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বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন 

১. ভূচ্চিকা   

বাাংলাদেদশ চলচ্চিত্র চ্চনি পাদেে প্রােদকন্দ্র বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন (চ্চবএফচ্চিচ্চি)। চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে প্রচ্চিষ্ঠাে প্ছদন েদয়দছ 

আদছ প ৌেবিয় এক ইচ্চিহাি। ১৯৫৭ িাদলে ৩ এচ্চপ্রল জাচ্চিে চ্চ্িা বঙ্গবন্ধু পশখ মুচ্চজবুে েহিান িৎকালীন প্রাদেচ্চশক িেকাদেে চ্চশল্প 

ও বাচ্চেজয িন্ত্রী চ্চহদিদব প্রাদেচ্চশক ্চ্চেষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন চ্চবল উত্থা্ন কদেন এবাং চ্চবলটি অনুদিাচ্চেি হয়। ফদল ১৯৫৭ 

িাদলে ১৫নাং এযাক্ট অনুয়ায়ী বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশন প্রচ্চিচ্চষ্ঠি হয়। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী পশখ হাচ্চিনা ২০১২ িাদল 

চলচ্চিত্র-পক চ্চশল্প চ্চহদিদব এবাং ৩ এচ্চপ্রলদক জািীয় চলচ্চিত্র চ্চেবি চ্চহদিদব প াষো কদেন। পি পিািাদবক প্রচ্চিবছে ৩ এচ্চপ্রল জািীয় 

চলচ্চিত্র চ্চেবি চ্চহদিদব ্াচ্চলি হদয় আিদছ। প্রচ্চিষ্ঠাে ্ে পেদক চ্চবএফচ্চিচ্চি চলচ্চিত্র চ্চনি পাে ও চলচ্চিত্র চ্চশদল্পে িাচ্চব পক উন্নয়দনে লদযয 

চ্চনেিলভাদব কাজ কদে যাদে। চ্চবএফচ্চিচ্চি যুদ া্দযা ী আধুচ্চনক প্রযুচ্চি িম্পন্ন অিযাধুচ্চনক চলচ্চিত্র চ্চনি পাে িািগ্রী ক্রয় ও িাংেযে 

কদে। চ্চনি পািা ে এগুদলা ব্যবহাে কদে চ্চবশ্বিাদনে চলচ্চিত্র চ্চনি পাে কদেন।  

২. রূ্কল্প (Vision)    

২০২৫ িাদলে িদে বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশনদক চ্চবদশ্বে অন্যিি পিো চলচ্চিত্র পিবা পকন্দ্র চ্চহদিদব প্রচ্চিষ্ঠা কো। 

৩. অচ্চভলযয (Mission)     

কাচ্চে চ্চে িযিিা বৃচ্চি, িানবিম্পে উন্নয়ন, অিযাধুচ্চনক চ্চিচ্চজটাল যন্ত্র্াচ্চি িাংগ্রহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং যুদ া্দযা ী 

নীচ্চিিালা প্রেয়ন পূব পক এ টিদক পেচ্চশ-চ্চবদেচ্চশ চলচ্চিত্র চ্চনি পািাদেে জন্য চ্চবশ্বিাদনে চলচ্চিত্র পিবা পকদন্দ্র ্চ্চেেি কো। 

৪.  পকৌশল ি উদেশ্যিমূহ  

 চলচ্চিত্র চ্চনি পাদে কাচ্চে চ্চে ও প্রযুচ্চি ি পিবা প্রোন কো; 

 চ্চিচ্চজটাল ছচ্চব চ্চনি পাদেে লদযয চ্চিচ্চজটাল যন্ত্র্াচ্চি আিোচ্চন ও স্থা্ন অব্যহি োখা; 

 চলচ্চিত্র চ্চশদল্পে উন্নয়দনে জন্য প্রকল্প প্রেয়ন কদে িেকাদেে চ্চনকট প্শ কো; এবাং   

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

৫.  প্রধান কায পাবলী 

 বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র  উন্নয়ন কদ্ পাদেশন চ্চবচ্চভন্ন উ্াদয় চলচ্চিত্র চ্চশদল্পে চ্চবকাশ ও উন্নয়দন প্রিযয ও ্দোযভাদব িহায়িা 

প্রোন কদে োদক; 

 চলচ্চিত্র চ্চনি পাদেে পযদত্র স্যযটিাং, িাচ্চবাং, এচ্চিটিাং, পেকচ্চি পাং, প্রদিচ্চিাং ও চ্চপ্রচ্চটাং, কালাে পগ্রচ্চিাং, স্থা্নািহ কযাদিো, লাইট 

ইিযাচ্চে িেবোদহে িােদি পিবা প্রোন কদে; 

 প্রদয়াজনীয় কাঁচা চ্চফল্ম আিোচ্চন ও িেবোহ, প্রচ্চশযদেে িােদি অচ্চভজ্ঞ কলা-কুশলী তিচ্চে, নতুন প্রচ্চিভাে অনুিন্ধান কদে 

োদক; এবাং  

 চলচ্চিত্র উৎিব, পিলা, প্রেশ পনী, পিচ্চিনাে আদয়াজন এবাং অাংশগ্রহে, বাজাে িম্প্রিােে এবাং পবিেকাচ্চে স্টুচ্চিওদক প্রদয়াজনীয় 

িহায়িা প্রোন কো এ িাংস্থাে প্রধান কাজ।  

৬. চ্চব ি চ্চিন বছদেে অজপনিমূহ 

 চ্চবএফচ্চিি’ে আধুচ্চনকায়ন ও িম্প্রিােে প্রকদল্পে আওিায় অিযাধুচ্চনক প্রযুচ্চিে 4K পেজুদলশদনে চ্চিচ্চজটাল কযাদিো, চ্চবচ্চভন্ন 

প্রকাে পলন্স, প্রদিচ্চিাং ইউচ্চনট, কযাদিো ট্রচ্চল িো চ্চজচ্চিজীব, চ্চিচ্চজটাল অচ্চিও িাচ্চবাং চ্চিচ্চসাং এবাং চ্চে-পেকচ্চি পাং যন্ত্র্াচ্চি, 

অ্টিকযাল িাউন্ড ট্রান্সফাে পিচ্চশন, চ্চিচ্চজটাল এচ্চিটিাং পিচ্চশন, অিযাধুচ্চনক প্রযুচ্চিে কালাে পগ্রচ্চিাং স্যযট, চ্চিচ্চজটাল িাটা 

পটাদেজ, চ্চিচ্চিআই, এনদকািাে, চ্চিচ্চিআই পিচ্চলভাচ্চে ও প্রদজকশন, চ্চবচ্চভন্ন প্রকাে লাইট, চ্চিচ্চকউচ্চেচ্চেট িেঞ্জাি ও চ্চবচ্চভন্ন 

ইদলকচ্চট্রক যন্ত্র্াচ্চি ক্রয় কো হদয়দছ;  

 এছাড়া চ্চবএফচ্চিচ্চি'ে স্যযটিাং পলােগুদলা আধুচ্চনকায়ন কো হদয়দছ; 
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 ‘‘বঙ্গবন্ধু পশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি (্য পায়-১)’’ শীষ পক প্রকদল্পে আওিায় বঙ্গবন্ধু পশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি, কচ্চবেপুদে বাউন্ডাচ্চে 

ওয়াল, িেদিটচ্চে ভবন, পলক ও পুকুে  াট, স্যযটিাং পিি, স্যযটিাং পেস্টুদেট, স্যযটিাং চ্চিজ, গ্রাম্য বাচ্চড়, গ্রাম্য বাজাে, প্রদবশ প ট, 

অভযন্তেীে োস্তা, বজপয ব্যবস্থা্না প্ল্যাট ইিযাচ্চে চ্চনি পাে কো হদয়দছ;  

 ইদলকচ্চট্রক িাবদটশন, চ্চিট লাইট,  ভীে নলকু্ ইিযাচ্চে স্থা্ন কো হদয়দছ; এবাং  

 ব্যাটাচ্চে চাচ্চলি পনৌকা, প্রদয়াজনীয় আিবাব্ত্র, কচ্চম্পউটাে, ল্যা্ট্, এচ্চি, পজনাদেটে ইিযাচ্চে ক্রয় কো হয়দছ। 

 

৭.        Key Performance Indicator (KPI) 

 চ্চবএফচ্চিচ্চিদি চ্চিচ্চজটাল ্িচ্চিদি ২০২০-২১ অে পবছদে চলচ্চিত্র চ্চনি পাে (পিবা প্রোন) লযযিাত্রা চ্চনধ পাচ্চেি আদছ ৫০টি। চ্চিদিম্বে  

২০২০ ্য পন্ত চ্চনচ্চি পি হদয়দছ বা পিবা প্রোন কো হদয়দছ ২০টি। অগ্র চ্চিে হাে ৪০%।  

 চ্চবএফচ্চিচ্চিদি চ্চিচ্চজটাল ্িচ্চিদি ২০২০-২১ অে পবছদে চ্চবজ্ঞা্ন চ্চচত্র চ্চনি পাে (পিবা প্রোন) লযযিাত্রা চ্চনধ পাচ্চেি আদছ ৪০টি। 

