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বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন 

১. ভূচ্চিকা   

বাাংলাদেদশ চলচ্চিত্র চ্চনি পাদেে প্রােদকন্দ্র বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন (চ্চবএফচ্চিচ্চি)। চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে সৃচ্চিদে আদে গ ৌেবিয় 

এক ইচ্চেহাি। ১৯৫৭ িাদলে ৩ এচ্চপ্রল জাচ্চেে চ্চ্ো বঙ্গবন্ধু গশখ মুচ্চজবুে েহিান েৎকালীন প্রাদেচ্চশক িেকাদেে চ্চশল্প ও বাচ্চেজয িন্ত্রী 

চ্চহদিদব প্রাদেচ্চশক ্চ্চেষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন চ্চবল উত্থা্ন কদেন এবাং চ্চবলটি অনুদিাচ্চেে হয়। ফদল ১৯৫৭ চ্চি. ১৫নাং এযাক্ট 

অনুয়ায়ী বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন প্রচ্চেচ্চিে হয়। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গশখ হাচ্চিনা ২০১২ চ্চি. চলচ্চিত্র-গক চ্চশল্প চ্চহদিদব 

এবাং ৩ এচ্চপ্রলদক জােীয় চলচ্চিত্র চ্চেবি চ্চহদিদব গ াষো কদেন এবাং ৩ এচ্চপ্রল জােীয় চলচ্চিত্র চ্চেবি চ্চহদিদব ্াচ্চলে হদয় আিদে। 

প্রচ্চেিাে ্ে গেদক চ্চবএফচ্চিচ্চি চলচ্চিত্র চ্চনি পাে ও চলচ্চিত্র চ্চশদল্পে িাচ্চব পক উন্নয়দনে লদযয চ্চনেিলভাদব কাজ কদে যাদে। চ্চবএফচ্চিচ্চি 

যুদ া্দযা ী আধুচ্চনক প্রযুচ্চি িম্পন্ন অেযাধুচ্চনক চলচ্চিত্র চ্চনি পাে িািগ্রী ক্রয় ও িাংেযে কদে। চ্চনি পাো ে এগুদলা ব্যবহাে কদে 

চ্চবশ্বিাদনে চলচ্চিত্র চ্চনি পাে কদেন।  

২. রূ্কল্প (Vision)    

২০২১ িাদলে িদে বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশনদক চ্চবদশ্বে অন্যেি গিো চলচ্চিত্র গিবা গকন্দ্র চ্চহদিদব প্রচ্চেিা কো। 

৩. অচ্চভলযয (Mission)     

কাচ্চে চ্চে িযিো বৃচ্চি, িানবিম্পে উন্নয়ন, অেযাধুচ্চনক চ্চিচ্চজটাল যন্ত্র্াচ্চে িাংগ্রহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং যুদ া্দযা ী 

নীচ্চেিালা প্রেয়ন কদে গেচ্চশ চ্চবদেচ্চশ চলচ্চিত্র চ্চনি পাোদেে জন্য চ্চবশ্বিাদনে চলচ্চিত্র গিবা গকদন্দ্র ্চ্চেেে কো। 

৪.  গকৌশল ে উদেশ্যিমূহ  

 চলচ্চিত্র চ্চনি পাদে কাচ্চে চ্চে ও প্রযুচ্চি ে গিবা প্রোন কো। 

 চ্চিচ্চজটাল েচ্চব চ্চনি পাদেে লদযয চ্চিচ্চজটাল যন্ত্র্াচ্চে আিোচ্চন ও স্থা্ন অব্যহে োখা । 

 চলচ্চিত্র চ্চশদল্পে উন্নয়দনে জন্য প্রকল্প প্রেয়ন কদে িেকাদেে চ্চনকট গ্শ কো।  

 চলচ্চিত্র চ্চনি পাে কায প্ িচ্চে, কি প ্চ্চেদবশ ও আচ্চে পক ব্যবস্থা্নািহ গিবাে িাদনান্নয়ন কো। 

৫.  প্রধান কায পাবলী 

 বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র  উন্নয়ন কদ্ পাদেশন চ্চবচ্চভন্ন উ্াদয় চলচ্চিত্র চ্চশদল্পে চ্চবকাশ ও উন্নয়দন প্রেযয ও ্দোযভাদব িহায়ো 

প্রোন কদে োদক। 

 চলচ্চিত্র চ্চনি পাদেে গযদত্র শুটিাং, িাচ্চবাং, এচ্চিটিাং, গেকচ্চি পাং, প্রদিচ্চিাং ও চ্চপ্রচ্চটাং, কালাে গগ্রচ্চিাং, স্থা্নািহ কযাদিো, লাইট 

িেবোদহে িােদি গিবা প্রোন কদে। 

 প্রদয়াজনীয় কাঁচা চ্চফল্ম আিোচ্চন ও িেবোহ, প্রচ্চশযদেে িােদি অচ্চভজ্ঞ কলা-কুশলী তেচ্চে, নতুন প্রচ্চেভাে অনুিন্ধান। 

 চলচ্চিত্র উৎিব, গিলা, প্রেশ পনী, গিচ্চিনাে অাংশগ্রহে ও আদয়াজন, বাজাে িম্প্রিােে এবাং গবিেকাচ্চে স্টুচ্চিওদক প্রদয়াজনীয় 

িহায়ো প্রোন িাংস্থাে প্রধান কাজ।  

৬. চ্চব ে চ্চেন বেদেে অজপনিমূহ 

 চ্চবএফচ্চিি’ে আধুচ্চনকায়ন ও িম্প্রিােে প্রকদল্পে আওোয় অেযাধুচ্চনক প্রযুচ্চিে 4K গেজুদলশদনে চ্চিচ্চজটাল কযাদিো, চ্চবচ্চভন্ন 

প্রকাে গলন্স, প্রদিচ্চিাং ইউচ্চনট, কযাদিো ট্রচ্চল েো চ্চজচ্চিজীব, চ্চিচ্চজটাল অচ্চিও িাচ্চবাং চ্চিচ্চসাং এবাং চ্চে-গেকচ্চি পাং যন্ত্র্াচ্চে, 

অ্টিকযাল িাউন্ড ট্রান্সফাে গিচ্চশন, চ্চিচ্চজটাল এচ্চিটিাং গিচ্চশন, অেযাধুচ্চনক প্রযুচ্চিে কালাে গগ্রচ্চিাং স্যযট, চ্চিচ্চজটাল িাটা 

গটাদেজ, চ্চিচ্চিআই, এনদকািাে, চ্চিচ্চিআই গিচ্চলভাচ্চে ও প্রদজকশন, চ্চবচ্চভন্ন প্রকাে লাইট, চ্চিচ্চকউচ্চেচ্চেট িেঞ্জাি ও চ্চবচ্চভন্ন 

ইদলকচ্চট্রক যন্ত্র্াচ্চে ক্রয় কো হদয়দে। এোড়া গলােগুদলা আধুচ্চনকায়ন কো হদয়দে।   
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  ‘‘বঙ্গবন্ধু গশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি (্য পায়-১)’’ শীষ পক প্রকদল্পে আওোয় বঙ্গবন্ধু গশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি, কচ্চবেপুদে বাউন্ডাচ্চে 

ওয়াল, িেদিটচ্চে ভবন, গলক ও পুকুে  াট, স্যযটিাং গিি, স্যযটিাং গেস্টুদেট, স্যযটিাং চ্চিজ, গ্রাম্য বাচ্চড়, গ্রাম্য বাজাে, প্রদবশ গ ট, 

অভযন্তেীে োস্তা, বজপয ব্যবস্থা্না প্ল্যাট ইেযাচ্চে চ্চনি পাে কো হদয়দে। ্াশা্াচ্চশ ইদলকচ্চট্রক িাবদটশন, চ্চিট লাইট,  ভীে 

নলকু্ ইেযাচ্চে স্থা্ন কো হদয়দে এবাং ব্যাটাচ্চে চাচ্চলে গনৌকা, প্রদয়াজনীয় আিবাব্ত্র, কচ্চম্পউটাে, ল্যা্ট্, এচ্চি, 

গজনাদেটে ইেযাচ্চে ক্রয় কো হয়দে। 

৭.        Key Performance Indicator (KPI) 

 চ্চবএফচ্চিচ্চিদে চ্চিচ্চজটাল ্িচ্চেদে ২০১৯-২০ অে পবেদে চলচ্চিত্র চ্চনি পাে (গিবা প্রোন) লযযিাত্রা চ্চনধ পাচ্চেে আদে ৬০টি। 

জানুয়াচ্চে ২০১৯ ্য পন্ত চ্চনচ্চি পে হদয়দে বা গিবা প্রোন কো হদয়দে ২০টি। অগ্র চ্চেে হাে ৩৩%। 

