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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। ২০১৮-১৯ 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 �াবিলঃ   

 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 �াবিলর 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 �ি� বা�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 বা�বায়ন �জারদারকরণ; 
 

৬. বাপক’র সা�িতক উে�খেযা� অজ�নস�হ  
২০১৮-১৯ অথ � বছেরের রাজশাহী ,রং�র ,িদনাজ�র,ব�ড়া,রা�ামা�,খাগড়াছিড়,�য়াকাটা,�বনােপাল পয �টন �মােটল সহ 

১০� আবািসক �হােটল ও �রেস�ারা নবায়ন ও সং�ার করা হেয়েছ । ক�বাজার ও �য়াকাটায় পয �টন স�া� কণ �ারসহ �চি�ং 

�ক�ােসট িনম �াণ কাজ স�� হেয়েছ । বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর সকল বািণিজ�ক ইউিনেটর িনরাপ�া আইিপ ক�ােমরা ও 

সাউ� িসে�ম �াপন করা হেয়েছ । সং�ার �াশনাল �হােটল এ� ��িনং ইনি��উট এর উ���খী স�সারন ,�িশ�ণ সাম�ী 

িহসােব �িশ�নাথ�েদর �াপটপ সরবরােহর মা�েম ��িরজম এ� হসিপটািল� িশে�র িশ�ারর মান �ি� করা হেয়েছ । পয �টন 

করেপােরশেনর আগারগ�ও� পয �টন ভবন িনম �াণ �কে�র কাজ �ায় ৬০% স��্ হেয়েছ । পয �টন বষ � �কে�র অধীেন শালনায় 

পয �টন িরেসাট � িনম �াণ কাজ ৩০% স�� হেয়েছ । িসরাজগে�র কািজ�ের �রেস�ার�সহ �র� হাউস িনম �াণ কাজ স��্ হেয়েছ । 

বাংলােদেশর িবভাগ িভি�ক ঢাকা,চ��াম,�লনা,বিরশাল ও রং�র িবভােগর পয �টন আকষ �ণীয় �ট স�েহর উপর সিচ� বই 

�কাশ করা হেয়েছ । সং�ার এনএইচ��আই এর আওতায় �িলনাির আট � �কাস � চা� করা হেয়েছ । �িত বছর এনএইচ��আই 

হেত �ায় ২,০০০ জন িশ�াথ�েক �িশ�ন �দান কের পয �টন িশে� দ� জনবল �তরী করা হে� । পয �টন করেপােরশেনর �হােটল 

�মােটেলর আয় �ি� �পেয়েছ এবং অ�েপি�১৫%�ি� �পেয়েছ 

 

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।  
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৮.   ভিব�ৎ পিরক�না: 

 বত�মান ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর মে� আগারগ�ও এর �শের বাংলা নগের সং�ার �ধান কায �ালয় ভবন িনম �াণ �কে�র 
কাজ স��্ করা । চ��াম� পারিকেত এবং চ�পাইনবাবগ� �জলার মাননীয় �ধানমন��ী �িত��ত পয �টন �িবধা �বত�ন 
করা । বােগরহােট খান জাহান আলী মাজার এলাকায় পয �টন �িবধা িনম �াণ । িসরাজ� �জলার কাজী�ের, গাজী�েরর 
শালনায়,নারায়নগে�র বারদীেত পয �টন অবকাঠােমা িনম �াণ । এছাড়া নােটােরর রাণীভবানী রাজবাড়ী,িসেলেটর লালাখাল 
,�শর�েরর গজনী,�িমল�া �জলার �জারকানন,�ন�েকানা �জলার িবজয়�ের �� পিরসের পয �টন �িবধা িনম �ান । �ন ২০২১ 
এর মে� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ক��ক পিরচািলত জাতীয় �হােটল  ও পয �টন�িশ�ণ ইনি��উট এর স�মতা �ি� 
এবং �িত�� �সানামসিজদ পয �টন �মােটল �নঃিনম �াণ �ক� স�� করা । বিরশাল �জলার �গ �াসাগর এলাকায় পয �টন 
�িবধািদ �বত�ন । �নায়াখালী  �জলার হািতয়া ও িন�ম �ীেপ পয �টন �ক� িনম �াণ করা । �ন ২০২১ সােলর মে� প�গেড় 
পয �টন �ক� িনম �ান করা । ক�বাজার� �র�শ�েল �শখ হািসনা টাওয়ারসহ পয �টন �িবধা িনম �ান করা । বাপক এর 
ক��বাজার� �মােটল �বাল ক�াউ� প�চ তারকা মােনর �হােটল িনম �ান করা । ঢাকা� বাপক এর ৮৩-৮৮ মহাখালী� 
জিমেত �িশ�ন �িবধা স�সারণসহ �হােটল িনম �ান করা । িপিপিপেত ক��বাজার� বাপক এর �হােটল �শবােল ��িরজম 
িভেলজ িনম �াণ এবং �লনা �জলার �জগি� ও িসেলেট বাপক এর জিমেত পয �টন �িবধা িনম �াণ করা । �লনা িবভােগ ��রবন 
িভি�ক পয �টন �িবধা িনম �াণ করা । �ন�েকানা �জলার �মাহনগে� হাওর িভি�ক এবং �নামগ� �জলার তািহর�ের 
দািয়�শীল পয �টন �িবধা �ব �তন করা । নদীেকি�ক পয �টেনর িবকােশর জ� বিরশাল �জলা সদের পয �টন �িবধা িনম �াণ করা 
। �য়াকাটা ও ক�বাজাের নবিনিম �ত �চি�ং ��ােসট/��ির� সপ বািণিজ�ক ভােব চা� করা । �দেশর �িত� �জলার �ত� 
পয �টন �াি�ং �ণয়েন কায ��ম �হন । পয �টন ইউ-�উব চ�ােনল এর জ� �েমাশনাল িভিডও িনম �াণ । িবিপিস’র �হােটল , 
�মােটল এবং এনএইচ��আই এউপর �েমা,�জার এবং িবিভ� এ�াড �তরী । �চার-�চারণা জ� ইংেরজী এবং অ�া� 
িবেদিশ ভাষায় আকষ �নীয় ��ির� হ�া��ক, �াপ .��ািশওর ইত�ািদ ��ণ । �দশীয় উৎসব �কি�ক িবিভ� ��া�াম আেয়াজন 
। ��রবন ,পাব �ত� চ��াম অ�লসহ অ�া� �� জনি�য় পয �টন আকষ �ণস�েহর �চার ও িবপণন কায ��ম �হন ।  বাপক 
এর �হােটল -�মােটল �ক �ক� কের �দেশর িবিভ�পয �টন আকষ �ন এলাকায় সাইেনজ �াপন । রাজশাহী , ময়মিসংহ িবভােগর 
পয �টন আকষ �ণীয় �ট স�েহর উপর সিচ� বই �কাশ করা হেব । িবিপিস এবং বাংলােদেশর পয �টন আকষ �ণ,�িবধািদ এবং 
িবিভ� �াপনার উপর ইংেরিজ ও অ�া� িবেদিশ ভাষায় (জাম �ান,���,রািশয়ানএবং ইংেরিজ ) �েমাশনাল িভিডও এবং 

চলি�� িনম �াণ করা হেব । 
০৯. সং�ার ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং  
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, �য় উ��ৃ আয়/ (ঘাটিত)  

     �ধান কায �ালয়             
                  (ল� টাকায়) 

�িমক 
ন�র 

ি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 ৩১২২.০৮ ২৮৯৩.৩৭ ২৬৯৬.৪৮ ২৩৩৭.২৫ 
২. �মাট �য় ২৯৯৮.০০ ২৭৭১.৯৫ ২৫২৬.৪০ ২৩৪৬.৩৫ 
৩. �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) 1২৪.০৮ ১২১.৪২ ১৭০.০৮ -৯.১০ 

      
ইউিনটস�হ                  

                     (ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

ি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 ১২৮৩৯.৭৭ ১২১৯৭.২১ 13438.89 10৪৬৬.২৮ 
২. �মাট �য় ১২৭৬৮.৫৪ ১২১২৮.৩৬ 13328.34 ১০৪৭২.১৯ 
৩. নীট �নাফা/(ঘাটিত) ৭১.২৩ ৬৮.৮৫ 110.55 -৫.৯১ 
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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। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  কেপ �ােরশেনর ইউিনটস�েহর �বসািয়ক �নাফা, �দ ও ভাড়া বাবদ যথা�েম 

২৮.৯৩ �কা� ও ৩১.২২ �কা� টাকা রাজ� আয় হেব এবং পিরচালন �য় িনব �ােহর পর যথা�েম 1.২১ �কা� ও 1.২৪ �কা� 

টাকা �য় উ��ৃ আয় হেব বেল আশা করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ঘাটিতর পিরমাণ িছল  ০.০৯ �কা� টাকা।  

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। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ���� িবপিণ হেত রাজ� আয় অিজ�ত হেয়েছ ৩৩.০৫ �কা� টাকা । 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  এ রাজ� আয় �ি� �পেয় যথা�েম ৪০.০০ 

�কা�  ও ৪২.৫০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর পিরচালন �য় িছল ২৬.৮৮ �কা� টাকা । ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  তা �ি� �পেয় যথা�েম ২৮.৫৯ �কা� ও ২৯.৬২ 

�কা� টাকায় দ�ড়ােব।২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ৬.১৭ �কা� টাকা। সং�ার   ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  যথা�েম ১১.৪১ �কা� ও ১২.৮৮ �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। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট� ২৫.১৫ �কা� 

টাকা পিরচালন রাজ� অজ�ন কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এ রাজ� আয় �ি� �পেয় ২৪.২৫ �কা� টাকায় এবং 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ২৬.২৮ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরপে�, ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন 

�েয়র পিরমাণ িছল ১৮.৬৮ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  

পিরচালন �য় �ি� �পেয় ২০.৮৭ �কা� ও ২২.৬৬ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের অ� ইউিনট ০.২৬ �কা� টাকার 

পিরচালন �নাফা অজ�ন কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় বােজেট  এ 

ইউিনট যথা�েম ০.১৪ �কা� ও ০.১৪ �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। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ইউিনট� 

যথা�েম ১.৯৮ ও ২.০৭ �কা� টাকা পিরচালন রাজ� অজ�ন করেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ রাজ� আেয়র 

পিরমাণ িছল ১.৫৭ �কা� টাকা। অপরপে� ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট        

ইউিনট�র পিরচালন �েয়র পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১.৭৩ �কা� ও ১.৮২ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন �েয়র 
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পিরমাণ িছল ১.৪৩ �কা� টাকা। ইউিনট� ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত উভয় 

বােজেট পিরচালন �নাফা �া�লন করা হেয়েছ ০.২৫ �কা� টাকা । ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ 

িছল ০.১৪ �কা� টাকা।  

৫.   চ��াম  ইউিনট  

 পয �টকেদর থাকার �িবধােথ � চ��াম ইউিনেটর আওতায় এক� �হােটল পিরচািলত হে�। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  

ইউিনট� ৯.৪৫ �কা� টাকা পিরচালন রাজ� অজ�ন কের। এ রাজে�র পিরমাণ �ি� �পেয় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  যথা�েম ১১.৮৫ �কা� টাকা এবং ১২.০৫ �কা� টাকা দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ১০.৫০ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  এ �েয়র পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ১০.৫৬ �কা� ও ১০.৫০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব।  ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ িছল ১.০৪ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ইউিনট� যথা�েম  ১.২৯ �কা� ও ১.৫৪ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব।  

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। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন রাজে�র পিরমাণ িছল ১০.৩৪ �কা� টাকা।   

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  তা �ি� �পেয় যথা�েম ১০.৯৮ �কা� ও 

১১.৫১ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক ২০১৮-১৯ সােল পিরচালন �েয়র পিরমান িছল ৬.৭১ �কা� টাকা । ২০১৯-২০ 

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  পিরচালন �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ৭.৩৩ 

�কা� টাকা এবং ৭.৭৯ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  

ইউিনট� যথা�েম ৩.৬৫ �কা� টাকা এবং ৭.৭৯ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন 

�নাফার পিরমাণ িছল ৩.৭২ �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। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনেটর �মাট পিরচালন রাজে�র পিরমাণ িছল ২.৯৩ �কা� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  এ রাজ� �ি� �পেয় যথা�েম ৩.৮৩ 

�কা� টাকা এবং ৪.০০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক, ২০১৮-১৯ অথ �বছের এ ইউিনেটর পিরচালন �য় িছল ২.৯৩ �কা� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  �মাট পিরচালন �য় �ি� �পেয় 

যথা�েম ৩.৫৬ �কা� টাকায় এবং ৩.৬৩ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ইউিনট� ২০১৯-২০ অথ �বছের ০.২৬ �কা�  টাকা এবং   

২০২০-২১ অথ �বছের ০.৩৭ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর 

পিরমাণ িছল ০.৪২ �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। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ইউিনট�র পিরচালন 

রাজ� হেব যথা�েম ২.৮৯ �কা� ও ৩.০৩ �কা� টাকা এবং পিরচালন �য় হেব যথা�েম ২.২৯ �কা� ও ২.৪০ �কা� টাকা। 
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২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  পিরচালন �নাফা হেব যথা�েম ০.৬০ 

�কা� ও ০.৬৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ০.৩৬ �কা� টাকা। 

৯.  রাজশাহী ইউিনট  

 পয �টকেদর থাকা ও খাওয়ার �িবধােথ � রাজশাহী ইউিনেট এক� �হােটল ও এক� ��ে�ারা রেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  

ইউিনট� ২.৮৫ �কা� টাকার পিরচালন রাজ� অজ�ন কের। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট  এ রাজ� আয় �ি� �পেয় যথা�েম ৩.১৪ �কা� ও ৩.৪৪ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। অপরিদেক, ইউিনট�র  

২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন �য় িছল ২.২৯ �কা� টাকা যা �ি� �পেয় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট   যথা�েম ২.৬০ �কা� এবং ২.৭৯ �কা� টাকা হেব। ইউিনট�র ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন 