চ্চিদিম্বে  ২০২০ ্য পন্ত চ্চনচ্চি পি হদয়দছ বা পিবা প্রোন কো হদয়দছ ১০টি। অগ্র চ্চিে হাে ২০%।  

 

৮. িিস্যা ও চযাদলঞ্জিমূহ 

 চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে উৎ্ােন (ছচ্চব চ্চনি পাে) হ্রাি ্াওয়ায় কােদে সৃষ্ট আচ্চে পক িাংকট; 

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

 আকাশ িাংস্কৃচ্চিে স্যচ্চবধাে কােদে  দে বদি ছচ্চব পেখাে প্রবেিা  দড় উঠা ও চ্চভচ্চিও ্াইদেচ্চি; এবাং 

 চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে কি পকিপা-কি পচােীদেে পবিন-ভািাচ্চে িেকাদেে োজস্ব খাদি অন্তভূ পিকেে। 

 

৯. ভচ্চবষ্যৎ ্চ্চেকল্পনা   

চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে মূল প্রচ্চিষ্ঠান, পিজ াঁও, ঢাকা এ বহু মূল্যবান ৭.৬৩ একে িম্পচ্চি এবাং প্রচ্চিষ্ঠাদনে অধীদন ভাষােদটদক ১.০০ 

(এক) একে জচ্চি েদয়দছ। ‘বঙ্গবন্ধু পশখ মুচ্চজব চ্চফল্ম চ্চিটি, কচ্চবেপুেস্থ, কাচ্চলয়াককে,  াজীপুে-এ মূল্যবান ১০৫.১১৭ একে ভূচ্চি 

েদয়দছ। আয় বৃচ্চিে লদযয চ্চবএফচ্চিচ্চি’ে এ িকল স্থাদন িম্পদেে িদব পািি ব্যবহাে চ্চনচ্চিি কোে জন্য চ্চবচ্চভন্ন ্চ্চেকল্পনা প্রেয়ন কদে 

িেকাদেে চ্চনকট উ্স্থা্ন  কো হদয়দছ:   

 বঙ্গবন্ধু পশখ 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; 

 পেশব্যা্ী চ্চিদনিা হল চ্চিচ্চজটালাইজি প্রকল্প; এবাং 

 পেদশে প্রচ্চিটি গুরুত্বপূে প শচ্চ্াং কিদপ্ল্স এবাং প্রচ্চিটি উ্দজলা শহদে কি্দয ১টি কদে চ্চিদনদপ্ল্স চ্চনি পাে কো প্রদয়াজন। 
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১০. বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কদ্ পাদেশদনে ২০২১ -২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি, ২০২০ -২১ অে প বছদেে িাংদশাচ্চধি ও অনুদিাচ্চেি এবাং 

২০১৯-২০ অে পবছদেে পিাট আয়, পিাট ব্যয়, নীট মুনাফা/পলাকিান) চ্চনম্নরূ্:  

(লয টাকায়) 

ক্রচ্চিক চ্চববেে বাদজট  িাংদশাচ্চধি  অনুদিাচ্চেি িািচ্চয়ক 

নম্বে  ২০২১-২২ বাদজট বাদজট ২০১৯-২০ 

   ২০২০-২১ ২০২০-২১  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. পিাট আয় ৫৪০.৫০ 4৭১.৫০ ৫৮৪.৫০ ৪৪৯.৭৭ 

২. পিাট ব্যয় 2৪৯১.২৫ 2৪৩৫.২৫ 2৪৬২.৫৫ ২৩৮১.৩৩ 

৩. নীট মুনাফা/(পলাকিান) -1৯৫০.৭৫ -1৯৬৩.৭৫ -1৮৭৮.০৫ -১৯৩১.৫৬ 

 

১১. বাদজট ্য পাদলাচনা 

ক. ্চ্চেচালন বৃিান্ত 

(i).             

এ শাখায় ৯ (নয়) টি স্যযটিাং পলাে, চ্চিচ্চজটাল ভবন, শব্দ ভবন, অচ্চফি ভবন, ঝে পা স্পট, বা ান, পখালা জায় া, কচ্চেদিাে এবাং ১৩ 

(পিে) টি পিকা্ রুি েদয়দছ যা চলচ্চিত্র চ্চনি পািাগণ ভাড়াে চ্চবচ্চনিদয় চলচ্চিত্র       ণ  জন্য ব্যবহাে কদে      । 

(ii). িম্পােনা ও কালাে পগ্রচ্চিাং 

চ্চচত্র গ্রহে িম্পন্ন হওয়াে ্ে ছচ্চবে দৃশ্য, কাচ্চহচ্চন ও িাংলা্ িািঞ্জস্যপূে প, স্যন্দে ও  চ্চিশীল কোে লদযয প্রদয়াজনীয় িম্পােনা 

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

১টি কালাে       পিচ্চশন েদয়দছ।  

(iii). ্চ্চেস্ফুটন ও মুদ্রে 

ল্যাবদেটচ্চেদি চ্চবচ্চভন্ন যাচ্চন্ত্রক ও োিায়চ্চনক প্রচ্চক্রয়া িম্পােদনে ্ে পনদ টিভ চ্চফল্ম প্রদয়াজন অনুিাদে ্চ্চেস্ফুটন ও মুদ্রে কো এ শাখাে 

কাজ।   

(iv). শব্দগ্রহে  

চ্চচত্র গ্রহদেে ্ে ছচ্চবে কদো্কেন ও অঙ্গ ভঙ্গঙ্গিাে িাদে িঙ্গচ্চি পেদখ শব্দ গ্রহে কো এ শাখাে কাজ। এ শাখায় ২ (দুই) টি 

চ্চিচ্চজটাল শব্দগ্রহে পিচ্চশন এবাং ৫ (্াঁচ) টি পপ্রযাগৃহ েদয়দছ।  

(v). কযাদিো ও কযাদিো যন্ত্র্াচ্চি 

এ শাখায় ৮ (আট) টি চ্চিচ্চজটাল কযাদিো, চ্চবচ্চভন্ন পলন্স এবাং কযাদিো িাংচ্চিষ্ট চ্চবচ্চভন্ন যন্ত্র্াচ্চি েদয়দছ যা চলচ্চিত্র চ্চনি পািা ণ 

ভাড়াে চ্চবচ্চনিদয় চলচ্চিত্র চ্চনি পাদে স্যযটিাং কাদজ ব্যবহাে কদে      ।  

(vi).      ও লাইট যন্ত্র্াচ্চি 

এ শাখায় চ্চবচ্চভন্ন েকদিে লাইট এবাং লাইট িাংচ্চিষ্ট চ্চবচ্চভন্ন যন্ত্র্াচ্চি েদয়দছ যা চলচ্চিত্র চ্চনি পািা ে ভাড়াে চ্চবচ্চনিদয় চলচ্চিত্র 

চ্চনি পাদে স্যযটিাং কাদজ ব্যবহাে কদে      ।  

(vii).                       

এ শাখাটি  াজীপুে পজলাে, কাচ্চলয়াককে উ্দজলাে িচ্চফপুদে অবচ্চস্থি। এখাদন ১০৫ একে জায় াে উ্ে িেদিটচ্চে ভবন, 

টিনদিট বাড়ী,  াটিহ পলক ও পুকুে, পেস্টুদেট স্পট, উিচ্চবি ও িেচ্চবি বাড়ী, বাজাে স্পট, কােদিট, বড় বড় চ্চিনটি  জাচ্চে বন 

এবাং বহু পখালা জায় া েদয়দছ। এখাদন ভাড়াে         স্যযটিাংিহ চ্চ্কচ্চনক পিৌস্যদি চ্চ্কচ্চনক হদয় োদক।  
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(viii). বাচ্চেচ্চজযক কায পক্রি 

এ চ্চবভাদ  আিোচ্চনকৃি েচ্চিন ও িাোকাদলা কাঁচা চ্চফল্ম চ্চনধ পাচ্চেি মূদল্য চ্চবক্রয় কো হয়।  

(ix). িকল কায পক্রি একদত্র 

২০১৯-২০ অে পবছদে কদ্ পাদেশদনে িকল কায পক্রি হ'পি োজস্ব আয় চ্চছল পিাট ৪৪৯.৭৭ লয টাকা। ২০১৯-২০ অে পবছদেে 

তুলনায় ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজদট বৃচ্চি প্দয় ৪৭১.৫০ লয টাকা ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট োজস্ব 

আয় বৃচ্চি প্দয় ৫৪০.৫০ লয টাকা হদব      প্রাক্কলন কো হদয়দছ। অ্েচ্চেদক ২০১৯-২০ অে পবছদে ্চ্চেচালন ব্যদয়ে ্চ্চেিাে চ্চছল 

২৩৮১.৩৩ লয টাকা। পিাট ্চ্চেচালন ব্যয় ২০১৯-২০ অে পবছদেে তুলনায় ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও  ২০২১-২২ 

অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট বৃচ্চি প্দয় যোক্রদি ২৪৩৫.২৫ লয ও ২৪৯১.২৫ লয টাকা হদব      প্রাক্কলন কো হদয়দছ। ২০১৯-২০ 

অে পবছদে িাংস্থা ১৯৩১.৫৬ লয টাকা ্চ্চেচালন  াটচ্চিে িমু্মখীন হয়। ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ 

অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট িাংস্থাে যোক্রদি ১৯৬৩.৭৫ লয ও ১৯৫০.৭৫ লয টাকা ্চ্চেচালন  াটচ্চি হদব      প্রাক্কলন কো 

হদয়দছ।   

 

খ. মুনাফা ও িহচ্চবল প্রবাহ 

২০১৯-২০ অে পবছদে কদ্ পাদেশদনে ১৯১৪.৪৯ লয টাকা     পলাকিান হয়। ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট 

পলাকিাদনে ্চ্চেিাে বৃচ্চি প্দয় ২০২০.০০ লয টাকা ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট পলাকিাদনে ্চ্চেিাে হ্রাি প্দয় 

১৯৫০.০০ লয টাকা হদব      প্রাক্কলন কো হদয়দছ। কেপূব প পলাকিান িিন্বয় ও অবচয়িহ কদ্ পাদেশদনে ২০২০-২১ অে পবছদেে 

িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট ঋোত্বক িহচ্চবল হদব যোক্রদি ১৪৩০.০০ লয ও ১৪১০.০০ লয টাকা। 

২০১৯-২০ অে পবছদে িাংস্থাে ঋোত্বক িহচ্চবদলে ্চ্চেিাে চ্চছল ২২.৩৮ লয টাকা। ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট  ও ২০২১-

২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজট ্চ্চেচালনায় স্থাবে িম্পদে চ্চবচ্চনদয়া  ও েী পদিয়াচ্চে ঋে ্চ্চেদশাধিহ যোক্রদি ৩২৪.০০ লয ও 

৩২৭.০০ লয টাকা িহচ্চবল ব্যবহাদেে ্ে যোক্রদি ১৭৫৪.০০ লয ও ১৭৩৭.০০ লয টাকা     িহচ্চবদলে  াটচ্চি োকদব      

চ্চহিাব কো হদয়দছ। ২০১৯-২০ অে পবছদে নীট িহচ্চবদলে  াটচ্চি চ্চছল ২১.৫৮ লয টাকা। 

 

 . মূল্যিাংদযা  ও উৎ্ােনশীলিা 

 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নম্বর ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. পমরচালন মুনাফা/(ললাকসান) লক্ষ টাকা -1950.75 -1963.75 -1931.56

2. অিচি লক্ষ টাকা 540.00 590.00 806.87

3. লিতন ও ভাতামি লক্ষ টাকা 1410.00 1367.00 1340.33

4. লিাট মূল্যসংজ াগ (১+২+৩) লক্ষ টাকা -0.75 -6.75 215.64

5. কি মচারীর সংখ্যা েন 253 260 269

6. কিী প্রমত মূল্যসংজ াগ টাকা 29,644 -2,596 80,164

 

 পবিন ও ভািাচ্চে ও অবচয় হ্রাি এবাং ্চ্চেচালন পলাকিান বৃচ্চিে কােদে কিীপ্রচ্চি মূল্যিাংদযাদ ে ্চ্চেিাে ২০১৯-২০ 

অে পবছদেে তুলনায় ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট হ্রাি প্দয় যোক্রদি ২৫৯৬১ 

টাকা ২৯৬৪৪ টাকা হদব িদি প প্রাক্কলন কো হদয়দছ। ২০১৯-২০ অে পবছদে কিীপ্রচ্চি মূল্যিাংদযা  চ্চছল ৮০১৬৪ টাকা। 
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 . চ্চবচ্চনদয়া  ও িঞ্চয় 

ক্রমিক মিিরণ একক িাজেট সংজ ামিত সািমিক

নম্বর ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. মিমনজিাগ লক্ষ টাকা ৪৭.০০ ৪৪.০০ ০.৮০

2. সংরমক্ষত আি (নীট মুনাফা/(ললাকসান িাি লভ্াং ) লক্ষ টাকা -1950.02 -2020.00 -1914.49

3. অিচি লক্ষ টাকা 540.00 590.00 806.87

4. লিাট সঞ্চি (২+৩) লক্ষ টাকা -1410.02 -1430.00 -1107.62

 

২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি উভয় বাদজদট কদ্ পাদেশদনে চ্চবচ্চনদয়াদ ে 

্চ্চেিাে ৪৪.০০ ও ৪৭.০০ লয টাকা হদব িদি প প্রাক্কলন কো হদয়দছ। ২০১৯-২০ অে পবছদে চ্চবচ্চনদয়াদ ে ্চ্চেিাে চ্চছল ০.০৮ লয টাকা। 

িাংেচ্চযি আয় ঋোত্মক হওয়াে কােদে ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট পিাট 

িঞ্চয় ঋোত্মক হদব িদি প চ্চহিাব কো হদয়দছ। ২০১৯-২০ অে পবছদে পিাট ঋোত্বক িঞ্চদয়ে ্চ্চেিাে চ্চছল ১১০৭.৬২ লয টাকা।  

ি. মূলধন কাঠাদিা 

৩০ জুন ২০২০ িাচ্চেদখে চ্চস্থচ্চি্দত্রে উ্ে চ্চভচ্চি কদে প্রস্তুিকৃি ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ 

অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি চ্চস্থচ্চি্ত্র অনুযায়ী পিাট িম্পদেে ্চ্চেিাে োঁড়াদব যোক্রদি ১০৮২৭.৪৪ লয ও ১০৭৫৩.১৯ লয টাকা এবাং ঋে-

মূলধন অনু্াি োঁড়াদব যোক্রদি ১০৫:-৫ ও ১২৪:-২৪। ২০১৯-২০ অে পবছদে ঋে-মূলধন অনু্াি চ্চছল ৮৭.১৩ এবাং পিাট িম্পদেে 

্চ্চেিাে চ্চছল ১০৯৯২.৭৬ লয টাকা। 

চ. িেকাচ্চে পকাষা াদে      

কদ্ পাদেশন চ্চবক্রয় কে, িেকাচ্চে ঋদেে স্যে ও অন্যান্য খাদি খাদি ২০১৯-২০ অে পবছদে ৪.১৭ লয টাকা িেকাচ্চে 

পকাষা াদে প্রোন কদে। িাংস্থা কর্তপক ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট চ্চবচ্চভন্ন 

খাদি িেকাচ্চে পকাষা াদে প্রদেয় অবোন যোক্রদি ১৯৫.০০ লয ও ১৫৯.০০ লয টাকা হদব      প্রাক্কলন কো হদয়দছ। ২০২০-২১ 

অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি উভয় বাদজদট িেকাচ্চে পকাষা াদে প্রদেয় অবোন/লভযাাংশ ্চ্চেদশাদধে 

লযযিাত্রা ধায প কো     । 

ছ. জনবল 

২০১৯-২০ অে পবছদে কদ্ পাদেশদনে জনবল চ্চছল পিাট ২৬৯ জন। ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট এবাং ২০২১-২২ 

অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি উভয় বাদজদট িাংস্থাে জনবল ২৬০ ও ২৫৩ জদন োঁড়াদব িদি প অনুিান কো হদে। কিীপ্রচ্চি বাচ্চষ পক  ড় পবিন ও 

ভািাচ্চে ২০১৯-২০ অে পবছদেে তুলনায় ২০২০-২১ অে পবছদেে িাংদশাচ্চধি বাদজট ও ২০২১-২২ অে পবছদেে প্রাক্কচ্চলি বাদজদট বৃচ্চি প্দয় 

যোক্রদি ৫২৫৭৬৯.০০ টাকা ও ৫৫৭৩১২.০০ টাকা হদব িদি প প্রাক্কলন কো হদয়দছ। ২০১৯-২০ অে পবছদে িাংস্থাে কিীপ্রচ্চি বাচ্চষ পক  ড় 

পবিন ও ভািাচ্চেে ্চ্চেিাে চ্চছল ৪৯৮৩০১.০০ টাকা।  

 

 

 

 

প্রচ্চিটি খাদি ব্যদয়ে পযদত্র আচ্চে পক চ্চবচ্চধ-চ্চবধান যোযেভাদব অনুিেে কেদি হদব। 



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ার এ  সট 

নং . ১ িশ  সং া ২৩০০০ ২০০০০ ১৩০০০ ১৩০০

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ৩৬০.০০ ৩০৭.৬৩

টাকা . ৩ িত িশে  রাজ  ১৫২১.৭৪ ১৫০০.০০ ২৭৬৯.২৩ ২৩৬৬৩.৮৫

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 ী ২.০০ ১.০০ ০.৫০ ০.৩২

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

টাকা . ১১ িত িশে  য় ০.০০ ০.০০ ৭.৬৯ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ২৬.০০ ২৯.০০ ৩২.০০ ৩২.১২

লাখ টাকা . ১৩ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১২৭.০০ ১২৩.০০ ১৪৪.০০ ১০৩.৮৪

টাকা . ১৪ িত িশে  য় ৫৫২.১৭ ৬১৫.০০ ১১০৭.৬৯ ৭৯৮৭.৬৯

লাখ টাকা . ১৫ অ া  পিরচালন য় (তফিসল-খ) ৬৮.৭৭ ৪৯.৭৩ ৭১.৬৯ ৫১.৪৮

টাকা . ১৬ িত িশে  য় ২৯৯.০০ ২৪৮.৬৫ ৫৫১.৪৬ ৩৯৬০.০০

লাখ টাকা . ১৭ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ২৬১.৭১ ২৪৩.১৫ ২০৭.০৩ ২০৭.৬২

