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বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 
১. �িমকা  

১৯৮৫ সােল ২১ নং অ�ােদশ বেল (The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance No 

XXI, 1985) বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন গঠন করা হয়। সম� �দেশ �তল, �াস, কয়লা, �নাপাথর, 

ক�ন িশলা ও অ�া� খিনজ স�েদর অ�স�ান, উে�ালন, স�ালন ও বাজারজাতকরণ এই কেপ �ােরশেনর �ধান দািয়�। 

আেলাচ� কায ��ম বা�বায়েনর লে�� এই কেপ �ােরশেনর অধীেন �মাট ১৩� �কা�ািন কায �রত আেছ। এর মে� �� �াস 

উৎপাদন কােজ ২� �কা�ািন, �তল, �াস অ�স�ান ও উে�ালন কােজ ১� �কা�ািন, ১� �কা�ািন �াস স�ালন, ৬� 

�কা�ািন �াস িবতরণ �ব�ায় িনেয়ািজত, ১� �কা�ািন যানবাহেন �ালািন িহেসেব �াস �বহার  পরী�ািদ ও বািণিজ�ক 

িভি�েত িস.এন.িজ ও এল.িপ.িজ বাজারজাতকরণ �ি�য়ায় িনেয়ািজত রেয়েছ। এছাড়া খিনজ স�দ আহরণ ও 

বাজারজাতকরেণর জ� ২� �কা�ািন িনেয়ািজত রেয়েছ।   
 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশেনর বত�মােন ২৭� �াস ��� রেয়েছ। �াস ����িল হে� িসেলট, 

জালালাবাদ, ছাতক, িততাস, হিবগ�, �বগমগ�, িবয়ানীবাজার, �ফনী, �ফ�গ�, কামতা, �মঘনা, নরিসংদী, �কলাশ�লা, 

রিশদ�র, বাখরাবাদ, �স�তাং, ��বিদয়া, শাহবাজ�র, সাং�, সালদা নদী, িবিবয়ানা, �মৗলভীবাজার, বাং�ড়া, ��ল�র, �পগ�, 

�কাইল ও �ভালা-নথ �। উি�িখত ২৭� �াস ��ে�র মে� বত�মােন ২০� �াস ��� হেত �াস উে�ালন করা হে�। �তল/�াস 

ও খিনজ স�দ উে�ালন ও িবতরণ কােয � িনেয়ািজত �কা�ািনস�েহর নাম িনে� �দ� হেলা:  
 

  ক. উৎপাদন কােয � িনেয়ািজত �কা�ািনস�হ 

   ১.  বাংলােদশ �াস িফ�স �কা�ািন  িল. 

   ২.  িসেলট �াস িফ�স িল. 

  খ. অ�স�ান ও উৎপাদন কােজ িনেয়ািজত �কা�ািন 

   ১.  বাংলােদশ �পে�ািলয়াম এ�ে�ােরশন এ� ��াডাকশন �কা�ািন  িল.  

  গ. �াস স�ালন কােজ িনেয়ািজত �কা�ািন  

   ১.  �াস �া�িমশন �কা�ািন িল. 

  ঘ. িবতরণ কােজ িনেয়ািজত �কা�ািনস�হ  

   ১.  িততাস �াস �া�িমশন এ� িডি�িবউশন �কা�ািন  িল.  

   ২.  জালালাবাদ �াস �া�িমশন এ� িডি�িবউশন িসে�ম িল. 

   ৩.  বাখরাবাদ �াস িডি�িবউশন �কা�ািন  িল.  

   ৪.  পি�মা�ল �াস �কা�ািন িল. 

   ৫.  কণ ��লী �াস িডি�িবউশন �কা�ািন িল.   

   ৬.  ��রবন �াস �কা�ািন িল.  

  ঙ. যানবাহেন �াস �ালািন িহসােব �বহােরর কােজ িনেয়ািজত �কা�ািন  

   ১. �পা�িরত �া�িতক �াস �কা�ািন িল. 

  চ. খিনজ স�দ আহরেণর কােজ িনেয়ািজত �কা�ািনস�হ 

   ১.  বড় ��িরয়া �কাল মাইিনং �কা�ািন  িল.  

   ২.  ম� পাড়া �ানাইট মাইিনং �কা�ািন  িল.    
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২. �পক� (Vision)  

�াথিমক �ালািনর িনরাপদ উৎপাদন ও সরবরাহ িনি�তকরণ।  
 

৩. অিভল�� (Mission)    
�া�িতক �াস ও কয়লা অ�স�ান, উে�ালন, আহরণ, িবতরণ, এলএনিজ আমদািন ও ��ু �ব�াপনার মা�েম �দেশর 

সকল অ�ল এবং আথ �-সামািজক �েপর অ�� �� সকলেক �ালািন সরবরাহ িনি�তকরণ। 
 

৪. �ধান কায �াবলী  
 

 খনন ও খিনজ অ�স�ান কায ��েমর মা�েম �তল, �াস এবং খিনজ স�দ এর উপি�িত, িরজােভ �র িহসাব এবং 

খিনজ স�দ আহরেণর উে�ে� উপ�� আহরণ ও খনন প�িত পিরচালনা; 

 �তল, �াস ও খিনজ স�দ উৎপাদন ও িব�য় এবং িবিভ� সময় সরকার ক��ক �দ� দািয়� এবং কত�� স�াদন; 

 আিব�ত কয়লা ��ে�র উ�য়ন ও তার সেব �া� �বহাের �ক� �হণ, পিরচালনা ও িনব �াহকরণ; 

 অনবায়নেযা� �ালািন দ�তা �ি�কে� পদে�প �হণ; 

 �তল, �াস ও খিনজ িবষেয় এবং �া�িতক �ােসর িবক� �বহাের গেবষণা পিরচালনা; 

 বিধ �ত �ালািন চািহদা �রণকে� এলএনিজ আমদািনকরণ এবং 

 �তল, �াস ও খিনজ স�দ আিব�ার ও উ�য়েনর উে�ে� পিরক�না �ণয়ন ও স�াদন। 

৫. �কৗশলগত উে��স�হ  
 

 �ালািনর সােভ � ও অ�স�ান খনন কায ��ম �জারদারকরণ; 

