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�লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�শন ক��প�  
১. �িমকা 
      �লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প� �ানীয় সরকার ম�নালেয়র িনয়�নাধীন এক� �ায়�শািষত �সবাধম� �িত�ান। 
�লনা িস� কেপ �ােরশন �ি� হওয়ার �েব � �লনা শহের পািন িবভাগ, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, �লনা �ারা পিরচািলত হত। 
১৯৮৪ সাল �থেক �� পািন সরবরাহ িবভাগ �লনা িস� কেপ �ােরশন এর অধীেন পিরচািলত হেয় আসিছল। নগরবাসীর চািহদার 
পিরে�ি�েত গত ০২/০৩/২০০৮ি�: তািরখ বাংলােদশ সরকার ক��ক পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন�াশন ক��প� আইন ১৯৯৬ এর 
মা�েম �লনা ওয়াসার �ি� হয়। 
 

২. �পক� (Vision) 

 িনরাপদ পািন সরবরাহ ও উ�ত পয়ঃিন�াশন �ব�ার মা�েম �াহক �সবার সে�াি� অজ�ন। 
 

৩.অিভল�� (Mission) 
 

 আ�িনক পিরক�না, দ� পিরচালনা ও র�নােব�ন, মানব স�দ উ�য়ন ও �ািত�ািনক স�মতা �ি� কের িনরাপদ পািন 
সরবরাহ এবং পিরেবশ বা�ব পয়ঃিন�াশন �ব�ার মা�েম সেব �া�ম �সবা �দান।     

৪. �ধান কায �াবিল  

 আবািসক, দা�িরক, িশ� কারখানা ও বািণিজ�ক �িত�ােন িনরাপদ �েপয় পািন সরবরােহর উে�ে� পািন উৎপাদন, 
সংর�ণ ও সরবরােহর জ� �েয়াজনীয় অবকাঠােমা উ�য়ন, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ; 

 দীঘ �েময়াদী পািন সরবরাহ, পয়ঃিন�াশন �ব�া উ�য়েনর জ� স�ক ও বাস�বস�ত পিরক�না �হণ;  

 িসে�মলস (নন �রিভিনউ ওয়াটার) �ি�সংগত মা�ায় কিমেয় রাজ� আদায় �ব�ার উ�য়ন ও রাজ� আদায় �ি�;  

 পয়ঃেসবা িনি�ত করার লে�� পয়ঃ�ণালী �বহার ও অবকাঠােমাগত উ�য়ন; এবং 

 �ািত�ািনক দ�তা �ি� কের মানস�� �াহকেসবা িনি�তকরণ। 
 ৫. �কৗশলগত উে��স�হ  

 িনরাপদ পািন সরবরােহর লে�� পাইপ লাইন �াপন ও �িত�াপন; 

 িনরাপদ পািন উৎপাদন ও �-উপির� পািনর �বহার �ি�; 

 পাইপ লাইন �মরামত ও িমটািরং �ব�া চা�করণ; 

 �হেকর িবল ���ত ও রাজ� আদায়; এবং 

 কম �প�িত ও �সবার মান উ�য়ন। 
 ৬. িবগত িতন বছেরর অজ�ন স�হ 

 ২০১৪ সােল �দিনক গেড় পািনর উৎপাদন ১০.৬০ �কা� িলটার পািন হেত �ি� �পেয় �ন ২০১৭ পয �� পািন সরবরােহর 
পিরমান ১১.৯৫ �কা� িলটার- এ উ�ীত হেয়েছ এবং উ� সমেয় পািন সরবরাহ িবতরণ লাইন ২৫৩ িক:িম: �থেক �ি� 
�পেয় ২০১৭ সােল পািন সরবরাহ িবতরণ লাইন ২৯০.৫০ িক.িম. হেয়েছ। �ি�র পিরমান ১৪.৮২%; 

 ২০১৪ সােল উৎপাদক নল�প সং�া িছেলা ৭৭� ২০১৭ সােল উৎপাদক নল�প সং�া  �ি� �পেয় হেয়েছ ৮৮ �। ২০১৪ 
সােল ১৪৬৭৯� পািনর সংেযাগ িছেলা ২০১৭ সােলর �ন পয �� পািনর সংেযাগ সং�া �ি� �পেয় হেয়েছ ১৯৫৫০� ।�ি�র 
পিরমান ৩৩.১৯%; 