টাকা . ১৮ িত িশে  য় ১১৩৭.৮৭ ১২১৫.৭৫ ১৫৯২.৫৪ ১৫৯৭০.৭৭

লাখ টাকা . ১৯ মাট পিরচালনা য় ৪৮৫.৪৮ ৪৪৫.৮৮ ৪৫৬.২২ ৩৯৫.৩৮

টাকা . ২০ িত িশে  য় ২১১০.৭৮ ২২২৯.৪০ ৩৫০৯.৩৮ ৩০৪১৩.৮৫

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) -১৩৫.৪৮ -১৪৫.৮৮ -৯৬.২২ -৮৭.৭৫

টাকা . ২২ িত িশে  উ ৃ /(ঘাটিত) -৫৮৯.০৪ -৭২৯.৪০ -৭৪০.১৫ -৬৭৫০.০০

 ২৭০  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

স াদনা ও কালার িডং 

নং . ১ িশ  সং া ৩৫০ ২৩০ ৩০০ ২১৬

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ৮.০০ ৫.০০ ৭.০০ ৪.৯০

টাকা . ৩ িত িশে  রাজ  ২২৮৫.৭১ ২১৭৩.৯১ ২৩৩৩.৩৩ ২২৬৮.৫২

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 ী ৪.০০ ২.০০ ১.০০ ০.৫০

লাখ টাকা . ১০ মরামত ও র ণােব ণ ২.০০ ১.২৫ ২.০০ ০.২৬

টাকা . ১১ িত িশে  য় ৫৭১.৪৩ ৫৪৩.৪৮ ৬৬৬.৬৭ ১২০.৩৭

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৭১.০০ ৭৮.০০ ৮৬.০০ ৮৭.০৫

লাখ টাকা . ১৩ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৮৪.০০ ৮১.০০ ৮০.০০ ১২১.১১

টাকা . ১৪ িত িশে  য় ২৪০০০.০০ ৩৫২১৭.৩৯ ২৬৬৬৬.৬৭ ৫৬০৬৯.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  পিরচালন য় (তফিসল-খ) ১.৫৭ ০.৮৩ ১.৩৯ ০.৮২

টাকা . ১৬ িত িশে  য় ৪৪৮.৫৭ ৩৬০.৮৭ ৪৬৩.৩৩ ৩৭৯.৬৩

লাখ টাকা . ১৭ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ৫.৯৮ ৪.০৫ ৪.০৩ ৩.৩১

টাকা . ১৮ িত িশে  য় ১৭০৮.৫৭ ১৭৬০.৮৭ ১৩৪৩.৩৩ ১৫৩২.৪১

লাখ টাকা . ১৯ মাট পিরচালনা য় ১৬৮.৫৫ ১৬৭.১৩ ১৭৪.৪২ ২১৩.০৫

টাকা . ২০ িত িশে  য় ৪৮১৫৭.১৪ ৭২৬৬৫.২২ ৫৮১৪০.০০ ৯৮৬৩৪.২৬

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) -১৬০.৫৫ -১৬২.১৩ -১৬৭.৪২ -২০৮.১৫

টাকা . ২২ িত িশে  উ ৃ /(ঘাটিত) -৪৫৮৭১.৪৩ -৭০৪৯১.৩০ -৫৫৮০৬.৬৭ -৯৬৩৬৫.৭৪

 ২৭১  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

বািণিজ ক কায ম  

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

লাখ িমটার . ২ িফলম িব য় ০.০০ ০.০০ ০.১০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩ িব য় রাজ  ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.০০

টাকা . ৪ িত িমটাের রাজ  ০ ০ ২০.০০ 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 ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ মাট িব য় রাজ  ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ ক চা িফে র  ১.০০ ১.০০ ১.৫০ ০.০০

টাকা . ১১ িত িমটােরর  ০ ০ ১৫.০০ 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) ০.৭৫ ০.৮১ ১.১৫ ০.০০

টাকা . ১৬ িত িমটাের য় ০ ০ ১১.৫০ ০

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১.৭৫ ১.৮১ ২.৬৫ ০.০০

টাকা . ১৮ িত িমটাের য় ০ ০ ২৬.৫০ ০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) ০.৭৫ ০.৮১ ০.৬৫ ০.০০

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

সকল কায ম একে  
লাখ টাকা . ২১ িব য় রাজ  ৫৪০.৫০ ৪৭১.৫০ ৫৮৪.৫০ ৪৪৯.৭৭

লাখ টাকা . ২২ মাট পিরচালন য় ২৪৯১.২৫ ২৪৩৫.২৫ ২৪৬২.৫৫ ২৩৮১.৩৩

লাখ টাকা . ২৩ পিরচালন উ ৃ  /(ঘাটিত) -১৯৫০.৭৫ -১৯৬৩.৭৫ -১৮৭৮.০৫ -১৯৩১.৫৬

 ২৭২  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

শ হণ  

নং . ১ িশ  সং া ২০০ ১৫০ ১৬০ ৮৪

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৮৫

টাকা . ৩ িত িশে  রাজ  ৩০০০.০০ ৩৩৩৩.৩৩ ৩১২৫.০০ ৩৩৯২.৮৬

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 ী ৪.০০ ২.০০ ১.০০ ০.৬২

লাখ টাকা . ১০ মরামত ও র ণােব ণ ২.০০ ১.৫০ ২.০০ ০.৩৯

টাকা . ১১ িত িশে  য় ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১২৫০.০০ ৪৬৪.২৯

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৪০.০০ ৪৩.০০ ৪৮.০০ ৪৮.১৭

লাখ টাকা . ১৩ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৩১৫.০০ ৩০৫.০০ ২৯৫.০০ ২৮৮.২৫

টাকা . ১৪ িত িশে  য় ১৫৭৫০০.০০ ২০৩৩৩৩.৩৩ ১৮৪৩৭৫.০০ ৩৪৩১৫৪.৭৬

লাখ টাকা . ১৫ অ া  পিরচালন য় (তফিসল-খ) ১.১৮ ০.৮৩ ১.০০ ০.৪৮

টাকা . ১৬ িত িশে  য় ৫৯০.০০ ৫৫৩.৩৩ ৬২৫.০০ ৫৭১.৪৩

লাখ টাকা . ১৭ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ৪.৪৯ ৪.০৫ ২.৮৮ ১.৯২

টাকা . ১৮ িত িশে  য় ২২৪৫.০০ ২৭০০.০০ ১৮০০.০০ ২২৮৫.৭১

লাখ টাকা . ১৯ মাট পিরচালন য় ৩৬৬.৬৭ ৩৫৬.৩৮ ৩৪৯.৮৮ ৩৩৯.৮৩

টাকা . ২০ িত িশে  য় ১৮৩৩৩৫.০০ ২৩৭৫৮৬.৬৭ ২১৮৬৭৫.০০ ৪০৪৫৫৯.৫২

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) -৩৬০.৬৭ -৩৫১.৩৮ -৩৪৪.৮৮ -৩৩৬.৯৮

টাকা . ২২ িত িশে  উ ৃ /(ঘাটিত) -১৮০৩৩৫.০০ -২৩৪২৫৩.৩৩ -২১৫৫৫০.০০ -৪০১১৬৬.৬৭

 ২৭৩  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ক ােমরা ও ক ােমরা য পািত 

নং . ১ িশ  সং া ৪০০০ ৩৮০০ ৭০০ ৪০২৮

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ৮০.০০ ৭৫.০০ ১১০.০০ ৭৫.০৯

টাকা . ৩ িত িশে  রাজ  ২০০০.০০ ১৯৭৩.৬৮ ১৫৭১৪.২৯ ১৮৬৪.২০

লাখ টাকা . ৪ মরামত ও র ণােব ণ ২.৫০ ১.৭৫ ২.০০ ০.৯৫

টাকা . ৫ িত িশে  য় ৬২.৫০ ৪৬.০৫ ২৮৫.৭১ ২৩.৫৮

লাখ টাকা . ৬ অবচয় ১৭০.০০ ১৮৫.০০ ২০৪.০০ ২০৬.১৫

লাখ টাকা . ৭ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ২৪৯.০০ ২৪২.০০ ২৪১.০০ ২৩৪.৫১

টাকা . ৮ িত িশে  য় ৬২২৫.০০ ৬৩৬৮.৪২ ৩৪৪২৮.৫৭ ৫৮২২.০০

লাখ টাকা . ৯ অ া  পিরচালন য় (তফিসল-খ) ১৫.৭২ ১২.৪৩ ২১.৯১ ১২.৫৬

লাখ টাকা . ১০ ার সামি  ৪.০০ ২.০০ ১.০০ ০.৭৫

টাকা . ১১ িত িশে  য় ৩৯৩.০০ ৩২৭.১১ ৩১৩০.০০ ৩১১.৮২

লাখ টাকা . ১২ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ৫৯.৮২ ৬০.৭৯ ৬৩.২৬ ৫০.৬৮

