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লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন শন ক প  
১। িমকা/ে াপট 

      লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  ানীয় সরকার ম নালেয়র িনয় নাধীন এক  ায় শািষত সবাধম  
িত ান। লনা িস  কেপােরশন ি  হওয়ার েব লনা শহের পািন িবভাগ, জন া  েকৗশল অিধদ র, লনা ারা 

পিরচািলত হত। ১৯৮৪ সাল থেক  পািন সরবরাহ িবভাগ লনা িস  কেপােরশন এর অধীেন পিরচািলত হেয় আসিছল। 
নগরবাসীর চািহদার পিরে ি েত গত ০২/০৩/২০০৮ ি : 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 াি  অজন। 

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 সেবা ম সবা দান।     

৪। ধান কাযাবিল:  

 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 নােব ন। 

 দীঘেময়াদী পািন সরবরাহ, পয়ঃিন াশন ব া উ য়েনর জ  স ক ও বা 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।  
 ািত ািনক দ তা ি  কের মানস  াহকেসবা িনি তকরণ। 

৫। কৗশলগত উে স হ  )Strategic Objectives( :   
 পািন সরবরাহ কায ম স সারণ।  
 িনরাপদ পািন উৎপাদন ও সরবরাহ করা। 
 পাইপলাইন পিরচালনা ও র নােব ন এবং িমটািরং ব া চা করণ। 
 ািত ািনক স মতা উ ীতকরণ। 
 উ য়ন ক  ণয়ন ও বা বায়ন। 

৬। িবগত িতন বছেরর অজনস হ:  
লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  ( লনা ওয়াসা) এর ল ল  হে  আওতা ত এলাকায় আবািসক, বািণিজ ক ও 

িশ  িত ােন িনরাপদ েপয় পািন সরবরােহর উে ে  ও পিরেবশবা ব পয়ঃিন াশন ব ার জ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা 
িনমাণ, উ য়ন, পিরচালন ও র ণােব ণ। লনা মহানগরীেত পািন সরবরাহ ব া উ য়ন এবং পািন সরবরাহ কভােরজ ি র 
লে  ৩  উ য়ন ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। এ সকল কে র অওতায় ৪১  উৎপাদক নল প াপন, ৫৯.০০ িক:িম: পািন 
সরবরাহ পাইপ লাইন াপন এবং ১৪০০০  া িমটার াপন করা হেয়েছ। ফেল সা িতক কেয়ক বছের পািনর উৎপাদন ও 
সরবরােহর পিরমাণ ি  পেয় ৫০% এ উ ীত হেয়েছ। ২০১৬ সােল ১৫৪৬৪  পািনর সংেযাগ িছেলা যা ি  পেয় বতমােন 
২০২৮০  হেয়েছ। ২০১৬ সােল গেড় মািসক রাজ  আদােয়র হার িছেলা ৯২% বতমােন ি  পেয় ৯৬% এ উ ীত হেয়েছ। 
পািনর অপচয় রাধকে  ও পািনর বহার অ যায়ী িবল িনধারেণর লে  েবর মািসক াট রইট ( াস প িত) এর পিরবেত 
িমটািরং ব া চা র লে  এ পয  ৯০% পািনর সংেযােগ া িমটার াপন করা হেয়েছ। লনা ওয়াসায় কি উটারাইজড 
িবিলং সফটওয় ার, একাউি ং সফটওয় ার ও ইনেভনটির সফটওয় ার চা  করা হেয়েছ। লনা ওয়াসায় াহেকর 
অিভেযাগ/সম া তাৎ িনকভােব অবিহত হেয় সমাধােনর লে  কল স ার সবা চা  করা হেয়েছ। াহকগণ ওেয়বসাইেট সবা 
সং া  সমা া িলিপব  এবং দািখল কের অিভেযােগর সবেশষ পিরি িত স েক জানেত পারেছন এবং াহকগণ মাবাইল 
ফান থেক িজ- প বা িশওর ক াশ অ াপ এর মা েম লনা ওয়াসার পািনর িবল পিরশাধ করেত পারেছন। 
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৭। সং ার Key Performance Indicators KPI: 
 

 পাইপ লাইেনর মা েম পািন সরবরােহর কভােরজ উ ীতকরণ; 
 হ সংেযাগ সং া ি করণ; 
 নন রিভিনউ ওয়াটার াসকরণ; 
 রাজ  আদােয়র হার ি করণ; এবং 
 -উপির  পািন বহার ি করণ। 

 
৮। সম া এবং চ ােল স হ:  

জলবা  পিরবতনজিনত কারেণ লনা অ েল -গভ  ও -উপির  পািনেত লবণা তা িদন িদন ি  হওয়ায় ও পািনর 
র িনেচ নেম যাওয়ার পিরে ি েত েপয় িনরাপদ পািন সরবরাহ িনি ত করা অ তম চ ােল । লনা ওয়াসা ন ন িত ান 

িহেসেব অিভ তা স  দ  কািরগরী জনবেলর অভাব। াহেকর চািহদা অ যায়ী েপয় পািন সরবরােহর কাভােরজ ১০০% এ 
উ ীত করা এবং সকল পযােয় ত  ি র সেবা ম বহার কের পশাগত দ তা, তা, জবাবিদিহতা এবং শাসন িত ার 