 ২০১৪ সােল গেড় মািসক রাজ� আদােয়র হার িছেলা ৯২% বত�মােন ২০১৭ সােল গেড় রাজ� আদােয়র হার �ি� �পেয় 
৯৫% এ উ�ীত হেয়েছ। পািনর অপচয় �রাধকে� ও পািনর �বহার অ�যায়ী িবল িনধ �ারেণর লে�� �েব �র মািসক ��াট 
�রইট (�াস প�িত) এর পিরবেত� িমটািরং �ব�া চা�র লে�� পািনর সংেযােগ ��া িমটার �াপন করা হে�। �ন ২০১৭ 
পয �� ৫৫% পািনর সংেযােগ ��া িমটার �াপন করা হেয়েছ। ২০১৪ সােল নন-�রিভিনউ ওয়াটার ৩৭% যা �াস �পেয় 
২০১৭ সােল ২৪% হেয়েছ; 
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 �লনা ওয়াসায় কি�উটারাইজড িবিলং সফটওয়�ার, একাউি�ং সফটওয়�ার, ইনেভনটির সফটওয়�ার চা� করা হেয়েছ। 

�লনা ওয়াসার �াহেকর অিভেযাগ/সম�া তাৎ�িনকভােব অবিহত হওয়ার জ� সাব ��িণক কল �স�ার চা� হেয়েছ। 

এছাড়াও �াহক �যেকােনা সময় �লনা ওয়াসার ওেয়বসাইেট লগইন কের তার �সবা সং�া� সম�া িলিপব� করেত 

পারেব এবং দািখল�ত অিভেযােগর সব �েশষ পিরি�িত স�েক� জানেত পারেবন;   

 ই-িজিপ �পাট �ােলর আওতায় �লনা ওয়াসার যাবতীয় �ট�ার কায ��ম ইেল�িনক প�িতেত করা হে�।  �লনা ওয়াসার 

�াহকগণ �যেকােনা সময় ঘের বেসই তােদর িনজ িনজ �মাবাইল �ফান �থেক “িজ-�প” বা “িশওর ক�াশ” অ�াপ এর 

মা�েম �লনা ওয়াসার পািনর িবল পিরেশাধ করেত পােরন। �লনা ওয়াসার ডায়নািমক ওেয়বসাইট চা� করা হেয়েছ 

(http://www.kwasa.org.bd) । �লনা ওয়াসার �াহক �সবা স�িক�ত যাবতীয় ত� সহ দা�িরক সকল সাধারণ ত� ও 

যাবতীয় ফরম ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ; এবং  

 �লনা ওয়াসায় কম �রত সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর �বতনসহ অ�া� ভাতািদ �প-�রাল সফটওয়�ােরর মা�েম ��ত করা 

হে�। �লনা ওয়াসার স�দ স�হ ��ুভােব সং�হ, ব�ন ও অপচয় �রােধ ইেতামে�ই কি�উটারাইজড ইনেভনটির 

সফটওয়�ার চা� করা হেয়েছ।  

৭.  সং�ার Key Performance Indicators (KPI)  
�িমক 
ন�র 

KPI (�ধান কায ��ম) 
ল��মা�া 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
১. পািন সরবরােহর কভােরজ উ�ীতকরণ 

(পাইপ লাইেনর মা�েম) 
২৫%  

(৬০ এমএলিড) 
৪৭.৯১%  

(১১৫ এমএলিড) 
৭০.৮৩%  

(১৭০ এমএলিড) 
২. �হ সংেযাগ সং�া �ি�করণ ১৯৮০০ � ৪৫০০০ � ৪৬২০০ � 
৩. নন �রিভিনউ ওয়াটার �াসকরণ ২৪% ১৮% ১০% 
৪. রাজ� আদােয়র হার �ি�করণ ৯৪% ৯৫% ৯৭% 
৫. �-উপির� পািন �বহার �ি�করণ ৪% ৪৮% ৬৫% 

 
৮. সম�া এবং চ�ােল�স�হ 

 জলবা� পিরবত�ন জিনত কারেণ �লনা অ�েল �-গভ�� ও �-উপির� পািনেত লবণা�তা িদন িদন �ি� হওয়ার 

পিরে�ি�েত �েপয় িনরাপদ পািন সরবরাহ িনি�তকরণ। �লনা ওয়াসা ন�ন �িত�ান িহেসেব অিভ�তা স�� দ� কািরগরী 

জনবেলর অভাব। �াহেকর চািহদা অ�যায়ী �েপয় পািন সরবরােহর কাভােরজ ১০০% এ উি�ত করা এবং সকল পয �ােয় ত� 