টাকা . ১৩ িত িশে  য় ১৪৯৫.৫০ ১৫৯৯.৭৪ ৯০৩৭.১৪ ১২৫৮.১৯

লাখ টাকা . ১৪ মাট পিরচালনা য় ৫০১.০৪ ৫০৩.৯৭ ৫৩৩.১৭ ৫০৫.৬০

টাকা . ১৫ িত িশে  য় ১২৫২৬.০০ ১৩২৬২.৩৭ ৭৬১৬৭.১৪ ১২৫৫২.১৪

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) -৪২১.০৪ -৪২৮.৯৭ -৪২৩.১৭ -৪৩০.৫১

টাকা . ১৭ িত িশে  য় -১০৫২৬.০০ -১১২৮৮.৬৮ -৬০৪৫২.৮৬ -১০৬৮৭.৯৩

 ২৭৪  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

লাইট ও লাইট য পািত 

লাখ িমটার . ১ মাট  ি য়া ত িফ  ২২০০০.০০ ২০০০০.০০ ১৬০০.০০ ২২৪১০.০০

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ৫০.০০ ৪৫.০০ ৯০.০০ ৫২.৯০

টাকা . ৩ িত  িমটাের  আয় ০.০০ ০.০০ ০.০৬ ০.০০

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

টাকা . ৫ িত িমটাের য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৭ িত িমটাের অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ ার সাম ী ৪.০০ ২.০০ ১.০০ ০.৯০

টাকা . ৯ িত িমটাের য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ মরামত ও র ণােব ণ ২.৫০ ১.৭৫ ২.০০ ০.৯৯

টাকা . ১১ িত িমটাের য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ১০১.০০ ১১১.০০ ১২২.০০ ১২৩.৫৮

লাখ টাকা . ১৩ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ৩১৫.০০ ৩০৬.০০ ২৯৬.০০ ২৮৮.৪৪

টাকা . ১৪ িত িমটাের য় ০.০১ ০.০২ ০.১৯ ০.০১

লাখ টাকা . ১৫ অ া  পিরচালন য় (তফিসল-খ) ৯.৮২ ৭.৪৬ ১৭.৯২ ৮.৮৫

টাকা . ১৬ িত িমটাের য় ০.০০ ০.০০ ০.০১ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ৩৭.৩৯ ৩৬.৪৭ ৫১.৭৬ ৩৫.৭০

টাকা . ১৮ - িত িমটাের খরচ ০.০০ ০.০০ ০.০৩ ০.০০

লাখ টাকা . ১৯ মাট পিরচালনা য় ৪৬৯.৭১ ৪৬৪.৬৮ ৪৯০.৬৮ ৪৫৮.৪৬

টাকা . ২০ িত িমটাের য় ০.০২ ০.০২ ০.৩১ ০.০২

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) -৪১৯.৭১ -৪১৯.৬৮ -৪০০.৬৮ -৪০৫.৫৬

টাকা . ২২ িত িমটাের উ ৃ /(ঘাটিত) -০.০২ -০.০২ -০.২৫ -০.০২

 ২৭৫  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

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 ০.১০ ০.০০

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

টাকা . ৩ িত িমটাের রাজ  ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০

লাখ টাকা . ৪ রাসায়িনক  ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০০

টাকা . ৫ িত িমটাের রাসায়িনক  ১.০০ ১.০০ ১.০০ 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 ০.০০ ০.০০

টাকা . ১১ িত িমটাের য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

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

টাকা . ১৩ িত িমটাের য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০

লাখ টাকা . ১৪ অবচয় ৪০.০০ ৪৪.০০ ৪৮.০০ ৪৮.৩০

লাখ টাকা . ১৫ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১৮৭.০০ ১৮১.০০ ২৬৮.০০ ১৭৮.০৫

টাকা . ১৬ িত িমটাের য় ১৮৭০.০০ ১৮১০.০০ ২৬৮০.০০ ০

লাখ টাকা . ১৭ অ া  পিরচালন য় (তফিসল-খ) ০.১০ ০. ৮ ০.১০ ০.০০

টাকা . ১৮ িত িমটাের য় ১.০০ ০.০০ ১.০০ ০

লাখ টাকা . ১৯ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ০.৩৭ ০.৪১ ০.২৯ ০.০০

টাকা . ২০ িত িমটাের য় ৩.৭০ ৪.১০ ২.৯০ ০

লাখ টাকা . ২১ মাট পিরচালনা য় ২২৭.৫৭ ২২৫.৫৯ ৩১৬.৪৯ ২২৬.৩৫

টাকা . ২২ িত িমটাের য় ২২৭৫.৭০ ২২৫৫.৯০ ৩১৬৪.৯০ ০

লাখ টাকা . ২৩ পিরচালন উ ৃ /(ঘাটিত) -২২৭.০৭ -২২৫.০৯ -৩১৫.৯৯ -২২৬.৩৫

টাকা . ২৪ িত িমটাের উ ৃ /(ঘাটিত) -২২৭০.৭০ -২২৫০.৯০ -৩১৫৯.৯০ ০

 ২৭৬  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

ত 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ব ব  শখ িজব িফ  িস  

নং . ১ িশফট সং া ১২০০ ১১০০ ৬০ ১৩০

লাখ টাকা . ২ িব য় রাজ  ৪৫.০০ ৪০.০০ ১০.০০ ৬.৪০

টাকা . ৩ িত িশফট রাজ  ৩৭৫০.০০ ৩৬৩৬.৩৬ ১৬৬৬৬.৬৭ ৪৯২৩.০৮

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 ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৮ িত িশফট অপচয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ ার সাম ী ২.০০ ১.০০ ০.৫০ ০.৩২

লাখ টাকা . ১০ মরামত ও র ণােব ণ ১.০০ ০.৭৫ ১.০০ ০.০০

টাকা . ১১ িত িশফট য় ৮৩.৩৩ ৬৮.১৮ ১৬৬৬.৬৭ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ অবচয় ৯২.০০ ১০০.০০ ৫.০০ ১১০.৭২

লাখ টাকা . ১৩ বতন ও ভাতািদ (তফিসল-ক) ১৩৩.০০ ১২৯.০০ ১২৪.৮০ ১২৬.২৩

টাকা . ১৪ িত িশফট য় ১১০৮৩.৩৩ ১১৭২৭.২৭ ২০৮০০০.০০ ৯৭১০০.০০

লাখ টাকা . ১৫ অ া  পিরচালন য়(তফিসল-খ) ৮.৮৪ ৬.৬৪ ১.৯৯ ১.০৭

টাকা . ১৬ িত িশফট য় ৭৩৬.৬৭ ৬০৩.৬৪ ৩৩১৬.৬৭ ৮২৩.০৮

লাখ টাকা . ১৭ শাসিনক য় (তফিসল-গ) ৩৩.৬৪ ৩২.৪২ ৫.৭৫ ৪.৩২

টাকা . ১৮ িত িশফট য় ২৮০৩.৩৩ ২৯৪৭.২৭ ৯৫৮৩.৩৩ ৩৩২৩.০৮

লাখ টাকা . ১৯ মাট পিরচালন য় ২৭০.৪৮ ২৬৯.৮১ ১৩৯.০৪ ২৪২.৬৬

টাকা . ২০ িত িশফট য় ২২৫৪০.০০ ২৪৫২৮.১৮ ২৩১৭৩৩.৩৩ ১৮৬৬৬১.৫৪

লাখ টাকা . ২১ পিরচালন উ /(ঘাটিত) -২২৫.৪৮ -২২৯.৮১ -১২৯.০৪ -২৩৬.২৬

টাকা . ২২ িত িশফট উ /(ঘাটিত) -১৮৭৯০.০০ -২০৮৯১.৮২ -২১৫০৬৬.৬৭ -১৮১৭৩৮.৪৬

 ২৭৭  



 

া িলত নাফা ও তহিবল বাহ

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

২০২১-২২ 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

িত ানস হ 
(লাখ টাকায়) 

অ েমািদত ত 

আিথক  নাফা 
১ পিরচালনাল  নাফা -১,৯৫০.৭৫ -১,৯৬৩.৭৫ -১,৮৭৮.০৫ -১,৯৩১.৫৬. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১৫১.৭৫  ৯৪.৭৫  ২৪৬.৭৫  ১৬৭.৮৫. 

৩ িমক  অংশীদাির  তহিবেল দয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ দ ও কর ব নাফা -১,৭৯৯.০০ -১,৮৬৯.০০ -১,৬৩১.৩০ -১,৭৬৩.৭১. 

৫ মাট স েদর উপর নাফা % -১৬.৭৩ -১৭.২৬ -১৭.৬১ -১৬.০৪. 

৬ দ  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫০.৭৮. 

৭ কর ব নাফা/( লাকসান) -১,৯৫০.০০ -২,০২০.০০ -১,৭৮২.৩০ -১,৯১৪.৪৯. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট নাফা/( লাকসান) -১,৯৫০.০০ -২,০২০.০০ -১,৭৮২.৩০ -১,৯১৪.৪৯. 

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  ০.৮৩  ০.৮৪  ০.৮২  ১.০০. 

তহিবেলর উৎস  
১৩ কর ব নাফা/( লাকসান) -১,৯৫০.০০ -২,০২০.০০ -১,৭৮২.৩০ -১,৯১৪.৪৯. 

১৪ অবচয় ও অ া   ৫৪০.০০  ৫৯০.০০  ৫৪৫.০০  ৮০৬.৮৭. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ াহ -১,৪১০.০০ -১,৪৩০.০০ -১,২৩৭.৩০ -১,১০৭.৬২. 