 �ালািনর উৎপাদন ও আহরণ �ি�করণ; 

 �ালািনর স�ালন �ব�া শি�শািলকরণ; 

 �ালািনর পয �া� ম�দ গেড় �তালা; 

 �ালািনর সা�য়ী �বহার িনি�তকরণ এবং অপচয় �রােধ দ� �ব�াপনা গেড় �তালা; 

 খিনজ পদােথ �র অ�স�ান ও আহরণ �জারদারকরণ এবং 

 মানব স�দ উ�য়ন। 
 

৬. িবগত িতন বছেরর অজ�নস�হ   
 সা�িতক সমেয় �পে�াবাংলার আওতায় ৭� অ�স�ান �প খনন, ২২� উ�য়ন ও ওয়াক�ওভার �প খনন এবং ১� �াস 

��� (�ভালা-নথ �) আিব�ত হেয়েছ। ১� খনন িরগ িরহ�ািবেলেটশন ও ১� ওয়াক�ওভার িরগ এবং ২� �েসস �া� সং�হ 

করা হেয়েছ। 

 ১৩৫৩২ লাইন িক.িম. ি�মাি�ক এবং ১৬১০ বগ � িক.িম. ি�মাি�ক জিরপ স�� হেয়েছ।   

 জাতীয় �কা�ািন ও উৎপাদন ব�ন �ি�র অধীেন আইওিস’র মা�েম �াস উৎপািদত হে�। িবগত বছরস�েহর �লনায় 

বত�মােন �াস সরবরাহ �ি� �পেয় ২৭৫০ এমএমিসএফিডেত উ�ীত হেয়েছ।   

 িবিভ� �ােসর �াস স�ালন পাইপলাইন �াপেনর কাজ অ�াহত রেয়েছ। বত�মােন �-গভ�� খিন উ�য়েনর মা�েম কয়লা 

উে�ালেনর কাজও অ�াহত রেয়েছ যার �দিনক গড় উৎপাদেনর পিরমাণ �ায় ৪০০০ �মি�ক টন। 
 

৭. সং�ার Key Performance Indicators  (KPI)  

 �াস  অ�স�ান �প খনন; 

 উ�য়ন ও উৎপাদন �প খনন; 

 আইওিস ও জাতীয় �কা�ািনর মা�েম �াস উৎপাদন; 
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 �াস স�ালন পাইপ লাইন �াপন; 

 ২িড ও ৩িড িসসিমক সােভ � স�াদন; 

 িশলা উে�ালেনর পিরমাণ; 

 উৎপািদত �পে�ািলয়াম ��াডা��; 

 উৎপািদত এনিজএল; 

 কয়লা আহরেণর পিরমাণ; 

 কে�সার ��শন �াপন 

 অৈবধ সংেযাগ িবি��করণ; 

 ি�েপইড িমটার �াপন এবং 

 এলএনিজ আমদািন 
 

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ   
 

 �দেশর �ধান �ালািন �া�িতক �ােসর �বহার �মা�েয় �ি� পাে�। বত�মােন �ােসর চািহদা �ায় ৩,৬০০ 

এমএমিসএফিড এর িবপরীেত ২৭৫০ এমএমিসএফিড হাের সরবরাহ করা স�ব হে�। এছাড়াও �ােসর �� চািহদা ৫০০ 

এমএমিসএফিড হেত পাের বেল অ�িমত হয়। বত�মােন ২৭ � �াস িফে� অবিশ� ম�েদর পিরমাণ ১২.৫৪ �িসএফ। এ 

ম�দ �ারা এখনই চািহদা অ�যায়ী �াস সরবরাহ করা স�ব হে� না।   

 িক� িক� িফে� উৎপাদন �াস �পেলও িক� িক� িফে� আগামীেত উৎপাদন �ি� পােব বেল আশা করা যায়। �তরাং, 

উৎপাদন �ি� ও ন�ন �াস ��� আিব�ার এই ��েত� �াস �স�েরর জ� বড় চ�ােল�। এছাড়া, বত�মান ���াপেট 

আিব�ত কয়লাে�� হেত কয়লা উৎপাদনও এক� চ�ােল�। 
 
 

৯. ভিব�ৎ পিরক�না 
 সরকার �ঘািষত �পক� ২০২১ এর আেলােক �দশজ �াথিমক �া্লািন তথা �াস ও কয়লা অ�স�ান, উ�য়ন ও উৎপাদেন 

�পে�াবাংলা হেত িবিভ� পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশ এক� ম�ম আেয়র �দশ এবং 

২০৪১ সােলর মে� এক� উ�ত �দেশ পিরণত করার লে�� �দেশর �ালািন সরবরাহ ও �বহার �ি� করেত হেব।  

 �ােসর ভিব�ত চািহদা �মটােনার লে�� �-তাি�ক জিরপ ৫৭০ লাইন িক.িম., ি�মাি�ক জিরপ ১২৮০০ লাইন িক.িম. 

এবং ি�মাি�ক জিরপ ২৮৪০ বগ � িক.িম. স�� করা হেব। এছাড়া, বােপ� ক��ক ২০২১ সােলর মে� �মাট ১০৮ � �প 

(৫৫� অ�স�ান �প, ৩১ � উ�য়ন �প এবং ২২� ওয়�াকওভার �প) খনন করার পিরক�না রেয়েছ। এ সকল �প হেত 

আ�মািনক �দিনক ৯৪৩ িমিলয়ন ঘন�ট �াস উৎপাদন হেব বেল আশা করা যায়।   

 �দেশর �মবধ �মান �ালািনর চািহদা �মটােনার লে�� ভাসমান ও �লিভি�ক এলএনিজ টািম �নাল িনম �াণকে� কেয়ক� 

�িত�ােনর সােথ �পে�াবাংলা MOU/টাম � শীট �া�র কেরেছ এবং �াথিমক সােভ � কায ��ম চলেছ। ক�বাজােরর 