��ি�র সেব �া�ম �বহার কের ��তা ও জবাবিদিহতা �িত�ার মা�েম �াহেকর সেম�াি� অজ�ন। 
 
 ৯. ভিব�ৎ পিরক�না 

  ১. Sewerage System:  বত�মােন �লনা নগরীেত পয়ঃিন�াশন �ব�া চা� �নই।  

 এিডিবর আিথ �ক সহয়তায় Feasibility Study & Master Plan এর কায ��ম স�� করা হেয়েছ। 

 পয়ঃিন�াশন �ব�া চা�র লে�� ‘‘�লনা শহের পয়:িন�াশন �ব�া িনম �েণর জ� �িম অিধ�হণ’’ �কে�র িডিপিপ’র 
ওপর পিরক�না কিমশেন িপইিস সভা অ�ি�ত হেয়েছ। যা একেনক সভায় অ�েমাদেনর জ� �ি�য়াধীন রেয়েছ।  

 এিডিব ক��ক পরামশ �ক িনেয়াগ �ব �ক �েজ� িডজাইন ও DPP �নয়ন করার কাজ চলমান রেয়েছ। উ� �কে� এিডিব 
�থেক অথ �ায়ন করা হেব বেল আশা করা যায়।  

  ২০১৮ এর মে� DPP অ�েমাদন �ব �ক ২০১৮-২০২৩ এর মে� �থম পয �ােয় Sewerage System �াপেনর কাজ 
বাস�বায়ন করার পিরক�না রেয়েছ।  
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 ২. Water Supply System phase-II: 
 সারেফস ওয়াটার সরবরােহর ল��মা�া ২০২২ সােলর মে� �-উপির� ও �-গভ�� পািনর অ�পাত ৮০:২০ বা�বায়েনর 
লে�� �লনা পািন সরবরাহ �ক� ২য় পয �ােয়র কায ��ম ২০১৮ সাল �থেক �হণ করার পিরক�না রেয়েছ। জাইকা/এিডিব �থেক 
আিথ �ক সহায়তা পাওয়া যােব বেল আশা করা যায়। 
 

১০. সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �মাট 
আয়, �মাট �য়, নীট �নাফা/ (ঘাটিত) 
                                                                                                                                            (লাখ টাকায়)  

�িমক  
ন�র 

িববরণ 
বােজট  

২০১৯-২০ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 
অ�েমািদত বােজট 

২০১৮-১৯ 
সামিয়ক  
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় 1৮63.50 ১৭৮২.১০ ১৭৮১.৭২ ১৭১৮.৯৩ 
২. �মাট �য় ১৬৬৬.৯৯ ১৬০৫.০৬ ১৫৭৩.৬২ ১৬১১.৮৩ 
৩. নীট �নাফা/ঘাটিত ১৯৬.৫১ ১৭৭.০৪ ২০৮.১০ ১০৭.১০ 

 

১১.বােজট পয �ােলাচনা 

ক. পিরচালন ��া�  

�লনা ওয়াসা ক��ক ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট যথা�েম ৯৪৪১৮.০০ লাখ �ালন 

ও ৯৬৪৮০.০০ লাখ �ালন পািন আহরণ এবং ৭৭৬৫৮.৮১ লাখ �ালন ও ৮০০৭৮.৮৪ লাখ �ালন পািন সরবরাহ করা হেব বেল 

�া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছেরর বােজেট ১৭.৭৫% পািন অপচয় হেব এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের তা কেম 

১৭.০০% বেল অ�মান করা হে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৮৯৯১৭.০৩ লাখ �ালন পািন আহরণ এবং ৭২৮৩২.৭৯ লাখ �ালন পািন 

সরবরাহ করা হয়। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর বােজেট পািন অপচেয়র হার িছল ১৯%। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত 

অথ �বছেরর বােজেট �লনা ওয়াসা’র পািন সরবরাহ বাবদ যথা�েম ৩.১০ �কা� টাকা ও ৩.৯৬ �কা� টাকা এবং অ�া� খাত 

(সরকাির অ�দান) হেত যথা�েম ১৪.৫০ �কা� টাকা ও ১৪.৫০ �কা� টাকা অথ �াৎ �মাট ১৭.৬০ �কা� টাকা ও ১৮.৪৬ �কা� টাকা 

রাজ� আয় হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের পািন সরবরাহ বাবদ ২.৪৫ �কা� টাকা এবং অ�া� খাত (সরকাির 

অ�দান) হেত ১৪.৫০ �কা� টাকা অথ �াৎ �মাট ১৬.৯৫ �কা� টাকা রাজ� আয় হয়। ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত 

অথ �বছেরর বােজেট সং�ার �মাট পিরচালন �য় যথা�েম ১৬.০৫ �কা� টাকা ও ১৬.৬৭ �কা� টাকা হেব �া�লন করা হেয়েছ। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট পিরচালন �য় িছল ১৬.১২ �কা� টাকা । ফেল ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর 

