৭,০০০.০০  ৯,০১৭.৭৩  ১৬,০১৭.৭৩ ৪৮৭৪০৭  ৪৪৮০৪৮  ৪৬৫৭০২  ৫,৯৮১.৫২  ৭,৬৪৯.৫৯  ১৩,৬৩১.১১

 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

 ৫২০.০০  ০.০০  ৫২০.০০  ৫৫০.০০  ০.০০  ৫৫০.০০ ৩০৫৮৮২  ০  ২১২৫৪৮  ৩১০.৩২  ০.০০  ৩১০.৩২

 ৬,৯২০.০০  ৮,৭২৫.৭৭  ১৫,৬৪৫.৭৭  ৭,০০০.০০  ৯,০১৭.৭৩  ১৬,০১৭.৭৩ ৪৮৭৪০৭  ৪৪৮০৪৮  ৪৬৫৭০২  ৫,৯৮১.৫২  ৭,৬৪৯.৫৯  ১৩,৬৩১.১১

 ১০,৪০০.০০  ১১,৭২১.০০  ২২,১২১.০০  ১০,৭০০.০০  ১২,১২৬.০০  ২২,৮২৬.০০ ৫৫৮৩২৯  ৫৫২১৫৩  ৫৩২১০৮  ৮,৯৩৯.৪২  ১০,০৯৪.০৯  ১৯,০৩৩.৫১

 ৪৫৩  



িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
১. ৩১১১১০১ কমচারীেদর ল বতন ( ড ১-১০) 3300.00 3050.00 3150.00 2528.37
২. ৩১১১২০১ কমচারীেদর ল বতন ( ড ১১-২০) 7650.00 7000.00 7200.00 6157.41
৩. ৩১১১৩১০ বাড়ী ভাড়া ভাতা 4650.00 4220.00 4350.00 3861.32
৪. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা 1850.00 1600.00 1700.00 1305.75
৫. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা 200.00 180.00 300.00 132.60
৬. 3111302 যাতায়াত ভাতা 100.00 90.00 90.00 68.60
৭. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা 770.00 750.00 750.00 623.45
৮. ৩১১১৩০৬ িশ া সহায়ক  ভাতা 335.00 310.00 310.00 232.85
৯. ৩১১১৩২৭ অিতির   সমেয় কােজর ভাতা 170.00 150.00 140.00 124.28
১০. ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা 40.00 35.00 35.00 26.45
১১. ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা 90.00 80.00 80.00 69.11
১২. ৩১১১৩০৯ পাহািড় ভাতা 10.00 10.00 10.00 5.85
১৩. ৩১১১৩২৮ াি  িবেনাদন ভাতা 300.00 300.00 320.00 96.51
*14. ৩১১১৩৩৮ খাড়ািক ভাতা 90.00 85.00 85.00 68.22
*15. ৩১১১৩৩৮ নশ ভাতা 30.00 30.00 30.00 19.58
*16. ৩১১১৩৩৮ ট ািরং বয়া ভাতা 17.00 16.00 16.00 13.62
*17. ৩১১১৩৩৮ লাইট ান ভাতা 22.00 22.00 22.00 19.65
*18. ৩১১১৩৩৮ পাইলেটজ ভাতা 20.00 18.00 18.00 10.37
*19. ৩১১১৩১২ মাবাইল ভাতা 18.00 18.00 18.00 15.32
২০. ৩১১১৩৩১ আ ায়ন ভাতা 7.00 7.00 2.00 0.56
২১. 3731101 পনশন ও আ েতািষক 4000.00 3800.00 3800.00 3400.00
২২. উপ- মাট 23669.00 21771.00 22426.00 18779.87