মা েম াহক সে াষি  অজন করা। 

 
৯। ভিব ৎ পিরক নাঃ  

   ১. Sewerage System:বতমােন লনা নগরীেত পয়ঃিন াশন ব া চা  নই।  

 এিডিবর আিথক সহয়তায় Feasibility Study & Master Plan এর কায ম স  করা হেয়েছ। 

 পয়ঃিন াশন ব া চা র লে  ‘‘ লনা শহের পয়:িন াশন ব া িনমােণর জ  িম অিধ হণ’’ এর 
বা বায়ন কাজ লনা ওয়াসায় পিরচািলত হে ।  

 এিডিব ক ক পরামশক িনেয়াগ বক েজ  িডজাইন ও DPP ণয়ন করা হেয়েছ । পিরক না কিমশেন 
২৩/০১/২০২০ তািরখ কে র ওপর িপইিস সভা অ ি ত হেয়েছ। উ  কে  এিডিব থেক ১৬০ িমিলয়ন 
ডলার অথায়ন করা হেব বেল আশা করা যায়।  

 DPP অ েমাদন বক ২০২০-২০২৪ এর মে  থম পযােয় Sewerage System াপেনর কাজ বা বায়ন করার 
পিরক না রেয়েছ।  

 

২. Water Supply System phase-II: 

বিধত িস  কেপােরশন এলাকায় পাইপ লাইন পািন সরাবরাহর আওতায় আনায়ন এবং বতমান পািন সরবরাহ ত 

এলাকায় ১০০% পািন সরবরােহর জ  “ লনা পািন সরবরাহ ক  ২য় পযায়” কায ম ২০২০ সাল থেক হেণর পিরক না 

রেয়েছ। তাছাড়া “ লনা পািন সরবরাহ ক  ২য় পযায়” ক  বা বায়ন কের সারেফস ওয়াটার সরবরােহর ল  মা া ২০২৫ 

সােলর মে  -উপির  ও -গভ  পািনর অ পাত ৯০:১০ উ ীত করা হেব। এ ক  বা বায়েনর জ  এিডিব থেক আিথক 

সহায়তা পাওয়া যােব বেল আশা করা যায় এবং ২০২৫ সােলর মে  শতভাগ িনরাপদ েপয় পািন সরবরাহ করা স ব হেব। যা 

এসিডিজ ল মা া গাল-৬ অ যায়ী ২০৩০ সােলর মে  সকেলর জ  পািন সরবরাহ িনি ত অজেন হেব। 
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১০। সং ার ২০২০-২১ অথ বছেরর া িলত, ২০১৯-২০ অথ বছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং ২০১৮-১৯ অথ 
বছেরর মাট আয়, মাট য়, নাফা/ঘাটিত:  
                                                                                                                                              (ল  টাকায়) 

িমক নং িববরণ 
বােজট  

২০২০-২১ 
সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 
অ েমািদত বােজট 

২০১৯-২০ 
সামিয়ক  
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় ২১০২.৭৫ ১৯৯৯.৫৫ ১৮৪৫.৫৫ ১৮৭৪.৫১ 
২. মাট য় ১৮৯৩.৪৫ ১৭৬৩.৫৩ ১৬৪৯.০৪ ১৮৪৬.৩০ 
৩. নীট নাফা/(ঘাটিত) ২০৯.৩০ ২৩৬.০২      ১৯৬.৫১ ২৮.২১ 

 
১১. বােজট পযােলাচনা 

ক.  পিরচালন া    

লনা ওয়াসা ক ক ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম ৯৬৪৮০.০০ লাখ 
ালন ও ৯৯৩৭৪.৪০ লাখ ালন পািন আহরণ এবং ৮০০৭৮.৮৪ লাখ ালন ও ৮২৯৭৭.৬৩লাখ ালন পািন সরবরাহ করা হেব বেল 
া লন করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট ১৭.০০% পািন অপচয় হেব এবং ২০২০-২১ অথবছের তা কেম 

১৬.৫০% হেব বেল অ মান করা হে । ২০১৮-১৯ অথবছের ৯৪৪১৮.০০ লাখ ালন পািন আহরণ এবং ৭৬৪৭৮.৫৮লাখ ালন পািন 
সরবরাহ করা হয়। ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজেট পািন অপচেয়র হার িছল ১৯%। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ 
অথবছেরর া িলত বােজেট লনা ওয়াসা’র পািন সরবরাহ বাবদ যথা েম ৪.৫০ কা  টাকা ও ৫.০৩ কা  টাকা এবং অ া  খাত 
(সরকাির অ দান) হেত যথা েম ১৫.৫০ কা  টাকা ও ১৬.০০ কা  টাকাসহ মাট ২০.০০ কা  টাকা ও ২১.০৩ কা  টাকা রাজ  
আয় হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের পািন সরবরাহ বাবদ ৩.২৪ কা  টাকা এবং অ া  খাত (সরকাির অ দান) 
হেত ১৫.৫০ কা  টাকাসহ মাট ১৮.৭৫ কা  টাকা রাজ  আয় হয়। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর 

া িলত বােজেট সং ার মাট পিরচালন য় যথা েম ১৮.৩৫ কা  টাকা ও ১৯.১৫ কা  টাকা হেব া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-
১৯ অথবছের মাট পিরচালন েয়র পিরমাণ িছল ১৮.৬৫ কা  টাকা। ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর 

া িলত বােজেট সং ার যথা েম ১.৬৪ কা  ও ১.৮৭ কা  টাকা পিরচালন নাফা হেব বেল আশা করা যাে । ২০১৮-১৯ অথবছের 
পিরচালন নাফার পিরমাণ িছল ০.০৯ কা  টাকা। 