বােজেট সং�ার যথা�েম ১.৫৫ �কা� টাকা ও ১.৭৯ �কা� টাকা পিরচালন �নাফা হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 

পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ০.৮৩ �কা� টাকা।  

খ.  �নাফা ও তহিবল �বাহ 

 �লনা ওয়াসা’র ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট অ-পিরচালন আয় (নীট) যথা�েম ০.২২ 

�কা� ও ০.১৮ �কা� টাকাসহ �দ ও কর�ব � �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১.৭৭ �কা� টাকা ও ১.৯৭ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের অ-পিরচালন আয় (নীট) ০.২৪ �কা� টাকাসহ �দ ও কর�ব �  �নাফার পিরমাণ িছল ১.০৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট সং�ার যথা�েম ৬৬৩.১৮ �কা� টাকা ও ৫০.৪৭ �কা� টাকা তহিবল সং�হ 

হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। এর িবপরীেত পিরচালন �ায়ী ও অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত যথা�েম ৪৩২.৫৪ �কা� টাকা ও 

৪৬.৩৭ �কা� টাকা তহিবল �েয়ােগর পর যথা�েম ২৩০.১৪ �কা� টাকা ও ৩.৫৫ �কা� টাকা নীট উ�ৃত তহিবল থাকেব বেল 

অ�মান করা হে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের তহিবল সং�েহর পিরমাণ িছল ৬৫২.৫৩ �কা� টাকা। এর িবপরীেত পিরচালন �ায়ী ও 

অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত ৬৫০.৯৬ �কা� টাকা তহিবল �েয়ােগর পর নীট উ�ৃত তহিবেলর পিরমাণ িছল ১.৫২ �কা� টাকা। 
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গ. ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা 

�িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. পিরচালন �নাফা/ �লাকসান ল� টাকা ১৭৮.৫৬ 154.79 ৮২.৭৮

2. অবচয় " 213.78 191.42 50.00

3. �বতন ও ভাতািদ " 808.74 ৮০৩.৩৩ 799.48

4. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) ল� টাকা 1201.08 1149.54 932.26

5. কম �চারীর সং�া জন ১৯৯ ১৯০ ১৮৯

6. কম��িত ��সংেযাগ টাকা 603558 605021 493259

 সং�ার ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট �মাট ��সংেযাগ যথা�েম ১১.৫০ �কা� টাকা 

ও ১২.০১ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট ��সংেযাগ িছল ৯.৩২ �কা� টাকা। সং�ার 

২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট কম� �িত ��সংেযাগ যথা�েম ৬,০৫,০২১ টাকা ও ৬,০৩,৫৫৮ 

টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম� �িত ��সংেযাগ িছল ৪,৯৩,২৫৯ টাকা।    
 

ঘ. িবিনেয়াগ ও স�য় 

�িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ 20১৮-19 ২০১৭-১৮

1. িবিনেয়াগ ল� টাকা 4692.10 43304.00 65101.23

2. সংরি�ত আয় (নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ) " 196.51 177.04 107.10

3. অবচয় " 213.78 191.42 50.00

4. �মাট স�য় (২+৩) ল� টাকা 410.29 368.46 157.10

 সং�ার ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট িবিনেয়ােগর পিরমাণ যথা�েম ৪৩৩.০৪ �কা� 
টাকা ও ৪৬.৯২ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ৬৫১.০১ �কা� টাকা। 
সং�ার ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট সং�ার �মাট স�য় যথা�েম ৩.৬৮ �কা� টাকা ও ৪.১০ 
�কা� টাকা হেব বেল আশা করা হে�। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�ার �মাট স�য় িছল ১.৫৭ �কা� টাকা। 
ঙ. �লধন কাঠােমা 