 চ্চবএফচ্চিচ্চিদে চ্চিচ্চজটাল ্িচ্চেদে ২০১৯-২০ অে পবেদে চ্চবজ্ঞা্ন চ্চচত্র চ্চনি পাে (গিবা প্রোন) লযযিাত্রা চ্চনধ পাচ্চেে আদে ৫০টি। 

জানুয়াচ্চে ২০১৯ ্য পন্ত চ্চনচ্চি পে হদয়দে বা গিবা প্রোন কো হদয়দে ০৯টি। অগ্র চ্চেে হাে ১৮%।  

৮. িিস্যা ও চযাদলঞ্জিমূহ 

 চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে উৎ্ােন (েচ্চব চ্চনি পাে) হ্রাি ্াওয়ায় আচ্চে পক িাংকট। 

 ব্যচ্চি ে ্য পাদয় স্বল্প বাদজদট চ্চনম্নিাদনে চলচ্চিত্র চ্চনি পাদেে প্রচ্চেিান  দড় উঠা, এবাং চ্চিদনিা হদলে িাংখ্যা হ্রাি ্াওয়া।  

 আকাশ িাংস্কৃচ্চেে স্যচ্চবধাে কােদে  দে বদি েচ্চব গেখাে প্রবেো  দড় উঠা ও চ্চভচ্চিও ্াইদেচ্চি। 

 চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে কি পকেপা-কি পচােীদেে গবেন-ভাোচ্চে িেকাদেে োজস্ব খাদে অন্তভূ পিকেে। 

৯. ভচ্চবষ্যৎ ্চ্চেকল্পনা   

চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে মূল প্রচ্চেিান, গেজ াঁও, ঢাকায় বহু মূল্যবান ৭.৬৩ একে িম্পচ্চি, প্রচ্চেিাদনে অধীদন ভাষােদটদক ১.০০ (এক) 

একে জচ্চি েদয়দে। ‘বঙ্গবন্ধু গশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি, কচ্চবেপুেস্থ, কাচ্চলয়াককে,  াজীপুে-এ মূল্যবান ১০৫.১১৭ একে ভূচ্চি েদয়দে। আয় 

বৃচ্চিে লদযয চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে এ িকল স্থাদন িম্পদেে িদব পািি ব্যবহাে চ্চনচ্চিে কোে জন্য চ্চবচ্চভন্ন ্চ্চেকল্পনা প্রেয়ন কদে িেকাদেে 

চ্চনকট উ্স্থা্ন  কো হদয়দে:   

 বঙ্গবন্ধু গশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি ( ্য পায়-২) প্রকল্প। 

 বাচ্চেচ্চজযক কিদপ্ল্স চ্চনি পাে প্রকল্প (ভাষানদটক, চ্চিেপুে-১৪) ।  

 চ্চবএফচ্চিচ্চি কিদপ্ল্স চ্চনি পাে প্রকল্প। 

 চ্চবএফচ্চিচ্চি অবকাঠাদিা উন্নয়ন ও চ্চিচ্চজটাল প্রযুচ্চি িম্প্রিােে প্রকল্প। 

 গেশব্যা্ী চ্চিদনিা হল চ্চিচ্চজটালাইজি প্রকল্প। 

 গেদশে প্রচ্চেটি গুরুত্বপূে প শচ্চ্াং কিদপ্ল্স এবাং প্রচ্চেটি উ্দজলা শহদে কি্দয ১টি কদে চ্চিদনদপ্ল্স চ্চনি পাে কো প্রদয়াজন। 

১০. বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশদনে ২০২০ -২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে, ২০১৯ -২০ অে প বেদেে িাংদশাচ্চধে ও অনুদিাচ্চেে এবাং 

২০১৯-২০ অে পবেদেে গিাট আয়, গিাট ব্যয়, নীট মুনাফা/গলাকিান) চ্চনম্নরূ্:  

(লয টাকায়) 

ক্রচ্চিক চ্চববেে বাদজট  িাংদশাচ্চধে  অনুদিাচ্চেে িািচ্চয়ক 

নম্বে  ২০২০-২১ বাদজট বাদজট ২০১৮-১৯ 

   ২০১৯-২০ ২০১৯-২০  

১. গিাট আয় ৫৮৪.৫০ ৫৬৩.৫০ ৬৮৫.০0 ৫৭৫.৬২ 

২. গিাট ব্যয় 2৪৬২.৫৫ 2৪৯১.৯০ 2২১৬.৪০ ২৪৩৮.৯২ 

৩. নীট মুনাফা/(গলাকিান) -1৭৮২.৩০ -1৮৫৫.৭৫ -1৫৩১.৪০ -1৮৩৬.৪৯ 
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১১. বাদজট ্য পাদলাচনা 

ক. ্চ্চেচালন বৃিান্ত 

(i).             

এ শাখায় ৯(নয়) টি গলাে, চ্চিচ্চজটাল ভবন, শব্দ ভবন, অচ্চফি ভবন, ঝে পা স্পট, বা ান, গখালা জায় া, কচ্চেদিাে এবাং ১৩(গেে) 

টি গিকা্ রুি েদয়দে যা চলচ্চিত্র চ্চনি পাো ন ভাড়াে চ্চবচ্চনিদয় চলচ্চিত্র চ্চনি পাদনে জন্য ব্যবহাে কদেন। 

(ii). িম্পােনা ও কালাে গগ্রচ্চিাং 

চ্চচত্র গ্রহে িম্পন্ন হওয়াে ্ে েচ্চবে দৃশ্য, কাচ্চহচ্চন ও িাংলা্দক িািঞ্জস্যপূে প, স্যন্দে ও  চ্চেশীল কোে লদযয প্রদয়াজনীয় 

িম্পােনা এ শাখাে কাজ। এ শাখায় ৫(্াঁচ) টি চ্চিচ্চজটাল িম্পােনা গিচ্চশন, ১টি িাবটাইদটল গিচ্চশন, ১টি গটচ্চলচ্চিদন গিচ্চশন এবাং ১টি 

কালাে গ্রচ্চিাং গিচ্চশন েদয়দে।  

(iii). ্চ্চেস্ফুটন ও মুদ্রে 

ল্যাবদেটচ্চেদে চ্চবচ্চভন্ন যাচ্চন্ত্রক ও োিায়চ্চনক প্রচ্চক্রয়া িম্পােদনে ্ে গনদ টিভ চ্চফল্ম প্রদয়াজন অনুিাদে ্চ্চেস্ফুটন ও মুদ্রে কো এ শাখাে 

কাজ।  

(iv). শব্দগ্রহে  

চ্চচত্র গ্রহদেে ্ে েচ্চবে কদো্কেন ও অঙ্গ ভঙ্গঙ্গিাে িাদে িঙ্গচ্চে গেদখ শব্দ গ্রহে কো এ শাখাে কাজ। এ শাখায় ২(দুই) টি 
চ্চিচ্চজটাল শব্দগ্রহে গিচ্চশন এবাং ৫(্াঁচ)টি গপ্রযাগৃহ েদয়দে।  

(v). কযাদিো ও কযাদিো যন্ত্র্াচ্চে 

এ শাখায় ৮(আট) টি চ্চিচ্চজটাল কযাদিো, চ্চবচ্চভন্ন গলন্স এবাং কযাদিো িাংচ্চিি চ্চবচ্চভন্ন যন্ত্র্াচ্চে েদয়দে যা চলচ্চিত্র চ্চনি পাো ন 

ভাড়াে চ্চবচ্চনিদয় চলচ্চিত্র চ্চনি পাদে স্যযটিাং কাদজ ব্যবহাে কদেন।  

(vi).      ও লাইট যন্ত্র্াচ্চে 

এ শাখায় চ্চবচ্চভন্ন েকদিে লাইট এবাং লাইট িাংচ্চিি চ্চবচ্চভন্ন যন্ত্র্াচ্চে েদয়দে যা চলচ্চিত্র চ্চনি পাো ে ভাড়াে চ্চবচ্চনিদয় চলচ্চিত্র 

চ্চনি পাদে স্যযটিাং কাদজ ব্যবহাে কদেন।  

(vii).                       

