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

১৯৮৫ সােলর ২১ নং অ ােদশ বেল (The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation 

Ordinance No XXI, 1985) 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 ২৭  াস  রেয়েছ। াস িল হে  িসেলট, 
জালালাবাদ, ছাতক, িততাস, হিবগ , বগমগ , িবয়ানীবাজার, ফনী, ফ গ , কামতা, মঘনা, নরিসংদী, কলাশ লা, 
রিশদ র, বাখরাবাদ, স তাং, বিদয়া, শাহবাজ র, সাং , সালদা নদী, িবিবয়ানা, মৗলভীবাজার, বাং ড়া, ল র, পগ , 

কাইল ও ভালা-নথ। উি িখত ২৭  াস ে র মে  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 ৭  অ স ান প খনন, ১০  উ য়ন ও ওয়াকওভার প খনন এবং ১  
ওয়াকওভার িরগ য় করা হেয়েছ; 

 ৫৪৩৫ লাইন িক.িম. ি মাি ক  এবং ২২৪৫ বগ িক.িম. ি মাি ক জিরপ স   করা হেয়েছ;    

 জাতীয় কা ািন ও উৎপাদন ব ন ি র অধীেন আইওিস’র মা েম াস উৎপািদত হে । িবগত বছরস েহর লনায় 
বতমােন াস সরবরাহ ি  পেয় ৩২৪৬ এমএমিসএফিডেত উ ীত হেয়েছ;   

  দেশর মবধমান ালািনর চািহদা মটােনার লে  এলএনিজ আমদািনর কায ম  হেয়েছ; 

  মেহশখালীেত অবি ত ২ ( ই ) ভাসমান এলএনিজ টািমনাল (FSRU) াপন করা হেয়েছ যার মা েম আমদািন ত 
তরলী ত া িতক াস (এলএনিজ) জাতীয় ীেড সরবরাহ করা হে ।  
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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  বা ব খী পিরক না হণ ও কমকাে র ফেল দেশর মবধমান অথৈনিতক ি  ও জীবনযা ার মান 
উ য়েনর সােথ লািনর চািহদা ত ি  পাে । িব মান চািহদার লনায় সরবরােহর ঘাটিত রেয়েছ; 

 চািহদা ও জাতীয় ি ডর চােপর সােথ সম য় রেখ িবেভ  িফে র াস উৎপাদন অ াহত রাখা, হীত কে র যথাযথ 
বা বায়েন দীঘ ি তাপিরহার বক াস উৎপাদন ি  ও ন ন াসে  আিব ার 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 

 সরকার ঘািষত ‘ পকার ২০২১’ এর আেলােক দশজ াথিমক ালািন তথা াস ও কয়লার অ স ান, উ য়ন ও 
উৎপাদন এবং তরলী ত া িতক াস (এলএনিজ) আমদািনর লে  পে াবাংলা হেত িবিভ  পিরক না হণ এবং তা 
বা বায়ন করা হে ;  

 আগামী কেয়ক বছর দশীয় াস উৎপাদেনর বতমান হার বজায় রাখার লে  ন ন ন ন অ স ান প খনন , উ য়ন 
প খনন ও েপর ওয়াক ওভার করার কায ম হণ করা হেয়েছ। অ িদেক, ােসর ঘাটিত রেণর লে  

আমদািন ত তরলী ত া িতক াস (এলএনিজ) মেহশখালীেত অবি ত ২ ( ই)  ভাসমান এলএনিজ টািমনাল 
(FSRU)হেত জাতীয় ীেড সরবরাহ করা  হেয়েছ;  

 ক বাজােরর মাতারবাড়ী- ত আর ও এক  লিভি ক এলএনিজ টািমনাল স  হেব মেম আশা করা যায়। াস 
স ালন ও িবতরণ ব া অেটােমশেনর আওতায় আনার লে  আ জািতক পরামশক িনেয়ােগর ি য়া  চলমান আেছ। 
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 বড় িরয়া কয়লা খিনর স াল পােটর উ র ও দি ণ অংশ হ’ ত উ ু  প িতেত কয়লা উে ালেনর জে  
িফিজিবিল  ািড ণয়েনর কাযািদ ি য়াধীন আেছ। া  িফিজিবিল  ািড িরেপােটর িভি েত উ ু  প িতেত 
কয়লা উে ালেনর লে  উ য়ন পিরক না হণ করা হেব।     

 

১০. সং ার ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত, ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং ২০১৯-২০ অথ 
বছেরর মাট আয়, মাট য়, য় উ ৃ  আয়/(ঘাটিত) িন প:    

                                                                                                                                        (ল  টাকায়) 
িমক 

ন র 
িববরণ বােজট  

২০২১-২২ 
সংেশািধত বােজট  

২০২০-২১ 
অ েমািদত বােজট  

২০২০-২১ 
ত/ সামিয়ক 
২০১৯-২০ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. মাট আয় ১১৯১৫৬.১১ ১০৯৩৬৭.০০ ১১৯১৯৬.২৬ ১৫২৯৪৭.০৮ 
২. মাট য় ৩৯০২০.০৮ ৩৩৪০৬.৩৪ ৩৫৩৯৮.৭৪ ৫৮৮৮১.১৭ 
৩. য় উ ৃ  আয়/(ঘাটিত) ৮০১৩৬.০৩ ৭৫৯৬০.৬৬ ৮৩৭৯৭.৫২ ৯৪০৬৫.৯১ 