৩০�শ �ন, ২০১৮ এর ি�িতপে�র ওপর িভি� কের ���ত�ত ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর 
ি�িতপ� অ�যায়ী সং�ার �মাট স�েদর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১০৮৭.৯৮ �কা� টাকা ও ১১৩৪.৬৩ �কা� টাকা এবং ঋণ-
�লধন অ�পাত দ�ড়ােব যথা�েম ৭৩:২৭ ও ৭০:৩০। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ঋণ-�লধন অ�পাত িছল ৯৪:০৬ এবং �মাট স�েদর 
পিরমাণ িছল ৬৫৫.১৫ �কা� টাকা। 
চ. সরকাির �কাষাগাের অবদান 
 �লনা ওয়াসা ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট সরকাির �কাষাগাের যথা�েম ৬১.১৪ 
�কা� টাকা ও ০.৭০ �কা� টাকা �দান করেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের সং�া আবগাির ��/ভ�াট িহসােব 
১৫৩.৪২ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান কের। 
ছ.  জনবল 
 ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর উভয় বােজেট সং�ার ২৩৩ � অ�েমািদত পেদর িবপরীেত 
যথা�েম ১৯০ জন এবং ১৯৯ জন জনবল থাকেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের জনবল িছল ১৮৯ জন।    ২০১৮-
১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট সং�ার কম� �িত বািষ �ক গড় �বতন ও ভাতািদ যথা�েম ৪,২২,৮০৫ 
টাকা ও ৪,০৬,৪০২ টাকা বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কম� �িত বািষ �ক গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল 
৪,২৩,০০৫ টাকা।   

 

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



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

�লনা ওয়াসা 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  ব অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পািন 

পিরমাণ 

লাখ �ালন . ১ পািন আহরণ ৯৬৪৮০.০০ ৯৪৪১৮.০০ ৯৬৪৬১.৪০ ৮৯৯১৭.০৩

লাথ �ালন . ২ পািন সরবরাহ ৮০০৭৮.৮৪ ৭৭৬৫৮.৮১ ৭৯৩৩৯.৫০ ৭২৮৩২.৭৯

% . ৩ অপচয় ১৭.০০ ১৭.৭৫ ১৭.৭৫ ১৯.০০

লাখ �ালন . ৪ িবল�ত পািন ৮০০৭৮.৮৪ ৭৭৬৫৮.৮১ ৭৯৩৩৯.৫০ ৭২৮৩২.৭৯

% . ৫ প�িতগত �লাকসান ১৭.০০ ১৭.৭৫ ১৭.৭৫ ১৯.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৬ িব�য় রাজ� ৩৯৫.৫৫ ৩০৯.৮৫ ২৯৯.৬৬ ২৪৪.৬১

লাখ টাকা . ৭ অ�া� রাজ� ১৪৫০.০০ ১৪৫০.০০ ১৪৬০.০০ ১৪৫০.০০

লাখ টাকা . ৮ �মাট রাজ� (তফিসল-ঘ) ১৮৪৫.৫৫ ১৭৫৯.৮৫ ১৭৫৯.৬৬ ১৬৯৪.৬১

টাকা . ৯ �িত লাখ �ালেন সরবরাহ �ে� ২৩০৪.৬৭ ২২৬৬.১৩ ২২১৭.৮৯ ২৩২৬.৭১

�য় 

লাখ টাকা . ১০ রাসায়িনক ��ািদ ২.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.৩২

টাকা . ১১ -একক �িত �� ২.৫৯ ১.৫৯ ১.৫৬ ১.৪৭

লাখ টাকা . ১২ �বতন ও ম�ির (তফিসল-ক) ৮০৮.৭৪ ৮০৩.৩৩ ৮৪৩.৭৬ ৭৯৯.৪৮

লাখ টাকা . ১৩ িব��ৎ ও �ালািন ২৬৪.০০ ২৪১.০০ ২৩৪.০০ ২২৩.৩৪

টাকা . ১৪ -একক �িত �� ২৭৩.৬৩ ২৫৫.২৫ ২৪২.৫৮ ২৪৮.৩৮

লাখ টাকা . ১৫ অবচয় ২১৩.৭৮ ১৯১.৪২ ৯৪.০০ ৩১৫.৩৪

লাখ টাকা . ১৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-খ) ৭৫.০০ ৭০.০০ ১২০.০০ ৪৪.১৩

লাখ টাকা . ১৭ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-গ) ৩০২.৯৭ ২৯৭.৮১ ২৭০.৩৬ ২২৮.২২

টাকা . ১৮ -একক �িত �� ৩১৪.০২ ৩১৫.৪২ ২৮০.২৮ ২৫৩.৮১

লাখ টাকা . ১৯ �ত�� পিরচালন �য় (২১+.. ..... .....+২৭) ১৬৬৬.৯৯ ১৬০৫.০৬ ১৫৬৩.৬২ ১৬১১.৮৩

টাকা . ২০ -�িত লাখ �ালেন উৎপাদন �য় ১৭২৭.৮১ ১৬৯৯.৯৫ ১৬২০.৯৮ ১৭৯২.৫৭

লাখ টাকা . ২১ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল - ঙ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২২ �শাসিনক �য় (তফিসল- চ) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ০.০০ ০.০০ ১০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৪ �মাট পিরচালন �ায় (১৯+২১+২২+২৩) ১৬৬৬.৯৯ ১৬০৫.০৬ ১৫৭৩.৬২ ১৬১১.৮৩