�নাফার পিরমাণ িছল ০.৫৬ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট   

যথা�েম ০.৫৫ �কা� টাকা এবং ০.৬৬ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা হেব।       

১০.  রং�র ইউিনট  

 পয �টকেদর �িবধােথ � রং�র �জলায় এ �মােটল� চা� করা হয়। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনেটর রাজ� আেয়র পিরমাণ 

িছল ২.৯৭ �কা� টাকা যা ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ি� �পেয় 

যথা�েম ৩.৩৪ �কা� ও ৩.৫৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট  ইউিনেটর পিরচালন �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ২.৫৫ �কা� ও ২.৭৪ �কা� টাকা। ইউিনট� ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের ০.৭২ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন কের। প�া�ের ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ 

অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  যথা�েম ০.৭৯ �কা� টাকার এবং ০.৮১ �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। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ইউিনট� যথা�েম ০.৮০ 

�কা� ও ০.৮২ �কা� টাকা রাজ� আয় হেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের এর রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.৪১ �কা� টাকা। অপরিদেক 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  এর পিরচালন �েয়র পিরমাণ দ�ড়ােব 

যথা�েম ১.৬০ �কা� ও ১.৫৮ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ ০.৮০ �কা� 

টাকা এবং ২০২০-২১ অথ �বছের  ০.০৬ �কা� টাকা দাড়ােব । ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ 

িছল ১.৩০ �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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত 

বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  যথা�েম ২.০৬ �কা� ও ২.১৩ �কা� টাকা পিরচালন রাজ� অিজ�ত হেব। 

উ� সমেয় ইউিনট� যথা�েম ১.৯৩ �কা� ও ১.৯৪ �কা� টাকা পিরচালন �য় িনব �ােহর পর ০.১৪ �কা� ও ০.১৯ �কা� টাকার 

পিরচালন �নাফা  হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.১২ �কা� টাকা।  
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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 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর 

�া�িলত বােজেট  যথা�েম ১.৯৮ �কা� ও ২.০৮ �কা� টাকার রাজ� আয় হেব। উ� সমেয় যথা�েম ১.৬২ �কা� ও ১.৬৮ 

�কা� টাকা পিরচালন �য় িনব �ােহর পর ইউিনট�েত পিরচালন �নাফার পিরমাণ যথা�েম ০.৩৬ �কা� ও ০.৪০ �কা� টাকা হেব 

বেল �া�লন করা হেয়েছ।  ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ০.৩৫ �কা� টাকা। 

১৪.  মংলা ইউিনট  

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

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  যথা�েম ১.৫৩ �কা� ও ১.৬৩ �কা� 

টাকার পিরচালন রাজ� আয় অজ�েনর িবপরীেত যথা�েম ১.৪৮ �কা� ও ১.৫৮ �কা� টাকা পিরচালন �য় িনব �াহ করেব । ফেল 

ইউিনট� উ� সমেয় যথা�েম ০.০৪ �কা� ও ০.০৫ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  

ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.০৩ �কা� টাকা।  

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। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত 

বােজেট  ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় হেব যথা�েম ০.৯০ �কা� ও ০.৯৩ �কা� টাকা এবং পিরচালানা �য় �া�লন করা 

হেয়েছ যথা�েম ০.৭৮ �কা� ও ০.৭৯ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের ইউিনট�র ০.১৩ �কা� টাকার এবং ২০২০-২১  

অথ �বছের  ০.১৫ �কা� টাকার পিরচালন �নাফা দ�ড়ােব । ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর �নাফার 

পিরমাণ িছল ০.০৭ �কা� টাকা। 

১৬.   �ি�পাড়া ইউিনট 

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

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আেয়র 

পিরমাণ যথা�েম ০.৪১ �কা� ও ০.৪৩ �কা� টাকা এবং পিরচালান �েয়র পিরমাণ যথা�েম ০.৫৭ �কা� ও ০.৬০ �কা� টাকা 

হেব। ফেল উ� সমেয় ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.১৬ �কা� এবং ০.১৭ �কা� টাকা । 

ইউিনেটর পিরচালনা রাজ� আেয়র �লনায় পিরচালন �য় �বিশ হেব িবধায় এ �লাকসান হেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  এ ইউিনেট  

�লাকসােনর পিরমাণ িছল ০.২৫ �কা� টাকা ।  

১৭.  �বনােপাল �মােটল 

�বনােপাল �মােটল ইউিনট� যেশার �জলার �বনােপাল সীমাে� অবি�ত। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় হেব যথা�েম ০.৭৬ �কা� ও ০.৮১ �কা� টাকা এবং 

এর িবপরীেত পিরচালান �য় হেব যথা�েম ০.৮০ �কা� ও ০.৮৩ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও 

২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.০৩  �কা� টাকা এবং 

.০২ �কা� টাকা।  ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল  ০ .০৬ �কা�  টাকা। 
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১৮.  িচটাগাং ি�ংক কণ �ার 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  িচটাগাং ি�ংক কণ �ার ইউিনট�র 

পিরচালন রাজ� �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১.৬০ �কা� ও ১.৬৫ �কা� টাকা এবাং এর িবপরীেত পিরচালান �য়  যথা�েম 

১.৩৭ �কা� ও ১.৪১ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট  

ইউিনেটর পিরচালন উ�ৃে�র পিরমাণ দ�ড়ােব  যথা�েম ০.২৩ �কা� এবং ০.২৪ �কা� টাকা ।২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট�র 

পিরচালন উ�ৃে�র  পিরমাণ িছল ০.৩৫ �কা� টাকা। 

১৯.   িসেলট �মােটল 

 িসেলট �মােটল ইউিনট� িসেলট শহের অবি�ত। ইউিনট� ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের যথা�েম ১.৭০ �কা� ও 

১.৮৫ �কা� টাকার পিরচালন রাজ� অজ�ন এবং এর িবপরীেত যথা�েম ১.৩০ �কা� ও ১.৪৫ �কা� টাকার পিরচালন �য় 

িনব �ােহর পর উভয় অথ �বছের ০.৪০ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�  ০.২৮ �কা� 

টাকা পিরচালন �নাফা অজ�ন কের। 

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। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় 0.55 লাখ টাকা এবং 

০.৭৫ লাখ টাকা দ�ড়ােব। উ� সমেয় পিরচালনা �য় যথা�েম ৫.৩৮ লাখ টাকা ও ৬.১১ লাখ টাকা হেব । ফেল ২০১৯-২০ ও 

২০২০-২১ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৪.৮৩ লাখ টাকা ও ৫.৩৬ লাখ টাকা। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের এ ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ২.২২ লাখ টাকা। 

২১.   খাগড়াছিড় ইউিনট 

খাগড়াছিড় ইউিনট� খাগড়াছিড় �জলার পাহািড় এলাকায় অবি�ত। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের ইউিনট�র 

পিরচালন রাজ� আয় �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ০.৯৬ �কা� ও ১.০৬ �কা� টাকা এবং পিরচালনা �য় হেব যথা�েম ০.৯৩ 

�কা� ও ০.৯৯ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ০.৫৯ �কা� টাকা এবং এর 

িবপরীেত পিরচালন �েয়র পিরমাণ িছল ০.৭০ �কা� টাকা।২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�র পিরচালন �লাকসান িছল ০.১১ �কা� 

টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের ৩.৯৩ ল� টাকা পিরচালন �লাকসান এবং ২০২০-২১ অথ �বছের ৭.৪৮ ল� টাকা পিরচালন  �লাকসান 

অিজ�ত হেব।  

২২.   �িজব নগর ইউিনট  

           �িজব নগর ইউিনট� �মেহর�র �জলায় অবি�ত। অ� ইউিনট হেত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১  অথ �বছের যথা�েম ০.৩০ 

ল� এবং ০.৫৫ ল� টাকা রাজ� আয় এবং এর িবপরীেত উ� বছর�েয় যথা�েম ২৪.০২ ল� টাকা এবং ২৪.৫৯ ল� টাকা 

টাকা �য় হেব। ফেল উ� সমেয় ইউিনট� ২৪ ল� টাকা পিরচালন �লাকসােনর স�ুখীন হেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ইউিনট�র 

পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৮.০০  ল� 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 হেত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১  অথ �বছের যথা�েম ৪.৫০ লাখ এবং ৭.৫০ লাখ 
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টাকা রাজ� আয় এবং এর িবপরীেত ২৫.০০ লাখ এবং ২৮.০৮ লাখ টাকা �য় িহসাব করা হেয়েছ। ফেল উ� সমেয়�েয় 

ইউিনট� যথা�েম ২০.০০ লাখ এবং ২০.৫৮  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�    

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথ �বছের ০.০৬ �কা� লাখ টাকার পিরচালন রাজ� আয় করেব এবং এর িবপরীেত যথা�েম ০.৩০ 

�কা� ও ০.৩১ �কা� টাকার পিরচালন �য় িনব �াহ করেব । ফেল ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১  অথ �বছের ইউিনট� যথা�েম ০.২৪ 

�কা� ও ০.২৫ �কা� টাকার পিরচালন ঘাটিতর স�ুখীন হেব।২০১৮-১৯ অথ �বছের এ ইউিনেট পিরচালন ঘাটিতর পিরমাণ িছল 

০.২৪ �কা� টাকা।  

২৬.   সিচবালয় িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া  

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের সিচবালয় িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া ইউিনট�র পিরচালন আয় �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম ২.৩০ �কা� ও ২.৩৫ �কা� টাকা এবাং এর িবপরীেত পিরচালান �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ২.২০ �কা� ও 

২.২৪ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.১০ �কা� ও 

০.১১ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের অ� ইউিনট� ০.০৫ �কা� টাকা পিরচালন �লাকসান  িছল।  

২৭.     সংসদ িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া 

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের সংসদ িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া ইউিনট�র পিরচালন আয় �া�লন করা হেয়েছ 

যথা�েম ৩.০১ �কা� এবং ৩.৩১ �কা� টাকা। এর িবপরীেত পিরচালান �য় হেব যথা�েম ২.২৩ �কা� ও ৩.৪২ �কা� টাকা। 

ফেল ২০১৯-২০ অথ �বছের পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.৭৭ �কা�  এবং  ২০২০-২১ অথ �বছের ইউিনেটর  

পিরচালন �লাকসান দ�ড়ােব ০.১২  �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  এই ইউিনেটর পিরচালন �লাকসােনর পিরমাণ  িছল ১.০০ 

�কা� টাকা। 

২৮.    বা�রবন ইউিনট  

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের অ� ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় হেব ০.৯৮ �কা� ও ১.০৫ �কা� টাকা এবং 

এর িবপরীেত পিরচালান �য় হেব যথা�েম ০.৮৮ �কা� ও ০.৯৩ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের ইউিনেটর 

পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.১০ �কা� ও ০.১২ �কা� টাকা। 

 ২৯.     ঢাকা িচিড়য়াখানা  

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের অ� ইউিনট�র পিরচালন রাজ� আয় �া�লন করা হেয়েছ ১.৬০ �কা� এবং ১.৭০ 

�কা� টাকা এবং এর িবপরীেত পিরচালান �য় িহসাব করা হেয়েছ যথা�েম ১.৩৯ �কা� ও ১.৪৭ �কা� টাকা। ফেল ২০১৯-২০ ও 

২০২০-২১  অথ �বছের ইউিনেটর পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ০.২১ এবং ০.২৩ �কা� টাকা। 
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খ.   �নাফা ও তহিবল �বাহ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী কেপ �ােরশেন ০.০৯ �কা� টাকা কর�ব � �লাকসান হয়। ২০১৯-২০ অথ �বছের কর 
�ব � �নাফার পিরমাণ ১.০৬ �কা� টাকা এবং ২০২০-২১ অথ �বছের তা �নরায় �ি� �পেয় ১.১০ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৯-২০ 
ও ২০২০-২১ অথ �বছের সং�ায় যথা�েম ৯৩.০৩ �কা� টাকা  ও ৮২.৫৪ �কা� টাকার তহিবল সং�হ হেব  এবং এর িবপরীেত 
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের যথা�েম ১০৩.০০ �কা� ও ৮৬.৮২ �কা� টাকা তহিবল �বহার হেব। ফেল ২০১৯-২০ 
অথ �বছের ৯.৯৭ �কা� টাকার এবং ২০২০-২১  অথ �বছের ৪.২৮ �কা� টাকার তহিবল ঘাটিত হেব।২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার 
২.২৭ �কা� টাকার তহিবল উ�ৃ� িছল।  

 গ.   ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 

�িমক 

নং 

িববরণ একক বােজট 

২০২০-২১    

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০  

��ত 

২০১৮-১৯  

১. পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) �কা� টাকা ২৪.৩৬ ২১.৮ ১৪.৬১ 

২. অবচয় ’’ ৬.৯৪  7.60  ৮.৭২ 

৩. �বতন ও ম�ির ’’ ২৭.৫ ২৫.৬১ ২২.২২ 

৪. �মাট �� সংেযাগ(১+২+৩) ’’ ৫৮.৮১ ৫৫.০১ ৪৫.৫৫ 

৫. কম� সং�া ৮৯৯ ৮০৩ ৯৩৬ 

৬. কম� �িত ��সংেযাগ টাকা 654139.04 685041.১০ 486663.46 

 
২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট ��সংেযাগ িছল ৪৫.৫৫ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১  অথ �বছের  ��সংেযাগ �ি� 

�পেয় যথা�েম ৫৫.০১ �কা� এবং ৫৮.৮১ �কা� হেব। কম��িত ��সংেযাগ ২০১৯-২০ অথ �বছের ৬,৮৫,০৪১.১০ টাকা এবং 

২০২০-২১ অথ �বছের ৬,৫৪,১৩৯.০৪ টাকা দ�ড়ােব ।২০১৮-১৯ অথ �বছের কম��িত ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ৪,৮৬,৬৬৩.৪৬ 