এ শাখাটি  াজীপুে গজলাে, কাচ্চলয়াককে উ্দজলাে িচ্চফপুদে অবচ্চস্থে এখাদন ১০৫ একে জায় াে উ্ে িেদিটচ্চে ভবন, 

টিনদিট বাড়ী,  াটিহ গলক ও পুকুে, গেস্টুদেট স্পট, উিচ্চবি ও িেচ্চবি বাড়ী, বাজাে স্পট, কােদিট, বড় বড় চ্চেনটি  জাচ্চে বন 

এবাং বহু গখালা জায় া েদয়দে। এখাদন ভাড়াে চ্চবচ্চনিয় স্যযটিাংিহ চ্চ্কচ্চনক গিৌস্যদি চ্চ্কচ্চনক হয়। 

(viii). বাচ্চেচ্চজযক কায পক্রি 

এ চ্চবভাদ  আিোচ্চনকৃে েচ্চিন ও িাোকাদলা কাঁচা চ্চফল্ম চ্চনধ পাচ্চেে মূদল্য চ্চবক্রয় কো হয়।  

(ix). িকল কায পক্রি একদত্র 

২০১৮-১৯ অে পবেদে কদ্ পাদেশদনে িকল কায পক্রি হদে োজস্ব আয় চ্চেল গিাট ৫৭৫.৬২ লয টাকা। ২০১৮-১৯ অে পবেদেে 

তুলনায় ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজদট হ্রাি গ্দয় ৫৬৩.৫০ লয টাকা ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট োজস্ব 

আয় বৃচ্চি গ্দয় ৫৮৪.৫০ লয টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে। অ্েচ্চেদক ২০১৮-১৯ অে পবেদে ্চ্চেচালন ব্যদয়ে ্চ্চেিাে চ্চেল 

২৪৩৮.৯২ লয টাকা। গিাট ্চ্চেচালন ব্যয় ২০১৮-১৯ অে পবেদেে তুলনায় ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও  ২০২০-২১ 

অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট বৃচ্চি গ্দয় যোক্রদি ২৪৯১.৯০ লয ও ২৪৬২.৫৫ লয টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে।     ২০১৮-

১৯ অে পবেদে িাংস্থা ১৮৬৩.৩০ লয টাকা ্চ্চেচালন  াটচ্চেে িমু্মখীন হয়। ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ 

অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট িাংস্থাে যোক্রদি ১৯২৮.৪০ লয ও ১৮৭৮.০৫ লয টাকা ্চ্চেচালন  াটচ্চে হদব বদল প্রাক্কলন কো 

হদয়দে।   
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খ. মুনাফা ও েহচ্চবল প্রবাহ 

২০১৮-১৯ অে পবেদে কদ্ পাদেশদনে ১৮৩৬.৪৯লয টাকা নীট গলাকিান হয়। ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট 

গলাকিাদনে ্চ্চেিাে বৃচ্চি গ্দয় ১৮৫৫.৭৫ লয টাকা ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট গলাকিাদনে ্চ্চেিাে হ্রাি গ্দয় 

১৭৮২.৩০ লয টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে। কেপূব প গলাকিান িিন্বয় ও অবচয়িহ কদ্ পাদেশদনে ২০১৯-২০ অে পবেদেে 

িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট ঋোত্বক েহচ্চবল হদব যোক্রদি ৭৮০.৭৫ লয ও ১২৩৭.৩০ লয টাকা। 

২০১৮-১৯ অে পবেদে িাংস্থাে ঋোত্বক েহচ্চবদলে ্চ্চেিাে চ্চেল ২৮১.৯০ লয টাকা। ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট  ও 

২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট ্চ্চেচালনায় স্থাবে িম্পদে চ্চবচ্চনদয়া  ও েী পদিয়াচ্চে ঋে ্চ্চেদশাধিহ যোক্রদি ৩২৬.০০ লয 

ও ৩২৬.০০ লয টাকা েহচ্চবল ব্যবহাদেে ্ে যোক্রদি ১১০৬.৭৫ লয ও ১৫৬৩.৩০ লয টাকা নীট েহচ্চবদলে  াটচ্চে োকদব বদল 

চ্চহিাব কো হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে পবেদে নীট েহচ্চবদলে  াটচ্চে চ্চেল ২৮১.৯৭ লয টাকা। 

 . মূল্যিাংদযা  ও উৎ্ােনশীলো 

 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নম্বর ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. পমরচালন মুনাফা/(ললাকসান) লক্ষ টাকা -1878.05 -1928.40 -1863.30

2. অিচি লক্ষ টাকা 545.00 575.00 754.57

3. লিতন ও ভাতামি লক্ষ টাকা 1454.80 1418.15 1371.97

4. লিাট মূল্যসংজ াগ (১+২+৩) লক্ষ টাকা 121.75 64.75 263.24

5. কি মচারীর সংখ্যা েন 286 286 277

6. কিী প্রমত মূল্যসংজ াগ টাকা 42,569 22,640 95,032

 

 গবেন ও ভাোচ্চে ও অবচয় হ্রাি এবাং ্চ্চেচালন গলাকিান বৃচ্চিে কােদে কিী প্রচ্চে মূল্যিাংদযাদ ে ্চ্চেিাে ২০১৮-১৯ 

অে পবেদেে তুলনায় ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট হ্রাি গ্দয় যোক্রদি ২২,৬৪০ 

টাকা ও ৪২,৫৬৯ টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে পবেদে কিী প্রচ্চে মূল্যিাংদযা  চ্চেল ৯৫,০১১ টাকা। 

 . চ্চবচ্চনদয়া  ও িঞ্চয় 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নম্বর ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. মিমনজিাগ লক্ষ টাকা ৪৬.০০ ৪৬.০০ ০.০৫

2. সংরমক্ষত আি (নীট মুনাফা/(ললাকসান িাি লভ্াং ) লক্ষ টাকা -1782.30 -1855.75 -1836.49

3. অিচি লক্ষ টাকা 545.00 575.00 754.57

4. লিাট সঞ্চি (২+৩) লক্ষ টাকা -1237.30 -1280.75 -1081.92

 

২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে উভয় বাদজদট কদ্ পাদেশদনে চ্চবচ্চনদয়াদ ে 

্চ্চেিাে ৪৬.০০ লয টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে পবেদে চ্চবচ্চনদয়াদ ে ্চ্চেিাে চ্চেল ০.০৫ লয টাকা। 

িাংেচ্চযে আয় ঋোত্মক হওয়াে কােদে ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট গিাট 

িঞ্চয় ঋোত্মক হদব বদল চ্চহিাব কো হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে পবেদে গিাট ঋোত্বক িঞ্চদয়ে ্চ্চেিাে চ্চেল ১০৮১.৯২ লয টাকা। 
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ি. মূলধন কাঠাদিা 

৩০ জুন ২০১৯ চ্চি. োচ্চেদখে চ্চস্থচ্চে্দত্রে উ্ে চ্চভচ্চি কদে প্রস্তুেকৃে ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও    ২০২০-

২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে চ্চস্থচ্চে্ত্র অনুযায়ী গিাট িম্পদেে ্চ্চেিাে োঁড়াদব যোক্রদি ৯৩৬৮.৫৯ লয ও ৯২.৬৩.০৬ লয টাকা এবাং 

ঋে-মূলধন অনু্াে যোক্রদি ১১৫:-১৫ ও ১৩৪:-৩৪। ২০১৮-১৯ অে পবেদে ঋে-মূলধন অনু্াে চ্চেল ৯৫:৫ এবাং গিাট িম্পদেে 

্চ্চেিাে চ্চেল ৯৫৩৯.৮৯ লয টাকা। 

চ. িেকাচ্চে গকাষা াদে গেয় 

কদ্ পাদেশন চ্চবক্রয় কে, িেকাচ্চে ঋদেে স্যে ও অন্যান্য খাদে খাদে ২০১৮-১৯ অে পবেদে ৪.৩৯ লয টাকা িেকাচ্চে 

গকাষা াদে প্রোন কদে। িাংস্থা কর্তপক ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট চ্চবচ্চভন্ন 

খাদে িেকাচ্চে গকাষা াদে প্রদেয় অবোন যোক্রদি ১৯৫.০০ লয ও ১৫৯.০০ লয টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে। ২০১৯-২০ 

অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে উভয় বাদজদট িেকাচ্চে গকাষা াদে প্রদেয় অবোন/লভযাাংশ ্চ্চেদশাদধে 

লযযিাত্রা ধায প কো হয় নাই। 

ে. জনবল 

২০১৮-১৯ অে পবেদে কদ্ পাদেশদনে জনবল চ্চেল গিাট ২৭৭ জন। ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট এবাং ২০২০-২১ 

অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে উভয় বাদজদট িাংস্থাে জনবল ২৮৬ জদন োঁড়াদব বদল অনুিান কো হদে। কিীপ্রচ্চে বাচ্চষ পক  ড় গবেন ও ভাোচ্চে 

২০১৮-১৯ অে পবেদেে তুলনায় ২০১৯-২০ অে পবেদেে িাংদশাচ্চধে বাদজট ও ২০২০-২১ অে পবেদেে প্রাক্কচ্চলে বাদজদট বৃচ্চি গ্দয় 

যোক্রদি ৪,৯৫,৮৫৭.০০ টাকা ও ৫,০৮,৬৭১.০০ টাকা হদব বদল প্রাক্কলন কো হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে পবেদে িাংস্থাে কিীপ্রচ্চে বাচ্চষ পক 

 ড় গবেন ও ভাোচ্চেে ্চ্চেিাে চ্চেল ৪,৯৫,২৯৬.০০ টাকা। 

 

 

 

 