 
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। ২০১৯-২০ অথবছেরর ১৫২৯.৪৭ কা  টাকা মাট আেয়র মে  লিভ াি র পিরমাণ িছল 
১৮.০০ কা  টাকা এবং অবিশ াংশ আয় এেসেছ বসািয়ক নাফা, দ ও অ া  াি  থেক। ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত 
বােজেট মাট আেয়র পিরমাণ হেব ১০৯৩.৬৭ কা  টাকা। ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত বাজেট লিভ াি র পিরমাণ ১৮.০০ 

কা  টাকা এবং মাট আেয়র পিরমাণ হেব ১১৯১.৫৬ কা  টাকা। সং ার সকল  য় িমটােনার পর ২০২০-২১ অথবছেরর 
সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত বােজেট উ ৃ  থাকেব যথা েম ৭৫৯.৬১ কা  ও ৮০১.৩৬ কা  টাকা।    
 
 খ. তহিবল বাহ 
 সং ার ধান কাযালেয়র য় উ ৃ  আয়, অবচয় ও অ া  াি সহ ২০১৯-২০ অথবছের বােজেট মাট ১১৪৩১.১৬ 
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। ২০২০-২১  
অথবছেরর সংেশািধত বােজেট ১১৩৮৫.২৪ কা  টাকার তহিবেলর িবপরীেত ১১৩৮৫.২৪ কা  টাকার তহিবল েয়ােগর ফেল  
কান উ ৃ  তহিবল থাকেব না। ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত বােজেট ১১৪১৯.০৭ কা  টাকার তহিবল সং হ া লন করা 

হেলও তহিবল েয়ােগর পেরও  কান উ ৃ  তহিবল থাকেব না।  
  
গ. লধন কাঠােমা 
 ৩০ ন ২০২০ তািরেখ সং ার ধান কাযালেয়র মাট স েদর পিরমাণ িছল ২৮০৪৪.১২ কা  টাকা যার শতকরা ৭৪ 
ভাগ ঋণ ও ২৬ ভাগ লধন ারা যাগান দয়া হেয়েছ। ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত 
বােজেট ঋণ ও লধেনর অ পাত হেব যথা েম ৭১:২৯ ও ৬৮:৩২ এবং মাট স দ া লন করা হেয়েছ যথা েম ২৮১১০.৭২ 
কা  ও ২৮১৬৯.০৯ কা  টাকা। 
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 ঘ. রা ীয় কাষাগাের দয় 
২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত বােজেট পে াবাংলা যথা েম ৭০০.০০ 

কা  ও ৭৫০.০০ কা  টাকা কের সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/ লভ াংশ িহসােব সরকারেক দান করেব। ২০১৯- ২০ 
অথবছের সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/ লভ াংেশর পিরমাণ িছল ৮৫৪.৮৬ কা  টাকা।   
 
ঙ.  জনবল  
 ২০১৯-২০ অথবছের কেপােরশেনর ধান কাযালেয় জনবল িছল ৪৩৭ জন। ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত বােজট ও 
২০২১-২২ অথবছেরর া িলত বােজেট ত ািশত জনবেলর সং া হেব যথা েম ৪৫৭ জন ও ৫০১ জন। ২০১৯-২০ অথবছের 
কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৮,৭৯,৬৭০.০০ টাকা। ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত বােজেট কম িত গড় বতন 
ও ভাতািদর পিরমাণ হেব ১০,৩৮,৮১৪.০০ টাকা। ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত বােজেট কম িত গড় বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 
ি  পেয় হেব ১০,৪৮,৮৬৪.০০ 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 ।   



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

বিিরণ িাজেট িাজেট সংজ াবিত িাজেট 

২০২১-২২ 

িাংলাজে  ততল, গ্যাস ও খবিে সম্পে কজ্ পাজর ি 

প্রাক্কবলত আয় ও ব্যয় 

প্রিাি কার্ পালয় 

(লাখ টাকায়) 

অনুজ াবেত সা বয়ক 

আয় 

১ ইউবিটসমূহ হজত ললবি সংগ্রহ  ১৮০০.০০  ১৮০০.০০  ১১৭.৩২  ১৮০০.০০ . 

২ সরকাবর  অনুোি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩ তিজেব ক অনুোি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ লাইজসন্স বি, কর ইতযাবে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৫ লরবেজে ি ও িাবষ পক বি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৬ লসিার েন্য প্রাপ্য বি  ১৫৮৪১.০০  ১৫৩২৬.০০  ১৬৭২৪.৭৫  ১৫৫৪১.২৬ . 

৭ প্রকা িা বিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ ব্যিসাবয়ক মুিািা  ৭৫০০০.০০  ৭০০০০.০০  ৮০০০০.০০  ৮৫৪৮৬.৩৮ . 

৯ প্রাপ্য সুে  ২০৯১৫.১১  ১৮২৪৪.০০  ১৯১৬২.৯১  ৪৭৩৮৫.৯০ . 

১০ প্রাপ্য িাড়া  ২৭০.০০  ২৭০.০০  ৫০০.০০  ২৬৯.৯৯ . 

১১ অন্যান্য  ৫৩৩০.০০  ৩৭২৭.০০  ২৬৯১.২৮  ২৪৬৩.৫৫ . 

১২ ল াট আয়  ১১৯১৫৬.১১  ১০৯৩৬৭.০০  ১১৯১৯৬.২৬  ১৫২৯৪৭.০৮ . 

ব্যয় 

১৩ লিতি ও িাতাবে  ৫২৫৪.৮১  ৪৭৪৭.৩৮  ৫৪৯৫.৭৭  ৩৮৪৪.১৬ . 