��বিদয়া এবং প�য়াখালীর পায়রায় �িত� �দিনক ১০০০ এমএমিসএফ �মতাস�� এলএনিজ টািম �নাল এবং  

ক�বাজােরর মেহশখালী (�সানািদয়ার উ�র)- �ত আরও এক� �দিনক ১০০০ এমএমিসএফিড �মতাস�� এলএনিজ 

টািম �নাল �াপেনর িফিজিবিল� �ািডর কায ��ম চলমান আেছ। পাশাপািশ চ��াম� CUFL ও KAFCO সার 

কারখানায় �জ� এবং সা� �াস িফে�র ��াটফম � �বহার কের �� আকাের এলএনিজ আমদািনর কায ��ম চলমান 

আেছ।    

 এলএনিজ সরবরাহ িবষেয় কাতােরর RasGas-এর সােথ ১৫ বছর �ময়ািদ LNG Sales Purchase Agreement 

(SPA) �া�িরত হেয়েছ। এলএনিজ আমদািনর জ� িজ � িজ িভি�েত িবিভ� �দেশর সােথ এবং িবেদিশ িবিভ� 

�িত�ােনর সােথ MOU �া�র করা হেয়েছ।   
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 �ট িভি�েত এলএনিজ �েয়র লে�� ইেতামে� ৩০� �িত�ানেক Short Listed করা হেয়েছ। �ােসর অপচয় ও 

িসে�ম লস �রাধ, �ব�াপনা ও �ালািন �বহাের দ�তা �ি�র লে�� আবািসক �াস �াহেকর আি�নায় ি�-�পইড �াস 

িমটার �াপন করাসহ �দশজ �ালািন িহেসেব কয়লার উৎপাদন �ি�র লে�� ন�ন ন�ন �ক� �হণ করা হে�। 

 

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, �য় উ��ৃ আয়/(ঘাটিত) িন��প:    

                                                                                                                                        (ল� টাকায়) 
�িমক 
ন�র 

িববরণ বােজট  
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট  
২০১৮-১৯ 

অ�েমািদত বােজট  
২০১৮-১৯ 

��ত/ সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ১২৬১৭১.৮৫ ১২১১৬৫.৫৮ ১৩৭৫৩৯.৫৫ ১৩১৬৩৯.৮৬ 
২. �মাট �য় ৩৩১৬২.৯৫ ৩২৫০৪.৮৩ ৩৯২৮২.১৪ ৪১৮৪০.৫৩ 
৩. �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত) ৯৩০০৮.৯০ ৮৮৬৬০.৭৫ ৯৮২৫৭.৪১ ৮৯৭৯৯.৩৩ 

 
১১. বােজট পয �ােলাচনা 

 ক. আয় ও �য় 

 বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালেয়র �য়স�হ �ধানত এর অধীন �কা�ািনস�েহর 

উপর �লিভ ধায � কের িমটােনা হয়। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ১৩১৬.৪০ �কা� টাকা �মাট আেয়র মে� �লিভ �াি�র পিরমাণ িছল 

১৪৪.২৭ �কা� টাকা এবং অবিশ�াংশ �বসািয়ক �নাফা, �দ ও অ�া� �াি�। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট �মাট 

আেয়র পিরমাণ হেব ১২১১.৬৬ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বাজেট �লিভ �াি�র পিরমাণ ২০.০০ �কা� টাকা এবং 

�মাট আেয়র পিরমাণ হেব ১২৬১.৭২ �কা� টাকা। সং�ার সকল  �য় িমটােনার পর ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট উ�ৃ� থাকেব যথা�েম ৮৮৬.৬১ �কা� ও ৯৩০.০৯ �কা� টাকা।   

 খ. তহিবল �বাহ 

 সং�ার �ধান কায �ালেয়র �য় উ�ৃ� আয়, অবচয় ও অ�া� �াি�সহ ২০১৭-১৮ অথ �বছের বােজেট �মাট ১০০৯০.৭৯ 

�কা� টাকার তহিবল সং�হীত হয় এবং এর িবপরীেত সরকারেক লভ�াংশ পিরেশাধ, দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ, �ায়ী পিরচালন 

স�ি�েত, অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ এবং সমাপনী �াংক ি�িতর ফেল �কান উ�ৃ� তহিবল িছল না। ২০১৮-১৯  

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট ৯৯৫৮.৪০ �কা� টাকার তহিবেলর িবপরীেত ৯৯৫৫.৯৭ �কা� টাকার তহিবল �েয়ােগর পেরও 

২.৪৩ �কা� টাকা উ�ৃ� তহিবল থাকেব। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট ৯৯৫৯.২০ �কা� টাকার তহিবল সং�হ �া�লন 

করা হেলও তহিবল �েয়ােগর পেরও ৬.২৬ �কা� টাকা উ�ৃ� তহিবল থাকেব। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-

২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �পে�াবাংলা যথা�েম ৮০০.০০ �কা� ও ৮৫০.০০ �কা� টাকা কের সরকাির �কাষাগাের �েদয় 

অবদান/ লভ�াংশ িহসােব সরকারেক �দান করেব। ২০১৭- ১৮ অথ �বছের সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/ লভ�াংেশর পিরমাণ 

িছল ৮৪৩.৫৮ �কা� টাকা।    

 গ. �লধন কাঠােমা 

 ৩০ �ন ২০১৮ তািরেখ সং�ার �ধান কায �ালেয়র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ১৯৮৯৮.৩৬ �কা� টাকা যার শতকরা ৬৩ 

ভাগ ঋণ ও ৩৭ ভাগ �লধন �ারা �যাগান �দয়া হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত 

বােজেট ঋণ ও �লধেনর অ�পাত হেব যথা�েম ৫৯:৪১ ও ৫৪:৪৬ এবং �মাট স�দ �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ১৯৯৯১.৯৬ 

�কা� ও ২০০৭৯.৫৫ �কা� টাকা।  
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ঘ.  জনবল  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছের কেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালেয় জনবল িছল ৪৬২ জন। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট ও 