খ.  নাফা ও তহিবল বাহ 

লনা ওয়াসা’র ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট অ-পিরচালন আয় (নীট) 
যথা েম ০.৭২ কা  ও ০.২২ কা  টাকাসহ দ ও কর ব নাফার পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম ২.৩৬ কা  ও ২.০৯ কাট টাকা। 
২০১৮-১৯ অথবছের অ-পিরচালন আয় (নীট) ০.১৯ কা  টাকাসহ দ ও কর ব নাফার পিরমাণ িছল ০.২৮ কা  টাকা।   ২০১৯-২০ 
অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার যথা েম ৬৯.২৪ কা  ও ১৮.৯২ কা  টাকা তহিবল সং হ 
হেব বেল া লন করা হেয়েছ। এর িবপরীেত পিরচালন ায়ী ও অ া  দীঘেময়ািদ স ি েত যথা েম ৪৯.৭৭ কা  ও ০.৪৪ কা  
টাকা তহিবল েয়ােগর পর যথা েম ১৯.৪৬ কা  ও ১৮.৪৯ কা  টাকা নীট উ ত তহিবল থাকেব বেল অ মান করা হে । ২০১৮-
১৯ অথবছের তহিবল সং েহর পিরমাণ িছল ৪৯১.২৪ কা  টাকা। এর িবপরীেত পিরচালন ায়ী ও অ া  দীঘেময়ািদ স ি েত 
৪৭০.৪২ কা  টাকা তহিবল েয়ােগর পর নীট উ ৃত তহিবেলর পিরমাণ িছল ২০.৮২ কা  টাকা। 
গ.   সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  

িমক িববরণ একক বােজট সংেশািধত বােজট সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. পিরচালন নাফা/ লাকসান লাখ টাকা 187.45 164.27 ৯.০৪
2. অবচয় " 133.00 226.00 506.41
3. বতন ও ভাতািদ " 866.18 ৮১১.৬১ ৭৯৯.৭১
4. মাট সংেযাগ (১+২+৩) লাখ টাকা 1186.63 1201.88 1315.16
5. কমচারীর সং া জন ১৯৯ ১৯০ ১৮৯
6. কম িত সংেযাগ টাকা 596296.48 632568.42 695851.85   



344 
 

সং ার ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট সংেযাগ যথা েম ১২.০২ 

কা  ও ১১.৮৭ কা  টাকা হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট সংেযােগর পিরমাণ িছল ১৩.১৫ কা  

টাকা। সং ার ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট কম িত সংেযাগ যথা েম 
৬,৩২,৫৬৮.৪২ টাকা ও ৫,৯৬,২৯৬.৪৮ টাকা হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত সংেযােগর পিরমাণ 
িছল ৬,৯৫,৮৫১.৮৫ টাকা।  

 
ঘ.  িবিনেয়াগ ও স য় 

িমক  িববরণ একক বােজট সংেশািধত সামিয়ক
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. িবিনেয়াগ লাখ টাকা 43.60 4977.60 47041.49
2. সংরি ত আয় (নীট নাফা বাদ লভ াংশ) " 209.30 236.02 28.21
3. অবচয় " 133.00 226.00 506.41
4. মাট স য় (২+৩) লাখ টাকা 342.30 462.02 534.62

  

সং ার ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট িবিনেয়ােগর পিরমাণ যথা েম ৪9.78 

কা  ও 0.44 কা  টাকা হেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল 470.42 কা  টাকা। 

সং ার ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট মাট স য় যথা েম 4.62 কা  ও 3.42 কা  

টাকা হেব বেল আশা করা হে । ২০১৮-১৯ অথবছের সং ার মাট স েয়র পিরমাণ িছল 5.35 কা  টাকা। 

ঙ.  লধন কাঠােমা 

৩০ ন ২০১৯ এর ি িতপে র উপর িভি  কের ত ত ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর 
া িলত ি িতপ  অ যায়ী সং ার মাট স েদর পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম 568.23 কা  টাকা ও 569.99 কা  টাকা এবং ঋণ-
 লধন অ পাত দ ড়ােব যথা েম 80:২0 ও ৭7:2৩। ২০১৮-১৯ অথবছের ঋণ-  লধন অ পাত িছল ৯1:9 এবং মাট স েদর পিরমাণ 

িছল 518.29 কা  টাকা।  

চ.  সরকাির কাষাগাের দয় 

লনা ওয়াসা ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সরকাির কাষাগাের যথা েম ০.৭৭ 
কা  ও ০.৮৫ কা  টাকা দান করেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের সং া আবগাির /ভ াট িহসােব ৭৭.৫২ 

কা  টাকা সরকাির কাষাগাের দান কের। 

ছ.  জনবল 

 ২০১৯-২০ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট সং ার ২৩৩  অ েমািদত পেদর 

িবপরীেত যথা েম ১৯০ জন ও ১৯৯ জন জনবল থাকেব বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের জনবল িছল ১৮৯ জন। ২০১৯-
২০ অথবছের সংেশািধত ও ২০২০-২১ অথবছেরর া িলত বােজেট সং ার কম  িত বািষক গড় বতন ও ভাতািদ যথা েম 
৪,২৭,১৬৩.০০ টাকা ও ৪,৩৫,২৬৬.০০ টাকা বেল া লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছের কম িত বািষক গড় বতন ও ভাতািদ 
পিরমাণ িছল ৪,২৩,১২৭.০০ টাকা।  

 