১৪ ক পচারীজের িবিষ্য তহবিল/ল্ি ি িান্ড  ৬৪৩০.০০  ৬১৩০.০০  ৬২৩০.০০  ৬০৭০.০৮ . 

১৫ ল রা ত ও রক্ষণাজিক্ষণ  ৩৮০.০০  ৩৮০.০০  ৩৮০.০০  ২৯১.৯০ . 

১৬ অিচয়  ৩৭০.০০  ৩৭০.০০  ৩৭০.০০  ৩৫৯.১০ . 

১৭ প্রব ক্ষণ  ৪০.০০  ৩৫.০০  ৩০.০০  ২১.৫১ . 

১৮ বসএিবে, ল্ট্রল, অকজটি , লুবিজকণ্ট ও অন্যান্য  ১৫০.০০  ১৪৫.০০  ১৪৫.০০  ১০১.৪৩ . 

১৯ স াে কল্যাণ ব্যয়  ৪৫.৫০  ৩২.৫০  ৪৮.৫০  ৩৪.৪৪ . 

২০ উ্জেষ্টা বিজয়াজের েন্য ব্যয়  ৬.০০  ৬.০০  ৬.০০  ৩.৭৫ . 

২১ ির্তপবক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ ্বরজ াবিতব্য সুে  ২০০১৫.১১  ১৭৩৪৪.০০  ১৮২৬২.৯১  ৪৫৯০৪.৮৩ . 

২৩ অন্যান্য  ৬৩২৮.৬৬  ৪২১৬.৪৬  ৪৪৩০.৫৬  ২২৪৯.৯৭ . 

২৪ ল াট ব্যয়  ৩৯০২০.০৮  ৩৩৪০৬.৩৪  ৩৫৩৯৮.৭৪  ৫৮৮৮১.১৭ . 

২৫  াথাব্ছু ব্যয় (সুে ব্যতীত ) (টাকা)  ৩৭৯৩৪০৭.১৯  ৩৫১৪৭৩৫.২৩  ৩৩৭৩১৯৪.৮৮  ২৯৬৯৪১৪.১৯ . 

২৬ লহড অবিস ও ইউবিজটর ব্যয় হার  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৭ ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটবত)  ৮০১৩৬.০৩  ৭৫৯৬০.৬৬  ৮৩৭৯৭.৫২  ৯৪০৬৫.৯১ . 

 ৩৫৭  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে কদ্ পাদেশি 

বাদজট সাংদশানিৈ বাদজট বাদজট 
নববেণ 

২০২১-২২ প্রাক্কনলৈ মুিাফা ও ৈহনবল প্রবাহ 

প্রিাি কার্ পালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামনয়ক অনুদমানেৈ 

ৈহনবদলে উৎস 

১ প্রােনিক  িগে ও ব্াাংক  নিনৈ  ১,০৩২,৭৫৬.৪৬  ১,০৩২,৬৭১.১২  ৮৭৩,১২১.২২  ৮৬৯,১৪২.৯৬ . 

২ ব্য় উদ্বৃত্ত আয়  ৭৫,৯৬০.৬৬  ৮০,১৩৬.০৩  ৯৪,০৬৫.৯১  ৮৩,৭৯৭.৫২ . 

৩ অবচয়  ৩৭০.০০  ৩৭০.০০  ৩৫৯.১০  ৩৭০.০০ . 

৪ অন্যান্য (িগে ব্ৈীৈ)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৫ প্রাপ্য িতুি মূলিি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৬ প্রাপ্য ঋণ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ িায়ী ্নেচালি সম্পনত্ত নবক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ অন্যান্য িায়ী সম্পনত্ত নবক্রয়  ৭০০.০০  ৭০০.০০  ৪২৬.৬০  ৭০০.০০ . 

৯ ব্াাংক  ওভােড্রাফট বৃনি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ ্াওিাোেসহ অন্যান্য চলনৈ োয় বৃনি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অন্যান্য  ২৮,৭৩৭.৩০  ২৮,০৩০.২৬  ১৭৫,১৪৩.২৬  ৪৪,৭০৮.২১ . 

১২ মমাট ৈহনবল সাংগ্রহ  ১,১৩৮,৫২৪.৪২  ১,১৪১,৯০৭.৪১  ১,১৪৩,১১৬.০৯  ৯৯৮,৭১৮.৬৯ . 

ৈহনবদলে প্রদয়াগ 

১৩ আয়কে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৪ পূব পবৈী বৎসদেে সমন্বয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ সেকানে মকাষাগাদে প্রদেয় অবোি/লভ্াাংশ  ৭০,০০০.০০  ৭৫,০০০.০০  ৮৫,৪৮৬.৩৮  ৮০,০০০.০০ . 

১৬ িায়ী ্নেচালি সম্পনত্তদৈ নবনিদয়াগ  ১,১৬১.০০  ১,৩২৫.০০  ১,০২৭.৮৬  ৩,৭১২.৫২ . 

১৭ অন্যান্য িায়ী সম্পনত্তদৈ নবনিদয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৮ েীর্ পদময়ানে ঋণ ্নেদশাি  ২৮,৭৩৭.৩০  ২৮,০৩০.২৬  ১৮,০২৩.৩৯  ৪৪,৭০৮.২১ . 

১৯ মজুেসহ অন্যান্য চলনৈ সম্পে বৃনি  ৫,২০০.০০  ৫,২০০.০০  ৫,২০০.০০  ৫,২০০.০০ . 