২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট �ত�ািশত জনবেলর সং�া হেব যথা�েম ৫২৬ জন ও ৫৮৬ জন। ২০১৭-১৮ অথ �বছের 

কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৮,৪৮,০৫৬.০০ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট কম��িত গড় �বতন 

ও ভাতািদর পিরমাণ হেব ৮,৪৭,৩৪৮.০০ টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত বােজেট কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 

�ি� �পেয় হেব ১০,২০,০৪৩.০০ টাকা। 

 * �পে�াবাংলার অধীন �াস অ�স�ান, উৎপাদন, স�ালন, িবতরণ ও �পা� র কােজ িনেয়ািজত ১১� �কা�ািন ও মাইিনং 

কােজ িনেয়ািজত ২� �কা�ািনসহ �মাট ১৩� �কা�ািনর বােজট অথ � ম�ণালেয় �পশ না করায় তা এ বােজট বইেত অ�� �� করা 

হয়িন।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2019-20 2018-19 2018-19 2017-18
weeiY ev‡RU ev‡RUms‡kvwaZ ev‡RU

2019-20

evsjv‡`k ‰Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` K‡cv©‡ikb

cÖv°wjZ Avq I e¨q

cÖavb Kvh©vjq

(jvL UvKvq)

Aby‡gvw`Z mvgwqK

Avq
1 BDwbUmg~n n‡Z †jwf msMÖn 2000.00 4128.59 19678.41 14427.23.

2 miKvwi  Abỳ vb 0.00 0.00 0.00 0.00.

3 ‰e†`wkK Abỳ vb 0.00 0.00 0.00 0.00.

4 jvB‡mÝ wd, Ki BZ¨vw` 0.00 0.00 0.00 0.00.

5 ‡iwR†÷ªkb I evwl©K wd 0.00 0.00 0.00 0.00.

6 ‡mevi Rb¨ cÖvc¨ wd 18648.00 16641.00 0.00 0.00.

7 cÖKvkbv weµq 0.00 0.00 0.00 0.00.

8 e¨emvwqK gybvdv 85000.00 80000.00 90000.00 84357.72.

9 cÖvc¨ my` 18320.00 18197.14 18197.14 30567.36.

10 cªvc¨ fvov 250.00 250.00 150.00 294.54.

11 Ab¨vb¨ 1953.85 1948.85 9514.00 1993.01.

12 ‡gvU Avq 126171.85 121165.58 137539.55 131639.86.

e¨q
13 ‡eZb I fvZvw` 5942.45 4427.05 5903.00 3918.02.

14 Kg©Pvix‡`i fwel¨ Znwej/†cbkb dvÛ 5330.00 5330.00 4330.00 3699.98.

15 ‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y 382.00 350.00 350.00 234.66.

16 AePq 360.00 350.00 290.00 343.91.

17 cÖwk¶Y 25.00 40.00 25.00 14.78.

18 wmGbwR, †cUªj, AK‡Ub , jyweª‡KÈ I Ab¨vb¨ 150.00 150.00 140.00 106.80.

19 mgvR Kj¨vY e¨q 46.50 45.50 40.50 35.05.

20 Dc‡`óv wb‡qv‡Mi Rb¨ e¨q 6.00 6.00 6.00 2.45.

21 fZ©ywK 0.00 0.00 0.00 0.00.

22 cwi‡kvwaZe¨ my` 17420.00 17297.14 17297.14 29720.73.

23 Ab¨vb¨ 3501.00 4509.14 10900.50 3764.15.

24 ‡gvU e¨q 33162.95 32504.83 39282.14 41840.53.

25 gv_vwcQz e¨q (my` e¨ZxZ ) (UvKv) 2686510.24 2891195.82 4219769.67 2623333.33.

26 ‡nW Awdm I BDwb‡Ui e¨q nvi 0.00 0.00 0.00 0.00.

27 e¨q DØ„Ë Avq/(NvUwZ) 93008.90 88660.75 98257.41 89799.33.
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2019-20 2018-19 2018-19 2017-18

evsjv‡`k ‰Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` K‡cv©‡ikb

ev‡RUms‡kvwaZ ev‡RUev‡RU
weeiY

2019-20cÖv°wjZ gybvdv I Znwej cÖevn

cÖavb Kvh©vjq

(jvL UvKvq)

mvgwqKAby‡gvw`Z

Znwe‡ji Drm

1 cÖviw¤¢K  bM` I e¨vsK  w¯’wZ 898,425.93893,220.93 256,540.60251,337.60.

2 e¨q DØ„Ë Avq 88,660.7593,008.90 89,799.3398,257.41.

3 AePq 350.00360.00 343.91290.00.

4 Ab¨vb¨ (bM` e¨ZxZ) 0.000.00 0.000.00.

5 cÖvc¨ bZzb g~jab 0.000.00 0.000.00.

6 cÖvc¨ FY 0.000.00 0.000.00.

7 ¯’vqx cwiPvjb m¤úwË weµq 0.000.00 0.000.00.

8 Ab¨vb¨ ¯’vqx m¤úwË weµq 700.00750.00 678.49700.00.

9 e¨vsK  IfviWªvdU e„w× 0.000.00 0.000.00.

10 cvIbv`vimn Ab¨vb¨ PjwZ `vq e„w× 0.000.00 0.000.00.

11 Ab¨vb¨ 7,702.868,580.00 661,716.347,702.86.

12 ‡gvU Znwej msMÖn 995,839.54995,919.83 1,009,078.67358,287.87.

Znwe‡ji cÖ‡qvM

13 AvqKi 0.000.00 0.000.00.

14 c~e©eZx© erm‡ii mgš̂q 0.000.00 0.000.00.

15 miKvwi †KvlvMv‡i cÖ‡`q Ae`vb/jf¨vsk 80,000.0085,000.00 84,357.7290,000.00.

16 ¯’vqx cwiPvjb m¤úwË‡Z wewb‡qvM 8,557.754,493.43 5,740.418,630.41.