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



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

�লনা ওয়াসা 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পািন 

পিরমাণ 

লাখ �ালন . ১ পািন আহরণ ৯৯৩৭৪.৪০ ৯৬৪৮০.০০ ৯৬৪৮০.০০ ৯৪৪১৮.০০

লাথ �ালন . ২ পািন সরবরাহ ৮২৯৭৭.৬৩ ৮০০৭৮.৮৪ ৮০০৭৮.৮৪ ৭৬৪৭৮.৫৮

% . ৩ অপচয় ১৬.৫০ ১৭.০০ ১৭.০০ ১৯.০০

লাখ �ালন . ৪ িবল�ত পািন ৮২৯৭৭.৬৩ ৮০০৭৮.৮৪ ৮০০৭৮.৮৪ ৭৬৪৭৮.৫৮

% . ৫ প�িতগত �লাকসান ১৬.৫০ ১৭.০০ ১৭.০০ ১৯.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৬ িব�য় রাজ� ৫০২.৭৫ ৪৪৯.৫৫ ৩৯৫.৫৫ ৩২৪.৫১

লাখ টাকা . ৭ অ�া� রাজ� ১৬০০.০০ ১৫৫০.০০ ১৪৫০.০০ ১৫৫০.০০

লাখ টাকা . ৮ �মাট রাজ� (তফিসল-ঘ) ২১০২.৭৫ ১৯৯৯.৫৫ ১৮৪৫.৫৫ ১৮৭৪.৫১

টাকা . ৯ �িত লাখ �ালেন সরবরাহ �ে� ২৫৩৪.১২ ২৪৯৬.৯৮ ২৩০৪.৬৭ ২৪৫১.০৩

�য় 

লাখ টাকা . ১০ রাসায়িনক ��ািদ ১০.০০ ৭.০০ ২.৫০ ০.৩০

টাকা . ১১ -একক �িত �� ১০.০৬ ৭.২৬ ২.৫৯ ০.৩২

লাখ টাকা . ১২ �বতন ও ম�ির (তফিসল-ক) ৮৬৬.১৮ ৮১১.৬১ ৮০৮.৭৪ ৭৯৯.৭১

লাখ টাকা . ১৩ িব��ৎ ও �ালািন ৫০২.০০ ৪০০.৫০ ২৬৪.০০ ২৫৭.১৫

টাকা . ১৪ -একক �িত �� ৫০৫.১৬ ৪১৫.১১ ২৭৩.৬৩ ২৭২.৩৫

লাখ টাকা . ১৫ অবচয় ১৩৩.০০ ২২৬.০০ ২১৩.৭৮ ৫০৬.৪১

লাখ টাকা . ১৬ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-খ) ৭০.০০ ৬৫.০০ ৭৫.০০ ৫৩.৩৩

লাখ টাকা . ১৭ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-গ) ৩৩৪.১২ ৩২৫.১৭ ৩০২.৯৭ ২৪৮.৫৭

টাকা . ১৮ -একক �িত �� ৩৩৬.২২ ৩৩৭.০৩ ৩১৪.০২ ২৬৩.২৭

লাখ টাকা . ১৯ �ত�� পিরচালন �য় (২১+.. ..... .....+২৭) ১৯১৫.৩০ ১৮৩৫.২৮ ১৬৬৬.৯৯ ১৮৬৫.৪৭

টাকা . ২০ -�িত লাখ �ালেন উৎপাদন �য় ১৯২৭.৩৬ ১৯০২.২৪ ১৭২৭.৮১ ১৯৭৫.৭৬

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 ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৪ �মাট পিরচালন �ায় (১৯+২১+২২+২৩) ১৯১৫.৩০ ১৮৩৫.২৮ ১৬৬৬.৯৯ ১৮৬৫.৪৭

টাকা . ২৫ -ি��ত লাখ �ালেন সরবরাহ �য় ১৯২৭.৩৬ ১৯০২.২৪ ১৭২৭.৮১ ১৯৭৫.৭৬

লাখ টাকা . ২৬ পিরচালনাল� �নাফা (৮-২৪) ১৮৭.৪৫ ১৬৪.২৭ ১৭৮.৫৬ ৯.০৪

টাকা . ২৭ �িত লাখ �ালেনর �নাফা (৯-২৫) ২২৫.৯০ ২০৫.১৪ ২২২.৯৮ ১১.৮২

 ৩৪৫  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�লনা ওয়াসা 

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ১৮৭.৪৫  ১৬৪.২৭  ১৭৮.৫৬  ৯.০৪.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২১.৮৫  ৭১.৭৫  ১৭.৯৫  ১৯.১৭.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ২০৯.৩০  ২৩৬.০২  ১৯৬.৫১  ২৮.২১.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.৩৭  ০.৪২  ০.১৭  ০.০৫.

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ২০৯.৩০  ২৩৬.০২  ১৯৬.৫১  ২৮.২১.

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২০৯.৩০  ২৩৬.০২  ১৯৬.৫১  ২৮.২১.

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  ০.১৮  ০.০৭  ০.০৮  ০.০১.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ২০৯.৩০  ২৩৬.০২  ১৯৬.৫১  ২৮.২১.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ১৩৩.০০  ২২৬.০০  ২১৩.৭৮  ৫০৬.৪১.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৩৪২.৩০  ৪৬২.০২  ৪১০.২৯  ৫৩৪.৬২.

১৬ �লধন �াি�  ১,৫৫০.০০  ৬,১৮৭.০০  ৪,৬৩৭.০০  ২০,৫৮৮.৯৪.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ২৭৫.০০  ০.০০  ২৮,০০০.০০.

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  ১,৮৯২.৩০  ৬,৯২৪.০২  ৫,০৪৭.২৯  ৪৯,১২৩.৫৬.