প্রচ্চেটি খাদে ব্যদয়ে গযদত্র আচ্চে পক চ্চবচ্চধ-চ্চবধান অনুিেে কেদে হদব। 



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

��ার এ� �সট 

নং . ১ িশ� সং�া ১৩০০০ ১২০০০ ১২৫০০ ১০৮৮৯

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ৩৬০.০০ ৩৫০.০০ ৬০০.০০ ৩৩৭.৮৫

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ২৭৬৯.২৩ ২৯১৬.৬৭ ৪৮০০.০০ ৩১০২.৬৭

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশে� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশে� অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ০.৫০ ০.৫০ ৩.০০ ০.১৫

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.০০ ১.০০ ৪.০০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ৭.৬৯ ৮.৩৩ ৩২.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৩২.০০ ৩৩.৫০ ২৩.০০ ৩৫.২৬

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১৪৪.০০ ১৪১.০০ ৫১৩.০০ ১৪৩.৮৮

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ১১০৭.৬৯ ১১৭৫.০০ ৪১০৪.০০ ১৩২১.৩৩

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ৭১.৬৯ ৬৯.১৮ ৯০.৮০ ৫৯.২৩

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় ৫৫১.৪৬ ৫৭৬.৫০ ৭২৬.৪০ ৫৪৩.৯৪

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ২০৭.০৩ ২৩০.৫৩ ৪৫৩.১৪ ২১১.৪২

টাকা . ১৮ �িত িশে� �য় ১৫৯২.৫৪ ১৯২১.০৮ ৩৬২৫.১২ ১৯৪১.৫৯

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালনা �য় ৪৫৬.২২ ৪৭৫.৭১ ১০৮৬.৯৪ ৪৪৯.৯৪

টাকা . ২০ �িত িশে� �য় ৩৫০৯.৩৮ ৩৯৬৪.২৫ ৮৬৯৫.৫২ ৪১৩২.০৬

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৯৬.২২ -১২৫.৭১ -৪৮৬.৯৪ -১১২.০৯

টাকা . ২২ �িত িশে� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৭৪০.১৫ -১০৪৭.৫৮ -৩৮৯৫.৫২ -১০২৯.৩৯

 ২৭৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

স�াদনা ও কালার ��িডং 

নং . ১ িশ� সং�া ৩০০ ২৮০ ৬০০ ৪৪৯

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ৭.০০ ৬.০০ ১২.০০ ৯.৯০

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ২৩৩৩.৩৩ ২১৪২.৮৬ ২০০০.০০ ২২০৪.৯০

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশে� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশে� অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ১.০০ ১.০০ ২.৫০ ০.২৬

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ৬.০০ ০. ৮

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ৬৬৬.৬৭ ৭১৪.২৯ ১০০০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৮৬.০০ ৯১.০০ ১৮.৫০ ৯৫.৫৬

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৮০.০০ ৭৮.০০ ৩২.০০ ৭৩.৯৭

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ২৬৬৬৬.৬৭ ২৭৮৫৭.১৪ ৫৩৩৩.৩৩ ১৬৪৭৪.৩৯

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ১.৩৯ ১.১৯ ১.৮২ ১.৭৪

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় ৪৬৩.৩৩ ৪২৫.০০ ৩০৩.৩৩ ৩৮৭.৫৩

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৪.০৩ ৩.৯৫ ৯.০৬ ৬.২০

টাকা . ১৮ �িত িশে� �য় ১৩৪৩.৩৩ ১৪১০.৭১ ১৫১০.০০ ১৩৮০.৮৫

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালনা �য় ১৭৪.৪২ ১৭৭.১৪ ৬৯.৮৮ ১৭৭.৮১

টাকা . ২০ �িত িশে� �য় ৫৮১৪০.০০ ৬৩২৬৪.২৯ ১১৬৪৬.৬৭ ৩৯৬০১.৩৪

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -১৬৭.৪২ -১৭১.১৪ -৫৭.৮৮ -১৬৭.৯১

টাকা . ২২ �িত িশে� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৫৫৮০৬.৬৭ -৬১১২১.৪৩ -৯৬৪৬.৬৭ -৩৭৩৯৬.৪৪

 ২৭৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পির�টন ও ��ণ  

লাখ িমটার . ১ �মাট �ি�য়া�ত িফ� ০.১০ ০.১০ ০.৩০ ০.০০

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ০.৫০ ০.৫০ ২.০০ ০.০০

টাকা . ৩ �িত িমটাের রাজ� ৫.০০ ৫.০০ ৬.৬৭ ০

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.১০ ০.১০ ১.০০ ০.০০

টাকা . ৫ �িত িমটাের রাসায়িনক �� ১.০০ ১.০০ ৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ৬ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ৮ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৯ �িত িমটাের অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ১০ ��ার সাম�ী ০.০০ ০.০০ ০.৫০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ১.৬৭ ০

লাখ টাকা . ১২ �মরামত ও র�ণােব�ণ ০.০০ ০.০০ ১.৫০ ০.০০

টাকা . ১৩ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ৫.০০ ০

লাখ টাকা . ১৪ অবচয় ৪৮.০০ ৫০.৫০ ৫১.০০ ৫৩.০২

লাখ টাকা . ১৫ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২৬৮.০০ ২৬২.০০ ৩৯৭.০০ ৩১৩.১৪

টাকা . ১৬ �িত িমটাের �য় ২৬৮০.০০ ২৬২০.০০ ১৩২৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ১৭ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ০.১০ ০.১০ ০.৩০ ০.০০

টাকা . ১৮ �িত িমটাের �য় ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০

লাখ টাকা . ১৯ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ০.২৯ ০.৩৩ ১.৫১ ০.০০

টাকা . ২০ �িত িমটাের �য় ২.৯০ ৩.৩০ ৫.০৩ ০

লাখ টাকা . ২১ �মাট পিরচালনা �য় ৩১৬.৪৯ ৩১৩.০৩ ৪৫২.৮১ ৩৬৬.১৬

টাকা . ২২ �িত িমটাের �য় ৩১৬৪.৯০ ৩১৩০.৩০ ১৫০৯.৩৭ ০

লাখ টাকা . ২৩ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৩১৫.৯৯ -৩১২.৫৩ -৪৫০.৮১ -৩৬৬.১৬

টাকা . ২৪ �িত িমটাের উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৩১৫৯.৯০ -৩১২৫.৩০ -১৫০২.৭০ ০

 ২৭৬  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

শ��হণ  

নং . ১ িশ� সং�া ১৬০ ১৬০ ৩৩৩ ১৭৬

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ৫.০০ ৫.০০ ১০.০০ ৫.৫৯

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ৩১২৫.০০ ৩১২৫.০০ ৩০০৩.০০ ৩১৭৬.১৪

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশে� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশে� অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ১.০০ ১.০০ ৩.০০ ০.২৮

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ৯.০০ ০.১০

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ২৭০২.৭০ ৫৬.৮২

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৪৮.০০ ৫০.৫০ ৩৭.৫০ ৫২.৮৮

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২৯৫.০০ ২৮৯.০০ ৩৪০.০০ ২৭৬.৮৮

টাকা . ১৪ �িত িশে� �য় ১৮৪৩৭৫.০০ ১৮০৬২৫.০০ ১০২১০২.১০ ১৫৭৩১৮.১৮

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ১.০০ ০.৯৯ ১.৫১ ০.৯৮

টাকা . ১৬ �িত িশে� �য় ৬২৫.০০ ৬১৮.৭৫ ৪৫৩.৪৫ ৫৫৬.৮২

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ২.৮৮ ৩.২৯ ৭.৫৫ ৩.৫০

টাকা . ১৮ �িত িশে� �য় ১৮০০.০০ ২০৫৬.২৫ ২২৬৭.২৭ ১৯৮৮.৬৪

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালন �য় ৩৪৯.৮৮ ৩৪৬.৭৮ ৩৯৮.৫৬ ৩৩৪.৬২

টাকা . ২০ �িত িশে� �য় ২১৮৬৭৫.০০ ২১৬৭৩৭.৫০ ১১৯৬৮৭.৬৯ ১৯০১২৫.০০

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৩৪৪.৮৮ -৩৪১.৭৮ -৩৮৮.৫৬ -৩২৯.০৩

টাকা . ২২ �িত িশে� উ�ৃ�/(ঘাটিত) -২১৫৫৫০.০০ -২১৩৬১২.৫০ -১১৬৬৮৪.৬৮ -১৮৬৯৪৮.৮৬

 ২৭৭  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ক�ােমরা ও ক�ােমরা য�পািত 

নং . ১ িশ� সং�া ৭০০ ৬৫০ ১২৫০০ ৮৪২

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ১১০.০০ ১০৫.০০ ৫০.০০ ১৩১.৮৭

টাকা . ৩ �িত িশে� রাজ� ১৫৭১৪.২৯ ১৬১৫৩.৮৫ ৪০০.০০ ১৫৬৬১.৫২

লাখ টাকা . ৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ৪.৫০ ০.১০

টাকা . ৫ �িত িশে� �য় ২৮৫.৭১ ৩০৭.৬৯ ৩৬.০০ ১১.৮৮

লাখ টাকা . ৬ অবচয় ২০৪.০০ ২১৫.৫০ ০.০০ ২২৬.৩২

লাখ টাকা . ৭ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২৪১.০০ ২৩৬.০০ ১৪৯.৬০ ১৮৫.৭৭