17 Ab¨vb¨ ¯’vqx m¤úwË‡Z wewb‡qvM 0.000.00 0.000.00.

18 `xN©‡gqvw` FY cwi‡kva 7,702.868,580.00 14,631.017,702.86.

19 gRy`mn Ab¨vb¨ PjwZ m¤ú` e„w× 5,200.005,200.00 5,200.005,200.00.

20 mgvcbx bM` I e¨vsK w¯’wZ 893,220.93891,105.40 898,425.93246,132.60.

21 Ab¨vb¨ 915.00915.00 723.60615.00.

22 ‡gvU Znwej cª‡qvM 995,596.54995,293.83 1,009,078.67358,280.87.

23 bxU Znwej e„w×/(NvUwZ) 243.00626.00 0.007.00.
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cÖavb Kvh©vjq

2020 2019 2018

weeiY        ev‡RU           
30 Ryyb 30 Ryyb

     ms‡kvwaZ       
30 Ryyb

2020

evsjv‡`k ‰Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` K‡cv©‡ikb

cÖv°wjZ w¯’wZcÎ  Ryyb 

382.00

(jvL UvKvq)

mvgwqK

g~jab I ̀ vq

1 g~jab 189950.18 189950.18 189950.18.

2 msiw¶Z Znwej 727966.24 634957.34 546296.59.

3 BK ÿBwU 917916.42 824907.52 736246.77.

4 `xN©‡gqvw` ̀ vq -14794.76 -6214.76 1488.10.

5 PjwZ ̀ vq 1104833.66 1180503.66 1252100.80.

6 ‡gvU ̀ vq 1090038.90 1174288.90 1253588.90.

7 ‡gvU Znwej 2007955.32 1999196.42 1989835.67.

g~jab KvVv‡gv I wjKzBwWwU AbycvZ

8 FY g~jab AbycvZ 54 : 46 59 : 41 63:37.

9 PjwZ AbycvZ 1.80 : 1 1.68 : 1 1.58 : 1.

10 Z¡wiZ m¤ú` AbycvZ 2.19 : 1 2.01 : 1 1.58 : 1.

m¤úwImg~n

11 e¨emv cwiPvjbvi ¯’vei m¤cwË 21063.90 16570.47 8012.72.

12 ev` : µgcywÄZ AePq 4940.05 4580.05 4230.05.

13 bxU ̄ ’vei m¤úwË 16123.85 11990.42 3782.67.

14 Ab¨vb¨ ¯’vei m¤úwË 3865.04 3865.04 3865.04.

15 PjwZ m¤ú` 1987966.43 1983340.96 1982187.96.

16 ‡gvU m¤ú` 2007955.32 1999196.42 1989835.67.
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ev‡RU
weeiY

evsjv‡`k ‰Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` K‡cv©‡ikb

2019-20

2018-19 2018-19 2017-182019-20

ms‡kvwaZ  ev‡RU ev‡RU

(jvL UvKvq)

Aby‡gvw`Z mvgwqK

Avg`vwb kyé1 0.00 0.000.00 0.00.

Avg`vwbi Dci weµq Ki2 0.00 0.000.00 0.00.

Avg`vwbi AbygwZ wd3 0.00 0.000.00 0.00.

weµ‡qi Dci AveMvwi ïé/f¨vU4 0.00 0.000.00 0.00.

weµq Ki5 0.00 0.000.00 0.00.

miKvwi F‡Yi my`6 0.00 0.000.00 0.00.

AvqKi7 0.00 0.000.00 0.00.

miKvwi †KvlvMv‡i cÖ‡`q Ae`vb/jf¨vsk8 85,000.00 84,357.7280,000.00 90,000.00.

ißvwb Ki9 0.00 0.000.00 0.00.

moK wbg©vY Ki10 0.00 0.000.00 0.00.

jvB‡mÝ wd11 0.00 0.000.00 0.00.

Dbœqb wd12 0.00 0.000.00 0.00.

Ab¨vb¨13 0.00 0.000.00 1,000.00.

‡gvU14 85,000.00 84,357.7280,000.00 91,000.00.
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ms‡kvwaZ ev‡RU

Kgx©i msL¨v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

অ�েমািদত  
পদ

eZ©gvb 
msL¨v

Kg©xi †kªwY ev‡RU

cÖZ¨vwkZ
msL¨v

অ�েমািদত 
পদ

eZ©gvb 
msL¨v

cÖZ¨vwkZ
msL¨v

eZ©gvb 
msL¨v

অ�েমািদত 
পদ

ev‡RU

g~j
 †eZb

Kgx© cÖwZ
Mo (UvKv)

‡gvU †eZb 
I

12 13

evsjv‡`k ‰Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` K‡cv©‡ikb

2019-20 2018-19 2017-18 2019-20

Kgx©i weeiY

cÖavb Kvh©vjq

384.00

fvZvw`

fvZvw`

mvgwqK

1 1,580,590Kg©Pvix (†MÖW 1-5) 310 187 244 310 187 224 310 187 2,541.64 1,315.00 3,856.64.

2 0Kg©Pvix (†MÖW 6-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00.

3 0Kg©Pvix (†MÖW 10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00.

4 1,580,590Dc-‡gvU (1+2+3) 310 187 244 310 187 224 310 187 2,541.64 1,315.00 3,856.64.

5 681,784Kg©Pvix(†MÖW 11-20) 342 234 292 342 234 252 342 234 1,269.57 721.24 1,990.81.

6 0`¶ kªwgK 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00.

7 0Avav-`¶ kªwgK 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00.

8 0A`¶ kªwgK 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00.

9 260,000AwbqwgZ kªwgK 0 41 50 0 41 50 0 41 130.00 0.00 130.00.

10 681,784Dc-†gvU (5+...+8) 342 234 292 342 234 252 342 234 1,269.57 721.24 1,990.81.

11 1,020,043‡gvU (4+9+10) 652 462 586 652 462 526 652 462 3,941.21 2,036.24 5,977.45.