২৩. আনসারেদর বতন ভাতা 350.00 350.00 350.00 253.64

২৪. মাট (২১+২২) 24019.00 22121.00 22776.00 19033.51

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

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
1. ছাপা ও লখ সাম ী 310.00 300.00 250.00 242.12
2. নদী সংর ণ য পািত 400.00 400.00 300.00 349.12
3. বহািরক মালামাল 245.00 220.00 200.00 202.70
4. বাে িলং 50.00 40.00 40.00 29.99
5. িচি তকরণ উপকরণ 80.00 80.00 75.00 60.82
6. মাট 1085.00 1040.00 865.00 884.75

তফিসল -খ 

তফিসল -ক 

(ল  টাকায়)

(ল  টাকায়)

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প

বতন ও ভাতািদ

প  ও সবা ( য় ও সরবরাহ)

454



বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19

1. িব ৎ 451.00 406.00 340.00 300.90

2. পাষাক পির দ 130.00 150.00 130.00 134.60

3. টিলেফান (ই ারেনটসহ) 57.00 48.00 50.00 27.16

৪. গেবষণা ও উ াবনী য় 250.00 275.00 230.00 2.67

৫. 3211125 িব াপন ও চার 250.00 230.00 230.00 317.37

৬. 3211110 আইন খরচ 60.00 50.00 50.00 40.89

৭. িনরী া িফ 2.00 6.00 2.00 0.98

৮. িনেয়াগ 250.00 200.00 130.00 141.31

৯. িবমা (স দ) 80.00 80.00 68.00 54.80

১০. িবমা ি িময়াম( প) 60.00 60.00 60.00 51.44

১১. াংক চাজ 30.00 30.00 50.00 21.93

১২. ধালাই খরচ ও ধালাই সাম ী 22.00 20.00 20.00 16.52

১৩. িবেশষ মণ য় 25.00 20.00 20.00 19.77

১৪. সােভ 40.00 30.00 30.00 17.13

১৫. উপেদ া য় 100.00 400.00 100.00 105.34

১৬. যাতায়াত খরচ

ক. অিফস 50.00 45.00 40.00 34.23

খ. পাইলেটজ াফ 50.00 50.00 45.00 40.57

১৭. নদীর তীের অৈবধ াপনা উে দ 500.00 387.00 500.00 166.96

১৮. েযাগ িঁক াস সং া 180.00 150.00 0.00 0.00

১৯. েটাকল য় 73.79 914.67 914.67 1037.36

২০. সমাপনী চকাওয়াজ য় 5.00 5.00 5.00 2.50

২১. ঈদ উৎসব ব াপনা 35.00 30.00 25.00 23.00

২২. িচিকৎসা য় (ঔষধ) 50.00 45.00 45.00 39.64

২৩. ািসং চাজ 70.00 62.00 45.00 34.89

২৪. স ানী 110.00 100.00 60.00 50.00

২৫. কমচারী জিনত দািব 200.00 200.00 200.00 200.00

২৬. অ া  য় 249.50 235.00 55.00 51.17

27. মাট (১+...+২৬) 3380.29 4228.67 3444.67 2933.13

 তফিসল -গ

অিফস কি নেজি (ল  টাকায়)

455



িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
1. মেটারযান 220.00 200.00 200.00 174.59
2. জাহাজ/ যাি ক নৗকা 2000.00 2000.00 1800.00 1779.06
3. জার 6849.81 6250.00 5850.00 6299.47
4. ডকা চইন 10.00 10.00 10.00 5.03
5. জনােরটর 30.00 30.00 30.00 26.31
6. ন, ি ড বাট ও অ া 0.00 0.00 0.00 0.00
7. মাট (১+...+৬) 9109.81 8490.00 7890.00 8284.46

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
1. জার 1500.00 1300.00 1300.00 1298.76
2. যানবাহন 75.00 72.00 72.00 69.43
3. প ন 2800.00 2600.00 2700.00 2682.62
4. জাহাজ 600.00 650.00 700.00 434.98
5. ত কাজ 4950.00 6850.00 4750.00 4379.45
6. িডিজিপএস শন ( ডকা চইন) 38.00 48.00 48.00 30.50
7. অিফস ই পেম 45.00 40.00 40.00 30.96
8. অিফস আসবাবপ 25.00 25.00 25.00 17.14
9. মাট (১+.....+৮) 10033.00 11585.00 9635.00 8943.84

