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বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ কেপােরশন 
১. িমকা  

The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance No XXI, 1985 এর অধীেন বাংলােদশ তল, 
াস ও খিনজ স দ কেপােরশন 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 এ কেপােরশেনর ধান দািয় । আেলাচ  কায ম বা বায়েনর লে  
এ কেপােরশেনর অধীেন মাট ১৩  কা ািন কাযরত 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 কায ম পরী ািদ ও বািণিজ ক িভি েত িস.এন.িজ এবং 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 কেপােরশেনর বতমােন ২৮  া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, ভালা-নথ ও জিকগ । উি িখত ২৮  াস ে র মে  বতমােন ২০  াস  হ’ ত া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 কাযাবলী  
 

 খনন ও খিনজ অ স ান কায েমর মা েম তল, াস এবং খিনজ স দ এর উপি িত, িরজােভর ি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 সেবা  বহাের ক  হণ, পিরচালনা ও িনবাহকরণ; 

 অনবায়নেযা  ালািন দ তা ি কে  পদে প হণ; 

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

 বিধত া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 পযা  ম দ গেড় তালা; 

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

 খিনজ পদােথর অ স ান ও আহরণ জারদারকরণ; এবং 

 মানব স দ উ য়ন। 
 

৬. িবগত িতন বছেরর অজনস হ   

 সা িতক সমেয় পে াবাংলার আওতায় ৫  অ স ান প খনন করা হেয়েছ এবং ১২  উ য়ন প খনন ও েপর 
ওয়াকওভার করা হেয়েছ; 

 ১৯০০ লাইন িক.িম. ি মাি ক জিরপ স   করা হেয়েছ;     

 ১  ওয়াকওভার িরগ য় করা হেয়েছ; 

 দিনক াস সরবরাহ ২৯৬২ এমএমিসএফিডেত উ ীত হেয়েছ;   

  ১১.১২ িমিলয়ন টন এলএনিজ আমদািন করা হেয়েছ; 

  ২৯৯ িক.িম. াস স ালন পাইপলাইন এবং ৬  াস শন িনমান করা হেয়েছ; 

 হ ালী খােত এবং িশ  ও িসএনিজ ণীেত ২.৫০ লে রও অিধক ি েপইড িমটার ও ইিভিস  িমটার সংেযাজন করা 
হেয়েছ; এবং 

 ২৩.৪ ল  মি ক টন কয়লা উৎপাদন হেয়েছ এবং ২৮.১০ ল  মি ক টন ানাইট উে ালন করা হেয়েছ। 
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৭. সং ার Key Performance Indicators  (KPI)  

 াস  অ স ান প খনন; 

 উ য়ন ও ওয়াকওভার প খনন; 

 আইওিস ও জাতীয় কা ািনর মা েম াস উৎপাদন; 

 াস স ালন পাইপ লাইন াপন; 

 াস িবতরণ পাইপ লাইন স সারণ; 

 ২িড ও ৩িড িসসিমক সােভ স াদন; 

 –তাি ক জিরপ স াদন; 

 উে ালন ত ক ন িশলার পিরমাণ; 

 উৎপািদত পে ািলয়াম াডা ; 

 উৎপািদত এনিজএল; 

 কয়লা আহরেণর পিরমাণ; 

  ওেয়লেহড কে সার াপন; 

 অৈবধ সংেযাগ িবি করণ; 

 ি েপইড িমটার াপন;  

 এলএনিজ আমদািন; এবং  

 াস শন াপন।  

 
৮. সম া ও চ ােল স হ   
 

 সরকােরর িবিভ  উ য়ন খী  কমকা  বা বায়েনর ফেল  দেশর অথৈনিতক ি র সােথ সােথ মা েষর জীবনযা ার 
মান উ য়ন হেয়েছ। ফেল দেশ লািনর চািহদা উ েরা র ি  পাে । াস সরবরাহ ি  কেরও মবধমান চািহদার 
সােথ সংগিত ণ হে  না। 

 চািহদা ও জাতীয় ি ডর চােপর সােথ সম য় রেখ িবেভ  িফে র াস উৎপাদন অ াহত রাখা, হীত কে র যথাযথ 
বা বায়েন দীঘ ি তা পিরহার বক াস উৎপাদন ি ,  ন ন াসে  আিব ার, চািহদামত এলএনিজ আমদািন, 
এবং িব াপী COVID-19 মহামারীর কারেণ িব মান পিরি িতেত িনরবি  ালািন সরবরাহ িনি ত করা এ েত 