২০ সমা্িী িগে ও ব্াাংক নিনৈ  ১,০৩২,৬৭১.১২  ১,০৩১,১৯৭.১৫  ১,০৩২,৭৫৬.৪৬  ৮৬৩,৯৩৭.৯৬ . 

২১ অন্যান্য  ৭৫৫.০০  ১,১৫৫.০০  ৬২২.০০  ১,১৬০.০০ . 

২২ মমাট ৈহনবল প্রদয়াগ  ১,১৩৮,৫২৪.৪২  ১,১৪১,৯০৭.৪১  ১,১৪৩,১১৬.০৯  ৯৯৮,৭১৮.৬৯ . 

২৩ িীট ৈহনবল বৃনি/(র্াটনৈ)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

 ৩৫৮  



 

প্রধান কার্ যালয় 

২০২২ ২০২১ ২০২০ 

বিিরণ        িাজেট           

৩০ জুন 
৩০ জুন 

     সংজ াবধত       

৩০ জুন 

২০২২ 

িাংলাজে  ততল, গ্যাস ও খবনে সম্পে কজ্ যাজর ন 

প্রাক্কবলত বিবত্ত্র  জুন  

 ৩৫৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামবয়ক 

মূলধন ও োয় 

১ মূলধন ১৯৯১০.৩৬ ১৯৯১০.৩৬ ১৯৯১০.৩৬ . 

২ সংরবিত তহবিল ৮৭৯৪৮৭.০২ ৭৯৯৩৫০.৯৯ ৭২৩৩৯০.৩৩ . 

৩ ইক্যুইটি ৮৯৯৩৯৭.৩৮ ৮১৯২৬১.৩৫ ৭৪৩৩০০.৬৯ . 

৪ েীর্ যজময়াবে োয় -৫৪৪৫৩.৬০ -২৬৪২৩.৩৪ ২৩১৩.৯৬ . 

৫ চলবত োয় ১৯৭১৯৬৪.৭২ ২০১৮২৩৪.৪৬ ২০৫৮৭৯৭.১৫ . 

৬ মমাট োয় ১৯১৭৫১১.১২ ১৯৯১৮১১.১২ ২০৬১১১১.১১ . 

৭ মমাট তহবিল ২৮১৬৯০৮.৫০ ২৮১১০৭২.৪৭ ২৮০৪৪১১.৮০ . 

মূলধন কাঠাজমা ও বলক্যইবিটি অনু্াত 

৮ ঋণ মূলধন অনু্াত ৬৮ : ৩২ ৭১ : ২৯ ৭৪:২৬ . 

৯ চলবত অনু্াত ১.৪২ : ১ ১.৩৯ : ১ ১.৩৬ : ১ . 

১০ তিবরত সম্পে অনু্াত ১.৯২ : ১ ১.৮৩ : ১ ১.৩৬ : ১ . 

সম্পবওসমূহ 

১১ ব্যিসা ্বরচালনার িাির সম্পবি ১০৪৮২.৭৫ ৯১৫৭.৭৫ ৭৯৯৬.৭৫ . 

১২ িাে : ক্রমপুবিত অিচয় ৫৪৮৬.০৬ ৫১১৬.০৬ ৪৭৪৬.০৬ . 

১৩ নীট িাির সম্পবি ৪৯৯৬.৬৯ ৪০৪১.৬৯ ৩২৫০.৬৯ . 

১৪ অন্যান্য িাির সম্পবি ৪৪৯৮.৯৩ ৪৪৯৮.৯৩ ৪৪৯৮.৯৩ . 

১৫ চলবত সম্পে ২৮০৭৪১২.৮৮ ২৮০২৫৩১.৮৫ ২৭৯৬৬৬২.১৯ . 

১৬ মমাট সম্পে ২৮১৬৯০৮.৫০ ২৮১১০৭২.৪৭ ২৮০৪৪১১.৮১ . 

 ৩৫৯  



 

বাজেট 
বববরণ 

বাাংলাজেশ তৈল, গ্যাস ও খবিে সম্পে কজ্ পাজরশি 

                      ২০২১-২২ 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

সাংজশাবিৈ  বাজেট বাজেট 

(লাখ টাকায়) 

অনুজ াবেৈ সা বয়ক 

আ োবি শুল্ক ১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ োবির উ্র ববক্রয় কর ২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ োবির অনু বৈ বি ৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রজয়র উ্র আবগাবর শুল্ক/ভ্যাট ৪  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রয় কর ৫  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরকাবর ঋজণর সুে ৬  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরকাবর ককাষাগাজর প্রজেয় অবোি/লভ্যাাংশ ৮  ৭৫,০০০.০০  ৮৫,৪৮৬.৩৮  ৭০,০০০.০০  ৮০,০০০.০০ . 

রপ্তাবি কর ৯  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সড়ক বি পাণ কর ১০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

লাইজসন্স বি ১১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

উিণয়ি বি ১২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

অন্যান্য ১৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ক াট ১৪  ৭৫,০০০.০০  ৮৫,৪৮৬.৩৮  ৭০,০০০.০০  ৮০,০০০.০০ . 