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড  2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
১. খনন সহায়ক 1200.00 1100.00 1200.00 950.02
২. খনন সংর ণ (ক ঠালবািড়সহ) 9100.00 9100.00 8848.00 5707.16
৩. খনন সংর ণ(মংলা ঘািষয়াখািল) 7000.00 6800.00 7500.00 5509.50
৪. খনন সংর ণ ােটাকল 1300.00 500.00 1500.00 0.00
৫. স া  খনন জিরপ 500.00 500.00 300.00 242.28
৬. মাট (১+.....+৫) 19100.00 18000.00 19348.00 12408.96

তফিসল -ঘ

তফিসল -ঙ 

 তফিসল -চ

(ল  টাকায়)

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প

ালািন /িসএনিজ (৩২৫৮১০১)

মরামত ও র ণােব ণ   

খনন সংর ণ

(ল  টাকায়)

(ল  টাকায়)
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তফিসল -ছ 

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19

ঋেণর দ
1. 3411101 ঋেণর দ(পিরেশােধর ল মা া) 450.00 450.00 450.00 450.00
2. ঋেণর দ(পিরেশািধত  অবিশ  বেকয়া) 1944.15 1944.15 1944.15 1944.15
3. মাট  ( ১+২) 2394.15 2394.15 2394.15 2394.15

তফিসল -জ

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
1. িশ ণ 80.00 75.00 75.00 38.98
2. 3721105 সমাজ ক াণ য় 85.00 75.00 70.00 63.46
৩. বইপ  ও সামিয়কী 4.00 4.00 4.00 3.24
৪. মাট (১+. . . +৩) 169.00 154.00 149.00 105.68

তফিসল-ঞ

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
ন র কাড 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
1. ৪১১২১০১ মাটরযান 380.00 430.00 205.00 254.00
2. ৪১১২৩১০ অিফস সর াম 160.00 150.00 150.00 82.98
3. ৪১১২৩১৪ আসবাবপ  য় 100.00 80.00 80.00 77.54
4. 4111201 িবি ং প ন ইত ািদ িনমান 1750.00 1650.00 1695.00 1487.62
5. যা ী ও মালামাল পিরবহন িবধার উ য়ন 180.00 150.00 150.00 127.22
6. জােরর চরা য াংশ য় 1100.00 1150.00 1000.00 1384.22
7. জাহােজর চরা য াংশ 800.00 845.00 975.00 604.84
8. িপএিবএ  টিলেফান াপন 15.00 12.00 12.00 10.49
9. হাইে া ািফক ই পেম স 220.00 220.00 220.00 201.16
10. ৪১১২২০২ কি উটার য় ও আ ষি ক 35.00 35.00 35.00 25.12
11. 7215101 ঋণ ও অি ম 600.00 500.00 400.00 400.00
১২ িম অিধ হণ 100.00 270.00 200.00 0.00
১৩. অ া  লধনী য় 30.00 30.00 30.00 10.89
14. মাট (১+…….+১৩) 5470.00 5522.00 5152.00 4666.08

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

 

(ল  টাকায়)

(ল  টাকায়)

(ল  টাকায়)

বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প

ঋেণর দ  

অ া

লধনী য় 
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 (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক
নং 2020-21 2019-20 2019-20 2018-19
1. বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )

ক. আসল 1101.53 1101.53 1101.53 1101.53
খ. দ 1239.88 1239.88 1239.88 1239.88

২. বেদিশক ঋণ ( ম ি ত বেকয়া)  
ক. আসল 24512.49 23410.96 23410.96 23410.96

খ. দ 28665.44 27425.56 27425.56 27425.56

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত )
ক. আসল 30.18 30.18 30.18 30.18
খ. দ 704.27 704.27 704.27 704.27