টাকা . ২৫ -ি��ত লাখ �ালেন সরবরাহ �য় ১৭২৭.৮১ ১৬৯৯.৯৫ ১৬৩১.৩৫ ১৭৯২.৫৭

লাখ টাকা . ২৬ পিরচালনাল� �নাফা (৮-২৪) ১৭৮.৫৬ ১৫৪.৭৯ ১৮৬.০৪ ৮২.৭৮

টাকা . ২৭ �িত লাখ �ালেনর �নাফা (৯-২৫) ২২২.৯৮ ১৯৯.৩২ ২৩৪.৪৯ ১১৩.৬৬

 ৩৪৩  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিব

�লনা ওয়াসা 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজ সংেশািধত বা বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ১৭৮.৫৬  ১৫৪.৭৯  ১৮৬.০৪  ৮২.৭৮. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১৭.৯৫  ২২.২৫  ২২.০৬  ২৪.৩২. 

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ১৯৬.৫১  ১৭৭.০৪  ২০৮.১০  ১০৭.১০. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.১৭  ০.১৬  ০.১৩  ০.১৬. 

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১৯৬.৫১  ১৭৭.০৪  ২০৮.১০  ১০৭.১০. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১৯৬.৫১  ১৭৭.০৪  ২০৮.১০  ১০৭.১০. 

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

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ০.০৮  ০.০১  ০.০১  ০.০০. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ১৯৬.৫১  ১৭৭.০৪  ২০৮.১০  ১০৭.১০. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ২১৩.৭৮  ১৯১.৪২  ৯৪.০০  ৫০.০০. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৪১০.২৯  ৩৬৮.৪৬  ৩০২.১০  ১৫৭.১০. 

১৬ �লধন �াি�  ৪,৬৩৭.০০  ২৪,৯৫০.০০  ১১,২৫৪.০০  ১৪,৯৯১.০০. 

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ৪১,০০০.০০  ২২,০০০.০০  ৫০,১০৫.০০. 

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  ৫,০৪৭.২৯  ৬৬,৩১৮.৪৬  ৩৩,৫৫৬.১০  ৬৫,২৫৩.১০. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৫৫.১০  ৫০.০০  ৬৯.২০  ৫.২৩. 

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪,৬৩৭.০০  ৪৩,২৫৪.০০  ৩৩,২৫৪.০০  ৬৫,০৯৬.০০. 

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৪,৬৯২.১০  ৪৩,৩০৪.০০  ৩৩,৩২৩.২০  ৬৫,১০১.২৩. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৩৫৫.১৯  ২৩,০১৪.৪৬  ২৩২.৯০  ১৫১.৮৭. 

 ৩৪৪  



 

�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন 

৩০ �ন 

     সংেশািধত       

২০২০ 

�লনা ওয়াসা 

�া�িলত ি�িতপ�  �

 ৩৪৫.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৩১০৩৭.০০ ২৬৪০০.০০ ১৪৫০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩০০৫.৩৩ ২৮০৮.৮২ ২৬৩১.৭৮. 

৩ ই��ই� ৩৪০৪২.৩৩ ২৯২০৮.৮২ ৪০৮১.৭৮. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১০২৪২৪.০০ ১০২৪২৪.০০ ৬১৪২৪.০০. 

৫ চলিত দায় -২৩০০৩.৩৫ -২২৮৩৫.২২ ৯.১৯. 

৬ �মাট দায় ৭৯৪২০.৬৫ ৭৯৫৮৮.৭৮ ৬১৪৩৩.১৯. 

৭ �মাট তহিবল ১১৩৪৬২.৯৮ ১০৮৭৯৭.৬০ ৬৫৫১৪.৯৭. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৭০ : ৩০ ৭৩ : ২৭ ৯৪ : ৬. 

৯ চলিত অ�পাত -০.০৯ : ১ -০.০৮ : ১ ১৮৫.০৪ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত -০.০৯ : ১ -০.০৮ : ১ ১৭৯.৮০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৪৪২৪.৫০ ৪৩৬৯.৪০ ৪৩১৯.৪০. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ২৩৩৪.১৫ ২১২০.৩৭ ১৯২৮.৯৫. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২০৯০.৩৫ ২২৪৯.০৩ ২৩৯০.৪৫. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ১০৯৩১৫.০০ ১০৪৬৭৮.০০ ৬১৪২৪.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৫৮.৩০ ৫৩.০০ ৪৮.১৮. 

১৬ -�দনাদার ৬৩৩.৩০ ৫৭৫.৭৩ ৫২৩.৩৯. 