টাকা।  

ঘ.   িবিনেয়াগ ও স�য়     

�িমক 

নং 

িববরণ একক বােজট 

২০২০-২১    

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০  

��ত 

২০১৭-১৮  

১. িবিনেয়াগ �কা� টাকা ৮৩.৩৭ ৯৯.৫৬ ৪৬.১৩ 

২. সংরি�ত আয় (নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ)  ’’ -০.২৯ -০.৩৩ -০.৩১ 

৩. অবচয় ’’ ৬.৯৪ 7.৬০  ৮.৭২ 

৪. �মাট স�য় (২+৩) ’’ ৬.৬৫ ৭.২৭ ৮.৪১ 

  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ��ত িহসাব অ�যায়ী সং�ার ৪৬.১৩ �কা� টাকার িবিনেয়াগ হয়। ২০১৯-২০ অথ �বছের  

িবিনেয়ােগর পিরমাণ �ি� �পেয় ৯৯.৫৬ �কা� টাকা এবং ২০২০-২১ অথ �বছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ �ব �বত� বছেরর �চেয় �াস 

�পেয় ৮৩.৩৭ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের সংরি�ত আেয়র পিরমাণ িছল ঋণা�ক ০.৩১ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ 

ও ২০২০-২১ অথ �বছের সংরি�ত আয় যথা�েম  ঋণা�ক ০.৩৩ �কা� ও ০.২৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৯-২০ অথ �বছের �মাট 

স�য় ৭.২৭ �কা� টাকা এবং ২০২০-২১ অথ �বছের ৬.৬৫ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট স�েয়র পিরমাণ িছল 

৮.৪১ �কা� টাকা।    
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ঙ.   �লধন কাঠােমা  

 ২০১৯ অথ �বছেরর ৩০ �ন অ�যায়ী কেপ �ােরশেনর �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ২২৪.৯৯ �কা� টাকা যার ১৭% ঋণ 

এবং ৮৩% �লধন �ারা �যাগান �দওয়া হেয়েছ। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজেট �মাট স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় 

যথা�েম ৩২৪.৫১ �কা� ও ৪০৯.২৫ �কা� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত উভয় অথ �বছের দ�ড়ােব ১৬:৮৪।   

 চ.   সরকাির �কাষাগাের �দয় 

 কেপ �ােরশন ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ উভয় অথ �বছেরর বােজেট ১.০০ �কা� টাকা লভ�াংশ �দানসহ যথা�েম ১০.০৩ 

�কা� ও ১০.৬৭ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ০.১৫ �কা� টাকার লভ�াংশসহ সরকাির 

�কাষাগাের �মাট জমার পিরমাণ িছল ৮.৬২ �কা� টাকা।   

ছ.   জনবল (�ধান কায �ালয়)  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের সং�ার �ধান কায �ালেয় �মাট ১৬২ জন কম �চারী কম �রত িছল। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১  অথ �বছের  

উ� জনবেলর সং�া যথা�েম ১৮১ এবং ১৭৮ জেন দ�ড়ােব। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় অথ �বছের �বতন ভাতা খােত �েয়র 

পিরমান ১৫.০০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �বতন ভাতা বাবদ �েয়র পিরমাণ ১১.৮৬ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ এবং 

২০২০-২১ অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদ হেব যথা�েম ৮,২৮,৭২৯ টাকা ও ৮,৪২,৬৯৭ টাকা যা ২০১৮-১৯ অথ �বছের 

িছল ৭,৩২,১৭৯ টাকা।  

 

জ.   জনবল (ইউিনট/ইউিনটস�হ)  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর ইউিনট/ ইউিনটস�েহ �মাট কম �রত জনবল িছল ৯৩৬ জন। ২০১৯-২০ এবং    

২০২০-২১ অথ �বছের এ সং�া যথা�েম ৮০৩ জন এবং ৮৯৯ জন হেব। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের �বতন ভাতা খােত 

�েয়র পিরমাণ যথা�েম ২৫.৬১ �কা� টাকা এবং ২৭.৫০ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �বতন ভাতা বাবদ �েয়র পিরমাণ 

২২.২২ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ২,৩৭,৪১৬ টাকা যা ২০১৯-২০ অথ �বছের 

৩,১৮,৮৮০ টাকায় এবং ২০২০-২১  অথ �বছের  ৩,০৫,৯২৪ টাকায় দ�ড়ােব বেল িহসাব করা হেয়েছ। 

 

 

 

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



 

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

২০২০-২১ 

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  ২৪৩৫.৮৭  ২১৮০.২৮  ২০৪৪.৩৪  ১৫৭৯.৯১. 

৯ �া� �দ  ১০০.০০  ১৫০.০০  ১০০.০০  ১৯৭.৪২. 

১০ �া� ভাড়া  ৫৭২.২১  ৫৪৯.০৯  ৫৪০.১৪  ৫৫৯.৬১. 

১১ অ�া�  ১৪.০০  ১৪.০০  ১২.০০  ০.৩১. 

১২ �মাট আয়  ৩১২২.০৮  ২৮৯৩.৩৭  ২৬৯৬.৪৮  ২৩৩৭.২৫. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ১৫২০.০০  ১৫২০.০০  ১৫২০.০০  ১১৮৪.২৪. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৬৫৮.০০  ৪৩২.০০  ৩০০.০০  ৬২৫.৮৩. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১০০.০০  ১০০.০০  ৯০.০০  ৪৪.৮২. 

১৬ অবচয়  ৫০.০০  ৫৫.০০  ৫৫.০০  ৫০.৯৭. 

১৭ �িশ�ণ  ১২.০০  ১০.০০  ১০.০০  ০.৬৫. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ৩৬.০০  ৩৫.০০  ৩৫.০০  ২৬.১১. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ২০.০০  ১৮.০০  ১৫.০০  ১৩.৫৮. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ৫০.০০  ৫০.০০  ১০.০০  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�া�  ৫৫২.০০  ৫৫১.৯৫  ৪৯১.৪০  ৪০০.১৫. 

২৪ �মাট �য়  ২৯৯৮.০০  ২৭৭১.৯৫  ২৫২৬.৪০  ২৩৪৬.৩৫. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৬৮৪২৬৯.৬৬  ১৫৩১৪৬৪.০৯  ১৫৯৮৯৮৭.৩৪  ১৪৪৮৩৬৪.২০. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ৩০.৮৫  ২৯.৭৯  ২৩.৫৬  ২৮.০৯. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ১২৪.০৮  ১২১.৪২  ১৭০.০৮ -৯.১০. 

 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 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 310.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,২৪০,২৩৫ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১৫  ১৫  ১৭  ১৫  ১৫  ১৮  ১৫  ১৫  ১৪০.১৬  ৭০.৬৮  ২১০.৮৪. 

২  ১,২৬৯,৪৩১ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৫৭  ৫৭  ৫৮  ৫৭  ৫৭  ৬০  ৫৭  ৫৭  ৪৮০.৯৫  ২৫৫.৩২  ৭৩৬.২৭. 

৩  ৭২৫,০৮৭ কম �চারী (��ড ১০)  ২৩  ২০  ২৩  ২৩  ২১  ২৩  ২৩  ২০  ১১০.৩৬  ৫৬.৪১  ১৬৬.৭৭. 

৪  ১,১৩৬,৬১২ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৯৫  ৯২  ৯৮  ৯৫  ৯৩  ১০১  ৯৫  ৯২  ৭৩১.৪৭  ৩৮২.৪১  ১,১১৩.৮৮. 

৫  ৪৮২,৬৫০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৬৫  ৬৫  ৮০  ১৬৫  ৭০  ৮০  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  ৪৮২,৬৫০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৬৫  ৬৫  ৮০  ১৬৫  ৭০  ৮০  ১৬৫  ৭০  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২. 

১১  ৮৪২,৬৯৭ �মাট (৪+৯+১০)  ২৬০  ১৫৭  ১৭৮  ২৬০  ১৬৩  ১৮১  ২৬০  ১৬২  ৯৭২.০০  ৫২৮.০০  ১,৫০০.০০. 

 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 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 311.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ১৪০.১৬  ৭০.৬৮  ২১০.৮৪  ১৫০.১৬  ৮০.৬৮  ২৩০.৮৪ ১১৭১৩৩৩  ১৫৩৮৯৩৩  ৯৩৯৮০০  ৯৫.২৫  ৪৫.৭২  ১৪০.৯৭

 ৪৮০.৯৫  ২৫৫.৩২  ৭৩৬.২৭  ৪৮০.৯৫  ২৫৫.৩২  ৭৩৬.২৭ ১২২৭১১৭  ১২৯১৭০২  ১০২৪৪৫৬  ৩৯৯.২০  ১৮৪.৭৪  ৫৮৩.৯৪

 ১১০.৩৬  ৫৬.৪১  ১৬৬.৭৭  ১১০.৩৬  ৫৬.৪১  ১৬৬.৭৭ ৭২৫০৮৭  ৭৯৪১৪৩  ৬৯৮৫০০  ৮৬.২৫  ৫৩.৪৫  ১৩৯.৭০

 ৭৩১.৪৭  ৩৮২.৪১  ১,১১৩.৮৮  ৭৪১.৪৭  ৩৯২.৪১  ১,১৩৩.৮৮ ১১০২৮৫১  ১২১৯২২৬  ৯৩৯৭৯৩  ৫৮০.৭০  ২৮৩.৯১  ৮৬৪.৬১

 ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২ ৪৮২৬৫০  ৫৯৪০৩১  ৪৫৯৩১৪  ১৯৫.০০  ১২৬.৫২  ৩২১.৫২

 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

 ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২ ৪৮২৬৫০  ৫৯৪০৩১  ৪৫৯৩১৪  ১৯৫.০০  ১২৬.৫২  ৩২১.৫২

 ৯৭২.০০  ৫২৮.০০  ১,৫০০.০০  ৯৮২.০০  ৫৩৮.০০  ১,৫২০.০০ ৮২৮৭২৯  ৯৬২০২৫  ৭৩২১৭৯  ৭৭৫.৭০  ৪১০.৪৩  ১,১৮৬.১৩

 ৩১১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

���� িবপিণ 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ িব�য় রাজ� ৩৪০০.০০ ৩২০০.০০ ৪২৭৬.০০ ৩০৬৯.৯০

লাখ টাকা . ২ অ�া�  রাজ� ৮৫০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ২৩৪.৮৮

লাখ টাকা . ৩ �মাট পিরচালন রাজ� ৪২৫০.০০ ৪০০০.০০ ৫০৭৬.০০ ৩৩০৪.৭৮

�য় 

লাখ টাকা . ৪ প� �য় ১৮২৪.৯০ ১৭১৭.৩০ ৩১৮৬.০০ ১৪৪৫.৩৩

% . ৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪২.৯৪ ৪২.৯৩ ৬২.৭৭ ৪৩.৭৩

লাখ টাকা . ৬ অবচয় ১৭.০০ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.৭১

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ৬.৫৮

লাখ টাকা . ৮ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৯০.১০ ৮৫.৯০ ১১৬.৪৫ ১৯৩.৫৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২.১২ ২.১৫ ২.২৯ ৫.৮৬

লাখ টাকা . ১০ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১০১৬.৭৫ ১০২৪.৬০ ৯৮২.২৫ ১০২৫.৩৭

% . ১১ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৯২ ২৫.৬২ ১৯.৩৫ ৩১.০৩

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন �য় ২৯৬১.৭৫ ২৮৫৮.৮০ ৪৩১৫.২০ ২৬৮৮.১১

লাখ টাকা . ১৩ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১২৮৮.২৫ ১১৪১.২০ ৭৬০.৮০ ৬১৬.৬৭

 ৩১২  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ২০০.০০ ১৭০.০০ ২৫০.০০ ১৪২.৯১

টাকা . ২ - িদন �িত রাজ� ৫৪৭৯৪.৫২ ৪৬৫৭৫.৩৪ ৬৮৪৯৩.১৫ ৩৯১৫৩.৪২

টাকা . ৩ িবছানা �িত রাজ� ৭৮২.৭৭ ৬৬৫.৩৬ ৯৭৮.৪৬ ৫৫৯.৩৩

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৬০০.০০ ১৪৫০.০০ ১৭০০.০০ ১৬৭৭.০২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৪৩৮৩৫৬.১৬ ৩৯৭২৬০.২৭ ৪৬৫৭৫৩.৪২ ৪৫৯৪৫৭.৫৩

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৮২৮.০০ ৮০৫.০০ ৮১৫.০০ ৬৯৫.৩৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২৬২৮.০০ ২৪২৫.০০ ২৭৬৫.০০ ২৫১৫.২৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ প� �য় �� ৭৯১.৫০ ৭২০.৫০ ৮৬৯.৬০ ৭৬০.৯৩

% . ৯ - �র�ুের� রাজে�র শতাংশ ৪৯.৪৭ ৪৯.৬৯ ৫১.১৫ ৪৫.৩৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২১.৭১ ২১.৯৫ ২২.০০ ২০.৮৭

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ১৪.১৩

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ৪.৭৫ ৪.২৫ ৫.০০ ২.১৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫৪৬.৭৪ ৫১৪.৯৭ ৫২১.৪৩ ৪২৯.২২

লাখ টাকা . ১৪ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৮৭৬.৫০ ৮০০.০০ ৮৩২.২৫ ৬৪০.৬২

লাখ টাকা . ১৫ �মাট পিরচালন �য় ২২৬৬.২০ ২০৮৬.৬৭ ২২৭০.২৮ ১৮৬৭.৯৩

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৬.২৩ ৮৬.০৫ ৮২.১১ ৭৪.২৬

লাখ টাকা . ১৭ পিরচালনাল� �নাফা/(�িত) ৩৬১.৮০ ৩৩৮.৩৩ ৪৯৪.৭২ ৬৪৭.৩৪

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১৩.৭৭ ১৩.৯৫ ১৭.৮৯ ২৫.৭৪

 ৩১৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ১৬২.০০ ০.০০ ১৩০.০০ ১১৩.২২

টাকা . ২ �দিনক রাজ� ৪৪৩৮৩.৫৬ ০.০০ ৩৫৬১৬.৪৪ ৩১০১৯.১৮

লাখ টাকা . ৩ অ�া� পিরচালন রাজ� ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৩০.০০ ৪৪.০৮