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

0.00 0.00 0.00 0.00
৫. ১.  দীঘেময়ািদ

ক. আসল 10404.12 10373.94 10373.94 10373.94
খ. দ 17643.24 16938.97 16938.97 16938.97

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

৬. াংক ঋণ (বেকয়া)
১. দীঘেময়ািদ

0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00
২. েময়ািদ
ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ 0.00 0.00 0.00 0.00
মাট 84301.15 81225.29 81225.29 81225.29

30-6-2019  বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

পয  বেকয়া 2020-21 2019-20 2018-19
1. 130462.98    

 3234.00 3080.00 0.00
 25118.10 13647.35 0.00

130462.98 28352.10 16727.35 0.00
 (স দ ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া )

(কেপােরশন হইেত া  িহসাব অ যায়ী)

ক. আসল
খ. দ
মাট

িববরণ

  িববরণ

দীঘেময়ািদ ঋণ

খ. দ

(ল  টাকায়)

ক. আসল

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী

দীঘেময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী
বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
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বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন ক প  

2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~Px (wewb‡qvM cÖKí ) 
                       (j¶ UvKvq) 

 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg 
(ev Í̄evqbKvj) 

Aby‡gv
`‡bi 
ch©vq 

cÖKíe¨q 2020-2021 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z eivÏ (cȪ ÍvweZ) 
‡gvU UvKv 

(ivRm¦) 
e¨qLvZ cÖKí 

mvnvh¨ 
(UvKvsk) 

Ab¨
vb¨ cÖKí 

mvnv‡h¨i 
Drm 

‡gvU 
(‰et gỳ ªv) 

cÖKí 
mvnvh¨ 

(UvKvsk) 

g~jab 
(UvKvsk) 

ivRm¦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
চলিত ক ঃ 
1|* 10wU †WªRvi, †µb‡evU, UvM‡evU, 

Awdmvm© nvDR‡evU I µz-nvDR 
‡evUmn Ab¨vb¨ mnvqK miÄvg/ 
hš¿cvwZ msMÖn(2q ms‡kvwaZ)| 
(RyjvB 2011 - Ryb 2020) 

Aby: 74560.22 
(-) 

- 
(-) 

1320 1320 
(8) 

1312 
(-) 

8 - - - 

2| Af¨šÍixY ‡bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U 
K¨vwcUvj †WªwRs 
(1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_)|  
(RyjvB 2012 - Ryb 2021) 

Aby: 192300.00 
(-) 
 

- 
(-) 

15000 15000 
(500) 

14500 
(-) 

500 - - - 

3| 20wU †WªRvimn mnvqK hš¿cvwZ 
Ges miÄvgvw` msMÖn (1g 
ms‡kvwaZ)| 
(RyjvB 2015-  Ryb 2021) 

Aby: ২০৮৭৯৯.৮৭ 
(-) 

- 
(-) 

2730
0 

27300 
(686) 

26614 
 (-) 

686 - - - 

4|* K‡›Uvj †ókb I gwbUwis 
†ókbmn wZbwU wWwRwcGm 
†ókb AvaywbKxKiY 
(RyjvB 2016- Ryb 2019) 

Aby: 2412.35 - 
(-) 

৭৭২ ৭৭২ 
(৩২) 

৭৪০ 
(-) 
 

৩২ - - - 

5| evsjv‡`k AvÂwjK Af¨šÍixY 
†bŠcwienb cÖKí-1 
(RyjvBÕ2016 - Ryb 2024) 

Aby: 320000.00 288000 
(288000) 

৫০৫০ ১০২৫ 

(৬৪৭) 

৩৪৬৫ 

(৩০৮৭) 

১৫৮৫ 4045 
(4045

) 