384



ev‡RUms‡kvwaZ ev‡RU

‡eZb I (jvL UvKvq)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

g~j 
†eZb

‡gvU  ‡eZb 
I

Kgx© 
cÖwZ Mo

(UvKv)

g~j
 †eZb

‡gvU †eZb 
I

Kgx© 
cÖwZ Mo

(UvKv)

g~j
 †eZb

‡gvU †eZb 
I

evsjv‡`k ‰Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` K‡cv©‡ikb

2018-19 2018-19 2017-18

Kgx©i weeiY

cÖavb Kvh©vjq

385.00

Kgx© cÖwZ
 Mo (UvKv) fvZvw`

fvZvw`
fvZvw`

fvZvw`
fvZvw`

fvZvw`

fvZvw`

Aby‡gvw`Z mvgwqK

1,826.41 1,023.00 2,849.41 2,300.00 1,100.00 3,400.001272058 1545455 13181821,618.50 846.50 2,465.00

0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 2,400.000 912548 00.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 00.00 0.00 0.00

1,826.41 1,023.00 2,849.41 3,500.00 2,300.00 5,800.001272058 1200828 13181821,618.50 846.50 2,465.00

850.00 627.64 1,477.64 0.00 0.00 0.00586365 0 593731840.68 548.65 1,389.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 00.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 00.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 00.00 0.00 0.00

130.00 0.00 130.00 110.00 0.00 110.00260000 289474 15534163.69 0.00 63.69

850.00 627.64 1,477.64 0.00 0.00 0.00586365 0 593731840.68 548.65 1,389.33

2,806.41 1,650.64 4,457.05 3,610.00 2,300.00 5,910.00847348 1134357 8480562,522.87 1,395.15 3,918.02
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 (তফিসল-ক)

অ�া� �েয়র তািলকা : (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড িববরণ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 3111327 অিধকাল �য় ... ২২০.০০ ২১৫.০০ ২১০.০০ ১৮৬.৯৪

2. 3257302 িচিকৎসা খরচ ... ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৪.৮৯

3. 3256106 �পাশাক পির�দ ... ৯৫.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৫৫.৯৭

4. 1111101 কম �চারীেদর আয়কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. 3241101 �মণ ও যাতায়ত �য় ... ৪৩.০০ ৪২.০০ ৪২.০০ ৩৯.১১

6. 3255105 ��ণ ও মিনহাির ... ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৫৩.৪৭

7. খাজনা, ভাড়া ও কর ... ১০০.০০ ৭৫৫.১৪ ২৮৮.০০ ৫৯.৮১

8. 3211113 িব��ৎ ... ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৪২.২৪

9. 3211120 ডাক, তার, �টিলেফান ও �টেল� ... ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১০.৫৬

10. 3211125 �চার ও িব�াপন ... ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৯.২৯

11. 3211110 আইন খরচ ... ১৪০.০০ ১৩০.০০ ১৫০.০০ ৮৪.১১

12. 3221101 অিডট িফ ... ৮.০০ ৭.০০ ৭.০০ ২.০০

13. কম �চারীেদর জ� বাস ভাড়া ... ১৪০.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ৮৩.০৫

14. 3821116 িবমা (সাধারণ) ... ৩০.০০ ৩০.০০ ২০.০০ ২৮.৬৯

15. 3221108 �াংক চাজ� ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১০.০০ ৮.০৯

16. 3211106 িবেদশী অিতিথ আ�ায়ন ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ০.০০

17. 3211106 আ�ায়ন (�বাড � ) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৯.৬৬

18. 3111332 স�ানী ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৯.৩৫

19. �বসা উ�য়ন �য় ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ১.৫৫

20. 3211111 �সিমনার/�দশ �নী ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

21. 3211112 ক�ান ও অ�দান ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

22. 3211102 �ধালাই খরচ ... ১.০০ ১.০০ ০.৫০ ০.০০

23. 3211127 পি�কা ও সামিয়কী ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৪.৩২

24. িপএসিস সং�া� �য় (তফিসল-খ) ... ১৯৯৮.০০ ২৩৯৪.০০ ৯৪৯৪.০০ ২৭৬৯.৮১

25. 3211127 বইপ� ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

26. �তজসপ�/��াকািরজ ... ৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.২৬

27. কেপ �ােরট �া� ... ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ১৪৭.১৯

28. �ালািন িনরাপ�া িদবস উদযাপন �য় ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.৯২

29. আ�ষি�ক/িবিবধ খরচ ... ২০৬.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ৮১.৮৭

 (তফিসল-জ) 

�মাট ... ৩৫০১.০০ ৪৫০৯.১৪ ১০৯০০.৫০ ৩৭৬৪.১৫
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(তফিসল -খ)

িপএসিস সং�া�  �েয়র িব�ািরত তািলকা  (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

রাজ�

1. উপেদ�া/পরামশ �ক িফ �য়

৩২৫৭১০১ ক.  �দিশয় ... ২০.০০              ২০.০০                ২০.০০                ০.০০

৩২৫৭১০১ খ.  �বেদিশক ... ৬৫০.০০            ৫০.০০                ৬৫০.০০             ০.০০

2. জান �াল/সামিয়কী/সদ� পদ  িফ

3211127 ক.  �দিশয় ... ৩.০০                ৩.০০                  ৩.০০                 ০.০০

3211127 খ.  �বেদিশক ... ৫.০০                ৫.০০                  ৫.০০                  ০.০০

3. আ�ায়ন 

3211106 ক.  �দিশয় ... ২৫.০০              ২৫.০০                ২৫.০০                ২.৩৯               

3211106 খ.  �বেদিশক ... ৬০.০০              ৩৫.০০                ৩৫.০০               ০.০০

4. �মণ, যাতায়াত ও �হােটল খরচ

3241101 ক.  �দিশয় ... ১০.০০              ৫.০০                  ৫.০০                  ০.০০

3242101 খ.  �বেদিশক ... ৯০.০০              ৮০.০০                ৮০.০০               ৬১.৩৭             

5. 3211110 আইন খরচ  ... ৫০০.০০            ১,৫০০.০০            ৮,০০০.০০           ২,০৮০.০৯         