 ৩৬০  



 

সংশ োধিত বোশেট 

কর্মীর সংখ্যো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

          

প  
বততর্মোন  

সংখ্যো 

কর্মীর শ্রেধি 

 
বোশেট 

প্রতযোধ ত  

সংখ্যো 

         

প  

বততর্মোন  

সংখ্যো 

প্রতযোধ ত  

সংখ্যো 

বততর্মোন  

সংখ্যো 

         

প  

বোশেট 

মূল 

 শ্রবতন 

কর্মী প্রধত 

 গড় (টোকো)  

শ্রর্মোট শ্রবতন 

ও 

১২ ১৩ 

বোংলোশে  ততল, গ্যোস ও খধনে সম্পে কশ্ তোশর ন 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

কর্মীর ধববরি 

প্রিোন কোর্ তোলয় 

 361.00 

ভোতোধে 

ভোতোধে 

সোর্মধয়ক 

১ 
 ১,৬৪৮,৪৮০  কর্ম তচোরী (শ্রেড ১-৫)  ৩১০  ১৯২  ২০২  ৩১০  ১৯২  ২০২  ৩১০  ১৯২  ১,৮৮৫.৪৭  ১,৪৪৪.৪৬  ৩,৩২৯.৯৩ . 

২ 
 ০  কর্ম তচোরী (শ্রেড ৬-৯)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩ 
 ০  কর্ম তচোরী (শ্রেড ১০)  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ 
 ১,৬৪৮,৪৮০  উ্-শ্রর্মোট (১+২+৩)  ৩১০  ১৯২  ২০২  ৩১০  ১৯২  ২০২  ৩১০  ১৯২  ১,৮৮৫.৪৭  ১,৪৪৪.৪৬  ৩,৩২৯.৯৩ . 

৫ 
 ৭২৩,৩৩৯  কর্ম তচোরী(শ্রেড ১১-২০)  ৩৪২  ১৯৯  ২৪৮  ৩৪২  ১৯৯  ২০৯  ৩৪২  ১৯৯  ৮৭০.৩৬  ৯২৩.৫২  ১,৭৯৩.৮৮ . 

৬ 
 ০  েক্ষ েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ 
 ০  আিো-েক্ষ েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ 
 ০  অেক্ষ েধর্মক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ 
 ২৫৬,৮৬৩  অধনয়ধর্মত েধর্মক  ০  ৪৬  ৫১  ০  ৪৬  ৪৬  ০  ৪৬  ১৩১.০০  ০.০০  ১৩১.০০ . 

১০ 
 ৭২৩,৩৩৯  উ্-শ্রর্মোট (৫+...+৮)  ৩৪২  ১৯৯  ২৪৮  ৩৪২  ১৯৯  ২০৯  ৩৪২  ১৯৯  ৮৭০.৩৬  ৯২৩.৫২  ১,৭৯৩.৮৮ . 

১১ 
 ১,০৪৮,৮৬৪  শ্রর্মোট (৪+৯+১০)  ৬৫২  ৪৩৭  ৫০১  ৬৫২  ৪৩৭  ৪৫৭  ৬৫২  ৪৩৭  ২,৮৮৬.৮৩  ২,৩৬৭.৯৮  ৫,২৫৪.৮১ . 

 ৩৬১  



 

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 কেপােরশন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

কম র িববরণ 

ধান কাযালয় 

 362.00

কম  িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ েমািদত সামিয়ক 

 ১,৭২৫.৪৯  ১,২৩৫.৩১  ২,৯৬০.৮০  ২,২৩৪.৯৮  ৮৬১.৭০  ৩,০৯৬.৬৮ ১৪৬৫৭৪৩  ১৪৬০৬৯৮  ১২৭১৮৮০  ১,৫৬৪.১৬  ৮৭৭.৮৫  ২,৪৪২.০১

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,২৬৮.৯৪  ১,০১৬.১৫  ২,২৮৫.০৯ ০  ৯১৪০৩৬  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

 ১,৭২৫.৪৯  ১,২৩৫.৩১  ২,৯৬০.৮০  ৩,৫০৩.৯২  ১,৮৭৭.৮৫  ৫,৩৮১.৭৭ ১৪৬৫৭৪৩  ১১৬৪৮৮৫  ১২৭১৮৮০  ১,৫৬৪.১৬  ৮৭৭.৮৫  ২,৪৪২.০১

 ৮৬৫.৫৭  ৭৮৯.৮০  ১,৬৫৫.৩৭  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ৭৯২০৪৩  ০  ৬৫৫৮৬৪  ৭৪৩.৯২  ৫৬১.২৫  ১,৩০৫.১৭

 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

 ১৩১.২১  ০.০০  ১৩১.২১  ১১৪.০০  ০.০০  ১১৪.০০ ২৮৫২৩৯  ২৪৭৮২৬  ২১০৮২৬  ৯৬.৯৮  ০.০০  ৯৬.৯৮

 ৮৬৫.৫৭  ৭৮৯.৮০  ১,৬৫৫.৩৭  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ৭৯২০৪৩  ০  ৬৫৫৮৬৪  ৭৪৩.৯২  ৫৬১.২৫  ১,৩০৫.১৭

 ২,৭২২.২৭  ২,০২৫.১১  ৪,৭৪৭.৩৮  ৩,৬১৭.৯২  ১,৮৭৭.৮৫  ৫,৪৯৫.৭৭ ১০৩৮৮১৪  ১০৮১৮৪৪  ৮৭৯৬৭০  ২,৪০৫.০৬  ১,৪৩৯.১০  ৩,৮৪৪.১৬

 ৩৬২  



 (তফিসল-ক)

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

িমক অথৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড িববরণ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. 3111327 অিধকাল য় ... ২০০.০০ ২২৫.০০ ২২৫.০০ ১৬২.২৩

2. 3257302 িচিকৎসা খরচ ... ৫৫.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৪.১২