১৭ -অ�া� ১৩৬৬.০৪ ১২৪১.৮৫ ১১২৮.৯৫. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২০৫৭.৬৩ ১৮৭০.৫৭ ১৭০০.৫২. 

১৯ -�মাট স�দ ১১৩৪৬২.৯৮ ১০৮৭৯৭.৬০ ৬৫৫১৪.৯৭. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.০২ ০.০২ ০.০৩. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.০৭ ০.০৭ ১.০০. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১৫১.৪৩ ১৪২.৯৮ ১২৯.৪৩. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ২৫০৬০.৯৮ ২৪৭০৫.৭৯ ১৬৯১.৩৩. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ৩৫৫.১৯ ২৩০১৪.৪৬ ০. 

 ৩৪৫  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজ সংেশািধত  ব 

২০১৯-২০ 

�লনা ওয়াসা 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩৪৬.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ �াংক ি�িত  ০.৬৫  ০.৬০  ০.৬৫  ০.৫৩. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ০.৬৫  ০.৬০  ০.৬৫  ০.৫৩. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ১৯৬.৫১  ১৭৭.০৪  ২০৮.১০  ১০৭.১০. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ২১৩.৭৮  ১৯১.৪২  ৯৪.০০  ৩১৫.৩৪. 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৬ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ১.৬০  ০.৬৯  ১.৯২. 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ৪১০.৯৪  ৩৭০.৬৬  ৩০৩.৪৪  ৪২৪.৮৯. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ১.০০  ০.৮০  ১.৫০  ০.০০. 

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৪ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১.০০  ০.৮০  ১.৫০  ০.০০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৪০৯.৯৪  ৩৬৯.৮৬  ৩০১.৯৪  ৪২৪.৮৯. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ৪,৬৩৭.০০  ২৪,৯৫০.০০  ১১,২৫৪.০০  ১৪,৯৯১.০০. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ৪১,০০০.০০  ২২,০০০.০০  ৫০,১০৫.০০. 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ৫,০৪৬.৯৪  ৬৬,৩১৯.৮৬  ৩৩,৫৫৫.৯৪  ৬৫,৫২০.৮৯. 

 ৩৪৬  



 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 
িববরণ 

বােজট  বােজ সংেশািধত  ব 

২০১৯-২০ 

�লনা ওয়াসা 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩৪৬.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৫৫.১০  ৫০.০০  ৬৯.২০  ৫.২৩. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৪,৬৩৭.০০  ৪৩,২৫৪.০০  ৩৩,২৫৪.০০  ৬১,৪২৪.০০. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৪,৬৯২.১০  ৪৩,৩০৪.০০  ৩৩,৩২৩.২০  ৬১,৪২৯.২৩. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৩ �াংক ি�িত  ৩৫৬.৪৪  ২৩,০১৫.৮৬  ২৩২.৭৪  ৪,০৯১.৬৬. 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৩৫৬.৪৪  ২৩,০১৫.৮৬  ২৩২.৭৪  ৪,০৯১.৬৬. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৫,০৪৮.৫৪  ৬৬,৩১৯.৮৬  ৩৩,৫৫৫.৯৪  ৬৫,৫২০.৮৯. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ৩৫৫.৭৯  ২৩,০১৫.২৬  ২৩২.০৯  ৪,০৯১.১৩. 

 ৩৪৭  



 

বােজট 
িববরণ 

�লনা ওয়াসা 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  ব বােজ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০  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  ৫০.০০  ৪২.৫১ ৪৮.০০  ৪৮.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ২০.০০  ১২,২৯৯.৭২ ৩,০৬৬.২৭  ১৮.০০. 

�মাট ১৪  ৭০.০০  ১৫,৩৪২.২৩ ৬,১১৪.২৭  ৬৬.০০. 

 ৩৪৯  



 

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 

�লনা ওয়াসা 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 350.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৬৯০,৪০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৬  ৫  ৫  ৬  ৪  ৪  ৬  ৪  ৫৮.২১  ২৬.৩১  ৮৪.৫২. 

২  ১,০০৮,২৫০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১৪  ৮  ৮  ১৪  ৭  ৭  ১৪  ৭  ৫২.১১  ২৮.৫৫  ৮০.৬৬. 

৩  ৬৮১,৩৭৫ কম �চারী (��ড ১০)  ২০  ১৬  ১৬  ২০  ১৪  ১৪  ২০  ১৪  ৭৯.৬৫  ২৯.৩৭  ১০৯.০২. 

৪  ৯৪৫,৫১৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৪০  ২৯  ২৯  ৪০  ২৫  ২৫  ৪০  ২৫  ১৮৯.৯৭  ৮৪.২৩  ২৭৪.২০. 