6. 3111332 স�ানী ... ২০.০০              ১৫.০০                ১৫.০০                ৯.৪৩               

7. 3257103 গেবষণা/সমী�া ... ৫.০০                ১.০০                  ১.০০                  ০.০০

8. 3721108 িবিপআই-�ক অ�দান ... ৮০.০০              ৮০.০০                ৮০.০০               ৮০.০০             

9. সা� �াস ��ে�র র�ণােব�ণ �য় ... ১৯০.০০            ২৫০.০০              ২৫০.০০              ৩৬.০০             

10. 3231101 �িশ�ণ (�বেদিশক সাহা���) ... ৩০০.০০            ৩০০.০০              ৩০০.০০             ৫০০.৪৫            

11. িবিবধ ... ৪০.০০              ২৫.০০                ২৫.০০                ০.০৮               

�মাট ... ১,৯৯৮.০০              ২,৩৯৪.০০          ৯,৪৯৪.০০          ২,৭৬৯.৮১              

  (তফিসল -গ)

�মরামত ও র�ণােব�ণ �য়  (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 3258108 ভবন/দালান ... ১৭৫.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১০২.৯৬

2. 3258101 গািড় ও �মাটর সাইেকল ... ৭২.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৩৫.১৯

3. 3258104 অিফস সর�াম (সফটওয়ার) ১১০.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৭৯.৭৪

4. 3258102 আসবাবপ� ও অ�া� ... ২৫.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৬.৭৭

�মাট ... ৩৮২.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ২৩৪.৬৬

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন
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(তফিসল -ঘ)

সমাজ ক�াণ �য় (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 3821108 ঈদ-ই িমলা��বী ... ২.৫০ ২.০০ ২.০০ ১.০০

2. 3821115 বািষ �ক �ীড়া ও সাং�িতক অ��ান ... ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৫.১১

3. 3821108  Prayer �ম ... ১.০০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০৪

4. 3821117 �ি� ও �র�ার ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ১৮.৯০

*5. িসএসআর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ... ৪৬.৫০ ৪৫.৫০ ৪০.৫০ ৩৫.০৫

* �বােড �র অ�েমাদন সােপে� �য় করা যােব।

  (তফিসল -ঙ)

পিরচালন �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. ইমারত :

4111101 ক. বনানী হাউিজং কমে�� ২২৪.০০ ২৩.১০ ১০০.০০ ০.০০

4111317 খ. �পে�ােস�ার ১০০.০০ ১২০.০০ ১০০.০০ ৫৪.১০

2. 4112101 যানবাহন/গািড় ... ১০০.০০ ১০০.০০ ২১৪.০০ ৩.৪৭

3. 4112310 অিফস সর�াম ... ৩০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ১৫.৭৩

4. 4112314 অিফস আসবাবপ� ... ১০.০০ ৪০.০০ ১০.০০ ৫.৫৬

5. িপ এস িস সং�া� �লধনী �য় ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

6. 4112205 িবিবধ �লধন খরচ ... ৫০.০০ ৫০.০০ ১০০.০০ ৪.৫২

7. িনজ� অথ �ায়েন বা�বািয়ত� �ক�স�হ* ... ৩৯৭৪.৪৩ ৮১৮৪.৬৫ ৮০৭১.৪১ ৫৬৫৭.০৩

�মাট �লধন খরচ ... ৪৪৯৩.৪৩ ৮৫৫৭.৭৫ ৮৬৩০.৪১ ৫৭৪০.৪১

ঋণ ও অি�ম (�ধান কায �ালয়)   (তফিসল -চ)

(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 7215105 �মাটর সাইেকল/সাইেকল ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৬.০০

2. 7215101 �িম �য়/�হিনম �াণ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৫০০.০০ ৭১৭.০০

3. 7215102 কি�উটার ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ০.৬০

�মাট ৯১৫.০০ ৯১৫.০০ ৬১৫.০০ ৭২৩.৬০
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(তফিসল -ছ)

অ�া� �াি� (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 1422328 �ট�ার ফরম ও ��প �মেটিরয়াল িবি� ২৫.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৬৪.১৬

2. িপএসিস সািভ �স িফ ৭৮৯.৫৬ ৭৮৯.৫৬ ৯০৯.৮০ ৭৮৯.৫৬

3. িপএসিস ��িনং �া� ৫৩৯.১৮ ৫৩৯.১৮ ৬৪০.৮০ ৫৩৯.১৮

4. িপএসিস িরসাচ � এ� �ডেভলপেম� ৬০০.১১ ৬০০.১১ ৫৫১.৩০ ৬০০.১১

5. আইওিস অপােরশন হেত �া� ০.০০ ০.০০ ৭৩৯২.১০ ০.০০

�মাট ১৯৫৩.৮৫ ১৯৪৮.৮৫ ৯৫১৪.০০ ১৯৯৩.০১

(তফিসল -জ)

আ�ষি�ক/িবিবধ খরচ (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 3221112
িনেয়াগ সং�া� পরী�া �হণ ও আ�ষি�ক 

খরচ।
১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৩০.০০ ৫৭.৪৫

2.