লাখ টাকা . ৪ �মাট পিরচালন রাজ� ২০৭.০০ ১৯৮.০০ ১৬০.০০ ১৫৭.৩০

�য় 

লাখ টাকা . ৫ প� �য় �� ৬৪.১০ ৬০.৭০ ৫৩.৬০ ৪৭.১৫

% . ৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৩০.৯৭ ৩০.৬৬ ৩৩.৫০ ২৯.৯৭

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ২.৪০ ২.৪০ ২.৪০ ৩.০৬

লাখ টাকা . ৮ �ালািন �য় ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৩.০৬

লাখ টাকা . ৯ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪.০০ ৪.০০ ৬.০০ ৭.৭২

লাখ টাকা . ১০ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৪৫.১৭ ৪১.৯৭ ৩৩.৯২ ৩৮.৭২

লাখ টাকা . ১১ অ�া� �ায়ী �য় ৬২.৪০ ৬০.২০ ৫২.৩০ ৪৩.৭৫

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন �য় ১৮২.০৭ ১৭৩.২৭ ১৫২.২২ ১৪৩.৪৬

% . ১৩ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৮৭.৯৬ ৮৭.৫১ ৯৫.১৪ ৯১.২০

লাখ টাকা . ১৪ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২৪.৯৩ ২৪.৭৩ ৭.৭৮ ১৩.৮৪

% . ১৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১২.০৪ ১২.৪৯ ৪.৮৬ ৮.৮০

 ৩১৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

চ��াম ইউিনট 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �হােটল �থেক রাজ� ৪৬০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৩৪২.৫৮

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৪৫০০.৯৪ ৪৪০৩.০৯ ৪৪০৩.০৯ ৩৩৫২.০২

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৮.১৭ ৩৭.৯৭ ৩৭.৯৭ ৩৬.২২

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৭১০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৫৭৮.৫৪

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৯৪৫২০.৫৫ ১৯১৭৮০.৮২ ১৯১৭৮০.৮২ ১৫৮৫০৪.১১

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৪.৬০

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১২০৫.০০ ১১৮৫.০০ ১১৮৫.০০ ৯৪৫.৭২

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৮৬.০০ ২৮৬.০০ ২৯৫.৫০ ২৫১.৯৭

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৭৩ ২৪.১৪ ২৪.৯৪ ২৬.৬৪

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২৫০.০০ ২৭৫.০০ ৩০০.০০ ৩৭৩.১০

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১৪.৩৯

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ১২.০০ ১২.০০ ১০.০০ ১০.০৪

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৭৫.০২ ২৬৪.৯২ ২৩৬.৪৭ ২৪১.৯৪

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২২.৮২ ২২.৩৬ ১৯.৯৬ ২৫.৫৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ২১৫.৫০ ২০৬.৫০ ২০৬.৫০ ১৫৮.৪২

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.৮৮ ১৭.৪৩ ১৭.৪৩ ১৬.৭৫

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১০৫০.৫২ ১০৫৬.৪২ ১০৬০.৪৭ ১০৪৯.৮৬

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৭.১৮ ৮৯.১৫ ৮৯.৪৯ ১১১.০১

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৫৪.৪৮ ১২৮.৫৮ ১২৪.৫৩ -১০৪.১৪

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.৮২ ১০.৮৫ ১০.৫১ -১১.০১

 ৩১৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৬১০.০০ ৫৭৫.০০ ৬১০.০০ ৫৮৭.৫৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৬৮৭.৭৪ ৬৪৮.২৮ ৬৮৭.৭৪ ৬৬২.৪২

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫৩.০০ ৫২.৩৭ ৬১.০০ ৫৬.৮৪

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৯৫.০০ ১৭৭.০০ ১৪৫.০০ ১৩৫.৭৮

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৫৩৪২৪.৬৬ ৪৮৪৯৩.১৫ ৩৯৭২৬.০৩ ৩৭২০০.০০

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩৪৫.০০ ৩৪৫.০০ ২৪৫.০০ ৩০৯.৪৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১১৫১.০০ ১০৯৮.০০ ১০০০.০০ ১০৩৩.৭২

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৮৭.৯৪ ৭৯.১০ ৭৫.৬২ ৬৮.৯৬

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭.৬৪ ৭.২০ ৭.৫৬ ৬.৬৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩০.৪৪ ৩০.৪৪ ২১.৬৪ ১৭.৭২

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৬.৫০ ২২.৪০ ২৪.০০ ৩৭.৮৭

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ১০.৫০ ৮.৯০ ৮.৭৫ ৬.৩৭

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৪৩.৭১ ২৩৪.১৬ ২১৬.৫২ ২২১.৬৪

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.১৭ ২১.৩৩ ২১.৬৫ ২১.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৭৯.৬০ ৩৫৮.০০ ৩৭০.৯৫ ৩১৮.৯৯

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩২.৯৮ ৩২.৬০ ৩৭.১০ ৩০.৮৬

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৭৭৮.৬৯ ৭৩৩.০০ ৭১৭.৪৮ ৬৭১.৫৫

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৭.৬৫ ৬৬.৭৬ ৭১.৭৫ ৬৪.৯৬

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৩৭২.৩১ ৩৬৫.০০ ২৮২.৫২ ৩৬২.১৭

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩২.৩৫ ৩৩.২৪ ২৮.২৫ ৩৫.০৪

 ৩১৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ১৮০.০০ ১৮০.০০ ২০০.০০ ১৩০.৮৯

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১২৯৭.৭৫ ১২৯৭.৭৫ ১৪৪১.৯৫ ৯৪৩.৬৮

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৫.০০ ৪৭.০০ ৫২.৩৬ ৪৪.৬৮

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১২০.০০ ১১০.০০ ৯৫.০০ ৯০.৬২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৩২৮৭৬.৭১ ৩০১৩৬.৯৯ ২৬০২৭.৪০ ২৪৮২৭.৪০

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৯০.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৬৩.৮৮

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৪০০.০০ ৩৮৩.০০ ৩৮২.০০ ২৯২.৯৪

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৫৫.৭০ ৫১.২০ ৪৫.৯৫ ৫৫.৩৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৯৩ ১৩.৩৭ ১২.০৩ ১৮.৮৯

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৭৩.০০ ৮১.০০ ৬৫.০০ ৬৯.৭১

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১০.০০ ৬.০০ ১১.০০ ১১.৫৫

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৩৫

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১০৭.৪৫ ১০৭.৩৫ ৭৬.৩৭ ৭৯.৯২

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৬.৮৬ ২৮.০৩ ১৯.৯৯ ২৭.২৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১১২.৫০ ১০৬.৪০ ১০৪.৫০ ৭৩.৪৯

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৮.১৩ ২৭.৭৮ ২৭.৩৬ ২৫.০৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৩৬৩.১৫ ৩৫৬.৪৫ ৩০৬.৮২ ২৯৩.৩৬

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯০.৭৯ ৯৩.০৭ ৮০.৩২ ১০০.১৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৩৬.৮৫ ২৬.৫৫ ৭৫.১৮ -০.৪২

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯.২১ ৬.৯৩ ১৯.৬৮ -০.১৪

 ৩১৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ২১০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৬১.৮১

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১০২৭.৩৯ ৯৭৮.৪৬ ৯৭৮.৪৬ ৭৯১.৬৩

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৯.২৮ ৬৯.২০ ৭০.৬৭ ৬৭.৯০

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৯০.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৭৩.৪২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৪৬৫৭.৫৩ ২৩২৮৭.৬৭ ২১৯১৭.৮১ ২০১১৫.০৭

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩.১০ ৪.০০ ৩.০০ ৩.০৮

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩০৩.১০ ২৮৯.০০ ২৮৩.০০ ২৩৮.৩১

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৪০.১০ ৩৮.৬০ ৩৬.১০ ৩৪.৪৩

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.২৩ ১৩.৩৬ ১২.৭৬ ১৪.৪৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৩.০০ ১৪.৫০ ১০.০০ ১২.৬৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৫.০০ ৬.০০ ১.৬৮

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ২.৫০ ২.৩০ ২.৫০ ১.৬৪

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৭০.৭৭ ৬৮.২৭ ৬৯.৩২ ৬০.৯০

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৩৫ ২৩.৬২ ২৪.৪৯ ২৫.৫৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১০৭.৫০ ১০০.৪৫ ১১৬.২৫ ৯১.২৭

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৫.৪৭ ৩৪.৭৬ ৪১.০৮ ৩৮.৩০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৩৯.৮৭ ২২৯.১২ ২৪০.১৭ ২০২.৫৮

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৯.১৪ ৭৯.২৮ ৮৪.৮৭ ৮৫.০১

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৬৩.২৩ ৫৯.৮৮ ৪২.৮৩ ৩৫.৭৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২০.৮৬ ২০.৭২ ১৫.১৩ ১৪.৯৯

 ৩১৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ২৪০.০০ ২২০.০০ ২৪০.০০ ১৯৮.৯৭

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৮৭৬.৭০ ৮০৩.৬৫ ৮৭৬.৭০ ৭২৬.৮২

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৯.৬৭ ৬৯.৯৫ ৭১.৮৬ ৬৯.৮৫

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১০০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৮০.২৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৭৩৯৭.২৬ ২৪৬৫৭.৫৩ ২৪৬৫৭.৫৩ ২১৯৮৯.০৪

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.০০ ৫.৬৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৪৪.৫০ ৩১৪.৫০ ৩৩৪.০০ ২৮৪.৮৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৪৫.২০ ৪১.৫০ ৪২.০৫ ৩৩.৪৭

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.১২ ১৩.২০ ১২.৫৯ ১১.৭৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২০.০০ ২৪.০০ ২৪.০০ ২৬.৯৫

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.২৬

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ৪.৫০ ৪.০০ ৪.২০ ৩.২১

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৯২.৩৬ ৮৩.৭০ ৮৮.৯১ ৭৩.৩১

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৬.৮১ ২৬.৬১ ২৬.৬২ ২৫.৭৩

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১১০.৭০ ১০১.৫০ ৯৭.৫০ ৮৭.৩৮

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩২.১৩ ৩২.২৭ ২৯.১৯ ৩০.৬৭

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৭৮.৭৬ ২৫৯.৭০ ২৬১.৬৬ ২২৮.৫৮

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮০.৯২ ৮২.৫৮ ৭৮.৩৪ ৮০.২৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৬৫.৭৪ ৫৪.৮০ ৭২.৩৪ ৫৬.২৯

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.০৮ ১৭.৪২ ২১.৬৬ ১৯.৭৬

 ৩১৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ২৪৫.০০ ২৩৫.০০ ২৪০.০০ ২০২.০১

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৯০৭.০৬ ৮৭০.০৪ ৮৮৮.৫৫ ৭৪৭.৯০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৯.০১ ৭০.৩৬ ৬৭.৬১ ৬৭.৯৩

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১০০.০০ ৯০.০০ ১০৫.০০ ৮৮.৬৭

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ২৭৩৯৭.২৬ ২৪৬৫৭.৫৩ ২৮৭৬৭.১২ ২৪২৯৩.১৫

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১০.০০ ৯.০০ ১০.০০ ৬.৭০

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৫৫.০০ ৩৩৪.০০ ৩৫৫.০০ ২৯৭.৩৮

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৪৪.৯৫ ৪১.২০ ৪৮.৮০ ৩৬.৬৬

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.৬৬ ১২.৩৪ ১৩.৭৫ ১২.৩৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৬.০০ ১৬.৬০ ১৮.০০ ১৬.৮২

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬.৫০ ৬.০০ ৬.০০ ৩.২৩

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.১৫

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৮৩.৭৭ ৮০.৫০ ৭৬.০৭ ৬৭.৮৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৬০ ২৪.১০ ২১.৪৩ ২২.৮২

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১১৮.২০ ১০৫.৯০ ১৩৬.৪৫ ৯৭.৭৩

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৩.৩০ ৩১.৭১ ৩৮.৪৪ ৩২.৮৬

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৭৩.৯২ ২৫৪.৭০ ২৮৯.৩২ ২২৫.৪৫

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৭.১৬ ৭৬.২৬ ৮১.৫০ ৭৫.৮১

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৮১.০৮ ৭৯.৩০ ৬৫.৬৮ ৭১.৯৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২২.৮৪ ২৩.৭৪ ১৮.৫০ ২৪.১৯

 ৩২০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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 ৭২.০০ ৩৮.৮৩

টাকা . ২ - �িত িদেন রাজ� ১৯৭২৬.০৩ ১৯১৭৮.০৮ ১৯৭২৬.০৩ ১০৬৩৮.৩৬

লাখ টাকা . ৩ অ�া� পিরচালন রাজ� ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ২.৩৮

লাখ টাকা . ৪ �মাট পিরচালন রাজ� ৮২.০০ ৮০.০০ ৮২.০০ ৪১.২১

�য় 

লাখ টাকা . ৫ িপ ও এল ০.০০ ০.০০ ১৫.৪০ ০.০০

% . ৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ১৮.৭৮ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১০.০০ ৮.০০ ৪.৫০ ৪.৯৫

% . ৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.২০ ১০.০০ ৫.৪৯ ১২.০১

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

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৮০.০০ ৯০.০০ ১৫.০০ ১০৫.৩৬

লাখ টাকা . ১১ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২.৩১ ২.৩১ ২.৩১ ১২.৮৬

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

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৫০.৭৫ ৪৭.৭০ ৫০.৭৫ ৪৬.৬৩

লাখ টাকা . ১৪ �মাট পিরচালন �য় ১৫৮.৪৬ ১৬০.৩৬ ৮৭.৯৬ ১৭১.৪২

% . ১৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯৩.২৪ ২০০.৪৫ ১০৭.২৭ ৪১৫.৯৭

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালনাল� �নাফা/(�িত) -৭৬.৪৬ -৮০.৩৬ -৫.৯৬ -১৩০.২১

টাকা . ১৭ - গািড় �িত �নাফা -৯৩.২৪ -১০০.৪৫ -৭.২৭ -৩১৫.৯৭

 ৩২১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ১৭০.০০ ১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ১২৭.২৫