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  ৪৩.৬০  ৬৫.৬০  ৫৫.১০  ২.৫৫.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০  ৪,৯১২.০০  ৪,৬৩৭.০০  ৪৭,০৩৮.৯৪.

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  ৪৩.৬০  ৪,৯৭৭.৬০  ৪,৬৯২.১০  ৪৭,০৪১.৪৯.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ১,৮৪৮.৭০  ১,৯৪৬.৪২  ৩৫৫.১৯  ২,০৮২.০৭.

 ৩৪৬  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

�লনা ওয়াসা 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩৪৭.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৯২৮৭.০০ ৭৭৩৭.০০ ১৫৫০.০০. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৬২৬.৯১ ৩৪১৭.৬১ ৩১৮১.৫৯. 

৩ ই��ই� ১২৯১৩.৯১ ১১১৫৪.৬১ ৪৭৩১.৫৯. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৪৭৩১৩.৯৪ ৪৭৩১৩.৯৪ ৪৭০৩৮.৯৪. 

৫ চলিত দায় -৩২২৮.৪৭ -১৬৪৫.৮৫ ৫৮.৬৮. 

৬ �মাট দায় ৪৪০৮৫.৪৭ ৪৫৬৬৮.০৯ ৪৭০৯৭.৬২. 

৭ �মাট তহিবল ৫৬৯৯৯.৩৮ ৫৬৮২২.৭০ ৫১৮২৯.২১. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৭৭ : ২৩ ৮০ : ২০ ৯১ : ৯. 

৯ চলিত অ�পাত -০.৯১ : ১ -১.৬২ : ১ ৪১.২২ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত -০.৮৯ : ১ -১.৫৮ : ১ ৪০.৪০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৪৪০৯.৪৯ ৪৩৬৫.৮৯ ৪৩০০.২৯. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ২২৮৭.৯৪ ২১৫৪.৯৪ ১৯২৮.৯৪. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২১২১.৫৫ ২২১০.৯৫ ২৩৭১.৩৫. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৫১৯৫০.৯৪ ৫১৯৫০.৯৪ ৪৭০৩৮.৯৪. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ৫৮.৩০ ৫৩.০০ ৪৮.১৮. 

১৬ -�দনাদার ৬৩৩.৩০ ৫৭৫.৭৩ ৫২৩.৩৯. 

১৭ -অ�া� ২২৩৫.৩০ ২০৩২.০৯ ১৮৪৭.৩৫. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২৯২৬.৮৯ ২৬৬০.৮১ ২৪১৮.৯২. 

১৯ -�মাট স�দ ৫৬৯৯৯.৩৮ ৫৬৮২২.৭০ ৫১৮২৯.২১. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ০.৩৪ ০.৪৬ ০.৭৯. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১৩১.৮০ ১২৫.০৪ ১১১.৮৩. 

২৩ নীট কায �করী �লধন ৬১৫৫.৩৬ ৪৩০৬.৬৬ ২৩৬০.২৪. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন ১৮৪৮.৭০ ১৯৪৬.৪২ ০. 

 ৩৪৭  



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

২০২০-২১ 

�লনা ওয়াসা 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩৪৮.০০ 

(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  ১,৯৪৭.১০  ২,০৮৫.৬২  ০.৬৫  ০.৫২ . 

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

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ১,৯৪৭.১০  ২,০৮৫.৬২  ০.৬৫  ০.৫২ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২০৯.৩০  ২৩৬.০২  ১৯৬.৫১  ২৮.২১ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ১৩৩.০০  ২২৬.০০  ২১৩.৭৮  ৫০৬.৪১ . 

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)  ২.৭০  ২.৮০  ০.০০  ৩.০৩ . 

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ২,২৯২.১০  ২,৫৫০.৪৪  ৪১০.৯৪  ৫৩৮.১৭ . 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

১৮ স�দ িব�েয় �নাফা  ১.০০  ২.৬৭  ১.০০  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  ২.৬৭  ১.০০  ০.০০ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২,২৯১.১০  ২,৫৪৭.৭৭  ৪০৯.৯৪  ৫৩৮.১৭ . 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ১,৫৫০.০০  ৬,১৮৭.০০  ৪,৬৩৭.০০  ২০,৫৮৮.৯৪ . 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ২৭৫.০০  ০.০০  ২৮,০০০.০০ . 

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)  ৩,৮৪১.১০  ৯,০০৯.৭৭  ৫,০৪৬.৯৪  ৪৯,১২৭.১১ . 

 ৩৪৮  



 

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

২০২০-২১ 

�লনা ওয়াসা 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ৩৪৮.০০ 

(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  ৪৩.৬০  ৬৫.৬০  ৫৫.১০  ২.৫৫ . 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ৪,৯১২.০০  ৪,৬৩৭.০০  ৪৭,০৩৮.৯৪ . 

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)  ৪৩.৬০  ৪,৯৭৭.৬০  ৪,৬৯২.১০  ৪৭,০৪১.৪৯ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৩ �াংক ি�িত  ১,৮০১.০০  ১,৯৪৭.১০  ৩৫৬.৪৪  ২,০৮৫.৬২ . 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ১,৮০১.০০  ১,৯৪৭.১০  ৩৫৬.৪৪  ২,০৮৫.৬২ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১,৮৪৪.৬০  ৬,৯২৪.৭০  ৫,০৪৮.৫৪  ৪৯,১২৭.১১ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -১৪৬.১০ -১৩৮.৫২  ৩৫৫.৭৯  ২,০৮৫.১০ . 

 ৩৪৯  



 

বােজট 
িববরণ 

�লনা ওয়াসা 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ৩,০০০.০০ 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  ৬৫.০০  ৫০.৬১ ৬২.০০  ৫০.০০. 