- wek¦ 
e¨sK 

6| ‡gvsjv n‡Z Puv`cyi-gvIqv-
‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ 
†bŠiæ‡Ui bve¨Zv Dbœqb| 
 (RyjvB 2017-Ryb 2025) 

Aby: 95600.00 
(-) 

- 12000 12000 
(375) 

11625 
(-) 

375 - - - 

7| evjvkx evnv ỳiev‡` †dwiNvUmn 
Avbylw½K ’̄vcbvw` wbg©vY  
(RyjvB 2017- Ryb 2021)| 

ms 
Aby: 

21749.00 
(-) 

- 3840 3840 
(175) 

3665 
(-) 

170 -  - - 

8| 
 
 

আ গ  অভ রীণ কে ইনার    
নৗ-ব র াপন।  

( লাই ২০১৮-িডেস র ২০২১) 
 

অ : ১২৯৩০০ 
(৪৩১০০) 
 
 

৪৩১০০ 
(-) 

 

৩০০০ ২৩৫০ 
(৪৫০) 

২০৫০ 
  (-) 

 

৯৫০ 650 
(-) 

 লাইন অব 
িডট, 

ভারত 

9। িড়গংগা, রাগ, শীতল া ও বা  
নদীর তীর িমেত িপলার াপন, 
তীরর া, ওয়াকওেয় ও জ সহ 
আ ষংিগক অবকাঠােমা িনমাণ (২য় 
পযায়) ( লাই ২০১৮- ন ২০২২)। 
 

অ : ৮৪৮৫৫ 
(-) 

- 16500 16500 
(269) 

16231 
(-) 

269 - - - 

১0। নগরবাড়ীেত আ ষংিগক 
িবধািদসহ নদী ব র িনমাণ 

( লাই ২০১৮- ন ২০২১) 

অ : ৫১৩৯০ 
(-) 

- 7000 7000 
(185) 

6815 
(-) 

185 - - - 
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বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন ক প  

2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~Px (wewb‡qvM cÖKí) 
       (j¶ UvKvq) 

 

 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg 
(ev Í̄evqbKvj) 

Aby‡gv
`‡bi 
ch©vq 

cÖKíe¨q 2020-2021 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z eivÏ (cȪ ÍvweZ) 
‡gvU UvKv 

(ivRm¦) 
e¨qLvZ cÖKí 

mvnvh¨ 
(UvKvsk) 

Ab¨
vb¨ cÖKí 

mvnv‡h¨i 
Drm 

‡gvU 
(‰et gỳ ªv) 

cÖKí 
mvnvh¨ 

(UvKvsk) 

g~jab 
(UvKvsk) 

ivRm¦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11। ৩৫  জার ও সহায়ক জলযানসহ 

আ ষংিগক সর ামািদ সং হ 
( লাই ২০১৮- ন ২০২৩) 

অ : ৪৪৮৯০৩.৪২ 

      (-) 

- 15000 15000 

(705) 

14295 

(-) 

705 - - - 

12। রাতন , ধরলা, লাই এবং 
নভবা নদীর না তা উ য়ন ও 
ন ার। 

 ( সে র ২০১৮- ন ২০২৪)) 

অ : ৪৩৭১০০.০০ 

(-) 

- 20763 20763 
(800) 

19963 
(-) 

800 - - - 

13। আ ষংিগক িবধািদসহ িবেশষ  ধরেনর  
প ন িনমাণ ও াপন 

( লাই ২০১৮-িডেস র ২০২০) 

অ : ১৬২৭১.১৮ 

(-) 

- 5000 5000 
(3) 

4997 
(-) 

3 - - - 

14| বিরশাল িবভােগর নদী েলার না তা 
উ য়ন, পািন িন াশনসহ জলাব তা 
রাধ, সচ ব া এবং াি ং িবধািদ 
দানকে  ক ািপটাল িজং ও 
মইনেটেন  িজং এর মা েম নদী 
ব াপনার স া তা সমী া  