াস স েরর জ  সবেচেয় বড় চ ােল ।   
 

৯. ভিব ৎ পিরক না 

 সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার ২০১৮, টকসই উ য়ন অিভ  (SDG), ৮ম প বািষক পিরক না, ম ণালয় ক ক হীত 
নীিতমালা/দিলল, সরকােরর অ া  কৗশলপ  এবং পক  ২০৪১ এর আেলােক দশজ াথিমক ালািন, তথা াস ও 
কয়লার অ স ান, উ য়ন ও উৎপাদন, িবতরণ এবং তরলী ত া িতক াস (এলএনিজ) আমদািনর লে  পে াবাংলা 
হেত িবিভ  কায ম বা বায়ন করা হে । 

 দীঘেময়ােদ িবিভ  ধরেণর জিরপ পিরচালনাসহ অ স ান প খনন, উ য়ন প খনন ও উৎপাদনরত েপর ওয়াকওভার 
করার পিরক না রেয়েছ। িবিভ  আইওিস’র সােথ া িরত উৎপাদন ব ন ি  (িপএসিস) অ যায়ী ২০২২-২৩ অথবছর 
নাগাদ অগভীর স া েল ২  অ স ান প খনন স ে র কায ম হণ করা হেয়েছ। স া েল তল াস াি র 
স াবনা সং া  ত  উপা  সং েহর লে  2D Multiclient Seismic Survey পিরচালনার িত লক কায ম 
বতমােন চলমান আেছ। 
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 ’  ভাসমান এলএনিজ টািমনাল (FSRU) এর মা েম আমদািন ত এলএনিজ জাতীয় ি েড সরবরাহ করা হে । 
মাতারবািড়েত এক  া  বজড এলএনিজ টািমনাল িনমােণর জ  স া তা যাচাইেয়র কায ম  হেয়েছ। াস 
স ালন ও িবতরণ পাইপলাইন স সারণসহ িবিভ  ােটিজক লােকশেন াস শন িনমাণ করা হে । 

 াস স র অেটােমশেনর আওতায় আনার লে  ক  হণ করা হেয়েছ। িশ -কারখানা ও িসএনিজ িণর াহকেদর 
ইিভিস  িমটার এবং হ ািল াহকেদর পযায় েম ি েপইড িমটার াপেনর পিরক না হণ করা হেয়েছ। স িত 
পিরচািলত িফিজিবিল  ািড’র িরেপােটর িভি েত বড় িরয়া কয়লা খিনর স াল পাট বিধতকরেণর কায ম হণ 
করা হেয়েছ। এছাড়া, এ খিনর স াল পােটর উ র ও দি ণ অংশ হেত উ ু  প িতেত কয়লা উে ালেনর জ  
িফিজিবিল  ািড ক  ণয়ন ি য়াধীন আেছ।  

১০. সং ার ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত, ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং ২০২০-২১ অথ 
বছেরর মাট আয়, মাট য়, য় উ ৃ  আয়/(ঘাটিত) িন প:    

                                                                                                                                        (ল  টাকায়) 
িমক 

ন র 
িববরণ বােজট  

২০২২-২৩ 
সংেশািধত বােজট  

২০২১-২২ 
অ েমািদত বােজট  

২০২১-২২ 
ত/ সামিয়ক 
২০২০-২১ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় ১১১৬১৫.৫৯ ১১৩৮৪৯.০০ ১১৯১৫৬.১১ ১২৬৬৭৬.৬৫ 
২. মাট য় ৪৬১৯২.০৮ ৪৪০৪৭.৩৯ ৩৯০২০.০৮ ৪২৩২৫.৮১ 
৩. য় উ ৃ  আয়/(ঘাটিত) ৬৫৪২৩.৫১ ৬৯৮০১.৬১ ৮০১৩৬.০৩ ৮৪৩৫০.৮৪ 

 
১১. বােজট পযােলাচনা 

 ক. আয় ও য় 
 বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র য়স হ ধানত এর অধীন কা ািনস েহর 
উপর লিভ ধায কের িমটােনা হয়। ২০২০-২১ অথবছেরর ১২৬৬.৭৭ কা  টাকা মাট আেয়র মে  লিভ াি র পিরমাণ িছল 
১৭.০০ কা  টাকা এবং অবিশ াংশ আয় এেসেছ বসািয়ক নাফা, দ ও অ া  াি  থেক। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত 
বােজেট মাট আেয়র পিরমাণ হেব ১১৩৮.৪৯ কা  টাকা। ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বাজেট লিভ াি র পিরমাণ ১৮.০০ 

কা  টাকা এবং মাট আেয়র পিরমাণ হেব ১১১৬.১৬ কা  টাকা। সং ার সকল  য় িমটােনার পর ২০২১-২২ অথবছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট উ ৃ  থাকেব যথা েম ৬৯৮.০২ কা  ও ৬৫৪.২৪ কা  টাকা।    
 
 খ. তহিবল বাহ 
 সং ার ধান কাযালেয়র য় উ ৃ  আয়, অবচয় ও অ া  াি সহ ২০২০-২১ অথবছের বােজেট মাট ২১০৮৩.৮০ 
কা  টাকার তহিবল সং হীত হয় এবং এর িবপরীেত সরকারেক লভ াংশ পিরেশাধ, দীঘেময়ািদ ঋণ পিরেশাধ, ায়ী পিরচালন 