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১৪৫৫.৪৭ ১৪১২.৬৬ ১৪১২.৬৬ ১০৮৯.৪৬

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৯.৬৩ ৭৯.৯০ ৮০.১০ ৮২.৪৬

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৪২.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ২৬.০১

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১১৫০৬.৮৫ ১০৯৫৮.৯০ ১০৯৫৮.৯০ ৭১২৬.০৩

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.৫০ ১.৫০ ১.০০ ১.০৬

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২১৩.৫০ ২০৬.৫০ ২০৬.০০ ১৫৪.৩২

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৫.২০ ২৪.৭০ ২৪.৮০ ১৮.০৭

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১১.৮০ ১১.৯৬ ১২.০৪ ১১.৭১

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪০.০০ ৪৪.০০ ৪৫.০০ ৪৯.২৯

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.৭০

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ১.৬০ ১.৬০ ১.৬০ ১.৫৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৪৬.৪৩ ৪৫.৪২ ৪৫.১৫ ৩৭.৫৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৭৫ ২২.০০ ২১.৯২ ২৪.৩৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৭৬.২০ ৭২.২০ ৭২.১০ ৫৬.০১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৫.৬৯ ৩৪.৯৬ ৩৫.০০ ৩৬.২৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৯৪.৪৩ ১৯২.৯২ ১৯৩.৬৫ ১৬৬.১৯

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯১.০৭ ৯৩.৪২ ৯৪.০০ ১০৭.৬৯

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৯.০৭ ১৩.৫৮ ১২.৩৫ -১১.৮৭

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮.৯৩ ৬.৫৮ ৬.০০ -৭.৬৯

 ৩২২  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ১৪০.০০ ১৩৫.০০ ১২৫.০০ ১১৮.৯২

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১০৬৫.৪৪ ১০২৭.৩৯ ৯৫১.২৮ ৯০৫.০১

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৭.৩১ ৬৮.১৮ ৬৭.৫৭ ৭০.৩৬

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৬০.০০ ৫৫.০০ ৫২.০০ ৪৯.৮৯

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৬৪৩৮.৩৬ ১৫০৬৮.৪৯ ১৪২৪৬.৫৮ ১৩৬৬৮.৪৯

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ০.২১

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২০৮.০০ ১৯৮.০০ ১৮৫.০০ ১৬৯.০২

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৮.৩০ ২৬.৩০ ২৫.৭৫ ২২.১০

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৬১ ১৩.২৮ ১৩.৯২ ১৩.০৮

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৫.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ১২.৯৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩.০০ ৩.০০ ৫.০০ ২.০৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ২.৫০ ২.৫০ ২.০০ ২.০৯

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫৩.৪৪ ৫১.৯৪ ৩৯.২৯ ৪২.৩৫

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৫.৬৯ ২৬.২৩ ২১.২৪ ২৫.০৬

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬৫.৪০ ৬২.০৫ ৬৬.০০ ৫২.১৬

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩১.৪৪ ৩১.৩৪ ৩৫.৬৮ ৩০.৮৬

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৬৭.৬৪ ১৬১.৭৯ ১৫৩.০৪ ১৩৩.৬৯

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮০.৬০ ৮১.৭১ ৮২.৭২ ৭৯.১০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৪০.৩৬ ৩৬.২১ ৩১.৯৬ ৩৫.৩৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৪০ ১৮.২৯ ১৭.২৮ ২০.৯০

 ৩২৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ১০০.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৮২.৪৮

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৯১৩.২৩ ৮৬৭.৫৭ ৮৬৭.৫৭ ৭৫৩.২৩

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬১.৩৫ ৬২.০৯ ৫৯.৩৮ ৬৪.৮৯

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৬০.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ ৪৩.১৫

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৬৪৩৮.৩৬ ১৫০৬৮.৪৯ ১৬৪৩৮.৩৬ ১১৮২১.৯২

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৩.০০ ৩.০০ ৫.০০ ১.৪৮

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৬৩.০০ ১৫৩.০০ ১৬০.০০ ১২৭.১১

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৮.৪০ ২৫.৭৫ ২৯.০০ ২১.৪৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.৪২ ১৬.৮৩ ১৮.১৩ ১৬.৯০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৮৭

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৭০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৭৬

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩৮.৫২ ৩৬.৮৮ ৩০.৯৪ ৩৪.১৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৬৩ ২৪.১০ ১৯.৩৪ ২৬.৮৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৮০.৮০ ৭৫.৯০ ৬১.০৫ ৬৫.০৭

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৯.৫৭ ৪৯.৬১ ৩৮.১৬ ৫১.১৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৫৭.৭২ ১৪৮.৪৮ ১৩০.৮৯ ১৩০.০১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৬.৭৬ ৯৭.০৫ ৮১.৮১ ১০২.২৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৫.২৮ ৪.৫২ ২৯.১১ -২.৯০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩.২৪ ২.৯৫ ১৮.১৯ -২.২৮

 ৩২৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৬৭.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৪৬.০৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৬১১.৮৭ ৫৯৩.৬০ ৫৪৭.৯৪ ৪২০.৪৫

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭১.৬৬ ৭১.৮২ ৬২.১৮ ৫৮.৬৯

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ২৪.০০ ২৩.০০ ৩৫.০০ ২৯.৯৫

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৬৫৭৫.৩৪ ৬৩০১.৩৭ ৯৫৮৯.০৪ ৮২০৫.৪৮

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ২.৫০ ২.৫০ ১.৫০ ২.৪৬

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৯৩.৫০ ৯০.৫০ ৯৬.৫০ ৭৮.৪৫

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৩.৩০ ১২.২০ ১৭.২৫ ১৭.৩৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৪.২২ ১৩.৪৮ ১৭.৮৮ ২২.১০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২.৮০ ৩.০০ ৪.০০ ৩.১৯

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩.০০ ৭.৫০ ২.০০ ৬.৪৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ১.৭০ ১.৬০ ১.০৫ ১.৫০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩২.০৭ ২৯.৯৮ ২৯.৩৭ ২৪.৮২

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৪.৩০ ৩৩.১৩ ৩০.৪৪ ৩১.৬৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ২৫.৭০ ২৩.৫৫ ২৩.০০ ১৮.৩০

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৭.৪৯ ২৬.০২ ২৩.৮৩ ২৩.৩৩

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৭৮.৫৭ ৭৭.৮৩ ৭৬.৬৭ ৭১.৬০

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৪.০৩ ৮৬.০০ ৭৯.৪৫ ৯১.২৭

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১৪.৯৩ ১২.৬৭ ১৯.৮৩ ৬.৮৫

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.৯৭ ১৪.০০ ২০.৫৫ ৮.৭৩

 ৩২৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ২৬.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৭.১৫

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ১০১.৭৬ ৯৭.৮৫ ৯৭.৮৫ ৬৭.১২

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬০.৪৭ ৬০.৯৮ ৬৯.৪৪ ৬৯.৪৬

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৬.০০ ১৫.০০ ১০.০০ ৭.৪৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৪৩৮৩.৫৬ ৪১০৯.৫৯ ২৭৩৯.৭৩ ২০৪৩.৮৪

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০. ৮

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৪৩.০০ ৪১.০০ ৩৬.০০ ২৪.৬৯

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৮.৫৫ ৮.০০ ৫.৯০ ৪.০২

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৮৮ ১৯.৫১ ১৬.৩৯ ১৬.২৮

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩.৭৫ ৪.০০ ৪.০০ ৪.৭৫

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন �য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৩৭

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১৩.০৫ ১৩.০৫ ১১.৫০ ১২.১২

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩০.৩৫ ৩১.৮৩ ৩১.৯৪ ৪৯.০৯

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩২.৯০ ৩০.৪০ ৩৮.৬০ ২৭.৪৫

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৬.৫১ ৭৪.১৫ ১০৭.২২ ১১১.১৮

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৫৯.৭৫ ৫৬.৯৫ ৬১.৪০ ৪৯.৭২

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩৮.৯৫ ১৩৮.৯০ ১৭০.৫৬ ২০১.৩৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১৬.৭৫ -১৫.৯৫ -২৫.৪০ -২৫.০৩

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -৩৮.৯৫ -৩৮.৯০ -৭০.৫৬ -১০১.৩৮

 ৩২৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৫৭.০০ ৫৫.০০ ৫০.০০ ৩২.৬৯

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭০.৩৭ ৭১.৯০ ৬৫.৩৬ ৬৯.৫৭

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ২২.০০ ২০.০০ ২৫.০০ ১৩.৯৫

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৬০২৭.৪০ ৫৪৭৯.৪৫ ৬৮৪৯.৩২ ৩৮২১.৯২

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ২.০০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৩৫

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৮১.০০ ৭৬.৫০ ৭৬.৫০ ৪৬.৯৯

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১০.৮৫ ১০.২০ ১২.২০ ৬.৮৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৪০ ১৩.৩৩ ১৫.৯৫ ১৪.৫৬

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৫.৫০ ৬.০০ ৪.৫০ ৬.২১

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.৬৩

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ১.২০ ১.০০ ১.০০ ০.৬২

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৭.৪০ ২৬.৩০ ২২.৭০ ১৮.৬৮

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৩.৮৩ ৩৪.৩৮ ২৯.৬৭ ৩৯.৭৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৬.৩০ ৩৪.৩০ ৩৬.০৫ ১৯.৭৬

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৪.৮১ ৪৪.৮৪ ৪৭.১২ ৪২.০৫

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৮৩.২৫ ৭৯.৮০ ৭৮.৪৫ ৫২.৭৪

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০২.৭৮ ১০৪.৩১ ১০২.৫৫ ১১২.২৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -২.২৫ -৩.৩০ -১.৯৫ -৫.৭৫

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -২.৭৮ -৪.৩১ -২.৫৫ -১২.২৪

 ৩২৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ১৬৫.০০ ১৬০.০০ ১৪৫.০০ ১৫১.০৪

লাখ টাকা . ৪ �মাট পিরচালন রাজ� ১৬৫.০০ ১৬০.০০ ১৪৫.০০ ১৫১.০৪

�য় 

লাখ টাকা . ৫ প� �� (উপকরণ) ১০৮.২৭ ১০৬.২৫ ৮৭.২৫ ৯৬.১৭

% . ৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৬৫.৬২ ৬৬.৪১ ৬০.১৭ ৬৩.৬৭

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১৩

লাখ টাকা . ৮ �ালািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.৩৫ ০.৩৫ ০.৩৫ ০. ৮

লাখ টাকা . ১০ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১১.৮৬ ১১.৩৬ ১০.৬০ ৬.১৪

লাখ টাকা . ১১ অ�া� �ায়ী  �য় ২০.৩০ ১৮.৯০ ২৩.৩৫ ১৩.৮৬

লাখ টাকা . ১২ �মাট পিরচালন �য় ১৪০.৮৮ ১৩৬.৯৬ ১২১.৬৫ ১১৬.৩৮

% . ১৩ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৮৫.৩৮ ৮৫.৬০ ৮৩.৯০ ৭৭.০৫

লাখ টাকা . ১৪ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২৪.১২ ২৩.০৪ ২৩.৩৫ ৩৪.৬৬

% . ১৫ - �মাট পিরচালন রাজে�র হার ১৪.৬২ ১৪.৪০ ১৬.১০ ২২.৯৫

 ৩২৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৯০.০০ ৮০.০০ ১০৫.০০ ৭১.২১

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৪৭৪.১৮ ৪২১.৪৯ ৫৫৩.২১ ৩৭৫.১৮

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৮.৬৫ ৪৭.০৬ ৫৩.৮৫ ৫০.২০

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ২৭.৪৯

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৩৬৯৮.৬৩ ১২৩২৮.৭৭ ১২৩২৮.৭৭ ৭৫৩১.৫১

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪৩.১৪

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৮৫.০০ ১৭০.০০ ১৯৫.০০ ১৪১.৮৪

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২৫.০০ ২২.৮৫ ২৪.৫০ ১৮.০৬

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৫১ ১৩.৪৪ ১২.৫৬ ১২.৭৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩.৫০ ৪.০০ ৬.০০ ৪.৬৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪.০০ ৪.০০ ১০.০০ ৩.৭৪

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ০.০০ ০.০০ ৩.৫০ ১.৯১

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫৫.৯৪ ৪৯.৭১ ৪৮.৯৭ ৪৩.৪০

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩০.২৪ ২৯.২৪ ২৫.১১ ৩০.৬০

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৫৬.৫৫ ৪৯.৫০ ৬৫.২০ ৪২.১১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩০.৫৭ ২৯.১২ ৩৩.৪৪ ২৯.৬৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৪৪.৯৯ ১৩০.০৬ ১৫৮.১৭ ১১৩.৯০

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৮.৩৭ ৭৬.৫১ ৮১.১১ ৮০.৩০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৪০.০১ ৩৯.৯৪ ৩৬.৮৩ ২৭.৯৪

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২১.৬৩ ২৩.৪৯ ১৮.৮৯ ১৯.৭০

 ৩২৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ০.৭০ ০.৫০ ৩.০০ ০.৪০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৪৭.৯৪ ৩৪.২৫ ২০৫.৪৮ ২৭.৪০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৩.৩৩ ৯০.৯১ ১০০.০০ ১০০.০০

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. ৫ ০. ৫ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ০.৭৫ ০.৫৫ ৩.০০ ০.৪০

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ০. ৫ ০. ৪ ০.১০ ০. ৪

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

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.৬৫ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭৫

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.১০ ০.১০ ০.২০ ০.১০

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ১.৮০ ১.৬৮ ১.৯২ ১.৪১

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৪০.০০ ৩০৫.৪৫ ৬৪.০০ ৩৫২.৫০

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩.৫১ ২.৮৬ ৬.৮৫ ০.৩২

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৬৮.০০ ৫২০.০০ ২২৮.৩৩ ৮০.০০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৬.১১ ৫.৩৮ ৯.৭৭ ২.৬২

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮১৪.৬৭ ৯৭৮.১৮ ৩২৫.৬৭ ৬৫৫.০০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৫.৩৬ -৪.৮৩ -৬.৭৭ -২.২২