১৬ লধন াি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ দীঘেময়ািদ ঋণ াি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৮ পিরচালনার াবর স ি  িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৯ অ া  াবর স ি  িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২০ অ া   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,১৩০.০০. 

২১ মাট তহিবল সং হ -১,৪১০.০০ -১,৪৩০.০০ -১,২৩৭.৩০  ২২.৩৮. 

তহিবেলর য়াগ 
২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ ববত  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  ৪৭.০০  ৪৪.০০  ৪৬.০০  ০.৮০. 

২৬ অ া  দীঘেময়ািদ স ি েত িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ দীঘেময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ০.০০. 

২৮ অ া   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ মাট তহিবল য়াগ  ৩২৭.০০  ৩২৪.০০  ৩২৬.০০  ০.৮০. 

৩০ নীট তহিবল ি /(ঘাটিত) -১,৭৩৭.০০ -১,৭৫৪.০০ -১,৫৬৩.৩০  ২১.৫৮. 

 ২৭৮  



 

িত ানস হ 

২০২২ ২০২১ ২০২০ 

িববরণ        বােজট           
৩০ ন ৩০ ন 

     সংেশািধত       
৩০ ন 

২০২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

া িলত ি িতপ   ন 

 ২৭৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

লধন ও দায় 

১ লধন ১১৬৭৫.০৫ ১১৬৭৫.০৫ ১১৬৭৫.০৫. 

২ সংরি ত তহিবল -১৪২১১.৬৮ -১২২৬১.৬৮ -১০২৪১.৬৮. 

৩ ই ই  -২৫৩৬.৬৩ -৫৮৬.৬৩ ১৪৩৩.৩৭. 

৪ দীঘেময়ািদ দায় ২৪৫৫.৪৮ ২৭৩৫.৪৮ ৩০১৫.৪৮. 

৫ চলিত দায় ১০৮৩৪.৩৪ ৮৬৭৮.৫৯ ৬৫৪৩.৯১. 

৬ মাট দায় ১৩২৮৯.৮২ ১১৪১৪.০৭ ৯৫৫৯.৩৯. 

৭ মাট তহিবল ১০৭৫৩.১৯ ১০৮২৭.৪৪ ১০৯৯২.৭৬. 

লধন কাঠােমা ও িল ইিড  অ পাত 

৮ ঋণ লধন অ পাত ১২৪ : -২৪ ১০৫ : -৫ ৮৭ : ১৩. 

৯ চলিত অ পাত ০.৪৩ : ১ ০.৪৮ : ১ ০.৫৮ : ১. 

১০ তবিরত স দ অ পাত ০.৩৫ : ১ ০.৩৯ : ১ ০.৪৭ : ১. 

স িওস হ 

১১ কায পিরচালনার াবর স ি  ১৪৮৫৪.৫৪ ১৪৮০৭.৫৪ ১৪৭৬৩.৫৪. 

১২ বাদ: ি ত অবচয় ৮৮৩৭.০৫ ৮২৯৭.০৫ ৭৭০৭.০৫. 

১৩ নীট পিরচালন ায়ী স ি  ৬০১৭.৪৯ ৬৫১০.৪৯ ৭০৫৬.৪৯. 

১৪ অ া  দীঘেময়ািদ স ি  ১২৯.৪৬ ১২৯.৪৬ ১২৯.৪৬. 

১৫ চলিত স দ ম দ ৮৬৩.৪৯ ৭৮৪.৯৯ ৭১৩.৬৩. 

১৬ - দনাদার ২৬৯২.১৭ ২৪৪৭.৪৩ ২২২৪.৯৪. 

১৭ -অ া  ১০৫০.৫৭ ৯৫৫.০৬ ৮৬৮.২৪. 

১৮ - মাট চলিত স দ ৪৬০৬.২৪ ৪১৮৭.৪৯ ৩৮০৬.৮১. 

১৯ - মাট স দ ১০৭৫৩.১৯ ১০৮২৭.৪৪ ১০৯৯২.৭৬. 

উৎপাদনশীলতার অ পাত 

২০ মাট স েদর উৎপাদনশীলতা ০.০৫ ০.০৪ ০.০৪. 

২১ চলিত লধেনর উৎপাদনশীলতা -০.০৯ -০.১০ -০.১৬. 

২২ ম দ মােলর উৎপাদনশীলতা ৬৫৫.৪৩ ৫৯৭.৬৬ ৫৩৫.৬১. 

২৩ নীট কাযকরী লধন -৬২২৮.১০ -৪৪৯১.১০ -২৭৩৭.১০. 

২৪ কাযকরী লধেনর পিরবতন -১৭৩৭.০০ -১৭৫৪.০০ ০. 

 ২৭৯  



২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

া িলত নগদান বাহ

 ২৮০.০০ 

(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  ৫০.০০  ৩৯.২৮  ১০.০০  ৯৫.৫২ . 

৩ াংক (ওভার াফট)  ০.০০ -৬৫.৬৫  ০.০০  ০.০০ . 

৪ মাট ারি ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৫০.৩২ -২৬.০৫  ১০.৩২  ৯৫.৮৪ . 

৫ কর ও দ ব নীট নাফা/( লাকসান) -১,৯৫০.০০ -২,০২০.০০ -১,৬৩১.৩০ -১,৯১৪.৪৯ . 

যাগ : নগদােনর  পা েরর খাতস হ 

৬ অবচয়  ৫৪০.০০  ৫৯০.০০  ৫৪৫.০০  ৬৫৬.০৯ . 

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  ৫.০০  ৫.০০  ১০.০০  ০.০০ . 

১০ দনাদার াস  ১০.০০  ১০.০০  ১০.০০  ০.০০ . 

১১ অ া  চলিত স দ াস  ২.০০  ২.০০  ০.০০  ২৫.৩৩ . 

১২ পাওনাদার ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৩ ঋেণর দ ি   ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫১.০০  ১৫০.৭৮ . 

১৪ আয়কর ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ অ া  চলিত দায় ি   ০.০০  ০.০০  ২৫০.০০  ৮০.৪৮ . 

১৬ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৩৩.২৪ . 

১৭ মাট (লাইন ৪+....+১৬) -১,১৯০.৬৮ -১,২৮৭.০৫ -৬৫৩.৯৮ -৭৭২.৭৩ . 

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  ১৪০.২৬ . 

২০ ম দ ি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.৬০ . 

২১ অ া  চলিত স দ ি   ০.০০  ০.০০  ২.০০  ০.০০ . 

২২ পাওনাদার াস  ১.০০  ২.০০  ৫.০০  ০.০০ . 

২৩ অ া  চলিত দায় াস  ১.০০  ১.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৪ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ৩.০০  ৪.০০  ৮.০০  ১৪০.৮৬ . 

২৬ ত  পিরচালনা হেত নগদ বাহ (১৭-২৫) -১,১৯৩.৬৮ -১,২৯১.০৫ -৬৬১.৯৮ -৯১৩.৫৯ . 

২৭ লধন/ অ দান াি   ১,০০০.০০  ১,০০০.০০  ০.০০  ১,১৩০.০০ . 

২৮ দীঘেময়ািদ ঋণ াি   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৯ পিরচালনা ায়ী স দ িব য়  ০.০০  ০.০০  ১.০০  ০.০০ . 

৩০ অ া  স দ িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩১ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩২ মাট নগদ তহিবল সং হ (লাইন ২৬+....+৩১) -১৯৩.৬৮ -২৯১.০৫ -৬৬০.৯৮  ২১৬.৪১ . 

 ২৮০  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 
িববরণ বােজট  বােজট সংেশািধত  বােজট 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

া িলত নগদান বাহ

 ২৮০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ েমািদত ত 

িত ানস হ 

নগদ তহিবেলর েয়াগ 

৩৩ দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ২৮০.০০  ০.০০ . 

৩৪ াবর স েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩৫ অ া  স েদ িবিনেয়াগ  ৪৭.০০  ৪৪.০০  ৪৬.০০  ০.৮০ . 

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  ০.০০  ০.০০ . 

৩৯ ববত  বছেরর সম য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪০ অ া  (বণনা ক ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪১ মাট নগদােনর েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৪৭৮.০০  ৪৭৫.০০  ৪৭৭.০০  ০.৮০ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২  ০.৩২ . 

৪৩ াংক ি িত  ৫০.০০  ৫০.০০  ২০.০০  ৩৯.২৮ . 

৪৪ াংক (ওভার াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -৬৫.৬৫ . 

৪৫ মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৫০.৩২  ৫০.৩২  ২০.৩২ -২৬.০৫ . 

৪৬ মাট (৪১+৪৫)  ৫২৮.৩২  ৫২৫.৩২  ৪৯৭.৩২ -২৫.২৫ . 

৪৭ নগদােনর নীট  ি / াস (লাইন ৪৫-৪)  ০.০০  ৭৬.৩৭  ১০.০০ -১২১.৮৯ . 

 ২৮১  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

সরকাির কাষাগাের দয় ২০২১-২২ 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

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  ০.৩৬ 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  ০.০০. 

র ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনমাণ কর ১০  ২.০০  ১.৬৫ 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  ২.১৬ ৪১.০০  ৫.০০. 