স ি েত, অ া  ায়ী স ি েত িবিনেয়াগ এবং সমাপনী াংক ি িতর ফেল কান উ ৃ  তহিবল িছল না। ২০২১-২২  
অথবছেরর সংেশািধত বােজেট ২১১১৭.৬০ কা  টাকার তহিবেলর িবপরীেত  ২১১১৭.৬০ কা  টাকার তহিবল েয়ােগর ফেল  
কান উ ৃ  তহিবল থাকেব না। ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট ২১০৪১.৩১ কা  টাকার তহিবল সং হ া লন করা 

হেলও তহিবল েয়ােগর পেরও  কান উ ৃ  তহিবল থাকেব না।  
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গ. লধন কাঠােমা 
 ৩০ ন ২০২১ তািরেখ সং ার ধান কাযালেয়র মাট স েদর পিরমাণ িছল ২১৩৮৬.২৫ কা  টাকা যার শতকরা ৭৬ 
ভাগ ঋণ ও ২৪ ভাগ লধন ারা যাগান দয়া হেয়েছ। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত 
বােজেট ঋণ ও লধেনর অ পাত হেব যথা েম ৭২:২৮ ও ৬৯:৩১ এবং মাট স দ া লন করা হেয়েছ যথা েম ২১৪৩১.৪৬ 
কা  ও ২১৪৪২.৭০ কা  টাকা। 

 
 ঘ. রা ীয় কাষাগাের দয় 

২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট পে াবাংলা যথা েম ৬৫৮.০০ 
কা  ও ৬৫০.০০ কা  টাকা কের সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/ লভ াংশ িহসােব সরকারেক দান করেব। ২০২০- ২১ 

অথবছের সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/ লভ াংেশর পিরমাণ িছল ৭৩১.৪৯ কা  টাকা।   
 
ঙ.  জনবল  
 ২০২০-২১  অথবছের কেপােরশেনর ধান কাযালেয় জনবল িছল ৪১৮ জন। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট ত ািশত জনবেলর সং া হেব যথা েম ৪৯৮ জন ও ৪৯৮ জন। ২০২০-২১ অথবছের 
কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৮,৭০,৫০০.০০ টাকা। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট কম িত গড় বতন 
ও ভাতািদর পিরমাণ হেব ১০,৮৫,৫৯০.০০ টাকা। ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 
ি  পেয় হেব ১৩,২৭,২৫১.০০ 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 ে  আিথক িবিধ - িবধান যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব ।   



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 
িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ১৮০০.০০  ১৮০০.০০  ১৮০০.০০  ১৭০০.০০. 

২ সরকাির  অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ �বেদিশক অ�দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস� িফ, কর ইত�ািদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৫ �রিজে�শন ও বািষ �ক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �সবার জ� �া� িফ  ১৫০০০.০০  ১৪৫০০.০০  ১৫৮৪১.০০  ১৪৪০০.০০. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ৬৫০০০.০০  ৬৫৮০০.০০  ৭৫০০০.০০  ৭৩১৪৯.১৯. 

৯ �া� �দ  ২৪৬৯৫.০৯  ২৬২৪৮.৫০  ২০৯১৫.১১  ৩২০৭১.৬০. 

১০ �া� ভাড়া  ২২০.০০  ২২০.০০  ২৭০.০০  ২১৭.৭৫. 

১১ অ�া�  ৪৯০০.৫০  ৫২৮০.৫০  ৫৩৩০.০০  ৫১৩৮.১১. 

১২ �মাট আয়  ১১১৬১৫.৫৯  ১১৩৮৪৯.০০  ১১৯১৫৬.১১  ১২৬৬৭৬.৬৫. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৬৬০৯.৭১  ৫৪০৬.২৪  ৫২৫৪.৮১  ৩৬৩৮.৬৯. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৯৪২০.০০  ৬৯২০.০০  ৬৪৩০.০০  ৬০১৮.৭৯. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৪৮৯.০০  ৪২২.০০  ৩৮০.০০  ২৯৮.৩৩. 

১৬ অবচয়  ৪১০.০০  ৪১০.০০  ৩৭০.০০  ৪০৯.১০. 

১৭ �িশ�ণ  ৪০.০০  ৪০.০০  ৪০.০০  ৩১.১৫. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৯৯.৫০  ১৭৮.১৫  ১৫০.০০  ১১৩.০৭. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৫০.৫০  ৪৫.৫০  ৪৫.৫০  ২৬.০৬. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ১০.০০  ৬.০০  ৬.০০  ১.১৫. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ২২৬৯৫.০৯  ২৪২৪৮.৫০  ২০০১৫.১১  ২৮৯৭৮.৬০. 