ি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  ৪,৭০১.১৩ ১৪.৫০  ২০.০০. 

�মাট ১৪  ৮৫.০০  ৭,৭৫১.৭৪ ৭৬.৫০  ৭০.০০. 

 ৩৫১  



 

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 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 352.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৮৪৯,২০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৬  ৫  ৫  ৬  ৪  ৪  ৬  ৪  ৬৩.২০  ২৯.২৬  ৯২.৪৬. 

২  ১,১৫৪,২৫০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১৪  ৮  ৮  ১৪  ৭  ৭  ১৪  ৭  ৬০.২২  ৩২.১২  ৯২.৩৪. 

৩  ৭৬৬,৩৭৫ কম �চারী (��ড ১০)  ২০  ১৬  ১৬  ২০  ১৪  ১৪  ২০  ১৪  ৮৮.০৫  ৩৪.৫৭  ১২২.৬২. 

৪  ১,০৬০,০৬৯ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৪০  ২৯  ২৯  ৪০  ২৫  ২৫  ৪০  ২৫  ২১১.৪৭  ৯৫.৯৫  ৩০৭.৪২. 

৫  ৩২৮,৬৮২ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৯৩  ১৭০  ১৭০  ১৯৩  ১৬৫  ১৬৫  ১৯৩  ১৬৪  ৩৭০.১২  ১৮৮.৬৪  ৫৫৮.৭৬. 

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  ৩২৮,৬৮২ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৯৩  ১৭০  ১৭০  ১৯৩  ১৬৫  ১৬৫  ১৯৩  ১৬৪  ৩৭০.১২  ১৮৮.৬৪  ৫৫৮.৭৬. 

১১  ৪৩৫,২৬৬ �মাট (৪+৯+১০)  ২৩৩  ১৯৯  ১৯৯  ২৩৩  ১৯০  ১৯০  ২৩৩  ১৮৯  ৫৮১.৫৯  ২৮৪.৫৯  ৮৬৬.১৮. 

 ৩৫২  



 

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 

�লনা ওয়াসা 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 353.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

 ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৫৬.৭২  ২৬.১১  ৮২.৮৩  ৫৮.২১  ২৬.৩১  ৮৪.৫২ ২০৭০৭৫০  ১৬৯০৪০০  ২০৪২৭৫০  ৫৫.৮৪  ২৫.৮৭  ৮১.৭১

 ৫০.৮৩  ২৮.৩৮  ৭৯.২১  ৫২.১১  ২৮.৫৫  ৮০.৬৬ ১১৩১৫৭১  ১০০৮২৫০  ১১০০০০০  ৪৯.০৭  ২৭.৯৩  ৭৭.০০

 ৭৭.৩৩  ২৯.৪৪  ১০৬.৭৭  ৭৯.৬৫  ২৯.৩৭  ১০৯.০২ ৭৬২৬৪৩  ৬৮১৩৭৫  ৭৭২২৮৬  ৭৭.৮৬  ৩০.২৬  ১০৮.১২

 ১৮৪.৮৮  ৮৩.৯৩  ২৬৮.৮১  ১৮৯.৯৭  ৮৪.২৩  ২৭৪.২০ ১০৭৫২৪০  ৯৪৫৫১৭  ১০৬৭৩২০  ১৮২.৭৭  ৮৪.০৬  ২৬৬.৮৩

 ৩৬৮.১৪  ১৭৪.৬৬  ৫৪২.৮০  ৩৫৪.৫৫  ১৭৯.৯৯  ৫৩৪.৫৪ ৩২৮৯৭০  ৩১৪৪৩৫  ৩২৪৯২৭  ৩৬৩.৫২  ১৬৯.৩৬  ৫৩২.৮৮

 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

 ৩৬৮.১৪  ১৭৪.৬৬  ৫৪২.৮০  ৩৫৪.৫৫  ১৭৯.৯৯  ৫৩৪.৫৪ ৩২৮৯৭০  ৩১৪৪৩৫  ৩২৪৯২৭  ৩৬৩.৫২  ১৬৯.৩৬  ৫৩২.৮৮

 ৫৫৩.০২  ২৫৮.৫৯  ৮১১.৬১  ৫৪৪.৫২  ২৬৪.২২  ৮০৮.৭৪ ৪২৭১৬৩  ৪০৬৪০২  ৪২৩১২৭  ৫৪৬.২৯  ২৫৩.৪২  ৭৯৯.৭১