মাট ১৪  ১৫৯.০০  ৪.১৭ ১৯৫.০০  ১৫৯.০০. 

 ২৮২  



 

সংেশািধত বােজট 

কম র সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ েমািদত  
পদ 

বতমান  
সং া 

কম র িণ 
 

বােজট 

ত ািশত 
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বতমান  
সং া 

ত ািশত  
সং া 

বতমান  
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বােজট 

ল 
 বতন 

কম  িত 
 গড় (টাকা)  

মাট বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

কম র িববরণ 

িত ানস হ 

 283.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,১৫০,০০০ কমচারী ( ড ১-৫)  ৮  ৫  ৮  ৮  ৫  ৮  ৮  ৪  ৪৫.০০  ৪৭.০০  ৯২.০০. 

২  ৮৩৩,৩৩৩ কমচারী ( ড ৬-৯)  ৬২  ১৫  ১৮  ৬২  ১৫  ১৫  ৬২  ১৫  ৭৫.০০  ৭৫.০০  ১৫০.০০. 

৩  ৮২০,০০০ কমচারী ( ড ১০)  ১৫  ৩  ৫  ১৫  ৩  ৫  ১৫  ৪  ২০.০০  ২১.০০  ৪১.০০. 

৪  ৯১২,৯০৩ উপ- মাট (১+২+৩)  ৮৫  ২৩  ৩১  ৮৫  ২৩  ২৮  ৮৫  ২৩  ১৪০.০০  ১৪৩.০০  ২৮৩.০০. 

৫  ৫১০,৪৫৫ কমচারী( ড ১১-২০)  ৫০৬  ২৩৯  ২২০  ৫০৬  ২৩৯  ২৩০  ৫০৬  ২৪৪  ৫৪৬.০০  ৫৭৭.০০  ১,১২৩.০০. 

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  ২০০,০০০ অিনয়িমত িমক  ০  ২  ২  ০  ২  ২  ০  ২  ৪.০০  ০.০০  ৪.০০. 

১০  ৫১০,৪৫৫ উপ- মাট (৫+...+৮)  ৫০৬  ২৩৯  ২২০  ৫০৬  ২৩৯  ২৩০  ৫০৬  ২৪৪  ৫৪৬.০০  ৫৭৭.০০  ১,১২৩.০০. 

১১  ৫৫৭,৩১২ মাট (৪+৯+১০)  ৫৯১  ২৬৪  ২৫৩  ৫৯১  ২৬৪  ২৬০  ৫৯১  ২৬৯  ৬৯০.০০  ৭২০.০০  ১,৪১০.০০. 

 ২৮৩  



 

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 কেপােরশন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

কম র িববরণ 

িত ানস হ 

 284.00

কম  িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ েমািদত সামিয়ক 

 ৪৫.০০  ৪৭.০০  ৯২.০০  ৪৯.০০  ৫৩.০০  ১০২.০০ ১১৫০০০০  ১২৭৫০০০  ২১১৬০০০  ৪১.৫২  ৪৩.১২  ৮৪.৬৪

 ৮৫.০০  ৮৫.০০  ১৭০.০০  ৯০.০০  ৯১.০০  ১৮১.০০ ১১৩৩৩৩৩  ৯০৫০০০  ১০৩৯৬৬৭  ৭৬.২৭  ৭৯.৬৮  ১৫৫.৯৫

 ২০.০০  ২১.০০  ৪১.০০  ১৪.০০  ১৫.০০  ২৯.০০ ৮২০০০০  ৫৮০০০০  ৭৯০০০০  ১৫.৬৫  ১৫.৯৫  ৩১.৬০

 ১৫০.০০  ১৫৩.০০  ৩০৩.০০  ১৫৩.০০  ১৫৯.০০  ৩১২.০০ ১০৮২১৪৩  ৯৪৫৪৫৫  ১১৮৩৪৩৫  ১৩৩.৪৪  ১৩৮.৭৫  ২৭২.১৯

 ৫২৬.০০  ৫৩৪.০০  ১,০৬০.০০  ৫৪৫.০০  ৫৯২.৮০  ১,১৩৭.৮০ ৪৬০৮৭০  ৪৫৫১২০  ৪৩৬৩২৮  ৫১৩.৯৬  ৫৫০.৬৮  ১,০৬৪.৬৪

 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

 ৪.০০  ০.০০  ৪.০০  ৫.০০  ০.০০  ৫.০০ ২০০০০০  ১৬৬৬৬৭  ১৮০০০০  ৩.৬০  ০.০০  ৩.৬০

 ৫২৬.০০  ৫৩৪.০০  ১,০৬০.০০  ৫৪৫.০০  ৫৯২.৮০  ১,১৩৭.৮০ ৪৬০৮৭০  ৪৫৫১২০  ৪৩৬৩২৮  ৫১৩.৯৬  ৫৫০.৬৮  ১,০৬৪.৬৪

 ৬৮০.০০  ৬৮৭.০০  ১,৩৬৭.০০  ৭০৩.০০  ৭৫১.৮০  ১,৪৫৪.৮০ ৫২৫৭৬৯  ৫০৮৬৭১  ৪৯৮৩০১  ৬৫১.০০  ৬৮৯.৪৩  ১,৩৪০.৪৩

 ২৮৪  



তফিসল-"ক"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. 3111101 অিফসারেদর বতন (১-১০ ড) ... 140.00 150.00 153.00 133.44
2. 3111201 কমচারীেদর বতন (১১-২০ ড) ... 550.00 530.00 550.00 517.56
3. 3111301 দািয়  ভাতা ... 2.00 2.00 1.00 0.04
4. 3111302 যাতায়াত ভাতা ... 9.00 9.00 9.00 8.42
5. 3111306 িশ া ভাতা ... 22.00 22.00 21.00 20.94
6. 3111310 বািড় ভাড়া ভাতা ... 380.00 370.00 390.00 361.62
7. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... 50.00 50.00 50.00 48.13
8. 3111312 মাবাইল/ সল ফান ভাতা ... 1.00 1.00 1.00 0.29
9. 3111313 মাটরযান র ণােব ণ ভাতা ... 20.00 15.00 24.00 10.00
10. 3111314 িফন ভাতা ... 6.00 6.00 6.00 5.61
11. ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা ... 1.00 1.00 1.00 0.88
12. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ... 130.00 120.00 130.00 107.57
13. ৩১১১৩২৭ *অিধকাল য় ... 15.00 10.00 30.00 4.52
14. ৩১১১৩২৮ াি  িবেনাদন ভাতা ... 5.00 5.00 5.00 50.16
15. 3111331 আ ায়ন ভাতা ... 0.50 0.50 0.40 0.13
16. 3111333 ডেমি ক এইড ভাতা ... 0.50 0.50 0.40 0.18
17. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা ... 12.00 12.00 12.00 10.42
18. ভিব  তহিবল চ দা ... 66.00 63.00 65.00 60.42

মাট ... 1410.00 1367.00 1448.80 1340.33

বতন-ভাতািদ েয়র িবভাজন (ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20
  ২০২০-২১ ২০২০-২১

1. ার এ  সট ... 127.00 123.00 144.00 103.84
2. ক ােমরা ও ক ােমরা য পািত ... 249.00 242.00 241.00 234.51
3. লাইট ও লাইট য পািত ... 315.00 306.00 296.00 288.44
4. স াদনা ও কালার িডং ... 84.00 81.00 80.00 121.11
5. শ হণ ... 315.00 305.00 295.00 288.25
6. পির টন ও ণ ... 187.00 181.00 268.00 178.05
7. ব ব  শখ িজব িফ  িস ... 133.00 129.00 124.80 126.23

মাট ... 1410.00 1367.00 1448.80 1340.43

বতন-ভাতািদ

* অিধকাল েয়র ে  সরকাির িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব।

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন

285



তফিসল-"খ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. ৩২১১১১৩ িব ৎ ... 80.00 60.00 90.00 60.23
2. ৩২১১১১৫ পািন ... 20.00 15.00 20.00 15.03
3. ৩২২১১১০ কিমশন (িডসকাউ ) ... 1.00 1.00 1.00 0.00
4. ৩৬৩১১০৭ িবেশষ অ দান ... 5.00          2.00         5.00          0.00

মাট ... 106.00 78.00 116.00 75.26

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

ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20
  ২০২০-২১ ২০২০-২১

1. ার এ  সট ... 68.77 49.73 71.69 51.48
2. ক ােমরা ও ক ােমরা য পািত ... 15.72 12.43 21.91 12.56
3. লাইট ও লাইট য পািত ... 9.82 7.46 17.92 8.85
4. স াদনা ও কালার িডং ... 1.57 0.83 1.39 0.82
5. শ হণ ... 1.18 0.83 1.00 0.48
6. পির টন ও ণ ... 0.10 0.08 0.10 0.00
7. ব ব  শখ িজব িফ  িস ... 8.84 6.64 1.99 1.07