২৩ অ�া�  ৬২৬৮.২৮  ৬৩৭১.০০  ৬৩২৮.৬৬  ২৮১০.৮৭. 

২৪ �মাট �য়  ৪৬১৯২.০৮  ৪৪০৪৭.৩৯  ৩৯০২০.০৮  ৪২৩২৫.৮১. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৪৭১৮২৭১.০৮  ৩৯৭৫৬৮০.৭২  ৩৭৯৩৪০৭.১৯  ৩১৯৩১১২.৪৪. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ৬৫৪২৩.৫১  ৬৯৮০১.৬১  ৮০১৩৬.০৩  ৮৪৩৫০.৮৪. 

 ৩৬২  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২২-২৩ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ২,০০০,২৭৬.৪০ ১,৯৯৯,২৯২.৬০  ১,০৩২,৭৫৬.৪৬ ১,০৩২,৬৭১.১২ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ৬৯,৮০১.৬১ ৬৫,৪২৩.৫২  ৮৪,৩৫০.৮৪ ৮০,১৩৬.০৩ . 

৩ অবচয়  ৪১০.০০ ৪১০.০০  ৪০৯.১০ ৩৭০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৫ �া� ন�ন �লধন  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৬ �া� ঋণ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৭ �ায়ী পিরচালন স�ি� িব�য়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৮ অ�া� �ায়ী স�ি� িব�য়  ৫২০.০০ ৭০০.০০  ৫১৮.২২ ৭০০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১১ অ�া�  ৪০,৭৫১.৫০ ৩৮,৩০৪.৯০  ৯৯০,৩৪৫.৮০ ২৮,০৩০.২৬ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ২,১১১,৭৫৯.৫১ ২,১০৪,১৩১.০২  ২,১০৮,৩৮০.৪২ ১,১৪১,৯০৭.৪১ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ৬৫,৮০০.০০ ৬৫,০০০.০০  ৭৩,১৪৯.১৯ ৭৫,০০০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬১৭.৫০ ১,৯৬০.০০  ১,০৮৩.১৫ ১,৩২৫.০০ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ৪০,৭৫১.৫০ ৩৮,৩০৪.৯১  ৩০,৭৩১.৭৭ ২৮,০৩০.২৬ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ২,৬৪২.৯১ ০.০০  ২,৬৪২.৯১ ৫,২০০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ১,৯৯৯,২৯২.৬০ ১,৯৯৬,২১১.১১  ২,০০০,২৭৬.৪০ ১,০৩১,১৯৭.১৫ . 

২১ অ�া�  ২,৬৫৫.০০ ২,৬৫৫.০০  ৪৯৭.০০ ১,১৫৫.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ২,১১১,৭৫৯.৫১ ২,১০৪,১৩১.০২  ২,১০৮,৩৮০.৪২ ১,১৪১,৯০৭.৪১ . 

২৩ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

 ৩৬৩  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২৩ ২০২২ ২০২১ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২৩ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ৩৬৪.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ১৩২৫৬.৭৩ ১৩২৫৬.৭৩ ১৩২৫৬.৭৩. 

২ সংরি�ত তহিবল ৬৪৪৭৫৫.১৭ ৫৭৯৩৩১.৬৫ ৫০৯৫৩০.০৪. 

৩ ই��ই� ৬৫৮০১১.৯০ ৫৯২৫৮৮.৩৮ ৫২২৭৮৬.৭৭. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় -৭৬৭৯৮.৫৭ -৩৮৪৯৩.৬৬ ২২৫৭.৮৪. 

৫ চলিত দায় ১৫৬৩০৫৬.৫৬ ১৫৮৯০৫১.৬৬ ১৬১৩৫৮০.১৬. 

৬ �মাট দায় ১৪৮৬২৫৭.৯৯ ১৫৫০৫৫৮.০০ ১৬১৫৮৩৮.০০. 

৭ �মাট তহিবল ২১৪৪২৬৯.৮৯ ২১৪৩১৪৬.৩৮ ২১৩৮৬২৪.৭৭. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৬৯ : ৩১ ৭২ : ২৮ ৭৬:২৪. 

৯ চলিত অ�পাত ১.৩৭ : ১ ১.৩৪ : ১ ১.৩২ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ২.১১ : ১ ২.০১ : ১ ১.৩২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ১১২৮৪.৫১ ৯৩২৪.৫১ ৮৭০৭.০১. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৬১৭৬.১৩ ৫৭৬৬.১৩ ৫৩৫৬.১৩. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৫১০৮.৩৮ ৩৫৫৮.৩৮ ৩৩৫০.৮৮. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ৪৬০৫.৮৯ ৪৬০৫.৮৯ ৪৬০৫.৮৯. 

১৫ চলিত স�দ ২১৩৪৫৫৫.৬২ ২১৩৪৯৮২.১১ ২১৩০৬৬৮.০০. 