টাকা . ৮ �িত িশে� �য় ৩৪৪২৮.৫৭ ৩৬৩০৭.৬৯ ১১৯৬.৮০ ২২০৬২.৯৫

লাখ টাকা . ৯ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ২১.৯১ ২০.৭৬ ৭.৫৭ ২৩.১২

লাখ টাকা . ১০ ��ার সামি� ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৩৬

টাকা . ১১ �িত িশে� �য় ৩১৩০.০০ ৩১৯৩.৮৫ ৬০.৫৬ ২৭৪৫.৮৪

লাখ টাকা . ১২ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৬৩.২৬ ৬৯.১৬ ৩৭.৭৬ ৮২.৫২

টাকা . ১৩ �িত িশে� �য় ৯০৩৭.১৪ ১০৬৪০.০০ ৩০২.০৮ ৯৮০০.৪৮

লাখ টাকা . ১৪ �মাট পিরচালনা �য় ৫৩৩.১৭ ৫৪৪.৪২ ২০০.৪৩ ৫১৮.১৯

টাকা . ১৫ �িত িশে� �য় ৭৬১৬৭.১৪ ৮৩৭৫৬.৯২ ১৬০৩.৪৪ ৬১৫৪২.৭৬

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৪২৩.১৭ -৪৩৯.৪২ -১৫০.৪৩ -৩৮৬.৩২

টাকা . ১৭ �িত িশে� �য় -৬০৪৫২.৮৬ -৬৭৬০৩.০৮ -১২০৩.৪৪ -৪৫৮৮১.২৪

 ২৭৮  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

লাইট ও লাইট য�পািত 

লাখ িমটার . ১ �মাট  �ি�য়া�ত িফ� ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ১৫৪২.০০

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ৯০.০০ ৯০.০০ ০.০০ ৮৩.৯২

টাকা . ৩ �িত  িমটাের  আয় ০.০৬ ০.০৬ ০ ০.০৫

লাখ টাকা . ৪ ক�চা িফলম �বহার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৫ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ �িত িমটাের অপচয় ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ ��ার সাম�ী ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.৪৮

টাকা . ৯ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.১০

টাকা . ১১ �িত িমটাের �য় ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ১২২.০০ ১২৯.০০ ০.০০ ১৩৫.৬৭

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২৯৬.০০ ২৯০.০০ ০.০০ ২৬১.২৭

টাকা . ১৪ �িত িমটাের �য় ০.১৯ ০.১৮ ০ ০.১৭

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য় (তফিসল-খ) ১৭.৯২ ১৭.৭৯ ০.০০ ১৪.৭১

টাকা . ১৬ �িত িমটাের �য় ০.০১ ০.০১ ০ ০.০১

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৫১.৭৬ ৫৯.২৮ ০.০০ ৫২.৫২

টাকা . ১৮ - �িত িমটাের খরচ ০.০৩ ০.০৪ ০ ০.০৩

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালনা �য় ৪৯০.৬৮ ৪৯৯.০৭ ০.০০ ৪৬৪.৭৫

টাকা . ২০ �িত িমটাের �য় ০.৩১ ০.৩১ ০ ০.৩০

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) -৪০০.৬৮ -৪০৯.০৭ ০.০০ -৩৮০.৮৩

টাকা . ২২ �িত িমটাের উ�ৃ�/(ঘাটিত) -০.২৫ -০.২৬ ০ -০.২৫

 ২৭৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ব�ব� �শখ �িজব িফ� িস� 

নং . ১ িশফট সং�া ৬০ ৩০ ০ ৩৭

লাখ টাকা . ২ িব�য় রাজ� ১০.০০ ৫.০০ ০.০০ ৬.৪৯

টাকা . ৩ �িত িশফট রাজ� ১৬৬৬৬.৬৭ ১৬৬৬৬.৬৭ ০ ১৭৫৪০.৫৪

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক �� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৫ ক�চা িফলম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৬ �িত িশফট �য় ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ �িত িশফট অপচয় ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ��ার সাম�ী ০.৫০ ০.৫০ ০.০০ ০.১০

লাখ টাকা . ১০ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িশফট �য় ১৬৬৬.৬৭ ৩৩৩৩.৩৩ ০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ৫.০৯

লাখ টাকা . ১৩ �বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১২৪.৮০ ১২২.১৫ ০.০০ ১১৭.০৭

টাকা . ১৪ �িত িশফট �য় ২০৮০০০.০০ ৪০৭১৬৬.৬৭ ০ ৩১৬৪০৫.৪১

লাখ টাকা . ১৫ অ�া� পিরচালন �য়(তফিসল-খ) ১.৯৯ ০.৯৯ ০.০০ ১.১৪

টাকা . ১৬ �িত িশফট �য় ৩৩১৬.৬৭ ৩৩০০.০০ ০ ৩০৮১.০৮

লাখ টাকা . ১৭ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ৫.৭৫ ৩.২৯ ০.০০ ৪.০৬

টাকা . ১৮ �িত িশফট �য় ৯৫৮৩.৩৩ ১০৯৬৬.৬৭ ০ ১০৯৭২.৯৭

লাখ টাকা . ১৯ �মাট পিরচালন �য় ১৩৯.০৪ ১৩২.৯৩ ০.০০ ১২৭.৪৬

টাকা . ২০ �িত িশফট �য় ২৩১৭৩৩.৩৩ ৪৪৩১০০.০০ ০ ৩৪৪৪৮৬.৪৯

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ��/(ঘাটিত) -১২৯.০৪ -১২৭.৯৩ ০.০০ -১২০.৯৭

টাকা . ২২ �িত িশফট উ��/(ঘাটিত) -২১৫০৬৬.৬৭ -৪২৬৪৩৩.৩৩ ০ -৩২৬৯৪৫.৯৫

 ২৮০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

বািণিজ�ক কায ��ম  

লাখ িমটার . ১ ক�চা িফলম �য় ০.১০ ০.১০ ০.৩০ ০.০০

লাখ িমটার . ২ িফলম িব�য় ০.১০ ০.১০ ০.৩০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ� ২.০০ ২.০০ ৫.০০ ০.০০

টাকা . ৪ �িত িমটাের রাজ� ২০.০০ ২০.০০ ১৬.৬৭ ০

�কিজ . ৫ উপজাত �ে�র পিরমাণ(িব�য়) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ উপজাত �� িব�য় (রাজ�) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ �িত �কিজেত রাজ� ০ ০ ০ ০

লাখ টাকা . ৮ অ�া� আয় ০.০০ ০.০০ ৬.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ �মাট িব�য় রাজ� ২.০০ ২.০০ ১১.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ ক�চা িফে�র �� ১.৫০ ১.৫০ ৪.০০ ০.০০

টাকা . ১১ �িত িমটােরর �� ১৫.০০ ১৫.০০ ১৩.৩৩ ০

লাখ টাকা . ১২ �দ বাবদ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ১৩ �মাট �েয়র হার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ১৪ অ�া� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৫ �শাসিনক �য় (তফিসল-গ) ১.১৫ ১.৩২ ৩.৭৮ ০.০০

টাকা . ১৬ �িত িমটাের �য় ১১.৫০ ১৩.২০ ১২.৬০ ০

লাখ টাকা . ১৭ �মাট পিরচালন �য় ২.৬৫ ২.৮২ ৭.৭৮ ০.০০

টাকা . ১৮ �িত িমটাের �য় ২৬.৫০ ২৮.২০ ২৫.৯৩ ০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালন উ�ৃ�/(ঘাটিত) ০.৬৫ ০.৮২ ৩.২২ ০.০০

টাকা . ২০ �িত িমটাের উ�ৃ� /(ঘাটিত) ৬.৫০ ৮.২০ ১০.৭৩ ০

সকল কায ��ম একে� 

লাখ টাকা . ২১ িব�য় রাজ� ৫৮৪.৫০ ৫৬৩.৫০ ৬৮৫.০০ ৫৭৫.৬২

লাখ টাকা . ২২ �মাট পিরচালন �য় ২৪৬২.৫৫ ২৪৯১.৯০ ২২১৬.৪০ ২৪৩৮.৯২

লাখ টাকা . ২৩ পিরচালন উ�ৃ� /(ঘাটিত) -১৮৭৮.০৫ -১৯২৮.৪০ -১৫৩১.৪০ -১৮৬৩.৩০

 ২৮১  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

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 -১,৮৭৮.০৫ -১,৯২৮.৪০ -১,৫৩১.৪০ -১,৮৬৩.৩০.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২৪৬.৭৫  ২২৩.৬৫  ১৮৮.১০  ১৭৭.৫৮.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -১,৬৩১.৩০ -১,৭০৪.৭৫ -১,৩৪৩.৩০ -১,৬৮৫.৭২.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -১৭.৬১ -১৮.২০ -২১.৬৪ -১৭.৬৭.