নাম ফলক �তির, িসল �তির, কিলং �বল 

�য়, অি� িনব �াপক যে�র িফিলং চাজ�, �ল 

গাছ �য়, �লবার িবল �দান, �টিবেলর 

টপ�াস �য়, ইউিপএস এর �াটারী, 

কি�উটার মাউস, িক �বাড � �য়, ছিব ি��, 

ছিব ব�ধাই, �পন �াইভ �য়, ��াচার/ 

�নিতকতা, পিরচালক�ে�র যাতায়ােত ি�জ 

�টাল �দান এবং অ�া�।

৪০.০০ ৩৫.০০ ২৫.০০ ১৮.০৭

3.
মহান িবজয় িদবস এবং �াধীনতা িদবস 

উদযাপন
১৬.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৬.৩৫

�মাট ২০৬.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ৮১.৮৭
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 (তফিসল-ঝ)

�বতন ও ভাতািদর তািলকা : (�ধান কায �ালয়) (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড িববরণ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. 3111101 কম �চারীেদর �বতন (��ড- ১-১০) ... ২৫৪১.৬৪ ১৮২৬.৪১ ২৩০০.০০ ১৬১৮.৫০

2. 3111201 কম �চারীেদর �বতন (��ড-১১-২০) ... ১২৬৯.৫৭ ৮৫০.০০ ১২০০.০০ ৮৪০.৬৮

3. 3111310 কম �চারীেদর বািড় ভাড়া ভাতা (��ড ১-১০) ... ৬৬১.৩৫ ৫০৫.০৫ ৭৫০.০০ ৪৬১.০৮

4. 3111310 কম �চারীেদর বািড় ভাড়া ভাতা (��ড ১১-২০) ... ৩০৩.৪৪ ২৩১.৭১ ৪৫০.০০ ২১৭.৪৮

5. মহাঘ � ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. অিনয়িমত �িমেকর �জির ... ১১৫.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৬৩.৬৯

7. কম �চারীেদর  যাতায়াত ভাতা ... ৭.৯১ ৭.০০ ১৮.০০ ৬.৪৪

8. 3111335 বাংলা নববষ � ভাতা ... ৩৫.০০ ৩০.০০ ৪৫.০০ ২৪.৬৪

9. আ�ায়ন ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৫৩

10. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... ৯২.১৬ ৮১.০০ ১০০.০০ ৭২.৮৯

11. 3111306 িশ�া ভাতা ... ৩২.৫৫ ২৮.০০ ৩২.০০ ১৮.০৮

12. 3111314 �িফন ভাতা ... ৫.৮৭ ৫.১১ ১০.০০ ৪.২৯

13. 3111325 উৎসব �বানাস ... ৩৪৯.০০ ৩০৩.৩৬ ৩২৫.০০ ২৪৭.৪০

14.  *উৎসাহ �বানাস ... ২৪৬.৯৬ ২৩৪.৪১ ২৩০.০০ ২২৪.৩০

15. �গা�ী িবমা ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১৬০.০০ ৪৩.৯৪

16. 3111328 �াি� িবেনাদন ভাতা ... ১০২.০০ ৪২.০০ ১০০.০০ ৮.৭৪

17. �াস ভাতা ... ৬৫.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৫৫.৬১

18. 31111338 অ�া� ভাতা ... ১২.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৯.৭৩

�মাট ... ৫৯৪২.৪৫ ৪৪২৭.০৫ ৫৯০৩.০০ ৩৯১৮.০২

* উৎসাহ �বানােসর িবপরীেত বােজেট বরা��ত অথ � �েয়র ��ে� অথ � িবভােগর �ব �া�েমাদন অব�ই �হণ করেত হেব।
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(ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�) 

8231101 ক. আসল ... ৬২৪০.০০ ৪৬২৪.১২ ৪৬২৪.১২ ৮৯৯৫.১৭

3411101 খ. �দ ... ১৪০৪০.০০ ১১৪৮৭.৩৭ ১১৪৮৭.৩৭ ১৯৭৭৪.৬৯

2. �বেদিশক ঋণ (বেকয়া) 

ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. �দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

3. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত�) 

8131401 ক. আসল ... ২৩৪০.০০ ৩০৭৮.৭৪ ৩০৭৮.৭৪ ৫৬৩৫.৮৪

3421602 খ. �দ ... ৩৩৮০.০০ ৫৮০৯.৭৭ ৫৮০৯.৭৭ ৯৯৪৬.০৪

4. সরকাির ঋণ (বেকয়া)

ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. �দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. �াংক ঋণ (পিরেশািধত�) 

১. দীঘ �েময়ািদ 

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  ��েময়ািদ

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. �াংক ঋণ (বেকয়া)

১. দীঘ �েময়ািদ 

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  ��েময়ািদ

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  �দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     �মাট ... ২৬০০০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ ৪৪৩৫১.৭৪

(কেপ �ােরশন হেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

            দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক ৩০-০৬-১৮ পয ��  বােজট সংেশািধত বােজট আদায়   

ন�র �কাড   বেকয়া ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী ১০৫৮৬৩৩.৫৯

1.   আসল ... ০.০০ ৪০২৯৩.৯৫ ৩৯৮৯৫.০০ ৫০৮৯৪.৫১

2.   �দ ... ০.০০ ২২৩৮০.৯৯ ২২১৫৯.৪০ ১৯৯২৪.৯৮

�মাট ... ১০৫৮৬৩৩.৫৯ ৬২৬৭৪.৯৪ ৬২০৫৪.৪০ ৭০৮১৯.৪৯

(��জাির ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল অিধশাখা-হেত �া�)

দীঘ �েময়ািদ ঋণ ও �াংক দায় িববরণী (ইউিনট স�হ)
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* িনজ� অথ �ায়েন বা�বািয়ত� �ক�স�েহর তািলকা : (ল� টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

ন�র �কাড িববরণ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

1. Reserve Update and Reservior 

Management Poject.
০.০০ ০.০০ ৮০০.০০ ০.০০

2. Feasibility Study for Granite 

Slabg Preparation & 

Enhancement of stone 

production by Expansion of 

Maddhapara Mine project.

৯৫০.০০ ৩৬৪৮.০০ ৪২৪১.২০ ১৭৪.৪৫

3. Technoeconomic Feasibility 

Study & Engineering Service for 

Construction of land based SNG 

Teminal at Moheshkhali cox's 

Bazar Project.

০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২০৯.৩২

4.
Technoeconomic Feasiblity 

Study & Engineeiring Service for 

Constrution of Land based LNG 

Teminal at Moheshikhali & 

Kutubdia, Cox's Bazar & Payra.

৩০২৪.৩০ ৪৫৩৬.৬৫ ৩০৩০.২১ ৪২৭৩.২৩

�মাট ... ৩৯৭৪.৩০ ৮১৮৪.৬৫ ৮০৭১.৪১ ৫৬৫৭.০০
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