 ৩৫৩  



লনা ওয়াসা
      তফিসল-ক

বতন ও ভাতািদ (ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

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

ক. লেবতন 

১. ৩১১১১০১ কমচারীেদর বতন ( ড ৩-৯) ১২২.৭৮ ১১৪.৭৫ ১১৪.৭৫ ১১১.৮০

২. ৩১১১১০২ কমচারীেদর বতন  ( ড ১০-২০) ৩১২.৯০ ২৯২.৩১ ২৯০.৬০ ২৬৫.৯৯

উপ- মাট ৪৩৫.৬৮ ৪০৭.০৬ ৪০৫.৩৫ ৩৭৭.৭৯

খ. ভাতািদ 

১. ৩১১১৩১০ বািড়  ভাড়া ১৯০.০০ ১৮৮.২০ ১৮৮.২০ ১৭৪.০৮

২. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৩৮.৪০ ৩৮.৪০ ৩৯.৪০ ৩৪.৮৮

৩. ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ৫.৯৫ ৫.৮৫ ৫.৮৫ ৫.৩৩

৪. ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা ১.৪০ ১.৪০ ১.৪০ ১.২৭

৫. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ৭১.১৫ ৬৬.৫০ ৬৭.৩০ ৬২.৭২

৬. ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা ৩.৯০ ৩.৭৫ ৩.৭৫ ৩.৫৯

৭. ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা ৬.৭০ ৬.২০ ৬.২০ ৫.৭৬

৮. ৩১১১৩০৬ িশ া সহায়ক ভাতা ১৩.০০ ১২.২০ ১৩.২০ ১১.৭২

           উপ- মাট    ৩৩০.৫০ ৩২২.৫০ ৩২৫.৩০ ২৯৯.৩৫

গ. অ া  ভাতািদ 

১. ৩৪২১৫০৬ ভিব ৎ তহিবেল অ দান ৩৬.২৮ ৩৪.৭২ ৩৪.৭২ ৩২.৫৪

২. ৩৬৩১১০৪ া ই  (িপআরএল িবধা) ৩৯.১২ ১৭.৩৫ ১৭.৩৫ ৬৩.৫৮

৩. ৩৬৩১১০৪  নগদায়ন ০.০০ ৬.৪৮ ৩.০২ ২.৭৯

৪. ৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা (ইউ িল  ভাতাসহ) ১৩.৬০ ১৩.৫০ ১৩.৫০ ১২.৯৩

৫. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ১১.০০ ১০.০০ ৯.৫০ ১০.৭৩

উপ- মাট ১০০.০০ ৮২.০৫ ৭৮.০৯ ১২২.৫৭

মাট  ৮৬৬.১৮ ৮১১.৬১ ৮০৮.৭৪ ৭৯৯.৭১

354



লনা ওয়াসা
তফিসল-খ

ক. অবচয় (লাখ টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

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

১. য পািত ১৭.৫২ ৩৯.৫৬ ৩৮.৫১ ৭৯.২৮

২. আসবাপপ  ৬.৩২ ১৩.৭০ ১৩.৫৫ ৩২.৯২

৩. ইমারত ১১.৪৪ ২২.৩৫ ২২.৩০ ৬৫.১২

৪. যানবাহন ১২.৪২ ২৩.৩২ ২১.৪০ ৭০.১২

৫. পাইপ লাইন ৭৫.৫২ ১০৬.৯৪ ৯৮.৮২ ২২৫.৮৭

৬. িবিবধ ৯.৭৮ ২০.১৩ ১৯.২০ ৩৩.১০

মাট মাট ১৩৩.০০ ২২৬.০০ ২১৩.৭৮ ৫০৬.৪১
খ. মরামত ও র ণােব ণ (লাখ টাকায়)

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

১. ৩২৫৮১০৫ য পািত ১২.১৫ ১১.২০ ১২.৬০ ৮.৩৮

২. ইমারত ২.৫০ ২.৪০ ২.৭০ ২.৮০

৩. ৩২৫৮১০৪ সর াম ও লস ৮.২০ ৭.৮০ ৮.৩০ ৭.২০

৪. পাইপ লাইন ৩৫.৮০ ৩২.৯২ ৩৯.২০ ২১.৯৮

৫. িমটার মরামত ১.৫৫ ১.৪৫ ১.৬৫ ১.২৭

৬. কি উটার মরামত ১.১০ ১.০৩ ১.২৫ ১.৫৮

৭. ৩২৫৮১০১ যানবাহন ৬.৮০ ৬.৪০ ৭.২০ ৮.৪২

৮. ৩২৫৮১০২ আসবাপপ  ১.০৫ ১.০০ ১.১০ ০.৯৫

৯. অিফস র ণােব ণ ০.৮৫ ০.৮০ ১.০০ ০.৭৫

মাট ৭০.০০ ৬৫.০০ ৭৫.০০ ৫৩.৩৩
২০৩.০০ ২৯১.০০ ২৮৮.৭৮ ৫৫৯.৭৪মাট অবচয় এবং মরামত ও র ণােব ণ (ক+খ)
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লনা ওয়াসা
      তফিসল-গ

অ া  পিরচালন য় (লাখ টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
1. ৩২১১১৩০ যাতায়াত খরচ ১.৯৫            ১.৮৫              ১.৮৫                 ১.১২           
2. ৩২১১১২০ টিলেফান,ফ া  ও ই ারেনট ৭.৫০           ৬.৯০ ৬.৯০ ৪.৯৫
3. ৩২১১১০৪ লাইেস  িফ ও া  টােকন ১.৫০            ১.২৫ ১.২৫ ০.৪৩
4. ৩২১১১১৩ িব ৎ িবল ২৪.০০          ২৪.০০             ২৪.০০               ১৮.৮৯        
5. ৩২৫৫১০২ ণ এবং শনাির ৯.০০           ৯.০০              ৯.০০                 ৩.৫৪          
6. ৩২৪৩১০১ তল ও ালািন ২৪.০০          ২৩.০০            ২৩.০০               ১৬.৫৭         
7. ৩২২১১০৫ পািনর মান িনণয় ৩.২০           ৩.১০              ৩.০০                ০.৭০           
8. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন ৫.০০           ৪.৫০              ৪.৫০                 ৪.০০           
9. ৩২৩১২০১ িনং, ওয়াকশপ, সিমনার ও িরসাস ৪.৫০            ৪.০০               ৪.০০                 ২.৫৮          
10. ৩২১১১২৭ বই এবং সামিয়কী ০.৫২           ০.২৭               ০.২৭                 ০.১৮           
11. ৩৮২১১০২ িম কর ০.৯০           ০.৮০              ০.৩০                ০.০০