3. 3256106 পাশাক পির দ ... ১৪০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ৮৪.৬৭

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

5. 3241101 মণ ও যাতায়ত য় ... ৫০.০০ ২৫.০০ ৫০.০০ ৩৭.০৭

6. 3255105 ণ ও মিনহাির ... ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৪৯.৩৮

7. খাজনা, ভাড়া ও কর ... ১০২.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৭৮.১২

8. 3211113 িব ৎ ... ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৮৬.৪৩

9. 3211120 ডাক, তার, টিলেফান ও টেল ... ২৭.৬০ ২৪.৯০ ২০.০০ ৬.৬৭

10. 3211125 চার ও িব াপন ... ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৩৪.৫১

11. 3211110 আইন খরচ ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১৪০.০০ ৩১.১৭

12. 3221101 অিডট িফ ... ৯.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৪.২০

13. কমচারীেদর জ  বাস ভাড়া ... ২৩২.০৬ ২৩২.০৬ ২৩২.০৬ ১১২.৬৫

14. 3821116 িবমা (সাধারণ) ... ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ১৫.৪৬

15. 3221108 াংক চাজ ... ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৮.৪৬

16. 3211106 িবেদশী অিতিথ আ ায়ন ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ০.০৮

17. 3211106 আ ায়ন ( বাড ) ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২২.৫১

18. 3111332 স ানী ... ১৮.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৫.১২

19. বসা উ য়ন য় ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৯২

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 ০.০০

22. 3211102 ধালাই খরচ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৭৭

23. 3211127 পি কা ও সামিয়কী ... ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০

24. িপএসিস সং া  য় (তফিসল-খ) ... ৪৬৬৫.০০ ২৮৬২.০০ ২৯১৫.০০ ১৩৯৫.৫৯

25. 3211127 বইপ ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

26. তজসপ / াকািরজ ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৭৪

27. 1112101 কেপােরট া ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

28. আ ষি ক/িবিবধ খরচ  (তফিসল-জ) ... ৪২৮.৫০ ১৫৮.৫০ ২৬৬.৫০ ৫৪.১০

29. ালািন িনরাপ া িদবস উদযাপন য় ... ০.৫০ ২.০০ ৫.০০ ০.০০

মাট ... ৬৩২৮.৬৬ ৪২১৬.৪৬ ৪৪৩০.৫৬ ২২৪৯.৯৭
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(তফিসল -খ)

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

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

রাজ

1. উপেদ া/পরামশক িফ য়

৩২৫৭১০১ ক.  দশীয় ... ১৫.০০          ১০.০০             ২০.০০             ০.০০

৩২৫৭১০১ খ.  বেদিশক ... ৪০.০০          ৩০.০০            ৫০.০০             ০.০০

2. জানাল/সামিয়কী/সদ  পদ  িফ

3211127 ক.  দশীয় ... ২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০

3211127 খ.  বেদিশক ... ৮.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০

3. আ ায়ন 

3211106 ক.  দশীয় ... ৫.০০            ৫.০০              ৪০.০০             ০.৬৩

3211106 খ.  বেদিশক ... ২০.০০          ২০.০০             ৭০.০০             ০.০০

4. মণ, যাতায়াত ও হােটল খরচ

3241101 ক.  দশীয় ... ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০

3242101 খ.  বেদিশক ... ৫০.০০          ৫০.০০            ১০০.০০           ৯০.০০          

5. 3211110 আইন খরচ  ... ৪,০০০.০০     ২,৫০০.০০        ২,০০০.০০        ১,০৬৪.৭০      

6. 3111332 স ানী ... ৫.০০            ৫.০০              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... ১০০.০০        ২৫.০০ ২৫.০০             ০.০০

10. 3231101 িশ ণ ( বেদিশক সাহা ) ... ৩০০.০০        ১০০.০০           ৫০০.০০           ১৬০.২৬        

11. িবিবধ ... ৩০.০০          ২০.০০             ২০.০০             ০.০০

মাট ... ৪,৬৬৫.০০      ২,৮৬২.০০         ২,৯১৫.০০          ১,৩৯৫.৫৯       

  (তফিসল -গ)

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

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. 3258108 ভবন/দালান ... ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ১৫৩.১৫

2. 3258101 গািড় ও মাটর সাইেকল ... ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৩৭.৬০

3. 3258104 অিফস সর াম (সফটওয়ার) ১১০.০০ ১১০.০০ ১১০.০০ ৮৮.৪৬

4. 3258102 আসবাবপ  ও অ া ... ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১২.৬৯

মাট ... ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ২৯১.৯০
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(তফিসল -ঘ)

সমাজ ক াণ য় ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

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 ১৫.০০ ২০.০০ ১৮.০০

3. 3821108  Prayer ম ... ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.২৫

4. 3821117 ি  ও র ার ... ২০.০০ ১৪.০০ ২৫.০০ ১৩.৬৯

*5. িসএসআর ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট ... ৪৫.৫০ ৩২.৫০ ৪৮.৫০ ৩৪.৪৪

* বােডর অ েমাদন সােপে  য় করা যােব।

  (তফিসল -ঙ)

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

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

নং কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. ইমারত :

4111101 ক. বনানী হাউিজং কমে ১০০.০০ ৯০.০০ ৭৪.০০ ০.০০

4111317 খ. পে ােস ার ৩২৫.০০ ৫৪০.০০ ৫২৬.০০ ৩৫.৯৯

2. 4112101 যানবাহন/গািড় ... ৬৭০.০০ ০.০০ ১০০০.০০ ০.০০

3. 4112310 অিফস সর াম ... ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৬.৬৩