৬ �দ  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫০.৭৭.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১,৭৮২.৩০ -১,৮৫৫.৭৫ -১,৪৯৪.৩০ -১,৮৩৬.৪৯.

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান) -১,৭৮২.৩০ -১,৮৫৫.৭৫ -১,৪৯৪.৩০ -১,৮৩৬.৪৯.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ২.০০  ০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.০০  ০.০০ -০.০৩  ০.০০.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ০.৮২  ০.৮২  ০.৮৩  ১.০০.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১,৭৮২.৩০ -১,৮৫৫.৭৫ -১,৪৯৪.৩০ -১,৮৩৬.৪৯.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৫৪৫.০০  ৫৭৫.০০  ১৩০.০০  ৭৫৪.৫৭.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ -১,২৩৭.৩০ -১,২৮০.৭৫ -১,৩৬৪.৩০ -১,০৮১.৯২.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

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  ৫০০.০০  ০.০০  ৮০০.০০.

২১ �মাট তহিবল সং�হ -১,২৩৭.৩০ -৭৮০.৭৫ -১,৩৬৪.৩০ -২৮১.৯২.

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  ২.০০  ০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৪৬.০০  ৪৬.০০  ৬.০০  ০.০৫.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৩২৬.০০  ৩২৬.০০  ২৮৮.০০  ০.০৫.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -১,৫৬৩.৩০ -১,১০৬.৭৫ -১,৬৫২.৩০ -২৮১.৯৭.

 ২৮২  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ২৮৩.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৮৬৭০.৫৭ ৮৬৭০.৫৭ ৮৬৭০.৫৭. 

২ সংরি�ত তহিবল -১১৮৩৭.২১ -১০০৫৪.৯১ -৮১৯৯.১৬. 

৩ ই��ই� -৩১৬৬.৬৪ -১৩৮৪.৩৪ ৪৭১.৪১. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ২৯৫৫.৪৮ ৩২৩৫.৪৮ ৩০১৫.৪৮. 

৫ চলিত দায় ৯৪৭৪.২২ ৭৫১৭.৪৫ ৬০৫৩.০০. 

৬ �মাট দায় ১২৪২৯.৭০ ১০৭৫২.৯৩ ৯০৬৮.৪৮. 

৭ �মাট তহিবল ৯২৬৩.০৬ ৯৩৬৮.৫৯ ৯৫৩৯.৮৯. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৩৪ : -৩৪ ১১৫ : -১৫ ৯৫ : ৫. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৪৬ : ১ ০.৫২ : ১ ০.৫৯ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.৩৫ : ১ ০.৪০ : ১ ০.৪৫ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ১৩১২৭.১২ ১৩০৮১.১২ ১৩০৩৫.১২. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৮১৯২.২১ ৭৬৪৭.২১ ৭০৭২.২১. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৪৯৩৪.৯১ ৫৪৩৩.৯১ ৫৯৬২.৯১. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ০.০০ ০.০০ ০.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১০১৯.৪১ ৯২৬.৭৪ ৮৪২.৪৯. 

১৬ -�দনাদার ২৫২২.৪৭ ২২৯৩.১৫ ২০৮৪.৬৮. 

১৭ -অ�া� ৭৮৬.২৭ ৭১৪.৭৯ ৬৪৯.৮১. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৪৩২৮.১৫ ৩৯৩৪.৬৮ ৩৫৭৬.৯৮. 

১৯ -�মাট স�দ ৯২৬৩.০৬ ৯৩৬৮.৫৯ ৯৫৩৯.৮৯. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -০.১১ -০.১৬ -০.২৩. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৬৪৩.০৫ ৫৮৪.৭৮ ৫৪০.২১. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -৫১৪৬.০৭ -৩৫৮২.৭৭ -২৪৭৬.০২. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -১৫৬৩.৩০ -১১০৬.৭৫ ০. 

 ২৮৩  



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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২৮৪.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২. 

২ �াংক ি�িত  ১০.০০  ৯৫.৫২  ৫.০০  ৫১.৭৮. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -১৬০.৯৬. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ১০.৩২  ৯৫.৮৪  ৫.৩২ -১০৮.৮৬. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান) -১,৬৩১.৩০ -১,৭০৪.৭৫ -১,৩৪৩.৩০ -১,৬৮৫.৭২. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৫৪৫.০০  ৫৭৫.০০  ১৩০.০০  ৬০৩.৮০. 

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

৮ স�দ িব�েয় �লাকসান  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ০.০০. 

৯ ম�দ �াস  ১০.০০  ৫.০০  ৫.০০  ২৮.৮৯. 

১০ �দনাদার �াস  ১০.০০  ১০.০০  ২০.০০  ০.০০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৯৫.১৮. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫০.৭৭. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ২৫০.০০  ২৫০.০০  ০.০০  ৪,৬৯৯.৪৬. 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬) -৬৫৩.৯৮ -৬১৬.৯১ -১,০৩০.৯৮  ৩,৮৮৩.৫২. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৭৮.৩০. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ২.০০  ২.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পাওনাদার �াস  ৫.০০  ৫.০০  ১.০০  ০.০০. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ১০.০০  ০.০০. 

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

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ৮.০০  ৮.০০  ১২.০০  ৭৮.৩০. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫) -৬৬১.৯৮ -৬২৪.৯১ -১,০৪২.৯৮  ৩,৮০৫.২২. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ৫০০.০০  ০.০০  ৮০০.০০. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ পিরচালনা �ায়ী স�দ িব�য়  ১.০০  ১.০০  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) -৬৬০.৯৮ -১২৩.৯১ -১,০৪২.৯৮  ৪,৬০৫.২২. 

 ২৮৪  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২৮৪.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ০.০০. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ৬.০০  ০.০০. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৪৬.০০  ৪৬.০০  ০.০০  ০.০৫. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০  ০.০০  ২.০০  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)  ৪৭৭.০০  ৪৭৭.০০  ৪৩৯.০০  ০.০৫. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২. 

৪৩ �াংক ি�িত  ২০.০০  ১০.০০  ৫.০০  ৯৫.৫২. 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ২০.৩২  ১০.৩২  ৫.৩২  ৯৫.৮৪. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ৪৯৭.৩২  ৪৮৭.৩২  ৪৪৪.৩২  ৯৫.৮৯. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪)  ১০.০০ -৮৫.৫২  ০.০০  ২০৪.৭০. 

 ২৮৫  



 

২৮৬ 

 

 



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

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  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

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

িব�য় কর ৫  ১.০০  ০.৬৮ ১.০০  ১.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ১৫১.০০  ০.০০ ১৫১.০০  ১৫১.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ২.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ২.০০  ১.৫৬ ২.০০  ২.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৫.০০  ২.১৫ ৪১.০০  ২.৫০. 

�মাট ১৪  ১৫৯.০০  ৪.৩৯ ১৯৫.০০  ১৫৮.৫০. 

 ২৮৭  



 

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 চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 288.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,২৭৫,০০০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৮  ৫  ৮  ৮  ৫  ৮  ৮  ৫  ৪৯.০০  ৫৩.০০  ১০২.০০. 

২  ৯০৫,০০০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ৬২  ১৭  ২০  ৬২  ১৭  ২০  ৬২  ১৯  ৯০.০০  ৯১.০০  ১৮১.০০. 

৩  ৫৮০,০০০ কম �চারী (��ড ১০)  ১৫  ৩  ৫  ১৫  ৩  ৫  ১৫  ৩  ১৪.০০  ১৫.০০  ২৯.০০. 

৪  ৯৪৫,৪৫৫ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৮৫  ২৫  ৩৩  ৮৫  ২৫  ৩৩  ৮৫  ২৭  ১৫৩.০০  ১৫৯.০০  ৩১২.০০. 

৫  ৪৫৫,১২০ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৫০৬  ২৪৫  ২৫০  ৫০৬  ২৪৫  ২৫০  ৫০৬  ২৪৭  ৫৪৫.০০  ৫৯২.৮০  ১,১৩৭.৮০. 

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  ১৬৬,৬৬৭ অিনয়িমত �িমক  ০  ৩  ৩  ০  ৩  ৩  ০  ৩  ৫.০০  ০.০০  ৫.০০. 

১০  ৪৫৫,১২০ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৫০৬  ২৪৫  ২৫০  ৫০৬  ২৪৫  ২৫০  ৫০৬  ২৪৭  ৫৪৫.০০  ৫৯২.৮০  ১,১৩৭.৮০. 

১১  ৫০৮,৬৭১ �মাট (৪+৯+১০)  ৫৯১  ২৭৩  ২৮৬  ৫৯১  ২৭৩  ২৮৬  ৫৯১  ২৭৭  ৭০৩.০০  ৭৫১.৮০  ১,৪৫৪.৮০. 