১৬ �মাট স�দ ২১৪৪২৬৯.৮৯ ২১৪৩১৪৬.৩৮ ২১৩৮৬২৪.৭৭. 

 ৩৬৪  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

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  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ৬৫,০০০.০০  ৭৩,১৪৯.১৯ ৬৫,৮০০.০০  ৭৫,০০০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ৬৫,০০০.০০  ৭৩,১৪৯.১৯ ৬৫,৮০০.০০  ৭৫,০০০.০০. 

 ৩৬৫  



 

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 �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 366.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ২,০২০,৯৯১ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৩১০  ১৮০  ২১৫  ৩১০  ১৮০  ২১৫  ৩১০  ১৮০  ২,১০৬.৬৪  ২,২৩৮.৪৯  ৪,৩৪৫.১৩. 

২  ০ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩  ০ কম �চারী (��ড ১০)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪  ২,০২০,৯৯১ উপ-�মাট (১+২+৩)  ৩১০  ১৮০  ২১৫  ৩১০  ১৮০  ২১৫  ৩১০  ১৮০  ২,১০৬.৬৪  ২,২৩৮.৪৯  ৪,৩৪৫.১৩. 

৫  ৯৩০,৪৯৩ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩৪২  ১৭৮  ২২৩  ৩৪২  ১৭৮  ২২৩  ৩৪২  ১৭৮  ১,০২১.৫৮  ১,০৫৩.৪২  ২,০৭৫.০০. 

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  ৩১৫,৯৬৭ অিনয়িমত �িমক  ০  ৬০  ৬০  ০  ৬০  ৬০  ০  ৬০  ১৮৯.৫৮  ০.০০  ১৮৯.৫৮. 

১০  ৯৩০,৪৯৩ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৩৪২  ১৭৮  ২২৩  ৩৪২  ১৭৮  ২২৩  ৩৪২  ১৭৮  ১,০২১.৫৮  ১,০৫৩.৪২  ২,০৭৫.০০. 

১১  ১,৩২৭,২৫১ �মাট (৪+৯+১০)  ৬৫২  ৪১৮  ৪৯৮  ৬৫২  ৪১৮  ৪৯৮  ৬৫২  ৪১৮  ৩,৩১৭.৮০  ৩,২৯১.৯১  ৬,৬০৯.৭১. 

 ৩৬৬  



 

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 �তল, �াস ও খিনজ স�দ কেপ �ােরশন 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 367.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ১,৮৮৫.৪৭  ১,৬৫১.৯৪  ৩,৫৩৭.৪১  ১,৮৮৫.৪৭  ১,৪৪৪.৪৬  ৩,৩২৯.৯৩ ১৬৪৫৩০৭  ১৬৪৮৪৮০  ১৩৪৮৬৮৩  ১,৫০২.৬৩  ৯২৫.০০  ২,৪২৭.৬৩

 ৯১৯.১৭  ০.০০  ৯১৯.১৭  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

 ২,৮০৪.৬৪  ১,৬৫১.৯৪  ৪,৪৫৬.৫৮  ১,৮৮৫.৪৭  ১,৪৪৪.৪৬  ৩,৩২৯.৯৩ ২০৭২৮২৮  ১৬৪৮৪৮০  ১৩৪৮৬৮৩  ১,৫০২.৬৩  ৯২৫.০০  ২,৪২৭.৬৩

 ০.০০  ৭৭৭.৩৮  ৭৭৭.৩৮  ৮৭০.৩৬  ৯২৩.৫২  ১,৭৯৩.৮৮ ৩৪৮৬০১  ৭২৩৩৩৯  ৬২০১৬৩  ৬৬৩.৬২  ৪৪০.২৭  ১,১০৩.৮৯

 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

 ১৭২.২৮  ০.০০  ১৭২.২৮  ১৩১.০০  ০.০০  ১৩১.০০ ২৮৭১৩৩  ২৫৬৮৬৩  ১৭৮৬১৭  ১০৭.১৭  ০.০০  ১০৭.১৭

 ০.০০  ৭৭৭.৩৮  ৭৭৭.৩৮  ৮৭০.৩৬  ৯২৩.৫২  ১,৭৯৩.৮৮ ৩৪৮৬০১  ৭২৩৩৩৯  ৬২০১৬৩  ৬৬৩.৬২  ৪৪০.২৭  ১,১০৩.৮৯

 ২,৯৭৬.৯২  ২,৪২৯.৩২  ৫,৪০৬.২৪  ২,৮৮৬.৮৩  ২,৩৬৭.৯৮  ৫,২৫৪.৮১ ১০৮৫৫৯০  ১০৪৮৮৬৪  ৮৭০৫০০  ২,২৭৩.৪২  ১,৩৬৫.২৭  ৩,৬৩৮.৬৯

 ৩৬৭  



 (তফিসল-ক)