মাট ... 106.00 78.00 116.00 75.26

অ া  পিরচালন য়

অ া  পিরচালন েয়র িবভাজন

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন
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তফিসল-"গ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. ৩২১১১০২ পির ার পির তা ... 2.00 2.00 0.50 0.35
2. ৩২১১১০৬ আ ায়ন ... 4.00 4.00 4.00 2.88
3. ৩২১১১১০ আইন সং া  য় ... 7.00 5.00 10.50 3.69
4. ৩২১১১১১ সিমনার এবং কনফাের  য় ... 0.50 0.50 0.50 0.00
5. ৩২১১১১২ চ দা ... 0.05 0.05 0.05 0.00
6. ৩২১১১১৬ িরয়ার ... 0.10 0.10 0.10 0.00
7. ৩২১১১১৭ ই ারেনট/ফ া / টেল ... 1.00 1.00 1.00 1.05
8. ৩২১১১১৯ ডাক ... 0.50 0.50 0.50 0.02
9. ৩২১১১২০ টিলেফান ... 2.00 2.00 1.50 0.94
10. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন য় ... 2.00 1.00 2.00 0.30
11. ৩২১১১২৭ বইপ  ও সামিয়কী ... 0.50 0.50 0.50 0.30
12. ৩২১১১৩০ যাতায়াত য় ... 2.00 2.00 2.00 1.28
13. ৩২১১১৩১ আউটেসািসং য় ... 15.00 15.00 12.00 12.14
14. নন িডিশয়াল া  িফ, চাজ, কিমশন 0.00 0.00 0.00 0.00
15. ৩২২১১০১ িনরী া িফ ... 1.00 1.00 1.00 0.40
16. ৩২২১১০৮ াংক চাজ ... 1.00 1.00 0.50 0.95
17. ৩২৩১১০১ বেদিশক িশ ণ ... 1.00 0.00 1.00 0.00
18. ৩২৩১২০১ অভ রীণ িশ ণ ... 3.00 2.00 2.00 0.00
19. ৩২৪১১০১ অভ রীণ মণ য় ... 2.00 2.00 2.00 1.12
20. ৩২৪২১০১ বেদিশক মণ য় ... 5.00 3.00 5.00 2.00
21. ৩২৪৩১০১ পে াল, ওেয়ল এ  ্ি েক ... 2.00 2.00 3.00 0.50
22. ৩২৪৩১০২ াস ও ালািন ... 5.00 5.00 5.00 4.38
23. ৩২৫৫১০১ কি উটার সাম ী ... 5.00 5.00 5.00 1.97
24. ৩২৫৫১০২ ণ ও ব ধাই ... 1.00 1.00 1.00 0.35
25. ৩২৫৫১০৪ া  ও সীল ... 0.50 0.50 0.50 0.05
26. ৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহাির ... 3.00 2.00 2.50 1.54
27. ৩২৫৬১০৬ পাশাক ... 14.00 7.00 7.00 0.00
28. ৩২৫৭২০৬ স ানী ... 4.00 3.00 3.00 1.02
29. জাতীয় চলি  িদবস ... 5.00 5.00 5.00 0.29
30. ৩২৫৭৩০১ অ ান/উৎসবািদ ... 5.00 5.00 8.00 1.69
31. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা য় ... 1.00 1.00 0.50 0.02

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন

শাসিনক য়
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তফিসল "গ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
মরামত ও র ণােব ণ :

32. ৩২৫৮১০১ মাটরযান ... 7.00 5.00 8.00 4.00
33. ৩২৫৮১০২ মরামত ও র ণােব ন আসবাবপ ... 1.00 1.00 1.00 0.31
34. ৩২৫৮১০৩ মরামত ও র ণােব ন কি উটার ... 2.00 2.00 1.00 0.50
35. ৩২৫৮১০৪ মরামত ও র ণােব ন অিফস সর ামািদ ... 2.00 2.00 0.50 0.25
36. ৩২৫৮১০৭ মরামত ও র ণােব ন অনাবািসক ভবন ... 2.00 2.00 2.00 0.90
37. ৩২৫৮১০৮ মরামত ও র ণােব ন অ া  ভবন ... 10.00 5.00 8.00 2.35
38. ৩৪২১২০১ ওভার া  এর দ ... 1.00 1.00 1.00 0.63
39. ৩৭২১১০২ ক াণ তহিবেল অ দান ... 1.00 1.00 1.00 1.00
40. ৩৭৩১১০১ আ েতািষক ... 200.00 200.00 150.00 198.17
41.  নগদায়ন ... 50.00 50.00 35.00 40.40
42. ৩৮২১১০২ িম কর ... 5.00 5.00 5.00 2.16
43. ৩৮২১১০৩ পৗর কর ... 10.00 10.00 8.00 9.13
44. জীবন িবমা ... 5.00 5.00 3.50 4.09
45. স ি  িব য়জিনত িত ... 1.00 1.00 1.00 0.00
46. উৎসব অ ান ... 10.00 10.00 20.00 0.23
47. মৗ িম বাগান, ধালাই ... 2.00 2.00 4.00 0.20

মাট ... 404.15 381.15 336.15 303.55

তফিসল "গ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. বািণিজ ক কায ম ... 0.75 0.81 1.15 0.00
2. ার এ  সট ... 261.71 243.15 207.03 207.62
3. ক ােমরা ও ক ােমরা য পািত ... 59.82 60.79 63.26 50.68
4. লাইট ও লাইট য পািত ... 37.39 36.47 51.76 35.70
5. স াদনা ও কালার িডং ... 5.98 4.05 4.03 3.31
6. শ হণ ... 4.49 4.05 2.88 1.92
7. পির টন ও ণ ... 0.37 0.41 0.29 0.00
8. ব ব  শখ িজব িফ  িস ... 33.64 32.42 5.75 4.32

মাট ... 404.15 382.15 336.15 303.55

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন

শাসিনক েয়র িবভাজন

শাসিনক য়
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তফিসল-"ঘ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. গাড়ী হেত আয় ... 0.50 0.50 0.50 0.37
2. ক  ভাড়া হেত আয় ... 30.00 25.00 20.00 11.57
3. াংক দ বাবদ আয় ... 5.00 6.00 5.00 6.60
4. েযাজকেদর বেকয়ার উপর দ ... 1.00 1.00 1.00 0.00
5. কমচারীেদর দ  ঋেণর উপর দ ... 0.25 0.25 0.25 0.33
6. িবিবধ আয় ... 10.00 8.00 15.00 13.89
7. িব ৎ িবল আদায় ... 100.00 50.00 200.00 98.69
8. পািন িবল আদায় ... 4.00 3.00 4.00 1.23
9. স ি  িব য়জিনত লাভ ... 1.00 1.00 1.00 35.17

মাট ... 151.75 94.75 246.75 167.85

তফিসল-"ঙ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. ইমারত/বাউ ারী ওয়াল িনমাণ ... 40.00 40.00 40.00 0.00
2. মিশনাির য় ... 0.00 0.00 0.00 0.00
3. গািড় য় ... 0.00 0.00 0.00 0.00
4. আসবাবপ  য় ... 5.00 2.00 5.00 0.50
5. অিফস ই ইপেম  য় ... 1.00 1.00 1.00 0.00
6.  িম অিধ হণ/ য় ... 0.00 0.00 0.00 0.00
7. িম উ য়ন/ াফ কায়াটার িনমাণ ... 1.00 1.00 0.00 0.30
8. এন ক ... 0.00 0.00 0.00 0.00

মাট ... 47.00 44.00 46.00 0.80

তফিসল-"চ"
(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20

  ২০২০-২১ ২০২০-২১
1. ১৩৩-২২৪২৭৬৭০০ িবএফিডিস কমে  িনমাণ ক ... 3587.00 3250.00 3900.00 120.00

মাট ... 3587.00 3250.00 3900.00 120.00

* কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে  সরকােরর যথাযথ 
অ েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যেত পাের।

অপিরচালন আয়

লধনী য়

কে র িববরণ

* বাংলােদশ সরকােরর িনজ  অথায়েন ক  বা বায়ন হে ।

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন
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(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ বােজট বােজট ২০১9-20
  ২০২০-২১ ২০২০-২১

1. বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )
ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

2. বেদিশক ঋণ (বেকয়া)
ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

3. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত  )
ক. আসল ... 280.00 280.00 280.00 0.00
খ. দ ... 151.00 151.00 151.00 0.00

4. সরকাির ঋণ (বেকয়া)
ক. আসল ... 2455.48 2735.48 2455.48 3015.48
খ. দ ... 4543.52 4543.52 4392.75 4543.52

5. াংক ঋণ (পিরেশািধত  ) 
১. দীঘেময়ািদ 
ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ ... 0.00 0.00 0.00 0.00
২.  েময়ািদ
ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ ... 0.00 0.00 0.00 0.00

6. াংক ঋণ (বেকয়া) 
১. দীঘেময়ািদ 
ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ ... 0.00 0.00 0.00 0.00
২.  েময়ািদ
ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00
খ. দ ... 0.00 0.00 0.00 0.00
মাট ... 7430.00 7710.00 7279.23 7559.00

( লাখ টাকায়)
িমক   িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

ন র ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০
1. দীঘেময়ািদ ঋণ 7449.27
 ক. আসল  378.00 360.00 0.00
 খ. দ  840.53 800.50 0.00

মাট 7449.27 1218.53 1160.50 0.00

 ( স দ ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া  )

(কেপােরশন হইেত া  িহসাব অ যায়ী )

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন

দীঘেময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী

৩০-০৬২০২০
পয  েদয়

                           দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী
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