( ফ য়াির ২০১৯- লাই ২০২০)। 

অ : ৪৭৬.৭১ 

(-) 

- ২৬৪ ২৬৪ 
(২৬৪) 

- 
(-) 

২৬৪ - - - 

১৫। অভ রীণ ও উপ লীয় নৗ-পেথর 
জ  নৗ-সহায়ক য পািত সং হ ও 
সংেযাজন  
( লাই২০ ১৯ - িডেস র ২০২০) 

অ : ৪৯৮৭.৭৫ 

(-) 

 

- ২৫৬৮ ২৫৬৮ 
(৬৩) 

২৫০৫ 
(-) 

৬৩ - - - 

১৬। ঢাকা-ল ী র নৗ-পেথর ল ী র 
াে  মঘনা নদী িজং এর 

মা েম না তা উ য়ন 
 (জা য়াির ২০২০- ন ২০২২) 

অ : ৪৯৮৮.০০ 

(-) 

- ১৫০০ ১৫০০ 
(৫৯) 

১৪৪১ ৫৯ - - - 

ন ন ক ঃ 
 

১৭। নারায়ণগে র খান ের অভ রীণ 
কে ইনার এবং  বা  টািমনাল 
িনমাণ  
( লাই ২০১৯ - িডেস র ২০২২) 

অ : ৩৯২০০ 

(-) 

- ৩৯০ ৩৯০ 
(৩০০) 

৯০ 
(-) 

৩০০ - - - 

১৮। পা িরয়া এবং দৗলতিদয়ায় 
আ ষি ক  িবধািদসহ নদী ব র 
আ িনকায়ন   
( লাই ২০১৯ - ন ২০২২ ) 

অ :    ১৩৫১৭০ 

(-) 

 

- ৫০০ ৫০০ 
(৪০০) 

১০০ 
(-) 

৪০০ - - - 

Dc‡gvU-  wewb‡qvM  
weAvWweøDwUG  (1-18) 

 

   137767 136829 
(5621) 

134435 
(3087) 

7059 4675 
(4025) 

- - 
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বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন ক প  

2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~Px (KvwiMwi mnvqZv cÖKí) 
                       (j¶ UvKvq) 

 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg 
(ev Í̄evqbKvj) 

Aby‡gv
`‡bi 
ch©vq 

cÖKíe¨q 2020-2021 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z eivÏ (cȪ ÍvweZ) 
‡gvU UvKv 

(ivRm¦) 
e¨qLvZ cÖKí 

mvnvh¨ 
(UvKvsk) 

Ab¨
vb¨ cÖKí 

mvnv‡h¨i 
Drm 

‡gvU 
(‰et gỳ ªv) 

cÖKí 
mvnvh¨ 

(UvKvsk) 

g~jab 
(UvKvsk) 

ivRm¦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
চলিত ক ঃ 
১৯। েয়াজনীয় িশ ণসহ িবআইডি উ এ’র 

উ ারকারী জলযােনর জ  হাইে ািলক  
ইি নসহ অ া  চরা যা াংশ  সং হ।  
 ( লাই ২০১৯ - িডেস র ২০২০) । 

Aby: ৪১৭.৯৮ 
(-) 

 

২৩৫.৫০ 
(-) 
 

১১৮ ৫৪ 
(৯) 

৮৮ 
(৪৫) 

৩০ 64 
(-) 

- ‡Kvwiq
b 

miKvi 

উপেমাট কািরগির  weAvWweøDwUG  (১৯)    ১১৮ ৫৪ 
(৯) 

৮৮ 
(-) 

৩০ 64 
(-) 

-  

মাট িবিনেয়াগ ও কািরগির  weAvWweøDwUG  
(১-১৯) 

   ১৩৭৮৮
৫ 

১৩৩১৪৬ 
(৫৬৩০) 

১৩০৭৯৬ 
(৩০৮৭) 

 

৭০৮৯ 4৭৩৯ 
(4025) 

- - 