4. 4112314 অিফস আসবাবপ ... ২৫.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৩.৫৯

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

6. 4112205 িবিবধ লধন খরচ ( ত কাজ) ... ১৬০.০০ ৪৬৬.০০ ৪৬৬.০০ ০.১৬

7. িনজ  অথায়েন বা বািয়ত  ক স হ* ... ০.০০ ০.০০ ১৫৮১.৫২ ৯৪১.৪৯

মাট লধন খরচ ... ১৩২৫.০০ ১১৬১.০০ ৩৭১২.৫২ ১০২৭.৮৬

ঋণ ও অি ম ( ধান কাযালয়)   (তফিসল -চ)

(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. 7215105 মাটর সাইেকল/সাইেকল ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ৯৮.০০

2. 7215101 িম য়/ হিনমাণ ১০০০.০০ ৬০০.০০ ১০০০.০০ ৫২৪.০০

3. 7215102 কি উটার ৫.০০ ৫.০০ ১০.০০ ০.০০

মাট ১১৫৫.০০ ৭৫৫.০০ ১১৬০.০০ ৬২২.০০
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(তফিসল -ছ)

অ া  াি  ( ধান কাযালয়) (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. 1422328 ট ার ফরম ও প মেটিরয়াল িবি ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৩৯.৭১

2. িপএসিস সািভস িফ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ১১২৫.৪৬ ৬৩১.৩৪

3. িপএসিস িনং া ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৯৩৩.৫০ ৭৮৮.৭৯

4. িপএসিস িরসাচ এ  ডেভলপেম ৫৬০.০০ ৫৬০.০০ ৬১২.৩২ ৫৬৯.৭২

5. িপএসিস সািভস িফ খাত হেত ানা র ৩৬৩০.০০ ২০২৭.০০ ০.০০ ৪৩৩.৯৯

6. আইওিস অপােরশন হেত া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মাট ৫৩৩০.০০ ৩৭২৭.০০ ২৬৯১.২৮ ২৪৬৩.৫৫

(তফিসল -জ)

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

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

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

৩০০.০০ ৩০.০০ ১৫০.০০ ২২.৯৯

2. াচার ও নিতকতা সং া । ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০

3.
অি  িনবাপক যে র িফিলং চাজ, ইউিপএস 
এর াটারী, কি উটার এবং অ া ।

৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ২০.৬৯

4. এিপএ বা বায়ন েণাদনা দান ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০

5.
ইেনােভশন কমপিরক নায় উ াবনী উে াগ 
বা বায়ন

২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০

6. উৎসব অ ান উদযাপন। ৬৬.৫০ ৬৬.৫০ ৬৬.৫০ ১০.৪২

মাট ৪২৮.৫০ ১৫৮.৫০ ২৬৬.৫০ ৫৪.১০
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 (তফিসল-ঝ)

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

িমক অথৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

ন র কাড িববরণ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. 3111101 কমচারীেদর বতন ( ড- ১-১০) ... ১৮৮৫.৪৭ ১৭২৫.৪৯ ২২৩৪.৯৮ ১৫৬৪.১৬

2. 3111201 কমচারীেদর বতন ( ড-১১-২০) ... ৮৭০.৩৬ ৮৬৫.৫৭ ১২৬৮.৯৪ ৭৪৩.৯২

3. 3111310 কমচারীেদর বািড় ভাড়া ভাতা ( ড ১-১০) ... ৯৪২.৭৩ ৭৬৪.৫১ ৬৩৭.৫৮ ৪৭৩.৫২

4. 3111310 কমচারীেদর বািড় ভাড়া ভাতা ( ড ১১-২০) ... ৪১৩.৭১ ৩১৪.১৮ ২৮২.৫৩ ১৯৫.৬৪

5. মহাঘ ভাতা ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. 3211131 আউটেসািসং ( সবা ) ... ১৩১.০০ ১৩১.২১ ১১৪.০০ ৯৬.৯৮

7. 3111302 কমচারীেদর  যাতায়াত ভাতা ... ৭.৬৪ ৭.১৭ ৯.০০ ৬.১৮

8. 3111335 বাংলা নববষ ভাতা ... ৪৩.০০ ৪০.০০ ৩২.৪৫ ২৪.০৯

9. 3111331 আ ায়ন ভাতা ... ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৬০

10. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ... ৭৪.৩৬ ৭২.১০ ৮৩.১৬ ৭০.৫২

11. 3111306 িশ া ভাতা ... ২৩.০০ ২২.৫৬ ৩২.৬৪ ২১.২৩

12. 3111314 িফন ভাতা ... ৬.০৩ ৪.৮৯ ৬.০০ ৪.১৩

13. 3111325 উৎসব বানাস ... ২৯০.০০ ২৮৫.০০ ২৯০.০০ ২৩৯.৫২

14.  *উৎসাহ বানাস ... ২৯০.০০ ২৮৫.০০ ২৯০.০০ ২২২.০৮

15. গা ী িবমা ... ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৪০.৩১

16. 3111328 াি  িবেনাদন ভাতা ... ৭৯.৭৮ ৩৪.৩৬ ৩১.৫৭ ৭৩.৪০

17. াস ভাতা ... ৭০.০০ ৭০.০০ ৫৮.০০ ৪৯.৫৬

18.
31111338 অ া  ভাতা মাবাইল, টিলেফান চাজ 

এ াউ  ও অ া )
... ২৪.৭৩ ২২.৩৪ ২১.৯২ ১৮.৩২

মাট ... ৫২৫৪.৮১ ৪৭৪৭.৩৮ ৫৪৯৫.৭৭ ৩৮৪৪.১৬

* উৎসাহ বানােসর িবপরীেত বােজেট বরা ত অথ েয়র ে  অথ িবভােগর বা েমাদন অব ই হণ করেত হেব।
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(ল  টাকায়)
অ েমাদেনর  বা বায়ন ২০১৯-২০ অথবছর পয  মপি ত য়