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -৭১৪.৬৭ -৮৭৮.১৮ -২২৫.৬৭ -৫৫৫.০০

 ৩৩০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৬০.০০ ৫৫.০০ ৫০.০০ ৩১.৭৯

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ৩২৮.৭৬ ৩০১.৩৭ ২৭৩.৯৭ ১৭৪.১৯

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫৬.৩৪ ৫৬.৯৯ ৫৭.৮০ ৫৩.৫১

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ২৭.১১

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১২৩২৮.৭৭ ১০৯৫৮.৯০ ৯৫৮৯.০৪ ৭৪২৭.৪০

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৫১

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১০৬.৫০ ৯৬.৫০ ৮৬.৫০ ৫৯.৪১

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৯.২০ ১৭.২০ ১৫.০০ ১০.৩৬

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৮.০৩ ১৭.৮২ ১৭.৩৪ ১৭.৪৪

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৭.৫০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.৭৪

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৩.০০ ২.০০ ৩.০০ ০.৬৭

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ১.২০ ১.২০ ১.০০ ১.০১

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৪.৪২ ২৩.৮৭ ২২.১৭ ২০.৪৩

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২২.৯৩ ২৪.৭৪ ২৫.৬৩ ৩৪.৩৯

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৪৩.৭০ ৪০.৩০ ৩৬.৩০ ২৯.৪১

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪১.০৩ ৪১.৭৬ ৪১.৯৭ ৪৯.৫০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৯৯.০২ ৯২.৫৭ ৮৫.৪৭ ৭০.৬২

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯২.৯৮ ৯৫.৯৩ ৯৮.৮১ ১১৮.৮৭

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ৭.৪৮ ৩.৯৩ ১.০৩ -১১.২১

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭.০২ ৪.০৭ ১.১৯ -১৮.৮৭

 ৩৩১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�িজব নগর �ক� 

রাজ� 

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

লাখ টাকা . ২ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.৫০ ০.৩০ ০.৭০ ০.২০

লাখ টাকা . ৩ �মাট পিরচালন রাজ� ০.৫০ ০.৩০ ০.৭০ ০.২০

�য় 

লাখ টাকা . ৪ প� �য় �� ০.১৭ ০.১৫ ০. ৭ ০. ২

লাখ টাকা . ৫ অবচয় ১০.০০ ১১.০০ ১১.০০ ১০.৭৩

লাখ টাকা . ৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.১০ ০. ৪ ০. ৫ ০. ৫

লাখ টাকা . ৭ �ালািন �য় ০.২৫ ০.২৫ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২.৬৫ ২.১৬ ১.৬৭ ১.২১

লাখ টাকা . ৯ অ�া� �ায়ী �য় ১১.৪২ ১০.৪২ ৭.১৬ ৬.৫১

লাখ টাকা . ১০ �মাট পিরচালন �য় ২৪.৫৯ ২৪.০২ ১৯.৯৫ ১৮.৫২

% . ১১ �মাট পিরচালন রাজে�র হার ৪৯১৮.০০ ৮০০৬.৬৭ ২৮৫০.০০ ৯২৬০.০০

% . ১২ পিরচালনাল� �নাফা/(�লাকসান) -২৪.০৯ -২৩.৭২ -১৯.২৫ -১৮.৩২

% . ১৩ �মাট পিরচালন রাজে�র হার -৪৮১৮.০০ -৭৯০৬.৬৭ -২৭৫০.০০ -৯১৬০.০০

 ৩৩২  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

মাধব�� ইউিনট 

রাজ� 

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

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

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

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৬.৫০ ৪.০০ ৪.০০ ২.৬৫

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ১৭৮০.৮২ ১০৯৫.৮৯ ১০৯৫.৮৯ ৭২৬.০৩

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ১.০০ ০.৫০ ২.০০ ০.৪৩

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৭.৫০ ৪.৫০ ৬.০০ ৩.০৮

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২.৮০ ১.৮৫ ১.৯০ ১.৩৯

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৭.৩৩ ৪১.১১ ৩১.৬৭ ৪৫.১৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২.৬০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৮৮

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.০০ ০.৩০ ১.০০ ০.২৫

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ০.৫০ ০.৩০ ০.৩০ ০.১২

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৬.১২ ৫.৩৯ ৫.৩৫ ৪.০৭

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮১.৬০ ১১৯.৭৮ ৮৯.১৭ ১৩২.১৪

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১৫.০৬ ১৩.৯০ ১৩.০৫ ১১.৬৪

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২০০.৮০ ৩০৮.৮৯ ২১৭.৫০ ৩৭৭.৯২

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২৮.০৮ ২৪.৭৪ ২৪.৬০ ১৮.৩৫

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৭৪.৪০ ৫৪৯.৭৮ ৪১০.০০ ৫৯৫.৭৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -২০.৫৮ -২০.২৪ -১৮.৬০ -১৫.২৭

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -২৭৪.৪০ -৪৪৯.৭৮ -৩১০.০০ -৪৯৫.৭৮

 ৩৩৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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 ২.৮৪

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৭৫.৭৬ ৭৫.৭৬ ৭৫.৭৬ ৮৭.৩৮

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ০.২২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৪১০.৯৬ ৪১০.৯৬ ৪১০.৯৬ ৬০.২৭

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১৯

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৬.৬০ ৬.৬০ ৬.৬০ ৩.২৫

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ০.৮২ ০.৫৬ ১.০২ ০.৪৩

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১২.৪২ ৮.৪৮ ১৫.৪৫ ১৩.২৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১২.০০ ১২.৫০ ১৩.০০ ১৩.১৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.৫০ ০.৪০ ১.৫০ ০.৩৮

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ০.৪০ ০.৩০ ০.৩০ ০.২২

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৩.৭৯ ৩.৬৪ ৩.২৩ ২.২৮

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫৭.৪২ ৫৫.১৫ ৪৮.৯৪ ৭০.১৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ১৩.৫৫ ১২.২২ ১৩.২৫ ১০.৭৩

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২০৫.৩০ ১৮৫.১৫ ২০০.৭৬ ৩৩০.১৫

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৩১.০৬ ২৯.৬২ ৩২.৩০ ২৭.২০

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৭০.৬১ ৪৪৮.৭৯ ৪৮৯.৩৯ ৮৩৬.৯২

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -২৪.৪৬ -২৩.০২ -২৫.৭০ -২৩.৯৫

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -৩৭০.৬১ -৩৪৮.৭৯ -৩৮৯.৩৯ -৭৩৬.৯২

 ৩৩৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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 ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

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

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ২৩৫.০০ ২৩০.০০ ২৩০.০০ ১৭২.৯২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৬৪৩৮৩.৫৬ ৬৩০১৩.৭০ ৬৩০১৩.৭০ ৪৭৩৭৫.৩৪

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

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ২৩৫.০০ ২৩০.০০ ২৩১.০০ ১৭২.৯২

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১০৭.২৫ ১০৬.২৫ ১০০.৭৫ ৮৭.৮৪

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪৫.৬৪ ৪৬.২০ ৪৩.৬১ ৫০.৮০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২.৮০ ৩.০০ ২.০০ ৩.২২

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৯৬

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ৪.৫০ ৪.০০ ০.৬০ ০.৩২

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫৩.৩৩ ৫২.৭৮ ৫০.৩২ ৪৬.৯৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২২.৬৯ ২২.৯৫ ২১.৭৮ ২৭.১৬

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৫৪.৪০ ৫২.৩০ ৬০.৫০ ৩৭.৪২

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.১৫ ২২.৭৪ ২৬.১৯ ২১.৬৪

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২২৪.২৮ ২২০.৩৩ ২১৬.১৭ ১৭৭.৭২

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৯৫.৪৪ ৯৫.৮০ ৯৩.৫৮ ১০২.৭৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১০.৭২ ৯.৬৭ ১৪.৮৩ -৪.৮০

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৪.৫৬ ৪.২০ ৬.৪২ -২.৭৮

 ৩৩৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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 ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

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

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৩৩০.০০ ৩০০.০০ ২৭৫.০০ ১৩১.০৬

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৯০৪১০.৯৬ ৮২১৯১.৭৮ ৭৫৩৪২.৪৭ ৩৫৯০৬.৮৫

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

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ৩৩১.০০ ৩০১.০০ ২৭৬.০০ ১৩১.০৬

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ২২১.৬০ ১১৬.৪৬ ১৬৫.৮৫ ১৩৭.৮২

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬৬.৯৫ ৩৮.৬৯ ৬০.০৯ ১০৫.১৬

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১.৮০ ১.৮০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.২০ ০.২০ ০.৫০ ০.২০

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ০.১০ ০.১০ ০.২০ ০. ৫

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ৫২.৯৩ ৪৪.৯৮ ৩৬.৮২ ৫০.৬২

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.৯৯ ১৪.৯৪ ১৩.৩৪ ৩৮.৬২

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৬৫.৯১ ৬০.০০ ৫৩.৪৫ ৪১.৮৮

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৯.৯১ ১৯.৯৩ ১৯.৩৭ ৩১.৯৫

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৩৪২.৫৪ ২২৩.৫৪ ২৫৬.৮২ ২৩০.৫৭

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১০৩.৪৯ ৭৪.২৭ ৯৩.০৫ ১৭৫.৯৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১১.৫৪ ৭৭.৪৬ ১৯.১৮ -৯৯.৫১

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ -৩.৪৯ ২৫.৭৩ ৬.৯৫ -৭৫.৯৩

 ৩৩৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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� ৬৫.০০ ৬২.০০ ৬৯.০০ ৫৬.৩৬

টাকা . ২ - �বড �িত �দিনক রাজ� ০ ০ ০ ০

% . ৩ �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৬১.৯০ ৬২.৯৪ ৬৩.৩০ ৬৭.২৩

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৭.০২

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৯৫৮৯.০৪ ৯৫৮৯.০৪ ৯৫৮৯.০৪ ৭৪০২.৭৪

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ৫.০০ ১.৫০ ৫.০০ ০.৪৫

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১০৫.০০ ৯৮.৫০ ১০৯.০০ ৮৩.৮৩

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ১৬.২৫ ১৬.২০ ১৫.৭৫ ১৩.৬৮

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৫.৪৮ ১৬.৪৫ ১৪.৪৫ ১৬.৩২

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৭.০০ ৮.০০ ৬.০০ ৯.০৩

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪.০০ ৪.০০ ৬.০০ ২.৬৯

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ২.০০ ১.০০ ২.০০ ১.৩৩

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৪.৫৭ ২১.৭৭ ৩১.০৭ ২৬.৯৬

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ২৩.৪০ ২২.১০ ২৮.৫০ ৩২.১৬

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ৩৯.২০ ৩৭.৫৫ ৪১.৭০ ৩৩.১২

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৩৭.৩৩ ৩৮.১২ ৩৮.২৬ ৩৯.৫১

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ৯৩.০২ ৮৮.৫২ ১০২.৫২ ৮৬.৮১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৮.৫৯ ৮৯.৮৭ ৯৪.০৬ ১০৩.৫৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ১১.৯৮ ৯.৯৮ ৬.৪৮ -২.৯৮

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১১.৪১ ১০.১৩ ৫.৯৪ -৩.৫৫

 ৩৩৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

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 ০

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

লাখ টাকা . ৪ �র�ের� রাজ� ১৭০.০০ ১৬০.০০ ১৩০.০০ ১৩৮.৯৯

টাকা . ৫ �দিনক রাজ� ৪৬৫৭৫.৩৪ ৪৩৮৩৫.৬২ ৩৫৬১৬.৪৪ ৩৮০৭৯.৪৫

লাখ টাকা . ৬ অ�া� পিরচালন রাজ� ০.৩০ ০.২০ ০.২০ ০.১৮

লাখ টাকা . ৭ �মাট পিরচালন রাজ� ১৭০.৩০ ১৬০.২০ ১৩০.২০ ১৩৯.১৭

�য় 

লাখ টাকা . ৮ উপকরণ �য় ৮৫.৩৫ ৮০.৩০ ৬৫.৩৫ ৭৬.৭৯

% . ৯ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৫০.১২ ৫০.১২ ৫০.১৯ ৫৫.১৮

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.৭০ ০.৮০ ০.৯০ ০.৮৬

লাখ টাকা . ১১ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৫

লাখ টাকা . ১২ �ালািন �য় ১.৩০ ১.২৫ ১.১৫ ১.০৪

লাখ টাকা . ১৩ অ�া� পিরবত�নশীল �য় ২৯.৩২ ২৮.১৮ ২৭.৭৪ ২৫.৫৪

% . ১৪ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.২২ ১৭.৫৯ ২১.৩১ ১৮.৩৫

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� �ায়ী পিরচালন �য় ২৯.৯৫ ২৮.৩০ ২০.৪৫ ১৬.১৩

% . ১৬ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৭.৫৯ ১৭.৬৭ ১৫.৭১ ১১.৫৯

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ১৪৭.১২ ১৩৯.৩৩ ১১৬.০৯ ১২০.৬১

% . ১৮ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ৮৬.৩৯ ৮৬.৯৭ ৮৯.১৬ ৮৬.৬৬

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল� উ�ৃ�/(ঘাটিত) ২৩.১৮ ২০.৮৭ ১৪.১১ ১৮.৫৬

% . ২০ - �মাট পিরচালন রাজে�র শতাংশ ১৩.৬১ ১৩.০৩ ১০.৮৪ ১৩.৩৪

 ৩৩৮  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ২,৪৩৫.৮৭  ২,১৮০.২৮  ২,০৪৪.৩৪  ১,৪৬১.৩৮.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট) -২,৩২৬.২৯ -২,০৭৪.৩৬ -১,৮৭৪.২৬ -১,৪৭০.৪৮.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১০৯.৫৮  ১০৫.৯২  ১৭০.০৮ -৯.১০.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.২৭  ০.৩৩  ০.৪৮ -০.০৪.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১০৯.৫৮  ১০৫.৯২  ১৭০.০৮ -৯.১০.