 ২৮৮  



 

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 চলি�� উ�য়ন কেপ �ােরশন 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 289.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৪৬.০০  ৫২.০০  ৯৮.০০  ৫৫.০০  ৭০.০০  ১২৫.০০ ১২২৫০০০  ১৭৮৫৭১৪  ২০৯২৬০০  ৪৪.৬৪  ৫৯.৯৯  ১০৪.৬৩

 ৮৬.০০  ৯০.০০  ১৭৬.০০  ১০৭.০০  ১২০.০০  ২২৭.০০ ৮৮০০০০  ১১৩৫০০০  ৯৫৭১৫৮  ৯০.৩১  ৯১.৫৫  ১৮১.৮৬

 ১৩.০০  ১৫.০০  ২৮.০০  ৪১.০০  ৫০.০০  ৯১.০০ ৫৬০০০০  ৯১০০০০  ৮২৮৩৩৩  ১২.৩৩  ১২.৫২  ২৪.৮৫

 ১৪৫.০০  ১৫৭.০০  ৩০২.০০  ২০৩.০০  ২৪০.০০  ৪৪৩.০০ ৯১৫১৫২  ১১৯৭২৯৭  ১১৫৩১১১  ১৪৭.২৮  ১৬৪.০৬  ৩১১.৩৪

 ৫২০.০০  ৫৯১.১৫  ১,১১১.১৫  ৪৪৩.০০  ৫৪০.৬০  ৯৮৩.৬০ ৪৪৪৪৬০  ৪২৩৯৬৬  ৪২৭৪৬২  ৫১৮.৫৮  ৫৩৭.২৫  ১,০৫৫.৮৩

 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

 ৫.০০  ০.০০  ৫.০০  ৫.০০  ০.০০  ৫.০০ ১৬৬৬৬৭  ১৬৬৬৬৭  ১৬০০০০  ৪.৮০  ০.০০  ৪.৮০

 ৫২০.০০  ৫৯১.১৫  ১,১১১.১৫  ৪৪৩.০০  ৫৪০.৬০  ৯৮৩.৬০ ৪৪৪৪৬০  ৪২৩৯৬৬  ৪২৭৪৬২  ৫১৮.৫৮  ৫৩৭.২৫  ১,০৫৫.৮৩

 ৬৭০.০০  ৭৪৮.১৫  ১,৪১৮.১৫  ৬৫১.০০  ৭৮০.৬০  ১,৪৩১.৬০ ৪৯৫৮৫৭  ৫২৬৩২৪  ৪৯৫২৯৬  ৬৭০.৬৬  ৭০১.৩১  ১,৩৭১.৯৭

 ২৮৯  



তফসিল-"ক"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. 3111101 অসফিারজির কিতৈ (১-১০ কেড) ... 153.00 145.00 251.00 147.28

2. 3111201 কি থচারীজির কিতৈ (১১-২০ কেড) ... 550.00 525.00 400.00 523.38

3. 3111301 িাসয়ত্ব ভাতা ... 1.00 0.05 4.00 0.41

4. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... 9.00 9.00 10.00 9.07

5. 3111306 স ক্ষা ভাতা ... 21.00 21.00 22.00 20.47

6. 3111310 িাসি ভািা ভাতা ... 390.00 375.00 380.00 370.23

7. 3111311 সচসকৎিা ভাতা ... 50.00 50.00 52.00 50.30

8. 3111312 কিািাইল/কিল কফাৈ ভাতা ... 1.00 0.50 0.80 0.41

9. 3111313 কিাটরযাৈ রক্ষণাজিক্ষণ ভাতা ... 24.00 15.00 24.00 13.50

10. 3111314 টিসফৈ ভাতা ... 6.00 6.00 5.00 6.05

11. ৩১১১৩১৬ কিালাই ভাতা ... 1.00 1.00 1.00 0.90

12. ৩১১১৩২৫ উৎিি ভাতা ... 130.00 125.00 120.00 112.47

13. ৩১১১৩২৭ *অসিকাল ব্যয় ... 30.00 20.00 36.00 43.05

14. ৩১১১৩২৮ শ্রাসি সিজৈািৈ ভাতা ... 5.00 50.00 50.00 2.11

15. 3111331 আপ্যায়ৈ ভাতা ... 0.40 0.20 0.40 0.18

16. 3111333 ডজিসিক এইড ভাতা ... 0.40 0.40 0.40 0.27

17. 3111335 িাংলা ৈিির্ থ ভাতা ... 12.00 12.00 12.00 10.82

18. ভসিষ্য তহসিল চাঁিা ... 65.00 63.00 63.00 61.07

কিাট ... 1448.80 1418.15 1431.60 1371.97

কিতৈ-ভাতাসি ব্যজয়র সিভােৈ (লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. কলার এন্ড কিট ... 144.00 141.00 513.00 143.88

2. কযাজিরা ও কযাজিরা যন্ত্রপাসত ... 241.00 236.00 149.60 185.76

3. লাইট ও লাইট যন্ত্রপাসত ... 296.00 290.00 0.00 261.27

4. িম্পািৈা ও কালার কেসডং ... 80.00 78.00 32.00 73.97

5.  ব্দেহণ ... 295.00 289.00 340.00 276.88

6. পসরস্ফুটৈ ও মুদ্রণ ... 268.00 262.00 397.00 313.14

7. িঙ্গিন্ধু ক খ মুসেি সফল্ম সিটি ... 124.80 122.15 0.00 117.07

কিাট ... 1448.80 1418.15 1431.60 1371.97

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ

কিতৈ-ভাতাসি

* অসিকাল ব্যজয়র কক্ষজত্র িরকাসর সিসি-সিিাৈ অনুিরণ করজত হজি।
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তফসিল-"খ"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. ৩২১১১১৩ সিদ্যযৎ ... 90.00 85.00 80.00 82.27

2. ৩২১১১১৫ পাসৈ ... 20.00 20.00 15.00 18.59

3. ৩২২১১১০ কসি ৈ (সডিকাউন্ট) ... 1.00 1.00 2.00 0.00

4. ৩৬৩১১০৭ সিজ র্ অনুিাৈ ... 5.00        5.00         5.00           0.06          

কিাট ... 116.00 111.00 102.00 100.92

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. কলার এন্ড কিট ... 71.69 69.18 90.80 59.23

2. কযাজিরা ও কযাজিরা যন্ত্রপাসত ... 21.91 20.76 7.57 23.12

3. লাইট ও লাইট যন্ত্রপাসত ... 17.92 17.79 0.00 14.71

4. িম্পািৈা ও কালার কেসডং ... 1.39 1.19 1.82 1.74

5.  ব্দেহণ ... 1.00 0.99 1.51 0.98

6. পসরস্ফুটৈ ও মুদ্রণ ... 0.10 0.10 0.30 0.00

7. িঙ্গিন্ধু ক খ মুসেি সফল্ম সিটি ... 1.99 0.99 0.00 1.14

কিাট ... 116.00 111.00 102.00 100.92

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ

অন্যান্য পসরচালৈ ব্যয়

অন্যান্য পসরচালৈ ব্যজয়র সিভােৈ
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তফসিল-"গ"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. ৩২১১১০২ পসরষ্কার পসরচ্ছন্নতা ... 0.50 0.50 0.20 0.03

2. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ৈ ... 4.00 3.50 2.50 1.40

3. ৩২১১১১০ আইৈ িংক্রাি ব্যয় ... 10.50 8.50 5.00 1.70

4. ৩২১১১১১ কিসিৈার এিং কৈফাজরন্স ব্যয় ... 0.50 0.50 0.50 0.07

5. ৩২১১১১২ চাঁিা ... 0.05 0.05 0.05 0.00

6. ৩২১১১১৬ কুসরয়ার ... 0.10 0.10 0.10 0.05

7. ৩২১১১১৭ ইন্টারজৈট/ফযাক্স/কটজলক্স ... 1.00 1.00 0.50 0.13

8. ৩২১১১১৯ ডাক ... 0.50 0.50 0.40 0.06

9. ৩২১১১২০ কটসলজফাৈ ... 1.50 1.50 1.50 1.38

10. ৩২১১১২৫ প্রচার ও সিজ্ঞাপৈ ব্যয় ... 2.00 2.00 2.00 0.02

11. ৩২১১১২৭ িইপত্র ও িািসয়কী ... 0.50 0.50 0.50 0.40

12. ৩২১১১৩০ যাতায়াত ব্যয় ... 2.00 2.00 2.00 0.77

13. ৩২১১১৩১ আউটজিাসি থং ব্যয় ... 12.00 12.00 15.00 10.20

14. ৈৈ জুসডস য়াল িযাম্প সফ, চােথ, কসি ৈ 0.00 0.00 0.00 0.22

15. ৩২২১১০১ সৈরীক্ষা সফ ... 1.00 1.00 1.00 0.63

16. ৩২২১১০৮ ব্যাংক চােথ ... 0.50 0.50 0.50 0.88

17. ৩২৩১১০১ বিজিস ক প্রস ক্ষণ ... 1.00 1.00 1.00 0.00

18. ৩২৩১২০১ অভযিরীণ প্রস ক্ষণ ... 2.00 1.00 2.00 0.95

19. ৩২৪১১০১ অভযিরীণ ভ্রিণ ব্যয় ... 2.00 2.00 2.00 1.84

20. ৩২৪২১০১ বিজিস ক ভ্রিণ ব্যয় ... 5.00 5.00 8.00 4.75

21. ৩২৪৩১০১ কপজরাল, ওজয়ল এন্ড লু্সিজকন্ট ... 3.00 3.00 3.00 2.33

22. ৩২৪৩১০২ গ্যাি ও জ্বালাসৈ ... 5.00 5.00 5.00 4.51

23. ৩২৫৫১০১ কসম্পউটার িািেী ... 5.00 5.00 3.00 1.68

24. ৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও িাঁিাই ... 1.00 0.50 1.00 0.66