পযায় কাল িনজ অ া  ( াংক/ বেদিশক ানীয়  মাট মিশনাির/ অ া বেদিশক ানীয়  মাট মিশনাির/

িমক কে র নাম (অথ অথ /সরবরাহ ঋণ,  া  া য পািত য়  া া য পািত অ া

ন র বছর) ডাউনেপেম ইত ািদ ইত ািদ য়
 ইত ািদ) ৮=৬+৭  য় ১৩=১১+১২  য়

১ ২ ৩ 4 5 6 7 ৮=৯+১০ 9 10 11 12 ১৩=১৪+১৫ 14 15
1. Feasibility Study for Granite Slab 

Preparation & Enhancement of stone 
production by Expansion of Maddhapara 
Mine project.

অ েমািদত
নেভ র 

২০১৭ হেত 
আগ  ২০১৯

িনজ  অথ … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4725.90 4725.90 0.00 0.00

2. Technoeconomic Feasiblity Study, 
Engineeiring Services & Tender 
Management Services for Constrution of a 
Land based LNG  Terminal at Matarbari 
Cox's Bazar.

অ েমািদত

জা য়াির 
২০২০ হেত 
জা য়াির 

২০২২

িনজ  অথ … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

মাট : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4725.90 4725.90 0.00 0.00

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ কেপােরশন ( পে াবাংলা)
২০২১-২২ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (সং ার িনজ  তহিবল)

কে র অ েমািদত য়ক  অথায়েনর উৎস
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(ল  টাকায়)

     

িমক কে র নাম বেদিশক ানীয়  মাট বেদিশক ানীয়  মাট বেদিশক ানীয়  মাট

ন র  া া  া া   া    া

১ 16 17 ১৮=১৬+১৭ 19 20 ২১=১৯+২০ 22 23 ২৪=২২+২৩
1. Feasibility Study for Granite Slab 

Preparation & Enhancement of stone 
production by Expansion of Maddhapara 
Mine project.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Technoeconomic Feasiblity Study, 
Engineeiring Services & Tender 
Management Services for Constrution of a 
Land based LNG  Terminal at Matarbari 
Cox's Bazar.

1037.39 544.13 1581.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

মাট : 1037.39 544.13 1581.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

২০২১-২২ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (সং ার িনজ  তহিবল)

২০২০-২১ অথবছেরর অ েমািদত য় ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত য় ২০২১-২২ অথবছেরর া িলত য়

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ কেপােরশন ( পে াবাংলা)

369



(ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক ১ম ৬ মাস

ন র কাড ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

1. বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত ) 

8231101 ক. আসল ... ৯২৯৮.০৬ ১১৫২৪.৫৯ ১৩৭৪৮.৯৬ ৩৫৮২.৭৫ ১৬১৯.৯৯

3411101 খ. দ ... ৭৩০৩.৪২ ৮৫৩৯.৮০ ৩৭৩০.২৬ ২৪০৪৫.৪৮ ৪০৪২.৯৫

2. বেদিশক ঋণ (বেকয়া) 

ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

3. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত ) 

8131401 ক. আসল ... ১৮৭৩২.২০ ১৭২১২.৭১ ৩০৯৫৯.২৫ ১৪৪৪০.৬৪ ৩৯১১.৯৯

3421602 খ. দ ... ১২৭১১.৬৯ ৮৮০৪.২০ ১৪৫৩২.৯৫ ২১৮৫৯.৩৫ ২৫৫৩.৩৫

4. সরকাির ঋণ (বেকয়া)

ক. আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ. দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

5. াংক ঋণ (পিরেশািধত ) 

১. দীঘেময়ািদ 

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  েময়ািদ

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

6. াংক ঋণ (বেকয়া)

১. দীঘেময়ািদ 

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২.  েময়ািদ

ক.  আসল ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

খ.  দ ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

     মাট ... ৪৮০৪৫.৩৭ ৪৬০৮১.৩০ ৬২৯৭১.৪২ ৬৩৯২৮.২২ ১২১২৮.২৮

(কেপােরশন হেত া  িহসাব অ যায়ী)

            দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী (ল  টাকায়)

িমক অথৈনিতক ৩০-০৬-২০ পয   বােজট সংেশািধত বােজট আদায়   

ন র কাড   বেকয়া ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

দীঘেময়ািদ ঋেণর িববরণী ১৮২২৯০৮.৯১

1.   আসল ... ০.০০ ৪৬৯৩৫.০০ ৪৪৭০০.০০ ১৮০২৩.৩৯

2.   দ ... ০.০০ ৬৬৪৩১.৪০ ৫৮৫৫৫.৪০ ৪৫৯০৪.৮৩

মাট ... ১৮২২৯০৮.৯১ ১১৩৩৬৬.৪০ ১০৩২৫৫.৪০ ৬৩৯২৮.২২

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

দীঘেময়ািদ ঋণ ও াংক দায় িববরণী (ইউিনট স হ)
বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ কেপােরশন
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