অ া  েয়র তািলকা : ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

1. 3111327 অিধকাল য় ... ২১০.০০ ২০৫.০০ ২০০.০০ ১৮৭.৮৫

2. 3257302 িচিকৎসা খরচ ... ৫৭.০০ ৫৭.০০ ৫৫.০০ ৪৮.৯৪

3. 3256106 পাশাক পির দ ... ১৪৯.১৮ ১২৫.০০ ১৪০.০০ ৯৮.৮৩

4. 1111101 কমচারীেদর আয়কর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. 3241101 মণ ও যাতায়ত য় ... ৫৫.০০ ২৫.০০ ৫০.০০ ১৬.৯২

6. 3255105 ণ ও মিনহাির ... ৬৫.০০ ৬০.০০ ৫৫.০০ ৪০.৪২

7. খাজনা, ভাড়া ও কর ... ১১২.০০ ১৭৫.০০ ১০২.০০ ৯১.৯৭

8. 3211113 িব ৎ ... ১৬২.০০ ১৩০.০০ ১০০.০০ ৩২.৬৪

9. 3211120 ডাক, তার, টিলেফান, টেল  ও ই ারেনট ... ১৮৭.৬০ ৩৫.০০ ২৭.৬০ ১৩.৫৭

10. 3211125 চার ও িব াপন ... ৮০.০০ ৭০.০০ ৫০.০০ ৩৩.৯৩

11. 3211110 আইন খরচ ... ৫০.০০ ৫০.০০ ১০০.০০ ৩৮.৫০

12. 3221101 অিডট িফ ... ১০.০০ ৯.০০ ৯.০০ ৪.৭০

13. কমচারীেদর জ  বাস ভাড়া ... ২৩২.০০ ১৯২.০০ ২৩২.০৬ ১১৬.৪৩

14. 3821116 িবমা (সাধারণ) ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ১৪.৪৯

15. 3221108 াংক চাজ ... ১৬.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৫.৩৮

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 ১২.৭০

18. 3111332 স ানী ... ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৬.৯৩

19. বসা উ য়ন য় ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৩২

20. 3211111 সিমনার/ দশনী ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

21. 3211112 ক ান ও অ দান ... ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৫০

22. 3211102 ধালাই খরচ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.২২

23. 3211127 পি কা ও সামিয়কী ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৪.৯৪

24. িপএসিস সং া  য় (তফিসল-খ) ... ৪৩২৮.০০ ৪৬২৮.০০ ৪৬৬৫.০০ ১৯৬৮.০৬

25. 3211127 বইপ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

26. তজসপ / াকািরজ ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৮৩

27. 1112101 কেপােরট া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

28. আ ষি ক/িবিবধ খরচ  (তফিসল-জ) ... ৪৫৫.০০ ৪৯৪.৫০ ৪২৮.৫০ ৪৯.৬০

29. ালািন িনরাপ া িদবস উদযাপন য় ... ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ১.২০

মাট ... ৬২৬৮.২৮ ৬৩৭১.০০ ৬৩২৮.৬৬ ২৮১০.৮৭
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(তফিসল -খ)

িপএসিস সং া   েয়র িব ািরত তািলকা  ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

রাজ

1. উপেদ া/পরামশক িফ য়

৩২৫৭১০১ ক.  দশীয় ... ২০.০০             ১৫.০০              ১৫.০০             ০.০০

৩২৫৭১০১ খ.  বেদিশক ... ৫০.০০             ৫০০.০০            ৪০.০০             ০.০০

2. জানাল/সামিয়কী/সদ  পদ  িফ

3211127 ক.  দশীয় ... ৩.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

3211127 খ.  বেদিশক ... ১০.০০ ৮.০০ ৮.০০ ০.০০

3. আ ায়ন 

3211106 ক.  দশীয় ... ২০.০০             ৮.০০               ৫.০০               ০.০০

3211106 খ.  বেদিশক ... ৫০.০০             ৪০.০০              ২০.০০             ০.০০

4. মণ, যাতায়াত ও হােটল খরচ

3241101 ক.  দশীয় ... ১০.০০ ১০.০০ ৫.০০ ০.০০

3242101 খ.  বেদিশক ... ১০০.০০           ৮০.০০             ৫০.০০             -               

5. 3211110 আইন খরচ  ... ৩,০০০.০০        ৩,০০০.০০         ৪,০০০.০০        ১,৮৮৩.৮৫      

6. 3111332 স ানী ... ৩০.০০            ৩০.০০             ৫.০০               ০.০০

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

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

9. সা  াস ে র িনরাপ া ও র ণােব ণ য় ... ৫০০.০০           ৫০০.০০ ১০০.০০           ৪.২১

10. 3231101
িশ ণ ( বেদিশক সাহা )(িপএসিস িনং 
া )