৫  ৩১৪,৪৩৫ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৯৩  ১৭০  ১৭০  ১৯৩  ১৬৫  ১৬৫  ১৯৩  ১৬৪  ৩৫৪.৫৫  ১৭৯.৯৯  ৫৩৪.৫৪. 

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  ৩১৪,৪৩৫ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৯৩  ১৭০  ১৭০  ১৯৩  ১৬৫  ১৬৫  ১৯৩  ১৬৪  ৩৫৪.৫৫  ১৭৯.৯৯  ৫৩৪.৫৪. 

১১  ৪০৬,৪০২ �মাট (৪+৯+১০)  ২৩৩  ১৯৯  ১৯৯  ২৩৩  ১৯০  ১৯০  ২৩৩  ১৮৯  ৫৪৪.৫২  ২৬৪.২২  ৮০৮.৭৪. 

 ৩৫০  



 

বােজট সংেশািধত বােজ 

�বতন ও (লাখ টাকা 

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 

�লনা ওয়াসা 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 351.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৫৫.৭০  ২৫.১৭  ৮০.৮৭  ৫৮.২১  ২৬.৩১  ৮৪.৫২ ২০২১৭৫০  ১৬৯০৪০০  ২০৪১২৫০  ৫৫.৮০  ২৫.৮৫  ৮১.৬৫

 ৪৯.৮৬  ২৭.২৮  ৭৭.১৪  ৫২.১১  ২৮.৫৫  ৮০.৬৬ ১১০২০০০  ১০০৮২৫০  ১০৯৯৫৭১  ৪৯.০৫  ২৭.৯২  ৭৬.৯৭

 ৭৬.২২  ২৮.১০  ১০৪.৩২  ৭৯.৬৫  ২৯.৫৩  ১০৯.১৮ ৭৪৫১৪৩  ৬৮২৩৭৫  ৭৭২১৪৩  ৭৭.৮৫  ৩০.২৫  ১০৮.১০

 ১৮১.৭৮  ৮০.৫৫  ২৬২.৩৩  ১৮৯.৯৭  ৮৪.৩৯  ২৭৪.৩৬ ১০৪৯৩২০  ৯৪৬০৬৯  ১০৬৬৮৮০  ১৮২.৭০  ৮৪.০২  ২৬৬.৭২

 ৩৬৮.০০  ১৭৩.০০  ৫৪১.০০  ৩৮৬.৮৬  ১৮২.৫৪  ৫৬৯.৪০ ৩২৭৮৭৯  ৩৩৪৯৪১  ৩২৪৮৫৪  ৩৬৩.৫০  ১৬৯.২৬  ৫৩২.৭৬

 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

 ৩৬৮.০০  ১৭৩.০০  ৫৪১.০০  ৩৮৬.৮৬  ১৮২.৫৪  ৫৬৯.৪০ ৩২৭৮৭৯  ৩৩৪৯৪১  ৩২৪৮৫৪  ৩৬৩.৫০  ১৬৯.২৬  ৫৩২.৭৬

 ৫৪৯.৭৮  ২৫৩.৫৫  ৮০৩.৩৩  ৫৭৬.৮৩  ২৬৬.৯৩  ৮৪৩.৭৬ ৪২২৮০৫  ৪২৪০০০  ৪২৩০০৫  ৫৪৬.২০  ২৫৩.২৮  ৭৯৯.৪৮

 ৩৫১  



(ল� টাকায়)

�িমক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�) 

ক. আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. �বেদিশক ঋণ (বেকয়া) 

ক. আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. সরকারী ঋণ (পিরেশািধত�) 

ক. আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. �দ ০.০০ ০.০০  ০.০০

৪. সরকারী ঋণ (বেকয়া) 

ক. আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. �াংক ঋণ (পিরেশািধত�) 

১. দীঘেময়াদী 

ক)  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  ��েময়াদী 

ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬. �াংক ঋণ (বেকয়া)

১. দীঘেময়াদী 

ক.  আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  ��েময়াদী 

ক. আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

(কেপ �ােরশন হেত �া� িহেসব অ�যায়ী)

দীঘ �েময়াদী ঋেণর িববরণী
(ল� টাকায়)

�িমক িববরণ ৩০/০৬/১৮ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

ন�র পয �� �েদয় ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

দীঘ �েময়াদী ঋণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১. আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

(উ�য়ন অ�িবভােগর িড,এস,এল অিধশাখা হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

দীঘ �েময়াদী ঋণ ও �াংক দায় িববরণী
�লনা ওয়াসা

 356