12. ৩২৫৬১০৬ পাশাক  পির দ ৩.১০           ২.৯০              ২.৯০                 ০.১৭

13. ৩২২১১০১ অিডট িফ ১.৮০           ১.৮০              ১.৮০                 ১.০২           
14. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ ৫.৫০           ৫.২০              ৫.২০                 ৩.৪৮          
15. ৩১১১২০৪ িনেয়াগ সং া   য় ১.০০            ১.০০               ১.০০                 ০.০০

16. ৩২১১১১০ আইন খরচ ৩.০০           ২.৫০              ২.৫০                 ০.৩৯          
17. িবিবধ য় ০.৮০           ০.৭০              ০.৭০                 ০.৬২          
18. ৩৮২১১০৩ হাি ং াকস ৭.৭০            ৬.৭০              ২.৫০                 ২.৩২          
19. ৩২১১১৩১ রাজ  আদােয়র জ  য় ৩.৫০           ২.৫০              ২.১০                 ১.৩১           
20. ৩২১১১৩১ আউটেসািসং/ িনরাপ া হরীর বতন ৩৫.০০         ৩৫.০০            ২৪.৯০               ২৮.৩০        
21. ৩২১১১১৯ ডাক, তার ও টিল াম ০.৫০           ০.৫০              ০.৫০                 ০.৩৬          
22. বাড সভার সদ েদর স ানী ১৮.২০          ১৮.২০            ১৮.২০               ১৭.৬৮         
23. ৩২১১১০৯ মা ার রাল ( বতন-ভাতা) ১৩৫.০০       ১৩৫.০০          ১৩৫.০০             ১১৪.১৭        
24. ৩২৪১১০১ এ/িডএ ভাতা ৫.৫০           ৫.২০              ৪.৮০                 ৪.১৮           
25. কি উটার িবিলং খরচ ১৮.০০         ১৭.৩০             ১৪.২০               ১২.২১         
26. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা খরচ ১.২৫            ১.০০               ১.০০                 ০.৪৮           
27. াংক চাজ ৪.৫০            ৩.৫০              ১.৫০                 ৩.৩৬          
28. ৩৮২১১১৫ সমাজক াণ ও সং িত ৩.০০           ২.৭৫              ২.৫০                 ২.৪৩          
29. ঘটনাজিনত ম ির ১.০০            ১.০০               ১.০০                 ০.১০           
30. গা ী িবমা ১.০০            ০.৯৫              ১.০০                 ০.০০

৩১. -ঋণ ২.৭০            ২.৮০              ১.৬০                 ৩.০৩          
মাট ৩৩৪.১২ ৩২৫.১৭ ৩০২.৯৭ ২৪৮.৫৭

356



লনা ওয়াসা
      তফিসল-ঘ

মাট রাজ (লাখ টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 

ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১. সংেযাগ িফ ও অ া  আয় ২১.৮৫ ৭১.৭৫ ১৭.৯৫ ১৯.১৭
২. রা ার কল ও হ  চািলত নল প  ১৬০০.০০ ১৫৫০.০০ ১৪৫০.০০ ১৫৫০.০০

বাবদ (সরকাির অ দান)  

৩. পািন িব য় রাজ ৪৮০.৯০ ৩৭৭.৮০ ৩৭৭.৬০ ৩০৫.৩৪
মাট ২১০২.৭৫ ১৯৯৯.৫৫ ১৮৪৫.৫৫ ১৮৭৪.৫১

তফিসল-ঙ
পিরচালন াবর স ি েত িবিনেয়াগ (লাখ টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১. ৪১১২৩১৪ অ া  য় (আসবাবপ  ও সর াম) ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০ ১.৯৬
২. পািনর গাড়ী য়/বাই সাইেকল য় ০.৬০ ০.৬০ ০.৬০ ০.৫৯
৩. ৪১১২২০২ কি উটার য় ৩.৫০ ৩.৫০ ৩.৫০ ০.০০
৪. িমটার য় ২০.০০ ৩৭.০০ ৩০.০০ ০.০০
৫. ৪১১১৩০৮ পাইপ লাইন সরবরাহ/ াপন ১৫.০০ ২০.০০ ১৫.০০ ০.০০
৬. ৭২১৫১০৫ মটর সাইেকল অি ম ০.০০ ০.০০ ১.৫০ ০.০০

মাট ৪৩.৬০ ৬৫.৬০ ৫৫.১০ ২.৫৫

তফিসল-চ
অ া  দীঘেময়ািদ স ি েত িবিনেয়াগ (লাখ টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 
ন র কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
১. লনা শহের পয়:িন াশন ব া  ০.০০ ৪৬৩৭.০০ ৪৬৩৭.০০ ৫০০০.০০

িনমােণর জ  িম অিধ হণ
২. ৭৬৮০ লনা পািন সরবরাহ  ক ০.০০ ২৭৫.০০ ০.০০ ৪২০৩৮.৯৪

মাট  ০.০০ ৪৯১২.০০ ৪৬৩৭.০০ ৪৭০৩৮.৯৪
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(ল  টাকায়)

িমক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 
ন র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯
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
(কেপােরশন হেত া  িহেসব অ যায়ী)

দীঘেময়াদী ঋেণর িববরণী
(ল  টাকায়)

িমক িববরণ ৩০/০৬/১৯ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়
ন র পয  েদয় 2020-21 2019-20 2018-19

দীঘেময়াদী 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)

দীঘেময়াদী ঋণ ও াংক দায় িববরণী
লনা ওয়াসা
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