...            ৩০০.০০             ৩০০.০০            ৩০০.০০                   -   

11.
ব াপনা য় ( টানার য়, িপএসিস ড েম  

তরী খরচ)
...            ১৫০.০০               ৫০.০০              ৩০.০০ ০.০০

মাট ... ৪,৩২৮.০০         ৪,৬২৮.০০          ৪,৬৬৫.০০         ১,৯৬৮.০৬        

  (তফিসল -গ)

মরামত ও র ণােব ণ য়  ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. 3258108 ভবন/দালান ... ২৩০.০০ ১৯৫.০০ ১৭৫.০০ ১৪১.৬৩

2. 3258101 গািড় ও মাটর সাইেকল ... ১১৯.০০ ৯২.০০ ৭০.০০ ৫৯.৩৮

3. 3258104 অিফস সর াম (সফটওয়ার) ১১০.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৮৬.৫২

4. 3258102 আসবাবপ  ও অ া ... ৩০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১০.৮০

মাট ... ৪৮৯.০০ ৪২২.০০ ৩৮০.০০ ২৯৮.৩৩
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(তফিসল -ঘ)

সমাজ ক াণ য় ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. 3821108 ধম য় অ ান ... ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০

2. 3821115 বািষক ীড়া ও সাং িতক অ ান ... ২২.০০ ২২.০০ ২২.০০ ১৫.০০

3. 3821108  Prayer ম ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

4. 3821117 ি  ও র ার ... ২৫.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৮.৫৬

*5. িসএসআর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট ... ৫০.৫০ ৪৫.৫০ ৪৫.৫০ ২৬.০৬

* বােডর অ েমাদন সােপে  য় করা যােব।

  (তফিসল -ঙ)

পিরচালন াবর স ি েত িবিনেয়াগ ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ইমারত :

4111101 ক. বনানী হাউিজং কমে ২০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৭৪.২৩

4111317 খ. পে ােস ার ৫৭০.০০ ৩২৫.০০ ৩২৫.০০ ৫২৬.৫৫

2. 4112101 যানবাহন/গািড় ... ৮৮০.০০ ০.০০ ৬৭০.০০ ০.০০

3. 4112310 অিফস সর াম ... ৬৫.০০ ৫২.৫০ ৪০.০০ ৪০.০০

4. 4112314 অিফস আসবাবপ ... ৩০.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৮.০৭

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

6. 4112205 িবিবধ লধন খরচ ( ত কাজ) ... ২১০.০০ ১১০.০০ ১৬০.০০ ৪২৪.৩০

7. িনজ  অথায়েন বা বািয়ত  ক স হ* ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট লধন খরচ ... ১৯৬০.০০ ৬১৭.৫০ ১৩২৫.০০ ১০৮৩.১৫

ঋণ ও অি ম ( ধান কাযালয়)   (তফিসল -চ)

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. 7215105 মাটর সাইেকল/সাইেকল ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ৬২.০০

2. 7215101 িম য়/ হিনমাণ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১০০০.০০ ৪৩৫.০০

3. 7215102 কি উটার ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

মাট ২৬৫৫.০০ ২৬৫৫.০০ ১১৫৫.০০ ৪৯৭.০০
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(তফিসল -ছ)

অ া  াি  ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. 1422328 ট ার ফরম ও প মেটিরয়াল িবি ১০.০০ ১০.০০ ২০.০০ ১৮২৬.৯৪

2. িপএসিস সািভস িফ ৬৩৭.৫০ ৬৩৭.৫০ ৬০০.০০ ৫০৫.০৪

3. িপএসিস িনং া ৫৫২.৫০ ৫৫২.৫০ ৫২০.০০ ৮৩০.১৬

4. িপএসিস িরসাচ এ  ডেভলপেম ৫০০.০০ ৫৬০.০০ ৫৬০.০০ ৫৯২.৯৫

5. িপএসিস সািভস িফ খাত হেত াি ৩২০০.৫০ ৩৫২০.৫০ ৩৬৩০.০০ ১৩৮৩.০২

6. আইওিস অপােরশন হেত া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট ৪৯০০.৫০ ৫২৮০.৫০ ৫৩৩০.০০ ৫১৩৮.১১

(তফিসল -জ)

আ ষি ক/িবিবধ খরচ ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

1. 3221112 িনেয়াগ সং া  পরী া হণ ও আ ষি ক খরচ। ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ০.০০

2. াচার ও নিতকতা সং া । ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৩.৪৬

3.
অি  িনবাপক যে র িফিলং চাজ, ইউিপএস এর 

াটারী, কি উটার এবং অ া ।
৫০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৪.০৭

4. এিপএ বা বায়ন েণাদনা দান ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১.৫০