৮ কর  ৩৮.৩৫  ৩৭.০৭  ৫৯.৫৩ -৩.১৯.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৭১.২৩  ৬৮.৮৫  ১১০.৫৫ -৫.৯১.

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

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.২৯  ০.৩৭  ০.৩২  ০.১৩.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ০.০৮  ০.০৮  ০.০৭  ০.১৭.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১০৯.৫৮  ১০৫.৯২  ১৭০.০৮ -৯.১০.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৬৯৪.৪৫  ৭৫৯.৯৯  ৬৭৯.২৪  ৮৭১.৬৮.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৮০৪.০৩  ৮৬৫.৯১  ৮৪৯.৩২  ৮৬২.৫৮.

১৬ �লধন �াি�  ৭,৪৫০.০০  ৮,৪৩৭.০০  ৯,৭০০.০০  ৪,০১৮.৫৬.

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  ৮,২৫৪.০৩  ৯,৩০২.৯১  ১০,৮১৮.৮৭  ৪,৮৮১.১৪.

তহিবেলর ��য়াগ 

২২ আয়কর  ৩৮.৩৫  ৩৭.০৭  ১৫৩.৮৭ -৩.১৯.

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

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮,১৬৫.০০  ৮,৯৯০.০০  ১০,৩০৯.০০  ৪,৬০৭.৮১.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৭১.৭৫  ৯৬৫.৭৫  ৭৩.৭৫  ৪.৬৬.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ২০৬.৯৭  ২০৬.৯৭  ২০.০০  ২০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৮,৬৮২.০৭  ১০,২৯৯.৭৯  ১০,৬০৬.৬২  ৪,৬৫৪.২৮.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৪২৮.০৪ -৯৯৬.৮৮  ২১২.২৫  ২২৬.৮৬.

 ৩৩৯  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩৪০.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৩৪০৭৭.৫১ ২৬৬২৭.৫১ ১৮১৯০.৫১. 

২ সংরি�ত তহিবল ৪৪৮.১২ ৪৭৬.৮৯ ৫০৮.০৪. 

৩ ই��ই� ৩৪৫২৫.৬৩ ২৭১০৪.৪০ ১৮৬৯৮.৫৫. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৫২০.৭৩ ৭২৭.৭০ ৯৩৪.৬৭. 

৫ চলিত দায় ৫৮৭৯.০২ ৪৬১৯.২৯ ২৮৬৬.৩৩. 

৬ �মাট দায় ৬৩৯৯.৭৫ ৫৩৪৬.৯৯ ৩৮০১.০০. 

৭ �মাট তহিবল ৪০৯২৫.৩৮ ৩২৪৫১.৩৯ ২২৪৯৯.৫৫. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৬ : ৮৪ ১৬ : ৮৪ ১৭ : ৮৩. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৫৬ : ১ ১.৮০ : ১ ২.৬৪ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১.৪২ : ১ ১.৬৪ : ১ ২.৪০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৪৭৫৫.৩৫ ২৬৫৯০.৩৫ ১৭৬০০.৩৫. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১২০৬৪.৩৮ ১১৩৬৯.৯৩ ১০৬০৯.৯৪. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২২৬৯০.৯৭ ১৫২২০.৪২ ৬৯৯০.৪১. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৯০৮৫.৮৪ ৮৯১৪.০৯ ৭৯৪৮.৩৪. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৮০৭.৮৭ ৭৩৪.৪৩ ৬৬৭.৬৬. 

১৬ -�দনাদার ৮৮৯.১৭ ৮০৮.৩৪ ৭৩৪.৮৫. 

১৭ -অ�া� ৭৪৫১.৫৩ ৬৭৭৪.১২ ৬১৫৮.২৯. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৯১৪৮.৫৭ ৮৩১৬.৮৮ ৭৫৬০.৮০. 

১৯ -�মাট স�দ ৪০৯২৫.৩৮ ৩২৪৫১.৩৯ ২২৪৯৯.৫৫. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.৩০ ০.৩৫ ০.৪৪. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ৩.৭২ ৩.১১ ২.০৯. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১৫৪.১১ ১৪৮.৪৩ ১৫৫.১১. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৩২৬৯.৫৫ ৩৬৯৭.৫৯ ৪৬৯৪.৪৭. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৪২৮.০৪ -৯৯৬.৮৮ ০. 

 ৩৪০  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ পয �টন কেপ �ােরশন 

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  ৮৩৬.১৯  ৭৮৪.৯৪ ৮০৭.০৩  ৭৭৭.২৫. 

ি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  ৩৮.৩৫ -৩.১৯ ৩৭.০৭  ১৫৩.৮৭. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১০০.০০  ১৫.০০ ১০০.০০  ৫০.০০. 

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  ৬২.০৬  ৫৫.১৬ ২৮.৯০  ১২৫.১০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৩০.০০  ১০.০০ ৩০.০০  ৩০.০০. 

�মাট ১৪  ১,০৬৬.৬০  ৮৬১.৯১ ১,০০৩.০০  ১,১৩৬.২২. 

 ৩৪১  



 

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 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 342.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,৩৫৭,৯২৬ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৪৩  ২৭  ২৭  ৪৩  ৩২  ৩২  ৪৩  ৪১  ২৫৭.০৬  ১০৯.৫৮  ৩৬৬.৬৪. 

২  ৭২০,৫২৫ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ২৫৩  ৮০  ৮০  ২৫৩  ৯০  ৯০  ২৫৩  ১০৮  ৩৯৮.৪০  ১৭৮.০২  ৫৭৬.৪২. 

৩  ১,২৩০,৩৩৩ কম �চারী (��ড ১০)  ১৮৫  ৩০  ৩০  ১৮৫  ৩৫  ৩৫  ১৮৫  ১০৩  ২৪৩.৭০  ১২৫.৪০  ৩৬৯.১০. 

৪  ৯৫৭,৭৮১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৪৮১  ১৩৭  ১৩৭  ৪৮১  ১৫৭  ১৫৭  ৪৮১  ২৫২  ৮৯৯.১৬  ৪১৩.০০  ১,৩১২.১৬. 

৫  ৪১৯,৮৩৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১,৫১২  ১৫২  ১৫২  ১,৫১২  ২০৩  ২০৩  ১,৫১২  ১৭৪  ৪১০.১৫  ২২৮.০০  ৬৩৮.১৫. 

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  ১৩১,১৩৯ অিনয়িমত �িমক  ০  ৬১০  ৬১০  ০  ৪৪৩  ৪৪৩  ০  ৫১০  ৭৯৯.৯৫  ০.০০  ৭৯৯.৯৫. 

১০  ৪১৯,৮৩৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১,৫১২  ১৫২  ১৫২  ১,৫১২  ২০৩  ২০৩  ১,৫১২  ১৭৪  ৪১০.১৫  ২২৮.০০  ৬৩৮.১৫. 

১১  ৩০৫,৯২৪ �মাট (৪+৯+১০)  ১,৯৯৩  ৮৯৯  ৮৯৯  ১,৯৯৩  ৮০৩  ৮০৩  ১,৯৯৩  ৯৩৬  ২,১০৯.২৬  ৬৪১.০০  ২,৭৫০.২৬. 

 ৩৪২  



 

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 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 343.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ২৩৭.০৬  ১০৪.৫৮  ৩৪১.৬৪  ২৪১.০৯  ১০৬.০২  ৩৪৭.১১ ১০৬৭৬২৫  ১১৫৭০৩৩  ৭৩৭২২০  ২০৮.০৪  ৯৪.২২  ৩০২.২৬

 ৩৬৭.৪৯  ১৬৮.০২  ৫৩৫.৫১  ৩৭২.৪৯  ১৮৫.২৮  ৫৫৭.৭৭ ৫৯৫০১১  ৬৪১১১৫  ৪৪১৯৩৫  ৩০৮.২৯  ১৬৯.০০  ৪৭৭.২৯

 ২২৩.৭৮  ১২০.৭০  ৩৪৪.৪৮  ২২৭.৭৮  ১৩৪.৭০  ৩৬২.৪৮ ৯৮৪২২৯  ১১৩২৭৫০  ৩০৯০২৯  ২০৮.১৬  ১১০.১৪  ৩১৮.৩০

 ৮২৮.৩৩  ৩৯৩.৩০  ১,২২১.৬৩  ৮৪১.৩৬  ৪২৬.০০  ১,২৬৭.৩৬ ৭৭৮১০৮  ৮৫০৫৭৭  ৪৩৫৬৫৫  ৭২৪.৪৯  ৩৭৩.৩৬  ১,০৯৭.৮৫

 ৩৭৮.১৮  ২০৮.০০  ৫৮৬.১৮  ৩৮৪.১৮  ২৩০.৫৬  ৬১৪.৭৪ ২৮৮৭৫৯  ৩৪৭৩১১  ২৪০৮৬৮  ২৪৩.১১  ১৭৬.০০  ৪১৯.১১

 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

 ৭৫২.৮০  ০.০০  ৭৫২.৮০  ৬২৯.৮২  ০.০০  ৬২৯.৮২ ১৬৯৯৩২  ১৪২১৭২  ১৩৮২৮৪  ৭০৫.২৫  ০.০০  ৭০৫.২৫

 ৩৭৮.১৮  ২০৮.০০  ৫৮৬.১৮  ৩৮৪.১৮  ২৩০.৫৬  ৬১৪.৭৪ ২৮৮৭৫৯  ৩৪৭৩১১  ২৪০৮৬৮  ২৪৩.১১  ১৭৬.০০  ৪১৯.১১

 ১,৯৫৯.৩১  ৬০১.৩০  ২,৫৬০.৬১  ১,৮৫৫.৩৬  ৬৫৬.৫৬  ২,৫১১.৯২ ৩১৮৮৮০  ৩২৬৬৪৮  ২৩৭৪১৬  ১,৬৭২.৮৫  ৫৪৯.৩৬  ২,২২২.২১

 ৩৪৩  



অ া  েয়র তািলকা তফিসল-‘ক' ( লাখ টাকায় )

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

১. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ১৫০.০০ ১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ১১৬.৪৭
২. ৩৮২১১০৩ খাজনা, ভাড়া ও কর ৩৫.০০ ৩৫.০০ ১২.০০ ৫.৬৯
৩. ৩৮২১১১৬ িবমা ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ১.৮৬
৪. ৩২১১১১৩ ব িতক য় ৩০.০০ ৪০.০০ ২০.০০ ১৭.১৬
৫. ৩২১১১০২ ধালাই ও ঝা দার সাম ী ০.২৫ ০.২০ ০.১৫ ০.১৩
৬. ৩২২১১০১ িনরী া িফ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ৮০.০০
৭. ফেটা মালামাল ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০০
৮. ৩২৫৫১০৫ ছাপা ও মেনাহারী য় ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ৮.৯০
৯. ৩১১১৩০২ যাতায়াত য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪৫
১০. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও টিলেফান ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১১.৯৪
১১. ৩২২১১০৮ াংক চাজ ১.০০ ১.০০ ০.৫০ ৩.২৯
১২. ৩২১১১০৬ আ ায়ন য় ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.১২
১৩. ৩২৫৭৩০৪ বাগান পিরচযা ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.১৪
১৪. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ২৮.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.১৯
১৫. ৩২১১১১০ আইন খরচ ১৫.০০ ১৫.০০ ১০.০০ ৩.৭৩
১৬. ৩১১১৩৩২ স ানী য় ১০.০০ ১০.০০ ৮.০০ ৩.৮৯
১৭. ৩২১১১২৭ ক ও সামিয়কী ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.৯০
১৮. িল ও পিরবহন খরচ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০৫
১৯. ৩২১১১২৫ িব াপন য় ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৭.৬০
২০. ৩২৫৬১০৬ পাশাক-পির দ ৮.০০ ৮.০০ ৫.০০ ৬.৩৮
২১. ৩২৪১১০১ মণ য় ৩০.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ২৪.১৮

২২. ৩২১১১২৫ বািণিজ ক িব াপন য় ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ১৩.২৪
২৩. বসা উ য়ন য় ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ১১.৭৪
২৪. বসা উ য়ন য় ( বঃ মণ, মলা, সিমনার) ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৭.৬৭
২৫. ৩২১১১১২ চ দা (পাটা/আসটা) ১০.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৩.৪২
২৬. বাইি ং ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.১০

২৭. ৩২১১১২২ বাস ভাড়া ( াফ বাস) ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৪৯.৩২

২৮. াচার ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০
২৯. ৩২৫৭১০৫ উ াবনী য় ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.০০
৩০. ৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহাির ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ১.৫৯

সবেমাট ৫৫২.০০ ৫৫১.৯৫ ৪৯১.৪০ ৪০০.১৫

ধান কাযালয়

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

344



                                  evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb তফিসল-‘খ'
                       cÖavb Kvh©vj‡qi  †givgZ I iÿYv‡eÿY weeiYx

(jvL UvKvq)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. 3258107. ইমারত 10.00            10.00               10.00                12.99            
2. 4112101. যানবাহন 20.00            20.00              20.00                8.25              
3. অ া  

3258102. ক.আসবাবপ 10.00            10.00               1.00                  5.00              
3258134. খ. য পািত ও সর ামািদ 15.00            15.00               2.00                  5.00              
3211113. গ. ব িতক 5.00              5.00                4.00                  5.00              

ঘ. ব িতক য পািত 5.00              5.00                4.00                  2.00              
3258103. ঙ. কি উটার ও সফটওয় ার 19.00            19.00               5.00                  3.38              

চ. অেটােমশন 3.00              3.00                42.00                2.00              
ছ. পািন ও পয়ঃ িন াশন 3.00              3.00                1.00                  0.50              
জ. াি ং 5.00              5.00                0.50                  0.60              

3258127. ঝ. িফ ং ও িফ ার 5.00              5.00                0.50                  0.10              
100.00          100.00             90.00                44.82            মাট( ১+২+৩)
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(লাখ টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
আয় 