25. ৩২৫৫১০৪ িযাম্প ও িীল ... 0.50 0.50 0.50 0.02

26. ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য িসৈহাসর ... 2.50 2.50 1.50 0.81

27. ৩২৫৬১০৬ কপা াক ... 7.00 7.00 6.00 1.58

28. ৩২৫৭২০৬ িম্মাৈী ... 3.00 2.00 3.00 1.65

29. োতীয় চলসিত্র সিিি ... 5.00 5.00 0.00 2.71

30. ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠাৈ/উৎিিাসি ... 8.00 8.00 8.00 2.75

31. ৩২৫৭৩০২ সচসকৎিা ব্যয় ... 0.50 0.50 0.30 0.00

প্র ািসৈক ব্যয়

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ
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তফসিল "গ"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষণ :

32. ৩২৫৮১০১ কিাটরযাৈ ... 8.00 6.00 5.00 7.09

33. ৩২৫৮১০২ কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষৈ আিিািপত্র ... 1.00 1.50 0.50 0.10

34. ৩২৫৮১০৩ কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষৈ কসম্পউটার ... 1.00 0.50 0.50 0.05

35. ৩২৫৮১০৪ কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষৈ অসফি িরঞ্জািাসি ... 0.50 0.50 0.50 0.08

36. ৩২৫৮১০৬ কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষৈ আিাসিক ভিৈ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

37. ৩২৫৮১০৭ কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষৈ অৈািাসিক ভিৈ ... 2.00 2.00 2.00 1.47

38. ৩২৫৮১০৮ কিরািত ও রক্ষণাজিক্ষৈ অন্যান্য ভিৈ ... 8.00 5.00 8.00 7.97

39. ৩৪২১২০১ ওভার ড্রাফ্ট এর সুি ... 1.00 1.00 1.00 1.01

40. ৩৭২১১০২ কল্যাণ তহসিজল অনুিাৈ ... 1.00 1.00 1.00 1.00

41. ৩৭৩১১০১ আনুজতাসর্ক ... 150.00 161.00 300.00 235.55

42. ছুটি ৈগিায়ৈ ... 35.00 38.00 100.00 43.31

43. ৩৮২১১০২ ভূসি কর ... 5.00 41.00 2.25 2.15

44. ৩৮২১১০৩ কপৌর কর ... 8.00 8.00 8.00 9.13

45. েীিৈ সিিা ... 3.50 3.50 3.00 2.90

46. িম্পসি সিক্রয়েসৈত ক্ষসত ... 1.00 1.00 1.00 0.00

47. মুসেি ির্ থ ... 20.00 15.00 0.00 0.00

48. অন্যান্য ব্যয় (কিৌসুসি িাগাৈ, কিালাই) ... 4.00 4.00 4.00 4.45

কিাট ... 336.15 371.15 512.80 360.44

তফসিল "গ"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. িাসণসেযক কায থক্রি ... 1.15 1.32 3.78 0.00

2. কলার এন্ড কিট ... 207.03 230.53 453.14 211.42

3. কযাজিরা ও কযাজিরা যন্ত্রপাসত ... 63.26 69.16 37.76 82.52

4. লাইট ও লাইট যন্ত্রপাসত ... 51.76 59.28 0.00 52.52

5. িম্পািৈা ও কালার কেসডং ... 4.03 3.95 9.06 6.20

6.  ব্দেহণ ... 2.88 3.29 7.55 3.50

7. পসরস্ফুটৈ ও মুদ্রণ ... 0.29 0.33 1.51 0.00

8. িঙ্গিন্ধু ক খ মুসেি সফল্ম সিটি ... 5.75 3.29 0.00 4.06

কিাট ... 336.15  512.80 360.22

প্র ািসৈক ব্যজয়র সিভােৈ

প্র ািসৈক ব্যয়

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ
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তফসিল-"ঘ"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. গািী হজত আয় ... 0.50 0.40 0.10 0.26

2. কক্ষ ভািা হজত আয় ... 20.00 18.00 30.00 20.25

3. ব্যাংক সুি িািি আয় ... 5.00 5.00 5.00 7.57

4. প্রজযােকজির িজকয়ার উপর সুি ... 1.00 1.00 1.00 0.00

5. কি থচারীজির প্রিি ঋজণর উপর সুি ... 0.25 0.25 1.00 0.25

6. সিসিি আয় ... 15.00 15.00 15.00 14.60

7. সিদ্যযৎ সিল আিায় ... 200.00 180.00 125.00 130.48

8. পাসৈ সিল আিায় ... 4.00 3.00 1.00 1.04

9. িম্পসি সিক্রয়েসৈত লাভ ... 1.00 1.00 10.00 3.13

কিাট ... 246.75 223.65 188.10 177.58

তফসিল-"ঙ"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. ইিারত/িাউন্ডারী ওয়াল সৈি থাণ ... 40.00 40.00 0.00 0.00

2. কিস ৈাসর ক্রয় ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. গাসি ক্রয় ... 0.00 0.00 0.00 0.00

4. আিিািপত্র ক্রয় ... 5.00 5.00 5.00 0.05

5. অসফি ইকুযইপজিন্ট ক্রয় ... 1.00 1.00 1.00 0.00

6. ভূ•সি অসিেহণ/ক্রয় ... 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ভূসি উন্নয়ৈ/িাফ ককায়াট থার সৈি থাণ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

8. এৈটিক ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কিাট ... 46.00 46.00 6.00 0.05

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ

* কজপ থাজর ৈ/িংস্থার সৈেস্ব অর্ থায়জৈ পসরচালৈার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী িম্পি সকংিা প্রকজে সিসৈজয়াজগর কক্ষজত্র িরকাজরর যর্াযর্ 

অনুজিািৈ এিং সৈয়ি-ৈীসত পালৈ িাজপজক্ষ িংসিষ্ট খাজত িাজেজট িরাদ্দকৃত অর্ থ ব্যয় করা কযজত পাজর।

অপসরচালৈ আয়

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ

মূলিৈী ব্যয়
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(লক্ষ টাকায়)

ক্রসিক অর্ থনৈসতক সিিরণ িাজেট িংজ াসিত অনুজিাসিত িািসয়ক

ৈম্বর ককাড ২০20-21 িাজেট িাজেট ২০১8-১9

  ২০১9-20 ২০১9-20

1. বিজিস ক ঋণ (পসরজ াসিতব্য)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

2. বিজিস ক ঋণ (িজকয়া)

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. িরকাসর ঋণ (পসরজ াসিতব্য )

ক. আিল ... 280.00 280.00 280.00 0.00

খ. সুি ... 151.00 151.00 151.00 0.00

4. িরকাসর ঋণ (িজকয়া)

ক. আিল ... 2455.48 2735.48 2455.48 3015.48

খ. সুি ... 4392.75 4392.75 4242.20 4392.75

5. ব্যাংক ঋণ (পসরজ াসিতব্য ) 

১. িীঘ থজিয়াসি 

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বেজিয়াসি

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

6. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া) 

১. িীঘ থজিয়াসি 

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বেজিয়াসি

ক. আিল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

কিাট ... 7279.23 7559.23 7128.68 7408.23

( লাখ টাকায়)

ক্রসিক   সিিরণ িাজেট িংজ াসিত িাজেট আিায়

ৈম্বর 20২০-২১ 201৯-২০ 2018-19

1. িীঘ থজিয়াসি ঋণ 7086.75

 ক. আিল  369.60 352.00 0.00

 খ. সুি  900.90 579.15 0.00

কিাট 7086.75 1270.50 931.15 0.00

 ( িম্পি ও ঋণ ব্যিস্থাপৈা অনুসিভাগ, সডএিএল  াখা-২ হজত প্রাপ্ত )

৩০-০৬২০১৯

পয থি প্রজিয়

                           িীঘ থজিয়াসি ঋজণর সিিরণী

(কজপ থাজর ৈ হইজত প্রাপ্ত সহিাি অনুযায়ী )

িাংলাজি  চলসিত্র উন্নয়ৈ কজপ থাজর ৈ

িীঘ থজিয়াসি ঋণ ও ব্যাংক িায় সিিরণী
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