5.
ইেনােভশন কমপিরক নায় উ াবনী উে াগ 
বা বায়ন

৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ২.০০

6. উৎসব অ ান উদযাপন। ৮২.০০ ৮১.৫০ ৬৬.৫০ ৮.৫৭

মাট ৪৫৫.০০ ৪৯৪.৫০ ৪২৮.৫০ ৪৯.৬০
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 (তফিসল-ঝ)

বতন ও ভাতািদর তািলকা : ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. 3111101 কমচারীেদর বতন ( ড- ১-১০) ... ২১০৬.৬৪ ১৮৮৫.৪৭ ১৮৮৫.৪৭ ১৫০২.৬৩

2. 3111201 কমচারীেদর বতন ( ড-১১-২০) ... ১০২১.৫৮ ৯১৯.১৭ ৮৭০.৩৬ ৬৬৩.৬২

3. 3111310 কমচারীেদর বািড় ভাড়া ভাতা ( ড ১-১০) ... ১০৫৩.০০ ৯৪২.৭৩ ৯৪২.৭৩ ৪৬৬.০১

4. 3111310 কমচারীেদর বািড় ভাড়া ভাতা ( ড ১১-২০) ... ৫১০.৫০ ৪৫৯.৫০ ৪১৩.৭১ ১৮২.৩৩

5. মহাঘ ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. 3211131 আউটেসািসং ( সবা ) ... ১৮৯.৫৮ ১৭২.২৮ ১৩১.০০ ১০৭.১৭

7. 3111302 কমচারীেদর  যাতায়াত ভাতা ... ৮.০০ ৭.৬৪ ৭.৬৪ ৫.৬৮

8. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা ... ৪৯.০৫ ৪৪.২১ ৪৩.০০ ২৩.০৭

9. 3111331 আ ায়ন ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৫৩

10. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... ৮৯.২২ ৭৬.৫৯ ৭৪.৩৬ ৬৭.৭৯

11. 3111306 িশ া ভাতা ... ২৭.৪৮ ২৩.০০ ২৩.০০ ১৯.৪৩

12. 3111314 িফন ভাতা ... ৬.৩৭ ৬.০৩ ৬.০৩ ৩.৭৮

13. 3111325 উৎসব বানাস ... ৬০৯.৪৭ ৩১১.৯৯ ২৯০.০০ ২৩৯.৮৬

14.  *উৎসাহ বানাস ... ৬০৯.৪৭ ৩০৯.৭৭ ২৯০.০০ ২১৯.৫০

15. গা ী িবমা ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৪১.৪৪

16. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা ... ১০৯.৬০ ৪৪.৮৬ ৭৯.৭৮ ১৩.৩৬

17. াস ভাতা ... ৮৪.৫৯ ৭৫.০০ ৭০.০০ ৬৪.৪৯

18.
31111338 অ া  ভাতা মাবাইল, টিলেফান চাজ 

এ াউ  ও অ া )
... ৩২.১৬ ২৫.০০ ২৪.৭৩ ১৮.০০

মাট ... ৬৬০৯.৭১ ৫৪০৬.২৪ ৫২৫৪.৮১ ৩৬৩৮.৬৯

* উৎসাহ বানােসর িবপরীেত বােজেট বরা ত অথ েয়র ে  অথ িবভােগর বা েমাদন অব ই হণ করেত হেব।
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(ল  টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত অ েমািদত ত
নং কাড ২০২2-২3 ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত ) 

8231101 ক. আসল ... ২১০৭৪.৬৮ ২২৩৮৪.৫৩ ৯২৯৮.০৬ ১৪৫৩৮.৩৪

3411101 খ. দ ... ১৫৬১১.৪৭ ১৬৬৪৮.৮৫ ৭৩০৩.৪২ ১৯১৬৯.১২

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 ... ১৭২৩০.২২ ১৮৩৬৬.৯৭ ১৮৭৩২.২০ ১৬১৯৩.৪৩

3421602 খ. দ ... ৭০৮৩.৬৩ ৭৫৯৯.৬৫ ১২৭১১.৬৯ ৯৮০৯.৪৮

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. দীঘেময়ািদ 

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. দীঘেময়ািদ 

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 ... ৬১০০০.০০ ৬৫০০০.০০ ৪৮০৪৫.৩৭ ৫৯৭১০.৩৭

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

            দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক ৩০.০৬.২1 পয   বােজট সংেশািধত বােজট আদায়   

ন র কাড   বেকয়া ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী ১০১০০২৩.২০

1.   আসল ... ০.০০ ৪৬৯৩৫.০০ ৪৬৯৩৫.০০ ৮৬৪১.৫৫

2.   দ ... ০.০০ ৬২২৩১.৪০ ৬৬৪৩১.৪০ ৮১০৩.৭৯

মাট ... ১০১০০২৩.২০ ১০৯১৬৬.৪০ ১১৩৩৬৬.৪০ ১৬৭৪৫.৩৪

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

দীঘেময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী (ইউিনট স হ)
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