1. হােটল রাজ  2,925.70         2,772.50            2,942.00             2,353.84        
2. র ের  রাজ  4,137.00         3,868.50           4,007.50              3,639.03       
3. িব য় রাজ  3,400.00         3,200.00            4,276.00             2,771.13         
4. যানবাহন হেত রাজ  73.00              71.00                 72.00                  42.01              
5. িলেমািজন/ বাট 10.00              8.00                   7.00                    7.55                
6. অ া  পিরচালন রাজ  2,444.05         2,371.15            2,241.50             1,861.70         

মাট রাজ  12,989.75      12,291.15         13,546.00          10,675.26      
য় 

1. প  য় 3,955.15         3,733.85           5,267.96            3,287.30        
2. অবচয় 644.45            704.99               624.24                814.10            
3. 3258107. মরামত ও র ণােব ণ 149.75            139.79              148.60                172.07            
4. ালািন 64.10              60.00                 62.95                 47.51              
5. অ া  পিরবতনশীল য় 2,031.08         1,936.58           1,818.65             1,709.81         
6. অ া  ায়ী পিরচালন য় 3,709.35        3,541.66           3,579.26            3,217.14         
7. মাট  য় 10,553.88      10,116.87          11,501.66           9,247.93        

পিরচালন নাফা/( লাকসান) 2,435.87        2,180.28           2,044.34            1,461.38        

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

(jvL UvKvq)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3258107. ইমারত 21.00            18.00               10.00                70.31            

2. 3258101. যানবাহন 24.70            22.10               23.50                15.08            

3. অ া  

3258102. ক.আসবাবপ 15.00            15.00               20.00                15.00            

3258134. খ. য পািত ও সর ামািদ 12.69            12.69               10.60                15.00            

3258134. গ. ব িতক 8.60              8.60                13.50                3.58              

ঘ. ব িতক য পািত 16.50            16.50               15.00                20.00            

3258103. ঙ. কি উটার ও সফটওয় ার 36.76            32.40               40.00                12.00            

চ. অেটােমশন 3.00              3.00                3.00                  2.00              

ছ. পািন ও পয়ঃ িন াশন 5.00              5.00                5.00                  8.50              

জ. াি ং 2.50              2.50                3.00                  5.60              

3258127. ঝ. সেনটাির 4.00              4.00                5.00                  5.00              

149.75          139.79             148.60              172.07          

ইউিনটস েহর GKÎxf~Z †givgZ I iÿYv‡eÿY weeiYx

মাট( ১+২+৩)
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তফিসল-‘ঘ’

ইউিনটস েহর একী ত পিরবতনশীল েয়র িববরণী ( লাখ টাকায় )

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

১. ৩২৫৫১০৫ ণ ও ব ধাই ৩৯.৩৩ ৩৭.০৪ ৩৬.৯০ ২৯.৯২
২. ৩২১১১৩০ যাতায়াত য় ৮.০৯ ৭.৫৪ ৬.৫৮ ৪.৫৪
৩. ৩২৪১১০১ মণ য় ২০.৪৫ ১৯.৫০ ২২.৩০ ১১.১২
৪. ৩২১১১২০ ডাক, তার ও টিলেফান ২৮.৪৫ ২৬.৯১ ২২.০২ ২২.৮২
৫. ৩২২১১০৮ াংক চাজ ৮.০০ ৭.৫৬ ১৮.৬২ ১৮.৩১
৬. াথিমক িচিকৎসা ১.৪২ ১.২৩ ১.৩৮ ০.৩৩
৭. ৩২১১১০৬ আ ায়ন য় ০.০৫ ০.০৫ ০.০০ ০.০২
৮. ৩২৫৭৩০৪ বাগান পিরচযা ৯.৬৫ ৮.৪৪ ৮.৮৬ ৪.৯৩
৯. ৩১১১৩১১ মিডক াল খরচ ০.০৫ ০.০৩ ০.০০ ০.০০
১০. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৩১.০৪ ২৭.৩৭ ৩২.২৫ ১৪.৯৯
১১. ৩২১১১২৭ বই-প  ও সামিয়কী ৩.৫৮ ৩.২৯ ৩.৫২ ২.২০
১২. ৩২১১১০৯ িমক ম ির ৭৯৯.৯৫ ৭৫২.৮০ ৬৩০.২০ ৬৪৪.৪৩
১৩. িল ও পিরবহন ১৫.৯০ ১৪.৪০ ১৫.৯৮ ১২.৩৬
১৪. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন ৪.৭০ ৪.৬০ ৪.৬৪ ০.৮০
১৫. গাইড িফ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০০
১৬. বসা উ য়ন য় ৪.৬৮ ৪.৬২ ৪.৬৮ ৪.২৭
১৭. িবেশষ উপলে  য় ( বনেকােয়ট) ৫.৪৩ ৪.৯১ ৫.৬৭ ২.৯৮
১৮. ব ধাই সাম ী/ ােকিজং ৮৮.৩৫ ৮৫.৬৩ ১০৫.৩৮ ৬৯.১৮
১৯. বািণিজ ক চার ১০.৩১ ৯.৫০ ৭.৯৭ ৭.৬৯
২০. ৩৮২১১০৪ ভ াট ৮৩৬.১৯ ৮০৭.০৩ ৭৭৭.২৫ ৮০৭.০৯
২১. গ  লকচার য় ২৩.০০ ২৩.০০ ২৩.০০ ১৪.৭৯
২২. ৩২১১১১০ আইন খরচ ৪.৯৭ ৪.১০ ৪.৬৭ ১.৯৩
২৩. ৩১১১৩৩২ স ানী ভাতা ২.৫০ ২.২০ ১.৮০ ০.৩২
২৪. ৩২৩১২০১ িশ ণ য় ( দেশর অভ ের) ৬৬.০৫ ৬৬.০৫ ৭৬.০৫ ৩১.৪৭
২৫. ৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহাির ১৮.৮৪ ১৮.১৮ ৮.৮৩ ৩.৩২

মাট ২০৩১.০৮ ১৯৩৬.০৮ ১৮১৮.৬৫ ১৭০৯.৮১

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন
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তফিসল-‘ঙ’

ইউিনটস েহর একী ত ায়ী খরেচর তািলকা ( লাখ টাকায় )

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

১. বতন ও ভাতা ১৯৫০.৩১ ১৮০৭.৮১ ১৮৮২.১০ ১৫১৬.৯৬
২. ৩১১১৩১৬ উৎসব য় ২৩২.৮৫ ২১১.৯৫ ২৭৭.২৫ ১৭৭.৫৫
৩. ৩৪২১৫০৬ ভিব ৎ তহিবল ৩৪৮.৫০ ৩২৯.২০ ৩৫১.১০ ৩২২.৬২
৪. ৩৮২১১০৩ ভাড়া ও কর ৫১৭.২৪ ৬০৯.২৪ ৪৩০.৪৯ ৬৫০.৫৮
৫. কমচারী (খা  সহায়তা) ৯৯.৭৫ ৯৫.৬৫ ৯৫.৬৫ ৮৩.৭১
৬. ৩২২১১১০২ পির ার ও পির ৩২.২৯ ২৯.৬৬ ২৭.৭২ ২৯.৩৬
৭. ৩৮২১১১৬ িবমা ১২.০০ ১২.০০ ২৯.২০ ৯.২৪
৮. ৩২১১১১৩ িব ৎ ৩৬৯.৭৫ ৩৫৩.৪৫ ২৯৮.০০ ৩১৪.৩৮
৯. ৩২২১১০২ লাইেস  িফ ৬২.০৬ ২৮.৯০ ১২৫.১০ ১৬.২৯
১০. ৩২৫৬১০৬ পাশাক-পির দ ৬২.৮০ ৬৩.৫০ ৬২.৩৫ ৫৫.১৬
১১. এসকট িফ ৯.৮০ ০.৩০ ০.৩০ ৩৮.৮০
১২. ১২.০০ ০.০০ ২.৪৯

মাট ৩৭০৯.৩৫ ৩৫৪১.৬৬ ৩৫৭৯.২৬ ৩২১৭.১৪
তফিসল-চ

  লধন খােতর য় (এ িড িপ বিহ ত ) ( লাখ টাকায় )
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১. িম ৫০.০০ ০.০০ ৩০.০০ ০.৫০
২. ইমারত ২৯১.০০ ১০৪৭.০০ ১২৫.২০ ১৬.৩৩
৩. মিশনািরজ ১৩১.৫০ ১৬৮.২৫ ১৪২.৫০ ৪৫.০৬
৪. অিফস ই ইপেম ৯.৭০ ১১.১০ ৭.৯৫ ০.১৫
৫. অিফস আসবাবপ ৫১.৫০ ৫০.০০ ৩৫.২৫ ৯.৫০
৬. গািড় ৪০.০০ ০.০০ ৪০.০০ ৪৯৩.১১
৭. অ া  ৩১৩.০৫ ২৪২.৪০ ৩০১.৮৫ ৩৬.৮৫

মাট ৮৮৬.৭৫ ১৫১৮.৭৫ ৬৮২.৭৫ ৬০১.৫০

তফিসল-ছ
 লধন খােতর য় (সরকাির অ দান ) ( লাখ টাকায় )

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

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

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

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন

*  কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে   
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বাংলােদশ পযটন কেপােরশন
দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশাধ ( বদিশক, সরকাির, াংক ও অ া  দায় পিরেশাধ )

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

নং ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

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. দীঘেময়ািদ :
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. দীঘেময়ািদ : 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             
(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন
দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী (লাখ টাকায়)

িমক িববরণ ৩০-০৬-১9 পয বােজট সংেশািধত বােজট আদায়
নং েদয় ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী 1,972.85         
১. আসল ... 110.85               105.58                10.000
২. দ ... 392.70              252.45                0.000

মাট: 1,972.85         503.55              358.03               10.00              
( জাির ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া  )
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বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 

িপ এস িবভাগ, ধান কাযালয়, ঢাকা।  
2020-21 অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িবিনেয়াগ) 

 
সং া: বাংলােদশ পযটন করেপােরশন। 

                                                                                                                                                       (ল  টাকায়) 
কে র কাড িমক 

ন র 
কে র নাম (বা বায়নকাল) অ েমাদেনর 

পযায় 
মাট া িলত য় 2020-21 অথবছেরর বািষক 

উ য়ন কম িচেত বরা  
ম  

মাট 
( ব: া) 

ক  সাহা  
(টাকাংশ) 

মাট ব: া টাকাংশ 

২২৪০৯৪০০ ১ চ াম  পারিকেত পযটন 
িবধািদ বতন। 

বা বায়নকাল: লাই’১৭-
িডেস র’২০ 

অ েমািদত  ৭১২৫.৪৯ ১০০০.০০  ১০০০.০০  

224093900 ২ পযটন বষ উপলে   দেশর 
কিতপয়  পযটন আকষণীয় 

ােন পযটন িবধাদ বতন। 

বা বায়নকাল: জা য়ারী’১৭-
ন’২০ 

অ েমািদত  ৫৩৬৫.২২ ১০০০.০০  ১০০০.০০  

২২৪১৩৫৭০০ ৩ আগারগ ও  শেরবাংরা নগের  
পযটন ভবন িনমাণ 

বা বায়নকাল: লাই’১৭-
ন’২০ 

অ েমািদত  ৭৯০১.২৫ ৩৯১২.৩১  ৩৯১২.৩১  

২২৪১৩৫১০০ ৪ জাতীয় হােটল এ  িরজম  
িনং ইনি উট 

(এনএইচ আই) এর 
আপে েডশন এবং 
চ পাইনবাবগ  সানা 
মসিজদ পযটন মােটেলর  
সং ার ও উ য়ন। 

বা বায়নকাল: জা য়ারী’১৭-
ন’২১ 

অ েমািদত  ৪৩৬০.০০ ১৪৬০.৬৯  ১৪৬০.৬৯  

২২৪২৬৭১০০ ৫ প গেড় পযটন ক  িনমাণ 

বা বায়নকাল: লাই’১৮-
ন’২১ 

অ েমািদত  ২২৪৬.৭২ ১.০০  ১.০০  

২২৪২৭২৫০০ ৬ নায়াখালী জলার হািতয়া ও 
িন ম ীেপ পযটন ক  
িনমাণ। 

বা বায়নকাল: মাচ’১৮-
ন’২০ 

অ েমািদত  ৪৯৬১.০৭ ২০০.০০  ২০০.০০  

২২৪২৬৭০০০ ৭ চ পাইনবাবগ  জলার 
মহান ায় শখ হািসনা স  
সংল  এলাকায় পযটন ক  
িনমাণ। 

বা বায়নকাল: লাই’১৮-
ন’২১ 

অ েমািদত  ৪০৩৮.৩৭ ২৫০.০০  ২৫০.০০  
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কে র কাড িমক 

ন র 
কে র নাম (বা বায়নকাল) অ েমাদেনর 

পযায় 
মাট া িলত য় ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক 

উ য়ন কম িচেত বরা  
ম  

মাট 
( ব: া) 

ক  সাহা  
(টাকাংশ) 

মাট ব: া টাকাংশ 

২২৪২৭২৪০০ ৮ বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
এর াপনাস েহর স মতা 
ি  সং া  সমী া। 

বা বায়নকাল: জা য়াির’১৯-
ফ য়ারী’২১ 

অ েমািদত  ৪৯৭.৫০ ৫০.০০  ৫০.০০  

 ৯ পাবত  চ াম ািড ক । 

বা বায়নকাল:  

অ েমািদত  ৩০০.১৫ ১.০০  ১.০০  

২২৪২৮৪৯০০ ১০ বিরশাল জলার গাসাগর 
এলাকায় পযটন িবধািদ 

বতন। 
বা বায়নকাল: জা য়ারী’১৯-

ন’২০ 

অ েমািদত  ১৬১৮.১০ ২৫.০০  ২৫.০০  

২১৩০২৯৬০১ ১১ ন েকাণা জলার মাহনগ  
উপেজলার আদশ নগের পযটন 
ক  িনমাণ। 

বা বায়নকাল: লাই’১৯-
ন’২১ 

অ েমািদত  ৯৮৬.৪০ ৫৩৭.০০  ৫৩৭.০০  

 
 
 
 




